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Бря-тстВо
С указ иа президента 

о« СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо 
стоене с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе- 

заслугн в областта 
на информативната и
графическа дейност и
за приноса в развити
ето не братството и 
единството между на
шите народи и наро
дности.

- ВЕСТнин иа '»ЪЛГ*РСН*Та НАРОДНОСТ В СО>Р ЮГОСЛАВИЯ
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1 ш

ПОГРЕБАН ИОСИП БРОЗ ТИТО
на нашата революция, нашите стреме
жи за свобода и за всеобщо човешко 
освобождение — 365 знамена на слаъ- 

Титови войски за освобождение. 
Да, вчера Югославия изпрати Тито до 
неговия вечен дом. И всички 
тенента, които Той с топлината си, неу
моримо 
не с него.

— 1980. Само толкоз, но съвсем доста
тъчно. За'Дото — само един е Тито.

Почива безсмъртни» вожд на 
югославската революци», създател 
горда и здрава Югославия, строител на 
мира и необвързването, изпратен е 
любов и тъга, болка от страна на 22 ми
лиона югославяни и дълбоко уважение 
и тъга на свободолюбивия и правдолю- 
бивия свят.

В последния почетен страж край 
одъра на Йосип Броз Тито в Скупщи
ната на Югославия бяха членовете на 
Председателството на СФРЮ. Щафе
тата на младостта — положена на одъ
ра, а сетне пренесна в музея „25 май”. 
На изпращането на президента Тито 
присъствуваха представители на 127 
държави в които живеят 3 милиарда и 
700 милиона жители, или 95 на сто 
от общото население на земното кълбо. 
По лично желание президентът Тито 
е потребен на Дединье в „Ужичка ули
ца № 15, където е прекарвал голяма 
част от работното си време и където 
винаги работел и действувал. Другарят 
Тито Ще почива всред цветните алеи, 
който то'< със сво» ръка е засаждал и 
отглеждал. В централната й част е по
строена гробница от бял мрамор. На 
надгробната плоча пише от вчера про 
сто и ясно: ЙОСИП БРОЗ ТИТО 1892

на ните

пет кон-

сближаваше, б»ха на проЩава-

От вчера, както и до вчера, Тито 
живее в хилядите наши инициативи, в 
нашите усилия, в нашия творчески пс- 

достойнството и свободата на 
човека, по пътеките, които Тито прока-

Вчера от 12 до 14 часа историята 
разказваше една от своите най-тъжни 
и най-величествени приказки. Големият 
пътешественик тръгна на последен път.

дем към

ра.От сградата на Скупщината на 
сданието в което Той 35 десе- 

мойка
От вчера, както и до вчера све- 

тът има подадена ръка за мир и сътру
дничество — титаническо дело и мисъл 
на Йосип Броз Тито.

Смъртта е тъга — делото е побе-

СФРЮ,
тилетия визионерски строеше 
на Новия Живот, тръгна към мястото, 
което със сво» ръка облагородяваше, 
което обкържи с цветя и в което 
радостно пребиваваше.

Шествие от тъга, любов и гор
дост, начело на което беше символът

така
да.

Тито ще остане и след Тито. За- 
шото Югославия е — Тито.
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ИЛ СФРЮКОЛИШЕВСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТОРЕЧ НА ЛАЗАР

НАЙ-ДЪЛБОКА СЛЕДА В ИСТОРИЯТА
ска народна армия, исо&въР 

и мирът, демокра 
и равноправно сът 

всички стра 
на света, човс

За работническата класа, 
за всички трудови хора и 
гражданите за Съюза 
югославските комунисти, за 
нашата младеж и читаците 
се към въоръжените сили, 

по нашата самоуи 
дойде

СФР/О заетостта 
тичното 
7-рудни чество с 
ни и народи 
шкото щастие и социализъм 

носи неза- 
Титовата 

Оста

напредседателя/ па Председателството— изтъкна в прощалната си реч 
Лазар Колишевскина

Ние знаем да лодадем Ръка 
пан риятеяство и сътруднп 

така приятел 
В тази

всичко това 
печат на

Титотаию драш другарю
вечно благодарна.

С Теб работихме, и нзгра 
че ли вечно

не на мира. сигурността и 
международното сътРУ^П1 ,чс 
ство.

С пас н светът остава без 
сво» велик гражданин, пеу 
морим борец за мир и сим 
вола, в който са изразени 
не само надеждите по и въз 
можпостите за преодоляване 
па изпитанията, през конто 
минаваме.

Когато застана начело па 
нашата славна Партия и ре 
ди 43 години, пусна попа и 
дълбока бразда в петорни 
та на
п народности за всичко ко- 

Партня. рабо 
класа, грудонн-

навред
равителиа общност, 
най-болнпя час: часът за 
прощаваме от другаря Тито.

личим
историческа личносг. 

в нашата програма
Теб, че на- 

както Ти

чество, също 
ски ии да я поемем. 

Тн бс
наждахиме като 

ше 67,дс мнр и подготвяхме 
се, като че ли утре що 67, 

пойна. Тези твои думи 
11а й-последовател 11 о 
порязахме в дела, оопособя 
вайкп се да 
вся?кп педя па 
на, пазейки нашата свобода, 

социалистическа и 
система,

ненадминат
Що

завета тук пред 
шата революция, 
каза — трябва да 
такава, каквато е оила. нвпо 
колебима в основните си оп 

хуманна в

насока
емтузиаст и творец, 
правим всичко калкого

се почув

па-Дни наред, драги другарю 
Тито, милиони наши хора, 
иемо и с най-голяма затри 
женост, но с жива надежда, 
следяха твоята последна бор 
ба. От дълбочината на сво 
ите души желаеха и

отнесеш победа. До

мо остане
де по-малко да

загубата, която спо 
не само нас, по и це 
свободолюбив и миро

црст- жс
ствува
летя на-ределения, 

стояванията си постоянно да 
пространствата

защищаваме 
най п а стра ЛНя 

люби в свят.
В този момент, когато ия 

утеха, горди

този разширяла 
на човешките своооди и не
примирима към всички онс 

биха искали да 
нейните придо 

отклонят нейгни-

път да
последния твой Дъх вярва
ха в чудеса и невъзможно 
то. Никога не си сс стъпи 
сал пред силите на злото. 
Склони едва пред иеумоли 
мите природни закони след 
почти девет десетилетия жн 
вот, изпълнени с подвизи и 
страдния несравними 
жертви, с постоянна борба, 

която безпощадно влага 
ше всички свои сили.

иа1 ига мамс думи за
крепко в уверението, 

че Твоята мисъл и дело пре 
пони вдъхновения 

велико

самоуиравитслша 
суверенитета 
спа па пашата страна от 

, евентуален 
Vперени сме, че ако и

така поет7,пнаме 
пай-Достойио 

Как то

н пезапненмо- смс и които 
застрашат 
бивки и да

зи.
всички маши народи нохмти- творим в 

И УСЪРДИЯ, 
чело остава да

наши народи и наро 
в работническата 

непоколеби

всеки
тел. Тпоето тс процеси. 

Другарю
пашата живее В7,вето Тито, с нас ви- 

остава Твоето неруши- 
дело. Съз 

Теб може един

занапред 
най-добре и 
ще Тн се отдължим. 
виждаше образа па нашата 
днешна общност още по вре 

на най-мрачната реак

тинчеоката 
•ге хора и гражданите ос-ьщо 
ствиха 110 117,ТЯ На ЧОВвШЧчП 

11 ацI ю н ал 11 ата с вобо;щ, 
и решите- 

принос. Под Твое 
то решително н сигурно под 

не знаехме за пора 
в онези моменти,

всички пати
мо величественодности,

класа, в тяхната
борба за социализъм и 

човешко щастие.
Прощавайки се от 

шата страна, всички труди- 
Ти ола

само-
наваме, че 
стаено да заменимта п всички 

здраво обединени по 
на постоянното разви 

самоуправлението, 
братството

мададе пай-голям 
лен личен 1

в мето
пия па фашистко вт.рлувапс 
и терор и съпротива срещу

пие, 
пътя 
тие на

Теб ка

чествоС всички мисли и чувст
ва прощаваме се днес от Те 
бе всички ние, твоите дру 
гари и съратници, Съюзът 
на югославските комунисти, 
в който удари печат на сво 
ята личност, работническата 
класа на нашата страна, от 
чиито недра израстна трудо 
вите хора и гражданите на 
всички наши народи и наро 
дности.

В този тъжен час пред 
духа на своя легендарен 
върховен комендант слав
ните бойци на Народоосво 
бодителната войска на Юго 
славия спуснаха на поло
вин копие 365 знамена на 
военните бригади, 341 от 
които са югославски, 21 
италиански, едно руско, ед 
но френско и едно българ 
ско, формирани на наша те 
ритория-

ни хора и граждани
за най-скъпоценната укрепването на 

и единството, равноправието 
нашите народи и народ 

ноеги. След Теб остава, нов- 
во гордо и здраво общество 

работническата 
нав сички трудови хора, 
тество на самоуправители, 

свободни лич

жеишг и 
когато битките п стремежи 

щурмуваме 
небето. С думи и де 

учеше как да реша 
и най-сложните зада- 

нас изннк

годарят
придобивка — суверенно да 
разполагаме със собствената 
съдба и вярата в себе си. 
в своята сила, в силата на 
свобднк хора, па братските 

народности. Сами 
свое собствено реше- 

всички наши народи и 
единодушно

тс означаваха па
КъМ 
ла ни 
ваме класана

обкоито предчн. народи и 
и по 
ние
иародистн 
безвт,рвратна се определиха 
за Твоя път и Твоето вода 
чество. Сред бури и вихри, 

шибаха и шибат све 
свет

ваха.
От изостанала страна, коя 

слушеже
съзнателни и

с широки хоризонти 
перспективи ясно 

и непоколебими

то до неотдавна
чуждестранни сили като 

монета, безгюмо

ности, 
открити 
насочени, 
хора, които знаят какво са 
избрали и спечели, какво 
трябва да отбраняват и за- 
щитяват и какво ще прав
ят в бъдещето. Остава стра 
на на братски народи и на-

и
на
разменна 
щна пред чужди завоевате
ли, разорявана от пацпопал 

експлоа контоно потисничество, 
тацня, беда и нищета, създа 
де с борбата, която предвож 
даше почти половин век, но
ва, Титова Югославия 1 
щество и система, които по 

нова дума

та, в който живеем, 
обезпокоен, разделен, развъ 

Ти налнуван и неспокоен, 
нашата страна обезпечи ви 

място в международ
об- родности, които осъществя

вайки своите идеали, укреп 
вайки свободата, суверено- 
нността, равноправието, от-

соко
пата общност, тъкмо затова, 
че нашата социалистическа 
общност е сигурен фактор 
па свободата, прогреса, ста 
бнлността и сигурността в 
света. Тя това ще остане н 
в бъдеще.

Драги другарю Тито, пра 
шавайки се от Теб, желаем 
да тн кажем че в нашите 
мисли и чувства 
трайно и дълбоко врязани 
епохалните събития, свърза
ни за Твоето име и дело. 
Събития, 
ха хода на нашата съвреме 
нна история- Прояви най- 
добро разбирателство 
движещите сили на

много неща са 
на историята.

начело,Крепко крачеше 
докато изграждахме и изгра 

нашата общност —

пътищата на постоякриха
нно засилване на своята об 
щност своето братство и е- 
динство. Никой и нищо от 

по които Ти

Лазар Колишевски
дихме
от 1941 година през Първо- 

и Второто заседание на 
АВНОЮ, до днешното кон 

устройство.

всички видове натиск и опи 
ти на намеса във нашите 
вътрешни работи по време 
натиск и опити 
във
боти по време на най-изо 
сгрения водовъртеж на сту 
депата война и блокова кон 
фронтация, намираше и в 
други трудни обстоятелства 
пътищата на мира и ш раз 
ширяваше. Съзря историче-

С думи не може да се из 
каже болката, че отиваш от 
нас, но и гордостта, че Те 
имахме, че такъв великан 
на историята с десетилетия 
сигурно ни водеше, че заед 
но строехме, развивахме и 
укрепвахме революционния 
авангард на работническата 
класа, че обединихме, спло 
тихме и водехме милионни 
те маси нав сички наши на
роди и народности в побе 
доносната Народоосвободи- 
телиа борба и социалистиче 
ската революция за осъще 
ствяването на техните со
циални, национални права 
и интереси за по-щастливо 
общество и по-хуманни чове 
шки отношения, братството 
и единството между наши
те народи и народности. 
Заедно смело прокарвахме 
пътшцата на нашето социа 
листическо самоуправител 
но общество и всестранното 
укрепване на федеративната 
общност. Сега оставаме без 
Теб, но здраво сплотени и 
готови завинаги и ние и 
младите поколения, които 
идват след нас, да крачим 
смело по визионероките пъ
тища, които заедно с Тебе 
прокарвахме от първите дни 
ка оеволюцията във всички 
борби и изпитания и успе 
хи. Намирахме най-добри 
решения за изпълняване 
на Твоите замисли в инте 
рее на изграждането на на
шето по-добро утре и раз
виване на тесни връзки на 
сътрудничество приятелст
во с народите навред по 
света в интерес на укрепва

то тези пътшца, 
упорито и неуморно ни во-на намесаституционно 

Без такава общност нашето
деше, няма и не може да 
отклони. Решителни сме 
и способни да пазим като 
зеница в окото си и непоко 
лебимо да продължим и

нашите вътрешни ра оставатнеми-съществувание стана 
слимо. В борба и усърдие 
за нейното щастие и прогре 
Твоето дело винаги ще 67,- 
де с нас като насърчение, 
пътеуказател, сила и вдъ*но 
вение.

постоянно да развиваме на
шата свободна, независима, 

общност
конто преооразп-

самоуправителна 
Социалистическа федератив 
на република Югославия- 

Чувствувайки болка по 
Теб днес в този тъжен мо 
мент с всички членове на 
Твоето семейство, слети с 
тях в непреболимата загу-

към
обще-

оката визия на политиката 
на необвързапост, като един 
ствена алтернатива 
временния срят, 
пред опасностите на термо 
ядрена катас7рофа ип ракти 
.чно меморимо се бори 
нейната незаменима роля з 
съвременните 
мм отношения.

Твоето име и 
и па »

Създадохме нова и ориги
нална общност, основана 
на демократични и хумами 
етически основи на социали 
етическото самоуправление, 
върху братството и единст
вото на всички наши наро 
ди и народности. Това са 
основи, върху които посто
янно укрепва нейното само 
чувствие и крегжост, които 
никакви сили не могат да 
сломят. Това е общност, с 
която нейните членове се 
гордеят, която надалеч из 
лъчва със светлите принцм 
пи на хуманизма и човешка 
та солидарност, мира и брат 
окото сътрудничество, равно 
ноправието и взаимното у- 
важаваие на хората, наро
дите и страните. Тази общ 
мост е плод на нашите стре 

' межи и борби, които Д7,ЛГО 
в историята ще носят осо 
беностите на Титовата ли 
чност, а епохата, в която 
настана, ще остане в съз 
панието на нашите народи 
и народности като Титова 
епоха.

За всичко това Социали
стическа федеративна репу 
блика Югославия ще ти ос

ственото развитие, реиштел 
мост их раброст в борбата 
против класовия и национал 
иия враг, мисъл и готов 
мост за изнамиране на ясни 
и прости решения в най-ус 
ложнеиите ситуации и във 
всички моменти на нашата 
революция-

Револ юционен оптимизъм 
постоянно излъчваше Твоят 
дух и същество. Тези осо 
бености потвърждаваше с 
всеки ден от своя живот, 
на борба и творчество. Тво
ят лик на революционер 
стратег борец, човек, 
ден
грлягмо 
ние

на съ 
изправен

за
ба, но и гордост за всичко, 
което беше, което оставаш и 
което след себе си оставяш. 
С общи усилия ттте претво
рим тази непреболима раз
дяла в нов източник на си-

междунароц

вност,
във всички цезул 

тати и п- тижемия на поли 
тиката за иеобвързаност и 
афнрмацията 
принципи и пътища към 67, 
дещето. Непокс .ебимо 
реми че 
ванйе и б7,деще единствено 
и ат ози път, ще протегнем

а*

ла и енергия на пътя, който 
с Теб определихме. 

През целия си живот безко 
ристно нас воите плещи по 
емаще -най-тежкото бреме 
на борбата, работата, грижи 
те и отговорността. Малко 
бяха хората в история, дори 
и между най-големите, кои 
то кат Теб могат накрая на 
СВОя

заеднонейнитена

уве
нашето съществу-

наро
вожд и военачалник с 

историческо значе 
гранитно е издълбан 

във вечен паметник, пътепо 
казател по пътя на нашта 
бомба и революция.

Нашата славна Народоос- 
вободителна война 
листическа революция, 
шата общност Социалисти 
черка Федеративна републи 
ка Югославия, равноправие
то, братството и 
то на нашите народи й на
родности,

и занапред Ръка на приятел 
ство, равноправие и сътруд 
•пичество на всеки в овета, 
както Ти знаеше и умееше. 
Под Твойто РЪКОВОДСТВО ус 
становихме, изградихме й 
успешно развивахме прия
телство и приятелско сътру 
диичество с почти

жизнен път опокой 
и с гордост да поглед

нат след себе си. Извървя 
целия

но

този дълъг и тежъки социа-
път, като остави след себе 
си една от дай-Дъбоките сде 
ди крито един човек може 
да изпише в историята

н а-
всички 

света, без оглед 
на разликите в техните об 
тпествени системи и насоки-

страни в

единство-
_ Почивай на спокойствие.
Нека ти

те, което и 
по-решително

занапред още 
ще правим.

сувеуреност и не
зависимост на нашата е вечна хвала и ела

стра ва.

СТРАНИЦА2
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СГЕВАН ДОРОНСКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК:

Братотвото и единството, самоуправлението и необвързаното 

оонова за решително развитие на социалиотичесна Югославия
Събирахме се ние, комуни

стите на Югославия, в разли 
чии обстоятелства, които ми 
налагаше времето и исто
рията, в положения сурови 
и драматични. Имахме и ча 
сове на радости и победи.

Събирахме се с десетиле
тия п°д Титово РЪКОВОД
СТВО зарад договор по ре
довни или съдбовни въпро
си на нашата страна. Този 
път, за жалост, се събрах
ме по тъжен повод, да из
кажем своето уважение и 
признателност към човек, 
който толкова много на
прави и представляваше за 
нашата партия и нашия на
род. За всичко това дълго 
и драматично време от це
ли шест десетилетия в на
шата Партия действуваше 
решителен и храбър, висо
ко морален човек, борец и 
Ръководител, който поколе
ния и поколения вдъхновя
ваше с примера си до по
следната искра на живота 
си — другарят Тито.

