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Towarzysze i Towarzyszki! 

Dla mnie, tak samo jak dla całego kierownictwa partii i naszego paostwa, jest 

wielkim zaszczytem i szczególnym zadowoleniem znajdowad się dzisiaj wśród 

Was, towarzysze delegaci, na tym zjeździe Waszej bojowej organizacji. 

Pozwólcie mi przekazad Wam, delegatom, całej naszej bohaterskiej klasie 

robotniczej, gorące i rewolucyjne pozdrowienia od Komitetu Centralnego i całej 

Partii, życzyd Wam owocnych obrad! 

To wielkie zgromadzenie organizacji klasy robotniczej i innych pracowników 

naszego kraju odbywa się w czasie, kiedy minęło zaledwie kilka miesięcy od VI 

zjazdu Partii. Na tym zjeździe Partia podjęła ważne uchwały, wyznaczyła 

obszerny program pracy i nowe zadania co do dalszego rozwoju materialnego i 

duchowego naszego społeczeostwa. Ich realizacja przyczyni się do dalszego 

umocnienia ojczyzny. Albania kroczyd będzie szybciej na drodze przeobrażenia 

się w kraj przemysłowo rolniczy, życie narodu stanie się radośniejsze, a budowa 

w pełni socjalizmu dokona dalszego, wielkiego kroku naprzód. 

Ta świetlana perspektywa wzbudziła we wszystkich naszych pracownikach w 

miastach i na wsi, w fabrykach i kopalniach, nienotowany entuzjazm i nowy 

zapał do pracy oraz zmagao. Klasa robotnicza przystąpiła do szturmu. Podjęła 

ona i realizuje liczne inicjatywy rewolucyjne, których celem jest wcielenie w 

życie historycznych uchwał i zadao piątego planu pięcioletniego. 

Komitet Centralny Partii jest przekonany, że obrady siódmego zjazdu związków 

zawodowych oraz uchwały, jakie on podejmie, dodadzą nowego bodźca 

wszechstronnej działalności organizacji związkowej, wzniosą na wyższy poziom 

zapał i mobilizację w pracy klasy robotniczej, jej świadomośd i akcję 

rewolucyjną. Jesteśmy pewni, że na tym zjeździe silnie rozbrzmiewad będzie glos 

klasy robotniczej. Z jego trybuny wypowie ona swoje doniosłe zdanie we 

wszystkich kwestiach życia kraju, wskaże na wspaniałe osiągnięcia, na ogromne 

zdobyte doświadczenie oraz rewolucyjne przodujące inicjatywy, za którymi 

trzeba iśd i które trzeba rozwijad, należycie wskaże na ogromne znaczenie 

kolektywu i na wspaniałych ludzi dokonujących cudów w pracy, otwarcie i 

odważnie skrytykuje braki i niedociągnięcia, biurokratyczne koncepcje i praktyki, 
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wszystko co stare i obce, co przeszkadza marszowi naprzód naszego 

społeczeostwa socjalistycznego. 

Bardzo duże zwycięstwa i osiągnięcia ma nasza partia i nasz naród we 

wszystkich dziedzinach budownictwa socjalistycznego. Szczycimy się naszym 

przemysłem socjalistycznym, dumą napawają nas kombinaty, zakłady i 

elektrownie wodne, które wzniesione zostały złotymi rękoma klasy robotniczej, i 

które tak umiejętnie i mądrze kierowane i eksploatowane są przez nią. W 

socjalistycznym przeobrażeniu wsi i w rozwoju rolnictwa widzimy także wielki 

wkład klasy robotniczej, jej bezcenną pomoc wniesioną do postępu naszej nowej 

wsi. Rola klasy robotniczej jest decydująca we wszystkich wspaniałych sukcesach 

osiągniętych w rozwoju oświaty i kultury, w rewolucjonizowaniu całego życia 

duchowego kraju. 

Do osiągnięd bardzo wydatnie przyczyniła się także nasza inteligencja ludowa, 

która wespół ze wszystkimi pracownikami, pod kierownictwem Partii i klasy 

robotniczej, oddała w służbę ojczyzny i sprawy socjalizmu całe swoje zdolności 

twórcze i niestrudzenie pracowała nad rozwojem i organizacją produkcji, 

postępem oświaty, nauki, kultury etc. 

Wszędzie każde dzieło i każde osiągnięcie nosi na sobie znamię twórczej pracy, 

niewyczerpanej energii, myśli i ducha ofiarności klasy robotniczej, piętno jej 

rewolucyjnej ideologii. 

W wielostronnej i skomplikowanej walce, w walce pełnej trudności i przeszkód, 

jaką prowadziła klasa robotnicza wraz z wszystkimi innymi pracownikami o 

przezwyciężenie odziedziczonego zacofania i zbudowanie tej gospodarki i 

kultury socjalistycznej, jaką dzisiaj mamy, urosła i zahartowała się sama jako 

klasa. Jej uświadomienie i organizacja wzniosły się na wyższy poziom. Klasa 

robotnicza stała się dojrzalsza pod względem politycznym i ideologicznym, 

bardziej przygotowana i zdolniejsza do stawiania czoła nowym wielkim 

zadaniom, do wypełnienia lepiej swojej roli i historycznego posłannictwa jako 

kierownicza i niezastąpiona siła całego życia kraju, trzymająca w swoich rękach 

władzę polityczną i losy kraju. 

