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Towarzysze, bohaterowie pracy i przodownicy pracy! 

Na waszej naradzie podsumowaliście doświadczenie pracy, za którą wszyscy 
radośnie was pozdrawiają i szanują. Macie trzy walory, odgrywacie potrójną 
rolę. Jest to, po pierwsze, rola przywódców. Pracowaliście bardzo gorliwie, 
wykazaliście dużo twórczej inicjatywy, wasza praca stała się wzorem dla innych, 
macie wysokie wskaźniki produkcyjne, staliście się przykładem godnym 
naśladowania. Po drugie — rola kośdca mas. Większośd was nie zajmuje 
dotychczas stanowisk kierowniczych, lecz już staliście się kośdcem mas, ich 
trzonem, i dzięki wam łatwiej będzie posuwad pracę naprzód. W przyszłości 
możecie zajmowad stanowiska kierownicze, a na razie stanowicie rezerwę do 
obejmowania stanowisk kierowniczych. Po trzecie — rola ogniwa łączącego. 
Jesteście ogniwem łączącym kierownictwo z szerokimi masami. Poprzez was 
opinie mas przekazywane są kierownictwu, opinie zaś kierownictwa — masom. 

Macie dużo walorów, macie duże zasługi — ale pamiętajcie — nie wolno wam 
pod żadnym pozorem wpadad w zarozumialstwo. Wszyscy was szanują, i to jest 
słuszne, lecz to właśnie może łatwo wywoład zarozumialstwo. Jeżeli zaś 
wpadniecie w zarozumialstwo, jeżeli osłabicie wymagania wobec samych siebie, 
przestaniecie starad się, nie będziecie liczyd się z innymi, nie będziecie liczyd się z 
przywódcami, nie będziecie liczyd się z masami, wówczas nie usprawiedliwicie 
tytułu bohaterów pracy i przodowników pracy. 

Przedtem zdarzało się to u nas z tym i z owym, lecz należy mied nadzieję, że wy 
nie pójdziecie w ślady takich ludzi. 

Narada podsumowała wasze doświadczenie. Jak to słusznie stwierdzają 
dokumenty narady, doświadczenie wasze może byd zastosowane nie tylko tutaj, 
lecz i w innych rejonach, i o tym nie będę teraz mówid. Chcę tylko powiedzied 
kilka słów o naszej działalności gospodarczej. 

Przez ostatnie lata zaczęliśmy opanowywad umiejętnośd prowadzenia 
działalności gospodarczej i osiągnęliśmy w tej dziedzinie poważne sukcesy. Jest 
to jednak dopiero początek. Musimy w ciągu dwóch—trzech lat dopiąd tego, aby 
w rejonie pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia i we wszystkich rejonach 
wyzwolonych na tyłach wroga nasze potrzeby w zakresie żywności i towarów 
przemysłowych były — w pełni lub w znacznym stopniu — zaspokajane 
własnymi siłami i, co więcej, aby nam pozostawał jeszcze pewien nadmiar. 
Musimy osiągnąd dalsze, jeszcze większe sukcesy w naszym rolnictwie, 
przemyśle i handlu. Dopiero wtedy można będzie powiedzied, że nauczyliśmy się 
jeszcze czegoś, że nauczyliśmy się pracowad jeszcze lepiej. Jeśli w jakimś rejonie 
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warunki życia armii i ludności nie ulegają poprawie, jeśli baza materiałowa, 
przygotowana tam do kontrofensywy, jest nietrwała, jeśli rolnictwo, przemysł i 
handel nie rozwijają się z roku na rok, lecz drepczą w miejscu lub nawet upadają 
— jest to dowodem, że miejscowy aktyw partyjny, administracyjny i wojskowy 
jeszcze nie umie prowadzid działalności gospodarczej, i taki rejon na pewno 
będzie narażony na ogromne trudności. 