Комунистическата партия 
на Югославия тъкмо в то
зи период зае своето място 
в историята. С Тито извър
вяхме найсълбовните дни 
в борбата за социално и на 
ционално освобождение. На
правихме дела, каквито има 
малко в историята и на ко
ито светът отдава призна
ние.

Другарят Тито оформи пла 
тформата и програмата на 
югославската 
много повече от това, той 
тази програма и осъществи, 
намирайки се начело на ед
на храбра и полетна орга
низация на югославските ко 
мунисти, която беше винаги 
готова и на най-големи же
ртви.

Не е лесно да се обрису
ва Титовата личност, него
вият изключително съДъР 
жателен и Дълъг борчески 
век, който идейно се отъ
ждествяваше с историята на 
югославската революционна 
борба през последните шест

ка от своя трагичен земляк 
Матия, който не успя да се 
спаси от нищетата, беднота- 
та и неукостта, Тито не за
позна през живота си пора
женията. Не зарад това, че 
ги Нямаше или не можеше 
да ги има, но зарад това, 
защото не ги признаваше! 
Докаго човек е жив — учи 
ни той и неговото дело — 
съществува и надежда и въ
зможност да се надделее не
волята.

Преди седемсесет години 
получи работническа книж
ка и билет на Социалисти
ческата партия. Едва беше 
навършил 21 година, когато 
поради антивоенна пропаган 
да бива арестуван и издър
жал затвор известно време 
в Петроварадинската кре
пост, в чиито влажни и 
мрачни килии и буден меч
таел за известните му ше
ствия. които неудържимо 
напират под пламтящите 
знамена.

Своите младежки мечти 
Тито с революционното си 
дело избори и претвори в 
живота. Участвува в Октом 
врийската революция, ини
циатор и организатор на 
много боеви и работнически 
акции в страната, родоначал 
ник на борбата против фра
кциите, а за единство на 
Партията, храбър въа всич
ки боеве, винаги изправен 
и с вдигнато чело.

Неговото държание пред 
полицията и пред съда в 
Загреб 1928 година, когато 
казва: „Не се чувствувам за 
виновен ... защото не счи
там този съД за компетен 
тен, за мене е компетентен 
съмо съДът на Партията...”, 
вдъхновяваше с храброст 
многобройни поколения до 
днешния Ден- Ни пратени
кът на гражданския вест
ник, който следял съдебния 
процес, възхитен от държа
нието на другаря Тито, не 
можал а да не признае: „Не
говото лице има нещо ог 
ония физиономии, които на 

стомана”. Осъден

народности на Югославия, 
както и национален комитет 
на Югославия- 

Националният < въпрос за 
другаря Тито беше центра
лен въпрос на революцион
ната борба и единството на 
Югославия. Изтъкваше, че 
всяка нация трябва да 
ме отговорност за своята съ 
дба, а 
партия трябва да бъде аван 
гард и да полага усилия да 
стане основната сила на на
цията, да насърчава сътруд 
ничеството и връзките с 
другите народи и народнос-

ки субективната храброст и 
преданност на революцията 
на нейните кадри, доведе 
цо криза в нейната идеоло
гическа база, стратегия и по 
литика. Оттогава цели чети
ри десетилетия в нашето 
движение идваше в израз Ти 
товата силна воля, ясна ми 
съл, решително и храбро 
становище във всички пре
ломни моменти и решения

мас сила на неговата лич
ност.

Борбата против фракции
те в партията започна през 
1928 година в Загреб. И ед
ва когато застана начело ка 
Партията, му се удаде да 
я завърши.
Той не преследваше фрак- 
ционерите. Пред всички ко
мунисти той постави ясни 
цели и задачи. Единството 
на акциите беше тяхно по
следствие. Благодарение на 
така постигнатото единство 
Комунистическата партия на 
Югославия с успех можа да 
мине през всички бури и 
метежи на времето.
Изключително важна и да 

лновидна беше насоката на 
другаря Тито в Партията да 
се приемат хора, които се 
ползват с доверието на сре
дата, в която живеят и ра 
ботят, ония които се пол
зват с авторитет на честни 
и борчески хора. Такива хо
ра и ставаха членове на 
Партията. Те имаха влия
ние Върху хората около се 
бе си, благодарение на ре- 
волюциомносгта си. а особе 
но с личния си живот. Тех
ният висок морал и съзна
ние красноречиво сочи фак 
та, че от 12 000 членове кол 
кого Комунистическата пар 
тия наброяваше в навечери 
сто на войната 9 000 падна 
ха през Народоосвободител- 
ната борба. Той комунисти
те в очите на масите на
прави достойни за доверие-

пое-

Комунистическата

ти.
В тази за Югославия съД 

бовна насоченост се нами
ра и зародиша на основите 
и принципите на сътрудни
чество на нашата страна с 
другите народи и държави, 
принципите на самостоятел 
ност и ненамеса в работите 
па другите, което е актуал- 
но и за отношенията меж- 

стра-ду социалистическите 
ни и комунистическите пар 
тии.

За Тито и нашата Партия 
бе ясно, че не може да има 
масова борба, ако масите 
не са съзнателни, че се бо 
рЯт и за по-добър и по- 
справедлив живот. И то въ
преки съществуващата теза, 
в международното комунис
тическо движение, че анти 
фашистката борба не бива 
да се свързва със социал
ната революция Това беше 
фундаментален въпрос на на 
шето революЦионно антифа 
шистко воюване. Оттук още 
в началото можахме да тръг 
нем къ-м всенародно въста
ние, а не къ-м диверсии, от
тук не трябваше да чакаме 
да бъдем освободени от дру

Прощална реч на 
С. Доронски

Другарят Тито тясно съ
трудничеше с най големите 
личности на революционно
то движение в Третия ин
тернационал: Пик, Толяти, 
Димитров, Кусинен и др. 
Това беше съдбовно време, 
време на продължителна 
криза в работническото и 
комунистическото

революция.
то.

Заключвайки Петата на
ционална конференция в на 
вечерието на нападението 
па Хитлерова Германия и 
фашистка Италия на Югос 
лавия. всред най-дълбока не 
легалност, Тито каза: „Дру
гари, пред пас настъпват ре 
шителнн дни. Напред, сега 
в окончателна победа. След 
ващата конференция трябва 
да проведем в освободена 
та страна и от чужденците 
и от капиталистите”. Тито 
ме смути призракът на зап
лашващия фашизъм, пито го 
импресиоинрашс силата из 
неговото оръжие.

Когато машата страна бе 
прегазена, издадена, раз
покъсана, когато по нея 
гъмжаха окупатори, куизли- 
пговци п нетоколонаши ръ 
ководството на Партията, ма 
чисто чело бе другарят Ти 
то, хладнокръвно прие ре
шение за вдигане на всеоб-

движе-
ние, криза която подхранва
ше бюрократичния догмати- 
зъ.м и склеротизираше рево 
люиионния устрем, спъваше 
революционния възторг. По 
това време антифашизмът 
представляваше не само мо
билизиращ фактор да про
съществува човешкият род, 
но и пътеуказател къ-м по- 
инакви, по-демократични и 
по правдиви отношения ме
жду хората.

Всички ние имахме възмо 
жност да запознаем дълбо 
кия смисъл който другарят 
Тито имаше за реалния жи 
вот и точно чувствоиа мяр
ка. Отвинаги се противопо
ставяше на рецепти п дог
ми, по като никой умееше 
в общото да види поотдел 
мото, както и онова, май 
индивидуалното в колектив
ното. Тази мощ ма другаря 
Тито пе беше нещо науче
но, и сам той беше един 
от тези пролетарии, експло
атирани и поробени, пресле
двани и осъждани. Негово
то низиоиерство произлиза 
те. Фактически, от житей
ския му опит, и способност 
та па живота винаги да гле
да е максимално отворени 

будни сетива. Много

ги.
При това нашата револю' 

ция съзнаваше своите меж
дународни задължения, как
то интернашюналистнческн- 
те, така и онези по-широки, 
които се касаеха за общата 
борба срещу фашизма изо
бщо. Тя приковаваше по ия 
лото време на войната три
десетина нацифашнеткн и 
други окупаторски и куизлн 
НГОВСКИ ДИВИЗИИ — три Пъ
ти повече отколкото са би
ли па африканския фронт.

1948 година също така бе 
една от преломните в исто
рията на нашето движение 
под ръководството на дру
гаря Тито. Този път се по
стави въпросът за отноше 
пнята между социалистичес
ките страни и комунистичес 
ките партии, въпроса за не
зависимостта, равноправието, 
зачитане на суверенитета н 
самостоятелността на пътя в 
развитието на социализма. 
Тито и тогава не се прекло 
пи, пито покори. Той вярва 
те в революционната исти
на и в правдата. Не напра
ни отстъпки но въпроси тол
кова важни за съдбата ма 
машата страна, па и за бъ
дещето па международното 
комунистическо

От хуманния характер 
пашата революция» нейната 
масовост, от опита на наро- 
доосвободптслните 
от вярата в силата на ма
сите, се роди, преди три де
сетилетия нашето самоупра
вление. Другарят Тито озна 
чи началото на този истори
чески път овокнрайкн и ире 
творявайкп в практика ио-

помнят на 
на пет години затвор, дру
гарят Тито в затвора е рс- 
волк)Цио"еР и активист — 
учи, превежда, организира, 
стачкува, другарува, храбри.

Озовал сс в Москва в па
на 30-те години ка-

десетилетия-
Говорейки веднаж за своя 

живот, доугарят Тито каза, 
че той не е бил лек, но го 
е живял радостно, че общо 
взето, ни сега друг не би 
избрал.

Йосип Броз, седмото дете 
на своите родители, се роди 
в малкото загорско място 
Кумровец, в край калето 
преди пет века закрепосте- 
ните селяни и селяните хра 
бро са щурмували под вода 
чеството на Матия Губец за 
„общата свобода и съсловно 
равенство, общо плащане

и общ дълг за от- 
родината... „И 

Тито водеше нари

чалото
то представител па Комуни 
етическата партия 
славил. Тито изнася лекции 
на международната 
ска школа за кадри на чуж 
ди страни. Остава исизучс- 
но как, кога и къде той сс 
е подготвял за такива и още 
по-сложни задачи, когато не 
говияг живот беше 
късната борба, задължения, 
грижи и жсртиуванс. Колко 
ли само 
трябваше да промени, колко 
ли паспорти и лични маспор 

места па легално

ма Юго-

лепип-
нецрекъ-що въстание, за 

спати борби като начин па 
омасовмванс па въстанието 
п неговото прерастване във 
военен фактор, е кой го ‘‘Ря 
бва да разчитат и непранге 
лите, п съюзниците.

Това бе повече от храбро-

на
пепре-данъди 

брана на 
другарят 
да на борба за „ооща свобо 
да и съсловно равенство” за 
отбрана на родината. Губен 
враговете погубиха, като му 
сложиха нажежена корона 

Не сс знае оро-

ет и повече от нпзпопер- 
етво!

Югославската комунисти 
ческа партия беше един 
стаената, която се изясни 
за единството па Югославия 
и която разви борба във вей 
чки краища па Югославия-

Едва днес може да се ви 
дп от какво далновидно зпа 
чемне е било решението на
всякъде па освободената те 
рпторпя, вместо старите ор
гани на властта, да се създа 
ват пови — пародоосвободи- 
телии отбори, от какво пс 
торнческо значение бяха Ре 
шеимята на АВНОЮ в Яй
це през 1943 година за съз
даваме па едно представи
телство на всички народи и

нелегални имена

ти, колко
и нелегално пребиваване, 
яко разписки и уц 
него бяха пуснати!

В своята 45 година, след 
27 години борба в работни 
ческото революционно дви- 

Йосип Броз се намс

ко- очи и
бройните стратегически рс 
шепия от преломно знаме 

за нашата революция 
печат в себе

син запа главата.
ят колко врагове са у пеня 

и искали главата
движение.ние

носеха винаги 
си на неговото умение ре
ално и далновидно да съз
ре яденията, ДВ мисли за 
тях и прави заключения въз 
основа ма жизнените си съ 
знания, но. п въз основа па 
способността си да свърже 
и органична цялост и твър
де отдалечени елементи 
исторически 
процеси. Това, 
сочи и на невижданата V

па навали
Тито и предназначавали му 
гибел. Както и неговия зем
ляк Губец, и Тито по рож
дение сс намира на гладно
то блюдо на -ио-късно металоработиик, па 

обезпра вените 
блюдото 
отноше- 

блю-

жение,
ри па най-отговорните зала- 

живота си. Застана на- 
Комуиистичсската 

Югославия през

отбори.

чи в 
чело на 
партия на 
1937 година, в съДоовиите 
дни в навечерието па Вто
рата световна война. Дото- 

неефикаспостта на на 
работническо и кому

нистическо движение, вънре

селския син,

блюдото на 
и голоръките, 
неравноправно по

на онова Друго 
което на съшата

носеше домашни

на
на

тенденции иние гава
шето

везна несъмнено,до. (Нп 9 стр.)на живота 
те властодръжци. За разли

'•у Г.Л ' >Г у »• ■ Ц'_-±
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осуетяиа проявата иа 
и другите иодо

гами,

ЕДНА ВЕЛИКА ЕПОХА ОТ ИСТОРИЯТА НАМЕРИ 

I ТИТО СВОЙ ЧОВЕК

лидерските 
5ми амбиции на отделни ли
па работата да направи ио- 

* ' отношенията
по-добриефикасна, а 

между хората 
по-ху мяшш.

Днес, когато
вече ле с между нас, 

се изтъква огро 
на тази ле

и

Тито физл
че ок и
още повече 
много значение

инициатива за строи 
стабилно развитие нагова

социалистическа рево 
Затова Тито въ» 

се застъпва 
за идейно и политически е- 

партия, здраво орга 
и боева сила, спо 

да води революиио 
борба.. За Тито Съю 

комунистите преди 
с авангард па рабо 

класа, която с 
дей

но и
нашето общество.

В по-ннаттъшната 
Бакарич говори за

големия принос на 
Тито и неговото де 

отно

особено в рабо 
на народосвободител 

отбори. В речта пред

няма
люция* 
всички етапи

въстание, 
гага си реч 

изклю-★ СИЛАТА НА ТИТОВАТА ЛИЧНОСТ, РЕ- 
ВОЛЮЦИОННАТА ПРЕДАННОСТ И ДЪРЖАВНИ
ЧЕСКАТА ДАЛНОВИДНОСТ СЪЩЕСТВЕНО ДО 
ПРИНАСЯТ ЗА ОГРОМНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН 
АВТОРИТЕТ НА ЮГОСЛАВИЯ И С/ОК. ТИТО II 
ЮГОСЛАВИЯ СА ЕДНО.

1ште
Народната скупщина по по
вод приемането ма „Закопа 
за управление е държавни 

предприятия

чително 
другаря
ло в международните 

подкрепата 
- освободителните 

движения срещу империали 
зма, новата демокрация 
жду социалистическите стра

тост за такива отноше 
I владеят в Юго 

— равенство и рав-

динпа 
I низи рана 
собма 
I ината 
З'ьт на 
всичко

па на-те стопански 
от страна па трудовите ко 
лек и ши”, Тито изтъква, че 
лоаушгьт „Фабриките ма ра 
боп мидите — 
лишите" С'ь'Държа в

програма па социа

шепия,
ционално

По повод смъртта на другарп Йосип Броз 
Тито, президент на СФР/О и председател па С/ОК, 

столицата на СФР/О в голямата зала пя Дома 
ва синдикатите се състоя на 6 май централно ко- 
меморативно заседание на най-висшиге органи и 
организации //а Федерацията. Заседанието откри 
председателят на Председателството па СФР/О Ла
зар Колншевскн, който след едноминутно мълча* 
ние и държавни# химн каза:

— В този момент пя болка изразяваме нпша- 
та безмерна благодарност и почит към историче
ската личност на другаря Йосип Броз Тито кого
то неумолима смърт изгьгна от нашите боеви ре
дове, но чнето грандиоз//о дело зави//агн остава 
прнсъствуващо в сърцата на всички трудови хо 
ра, народи и народности на нашата страна, като 
нерушнм темел на нашата борба за свобода и не
зависимост, социалистическа самоуправнтелна и 
необвързана Югославия, нашата борба за социали
зъм и човешко щастие.

След това за живота и делото на другаря 
Тито говори другарят Владимир Бакарич, член пя 
Председателството на СФРЮ и член на Предсе
дателството на ЦК на СЮК.

мс
тннчеоката
целокупната си своя

обезпечава работници
те наистина да станат исто 
рмческият субект на общо 
отвелото преобразование, то- 

освобождаването на ра

земята ма се 
ссбс смв пи,

пия, каквитопостПялата
Л1ГСГ11ЧССК11Т0 ОТ1101МСМ ТИ « 
производството II ЧС 
да со осъществи в практика- 
та ако наистина мислим да 
строи м со! щал из*ьм •

в славидможе поправие.
— Политиката на неоовър 

Титовата визия нееет
болничеоката класа да 67,де 
нейно собствено дело. 

Изхождайки от това, че 
Партия-

заиост в 
означава само противолоста 

глобалната блокова 
разделение 

в нея се съДъР-

вяне на 
политика 
пас вета;

изискване за развитие 
и разби

падействувапето на 
та трябва да нас7,рчава твор 
ческага инициатива па най- 
широките пародии маси, Ти 
то придава най-голямо зла 
чение на 
чески организации на иаро 
да п младежта. Народният 
фронт, относно Социалисти
ческият 
те, младежката организация 
и други обществени органи

жа
на сътрудничество 
рателство с всички страни 

основите на принци 
активното съвмест"

върху 
пите на

масовите гюлити
политиче-к о съжителство, 

ското и икономическото рав 
поправие. Тя затова е поло 
ложителна политическа плат 
форма

съюз, Синдикати-

на възможен и ис- 
не избежен проторически 

цее на преодоляване на бло 
ковата подялба в интерес 
па човечеството като цяло.

зации никога не схваща ка 
то трансмисия на Партията, 
но като организации на най 
широките народни маси. 
които, по тоя начин непо
средствено участвуват в по 
литическия и обществения 
живот в политическото ре
шаваме.

Другарят Бакарич между другото каза:
...Изхождайки от оценка

та, че социализмът днес е 
световен процес, който се 
харктеризира с голямо раз 
нообразие на пътища, обли 
ци и носители, Тито настой 
чиво се застъпва за разви 
тие на равноправни отноше 
ни я в работническото дви
жение. Облягайки се върху 
Марксовото и Лениновото 
дело, изтъква правилността 
и прогресивността на една 
идеология или на определе
ни облици на социалистиче

— Няма никакво съм**е- 
ние, че за нашите народи, 
за югославските народи и 
народности, това столетие 
ще бъде означено с Тито- 
вото име и, че резултатите 
на делото му ще останат 
трайни.