Rezultaty te są nieodłączne od wielkiej pracy kierowniczej i organizacyjnej Partii 

oraz od jej wszechstronnej troski o uzbrojenie klasy robotniczej w teorię 
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marksistowsko-leninowską, o jej wyrobienie ideowo-polityczne, przygotowanie 

oświatowo-kulturalne oraz przysposobienie zawodowe. Tak samo w przyszłości 

Partia niestrudzenie pracowad będzie nad ciągłym wychowaniem klasy 

robotniczej, podniesieniem w niej ducha bojowego, nad jej zahartowaniem 

ideologicznym i politycznym. 

Realizacja stojących obecnie przed nami zadao jest dalszym ciągiem 

nieprzerwanej i ofiarnej walki, jaką prowadzi nasz naród o budowę socjalizmu. 

Klasa robotnicza ze swoją Partią na czele zawsze stoi w czołówce tej walki. 

Zrodziły się w jej łonie takie wspaniałe ruchy, jak «Chorążego idei VI zjazdu 

Partii», «Przodownika 1972 roku i piątej pięciolatki», inicjatywy wykonania 

zadao pięciolatki siłą roboczą z 1970 roku, zdobycie tytułu «Wzoru w dyscyplinie 

i w wychowaniu proletariackim w pracy», mechanizacji procesów pracy, 

polepszenia jakości produkcji, oszczędzania wartości materialnych i finansowych 

etc, etc. Z jej szeregów wyszli przodujący robotnicy, jak kierowca Spiro Lera, 

traktorzysta Szyayri Kanapari, brygadier geologii Ismail Nika, nauczyciel Hysen 

Mezini, za których przykładem idą setki i tysiące innych, całe kolektywy, jak 

załoga Kopalni w Bulqize, w Mborje Drenowie i Memalijaj, przedsiębiorstwa 

wierceo naftowych nr 2 w Patosie, Zakładów «Traktorów», Zakładów Metaloych 

w Girokastrze, Zakładów Superfosfatu w Lacz etc., bądź też NBSz w Maliqi, Sukth 

i Kamzy, które są wzorem niestrudzonej i ofiarnej pracy dla dobra narodu i 

socjalizmu. 

Ilekrod Partia stawiała zadania i otwierała nowe perspektywy przed budową 

socjalizmu, tylekrod słowo klasy robotniczej, jej myśl i czyn były zawsze 

decydujące w ich realizacji. I nie działo się to przypadkowo. Jest to bowiem 

klasa, która swoim uświadomieniem i wysokim duchem rewolucyjnym, twórczą 

postawą i ofiarną pracą zwycięsko prowadzi naprzód naszą rewolucję, budowę 

nowej socjalistycznej Albanii. Dlatego Partia i rząd zawsze czują potrzebę 

zasięgania Waszej rady, towarzysze robotnicy, i radzenia się całego narodu w 

problemach, jakie stale wyłaniają życie i socjalistyczna budowa kraju, wspólnego 

wyjaśniania i znajdowania wspólnie słusznych dróg ich rozwiązania. 

Nasz kraj wzniósł się na nowy i wyższy poziom rozwoju ekonomicznego i 

społecznego, oświatowego i kulturalnego. Lecz rozwój ten napotyka, co jest 
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rzeczą naturalną, na różne sprzeczności i trudności wzrostu, które musimy 

eliminowad i przezwyciężad. Obecna faza naszego budownictwa socjalistycznego 

nie może współżyd i byd obciążona starymi, rękodzielniczymi koncepcjami o 

produkcji, kwalifikacjach zawodowych, organizacji pracy i rutynie 

biurokratycznej, które są przeszkodą w kierowaniu gospodarką na naukowych 

podstawach. Te braki i niedociągnięcia hamują nasz nowy start i utrudniają 

rozwiązanie stawianych przez niego zadao, które są większe i bardziej 

skomplikowane. 

Dlatego od nas wszystkich, od robotników, organów gospodarki, władzy i Partii 

żąda się stania na czele pracy, posiadania wyższego uświadomienia i 

odznaczania się silniejszą dyscypliną, wymaga się rewolucyjnego stylu w pracy. 

Klasa robotnicza i jej Partia mają prawo i obowiązek żądad od organów 

partyjnych, paostwowych i gospodarczych, od wszystkich kierowników 

podejmowania wszelkich potrzebnych środków oraz organizacji pracy w taki 

sposób, aby energia, zmagania i zdolności pracowników dawały jak największe 

wyniki. 