Istnieje zagadnienie, na które trzeba jeszcze raz zwrócid uwagę wszystkich, 
nasze poglądy muszą odpowiadad sytuacji, w jakiej żyjemy. Teraz żyjemy w 
warunkach wiejskich. Pozornie nie budzi to wątpliwości. W istocie rzeczy, któż 
nie wie, że żyjemy właśnie na wsi? W praktyce zaś wynika zupełnie co innego: 
chociaż wielu naszych towarzyszy stale pracuje na wsi i nawet uważa, że 
rozumie wieś, w rzeczywistości nie rozumieją oni wsi lub, w najlepszym 
wypadku, rozumieją ją niezbyt głęboko. Towarzysze ci zapominają o tym, że 
życie wsi opiera się na gospodarce indywidualnej, że rejony wiejskie są rozdarte 
przez wroga i że prowadzą wojnę partyzancką; w rezultacie tego towarzysze ci 
często podejmują niesłuszne lub nie całkiem słuszne uchwały w sprawach 
politycznych, wojskowych, gospodarczych, w sprawach kulturalnych, pracy par-
tyjnej, w sprawie ruchu robotniczego, chłopskiego, w sprawie ruchu młodzieży i 
kobiet. Podchodzą do wsi z miejską miarką, subiektywistycznie układają stosy 
niedorzecznych planów, usiłują przemocą wcielad je w życie i stale 
kompromitują się. W ostatnich latach, dzięki walce o lepszy styl pracy, jak 
również w rezultacie tego, że ten i ów nabił sobie guza w toku pracy, towarzysze 
nasi osiągnęli wydatny postęp. Niemniej jednak wciąż jeszcze musimy baczyd, 
aby nasze poglądy całkowicie odpowiadały sytuacji, w jakiej się znajdujemy: 
dopiero wtedy będziemy mogli osiągnąd sukces w każdej sprawie, i to sukces 
szybki. Co prawda, jeżeli zrozumiemy we właściwy sposób, że żyjemy teraz w 
wiejskich bazach oporu, że życie wsi opiera się na gospodarce indywidualnej, że 
rejony wiejskie rozdarte są przez wroga i prowadzą wojnę partyzancką, i  
zaczniemy całą naszą pracę kształtowad biorąc za punkt wyjścia tę sytuację, to 
temu lub owemu na pierwszy rzut oka wyda się, że rezultaty naszej pracy dają o 
sobie znad bardzo powoli, że są nader nikłe. Jednakże zobaczmy, jak będą 
wyglądad plony takiej pracy, gdy je porównamy z plonami pracy tych, którzy nie 
liczą się ze wskazaną sytuacją, lecz biorą za punkt wyjścia inną sytuację, 
podchodzą do sprawy, powiedzmy, z miarką miejską. Okaże się, że sprawa 
posuwa się wcale nie powoli, lecz na odwrót, bardzo szybko. Jeśli bowiem 
podchodzi się do sprawy z miarką miejską, jeśli się działa w oderwaniu od 
realnej rzeczywistości, to trzeba będzie mówid już nie o tym, czy szybko, czy 
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powoli dają o sobie znad rezultaty naszej pracy, lecz o tym, że przez cały czas 
rozbijamy sobie głowy i że nasza praca w ogóle nie przynosi żadnych rezultatów. 

Za jaskrawy dowód tego, o czym mówiłem wyżej, może służyd na przykład 
zorganizowany z naszej inicjatywy ruch w armii i wśród ludności na rzecz 
rozwoju produkcji w jego obecnych formach — ruch, który już przyniósł duże 
sukcesy. 

Musimy bid najeźdźców japooskich i przygotowad się do tego, żeby zdobywad 
miasta i wyzwalad okupowane terytorium. Jakżeż mamy dopiąd tego, gdy 
znajdujemy się w rejonach wiejskich z ich indywidualną gospodarką, rejonach 
rozdartych przez wroga i toczących wojnę partyzancką? Nie możemy iśd śladami 
Kuomintangu, który sam nie przejawia żadnej inicjatywy, lecz opiera się 
wyłącznie na cudzoziemcach, który uzależniony jest od zagranicy nawet pod 
względem zaopatrywania się w takie przedmioty pierwszej potrzeby, jak 
materiały bawełniane. My chcemy wydźwignąd się o własnych siłach. 
Chcielibyśmy otrzymywad pomoc z zagranicy, lecz nie powinniśmy na niej 
polegad. Opieramy się na własnych siłach, na twórczych siłach całej naszej armii 
i całego narodu. Jakie drogi prowadzą nas do tego? Nasza droga — to organi-
zowanie zarówno w armii, jak i wśród ludności szerokiego ruchu na rzecz 
wzrostu produkcji. 