В тези наши предели, ис
торията, която е отбеляза
на с непрекъсната борба на 
народните маси срещу со
циалното и национално уше 
тяване, срещу феудалната 
тирания и капиталистичес
ката експлоатация, срещу 
завоевателските планове и 
сферите на интересите, — 
Тито предвождайки нашето 
революционно движение, ка 
то никой преди него, съумя 
да раздвижи и организира 
нашите народи и народнос 
ти и да ги поведе в реши
телен, победоносен бой за 
осъществяване на вековните 
освобдителни цели.

Създаването на здрава со
циалистическа общност на 
равноправни народи и на
родности, 
то на трудовите хора, брат 
ството и единството, собстве 
нид път на социалистичес 
ко развитие, необвързването 
и други велики придобивки 
•на нашата социалистическа 
революция са свидетели на 
величието и значението на 
Титовото дело.

белези на човешката епо
ха.

Една велика епоха в ис 
торията на човечеството на
мери в Тито свой човек, 
който
нейните проблеми с гигант 
ска сила води към решава-

Тито посочва, че Съюзът 
можея схваща ма който па комунистите ще 

да осъществява своята ро
ля само „ако повече се вкл 
ючва в обществено-полити
ческата активност на трудо 
вите хора, в самоуправлени 
ето и непосредствената де 
мокрация” и че затова „ко 
му шистите със своята борба 
трябва да действуват като 
вътрешна сила 
вото”

не.
Оттук неговият автори

тет между хората и меж 
ду народните маси навред 
по света, между приятелите 
и между враговете.

По-нататък Бакарич го
вори за визионерския кон- 
цепт на югославската револ 
юция, чийто вдъхновител и 
изпълнител е другарят Ти 
то, за това как югославяни 
те стават господари на сво 
ята съдба, право, което еа 
си извоювали с цената на 
огромни жертви и как в сле 
двоенния период Югославия 
из основи преобрази своя 
лик, благодарение на тво 
рческия гений на другаря 
'Тито, сплотеността около 
СЮК на трудовите маси, са 
мостоятелния път на раз 
витие.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛО 
ЗУНГА „ФАБРИКИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — ЗЕМЯТА 
НА СЕЛЯНИТЕ1'

Тито изхождаше ог Мар 
ксовато схващане, че нови
те обществени отношения 
трябва да бъдат собствено 
дело на работническата кла 
са и трудовите хора. От дру 
та страна навреме забеля- 
захме опасностите от бюро 
кратично изопачаваме на 
централистическата 
жавна власт. Това беше ос 
новата на историческото ре 
шение, въпреки на ниската 
степен на икономическата ра 
звитост и сериозните труд 
кости в международното по 
ложени е на нашата страна, 
вече през 1950 година, без 
отлагане, 
чеокото самоуправление, то 
ест да се въведат И разви 
ват отношения, които са въ

В. Бакарич

Предаването предприятия 
та на управление на работ
ниците не може да бъде 
заключителен акт в проце 
са на борбата за социали 
етически отношения, но 
като Тито изтъква, предста 
влява „само още една кра 
чка по-напред към комуни 
зма”. Тито съзнавше обсто 
ятелство, че по този път 
ще се м инава през редица 
развойни фази, зависими 
от развитието на произвол 
отвените сили и съответи и 
те промени в обществено
то битие, както и от меж 
•дународните обстоятелства...

...Титовата историческа за 
слуга за последователно осъ 
ществяване началата на на
ционалния суверенитет и ра 
вноправието на народите и 
народностите, републи ките 
и автономните области в 
нашата многонационална об 
щност. Това е, както казва 
Тито, и ооновата на по-на- 
татъшното укрепване на 
братството и единството, со 
циалистичеоката 
мост и укрепването на на
шата самоуправнтелна об 
щност.
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИС
ТИТЕ СТАВА ПАРТИЯ ОТ 
НОВ ИСТОРИЧЕСКИ ТИП

ско изграждане зависи един 
ствено от жизненатана общест- сила
п провереността на тази и- 
деология 
практика. Оттук за нас съ 
ществено значение има от
говорността на всяко движе 
ние пред своята работните 
ска класа и народ, неговото 
право самостоятелно да оп 
ределя своята стратегия и 
тактика на борба за социа 
лизъм, своята вътрешна 
външна политика...

С такова действуване 
Съюзът комунистите става 
партия и от нов историче 
ски тип, която вече не е кла 
сическа партия, но орга 
мизация на комунистите и 
комунистическата дейност, 
която все повече навлиза в 
общест, вените процеси 
все по-тясно се свързва и 
обединява с работническата 
класа и всички трудови хо 
ра на историческия път на 
отмиране на всяка партий 
ма политическа практика.

Тук бих искал да добавя, 
че на Осмия конгрес на Съ 
юза на синдикатите Тито 
раздвижи инициативата по-

общественатав

и
и

Титовото дело е същест
вен фактор на стабилно ме 
жду народно положение на 
независимост и

самоуправление

сигурност 
на нашата страна, днес и в 
бъдеще. То е трайна 
на отношенията на 
и СК къ*м света. В продъл 
жаването на Титовата поли 
тика и на международен 
план, работническата класа, 
трудовите хора народите и 
народностите на Югославия 
виждат единствено възмож
ният избор 
свой избор ние 
ще отбраняваме с 
средства

основа
СФРЮ

нататък и още 
вателно да се развива прин 
ципът на колективна рабо
та и отговорност в ръковод 
ствата на обществено-полити 
чеоките организации в де
легатските скупщини, в дър 
жавните и самоуправителни 

органи. Той ясно 
ва, че към такава работа ни 
задължава самата самоупра 
вителна система и че про 
веждането на този принцип 
ще допринесе към по-ната- 
тъшна демократизация 
работата на всички

по-последо-

Ленин в това столетие 
процеса на победата на со солидарциализма и социалистиче
ските революции; в света и 
стана и остана символ на 
тази епоха и на тези проце 
си. Титовото дело огромно 
допринея на световния про 
цес на социализма в съвре 
менните условия. Тито опре 
дели основните 
между
страни и движения 
жи процеси на създаване на 
нови обществени и държав
ни отношения в света. Та 
ка неговата дейност мина 
границите на Югославия, а 
той като личност се нареди 
между най-оветлите лико
ве «а съвремеността в све 
та. Неговото име е, и ще 
остане между съвременните

за нас. Този 
решителноД7>Р- те посоч всички 

на суверена стра 
на и независима революция- 

Накрая Бакарич 
на др. Тито пред XI 
грес за силата на Югосла- 

относно изворите на

посочи 
кон-В Титовата революционна 

стратегия Партията, 
но Съюзът на комунистите 
заема едно

отношения 
социалистическите 

раздви
относ

на вия,
нейната сила.от централните 

места. Неговия богат 
юционен опит 
че без водещата роля 
мунистите не може 
но да се развива историче 
ската самоактивност 
ботаническата

тези ор
револ 

го убеждава,въведе работни ^,.„,.!5ЛАГОДАРИМ ти- ДРУГАРЮ ТИТО ЗА НА 
СЛЕДСТВОТО. КОЕТО НИ ОСТАВИ ЩЕ 
ЗИМ КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ
„,,г.,?.ЛОГАДАРИМ ТИ ЧЕ НАШЕТО РЕВОЛЮ
ЦИОННО ДВИЖЕНИЕ ОСПОСОБИ И ЗАНАПРЕД 
ДА ОСВОБОЖДАВА ПРОСТРАНСТВА Д
КИя НАПРЕДЪК.

НЕКА ТИ Е СЛАВА И БЛАГОДАРСТВО 
НАГИ НАШ, ДРУГАРЮ ТИТО!

иа ко ГО ПА-
успеш

трешна закономерноност на 
социализма. Впрочем, 
новете на самоуправлението 
се явяват още в 
дни на нашето

на ракло- класа и най 
трудови маси.

дейност 
на революционния авнапрад

ЗА ЧОВЕШ-шир оките 
Без насочващатапървите 

въоръжено ВИ-
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С дълбока 
» душата и сърцето 

командир и войник, 
и с достойнство

тъга и болка 
на все- ИЗРИИ НА НИКОЛА люпичич 

СИЛИ НА СФРЮ НА КОМЕМОРАЦИЯТА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ вноправиа общност, самоу- 
дравит ел ни я т социа л изъ м, 
•необвързаната политика и 
стратегията на всенародна
та отбрана и обществената 
самозащита.

Той винаги

кн но
и решимо

ст да се пазят Титовите за- 
женнте сили, ца 

, -ростиха със овоя 
върховен кбмендант Йбсип 
Броз Тито. Говорейки на 
комехгорацията в Дома на 
Югославската народна ар
мия в Белград, Никола Лю- 
бичич, съюзен секретар на 
народната отбрана между 
другото изтъкн-а:

Решително по Титовия пътСФР'юВъоръ

изтъкваше, че 
наша най-голяма отбракител 
на сила са хората с висок 
морал и политическо съзна
ние, които са преданни на 
интересите

ГЕНИАЛЕН ТЕОРЕТИК И 
ПРАКТИК

редовно да излизаме 
победители.

Значението 
научни и практически пости 
женид не е ограничено из
ключително на войната, коя 
то водихме под негово ръ
ководство. Тези постижения 
са важни и за всички бъде
щи тежки дни, ако се стиг
не до тях. Затова и отново 
да се озовем в положение 
да се борим против агресор 
за свободата на нашата 
страна, ние това ще правим 
така упорито и умело, как
то това правехме, когато 
Тито командуваше с нашите 
въоръжени сили, защото ме 
говите мисли и становища 
са втъкани в нашата систе 
ма на всенародната отбрана 
и обществената самозащита.

като ната, военната организира- 
«ост, безупречното изпълня 
ване заповедите на висше
стоящите 
свойства на Армията. Обаче 
същевременно той изтъква
ше, че другарските взаимо
отношения

на неговитеТито числят 
менитите

Към най-зна-. 
военачалници в 

историята на войната. Трай 
на негова заслуга е че до
каза възможността 
шна

са безусловни на работничес
ката класа, народите 
родностите, 
чеока

и на-
на социалисти- 

самоуправителна, не- 
необвързана

— Йосип Броз Тито 
чност, чрез която говори ис 
торията, а той я създаваше 
тъкмо затова, защото дълбо 
ко бе проникнал в нейните 
закономерности и потреби.

е ли за успе- 
въоръжена борба и 

срещу многократно 
мощна | - ---- 
оила. Неговите

не противоре
чат, ио много допринасят за 
съзнателна военна 
плина, организираност и из 
пълняване на заповедите.

зависима и 
Югославия. 

Тези Титовипо-над-
империалистическа дисци- поръки бяха 

и ще останат пътеводни 
зди на ^военните, следвоенни- 

и бъдещите поколения. 
Ние винаги ще изпълнявам 
отбри ител ните задачи ся
каш Тито е

политически 
и стратегически идеи и прак 
тически решения в тази об- 

кръв ласт станаха собственост на 
и страдания, Тито създава- всички народи, които се бо 
ше въоръжената сила на Рят за свобода и независи- 
въстанието и революцията, мост или пък се отбраняват 
която бе ковачница на брат- от външен натиск и агресия, 
ството и единството и равно • Това е неговият принос към 
правието, „опора и щит" на борбата на народите за те- 
новата народна власт. Тито хио окончателно освобожде 
в специални, дотогава неиз- ние. 
вестни, условия повдигна на-

зве
те

ТИТОВИТЕ поръки — 
ПЪТЕВОДНИ ЗВЕЗДИ

Той винаги изхождаше от 
факта, че' на социализма е 
необходим мир и че мирът 
и сигурността могат да се 
запазят само с единство на 
всички

В огън и борб а, в

с нас.
Прощавайки се от дру

гаря Тито от името на въо
ръжените сили на социалис 
тическа Югославия, с които 
той командуваше от въста- 
иическата 1941 година до 
днес, ние даваме завет, че 
ще следим неговия ггример- 
че ще се готвим за отбрана 
на страната и ще се борим, 
ако е нужно, както това го 
правехме под негово комап- 
дуваие. Обещаваме, че ще про 
дължим по Титовия път. 
Само така ще бъдем достой 
ли на великото Титово де
ло и щастието, че живеехме 
и работехме в Титовата епо

народи и народно
сти с опора върху техните 
отбранителни сили. С непо
грешим отбранителен инсти 
икт, Тито ни научи яоно да 
откриваме всеки 
външна опасност и на вре
ме да се подготвяме за от
брана на страната. Във 
ки такъв случай получаваха» 
изява Титовите ценности — 
братството 
сплотеността на нашите на
роди и народности В ЦЯЛОСТ 
ма Югославия, братска и

_л._„тл , Тито бе дълбоко мислеща
родите и народностите на личност. Той .можеше да во- 
Югославия на въстание. Тои дп така тежка война, зашо- 
по-задълоочено от когото и то познаваше научните за-

кономерности във воденето 
на войната и революцията. 
Затова в Титовото дело та
ка крепко бяха слети 
пактна цялост 
подход към войната 
нето на война като

С ХУМАНИЗЪМ НАДВИСИ 
ВОЙНАТА знак на

Тито бе най-хуманният во
ин на своето време, който 
с хуманизъм надвием вой
ната. Нито при най-сурови

да било преди него опозна
условията и закономерности 
те на революционни я моме
нт. Той по-дълбоко от дру
ги проникна в същността на 
марксизма, приложи и обо
гати

ВСС

в КОМ
теоретичният 

и воде 
пра-ктп-

воеш-ги обстоятелства, той 
не забравяше най-благород- 
ните връзки ма човеколю
бив. които трябваше да се 
запазят. Грижата за ранени 
те бе негова най-голяма 
жа. Въ.в
отношения, Тито беше 
век, другар и приятел. За 
него

и единството,
марксистката идея 

въоръжен народ, и това във 
конкретните условия на Вто 
рата световна война, 
вайки нови облици 
нна

за
ка. ра ха.

С гениалната 
ност, той винаги

си далновид три
всички човешкиоткри- навреме

ШШШониата и освободителна ар- Благодарение войната.
мия винаги бе дял от наши
те народи и Народности, 
чиито редове се борят 
ните най-велики

Титовата революция живее и ще живее! 
Тито е живчо- у нас, във всеки наш строй, в 

Цяла Югославия. И докато съществуваме 
място, докато съществува борбата за човешкото 
щастие — и Тито ше съществува.

Пред Титовото дело 
па бъдещето.

Някои в света 
ще стане след Тито?

Отговаряме: ЩЕ БЪДЕ ТИТО!

-на това
истинско качество на 

машата армия и 
въоръжени сили беше 
тапа другарският характер 

взаимните отношения, 
другарството между коман
дирите и войниците. Той че 
сто изтъкваше, че дисципли

машите 
и осна това, че 

имахме начело такъв върхо 
в вен комендант, ние

хме да се борим с много по- 
и добре въоръжен и численно 

по-надмощен неприятел

се разкрива хоризонтът
можа- на в този час се запитват: каквотех-

синове
дъщери. и

ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ДРУГАРЯ ТИТО ПРЕНЕСЕНИ ОТ ЛЮБЛЯНА В БЕЛГРАД А загреб траурен, стъпи- 
сан, но горд и величествен 
със заветни думи, с песента 
„ТТролетари” с едно немо о- 
бещание че никога нищо не 
може да ни отклони от Ти
товия път. Градът-герой: ти
хомълком обещаваше, пред 
своя най-верен революцио 
пер, тук, където е работил, 
страдал и създавал, че вси 
чко от него мечтано 
стане действителност... И ле 
еше едновременно сълзи в 
огромната окръб.

И така надълж, край ж. 
п. линията във всички места, 
през които „Синият влак" 
носеше тленните останки на 
другаря Тито към Белград. 
От всички лица се чете ре 
шимост: нито крачка настра 
на от Титовия път, винаги 
с неговото дело, с неговите 
думи.

Тито в Белград.
Този път не пристигна ка 

то синдикален работник, 
бунтовник,секретар на Пар 
тията, вдигащ въстанието, 
маршал освободител, неумо
рим пътник на пеобвързва 
него. Остава всичко това — 
повече от това. Но приетиг 
па па войнишки лафет. По
чти милион1 души дочакаха 
споя пръв гражданин.

„Днес белградчаии за 
пръв път посрещнаха преди 
деита Тито — п тишина — 
каза между другото Душа и 
Саша Гл.нгорисвпч, прелеела 
тел па Градската копфереп 
ши, па СК п Белград. При 
това добави, че Титовата 
смърт ведно означава и е- 
дииствепата борба, която Ти 
то не е извоювал.

— Тито говореше, че пели 
чнето на народа па една 
страна се цени и по това 
как той се държи, когато се

то, белградчаии заедно с 
всички народи и народности 
на Югославия, винаги ще 
помнят тези думи. Извора 
на нашата сила и вдъхнове
ние остава и ще бъде там, 
където бе и Титовия — в 
народа, в работническата 
класа, в братството и един 
ството, в коепкостта и един 
ството на Съюза на комуни 
стите, в социалистическото 
самоуправление и творчест
вото и трудовите хора, в на
шата свобода, независимо
стта и необвързването. Те 
зи велики придобивки на на
шата революция тпе пазим 
така, че ще ги развиваме, 
обогатяваме и отбраняваме 
от всички посегателства. Та
ка и след Тито живее и про 
дължава Титовото дело’... 
— каза Душан Глигориевич.

всички сърца
ШПАЛИР НА ТЪГА И ГОРДОСТ ОТ ЛЮБ

ЛЯНА ПРЕЗ ЗАГРЕБ ДО БЕЛГРАД С ВЯРА В БЪ-
ЧЕСТ

ват вой, от стотици хиляди 
гърла се изтръгва писък... 
Революционна 
трудещите се от 
се простиха от своя мил 
син...

Столицата на Хърватско 
за първ път в своята мето 
рия посрещна и изпрати 
своя син, металоработник, 
чисто израстване в револю 
пионер помни от най-ра
нните му дни, с ияма бол
ка, с гордост и завет, че де
лото на този великан ще ос 
тане винаги живот.

— Почина мателоработнн- 
кът, комунистът, рсволюцп 
онеръг държавникът, граж
данинът на света, творецът 
па социалистическа Югос-

Любляна,
Словения( ДЕЩЕТО ПО ТИТОВИЯ ПЪТ ОТДАДЕ 

! НА НАЙ-ВЕЛИКИЯ СИН НА ТАЗИ СТРАНА СТО
ТИЦИ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ НА ЛЮБЛЯНА, ЗА
ГРЕБ, БЕЛГРАД И МЕСТАТА, ПРЕЗ КОИТО МИ
НА „СИНИЯТ ВЛАК” С ДЪЛБОКА БОЛКА НЕ
МО И С ДОСТОЙНСТВО ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ 

I ИЗПРАТИХА ЛЮБИМИЯ ВОЖД

ще

Огромна маса хора по у- 
лиците с дъжд обляна Лю
бляна на 5 май т.г. рало су 
тринта започна 
мото прощаване на Югосла
вия от нейния 
син.