W sprawie organizacji i kierowania gospodarką oraz całym naszym życiem 

społecznym Partia i władza ludowa wydały prawa, stworzyły potrzebne 

organizmy, udzieliły im należytych kompetencji. Są one wszystkie konieczne, 

mają swój sens i znaczenie. Muszą one byd surowo przestrzegane, w 

przeciwnym bowiem wypadku otwiera się droga dla anarchii, subiektywizmu, 

samowoli, zjawisk spontanicznych. Lecz na ileby one słuszne nie były i na 

ilebyśmy tych praw i organizmów nie ulepszali, to nie mogą one samorzutnie 

rozwiązad wyłaniających się przed nami wielkich problemów. Problemów tych 

nie da się też rozwiązad przez przerost aparatu i etatów, dokonując bez kooca 

reorganizacji. 

Klucza do polepszenia pracy trzeba szukad w pierwszym rzędzie w wyrobieniu 

świadomości ludzi, ażeby rozumieli zadania właściwie od strony ideologicznej i 

politycznej, trzeba szukad w umocnieniu poczucia odpowiedzialności, dyscypliny 

i kontroli w pracy. 

Klasa robotnicza zainteresowana jest bezpośrednio i w sposób istotny w 

powiększeniu produkcji, w szybkim i jak największym proporcjonalnie wzroście 
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sił produkcyjnych społeczeostwa. Dlatego trzeba, aby w pierwszym rzędzie sama 

klasa robotnicza, każdy robotnik był przykładem silnej dyscypliny, walczył o 

pracę dobrze zorganizowaną od strony jakościowej i wydajną, i tego surowo 

żądad musimy także od innych. 

Tych nieodzownych cech rewolucyjnej metody i stylu rewolucyjnego w pracy 

Partia żąda od wszystkich, robotników i kierowników, pracowników 

administracji ekonomicznej i paostwowej. Dyscyplinę, reguły naruszają zarówno 

niektórzy robotnicy, jak i kierownicy. Ale łamanie dyscypliny przez tych ostatnich 

pociąga za sobą cięższe następstwa. Dlatego podejśd musimy do tych spraw z 

całą powagą, i umocnienia dyscypliny i porządku wymagad trzeba począwszy od 

prostego robotnika, pracownika administracji do kierowników najwyższych 

organów Partii, władzy i gospodarki. 

Tak jak wymaga się od robotników, by produkowali dużo, dobrze i tanio, z taką 

samą dyscypliną klasową należy domagad się, by również inteligencja i inni 

pracownicy pracowali uczciwie, dobrze i skutecznie. Oznacza to, że mają 

pracowad wydajnie, a nie dopuszczad do rozdęcia aparatu poprzez zebranie w 

jednym miejscu kadr i urzędników, którzy bardziej przeszkadzają sobie 

nawzajem aniżeli tworzą. Obciążone aparaty i liczne ogniwa nie służą ani 

racjonalizacji pracy, ani postępowi techniki produkcji, ani prawdziwie 

naukowemu kierownictwu. 

Zupełnie słusznie mówimy, że dyscyplina planu jest prawem. Lecz co ma 

miejsce? Zaraz po zatwierdzeniu planu, poszczególne ministerstwa wprowadzają 

w nim zmiany stawiając zespoły pracownicze przed faktem dokonanym, nie 

uważając za potrzebne spytanie ich o zdanie. Jednym pociągnięciem ołówka 

przenoszą, kilkakrotnie jakby nigdy nic podstawowe fundusze i środki z jednego 

obiektu na drugi, z jednego przedsiębiorstwa do drugiego. Takie posunięcia 

dezorientują bazę, stwarzają dodatkowe trudności, źle wpływają na jej pracę. 

Otwierają one drogę do nieporządku i łamania dyscypliny planu nawet przez 

najniższe instancje administracyjne. Gdy dyrektor przedsiębiorstwa widzi, że 

minister dokonuje zmian w planie sięgających milionów lek, wtedy i on uważa, 

że może dokonad zmian w planie przedsiębiorstwa, postanowid o konieczności 

produkowania lub nie produkowania niektórych asortymentów, magazynowad 
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w przedsiębiorstwie naftę, żelazo cement lub inne materiały ponad plan, 

naruszad wykonywanie zawartych umów. 

Oczywiście plan nie jest czymś nienaruszalnym. Niezależnie jak słusznie 

przewidziane byłyby sprawy w planie, życie wnosi zmiany i dyktuje potrzebę 

wprowadzenia poprawek. Może się zdarzyd, że z takiego czy innego powodu, 

jakaś sprawa może byd niedokładnie przestudiowana. Zdarzyd się może również, 

że powstają trudności i nieoczekiwane okoliczności, dla przezwyciężenia których 

należy podjąd nowe kroki. W tych i innych wypadkach spraw tych nie można 

pozostawid spontaniczności, lecz powinny byd rozpatrzone i rozwiązane według 

ustalonych zasad. W przeciwnym wypadku popełniane są błędy, osłabia się 

odpowiedzialnośd i dyscyplina planu. 

W pracy nad realizacją planu, zespoły pracownicze często natrafiają na 

przeszkody w postaci braku regularnego zaopatrzenia w materiały i surowce. 

