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Последњи дочек председника Тита у Београду 

БЕОГРАЂАНИ да'laС последњи пут дочекују нај'већег сина југословен
ских .. арода и нЭ)родности. 

Одащцеомо 'Гита с понасам испраhаЈ]И и овде смо га радасно дочекИ!вали 
са њеroвих дастој'3)нствених мисија мира. Градио је OV!аагове приј'атељства међу 
н3)родима, ширио просторе ХУ"п"низма и слободе, без предаха и умора. Пошто
Raн и вољен широм 'света, Тито је својим револуционарним животом и делом 

трајно обележио читаву епоху. 

Ретки оу []римери у истарији да су Ж!ИВОТ и дело једног чо'века та'ко не
раздвојиво и 'СУШТИlно",и повезани са судбином и 'процватом земље и њених на
р'ща. ЧИЈТа!В ЖИlвот Ј'оси!>а Броза Тита је борба за ооциЈалистичку Југославију, 
за развој "alКЈВОГ друшт.ва И таквих друштвених односа Koj~a се данас поно
сим" и >који ·су ·стекли углед. поштоваље и У1важавање у читавом ,свету. 

За",ваљуј'yilи Титу, наша реаолуциј.а је трајно прожета .непоколебљивом 
вером у 'ооциј.а.лИlСТИЧ1КИ Iсамоуправни развој и 'С''Dва:раЛаЈЧ1ке СПQсО'бнOIС1ГИ читавог 
"8I)X>да и радничке класе. Ослањање и Ћера у властите онате ,суштиноко су обе
лежје наше револуционарне борбе. Зато су наши народи И на:родности увек 
безтраниЧЈНО В'Олели друга Тита и указивали му.nуну подршку и поверење. 
Зато је Т!итово и>ме постало ",ознато широм CBe'l'a хао симбол ·слободе и неза
RИСIЮСТИ народа. 

ТИ'1'О8 међународни углед и престиж речито говоре о величи.ни његовог 
револуционарног дел·а и љегове личносТ>и. С .велик:ом пажњом, уВ'ажавањем и 
поштовањем читаЈВ је свет слушао Титове речи - речи борца <За слободу, за 
мир, 'за приј'а-тељC'DВО и равноправност међу народима, за lOоцијализа:м и осло
бођење радничке к:ла:се, з'а бољи живот достојан 'Чо!Века. >Свет је ценио и по
шговао 'Гита :юао храбро'г и Х)'1Маног револуционара, вој.шювођу и :му,драг држЭЈВ
ника. Отуд је његово име и :могло да постане ,светли историј.ш<и 'симбол борбе 
за !Слободу, социјализа'М, мир и равноправн.о'ст СВИХ народа ,овета. 

ос Тwгoвим yrледом !I1Иp(>М света растао је и углед наше зе.мље, нове Ју
госла'вије. Борбом за слобод!ј", Iсоцијализам, самоуправљање, нез-ависност и 1Не
сврстаност, ТИто 'и Југославија тroсталису пример за многе ослободилачке и 
револуционарне rююрете у 'свету у љиховој борби за слободу и незЭ!Вис:но·ст. 

За време његове болести, свет је Титу ука:зивао невиђену пажњу и подр
шку. Са 'свих стра<на <:тизале .су најбоље жеље за његово оздрављење. Све је то 
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изазвало 'о'ррам3!Н понос 'НallIИХ људи. Било је то велико еаз'Нање да је наш 
ТИТО 'I'OЛИЈ<О потребаЈН читавом ~eтy . На Титовом примеру показало се, на нај·· 
бољи .начин, 'К'ОJl'ИiКО' човек, револуционар, који целим -овојим животом И делом 
приrrа1да свом 'Народу, може IJТPИiПадати СВИМ наРOrди.ма 'света . 

Београђани 'су пон'Осни шт'О је друг Тито велики :цео 'СБоје ·револуционар
не активности, почев од 1926. ю~ине остваривао у њиховом траду. 