ствения човек, човешка об
ществена мощ* На всички 
преломни моменти на нашия 
революционен поход в соци 
ализма, Тито със силата на 
своята мисъл и убедително 
стта на своето действуваме, 

ясни,
убедителни и правилни ласо 
ки. Титовите насоки и на
пътствия ще останат пътеу 
казател на правилния път и 
истинската власт на работ 

за да живеят наро
дите и народностите свобо
дно и равноправно, за да ги 
свързва трайно така, както 
пи винаги учеше и на тона 
настояваше, братството 
единството. Титовите 
ки са акт ог 
значение, които охрабряват, 
вдъхновяват вой ч-к и ония в 
света, които се борят 
прогрес, социализъм, 
да и независимост.

величестве-
Пак песен: „Другарю Ти

то ние ти се се кълнем, че 
от твоя път не ще се откло 
иим” — песен-завещание, пе 
сеи-рндаиие, „тъй както са 
мо през сълзи се пей” как 
то е казал постът.

Автомобилът

най-велик

От името на люблянчани, 
към чиито град през после 
дните месеци бяха обърнати 
мислите, трепетите и падеж 
дите на всички югославяни, 
от другаря Тито се прости 
Марян Рожич, председател 
на Градската скупщина, 
жду другото той каза:

даваше лавии и движението па пео 
бвъРзва11сто, чел11ият 
ма своятД епоха Йосип Броз 
Тито...

Сега удари още един, най- 
болният час ма пашата ис
тория- Почина Тито! Но и 
пашите сърпа, в нашия ум, 
в нашето. С7,знание м дей
ствителност, в нашето рево
люционно дело, остана, трае 
и ще трае неговото велико 
революционно дело, 
създаваше заедно със Съю 

па югославските кому 
кла-

вииаги
човек

катафалка 
мина за последен път през 
белградските улици, милион 
белградчаии отдадоха чест 
неми, е насълзени очи и 
твърда , решеност всичко , от ■
Тито замечтано — докрай 
да се осъществи.

Ме пика,

— Тито, неговото дело и 
идеи, са най-високият досег 
на революционния дух 
борбата, Титовата личност 
— най'благородният образ, 
Ти го — строител нас вобо- 
дата, великан на демократич 
пия социализъм, борец, стра 

и идеолог, който с ос 
самия

и
Тленните останки бяха из 

ложенн в зданието на Съю 
зиата скупщина, където бя 
ха положени венци от семей 
ството, представители на ре 
Публиките и автономните об 
.части, всички обществено- 
политически организации и 
органи. А непрогледна река 
с ридание и сълзи на очи

и което
иасо-

истормческо за
11исти, работиическата 
са, народите и народнетите 
па Югославия, остава Соци 
алистичсска федеративна ре 
публика Югославия, 
прапптелна и 
Югославия, като силен колс 
ктивеп Тито”... — каза меж

;л
тег свобо-чисдим впование 
връх на великаните па соци 
ализма — Маркс, Енгелс, Ле 
ни и Изграждаше и водеше 
Комунистическата партия и 
Съюза
борбите властта като ирину 
да над човека и обществото

самоу- 
11 еобв7, рза па

бива
„Синия влак", пз- 

с песента
А когато ковчегът 

внесен в протичаше ияколко дни и 
нощи, отдавайки чест на не
повторимия човек, ударил

ду другото председателят 
Градската конференции 
СК в Загреб Драгутии

„Югосла-цратен
вио", писъкът на локомотива комунистите в озове в трудни моменти. 

В безмерната болка
на

печат, на цяла епоха и съзнаогласява вечната раздяла обичаи нова Югославия.да стане сила
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нл ОБЩЕСТВЕНО
СКУПЩИНАТА

ОБЩНОСТ
КОМЕМОРАТИВНИ ЗАСЕДАНИЯ 

ИЛ НИШ

СЪРБИЯ ПО ПОВОД СМЪРТТА ИЛ ДРУИЛ СРКОМЕМОРАТИВНИ ЗАСЕДАНИЕ 
ГАРЯ ТИТО

ДЕСЕТИПЕТЯЯ—РАВНИ «А ВЕКОВЕСилата на народа-залог за 

вечноетта на Титовото деио чва поколенията конто ИД- 
нат строители па социали
стическото самоуправление.

ЧОВЕК НА ТОВА ВРЕМЕ — 
ЧОВЕК ЗА ВСИЧКИ ВРЕ
МЕНА

федера-С01 щалистическа
република Югославия.тилна

Съюзът па комунистите 
Югославия* работническа га 
класа, народите и народно 
от и ма пашата страна за 
губиха своя най-*}ол ик син 
Йосип Броз Ти то, своя оои- 

Тито, трикратен герои 
творец и

на
па обпа нови възможности 

птественото развити© и пре
махването на 
Винаги ни съветваше как да 

сърцевината 
Говореше

редове — това е гази мощ 
на река па народния живот, 
па събуденшет ворческп си 

може

Поколението на Титов 
нте съратници от предвое- 
ниото револ юЦ,,011Н0 движе
ние, Народоосвободителната 
борба и въоръжената рево 
люция, поколенията, конто 
израснаха в Титова /Огосла 
вия и се каляваха на трудо
вите акции, н поколенията 
млади работници-самоуправи- 
телн, конто всекидневно уве 

засилва; нашите

трудностите.
ли, която никой не

каза Добривое най-миляа__ Изгубихме
човек, вашия Т.ито — каза 
Любиша Игич и ириоави.
_ Това име е дълооко вре
за но във всички с ъР«а* пРе 
месено е в стиховете 
поета, окрили гласа на гру 
довия човек, в неговия звук 
с ехото на днешния ден. 
С грандиозното си дело, със 
силата на визионерската ми 

обхвана този век и ос 
на бъдеше

разпознаваме 
на революцията, 
шг, че трябва винаги да во
дим борба срещу бюрокра- 

догматнзъм

да спре 
Видим на комеморативното 
заседа/шс па СР Сърбия, съ 
стояло се по повод смъртта 
на //ай-великня син на вен

чан
па революцията,

само у- 
казва

пашата 
СФРЮ 

на своята реч за 
па другаря 

Любиша Игич, 
Скупщината

радетел па 
правмтелна 
в началото 
жизнения път 
Тито другарят 
председател наМсждуобщинската рс 
гиопална общност ма 
па комеморатив!юто

об111ССГВС11 о-гюл ити ч е 
и Скуп-

м статичния
хията па либерализма и на
ционализма.

Другарят Тито — изтъкна 
Видлч — непрестанно и жм 
во се 1гптересираш0 за цело
купното развитие ма 
та република, социалистичс 
оките автономни области и 
останалите кради/цл. При то

пачки югославски народи и 
народности Йосип Броз Ти
70.личават и

пацпи на сръбския народ п са 
моутгравител 111 пе 
никнали в неговите 
винаги довеждайки 
връзка със съвременното са

И в този час на безмерна 
човека, който бе п 

символ

Ниш
заседа-паша-11'ДСИ, 110-

п| едра,
ГИ 111,1»

тъга 1го
остана исторически 
на епохата, в която живеем, 

заставаме
съл
ветли пределите 
то съобщавайки новия свят 

мира и хуманост.

пие па 
ските организацииние решително 

под знамената, под конто ш 
воювахме правото

Мсждуоощипска 
регионална общност. 

Говорейки за 
път на другаря 
го обрисува като най-велик 

нашите народи, револ 
хуманист, чисто 

станало собст 
всички които жс

/кината на светът на 
Идеите за неоовързаносг, ми 
ролюбива коегзистенция оо 
хвана светът свързани с 1и 

Той направи де

та
на свобо жизнения 

Тито тойплодовете ма свобо
да която дадоха всп- 

можеха.

да и за човека достоен жн- 
иезависи-

През тежките времена па 
Компнформа през 1948 годи 
на, сръбският народ и наро 
дностите на СР СъРбп« спло 
тени около Тито, работейки 
преданно със засукани ръка 
ВИ II бодър ДУХ върху Въ-ЗО 
бновявалето на нашата 
войната разрушена 
застанаха в 
ственото право на свободен 
избор на щ,т на свое вътре 
шио развитие, в отбрана па 
правото на вей

лзпаг с 
дата.
чко което 

Когаго през 70-гите години 
в ръководството 
на комунистите 
настъпи разминаване по въ 
проса па политическия курс

вот, национална 
мост, социалистическо само 
управление и самостоятелно 
решаване за собствената си 
съдба. Това е знамето 
братството и единството н 
самоуправлението, 
работническата класа на па

се намери в

товто име.
сетилетията от неговия 
вот да станат векове.

това наше столе 
за всич

син на 
юшюмер и

жи
Беше

па Съюза 
па Сърбия

име и дело е начовек
тис, остана човек

времена, защото 
силен, незаличим печат 

труд и борба на 
народи и народнос 

последните

вемост на 
лаят мир. Председателят на 
Скупщината на МРЗ между 
другото изтъкна:

— Непрекъснато 
раи в конкретна революгш 
опна

па
остакис което с вии стагнация в развитието 

на самоуправлението под 
натиск на технократокия 
либерализъм, другарят Тито 
още ведиаж оказа ценна по 
мощ на комунистите па 
Сърбия. разкривайки нови 
перспективи за прогресивна 
акция на Съюза на комуни 
стнте в нашата република в 
неговия нататъшен напре
дък, за развитието на соцн 
алистическото самоуправле 
име, братството и единство
то па нашите народи и на
родности.

страна, 
отбрана па соб на живот, 

нашите
аигажи-шата страна 

авангарда на борбата за ос
новните хуманни цели на 
социализма, за обществено 
то освобождаване на труда.

Това е знамето, на което

ти, които през 
четири десетилетия, под не 
говото ръководство.

борба, постоянно в ней 
мата сърцевина, другарят Ти 
то е визионерски оказал вли 
яние за ттромена на общия 

работническата

надми- 
което сна всичко онова 

векове е строено.
От комеморативното засе 

лание бе изпратена съболез 
нователна телеграма до Цен 
тралния комитет на

чки народи и народности 
на нова Югославия да мо
гат, след една кървава 

мирно сътрудничес- война, в която дадохме ми 
лИ01/и жертви в борба ма

интерес на 
класа и нейните непосред-

са изписани великите идеи 
на политиката на необвъР- 
заност, идеите на равнопра 
вното
тво между народите, както 
първа и единствена алтерна 
тива на блоковския натиск 
и надпревара 
нето в бездна на всеобщата 
военна катастрофа. Под те
зи знамена, комунистите и 
трудещите се на Социалисти 
ческа република Сърбия ще

ствеии революционни цели, 
по този начин е създал грам 
диозно дело което ще насо СЮК.

антнхитлеровската 
за пълно поражение на фа
шизма, заслужено да се по-

коалнния
н на пропада РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ

Веднага след вестта за смъртта на другаря 
Тито в Ниш бе проведено разширено заседание на 
Председателството на Междуобщннската конферен
ция на СКС, на което с едноминутно мълчание бе 
отдадена почит на президента на СФРЮ и предсе
дателя на СЮК другарят Тито.

Ог заседанието бе изпратена съболезновател- 
ма телеграма до Председателството на Социалисти 
тическа федеративна република Югославия и до 
Председателството на Централния комитет на Съ
юза на югославските комунисти.

моуттравително развитие на 
нашето общество. Безценна

ва даваше редица съвети и 
инструкции 
значение за насоките па раз 
витае на СР Сърбия, отно
шенията в нея и нейното 
вътрешно развитие.

Завършвайки изложението 
си на комеморативното за
седание на СР Сърбия, пред 
седателят 
ството на Сърбия, Добривое 
Видлч каза:

от иай-голямопродължат съвместно да се 
борят с всички наши наро
ди и народности и да стро-

бъдеще. Сплотява ното революционно работни 
ческо движение. Благодаре
ние на тази помощ, Партия 
та в Сърбия се възобнови 
и укрепна като революцио
нна организация. В следво
енното развитие, Тито вина 
ги помагаше в ра^риването

и скъпоценна е помощта на 
другаря Тито на предвоен-

ят своето 
ме още повече нашите реди 
ци, разчитайки на собстве 
ни сили, на крепката систе 
ма на нашите социалистиче 
ски институти и организа
ции, на вече изградената си 
стема на всенародна отбра
на и обществена самозащи
та, готови да отбраняваме 
своята независимост и сво
бода, така като ни учеше 
Тито.

Председателка

ТЕЛЕГРАМА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ 
II ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮККОМШОРАТИВНО СЪБРАНИЕ В 

„БРАТСТВО“ Трогнати от вестта за смъртта на другаря Ти
то. комунистите, трудещите се и гражданите от 
Нишки регион ви изразяват своите най*Дълбоки 
чувства на тъгата и скръбта за другарят Тито, 
първия човек на Съюза на югославските комуни
сти, революцията и социализма, който израстна 
в легендарен герой. Престана да бие сърцето на 
иа^-великия син на нашите народи и народности.

С дни внимателно следехме съобщенията за 
Неговата болест и дълбоко се надявахме, че Ти- 
товия иесъкрушим дух и мош ше победи. Дотол
кова повече ни трогна вестта за Неговата смърт.

Съюзът на югославските комунисти загуби 
своя вожд, стратега на революцията .социализма 
п самоуправлението. Нашата партия силно е про- 
иита с Титовата революиионност и смелост Със 
силата на изключителен революционер и комунист, 
пооедоносно води през народоосвободителната бор- 
оа до окончателната победа на социалистическата 
революция. В тази величествена борба показваше 
и потвърждаваше богатството на мисли и неизчер- 
пателна енергия. С ума и страстта на визионер мз- 
иамираше същинските пътища за осъществяване 
целите на пашата революцня

Щом узнаха за смъртта на другаря Тито тру
дещите от Издателство „Братство" проведоха ко- 
меморативио събрание, на което с едноминутно 
мълчание почетоха паметта ка скъпия ни вожд 
и учител — ТИТО. От събранието са изпратени 
съболезнователни телеграми до Председателстват 
на ЦК на СЮК и СФРЮ и до семейството ма Йо
сип Броз Тито.

Вместо венец — издателството внесе в Ти- 
товия фонд за стипендиране ма деца на работници 
5 000 динара.

Социалистическата револю 
ция в Югославия остана за 
винаги свързана с Титовото 
име. През всичките три пе 
риода на нейното развитие, 
другарят Тито стоеше наче
ло на опилите, които носеха 
революционните процеси.

а

Тито твърде много цене
ше революционните тради-

— Предвождани от Съюза 
на комунистите с другаря 
Тито начело, трудовите хо
ра, народите и народности
те на Югославия спечелиха 
ценни исторически опити, 
научиха с един м-ш сил и да 
преодоляват 
трудности и да спечеля ват 
най-тежки борби. Тази сил
на мощ и самоувереност на 
народа, който свободно уп
равлява със съдбата си, кой 
то знае какво отбранява и 
за какво се бори, е най-го- 
лямият траен залог ка Тито
вото дело. Тежките момен
ти на раздяла с любимата 
личност на другаря Тито, 
Югославия посреща морал- 
но-гголитичеоки готова непо
колебимо да продължи по 
Титовия път.

най-големите

Неумолимата смърт изтръгна от нашите ре
дици най-великия син, революционер хуманист 
чиито име стана символ ма борец в мира и войната

1 ово 1 о име ооана дълбоко във всички сърца. Ко
мунистите, трудещите се и гражданите от Нишки
здраво’ ТДАЙКИ НеГ0ВИя светъл "Римел шпГаги 
здраво ще оъдат на революционните 
позиции на Съюза па 
Тпговата мисъл,

и идейни 
югославските комунисти н

Ог едно посещение на др. Тиго в Лссковац
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС НИШ
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти

брой 1207 
9 май 

1980 
Белград

::

и на Съюза на комунистите на Сърбия

ТИТО Е В НАСн заточеник па кралските тъмници, партизански комен
дант, който е чупил железните обръчи на Неретва и 
Сутийска; революционер, който пръв предаде фабри
ките на работниците, великан който Югославия изве
де в света.

_ _ ^ стана чудото, а искахме, желаехме, да стане.
В исполииния двубой смъртта надделя. Отиде си Тито
_ обичаният човек и храбрият борец, с който расиа-

свободиа страна на Щастливи хо-хме и израснахме в 
ра. Той ни научи да обичаме хората, свободата; да 

зашищаваме.
Той ни осиособи всички като един да вървим 

напред — като работническа класа, като народи и на
родности на Титова Югославия.

Всички знаем своите задачи — на работното 
място, в училището, на границата. Ако ги изпълиява- 

съзиание, съвест ио тговориост, пазейки

Сърцето ни се сви. Сълзи потекоха по лицето, 
но нямаше плач. Стиснахме зъби, и юмруци. Смъртта 
ни отне един неповторим живот, една изключителна 
човешка ценност. Тито ни остави сила, вяра и твърда 
решимост да изтраем по път», по който ни поведе.

ТИТО Е В НАС!
След първата вест, ко*то ни удари като гръм — 

' пред всички дадохме
по Твоя път!

ме с пълно
завоеванията и богатствата които с него създадохме 
_ще му отдадем уважение достойно на неговото де
ло: дълбоко и достойиствено.

Титовото дело и мисъл — са нашето сигурно

всеки пред себе си и 
същата клетва: Ще продължим

Неговата сила стана наша сила!
Той ни научи как трябва да се борим за идеа- 

революцията. Този герой нашето време кои- 
1 Лениновия Октбмври,

всички

лите на 
то се е борил под знамето на бъдеще.



2 Комунист

КОЕТО ТОТОЩЕ ПАЗИМ И РАЗВИВАМЕ КАМЕРНОТО,
Машата страна остана без 

иай-голямата личност в съ 
временната история на на
шите народи и народности, 
а човечеството оез наи-ав 
горитетния и най'влиятел- 
пияния държавник и рево 
люциоиер на нашата епоха, 
без па й-последовател ни я оо 

мир и всестранно съ 
между ст.рани-

в Съюза на комунистите па 
Югославия на младежи и 
девойки от всички среди, 
от фабрики, училища и 
университети, от военните 
•поделония» от многоброни
те организации на сдруже 
мия труд, н на село.

ти, и словенци, и македон 
ци, и черногорци и албам 
ци, и от всички други на
ционалности, оедществи нъ 
леи успех в борбата за из 
граждапе па такава здрава, 
стабилна, 
славска 
щиост.