Dzieje się tak dlatego, ponieważ istnieją jeszcze trudności, ale więcej jest 

zakłóceo, brak jest organizacji i odpowiedzialności. Te zakłócenia przynoszą 

szkodę całej gospodarce kraju i w niektórych wypadkach obniżają nawet 

dochody robotnika, ponieważ jak wiadomo, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w wypadku braku zaopatrzenia w planowane materiały robotnicy 

stoją bez pracy i nie otrzymują pełnego wynagrodzenia. 

Poddaje myśl ponownego rozpatrzenia tej sprawy. Nie jest sprawiedliwe aby 

robotnicy byli poszkodowani nie z własnej winy i ponadto aby poszkodowani byli 

tylko oni. Jeśli przepisy przewidują taki sposób postępowania wtedy takie same 

konsekwencje co i robotnik powinien ponosid cały aparat przedsiębiorstwa i 

wszyscy ci, którzy odpowiedzialni są za te zakłócenia, do resortów włącznie. 

Moim zdaniem przyczyni się to do tego, że robotnicy będą bardziej walczyd o 

lepsza realizację nałożonych na nich obowiązków. 

Odpowiedzialnośd za braki i niedociągnięcia, o których wyżej wspomnieliśmy, 

spada na wszystkich, którzy nie wykonują z całą powagą zadao planowych. 

Usiłują oni podawad różne usprawiedliwienia, zrzucając winę na transport, 

import, produkcję, rozdział itd. Jednak ten labirynt usprawiedliwieo na nic się 

nie przydaje robotnikom. Oni pragną, aby fabryka, zakłady i każdy zakład pracy 

zaopatrywany był według ustanowionego planu, by móc wykonad swoje 
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obowiązki. Gdy robotnicy nie są zaopatrywani w surowce i zmuszeni są przerwad 

produkcję mają prawo przyjśd ze skargą do ministra, a nawet Komitetu 

Centralnego Partii. 

Jednakże ich prawem i obowiązkiem jest nie tylko skarżenie się. Klasą robotnicza 

powinna sama powstad i powiedzied «dośd» zakłóceo. Jej obowiązkiem jest 

żądad wykonania obowiązków przez każdego, niezależnie od tego jakie 

stanowisko zajmuje, domagad się wyciągnięcia sankcji prawnych i konsekwencji 

w stosunku do osób niepoprawnych do zwolnienia ich z pracy włącznie. 

Partia zupełnie słusznie domagała się i domaga, aby plany były realizowane i 

przekraczane. Ma się tu na celu dobro narodu, dobro samej klasy, robotniczej i 

socjalizmu. Klasa robotnicza odpowiadając na apel partii zawsze pracowała z 

samozaparciem i entuzjazmem, przyczyniła się do rozwoju gospodarki z 

pięciolatki na pięciolatkę. Ale w naszej gospodarce planowej wszystko musi iśd 

składnie. Z tego punktu widzenia nie każde przekroczenie planu jest 

usprawiedliwione i do przyjęcia. Przekroczenie planu drogą zużycia rezerw, 

większej ilości materiałów od planowanej, produkcja towarów wyłącznie dla 

podniesienia globalnej sumy produkcji bez względu na to, że inne artykuły są 

bardzo potrzebne dla ludności, stanowi przekroczenie planu w sposób 

niepożądany dla naszej gospodarki i samej klasy robotniczej. 

W obecnych warunkach szybkiego rozwoju gospodarki, kultury i całego życia 

kraju wzrosła ilośd pracy każdego robotnika i kierownika. Wyłaniające się 

problemy i zadania nie tylko wzrosły, ale stały się i bardziej zawiłe. Jednak 

posiadamy wszelkie możliwości ku temu, aby praca została wykonana i nowe 

problemy rozwiązane z sukcesem. Partia cierpliwie i troskliwie przygotowuje 

zdolne kadry, wyrobione ideologicznie i politycznie, oddane klasie robotniczej i 

sprawie socjalizmu. Tym co jest obecnie wymagane, stanowi umocnienie 

odpowiedzialności każdego za nałożone na niego obowiązki, w zakresie jego 

kompetencji. 

Poprawa widoczna jest na każdym kroku, ale jeszcze nie w takim stopniu w 

jakim byśmy sobie tego życzyli. W różnych organach władzy i gospodarki, w 

resortach i w terenie, odpowiedzialnośd osobista i kontrola wyników pracy nie 

zawsze są na wymaganym poziomie. Nie jest ani słuszne, ani pryncypialne, aby 
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za wszystko odpowiadała wyłącznie jedna osoba, np. minister, lub dyrektor 

przedsiębiorstwa. 

Oczywiście, że oni nie mogą uniknąd bezpośredniej odpowiedzialności, jednak w 

ministerstwie znajduje się i wice-minister kierując odpowiednimi sektorami, są 

dyrektorzy i kierownicy różnych działów, tak jak w przedsiębiorstwie jest główny 

inżynier, główny agronom, kierownik działu planowania itd., którzy 

odpowiedzialni są za swój odcinek pracy. Każdy musi ponosid pełną 

odpowiedzialnośd za swoje obowiązki i od każdego należy żądad spełnienia ich. 

