
П риредувачите К ирј азовски и 
Буцкова заслуж уваат честитки за 
влож ениот труд при подготвува- 
њето на овој том за  објавувањ е. 
Во исто време такво  честитањ е 
заслуж ува и  Архивот на М акедо
н к а  кој заедно со „Комисијата 
з any блику в ањ е н а архивска гра- 
ѓа" прават сериозни напори во

расветлувањ ето на националното, 
економското, политичкото и  кул- 
турното минато на македонскиот 
народ и народностите ш то живе- 
ат во М акедонија, преку објаву- 
вањето на разни серии на доку- 
менти за  историјата н а м акедои  
скиот народ.

И. К

Борис ТРЕНЕСКИ, ТИТО ЗА ННФОРМИРАЊ ЕТО*

Во рам ките на одбилиж увањ ето 
на 40-годипшината н а  НОБ и  соци- 
јалистичката револуција и  во  на
порите ш то поцелосно да се ос~ 
ветил богатото револуционерно де
ло  и  посебно придонесот на дру- 
гарот Тито во разво јот н а сред- 
ствата за  јавното инф орм ирањ е во 
наш ата зем ја, во издание н а  но- 
винско-издавачката организација 
„Студентски збор", во  Скоп je, из- 
лезе книгата на Борис Тренески 
под наслов „Борбените гласила на 
Револуцијата". Тоа, всуш ност, е 
избор на Титовите написи и  ка- 
ж увањ а за  местото, улогата и за- 
дачите на средствата за  јавното 
инф орм ирањ е во наш ето оипггес- 
тво. Н а преку 270 страници се 
поместени сто (од вкупно 150 
собрани) текстови н а  другарот Ти
то, разновидни по сво јата ф орм а: 
написи, писма, телеграм и (повеќе- 
то објавени интегрално), изводи 
од  реферати, говори, интервјуа и  
слично.

Текстовите во книгата се под- 
редени хронолош ки и  го носат 
белегот на своето време. Н о тоа 
не ja  нам алува нејзината вред-

пост, а дава м ож ности да се 
следат задачите, кои, во различии 
етапи на револуцијата, се поставу- 
ваат пред нејзините борбени гла
сила. Од самиот избор м ож е да 
се види дека другарот Тито збо- 
рува за  информирањ ето, за  него- 
вата  улога во подготовките на 
револуцијата, во Народноослобо- 
дителната борба и повоената из- 
градба на зем јата. Тие негови 
укаж увањ а и  насоки се во една 
интегрална целина за  поттикнува- 
њ е на револуционерната ак ц и ја  
на работничката класа  и н а  неј- 
зината авангарда. Тоа м ож е јасно 
да се види и  од неговата прва 
(до cera позната) стати ja  за  ин- 
формирањ ето, н а п и т а н а  во 1927 
година во Загреб. Уш те тогаш  
Тито пипгува дека „печатот е едно 
од најсилните средства во работ- 
ничкото движ ењ е за  просветувањ е 
и оспособување н а  пролетерите за  
борба против капиталистичката 
класа".

Титовото интересирањ е и ука
ж у  в аьье за местото и улогата на 
печатот, меѓутоа, особено доаѓа до 
израз во непосредните подготовки,

* Борис Тренески: Борбените гласила н а  Револуцијата — Титови 
к а ж у з а  з а  улогата, местото и  задачите на средствата з а  јавн о  ин- 
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во организирањ ето и  покренува- 
њ ето н а Н ародноослободителната 
борба и  социјалистичката рево- 
луција. Toj, во тоа време, н а  сред- 
ствата за  информ ирањ е посветува 
особено внимание, во нив гледа 
огромна м ож ност за  еф икасно ор- 
ганизирањ е н а револуцијата, за  
разобличувањ е н а непријателската 
пропаганда и, ш то е  м ош не зна
ча] но, за  подигање н а свеста и  
борбениот дух н а  ш ироките н π 
ρο дни маси. Тито, посебно ja  на- 
гласува револуционерната улога 
на печатот, ко  ja  произлегува од 
класниот кар  актер на борбата и 
условите во кои тој — пе
чатот — се појавува. Т аа по- 
себност другарот Тито особено ja  
нагласува во познатата уводна 
стати ja  на првиот воен број на 
весникот „Борба" под наслов „Зо~ 
ш то излегува БОРБА", објавена на 
19 октомври 1941 година. Тогаш  
тој пиш уваш е: „Во оваа херо јска 
борба ш то ja  водат денес наш ите 
народи „Борба" треба да биде 
мост ко ј ќ е  ги поврзе сите народ- 
ни сили во еден единствен народ- 
ноослободигелен фронт. „Борба" 
треба д а  биде организатор н а на- 
родните сили за  постигање н а  една 
голема цел — нем илосрдна борба 
против окупаторот и  негово про- 
терувањ е од наш ата напатена тат- 
ковина, за  постигање н а полна 
слобода н а  наш ите народи во сво- 
ја та  слободна татковина. „Борба" 
треба да  м у го објаснува на 
народот значењето н а  денеш ната 
Н ародноослободителна борба, да 
му ги п окаж ува перспективите од 
таа  борба и  да  м у влее вера н а  
народот во конечната победа над 
ом разениот окупатор".