година в посещение на при 
ятслокл Алжир. Тогава той 
беше преокупираи и затри 
жеи с всичко онова, което 
дойде до израз след измик 
вашето на първите знаци на 
разлики и спорове по най- 
важните въпроси от по-иа- 
татъшиото развитие на со
циализма в нашата страна, 
които през 1962 година се 
появиха и в ръководството 
на СЮК. Повод в разговор 
с нас от делгацпята изнесе 
тази своя велика и исторц 
чеокн важна мисъл беше пу 
бдичната полемика, която 
по това време се беше пове 
ла за Югославия, за федсра 
цнята, за отношенията из
между пашите народи и па 
родности в нова социалисти 
ческа Югославия, в която 
полемика на определен на
чин се изявиха тези разли
ки или във вид на нацпока 
листичеоки сепаратистки ста 
новища, или въ» вид иа съ 
що така националистически,

МИЛОШ минич
Нашата

цналистическа общност 
сгойнствено и с вяра в бъ
дещето поднася тежкия, най' 
тежкия

юггославс.ка со
до

перушима юго- 
социалистическа обудар,възможен 

който ни сполетя с отива- 
завинаги на др. Ттто.

порано,
рец за
трудничество

народите иа света въз
Бдииен Съюзът ла комуни 

, единна социалистиче 
самоуправителна федера

нето
Само една година 
останахме и без най-близки#

стите,Безброй
че Съюзът на комуни

стите е оная кохезиоииа си
ла па югославското социали

самоуправително

пъти той гоне те и
основа па тяхната пълна не
зависимост, равноправие 
суверенно право 
тел но да решават за своята 
съдба, за избирането на пъ

на своето обществено ра 
и обществено устрой

ска
тивна Югославия, с разре
шен национален въпрос, на 
базата па пълшо национално 
равноправие, и социалистиче 

самоуправление, какао
то решение не достигнала 
до днес пито една ммогоиа 
ционалла държава в света и 
с обществено-икономическа 
система на социалистическо 

непоколеби-

ри»насъратник и сътрудник 
другаря Тито 
най-забсл еж 1 пгел ннте

и
една от самосто я*

нсто-
личности па наша- етическо 

общество; която гарантира 
прогрес в 

хума пия,

рическн
та социалистическа 
цня — ДР- Едвард Кардел. 
Ще трябва да мине 
време да приемем и в наше- 

съзнание да се прчмп 
с това, че вече

револю окопо-иататъпшия 
изграждането па 
демократичен 
леи
работническата класа п пъл 

значение на тази дума, 
с водеща обществена сила,

тя
звитие
ство според своите искания 
и желания. Той беше

най-последователните

много самоуправмтс 
социализъм, в който и един

то отнямарнм
ца можем заедно с Тито да по борци за най-широка интер 

националистическа
върху тези основи и

самоуправление, 
мо привързана към лолити- солидаррешаваме жизнени въпроси 

от социалистическото разви 
тие на нашата страна и по 
стоянно да укрепваме ней
ната независимост и енгур- 

по-нататък да развн-

трудещият се ев което
господар па своя труд 
пълна свобода и чиято сво 
бода е единствено ограпиче 
на с уважаването па свобо-

нност
в борбата за тези принципи 
и цели. Тито остави

ката и движението на нео 
бвърването, чиито строител 
беше Тито, съзнателна за 
своята международна отго
ворност и всестранно анга

п

истори
дело от неоценимоност,

ваме нашата система на соци
ческо
значение и за нашите народата и равноправието на всссамоуправле-алистическо 

ние, да укрепваме оратство
то, единството и равноправп 
ето между нашите народи, 
за което Тито до последния 
час се бори с авторитета и 
влиянието си. Той винаги 
за това говореше с най-Дъл 
боко убеждение, че всичко 
това е най-голяма гаранция 
за свободата, независимо
стта, суверенността и спосо 
бноста на нашата страна и 
на нашите народи и народ 
ностн и от най-тежките из
питания да излезнат с но
ва, още по-гол яма сила, коя 
то може да устои и на най* 
големи опасности.

Никога няма да забравя 
неговите много пъти казани 
думи: че сплотени, свързани 
с връзките на братството, 
единството и солидарността 
и с новите демокрттически 
и социалистически отноше
ния в нашата система на об 
щественото самоуправление, 
нашите народи, нашата мно 
гонациоиална социалистиче 
ска страна, могат да дожи 
вят постоянен прогрес на 
всички полета на обществе
ното икономическото и кул 
турно развитие и да играят 
голяма дол* в борбата за е- 
дин нов, по-справедлив 
свят, за нова система на 
международни отношения 
без национално и социално 
угнетяване, без доминация и 
експлоатация иа една дъР 
жава над друга и на човека 
от човек. Но съдло така ос
танаха врязани в съзнание 
то ми и неговите думи, че 
нито един наш народ, нито 
една наша социалистическа 
република, сама за себе, в 
случай зарад каквото и да 
било да бъде разклатено 
братството, единството и со 
лицарността .между нашите

На Млинище, септември 1942г. След Сутийска, 1943 г. В Дървар, май 1944 г.

жиране в борбата за светов 
пия мир и нови междуна.ро 
дни политически и икономи 

— рсички 
придобивки 

народна 
социалистическа революция 
ни остави в наследство на
шият велик другар и водач 
на -нашата революция, дру
гарят Тито.

унитаристично - централис- 
тични концепции и бюро
кратичния центрълизъм в 
многонационална нова феде 
ративна
Югославия считаше 
така
течение, както и национали 
етическия сепаратизъм и 
партикуляризъм. Той беше 
уверен, че тези две по съ
щина контрареволюшионни 
течения, Дълбоко са лроти 
воположни на генералната 
политическа липи# на Съю 
за на югославоките комун 
сти и на интересите на вей 
чки народи и народности 
на Югославия, те могат да 
водят само до разединение 
на нова социалистическа 
Югославия.

ки друг трудещ се човек. 
Не пропускаше случай с 
присъщата си отвореност и 
яснота да се бори за идей 
но и политическо единство 
на СЮК против каквато и 
да било груловщина и фрак 
ционерство, борба за власт, 
явления на лидерство, как
вото и било отклоняване от 
линията на СЮК и така на
татък. В неговата революцн 
онна идея за колективното 
ръководството, решаване и от 
говрност той виждаше га
ранция не само на по-ната 
тъшното демкратизиране на 
отношенията в СЮК и цяло 
то общество, но голяма ба 
риера против всички таки
ва и подобни извращения в 
редовете на СЮК и обще
ствените отношения-

ди и народности, 
чки народи на света, и за 
всички
прогресивни работнически и 
демократически движения в 
света.

и за вси

освободителни и
чески прогрес, 
тези най-цеини 
иа нашата велика

социалистическа 
също 

опасна тенденция и
Тито през живота 

зе в историята на 
народи и народности на на
шата страна, освободителна 
борба,
етическа революция, с които 
цели
стоеше начело и изпълни съ 
дбовно влияние върху цело
купното им развитие, 
той влезе и в историята на 
борбите на народите в све 
та за мир и нов, по-правдив 
международен порядък, 
сломяване на световната сис 
тема на колониализма и не 
околониализма и непримири 
мата борба
ализма и хегемонизма.

си вле 
нашите

на нашата социали
Всички ние югославяни, 

до последния човек, ще 
продължим по този Титов 
лът. И не само, че пазим 
наследството, което той ни 
остави, което фактически 
сме всички ние, нашата 
работническа класа, нашата 
интелигенция, 
лещи се, всички наши наро 
ди и народности, заедно с 
него изграждахме, но и 
нататък ще подобряваме ра 
звитието във 
сти, като се стремим целите 
иа другар# Тито и СЮК. 
към по-нататъшно изгражда 
не на социализма и комуни 
зма.

четири десетилетия

Но

всички тру за

Тези поръки на другаря 
Тито трябва завинаги да се 
намират цред очите на дне 
шиите, особено младите и 
бъдещите поколения, които 
ще прод7:лжат да развиват 
все по-голямо разбирателст
во и доверие, братство, 
единство и равноправие из 
между всички народи и на
родности на Югославия и 
по-нататък да развиват и по 
добряват югославското 
управително 
ско 
живот 
да нето 
ска
алистическа и демократична 
самоуправителна 
в на общност.

по-Ни днес, ни в бъдеще ни
то при кавото и да било 
положение, никой не смее

против имлеривсички обла
да си позволи нито за мо
мент да забрави тези мисли 
иа другар* Тито за Съюза 
на комунистите и неговата 
историческа идейна, попити 
ческа и обществена роля ка 
то водеща сила в изгражда 
нето

народи и народности, не би 
имала никакво А отделно 

рията
влезе в исто 

на световното рабо 
тнглчеоко и прогресивно дви 
жение като един от негови 
те най-забележителни 
рически водачи. Като се за 
почне от великата 
врийска

по-сериозно 
влияние на международната 
сцена, че бързо всеки 
станал обект и плен на ония 
сили на империализма и хе
гемонизма, които безогледно 
се борят да разширят своя

би

исто-Още веднаж горчиво ще 
излъжат нашите враго 

ве и ония в чужбина, и о- 
нист в страната, които 
лаят и действуват към от 
слабване и разединияване на 
социалистическа Югославия
и от ПО-ДъЛГО 
планове за

се Октом-на социалистическите 
производствени и обществе
ни отношения изцяло 
условията на системата 
социалистическо

руска революция, 
прогресивно

самота доминация и експлоата
ция над други страни и на
роди, за разширяване иа 
сферите на влияние на ве
ликите сили и блоковете в 
много части на света, па и 
в наши# регион.

же- това световно 
движение

социалистиче приобщество. Той своя
посвети на изграж- 
на мощна югослав-

играе главна ро
ля въпреки неговото дълго
годишно разединение в голе 
мите

на
самоупра 

вление и върху тази основа 
в по-иататъшното изгражда
не в укрепване на мощна 
и прогресивна социалистиче 
ока Югославия.

време кроотмногонационална соци революционни проме
ни. които особено след Вто 
оата

антиюгославокч 
действия в периода след Ти 
то. Всекифедерати- оветовна война. коре

нно промениха картината на 
съвременния свят и продъл 
жават

техен опит да на
правят каквато и да било 
злина

Тази негова мисъл за пръв 
път чух в такъв вид и съ
държание на парахода „Га 
леб", на който се намирах 
в делгация, която другарят 
Тито предвождаше през 1964

Съюзът на югославските 
комунисти следеше тази не
гова

на нашата
ще се разбие от силата 
нашето
пост по-нататък да подобри 
историческото Тетово 

дело.

Колко тези Титови 
за Съюза

страна. и по-нататък да я 
променят в световно-истори 
ческист социалистически про 
цес. който се

мисли нана югославските 
'комунисти са хванали дълбо 
ки , корени

единство и реше-линия, следеше всяка 
широките редици на труде
щите се и сърби, и хърва- най-виуштттелен 

пример е масовото влизане
оазпострани 

на всички континенти и неу 
Държимо

жезнено
напредва по раз
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НИ ОСТАВИ ТИТО НА СВЕТАлични пътища, при тежки 
стълкновения и конфликти, 
с тенденциите и силите ме 
империализма и хегемониз- 
ма към победа на социализ 
ма и комунизма, които ще 
осъществят окончателно ос 
вобождение на труда, 
бждение на човека 
дение на народите.

Д р Алексалдър ГЪРЛИЧКОВ вързването другарят Тито не 
само се противопоставя на 
делението на света на бло 
ковете, а откри възможност 
и перспективи на новите об 
ществени сили, които сто
пиха на историческата сце
на със своите тежнения и 
надежди да осъществят сво ^ 
ята национална и социална 
еманципация •

— С изиокването полити
ческата линия, стратегията 
и тактиката на революцио
нните субекти да се вдъхно 
вява и изгражда върху соб
ствени национални условия- 
С изиокването да се остави 
практиката в комунистиче
ското и работническото дви 
жение да се живее и дей
ствува във основа на един
ствена политическа линия, 
изграждана в един център, 
Тито всъщност се изясни 
за коренни промени в сис
темата на отношенията ме
жду комунистическите и ра 
ботническите партии. Касае 
се за напуокане на демокра 
тичеокия централизъм, като 
единствен и основен принцип 
на отношенията между ко
мунистическите и работниче 
оките партии в света и не
говата замяна с нови прин
ципи, които изразявят нови
те исторически условия на 
борбата на работническата 
класа за социализъм в све

та между комунистическите 
. и работническите партии. Не 
подценявайки тяхното 
чение, едновременно трябва 
да се подчертае, че в бор
бата за тези принципи Йо- 
сип Броз Тито винаги на
стояваше да се изяви и ос
мисли всичко онова ново в 
стратегиите на отделните ко 
М1унистически 
ски партии в борбата за со
циализъм в света, което съ*

Другарят Тито 
между нас. Не 
гражданите на 
които принадлежеше 
един от най-авторитетните.

Йосип Броз Тито 
че между нас, между граж
даните нас вета, но негово- 
то дело и мисъл ще останат 

приемат неумолимата дейст в богатата съкровищница на 
вителност, че Тито го няма ■ трайните

Тито разбра историческата 
•неминуемост, че социализ
мът ще бъде труден, но де
мократическият ход към 
общество, в което работни
ческата класа пряко ще ос- 
ъществава власт, разпола
гайки със съвкупните резул 
тати на своя труд.

— С голямо разбиране за 
историческия ход, Тито с
цялата си мощ се ангажира 
по осмислял а нето на антико 
лониалната революция- Съз
давайки движението на не- 
обвързването, настоявайки 
за неговия международен 
престиж и влияние, Тито о- 
ткри политическа визия на 
света без блокове, овят в 
който новите обществени 
сили ще водят решителна 
борба против империализма, 
неоколониализма, хегемони 
зма, за нови равноправни 
международни политически 
и икономически отношения. 
Ходът на историята потвър
ди и ще потвърждава пра
вилността на тази политика 
с постоянното укрепване на 
моралното и политическото 
влияние на движението на 
необвързваноста в между
народното отношения; поли
тиката на иеобвързването, 
която света отдалечава от 
войната и го доближава до 
мира; политиката на необ- 
вързаността, която в борба
та за мир и миролюбиво 
съжителство не пречи на об 
тпествените преобразования 
и класовата борба в отдел
ни стратм; политиката на 
необвързанозтта която пред
ставлява обществените гра
ници, в които безпрепятсве 
но може да се развива со
циализмът като световен про 
цес; политиката на необвъР 
зването, която схваша и ос- 
мислява историческата епо
ха, в която на политическа
та сцена активно са присъс
тващи всички угнетени кла
си. всички социални слоеве, 
всички нации и народности, 
с тежнение да изразят свои
те интереси и извоюват сво
ите права. В такт,в свят, пъл 
ен с неизвестности и недо
умения. движението на не- 
обвързваието се явя-ва като 
синтез на борбата на огром
ното мнозинство народи на 
света за национална самоби 
тиост и социална еманиипа- 

С политиката па меоб

не е вече 
е вече между 

света, към
осво 

и осво-
зна-

като
Всички наши народи наро 

дности, всички наши т.руде 
ТТТИ се всички граждани на
Югославия,

не е ве-

тежко и болно
и работниче-

ценности на чове
шката история.

В диренето
кива трайни ценности 
торическо съдържание 
екът става съставна част на 
самото това дирене. Поне
же не е така лесно да се 
отдели онова, което е най- 
ценно от толкова богатия 
жизнен път на революцио
нера, мислителя и хумани
ста, бореца за щастие на чо 
века в своята страна и в 
света бореца за мир, равно
правни международни отло
жения, обществени преобра
зования и социализъм всве-

вече всред нас. тттевременно ще зачита раз
ликите в интересите и схва
щанията на отделните кому 
нистичеоки

за това и та- 
с ис-Самообладанието и достой 

нството, с които ри- и работнически 
партии, защото тези тазли- 
кга представляват обективна 
закономерност на съвремен
ните революционни условия, 
върху
може да изресне добровол
ната
ка солидарност ,на работни
ческата класа, новият интер 
национализъм, 
основа процесът на еманци
пацията на комунистическо
то и работническото движе 
ние бурно се развива и ка-

поднасят 
този тежък удар, удивлява 
Цял свят. От всички страни
на света «и изпращат поръ 
ки, че желаят по-нататъшен които и единствени
всестранен прогрес на Тито- 
ва Югославия и интернационалистичесизразяват 
голямо доверие в нейната 
прогресивност, стабилност и 
способност да защищава и 
по-нататък да укрепва своя 
та независимост и сигур
ност, с пълен успех да ре 
шава своите вътрешни про 
блеми и да продължи да иг 
рае твъРДе важна роля и в 
движението на необвързано 
стта, и в Европа, и на най- 
широк международен план,

Върху тази

та.
На съвременниците в све

та вече отдавна са достъп
ни убедителни факти, които 
слагат основите на истори 
ческиег принос на Йосип 
Бцоз Тито; на неговите съв
ременници, но и на онези 
които тепърва те дойдат. 
От великото историческо де
ло, което другарят Тито ос
тава на света ще отделим 
онова, което представлява 

Това доверие и тези очак Универсалност и характери
стика на епохата, в която 

валия ни задължават пред живя, твори, действува и из 
лицето на целия свят и на- лъчва.
шата страна ще ги изпълни. — Вожд на Народоосвобо 
Всички ние съзнаваме, че то дателната война и социали

стическата революция, отро
ва отговаря на жизнените ин на нова Социалистиче-
тереси нан ашата страна и ска федеративна република 
нейния понататъшен про Югославия, на равноправни 

Л0 и побратимените народи и 
народности, другарят Тито 
съ щевременно е и творец на 
една нова алтернатива на 
социализма, социализъм обо
снован на социалистическо 
самоуправление; социализъм 
в който властта непосред
ствено принадлежи на рабо 

каквато тническата класа, на труде
щите се. С това свое опре
деление и практическата бо 
рба за неговото осъществя* 
взне, Йосип Броз Тито от
кри нова визия в разрешава 
нето на една крупна дилема 
на съвременния социализъм. 
Касае се за отношението на 
социализма и демокрацията 
и демокрацията и социализ-

то световен процес стана 
незадържим, защото доктри 
.мерният, идейният, 
гическият 
плурализъм са неговата ос
новна материална сила, а 
не слабост.

— Творец на нова социали 
етическа Югославия, самоу- 
правителна Югославия, леге 
нда на Втората световна вой 
на творец на движението на 
иеобвързването, творец 
нови отношения в работни
ческото, 
и прогресивното движение, 
един от най-авторитетните 
световни държавници — Йо
сип Броз Тито, президент на 
Социалистическа федератив 
на република Югославия и 
председател на Съюза на 
югославските комунисти ос
тави на своята страна и на 
света грандиозно дело и ве
лика мисъл, кодто обогати 
теорията и практиката на 
социализма и на съвремен
ния марксизъм цялостно.

С Титовата смърт Югосла 
вия изгубва сво а историче
ски неповторим вожд, а све- 
тът доминантната личност 
на съвременната история, 
великана на двадесетия век, 
силния човек на епохата, в 
която Ж1гвя и заради своя 
принос, който й -даде — ста
на нейна съставна част.