Nikt nie może pozostawad poza odpowiedzialnością i kontrolą partii, paostwa 

klasy robotniczej i mas pracujących. 

U nas, w naszym ustroju socjalistycznym nie ma sprzeczności między masami a 

ich władzą. Nasze paostwo jest paostwem robotników i chłopów. Dlatego klasa 

robotnicza i chłopstwo, masy pracujące, muszą byd i są zainteresowane 

nieustannym umocnieniem paostwa proletariackiego, ich władzy, w drodze 

walki przeciwko wypaczeniom biurokratycznym, błędom i niedociągnięciom. 

Gdy klasa robotnicza i masy pracujące domagają się wyników, krytykują i 

piętnują opóźnienia biurokratyczne, brak odpowiedzialności, kontroli i błędy 

oraz pociągają do odpowiedzialności ludzi zatrudnionych w różnych organach i 

aparacie paostwowym, nie występują ani przeciwko partii ani swojemu 

paostwu. Taką rewolucyjną postawą nie «negują» one i nie «tłumią» funkcji 

administracyjnych paostwa, koniecznych dla kierowania gospodarką i 

społeczeostwem, ale zmuszają ludzi w nich zatrudnionych do lepszego pełnienia 

swoich obowiązków. 

Kadry, kierownicy, są ludźmi klasy, wychowanymi przez partię w zdrowym 

duchu i pełni energii, którzy swoje zdolności i wiedzę poświęcają dla dobra 

narodu i kraju. Ale wśród nich są i tacy, którzy dotknięci biurokratyzmem stają 

się zarozumiali, aroganccy, trzymają się z dala od mas i narodu, uważają, że 

wszystko wiedzą i nie mają potrzeby o nic pytad, że ich poglądy na tę lub inną 

sprawę są bezbłędne, a wszystkie ich posunięcia nienaganne. Posuwają się oni 

tak daleko, że uważają się za niezastąpionych. To prowadzi ich również do 

błędów i samowolnych posunięd wbrew prawu i dyrektywom partii, do 

lekceważenia woli i zdania zespołu pracowniczego. Najgorsze jest to, że nie 
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rzadko ich postępowanie przedstawiane jest przez nich samych jako krok w 

imieniu partii i celem realizacji jej dyrektyw, w imię interesu ogólnego, walki 

przeciwko wąskiemu interesowi osobistemu, ponod dla wykazania poczucia 

ofiarności i ducha rewolucyjnego itd., itd. 

Partia nie pozwoliła i nie pozwoli nikomu, aby celowo, lub nieświadomie 

wywyższał się ponad partię i ponad klasę, by narzucał masom swoją wolę, 

bagatelizował przepisy paostwowe i prawa pracowników, ignorował głos mas. 

Obowiązkiem wszystkich pracowników, a zwłaszcza klasy robotniczej jest 

surowo tępid każdy przejaw biurokratyzmu, prowadzenie kontroli nad całą 

działalnością organów władzy, gospodarki i partii, komunistów, kadr i 

pracowników, niezależnie od tego gdzie są zatrudnieni, niezależnie od tego czy 

zostali wybrani czy mianowani. Mniemanie, że tylko przez «ustalone osoby i 

instancje może byd oceniana ich praca» nie jest stanowiskiem partii. Żadne 

niewłaściwe posunięcie nie może uniknąd oceny klasy robotniczej, narodu. 

Biurokratyzm pojawia i ożywia się tam gdzie jest bagatelizowany i gdzie 

osłabiona zostaje walka przeciwko niemu. Zmniejsza się on gdy rozbrzmiewa 

głos mas, gdy sprawowana jest kontrola mas i spada nao mocna pięśd klasy 

robotniczej i jej partii. 

Towarzysze i Towarzyszki! 

Wielkie zadania jakie postawił VI Zjazd partii dla rozwoju gospodarki i kultury i 

liczne, zawiłe problemy jakie wyłania nasz szybki rozwój nie doczekają się 

rozwiązania jedynie apelując do świadomości ludzi, lub podejmując kroki 

wyłącznie administracyjne. Organizacja, planowanie i kierowanie gospodarką 

należy oprzed na zasadach naukowych dla lepszego powiązania interesów 

społecznych, kolektywnych i osobistych, mając zawsze na uwadze znajomośd i 

realizację obiektywnych praw socjalizmu. Nasza partia zawsze kroczyła tą drogą i 

dlatego osiągnięte zostały historyczne zwycięstwa i otwarły się wspaniałe 

perspektywy. Obecnie przed nami stoi zadanie dalszego udoskonalenia naszego 

systemu kierowania gospodarką, w oparciu o naukę marksizmu-leninizmu i 

doświadczenie zdobyte w latach budownictwa socjalistycznego. 