Wobec tego, że mamy do czynienia ze wsią, gdzie rezerwy ludzkie i zasoby 
materialne są rozproszone, w zagadnieniach produkcji i zaopatrzenia 
nastawiamy się na jednolite kierownictwo przy zdekoncentrowanym 
prowadzeniu gospodarki. 

Wobec tego, że mamy do czynienia ze wsią, z chłopstwem, które stanowi 
rozproszoną masę indywidualnych wytwórców posługujących się prymitywnymi 
narzędziami produkcji, ze wsią, w której większa częśd ziemi wciąż jeszcze należy 
do obszarnika, a chłop podlega feudalnemu wyzyskowi, ponieważ ściąga się od 
niego te- nutę dzierżawną — w celu zwiększenia zainteresowania chłopstwa 
sprawą produkcji i w celu podniesienia wydajności pracy w rolnictwie — 
nastawiliśmy się na obniżenie tenuty dzierżawnej i procentu od pożyczek oraz 
na organizowanie wzajemnej pomocy w pracy. Obniżenie tenuty dzierżawnej 
zwiększyło zainteresowanie chłopów sprawą produkcji, a wzajemna pomoc w 
pracy zwiększyła wydajnośd pracy w rolnictwie. Informacje, jakie do mnie nad-
chodzą z różnych rejonów Chin północnych i środkowych, świadczą, że po 
obniżeniu tenuty dzierżawnej zainteresowanie chłopów sprawą produkcji silnie 
wzrosło i że chętnie tworzą oni organizacje pomocy wzajemnej na 
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podobieostwo naszych brygad wzajemnej pomocy w pracy. W takich 
organizacjach trzy osoby robią więcej, niż dotychczas robiły cztery. A skoro tak, 
to praca 90 milionów ludzi może teraz dad więcej, niż przedtem dawała praca 
120 milionów. Zdarzają się i takie wypadki, że dwie osoby robią więcej, niż 
przedtem robiły trzy osoby. Jeżeli będziemy działad nie metodami przymusu i 
nakazu, nie pochopnie, lecz metodami cierpliwego przekonywania i naocznego 
demonstrowania, to w ciągu kilku lat zdołamy wciągnąd większośd chłopów do 
rolniczych i rzemieślniczych organizacji produkcyjnej pomocy wzajemnej. Kiedy 
takie organizacje produkcyjne staną się zjawiskiem powszechnym, to nie tylko 
znacznie wzrośnie produkcja, lecz będzie rozwijad się również twórcza inicjatywa 
w różnych dziedzinach, wzrośnie polityczna świadomośd mas, ich poziom 
kulturalny, masy zaczną zwracad uwagę na higienę; nastąpi reedukacja również 
elementów zdeklasowanych; zmienią się również same obyczaje; przejdzie 
niewiele czasu, a narzędzia produkcji również zostaną udoskonalone. Kiedy ten 
okres nadejdzie, nasza wieś zacznie stopniowo przebudowywad się na nowej 
podstawie. 

Jeżeli nasi aktywiści będą gorliwie opanowywad tę dziedzinę pracy i z całą 
energią pomagad ludności wiejskiej w organizowaniu ruchu na rzecz wzrostu 
produkcji, to na wsi już za kilka miesięcy zjawi się dużo żywności i przedmiotów 
pierwszej potrzeby, dzięki czemu z kolei będzie można nie tylko prowadzid 
wytrwałą walkę z wrogiem i przetrwad nieurodzajne lata, lecz nawet zaoszczę-
dzid znaczne zapasy żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby na przyszłośd. 