идеоло- 
и политическият

та.'ъщо така, както правеше 
това начело с другаря Тито. Неговото историческо НЕ 

в 1948 година в конфликта 
със сталинистическата систе 
ма на отношенията в работ 
ническото и комунистическо 
то движение 
бовба за осъществяване на 
нови принципи на отноше
нията между оаботннчеоки- 
те и комунистическите пар
тии, като што са зачитане на 
независимостта, суверените
та, ненамесата във вътреш
ните работи на други пар
тии, отговорността на всяка 
партия поед своята работни 
ческа класа и своя народ. 
Другарят Тито доживя тези 
принципи да станат обектив 
на неминуемост в развитие
то на отношенията 
комунистическите и работни 
чеоките партии ивсички дру 
ги прогресивни сили в све-

на

комунистическото
съпътствува

грес на всички полета, 
също така сме дълбоко съз 
нателни, че това е наш ис 

Дълг към дру-торически 
гаря Тито, исполинската ис 
торическа личност на наша
та революция и строител на 
такава Югославия,

между

и на нейния го- 
автори-

тя е днес, 
лям международен 
тет и престиж.

та.
Било би, разбира се, упро- 

стено ако борбата за новите
равноправни н морални ирпн 
ципи бн се свеждала само 
на регулиране на отношения

В настоящия момент и за- 
този дълг към ДРУнапред

Тито всеки от нас погаря
най-добъР начин ще изпъл
ни, ако всеки на своето ра 
ботно
чувство на отговорност, 
най-гол яма самодисциплина, 

изпълнява

ма.
В историческата и коткос 

тпа стратегия на социалисти 
иеското обществено развитио 
на Югославия- Тито не от
деляше развитието на маге 
г-чалните производителни си 

от развитието на ггроиз 
водственитео тношения. обо 
сковани в^-оху сопиалистичс 
ското самоуправление, въ,Р-

място със засилено
с

най-съзнателно
се може по-услеш-колкото 

но своите задачи. Не съшс 
от тази по-честна за 

от нас, било

ли
ствува
дача за всеки 
да се 
то си
или научната 
в делегатските скушцини и 
другите тела и органи на иа- 

система на социалисти

намираме на работно- 
място въз фабриката

ху ивдивидуалтште и колек- 
свободи,тивдатс човешки 

върху едновременното създа 
вале на условия за човешко

организация,

иа поколенията, кои- 
и творят» изпра- 
неразвититс про

щастие 
то Ж1И®еятшата

ческо самоуправление, 
всенародната отбрана 
обществената 
в Съюза на комунистите или 
в Социалистическия 
синдикатите, Съюза на 
дежта или в другите обше- 
ствено-иолитически

В7,В
или 

самозащита,

вени пред 
изводителни сили и оскъдно 
то наследство на демократи- 

практика и демократическасъюз, чески институции. 
Определяйки се за 
то разбираше иа социализма 

общество иа свободни 
Йосип Броз

Марксовомла

органи Ирнзшпшя от много страникато
производители,

зации.



Комунист

Титовият образ на комунист
слабостите. Във всички ак- 

водеха интересите на 
работническа класа,

социалистическото самоулра
вително развитие, желания- 

интересите и потребите 
пашите народи и народио

укрепи, между другото, и за 
това защото знаеше правил 
по да избере, да предвиди 
правия път, запгото дсйству 
ваше решително и нримци- 
пиалио. Така ЮКП, югослав 

и народности 
и СЮК той водеше през вся 

всички

пи* въпрос, установяване п 
заздравяване на равноправи
ето, братството и единство
то, Партията и Тито станаха 
двигателна сиила на вашия 
напредък, а ведно и сино
ним за Югославия.

Франц ШЕТИНЦ всекидневна активност дока 
зва п потвърждава собстве
ната си безгранична готово- 
ст да продължи решителна
та битка за революционно 
преобразование 
общество и това ^ 
който начертаха Сък>зът па 
комунистите и Тито.

ции го 
нашата

Изграждаха го партията и 
битката за осъществяване 
на правата на работническа
та класа. Каляваше се в 
безброй н 1 гге револ юш юшш 
акции, ч узряваше в консолн 
дацията на ЮКП и изгради 
образ па комунист, който 
стана понятие за разумност, 
революцнонност, хуманност..

Той създаде образ на нов 
революшюнек вожд и дър
жавник. Този образ на кому 
нпет изграждаше в течение 
на всички години на своята 
революционна и държавни
ческа дейност. Изграждаше 
го в действуването, истори
ческото действуваме, във 
всички периоди на своята 
политическа дейност, в пред 
военното време и по-късно, 
когато положихме основите 
на нова Югославия и осъшс 
ствихме визията на освобо
дения работник 
правнтел, върху основите на 
Народоссвободителната бор 
ба, когато югославските на
роди се решнха за единство 
но възможното решние — 
братството и единството. Ви 
нагн вярваше единствено в 
силата на народните маси, и 
съпште не го изневериха, 
съзнателни за правилността 
и далновидността на негови
те решения- Тези решения 
дадоха лик на нашата днеш
на действителност, която 
приемат, за нея живеят и 
работят всички поколения. 
Необходимо е да се каже, 
че заедно със Съюза на ко
мунистите и Тито във въо
ръженото въстание и в след 
военния период на социали
стическа, самоуправителна н 
независима Югославия така 
извоювахме многобройн ите 
свои най-благородни тежне
ния. а сегашното младо по
коление и по-нататък ще се 
бори и продължава пътя, 
който заедно със своя ра
ботнически авангард траен 
ра Съюзът на комунистите, 
начело с първия си бореи 
— другаря Тито.

За младежта, като нераз
делна част и гарант на кои 
тинуитета на нашата рево
люция, нашата многонацио
нална самоуправителна об
щност представлява израз 
на нейните най-напреднича- 
ьи стремежи, за които се 
бори и ги осъществи Тито 
със съратниците си — рево
люционерите и които стана
ха сами по себе си разбира
ем дял на кашата действи
телност. Именно затова мла 
дото поколение със своята

та,
на нашето на.ските народипо пътя, сти.

Заради неговата 
циоппа дейност, изключите;; 
пата държавническа разум
ност и мъдрост Тигова ли- 

уважават Не само не
приятели, но и про- 

Именно затова,

револю*изкушения и
което пи научи

чки
лрспяствия,
да защищаваме своята иеза 
висимост и укрепваме вътре 
пщата сила и здравина.

Винаги и всякълс той ден 
ступаше като сътпински ху 
мапист, с дълбоко разбиран- 
за човека, трудностите му и

Целокупното творческо п 
изключително богато Титово 
дело, неговата кристално яс 
па и безкомпромисна про
грамна орлептировка стана
ха 1гс само действителност 
на югославските народи п 

по също така, 
прогресивните

Това с, ведно, и ипй-спгур 
пата гаранция* че пашата со 
циалистическа самоунравпте 
лна необвързана общност па 
равноправни народи п наро
дности, също така, н в бъ
деще ще напредва и ще о- 
стане Титова Югославия.

чиост
говите
тивнидите. 
че с Тито и с него израстиа 

способни об-не-пародпости, 
символ ха редица 

ствено-политически рабогни- 
които в най-отговорните 

пътеките и 
по-нататъшния 

нашето социалисти

ни,
тела свързват

Тито ни остави дело с тра 
йна стойност, което етапа 
достояние на всички паши 
народи и народности, на пее 
киго от нас. Изтъкано е в 
нашето целокупно битие, не 
одолимо втъкано 
живот, оформи младото по
коление. Тито беше винаги 
и всякаде голям приятел па 
нашата младеж, вярваше в 
нея и я насърчаваше в пей 
лото критическа становище 
и творчески порив, а съще
временно 
неин пример, учител. Него
вият образ п дейност са из
ява на най-напредшгчавите 
тежнения па всички 
трудещи се. народи п на
родности, те са символ 
борбата против национализ
ма, нкоимическото и култур 
ното потисничество

направляват
иът на

само управително раз-ческо
витие, Титовото дело ведно 

дело на Съюзанаричаме и
комунистите, на нашата 

работническа класа и наши
те народи и народности, ко
ето стана трайно и универ
сално.

Титсзото дело е 
който нашите народи и на
родности. сдружени в спло
тена и братска Югославия 
и в бъдете ще продължат 
своето революционно твор
чество.

Такова ще бъде, ст.шо та
ка, и бълещете на наша со- 
I шал истическа 
тел и а и необвързана Югосла 
вия, на която Титовото де
ло дад« своя неизличим пе
чат. а същото, безсправно, 
е резултат и на пашите съв 
.местни усили а за по-богати-

наи нашия

самоу-

път, по

беше п остана

наши
самоуправи-на

Неговото име п дело са 
неразривно свързали с дей
ствителността п укрепване
то па авангарда на работни 
чес-ката класа, ЮКП и СЮК. 
Както един път и сам заяви.4} 
партията го взела като неу
ко момче и го възпитала. 
Обаче поради неговите из
ключителни лични способно 
сти, предаността на партия
та и нейната идея, тя на
прави от него революцио
нен водач, който й бе по
требен, та с него и под него 
вото далновидно водачество 
да може успешно да осх.ще 
стви своята революционна

гд най-ху.манни отношения 
между народите и народно
стите на Югославия, както 
и за по-щастлив и по-хубав 
живот на всички народи в 
света, които още се борят 
за свое икономическо...

Рп4>дегк”П1> аЬтйм. Щ.
ИЛИ

освобождение.национално 
Такива бяхме с Тито, таки
ва ще бъдем, също, н за
напред.

оо] а ир*иш и «Ьоги «а Рг*Ц*- 
гШм К*риЬ11кг. 1КЗ. • :

Й. Б. ТИТО: пршшер на всички комунисти

тежнения на множество дру 
ги народи, конто се борят 
за своя свобда, независимост 
и напредък.

Авторитетът, който има в 
света, Тито спечели със сво 
ята неуморна, пожертвована 
революционна 
Дълбоката вяра в говорчекн

ТИТО В ОЧИТЕ КА ЮГОСЛАВЯНИТЕисторическа роля. да води 
югославските народи в бит 
ката за национално и соцм 
алио освобождение, към пре 
одоляване на изкуствено раз 
духване на национална омра 
за и така, на народите на 
Югославия широко да отво
ри пътя на свобдно, незави 
симо, равноправно и достой 

в света, 
който ги обкръжава. С така
ва работническо-класова про 
грама, като изходна основа 
за решаване

МЪДРОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА 

ФОРМУЛЯЦИЯ
дейност. с

те сили на работническите 
маси и със смисъла за въз
питание и творческо аигажм 
Райе в съвместната работа 
на стотици хиляди пови ре- 
волюштомщ кадри. Прести
жът в родината си

Да не останем това, което бяхме с векове: • 
храна за вражески топовн дула, веднаж завинаги 
да се освободим от цървулите на тъкачния стан 
и разнообразните предразсъдъци свързани 
.наше изостанало, бедно патриархално състояние, 
да се организираме като народ по начин 
ски, т.е. социалистически, да начертаем оконча
телно нашите народени граници на Адриатика на 
Алпите, на Дунав и Вардар, да станел; хора, които 
са се освободили от чуждата пара и 
влияния — това беше идеалът

нствено развитие

с това
н светана иационал-

ленин-

Комунист чуждите
на всички
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СИра път* «а интеграция на обществото на класо
ви самоуправителни основи, в което работничеекч-
“вл“ СЪС СъЮЗа На ^ол“те кому. 
сГд„"Г ХОРаТа ПРвТВ°Рда -ь. власт на

Редакция на на марксист и с после-на

президента на Републи- 
от 22 декември 1964 година .Ко

мунист" е отличен с ОрденНародно 
освобождение, а с указ от 22 декември 
1974 година 0 Орден братство 
ство със златен

ката

н един- Десетиият конгрес на СЮКвенец.



КОМЕМОРАТИВНОТО СЪБРАНИЕ В ЛЕСКОВАЦ гкжгЕ в командата на ни
Титовото дело навеки е 

записано в историята
Творец и* народната войска

Командири, войници и ци 
вилни лица на служба в 
ЮНА от Нишка армейска 
област се събраха в среда в 
Дома на Югославската народ 
на армия в Ниш достоинстве 
но да отдадат последната по 
чит на своя починал върхо
вен комендант. За личността 
на маршал Тито говори гене
рал-подполковник 
Янич, комендант на Нишка 
армейска област.

— Другарят Тито изграж
даше революционната армия 
и народна власт както еди
нен процес и основно усло
вие за прерастване на въста
нието във всенароден отпор. 
Разгромявайки окупаторска-

куинзлинговска власт 
въоръжена борба, Тито съЗ 
даваше народноосвободител- 
ии отбори, като основа на 
революдиноната власт, коя 
то носеше свобода и по-до
бър живот, и с това въздей 
ствуваше на развитието на 
нашите въоръжени сили.

Под ръководството на въР 
ховиия комендант другаря 
Тито, въоръжените сили на 
СФРЮ в целия следвоенен пе 
риод се развиваха под крак 
с общото развитие и напре 
Дъ-к на обществото. Днес те 
представляват модерно въор 
ъжена и оборудена военна 
сила, готова да отбрани стра 
мата от всеки агресор.

с

те на скупщината на Меж на Регионалната стопанска 
дуоощиноката регионална камара, в Лесковац на 7 май 
общност и изпълнителните се проведе

събрание по пород смъртта 
на президента на СФРЮ и 
председател на СЮК Йо- 
сип Броз Тито. Събранието 
откри председателят на Ску 
пщината на Междуобщннска 
та регионална общност Джор 
дже Митич, който прнзва 
присъствуващите с едноми
нутно мълчание на почетат 
паметта на нашия Тито. За 
личността и делото на дру 
гаря- Тито говори Мирослав 
Здравкович, председател на 
Междуобщииската конфе
ренция на СКС, който ме 
жду другото каза:

„Във всички сърца, нав
сякъде, болно отекна най- 
тъжлата вест 
смъртта на обичания Тито, 
най-скъпия приятел, най- 
големия син на нашето ми
нало, настояще и бъдеще.

Безмерна болка и неза
помнена тъга, по къртиха ра 
ботническата класа, народа 
и народностите в нашия ре 
гнои, всеки наш човек, ра 
ботник, боец, младеж и пи 
онер.

комеморативмо Милан

5игк*,5!г,‘(м‘,?г*1л
ТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ ФЕДЕРА-

БЕЛГРАД

С ИСКРЕНА и дълбока скръб, по повод смъР- 
на нашия обичан другар Йосип Броз Тито, 

президента на Републиката и председателя на Съю
за на югославските комунисти, върховни 
дант на въоръжените сили и маршал на 
вия, трикратния народен герой, революционер, 
марксист и хуманист, се приобщаваме към об
щата скръб, зарад огромната загуба за нашта со
циалистическа самоуправителна общност и целия 
прогресивен свят.

Вестта за смъртта на другаря Тито, «ай-ве 
ликия син в историята на нашите народи и наро 
дности, твореца на социалистическа самоуправите 
лна Ю]

КОМЕМОРАТИВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЙ ВИС
ШИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ В НИШ

тта

я комен- 
Югосла- Ще следим Титовия 

път с дела
вестта за

Работническата класа, трудовите хора и граж
дани, бойци, младежи и пионери от Ниш обвзети 
от тъга, по решени никога да не напуснат Титовия 
път — каза ХЕНРИХ СЕЛИЧ, секретар па Об
щинския комитет на СКС в Ниш в речта за де
лото и личността на другаря Тито

гославия, човека, който целия си живот по 
борбата за мир и благоденствие на ця 

човечество, държавника, който даде печат 
на съвременната епоха и неуморимо участвува в 
изграждането на по-хубав св%т на настояшего> гро 
гателно бе приета от комунистите трудовите хора 
гражданите, борците младежите и девойките и пи 
окерите от Южноморавскн регион.

Съзнателни сме, че с неговата смърт работ 
ническата класа, нейния авангард и всички наро 
ди на Югославия загубват строителя на югослав 
ската система, която функционира и която трай 
но означава пътя къ-м бъдещето.

свети на 
лото

На всички по лицата, и 
в душите, владее голяма 
тъга, но и решеност да се 
продължи неотклонно по 
пътя на Тито, чието безсиър 
тио дело остава вечно да 
живее в сърцата на всички 
хора на нашата социалисти 
ческа самоуправителна Юго 
славия — Титова ЮгославияВ този момент всички наши народи и наро

дности още по-решително показват сила и готов
ност трайно да опазят и по-нататък да развиват 
своята социалистическа самоуправителна общност, 
нейната свобода, независимост, братство, единство 
и равноправие на народите и народностите и да 
укрепват нейната всенародна отбрана и обществе
на самозащита.

С революционния лик и делото на другаря 
Тито ще се вдъхновяват и днешиге и бъдещите 
покления и всички онези, които се борят за сво
бода, прогрес, мир и равноправие на хората и на
родите в целия свят.

Целият си живот Тито е 
борец за интересите на ра 
ботническата класа, на всич 
ки трудещи се, за най-бла 
городните идеали на наши
те народи и народности. Сс 
де.м десетилетия гореше в 
революционното работниче 
ско движение 60 години ук
репваше редиците ма югос 
лавските комунисти, над че 
тири десетилетия найдостой 
но изпълняваше най-отговор 
ни п остове в нашата Пар 
тия. Беше героичен водач в 
легендарната Народоосвобо 
дптелна борба и социали 
етическата революция- Три
десет и пет години стоеше 
начело на нашата държава 
и поведе нашата страна в 
борба за ново общество, в 
света, потъРждавайки се на 
дело като наша май-голямо 
историическа личност, 
товото революционно дело 
навеки ще бъдо записано в 
историята на народите и 
народностите ма Югославия, 
в историята на свободолю
бивото човечество. Като ре

4 май 1980 година 
Л е с к о ва ц Опашка пред траурна книгата

По повод смъртта на Йо
сип Броз Тито, председателят 
на СФРЮ и председателят на 
СЮК, на 7 май в Ниш се 
проведе комеморативмо засе 
дание на обществено политн 
ческите организации, Общин 
ската скупщина и представи 
тели ма трудовите организа 
цип. Югославската народна 

-армия, териториалната от
брана и обществените орга
низации в Ниш. Заседанието 
откри Милибор Йовановнч, 
председател па Общинската 
скупщина па Ниш. След 
изпълнението па химна, уча 
стипците па комеморатшшо- 
то заседание с минута мъД 
чание отдадоха почит ма дру 
гаря Тито.

За личността и делото па 
другаря Тито огнори Хенрих 
Сслнч, секретар на Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите в Ниш.