Interesy naszej gospodarki, interesy samej klasy robotniczej i narodu wymagają, 

abyśmy nie tylko więcej produkowali, ale jednocześnie zużywali jak najmniej 
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środków materialnych i finansowych, abyśmy produkowali tanio i jak najlepszej 

jakości. W tej dziedzinie nastąpiła znaczna poprawa. Jednakże osiągnięte 

sukcesy nie mogą nas zaślepid i nie pozwolid nam zauważyd niedociągnięd w tej 

dziedzinie. I w tym wypadku mowa jest przede wszystkim o podniesieniu 

ekonomiczności gospodarki, o podniesieniu rentowności przedsiębiorstw, o 

umocnieniu rozrachunku i zastosowaniu dźwigni ekonomicznych. 

O tych problemach mówiono i przy innych okazjach. Jednak jak długo pozwalad 

będziemy na to, by niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe i gospodarstwa 

rolne przez lata ponosiły straty? Dlaczego przekraczany jest fundusz płac, rośnie 

zużycie materiałów i surowców, czemu nie towarzyszy temu odpowiedni wzrost 

produkcji? Jak można pozwolid na to, aby obniżka kosztów następowała 

kosztem jakości, lub produkowano artykuły które nie odpowiadają klientom i nie 

mają popytu? Czy nie jest szkodliwym i karalnym fakt, że istnieją 

przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują w pełni maszyn i urządzeo 

sprowadzonych z zagranicy, lub nieraz nie wykorzystują ich wcale? Dlaczego 

nasze przedsiębiorstwa zachęca się do realizacji planu «globalnego» i lekceważy 

się produkcję licznych planowanych asortymentów, tak zwanych drobnych 

artykułów, oraz nie realizuje się umów podpisanych z innymi 

przedsiębiorstwami? 

Te zjawiska napotykane przez resorty i administrację przedsiębiorstw 

codziennie, należy głęboko i wszechstronnie przestudiowad, aby partii i rządowi 

przedstawid konkretne propozycje i kroki jakie trzeba będzie podjąd. Nie mniej 

zainteresowana usunięciem tych niedociągnięd jest i powinna byd sama klasa 

robotnicza. Obowiązkiem każdego zespołu pracowniczego jest walka o to, aby 

rozrachunek prowadzony był wszędzie z największym rygorem, we wszystkich 

ogniwach przedsiębiorstwa, od działu produkcyjnego do brygady, aby każde 

przedsiębiorstwo było rentowne i nie pozwolid na straty, oprócz 

nadzwyczajnych wypadków i na mocy specjalnej decyzji rządu. Zasady 

rozrachunku i jego wymogi muszą byd znane wszystkim robotnikom, aby byli oni 

w stanie walczyd o ich realizację, aktywnie uczestniczyli w kierowaniu 

przedsiębiorstwem i sprawowali kontrolę nad jego działalnością. 

Obiektem stałej i wielkiej troski partii i rządu były i są problemy organizacji i 

wynagrodzenia za pracę. Są to ważne i żywotne sprawy dla rozwoju gospodarki i 
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samego życia pracowników. Posiadają one głęboką treśd i znaczenie ideowo-

polityczne, ekonomiczno-społeczne i nie są one zwykłymi kwestiami 

administracyjno-technicznymi. 

Weźmy pod uwagę sprawę norm. Klasa robotnicza wyraziła gotowośd i podjęła 

liczne inicjatywy celem podniesienia norm, przejścia do wyższych norm 

progresywnych i technicznych. Stanowi to kolejny wyraz wysokiej świadomości 

socjalistycznej klasy robotniczej, jej zdrowego ducha rewolucyjnego, który ją 

charakteryzuje, głębokiego zrozumienia faktu, że podniesienie norm służy jej 

dobru jak i dobru ogólnemu. Im lepsza i wydajniejsza będzie praca tym, bardziej 

wzrośnie produkcja, wzrośnie dobrobyt społeczeostwa, dobrobyt każdej rodziny 

robotniczej i chłopskiej. 

Normowanie pracy jest sprawą delikatną i odpowiedzialną. Musi ono mied 

koniecznie na uwadze powstałe warunki, zastosowanie postępowej techniki i 

technologii, udoskonalenie organizacji pracy i wzrost kwalifikacji robotników. 

Tutaj niedozwolony jest pośpiech i podejmowanie środków i decyzji opartych na 

pragnieniach. Każda zmiana musi byd dobrze zważona i głęboko 

przestudiowana. 

Jeśli mówimy, że należy zachowad rozwagę i nie śpieszyd się przy ustalaniu norm 

nie oznacza to, iż mamy pogodzid się z istniejącym stanem rzeczy. Po co nadal 

stosowad normy eksperymentalno-statystyczne skoro istnieją one już od 20 lat? 

Czy ten okres nie wystarczył na eksperyment i ustanowienie nowych norm, 

przestudiowanych i technicznie uzasadnionych? Prawdą jest, że w wielu 

przedsiębiorstwach i procesach pracy wprowadzone zostały normy 

progresywne. Jednakże ich liczba jest jeszcze bardzo ograniczona. 