Ruch na rzecz wzrostu produkcji trzeba organizowad nie tylko wśród chłopów, 
lecz również w oddziałach wojskowych i wśród personelu instytucji. 

Wobec tego że mamy do czynienia ze wsią, że tę wieś systematycznie niszczy 
wróg, że toczy się na niej długotrwała wojna, nasze oddziały wojskowe i 
instytucje muszą zajmowad się produkcją, ta zaś okolicznośd, że wojna ma u nas 
charakter zdekoncentrowanych działao partyzanckich, pozwala naszym 
oddziałom wojskowym i instytucjom zajmowad się produkcją. Jeśli zaś chodzi o 
nasz rejon pograniczny Szensi—Kansu—Ningsia, gdzie wojskowi i pracownicy 
instytucji stanowią zbyt wysoki odsetek w stosunku do ogólnej ilości 
mieszkaoców, to tutaj ruch na rzecz wzrostu produkcji jest tym więcej 
konieczny; jeżeli nasze oddziały wojskowe i instytucje same nie będą zajmowały 
się produkcją, będą skazane na głód. Również ludnośd, jeżeli odbierze się jej zbyt 
dużo, nie wytrzyma takiego ciężaru i również skazana będzie na głód. Toteż 
postanowiliśmy zorganizowad szeroki ruch na rzecz wzrostu produkcji. W rejonie 
pogranicznym Szensi—Kansu—Ningsia roczne zapotrzebowanie oddziałów 
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wojskowych i instytucji na zboże (żółte proso) wynosi 260 tysięcy tanów (po 300 
cinów w 1 tanie). Z tego 160 tysięcy tanów pochodzi od ludności, pozostałe zaś 
100 tysięcy tanów produkujemy sami. Gdybyśmy sami nie zajmowali się 
produkcją, to głodowałaby albo armia, albo ludnośd. Teraz zaś, po 
zorganizowaniu ruchu na rzecz wzrostu produkcji, my wszyscy — zarówno 
armia, jak i ludnośd — nie tylko nie głodujemy, lecz, można powiedzied, dobrze 
się odżywiamy. 

W Rejonie Pogranicznym instytucje nasze w znacznym stopniu, a niektóre nawet 
całkowicie — same zaopatrują się we wszystko poza zbożem i 
umundurowaniem. Szereg instytucji częściowo zaopatruje się nawet w zboże i 
umundurowanie. 

Jeszcze większe są zasługi wojskowych oddziałów Rejonu Pogranicznego. Wiele 
oddziałów wojskowych samodzielnie zaopatruje się w żywnośd, umundurowanie 
i wszystkie pozostałe rzeczy całkowicie, w 100%, nie otrzymując absolutnie nic 
od rządu. Jest to najwyższe osiągnięcie, wskaźnik nr 1; wskaźnik ten osiągnięty 
został stopniowo, w ciągu kilku lat. 

Nie możemy wymagad takiego samego wskaźnika od rejonów frontowych, gdzie 
nasze wojska muszą toczyd walki. Tam trzeba starad się osiągnąd wskaźniki nr 2 i 
nr 3. Wskaźnik nr 2 oznacza, że z wyjątkiem zboża i umundurowania, 
dostarczanych przez rząd, oddziały wojskowe rozwijają własną produkcję i same 
zaopatrują się we wszystkie rzeczy, a więc: w tłuszcze (po 5 czienów na osobę 
dziennie), sól (po 5 czienów na osobę dziennie), warzywa (od 1 do 1,5 cinów na 
osobę dziennie), mięso (od 1 do 2 cinów na osobę dziennie), w fundusze na 
opał, na materiały kancelaryjne, na różne drobne wydatki, na oświatę, na 
leczenie, na materiały do czyszczenia broni, jak również w tytoo, obuwie, 
pantofle, rękawice, ręczniki, szczotki do zębów i in., co wynosi w przybliżeniu 
50% wszystkich wydatków. Taki stan rzeczy można osiągnąd stopniowo, w ciągu 
dwóch—trzech lat; gdzieniegdzie osiągnięto go już teraz. Ten wskaźnik można 
stosowad w rejonach, trwale przez nas umocnionych. 