Трудно е в този момент 
да се намерят думи па да 
се изкаже болката, .която 
имат народите на Югосла
вия, пялата наша страна и 
всички граждани в Ниш. 
Болно и тежко е съзнанието1 
че между нас вече няма да 
бъде нашия май ск-ьч дру 
гар, другарят Тито, обикно
веният човек, работникът, 
прекаденият комунист, во
ждът на партията и Съюза

на комунистите, легендар
ният партизански комендант 
и ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ на со- 
цналнстическото самоуправ
ление в Югославия-

След като подчерта, че всп 
чкн се гордеем ,че сме има
ли Тито, Хенрих Селич го
вори за жизнения път на 
Тито.

— Нашите народи и народ
ности в своята богата, но 
тежка история не са имали 
човек, който като Тито в 
бурните етапи на развитие 
на обществото успешно на
сочвал течението на нашата 
съвременна история- Нашият 
Тито е бил и останал работ
ник, злщото е израстнал от 
работническата класа. Вина
ги е схващал проблемите на 
работниците, бойните, селя
ните, жените, младите и ста 
рито н намирал решения за 
пенчки проблеми.

Селич напомни за иосеще 
нията па Тито в Нцш.

— Тнтовите думи винаги 
ще пи задължават да бъдем 
още по-решителнн в изгра
ждането на социалистичес
ките самоу.иравнтелин отно
шения, в ио-иататъ-шно за
здравявано па нашата об
щност на равноправни наро 
ди и народности, за заздра
вяване на братството и едни 
ство и нашата необвързана 
самоуправителна социално 
тическа общност.

МЕЖДУОБЩННСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СКС ЛЕСКОВАЦ
СКУПЩИНАТА НА ЮЖНОМОРАВСКА 
МЕЖДУОБЩННСКА РЕГИОНАЛНА 
ОБЩНОСТ
МЕЖДУОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ
МЕЖДУОБЩННСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССМ
МЕЖДУОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СУБ- 
НОР

Ти-

ДО СЕМЕЙСТВОТО НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Белград волюционер \\ марксист, дру 
гагрят Тито целият си живот 
посвети и отдаде па револю 
циоината борба па работни 

класа и пат руде

С искрена и дълбока скрт,б, но повод смъР 
наши» скъп другаря Тито, лре- 

и визио-тта на вашия и
красен, сърдечен човек, революционер 
нер, който целия си живот посвети да живеем но- 
човечно и хубаво, изразяваме съболезнование в 
скръбта кодто изпитвате зарад огромната загуба 
за нашата социалистическа самоуправителна Юго-

ческата 
щитс сс за социализъм, са
моуправление, като основни 
обществено-ик01 юм ичесюи от 
пошеиия, за политиката па 
мсобвързване, за мир п све

славия и целия прогресивен свят.

4 май 1980 година 
Лесковац та.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС От комеморатипиого събра 
име бяха изпратени съболез 
•пователии телеграми 
Председателството ма СФРЮ 
и семейството па другаря 
Тито.

МЕЖДУОБЩННСКА 
ЛЕСКОВАЦ

СКУПЩИНАТА НА 70 ЖНОМОРАВСКАТА МЕЖяапнкгМЕЖДУОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СУБНОР

до

Властимнр Велкоиич

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО 9г 9 МАЙ 1980



ТРАУРНА СУРДУЛИЦА В СПОМЕН НА ДРУГАРЯ 
ТИТО

Ш0-ГЕР1Й ЙА НАШЕТО ВРЕМЕ Печм, но и рошимоет ца со 

продължи мохалнто Титово депо— Чстех книгата „Том Сой 
ор" м чух и.жиата ловния... 
Просто бях омърлушен... Но 
затова и аз, като и моите 
съученици обеща вам о, 
ще изпълняваме и осъшсст 
вяваме пад ело думите от 
песента „Друже, Тито, ний 
ти се кълнем"...

БОЯН МИЛЯКОВ, уч. от 
VII клас, Пресека:

— За смъртта па др. Ти 
то чух по телевизията. СъР 

мм сви от болка и дъл

всички села в общината, от 
организациите па сдружения 
труд и трудовите организа
ции, да се поклонят пред 
паметта на 
бичан вожд и учител, др. Тп

Свод като с едноминутно 
мълчание беше почетена па 
метта на почшшлия прези
дент на СФРЮ н председа 
тел на СЮК другаря Тито, 
с няколко думи секретарят 
па Общинския комитет на 
Съюза на комунистите и 
член на ЦК па СКС Мно 
драг Пачич даде думата па 
председателя на Общинска
та скупщина в Бабушница 
Стаиимиир Илич.

Говорейки за историческо
то значение за делото на 
другаря Тито Илич, меж 
ду другото каза:

Вън всеки дом, вьв всяка организация иа 
сдружения труд, училище, местна общност, в ьР 
„ата на всички 29 хиляди сурдутшча/ш - млади 
и стари — |>гром//а печал и /т,га по загубения лк> 
бнм вожд, незаменим син на всички 
//вроди и народности. Но и досгои«ство, гордост 
и твърдя решимост последователно да се продъв- 

епохалного Титово дело, делото на наи-вели- 
кия син па нашите народи и народности, Ре“олю- 
цио//ер и хуманист, чисто име ще остане векове 
символ на боец във пойната и мира за едно по- 

бъдеще и израз на хумал/истическите ви
зии на човечеството.

чесвоя иаи-о-

то.

И всеки със сълзи на очи, 
вписва думи, продиктувани 
от сърцето, чувства за кои 
то нс могат да се намерят 
думи.

жи

пето
го нс можах да се опомня... 
Пред себе си дадох обеща
ние, че ще уча още по-доб 

— Въпреки, че другарят ре н на дело ще изпълнявам 
Тито почина, той вечно ще Титовите завети, 
живее в нашите сърна...

светлоМилена Станоевич, учени
ка в VIII клас, Любераджа:

хвана дълбоки корениВ организациите на сдру 
жемия труд, в местните об 
щности, м трудовите колек 
ти ви, в граничните застави, 
в училищата, са проведени 

събрания,

тика
върху социалната почва в 

Постигнаханашата страна, 
нови покления — деца 
Титовата революция-

па— Коварната смърт отне 
от нашите редици най-велн 
кия син, революционер и 
хуманист, чието име и дело 
станаха собственост на всп 
чкн хора, на конто мирът 
е жизнена необходимост. Ти 
товто име стана символ на 
борец ц във войната и ми 
ра и израз на хуманисти 
на представа за нов свят 
на правда, благосъстояние 
и мир. Непрекъснато, анга 
жиран в конкретната рево 
люцпонна борба, постоянно 
в нейната акция, ДР- Тито 
визпонерски влияеше 
промяна на обществените от 
ношения в интерес на ра 
ботннческата класа и ней 
ните непосредствени револ 
юционни цели; така създа 
де грандиозно дело, което 
ще насочва новите поколе
ния на строители на социа 
листическото самоуправле
ние.

ЙОРДАН МИЛАНОВ, един 
АЛЕКСАНДЪР ЯКОВЛЕ- от преподавателите от осно 

ВИЧ; селскостопански прон впо училище „Братство” в 
водител от с. Калуджерсво; Звопцн:

ОБЕТНИ ДУМИ И ДУМИ 
НА ОГРОМНА 

ПРИЗНАТЕЛНОСТ

комеморативни 
на които за жизнения път
и революционното дело, са 
изказани думи на огромна 
признателност за всичко, 
което с направил в създава 
него и изграждането на 
Нова Югославия- Едноврсме 
нно са открити траурни кни 
ги, в които трудещи се, гра 
ждапи, младежи, пионери, 
войници, изписват спонта
нно най-прочувствени слова 
за всичко, което Тито е дал 
през своя богат живот за 
благото на народа.

Главното комеморативно 
заседание на изпълнителни
те органи на обществено- 
политическите организации. 
Общинската скупщина, пред 
ставигели на организациите 
на сдружения труд, Юго
славската народна армия, 
обществените организации 
и други организации и сдру 
жемия на гражданите, се 
състоя на 7 май- С думи на 
особена прочувственост тъР 
жеството откри председател 
ят на ОС Йован Петрович, 
а за жизнения път и вели 
кото дело реч произнесе 
Констатин Момчилович, се
кретар на ОК на СКС в Сур 
д улица.
ТИТОВОТО ДЕЛО ЗАВИНА
ГИ ОСТАВА БЕЗСМЪРТНО

Отдавайки думи на огром 
на признателност за безсмър 
тиото дело на Тито, К. Мом 
чилович между другото ка-

— Следейки непрекъснато 
вестите за борбата па ДРУ 
гаря Тито с коварната бо
лест, очаквах, че и този път 

победи. В целия звопски

получил множество награди 
за отглеждане па породпетп 
говеда:

В минутите на скръб^ и 
печал сурдуличани — работ
ници, младежи, девойки, пи 
опери, бойци 
че нищо не може да ни от 
клони от Титовия път.

— В началото не можах 
да приема като истина ве
стта, че другарят Тито нс е 
между живите, 
едно: той ще живее, докато 
сме ние живи, докато съше 
ствува светът — казва Томи- 
слав Илич, работник 
„Власина".

„Драги другарю Тито, Ти 
почина, но, но живееш с нас 
и у нас, докато съществува 
светът" — пише Радунка Сто 
янович, работничка в ООСТ 
„5. септември”.

„Скъпи другарю Тито, вси 
чки те обича.ме и ще живе
еш у нас. Ще следим Твоя 
път на свобода” — изтъква 
Рашида Зейнич прислужница 
в „Галеника”.

И всички други, които пи 
тахме или които са се запи-

/
— Това е огромна загуба 

за всички наши народи 
народности. Но останме му 
верни доживотно...

изтъкват,ще
район вестта сс разаесе със 
светкавична бързина, 
ки хора сад ълбоко покъР 
темп и тъжни, по и готови 
на дело да провеждат завс 
тите на др. Тито.

и
Всмч

ГОРДАНА СТОЯНОВИЧ, 
от с. Братншевац: Но зная

за
ДНИ НА ГОРЕСТ И ДЪЛ 
БОКА ПЕЧАЛ

— Ще помним п ще изпъл 
няваме Титовите думи, ще 
пазим нашата родина. в ООСТ

Изминаващите седем дни, 
са дни на горест и печал за 
всички лужишчаяш, като п 
за всички хора у пас и по 
овета. В трудовите организа 
ции и организациите па 
сдружения труд се провеж 
дат комеморативни събра
ния, па които се отдава п« 
чит ма др. Тито, като едно 
временно се взимат и реше 
ния средствата, предназначе 
ни за венци, да се внесат в 
Титовия фонд.

Това са само някои „из
вадки” от положението в 
траурна Лужница тези дни, 
когато и лужничани, как 
то и всички наши трудещи 
се и граждани се прощават 
великия герой на нашето вре 
ме. Изпращаме го с тъга 
и болка, но с твърда реше 
пост да вървим по неговия 
път в по-нататъшното изгра 
ждаие на нашата социално 
гическа самоуправителиа не 
обв7,рзана родина.

ГРАДИМИР ЛЕПОЕВ, уч. 
от VIII кле, с. Нашушкови
ца:

— Щом чух за смъртта на 
др. Тито бях безкрайно тъ 
жен. Обещавам, че ще уча 
още по-добре и считам, че 
ние учениците само по та
къв начин можем да се от 
платим на др. Тито.

Загубихме най-скъпи 
човек, нашия другар 
Това име остана дълбоко в 
сърцата на всички нас, но 
си го в себе си пиетет, тру 
децтият се човек; в неговия 
звук откликва богатството 
на днешния ден. Идеята за 
необвързването и миролюби 
вата коегзистенция, която 
обиколи света, неразривно 
са свързани с Титовото име. 
Той направи десетилетия
та, които изживя да бъдат 
равни на столетия- Беше чо 
век на нашето време, защо 
то остави незаличима следа 
в живота на нашите наро
ди и народности, които през 
последните четири десетиле
тия под негово ръководст 
во надминаха всичко, създа 
вано с векове. Всеки човек 
в Лужница дълбоко тъжи 
за починалия президент на 
СФРЮ и 
СЮК, нов едно е горд за 
изграждането под Титово 
Ръководство, като твърдо 
обещаваме, че и занапред 
оставаме верни на Тито и 
неговото дело, 
неотклонно по пътя, 
начерта Тито навеки 
ттуКна между другото пред 
седателят на ОС Стан им ип 
Илич.

нисттито.

МИЛЕНА ТОДОРОВА, уч. 
от VIII клас, с. Ракита

сал и в траурните книги са 
трогнати от смъртта на дру 
гаря Тито, изпитват огромна 
скръб, но са решени напъл
но да претворяват Титовите 
заръки в дела.

Но това не са празни ду
ми. Един бегъл поглед вър- 
ху работата показва че про
изводството в „5 септември” 
например на 5 май при 
да се произведат 500 са про 
извели 750 микромотори 13 
ГМ, а на 6 май 610. Също 
така при план 780 на 6 май 
са произведени 839

— Трагичната вест ме про 
низа. Още не мога да повяр 
вам, че др. Тито е починал.

НЕНАД НАЧЕВ, VI клас, 
Вучи дел:

— Когато на 4 май към 
19 часа научих за смъртта 
на др. Тито, бях безкрайно 
тъжен. Обещавам, че зана
пред още по-добре ще уча, 
като по този начин изпъл 
Ня желанието на др. Тито...

за: план— Вестта че го ня.ма меж 
ду живите ни засегна — все 
ки отделно и всички заед 
но — като когато се загуби 
най-близък, някой, който е 
част от нашето битие, кой 
то е живял с нас и у нас, 
с когото сме 
другарували, с

ЗОРАН КОЛЕВ, VIII клас, 
Звонци:

Матея Андонов мотори 
тазиза стаклочистачки. В 

ООСТ броят на отсъствува- 
щите от работа е намален 
за 50 на сто.

Тук всички работници 
соха допълнителни средства в 
Титовисг фонд за 
райе на млади работници и 
работнически деца.

В „Галеника” мобилизация 
та на трудовите хора дове
де до пускането в действие 
на втора линия в производ 
ството, което ще допринесе 
за увеличение 
ството с цели 30 
Броят на

председател на
работили и

когото сме 
тъгували и се радвали, с 
когото сме се борили и по
беждавали, с когото сме гла 
дували и воювали, когото 
в бъдещето с едни очи сме 

* гледали. Той навлезе в на- 
4 шата мисъл, в нашите 

напия; той
охрабряваше, откриваше 
ви хоризонти беше 
показател на

вие

ьадг стипенди-
Ще вървим 

който . ;>*.-•
из

же
ни съветваше и

но
ни пъте 

кръстовищата, 
опора в неволите, военачал 
пик в битките, 
школата

От комеморативното съб
рание бяха изпратени събо 
лезнователни телеграми до 
Председателствата на ЦК 
на СЮК и СФРЮ и семейст 
вото на др. Тито.

на производ
на сто.

отсъствуващите по 
чти и символичен — 
десетина души само

учител в
на революцията, 

пример в храбростта, 
телтостта и

от два- 
трима

не са дошли, и то основател
реши 

последователно 
стта и по същото време
жлив работник

грм
за човешко

• то и хуманното у нас,
I ва< че трудът и работникът 

да господствуват

но.ТИТО Е В НАШИТЕ 
СЪРЦА Подобно е 

организации
и в останалите 

сдружения 
труд. В местните общности 
в Божица и Клисура особе
но е изострена бдителността, 
а младите от Цяла Сурдули- 
шка община дават 
че в трудовите 
постигат такива

за то па
В залата на Общинската 

скупщина е открита траур
на книга, край която на по 
четен страж се сменяват ра 
ботници и селяни, младежи 
и девойки, ученици и препо 
даватели. Пред Общинската 
скупщина тече непрекъсна
та река от хора, дошли от

в отноше
нията между хората. Всяка 
наша мисъл и 
Държат 
Без него

1 ворги Димитров и Йосип Броз Тито желание съ 
по нещо от Тито. 
всички сме обедне 

защюто загубихме 
от себе си.

Почина Тито, 
неговото безсмъртно 

-Стълбото 
волюцнонни

завети, 
акции ще 

резултати, 
които напълно ще оправдаят 
доверието, което 
другарят Тито 
дите.

Югославия е такъв обект, който на никого не ще 
се продаде. Оня, който би продавал Югославия, 
би загубил и парите и Югославия.

ли, част

но остана 
дело. 

на неговите ре 
мисли

приживе 
имаше у млаТИТО

и прак Ст. Николов
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АдругаряВтито комеморативно заседани е ПО ПОВОД СМЪРТТА НА НРАЯТ НА РЕЧТА 

НА 6ТЕВАН доренекиТИТ0В0Т0 ДЕЛО Е ЗАЛЕГНАЛО В ОСНОВА 

ТА НА ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ (Ог 3 стр.) Тито отива, но ще оста
не нашата незаличима лю" 
бов и уважение към него
вата велика човешка и Дър 
жавническа фигура. Ще ни 
вдъхновява неговата неустра 
шима сила на волята и ре
шителността в акцията.

Учеше ни с огромния си 
пример да делим съдбата 
на своята страна и народ.

Разделяме се от Тито. Но 
гой ни остави отговор на 
въпросите, които в този мо 
мент ни се поставят — кои 
сме, какво сме, как ще 
продължим нашия път, да 
се запазим и да напредваме. 
Ние с Тито достатъчно уз
ряхме и укрепнахме в съз
нанието, че може да се за 
пазим като здрава и моно
литна страна само като ра
вноправна социалистическа 
общност на всички наши на 
роди и народности. Като об 
щество на самоуправители, 
в което трудовият човек и 
пеговия интерес са мерило 
на социалистическия и об
ществен прогрес. Че наше
то бъдеще е в това да ос
танем необвързана Югосла 
вия, да бъдем свои в своя
та страна, въпреки всички
те неблагоприятности и бу
ри, които биха могли да ни 
сполетят. Братството и един 
ството, самоуправлението и 
необвързаността са три ос
новни принципа, върху ко
ито почиваше и почива и 
върху които занапред реши 
тел но ще се развива Социа
листическа федеративна ре
публика Югославия-

чутия Марксов лозунг „Фа
бриките 
Това огромно допринесе за 
здравината на нашата мно
гонационална 
обезпечи демократично и ху 
манистическо 
на социализма.

работниците”.наВ траурната книга, която 
е открита на 5 май сутрин 
та в малката зала на Цен
търа за култура в Димитров 
врад, се ежедневно запис
ват граждани, трудещи се, 
селско-стопански производи 
тели, младежи и девойки.

Освен това, че гражданите 
изказват голямата си болка 
и тъга, между изписаните ре 
дове често срещаме думите: 
„Гордея се, че живях в Ти- 
това епоха. . „Умря Йосип 
Броз Тито, но ТИТО оста
на. . ” „ТИТО живя, ТИТО 
е жив, ТИТО ще живее. .

Река от хора, които искат 
да се запишат в траурната 
книга, непрекъсната тече, а 
в нея — в книгата, почерци 
най-различни: на деца, на пи

ери, ма младежи, ма де
войки, на селскостопански 
производители, на войници...