Zadanie wprowadzenia nowych norm, norm technicznych nie jest zadaniem 

nowym i na jego temat mówiono już wiele razy. Jednakże doprowadzenie tej 

sprawy do kooca hamuje i opóźnia konserwatyzm i biurokratyzm. Nieraz 

usprawiedliwia się to pretekstem, że rzekomo wprowadzenie norm 

technicznych «oburza» klasę robotniczą i «narusza» jej interesy. To nie jest 

żadne usprawiedliwienie i klasa robotnicza nie zgadza się z tym. Wie ona dobrze, 

że wszystko co się u nas robi jest dla jej dobra. Ustanowienie norm technicznych 

może naruszyd wyłącznie tych, którzy niesłusznie zarabiają więcej niż im się 
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należy według wykonywanej pracy, jednak nie narusza i nie powinno naruszyd 

tych, którzy dobrze pracują i zarabiają tyle, ile im się należy według jakości i 

ilości pracy. 

Nowe normy należy studiowad i wprowadzad zawsze w duchu klasowym, w 

interesie klasy robotniczej, a nie trzymając się starych poglądów, zachowując 

przestarzałe normy, których okres już minął, wyłącznie dlatego, żeby «nie 

popsud humoru» tym, którzy próbują wyciągnąd od społeczeostwa pieniądze i 

włożyd je do własnej kieszeni. Sami robotnicy powinni przekonad tych ludzi, że 

nie są oni w porządku, że w ten sposób nie broni się interesu klasy, lecz szkodzi 

się mu. 

Zachowanie norm eksperymentalno-statystycznych stworzyło również i 

nieusprawiedliwione dysproporcje w zarobkach robotników różnych gałęzi 

gospodarczych. Nie jest wcale słuszne, aby robotnik przemysłu spożywczego, 

wskutek znacznego przekroczenia niskich norm zarabiał tyle samo, lub więcej niż 

górnik pracujący pod ziemią i w ciężkich warunkach. 

Ponadto nie godzi się z naszą socjalistyczną zasadą płac fakt, iż robotnicy 

posiadający takie same kwalifikacje zarabiają tak samo pracując na pierwszą i 

trzecią zmianę. 

Przytoczę i inny przykład. Jak można pozwolid na to, aby młody robotnik, który 

dopiero co wyszedł z ławy szkolnej, zarabiał prawie tak samo, lub tak samo co i 

stary, doświadczony robotnik o 15-20 letnim stażu pracy? 

Podobne anomalie powstają w obecnym systemie płac również i dlatego, że w 

wielu przypadkach robotnicy o niższych kwalifikacjach zatrudnieni są na 

stanowiskach wymagających wyższych kwalifikacji. W rezultacie tego, robotnik o 

niższych kwalifikacjach zarabia tyle co i robotnik o wyższych kwalifikacjach. 

Odbija się to na jakości pracy i produkcji, obniża wydajnośd i hamuje starania i 

zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji. 

Nasze społeczeostwo jest bardzo zainteresowane, aby ludzie podnosili w pracy 

swoje kwalifikacje, zdolności i wiadomości techniczno-zawodowe, stali się 

zapalonymi mistrzami w swoim zawodzie. U nas otwarte są wszystkie drzwi dla 

każdego kto pragnie uczyd się i pracowad. W tej pracy wymagany jest jednak 
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większy porządek i dyscyplina, trzeba zwiększyd wymagania. Nie należy zezwolid 

na przyznawanie wyższych kwalifikacji bez uprzedniego zweryfikowania 

zdolności i wiadomości przez surową kontrolę. Każdemu należy przyznad 

kategorię na którą naprawdę zasługuje. Mówię o tym, ponieważ w tej dziedzinie 

istnieją jeszcze przejawy liberalizmu i sentymentalizmu. Pojawiają się one 

również podczas przygotowywania wyższych kadr na uniwersytecie, gdzie 

niektórzy z trudem otrzymują tytuły i dyplomy. To nie leży w interesie klasy 

robotniczej i społeczeostwa. 

Wszystkie sprawy związane z systemem płac i kwalifikacjami należy rozpatrywad 

w sposób kompleksowy, a nie jednostronny, gdyż w przeciwnym wypadku mogą 

pojawid się niepożądane skutki ekonomiczne, polityczne i społeczne. Przy 

studiowaniu i rozwiązywaniu tych problemów należy szczególnie zważad na 

zachowanie właściwych proporcji między płacą za pracę wykwalifikowaną, mniej 

wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną, między pracą ciężką a lekką, pracą w 

ważnych i mniej ważnych gałęziach gospodarczych, w sektorach głównych i 

pomocniczych itd. 