Када је готово цела Европа 'била на ~олен_а по:ц у:царом фэ.ш:изма, 
Тито је одавде ПОДИ'DНО ICBOj rлас . Са хра:брошЋу визионара, ICBojCТBeHoM само 
веЛИJlоаНИ1ма и:сториј-е, 'ПС!звао је наше наро:це у судб(}Ноону борбу за 'Слободу . 
Знао ј е Iда тиме изражава ,њи~ове сл'ОбодаР'CIке тежње. Био је, у исто време, 
дубоко ,свестан да та борба за ·слободу '"ора бити и ·бор5а за људско о,слобо-
1јење од 'свих тлачења "и неправди. Покренуо ј е социјалистичку револуцију за 
~CТBapeњe братства , равноправн'Ости и среће за 'све људе. 

За овај град везано је деловање ;,руга Тита у мнотим пресудним трену

цима НЭlШе 'Со:v;иј аЛИЈС'Тичке изградње: 

Када смо рекли .историј'ско !Не стаљинизму; 

Када "'МО увели социјаЛJlfСТИ'ЧКО '.снмО'управљање ка'О СУШТИНСК·О астваре
ње власl'И радн.ичхе .класе; 

Када ,су 'се први пут у ОВОМ граду окупиле несврстане земље да - на
супрот политици ,оиле и бл-окоВ'D.КIOj подели света - '1'раже нове путеве ка 

.миру и Iслободи, ра:вноправности и ј еднакюст.и ·ових НЗlрада . 

БеограђaiНИ ·су истовремено IПОНОСни и ,овеони да је !Све што је створено у 
овој земљи заједничко дело свих наших народа IИ ,народности. Заједно са Њ!Има 
Београђани 'СУ )'век ,данали и даваЋе свој допринос нашој социј'алистичкој 
револуцији, IсarмОУПРЭЈвљ'ању, 'неоврставању, нашој независнО'сти и слободи. Тр 
веЛИЈке тековине наше Револуције, 'Засноване 'На ,вери у IOло'баднО'г човека и 
ОНаЈЗИ зајеДНИЈШ'Dва rCлободНlИХ народа и :На'РОДНОСТИ, увек ћемо '3'Нати :да чувамо 
и ·брЭ!НiИЈМО. ТИТО 'HalC је томе УЧИО' гавореЈ'i.И 'да бра'ТС'ЂВО и јединство чувамо 
као зеницу оюа. У ТОМ .основном нашем опредељењу 'била је и Титова и наШd 
снага . Била ј е и 'биliе . 

ПОН()I~v.Јј]И смО' ,се ШТО је Тито наш, што 'СМО 'ми ТИТОВИ, 'што ·су народ 
и Т.ито једно. Т,и:то j€ говорио да се .величина народа једне земље цени и по 
томе КЭIК'O Ice он: држи lКaдa се .нађе у тешким моментима. 

у неизмерном болу 3а нашим вољеним другом Титом, Београђани liе за

једно еа ОВИМ народима и ,народностима Јуroслаrвије, имати увек на уму ове 
ре_. Извориште наше снаге 'и .надюонуliа 'Остаје и 'биliе тамо где је 'било и Ти
тово - у народу, у радничкој "Класи, у бра'I1СТВУ и јединC'llВУ, у чврстом и је
динственом Савезу IЮОМУНИlста, у 'социјалистичкюм ·самоуправљЭ!Њу и ствара
лаштву радних људи, у нашој слободи , незавионости и iНесврстю3аЊУ. Те .ве
лике тековине НЭlШе Револуције чуваћемо такО' што ћемо их развијати, обога
liивати и 6рани1'И ОД свих насртаја. Тако си после Тита живи и трај е Тито
во дело. 

НастаЂљајуhи Титово дело,заједно 'са :овим нашим народима и 'Народно
стима, 'КiOмyrНИЈСТ.и, радничка класа, борци, омладина и грађанш Београда чува
liе }'век живу успомену .на друга Тита. Зато и данас, п'Оносно, уэдигнута чела, 
,каtШо СМО то у:век ЧJ1lНИ.lIИ. глаЈСНО кажемо: Ми сМ'О Титови и Тито ће увек бити 
са нама! 
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Ре'Ч Душаnа Сате Глuzорuјевunа 'Ка ЖеJtеЗn1.t'Ч'Кој стаnuцu 
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