— ......Твоите думи на 11
конгрес па СЮК,* на който 
имах голяма част да присъс 
твувам, като делегат, все 
още отзвънят в мен. Със 
своята всеотдайна работа Ти 
доказа ма целия свят, как 
една малка, а същевременно 
велика страна, може без по
мощ от страна да изгражда 
согтствення си път в социали 
зма. Непоколебимо ще сле
дим Твоя път. . .” ---------
другото е записал Алекса Пе 
шев, работник в мебелната 
фабрика „В. И. Цнле” в Дн 
митровград.

„Единствен, обичан н иай* 
скъпи наш другарю Тито!

Сърнето ми се къса от бо 
лка и скръб, когато помие 
ля, че вече те няма между 
нас. Но чувствувам голяма 
городст и щастие, че живея 
в твоя Югославия, и че сле 
д- пътя, по който Ти дру
гарю Тито ни води — е за
писала девойката Дивна Йо
това.

— С още не изграден по 
първоклаеннкъ 

Борисов е запи- 
... „Тито е гордост.
— Другарю Тито. обеща

вам, че ще следя Твоя път, 
и че сърнето ми ще бие в 
същия ритъм, в който бие
ше и твоето сърне 
писал ученикът Марин Ви

моративно събрание.
скуп-
коме- общност имай организираха

съдържание
члено^теК^ГпйРа™ВИОТО ^Рание присъствуваха

Ц*”™ айжгггделегати на Общинската 
Изпълннтелния съвет, 
щности.

Другарят Тито знаеше и 
чувствуваше в трудните вре 
меиа, които минаха, но и 
за епохите, които излизат 
ма хоризонта, че на Партия 
га за единството на револю 
циопната акция не е доста
тъчна само дисциплината. 
Необходимо й е и оживо- 
творяваие максимално въз
можна демократичност, как- 
то и зачитане на партийно
то публично мнение от стра 
ма ма форумите. Не случай 
но другарят Тито, бидейки 
винаги за здрава дисципли 
ма, същевременно бе против 
„сваляне ма глави” иа хо
рата, които в своята рабо
та правят известни грешки. 
Този принцип на другарство 
и доверие, хуманистическо 
отношение спрямо човека, 
остава наше иай-скъпоцепно

скупщина, членовете на 
председатели на местните об

На комеморативното съ
брание присъствуваха 
новете на Общинския 
тет на Съюза на бойците, 
на конференцията на обще 
ствена дейност на жените, 
членовете на общинската 
конференции на запасните 
воени командири, представи 
тели на организациите на 
сдружени^ труд, трудовите 
общности и самоуправител- 
ни общности на интереси 
те, представители на Юго
славската народна армия—

Заседанието откри секре
тарят на Общинския коми
тет на Съюза на комунисти 
те в Димитровград, Венко 
Димитров.

След като бе открито съ 
бранието, присъствуващлте 
с едноминутно мълчание от 
дадоха последната почит на 
нашия обичан ТИТО.

На комеморативното засе 
данне за жизненото и 
волюционно дело на другар я 
Тито, говри председателят 
на Общинската скупщина 
Димитровград — Борис Бо
рисов, който между друго
то каза:

„Социалистическа федара 
тивна република Югославия. 
Съюзът на югославските 
комунисти, работшгческата 
класа, народите и народно 
стите на нашата страна за
губиха своя велик син Йо
сип Броз, своя обичан ТИ
ТО, трикратен герой на на
шата революция, творец и

нашите народи и строител 
на най-величествената епо
ха в нашата история — епо 
хата на революцията и из
граждането на социализма...

Титовото дело е залегнало 
и в основата на всички ре
зултати, които и ние, трудо 

граждани на Димитров 
градска община досега сме 
постигнали

и чле 
коми

ом

вите

в развитието на
общественоекономическите 
и политически отношення ма 
социалистическото самоупра
вление.

наследство.
На битието на Югославия 

е чуждо връзването за кой 
Това

Гордеем се, че сме Тнтовн 
съвременици и съратници, 
че начело с него сме изграж 
дали най-напредничаво и 
нац-хуманно общество в све 
та, в което се изпълняват 
съществените интереси на 
работшгческата класа и ней 
ните основни революционни 
цели.

Сплотени около Съюза на 
югославските комунисти, 
трудовите хора, гражданите, 
младежите, бойците, армей 
ците и останалите жители иа 
Димитровградска община, 
ще знаят да пазят велича
вите постижения в изгражда 
нето на самоуправление, в 
равноправието, братството 
и единството, концепцията 
нав сенародната отбрана об 
ществената самозащита и 
необвързаност, като претвор 
яват творческата инициатива 
нан ашата партия в широка 
самоуправитлна акция на 
трудовите маси. По този на
чин по-нататък ще обогатява 
ме тези дела и ще ги разви 
ваме до окончателна побе
да: до осъществяването на 
ТИТОВАТА визия на нашето 
социалистическо общество, 
като свободна общност иа 
сдружени производители и 
творци, в която труда и тру 
довия човек са мярка за вси 
чки стойности и отноше
ния- • "

Да спомнем, че съшии 
ден 7 (май), в следобедните 
часове, комеморативни засе
дания бяха проведени и във 
всички организации на сдру 
жения труд, трудови и ме
стни общности и други оо- 
ганизации и дружества м об 
щината.

го и да било блок.
Тито ЯСНО ВИДя и Дълбоко 
вярваше, че самото 
ствувапс на блоковете уве-

СЪЩСмежду
личава заплахата за света. 
Затова и стъпи в историчес
ка акцмя, като един от ос
новоположниците иа необ
вързаното движение. В съ
щия дух другарят Тито из
тъкваше необходимостта от 
равноправни отношения ме
жду комунистическите пар
тии и социалистическите

ре-
Диес, нашата съдба е 

нашите ръце. Тя стана на
ше съзнание, наше сърце и 
наш ум. Независима социа 
лнстическа общност на бра
тски народи, страна актив
на в борбата за мир, за все 
странно международно 
турдннчество върху принци 
пнте на равноправие и неза 
внсимост на народа, това и 
занапред ще бъде Титовата 
и наша Югославия-

в

страни.

Затова другарят Тито с 
символ не само за мас но 
н в по-широки между народ 
ни размери: символ на ху
манния социализъм, свобо
дната мисъл, творчество
то, борба за правдата, за 
братството и единството, за 
равноправните отношения за 
свят без война.

Другарят Тито остава в 
пашите чувства и в истори
ята неповторим пример.

Тито физически заминава 
от машата среда. От нашите 
редици отива революционер 
и войник, работник II Дър
жавник, Върховен комен
дант и Президент, човек, 
който олицетворяваше наша 
та смелост и нашата борба, 
пашата воля и нашите стре
межи, нашия мир и нашата 
свобода, пат обичан другар 
— Тито.

Няма повече да се чуе 
опя глас, кой го така често 
говореше от наше име. Ко
йто в трудни моменти из
дигаше нашата бой кост -и 
морала, окриляше пашите 
убеждения, радваше се с нас 
па машите успехи, но и ос 
тро забелязваше слабостите 
и пречките, които биха мо
гли да застрашат нашето ра" 
звитне и творчеството на 
масите.

съ-

черк, 
Сашко 
сал:

Раздялата с др\таря Тито 
задава болен удар на сърцв 
та на всички наши хора. На 
сърцата 
бройни хора в света, които 
го познаваха или са слуша
ли за него. Тито е истински 
човек на този век, човек 
на епохата, както тези дни 
го назоваха уважаващите го 
в света. Горди сме, че сме 
Тнтовн съвременници. Към 
онова, което остави зад се
бе си Тито е и човек от 
бъдещето. Няма тази сила. 
която може да помрачи не
говото дело, до помрачи фа 
кела, който така дълго но
си и пренесе през много 
мракове и тежки времена.

създател на нашата самое 
правителна Социалистическа 
федеративна република Юго 
славия- Титовата революци
онна личност е станала съ-Д 
бовен израз на прогресивни 
те въжделения и тремежи 
на работническата класа и 
човека. Дълбока е и него
вата следа във всички пери 
оли на революцията, защо- 

през всички преломни 
исторически моменти оказ
ваше творческо влия-ние за 
вземането на решения, кои 
то на нашта революция ви- 

са донасяли нови ус 
нови побели"...

на всички много-
е па

лено.
Селскостопанският произво 

дитсл Кирил Малчев, пише: 
— „ТИТО най-обичяният чо 
век па света, ТИТО най-ве
ликият между великите”.

АлександърПенсионерът 
Йонен между другото е на
писал: .......и макар, че физи
чсски да си мъртъв, Ти ве
чно ще живееш в съРЧ^та 
на бъдещите поколения. ■ ■"

И така от най-малките до
пай възрастните всички__
пъчват: ДРУГАРЮ ТИТО
НИЙ ТИ СЕ КЪЛНЕМ. ЧЕ 
ОТ ТВОЯ ПЪТ НЕ ЩЕ СЕ 
ОТКЛОНИМ!

то

н аги 
печи и

по-
В този труден момент 

стоим с наведени глави в 
знак. на дълбока почит. Сго 
им крепко обединени пред 
отговорността, която само 
обединени може да изпъл
ним. Наследници на Тптово- 
то дело ще бъдат не само 
съвременниците, но и поко
ленията, конто ще дойдат, 
вдъхновени от Титовня при 
мер н борба.

ЧИСЛЯШИТЕ СЕ КЪМ 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ 

ТИТОВОТО ДЕЛО

Тодор Петров

!Говорейки за готовността 
българската народност от 

Димитровградско да лродъл 
жат Титовото дело, да осъ
ществяват и занапред него
вата идея, Борисов каза:

„Комунистите, трудовите хо 
и младежи-

Навсякъде, където се развива революционно 
напредва само по пътя 1111на

движение, то може да 
истината, а никак ако си служи с лъжи. Разделяме се физически 

от другаря Тито. Но оста
ват неговите дела и негови
те идеи като траен пътепо
казател на нашата борба. 
Остават нашите задължения 
и отговорности по иататъ.к 
да работим на великото де
ло, което с Тито създавах-

тито
Пред нас е огромното мо

рално задължение да про
дължим това велико дело н 
да потвърждаваме нашите 
думи с нови дела.

Голяма благодарност и 
слава иа другаря Тито!

ра, гражданите
Димитровградска общи 

на, както и всички хора и 
граждани на нашата роди
на, чувствуват, безгранично 
дълбока болка, поради загу 
бата на най<видния син на

Трябва да се служи па своя народ, 
а не па чужденеца.

те от

ТИТО
ме.
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БОСИЛЕГРАД

ДРУГАРЯТ ТИТО Е В СЪРЦАТА, МИСЛИТЕ 

И ДЕЛАТА ПА НАРВДИОСТТА
то както зеница и окото ще 
пазят Титовия завет за бра

братскаИзправени пред тежката самоу-славската
правителна п соцпалистнчс-истина, пред съзнанието, че тството -и единството и всич 

останали придобивки паобщност. Тъга на ра-най-големнят син на югосла- ска
ботпото място, па нивата. кмвските народи и народности

машата революция'•Тъгува се и работи.и творецът на нашата рево-
люния. нашият и световен 
великан Йосип Броз Тито

В сградата па оощинскатаНа втория ден от трогатсл 
пата вест за смъ.рта па Пред скупщина бе открита траур*

физически не е вече между на книга, в която с треперс-седателя на Републиката иживите, пионерите, младеж- щи рънс се изписваха хиля-на СЮК, от обществспо-поите. граничарите, трудещите 
се и гражданите от Боси ле

ди и хиляди редове и имена.литпческитс организации и
и даваше почит към учителяОбщинската скупщина до 

Председателството ма СФРЮградска община тези дни жа 
лдт за общата загуба. Опус ц другаря. И всички изписа

ми редове се сливаха » един 
лозунг: „Другарят Тито ме

бе изпратена съболезиоватслнатите на половин копие дъР на телеграма, в която междужавнн и партийни знамена. е вече между пас, по със„Нс-другото се казва:вмъкналата се тъга и скърб пена-на герой свърхчопешкото си инадминатото делов съРИСто на всеки човек. дмипото дело, с героизма си,Тито, неговото вдъхновение,във всеки дом, на всяко ра- с дълбока вяра в бъдещето,последователност и решител-ботно място, но и решнтел- и с огромното доверие в тру 
дещия се, той винаги ще б .

мост за ново човешко общеността да се изтрае и в иай- ство в световната история,тежките сега моменти, и без де в нашите сърца, мисли идълбоко са проникнали вколебание да се продължи дела”.мислите и делата на всекиТитовото дело — е траурна човек в нашата община. То В тежката болка и дълбота картина на Босилеград н ва Титово дело, втъкано в^.в 
всички нас. сбратимени ивсяко село в общината. ка тъга, във всички трудови

колективи и местни общпо-Тук се тъгува за човека, 
който създаваше историята.

единствени, с израз на че сти в комуната бяха прове-върста решителност Да се дени комеморативнп еьбра-за твореца на нашата рево- поодължн по Титовия път. ния, па които с едноминутнолюпия. в която българската Това е израз на иепоколебн Мълчание се отдаде почитнародност е осъществила на към великото жизнено де
ло ма другаря Тито и про
изнесени доклади за ТИТО 
— за мас:

мост на всички числящи се 
към българската народност 
в Боилеградска община, кон

ционалното си и социално

Йосип Броз Тито: 

Силата на Югославия
освобождение и пълно рав
ноправие в рамките на юг°- В. Б. — М. Я.

НАВСЯКЪДЕ ТЪГА И ПЕЧАЛ
Вене Велинов, председател 

на Общинския синдикален 
съвет:

— Вестта за смъртта на 
другаря Тито трогателно оте 
кна всред трудещите се в 
общината. Още с първите 
минути след най-скръбната 
вест, в трудовите колективи 
пристигнаха работници и ръ 
ковдители на 
и синдикални организации. 
На другия лен работниците 
бяха на работните си места 
пред започването на трудо
вия Ден с едонминутно мъЛ 
чание дадоха почит. На прво 
денните във всички основни 
и трудови организации коме 
моративни заседания бе по
сочена непоколебимостта да 
се опазват придобивките от 
революцията ни. Също така 
бе подчертана сплотеността, 
единодействието и решител
ността за отстояване в нас
тоящите задачи в икономиче

ската стабилизация и за осъ 
ществяване на по-високи де 
лови резултати.

Вейка Димитрова, продава
чка:

близо до границата ни. Не
говата смърт за нас стари
те и верни пазачи на грани 
цата значи още един почин 
за по-голя ма будност. И ще 
изтраем...

Зайко Петрунов, инвалид 
по труда от Босилеград:

— Всичко което имаме Ти 
то ни даде. Не помня такава 
скръб в Босилеград. Аз и за 
напред не искам да вярвам, 
че го няма.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА, самоуправителна 
необвързана Югославия наш здрави и трайня ос
нови, сигурни опори за своето бъдеще.

и

СИЛАТА на Югославия е в геройството и 
крепхостта на нейните народи и народности, кои
то се калиха през историята и издържаха изпи
танието в най-големите изкушения на великата ос
вободителна война.

СИЛАТА е в тяхното единство и съзнанието, 
че това единство в днешни* сеят — в който сила
та все още не е отстъпила предразума 
ловие не само за просперитета, но и на голото съ
ществувание.

СИЛАТА е в идеите, които ни вдъхне зяват к 
в целите, за които се борим.

СИЛАТА е в работническата класа и нейната 
решаваша роля в обществото, в нашите трудови 
хора, които въпреки че не са лишени 
трудности и лишени, с всеки дел имат все 
и живеят по-добре.

СИЛАТА

На всички ни е тежко, и 
на работните местта, и в 
домовете. Първият ден ед
вам издържахме на работа. 
Повече какво да кажа .. .

Стоян Николов, земеделец 
от с. Ресен:

— Вестта за смъртта на 
другаря Тито с болка отекна 
в селото ни, което е съвсем

партийни

е ус-

БОСИЛЕГРАД

В ОБЩАТА ТЪГА - ЗАВЕТ 

С ПЕСЕН ОТ много 
повече

Целокупния си жизнен и 
трудов век, Тито посвети за 
историческите цели на ра 
тническата класа, за най-въз 
вишените идеали и те ленения 
на нашите народи и народ
ности — изтъкна на комемо- 
ративното заседание Симеон 
Захариев, председател на Об 
щинската скупщина.

е в нашето младо поколение, кое- 
прегърна придобивките на 

свои и което знае, че зад себе си 
Рисд иа труд и живот в свобода 
предишно поколение в тези предели.

не начело на партията, се 
отварят най-светлите страни 
ци в историята на нашите 
народи и народности.

— Ние числящите се към 
българската народност в Бо 
силеградска община дълбо
ко тъгуваме с всички наро
ди и народности в Титова 
самоуправителна и необвър
зана Югославия в пълно рав 
ноправие 
всички жители на страната. 
Горди сме защото 
поед ще продължим да стро 

и създавам бъдеще на 
сегашните и идващи 
ления Ръководейки се с Ти- 
товите завети и неговото без 
смъртно дело 
край другото Захариев, как- 
го подчерта, че се заклева
ме непоколебимо да изтраем 
по Титовия път, защото са
мо така можем да се отдъл 
жим на великана и гер.оя 
на югославските народи и 
народности — на другаря Ти

Всички присъ.ствуващи при 
еха задължението си и с 
ученическия хор, макар в 
болка и тъга, отекна песен- 

,Другарю Тито, ний ти 
се кълнеме че от Твоя път 
няма да се отклоним”!

Манол Янев

то революцията, като 
има по-дълъг пе- 
и мир, от всяко

бо

ЕршстЯо СИЛАТА е в социалистическата самоуправи- 
която на нашия човек обезпечава 

суверено да решава за своя труд и 
резултати, които го предпазват от всяка

къв облик на експлоатация и от всякакъв вид на- 
с™е' от всичко спъвацТо всестранното развитие 
на СЕОоодната човешка и

телна система, 
овобедно и 
неговитеВЕСТНИК НА Ш- 
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ИАЛМ*
По повод смъ.ртта на дру 

гаря Тито и даване почит 
на великото му дело, на 7 
май
комеморативно събрание на 
Общинската скупщина, Об
щинската конференция 
Съюза на комунистите, ОК 
на ССТ, Общинския синди
кален съвет, Общинската ор 
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В препълната голяма зала 
в Културния дом комемора- 
т-ивното събрание откри Си
меон Григоров, секретар на 
ОК на СКС в Босилеград. 
След 
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Титов
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път говори председа
телят на ОС Симеон Заха
риев. Той изтъкна, че дру
гарят Тито още от ранна 
възраст се е застъпвал за 
раоотника ,за 
правата му. С неговото

то
за

„Вук Ка- 
раджич’', Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш 
Адрес иа Издател

ството: Ке* 29 декем
ври № 8 Ниш

та;

човека и за 
идва