Natomiast w rejonach pogranicznych i w rejonach partyzanckich można 
stosowad wskaźnik nr 3, który oznacza, że oddziały wojskowe same zaspokajają 
swoje potrzeby nie w 50, lecz 15— —25%. Jeżeli uda im się to osiągnąd, będzie 
bardzo dobrze. 

Słowem, wszystkie oddziały wojskowe i instytucje powinny — z wyjątkiem 
specjalnych wypadków — zajmowad się działalnością produkcyjną w chwilach 
wolnych od walk, szkolenia bojowego i pracy. Jednocześnie oddziały wojskowe i 
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instytucje powinny — poza kolektywną działalnością produkcyjną w godzinach 
wolnych od walk, szkolenia bojowego i pracy — wyznaczad specjalnych ludzi do 
organizowania gospodarstw rolnych, warzywniczych i hodowlanych, 
warsztatów, drobnych przedsiębiorstw przemysłowych, brygad transportowych, 
spółdzielni, jak również do uprawy zbóż i warzyw wspólnie z chłopami. W 
obecnych warunkach, aby zwalczyd trudności, każda instytucja i każdy oddział 
wojskowy powinny urządzid sobie własne gospodarstwo. Narowy właściwe 
włóczęgom, którzy nie chcą urządzad sobie własnego gospodarstwa, są 
zjawiskiem haobiącym. Trzeba wprowadzid taki system podziału zysków, aby 
przypadająca na każdego częśd odpowiadała wkładowi jego pracy, tak aby 
pracownicy, biorący bezpośredni udział w działalności produkcyjnej, 
otrzymywali dochód, co byłoby bodźcem zachęcającym do produkcji. Jest 
również rzeczą konieczną, aby kierownicy odnosili się do tej sprawy z poczuciem 
odpowiedzialności, aby wykazywali inicjatywę i utrzymywali ścisłą więź między 
grupą kierowniczą a szerokimi masami oraz aby łączyli ogólne hasła z 
konkretnym kierownictwem. Dopiero w tym wypadku praca produkcyjna będzie 
mogła dawad należyte rezultaty. 

Niektórzy mówią, że jeżeli oddziały wojskowe zajmują się działalnością 
produkcyjną — nie mogą wojowad ani prowadzid szkolenia bojowego, oraz że 
jeżeli instytucje zajmują się produkcją — nie mogą wykonywad swej własnej 
pracy. Jest to niesłuszne. W ostatnich latach nasze oddziały wojskowe w Rejonie 
Pogranicznym, zajmując się poważną działalnością produkcyjną, same 
zaopatrzyły się w dostateczną ilośd żywności i odzieży, a jednocześnie jeszcze 
skuteczniej niż przedtem prowadziły szkolenie bojowe i zajmowały się 
wychowaniem politycznym oraz działalnością ogólnokształcącą. Jednocześnie 
wewnętrzne zespolenie armii i więź armii z ludnością stały się jeszcze 
mocniejsze. Przez cały ubiegły rok w rejonach frontowych odbywał się szeroki 
ruch na rzecz wzrostu produkcji; jednocześnie osiągnięto duże sukcesy w pro-
wadzeniu operacji wojennych i wszędzie odbywało się szkolenie wojsk. W 
rezultacie działalności produkcyjnej warunki życia pracowników instytucji 
poprawiły się, ubyło im kłopotów, wydajnośd ich pracy podniosła się. Dotyczy to 
zarówno Rejonu Pogranicznego, jak i rejonów frontowych. 

Tak więc kiedy oddziały wojskowe i instytucje, prowadząc wojnę partyzancką na 
wsi, rozwijają produkcję celem zaspokojenia własnych potrzeb, ich działalnośd 
bojowa, szkolenie bojowe i praca posuwają się energiczniej, żywiej, dyscyplina 
zaś, wewnętrzne zespolenie i więź z ludnością umacniają się. Ruch na rzecz 
wzrostu produkcji — to owoc naszej długiej wojny partyzanckiej, to nasza duma. 
Jeżeli nauczymy się prowadzid tę pracę, nie będą dla nas groźne żadne trudności 
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materialne. Z roku na rok będzie nam przybywad sił i energii, będziemy w toku 
wojny stawali się coraz silniejsi, a wówczas wróg nas nie pokona, lecz my 
bezwzględnie go pokonamy. 