О ттука јасно  се гледа револу
ционерната улога н а  печатот на 
ко ja  другарот Тито посебно инсис-

тира и  ук аж ува. Од него тој бара 
содејство н а пиш аниот збор со 
практичната ак ц и ја  н а  работнич- 
ката  класа и  народот, тој бара 
да ja  поттикнува и  насочува таа  
револуционерна ак ц и ја  и  да  отво- 
р а  перспективи во револуционер
ната преобразба на ошнтеството.

И во повоената изградба н а  
зем јата , другарот Тито во сред- 
ствата за  јавното информирањ е 
гледа голем сој узник. Затоа тој 
cè понагласено, во разни  прилики 
и поводи, зборува за  системот на 
информирањ ето, поставува нови 
задачи пред него, ги упатува нови- 
нарите н а  потребата од целосна 
одговорност во изврш увањ ето на 
сво јата одговорна општествено-по- 
литичка работа. И секогаш  кога 
зборува за  информ ирањ ето Тито 
ja  гледа неговата улога во про- 
гресевните опш тествени промени 
за  поттикнувањ е на сите субјек- 
ти вклучени во системот н а  соци- 
јалистичкото самоуправување. За
тоа неговите укаж увањ а и  обра- 
ќ ањ а до сите оние ш то работат 
во оваа облает значат траен  извор 
и инспирација во нивното твореч- 
ко  ангаж ирањ е во разво јот  на со- 
ци јалистичка и  неврзана Југосла- 
ви ја. Т ака, во поздравното писмо 
по повод 10-годишнината од осно- 
вањ ето н а  Сојузот н а новинарите 
на Југославија, н а  19 ноември 1955 
година, Тито ќ е  напиш е: " . . .  са 
кам  д а  к аж ам  дека наш ите весни- 
ци треба уш те побудно да ja  сле- 
дат и  цравилно да ja  објаснуваат 
н аш ата надвореш но-политичка ли- 
HHj а и  линијата на наш иот внат- 
реш ен развој. Н аш иот печат е 
слободеи к ак о  ш то м ож е д а  биде 
слободен во една зем ја  ко ja  соз- 
дава ж ивот н а принципите на 
вистинска социјалистичка демо
к р а т к а ,  но тој м ора да биде стро
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го принципиелен во согласност 
со политиката на нашата народна 
власт, со настојувањата да 
се остваруваат сите оние задачи 
што водат кон социјализам, кои 
водат кон зачувување на мирот во 
светот и зацврстуванье на меѓуна- 
родната соработка.. .“

И покрај многу бројните об- 
врски што другарот Тито ги има- 
ше како активен државник, тој 
секогаш наоѓаше време за средби 
и разговори со новинарите, осо- 
бено кога тоа го бараше актуел- 
ниот политички момент или, пак, 
кога новинарството ja чувствува- 
ше потребата за иегова порака и 
поддршка. Тито ja користеше се- 
која прилика да проговори за уло- 
гата и значењето на информатив- 
ните средства. Притоа тој укажу- 
ваше на успесите, но и на она 
што не чини во оваа дејност, а со 
тоа даваше насоки како да се 
работи. Така, во разговорот со но
винарите на редакцијата на „Ко
му нист", на И април 1959 година, 
а по повон 40-годипшииата на 
СКЈ, меѓу другого, истакна: „Тре
ба повесе да се пишува за самата 
практика, за нашите искуства и за 
тоа какви тешкотии имаат кому- 
нистите и другите наши луге на 
теренот, со што сё тие се суди- 
раат во борбата за нови соција-

листички односи. За тоа треба да 
се пишува, зашто практиката е 
најдобра животна школа".

Титовите укажувања и пораки, 
содржани во оваа книга остану- 
ваат наша трајна обврска во ус- 
лови кога се води борба за ната- 
мошен развој на системот на 
јавното информирање и со право 
од него се очекува особен придо- 
нес во развивањето на придобив- 
ките на револуцијата, во нејзино- 
то натамошно продолжување и 
продлабочување. Затоа излегување- 
то на оваа книга, во ко ja, покрај 
изборот на текстовите и поместу- 
вањето на повеќе фотографии од 
средбите на Тито со новинарите, 
е даден сумарен преглед на борбе- 
ните гласила на револуцијата, 
претставува значаен издавачки 
потфат и овозможува целосно за- 
познавање со мислата и делото на 
другарот Тито во сферата на јав- 
ното информирање и масовното 
комуницирање. Како таква книгата, 
всушност, е своевиден прирачник, 
непосреден инспиратор за рево- 
луционерната акција на работайте 
луге и граѓаните и посебно за 
оние на кои пишаниот збор и ин· 
фомирањето им се животна опре- 
делба и општествена обврска.

(А. П.)

МИНХЕНСКИОТ ДОГОВОР И ЈУГОСДОВЕНСКИТЕ 
И ЧЕХОСДОВАЧКИТЕ НАРОДИ, СКОШЕ 1980

Трудот „Минхенскиот договор, 
и југословенските и чехословач- 
ките народи“, што излезе во изда
ние на Институтот за национална 
историја во Скопје, претставува 
всушност зборник на трунови под- 
несени на симпозиумот по повод

40-годишнината на Минхенскиот 
договор, кој, во организација на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на CP Македонија, Југо- 
словенско-чехословачката историс- 
ка комисија, Катедрата за исто
ргла при Филозофскиот факултет
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