Trzeba zwrócid uwagę naszych towarzyszy z rejonów frontowych na jeszcze 
jedną okolicznośd. Niektóre z rejonów, które niedawno wyzwoliliśmy, posiadają 
dostateczną ilośd zasobów, i na tej podstawie miejscowi pracownicy nie chcą 
przestrzegad oszczędności, nie chcą zajmowad się produkcją. To bardzo źle, w 
przyszłości niewątpliwie drogo to oni okupią. Wszędzie trzeba wszelkimi 
sposobami oszczędzad ludzkich rezerw i materialnych zasobów. Nie można żyd 
tylko dniem dzisiejszym: nie można pozwolid sobie na rozrzutnośd i trwonienie 
zasobów. W każdej miejscowości już od pierwszego roku pracy trzeba obliczad 
na wiele lat naprzód, pamiętad, że będziemy jeszcze długo musieli prowadzid 
wojnę, pamiętad o kontrofensywie, pamiętad o budownictwie, które rozpocznie 
się po wypędzeniu wroga. Z jednej strony, nie wolno w żadnym wypadku 
dopuszczad do rozrzutności i trwonienia środków, z drugiej zaś strony — trzeba 
wytężyd wszystkie siły na rzecz wzrostu produkcji. W poprzednim okresie 
niektóre rejony drogo okupiły to, że ludzie nie umieli planowad na długie 
terminy naprzód, to, że nie dbali ani o oszczędzanie ludzkich rezerw i ma-
terialnych zasobów, ani o wzrost produkcji. Z tego musimy teraz wyciągnąd 
odpowiednią naukę. 

Jeśli chodzi o towary przemysłowe, to w rejonie pogranicznym Szensi—Kansu—
Ningsia postanowiono w ciągu dwóch lat całkowicie zaspokoid własne potrzeby 
kosztem własnej produkcji takich artykułów, jak bawełna, przędza, tkaniny, 
wyroby żelazne, papier i wiele innych. Wszystko to, czego przedtem nie 
produkowano tutaj wcale lub produkowano w nieznacznych ilościach, musimy 
teraz sami produkowad na miejscu, całkowicie uniezależniając się od przywozu. 
To zadanie powinny spełniad trzy sektory gospodarki — paostwowy, prywatny, 
spółdzielczy. Trzeba dążyd nie tylko do ilościowych wskaźników, lecz i do dobrej 
jakości produkcji, jej trwałości i dobroci. Całą tę pracę energicznie prowadzi rząd 
Rejonu Pogranicznego, Zjednoczony Sztab 8 Armii i Północno-Zachodnie Biuro 
Komitetu Centralnego partii, i jest to absolutnie słuszne. Dobrze by było, gdyby 
we wszystkich rejonach frontowych postępowano tak samo. W wielu 
miejscowościach już tak właśnie się dzieje, i aktywistom tych rejonów życzymy 
powodzenia. 

Trzeba jeszcze dwóch—trzech lat, by nasz Rejon Pograniczny i wszystkie rejony 
wyzwolone w pełnej mierze nauczyły się działalności gospodarczej. Kiedy 
będziemy mogli całkowicie lub w znacznej mierze samodzielnie zaspokajad 
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swoje potrzeby w zakresie żywności i towarów przemysłowych oraz kiedy 
będziemy mieli nadmiar, będzie można wtedy powiedzied, że już w pełnej 
mierze nauczyliśmy się działalności gospodarczej w warunkach wiejskich. W 
przyszłości zaś, kiedy oczyścimy nasze miasta z wrogów, będziemy mogli 
prowadzid działalnośd gospodarczą również w nowych warunkach. 
Budownictwo Chin jest naszą żywotną sprawą, a więc musimy wytrwale się 
uczyd. 

 

 

 

 

 