Błędy i niedociągnięcia krytykowane przez nas są sporadyczne i nie stanowią 

charakterystyki naszego rozwoju, nie mogą one przydmid dobrej i owocnej pracy 

organów partii i władzy, kadr i pracowników. Życie, rozwój gospodarki i kultury, 

nasze budownictwo socjalistyczne charakteryzuje szybki postęp, przemiany i 

ogromne sukcesy będące owocem świadomej i ofiarnej pracy naszej 

bohaterskiej klasy robotniczej, chłopstwa spółdzielczego, inteligencji ludowej, 

komunistów i kierowniczych kadr, partyjnych i bezpartyjnych. Krytykujemy 

błędy i niedociągnięcia i nie możemy się pogodzid z nimi, ponieważ hamują one 

nasz zwycięski pochód, hamują zryw i pracę twórczą mas nie pozwalają na 

osiągnięcie rezultatów dla których istnieją wszystkie możliwości. Zwalczamy je, 

ponieważ chcemy szybciej i stale kroczyd naprzód. 

Towarzysze i Towarzyszki! 

Na ten Zjazd klasy robotniczej i wszystkich pracowników zaproszeni zostali i 

liczni spółdzielcy, przedstawiciele naszego chłopstwa. Jest to bardzo pozytywne, 

ponieważ świadczy o mocnym i ścisłym sojuszu klasy robotniczej z chłopstwem 

pracującym. Klasa robotnicza i chłopstwo kroczyły i zawsze kroczyd będą ramię 
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przy ramieniu, wymieniając doświadczenia i pomagając sobie wzajemnie, 

ponieważ ich droga i zadania są takie same. 

Przed chłopstwem stoją obecnie wielkie zadania dla rozwoju rolnictwa, 

podniesienia produkcji rolnej i hodowlanej, tak potrzebnej dla gospodarki i życia 

narodu. Wykonanie tych zadao będzie posiadało decydujące znaczenie dla 

pomyślnej realizacji V planu pięcioletniego. Chłopstwo spółdzielcze, świadome 

swoich zadao, pracuje z nowym zapałem i entuzjazmem nad realizacją swoich 

zadao, aby nasza wieś socjalistyczna stała się piękniejsza i zamożniejsza. W 

swoich staraniach chłopstwo posiadad będzie jak zawsze poparcie i 

bezpośrednią, szczodrą i wszechstronną pomoc klasy robotniczej. 

Liczne są zadania jakie będzie musiał pokonad nasz przemysł celem przyjścia z 

pomocą wsi. Musi on dad rolnictwu więcej nawozów sztucznych, środków 

owadobójczych, maszyn. Zupełnie słusznie chłopstwo liczy na wydatną pomoc 

klasy robotniczej w dziedzinie udoskonalenia organizacji i kierowania 

gospodarką spółdzielczą, umocnienia świadomości, dyscypliny i porządku w 

pracy. Partia jest w pełni przekonana, że klasa robotnicza z honorem spełni 

swoje obowiązki wobec chłopstwa i jak zawsze odegra swoją kierowniczą rolę 

dla budowy socjalizmu na wsi, tak jak i chłopstwo wykona ze swej strony 

zobowiązania wobec klasy robotniczej i pracowników miejskich. 

Towarzysze i Towarzyszki! 

Wasz zjazd odbywa się w czasie gdy na świecie mają miejsce ważne wydarzenia, 

od których nie jesteśmy odizolowani by nie miały na nas wpływu. Jednak, jak 

zawsze, Partia, rząd i cały nasz naród z wymaganą troską analizują rozwój 

sytuacji międzynarodowej i zajmują stanowisko w obronie wolności i 

niezawisłości Ojczyzny i budowy socjalizmu w Albanii, co służy pomocą sprawie 

rewolucji i wyzwolenia narodów na całym świecie. 

Pozycja międzynarodowa socjalistycznej Albanii jest mocna i niezachwiana. 

Dzięki swojej walce i działalności rewolucyjnej, dzięki słusznej polityce 

internacjonalistycznej oraz zdecydowanemu stanowisku antyimperialistycznemu 

i antyrewizjonistycznemu, nasz kraj cieszy się sympatią postępowych i pokój 

miłujących narodów świata, posiada licznych i silnych przyjaciół, którzy pragną 

jego dobra i nie szczędzą mu pomocy. 
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Coraz bardziej umacnia się przyjaźo i współpraca między narodami Chin i 

Albanii, przyjaźo między obiema naszymi partiami i rządami. Ta przyjaźo 

powstała i rozwija się w oparciu o niewzruszone zasady marksizmu-leninizmu i 

internacjonalizmu proletariackiego, w oparciu o wspólne cele i interesy. 

Ponieważ jest ona taką przetrwała i przetrwa wszystkie próby i umocni się 

jeszcze bardziej dla wspólnego dobra obu naszych narodów oraz sprawy 

rewolucji i socjalizmu na całym świecie. Naród i partia pracowad będą zawsze, 

aby ścisłe albaosko-chioskie więzi rewolucyjne i nasza owocna współpraca, 

poszanowanie i bratnia, wzajemna pomoc osiągały nieustanny postęp i 

umacniały się. 

Wspaniałe sukcesy osiągnięte przez klasę robotniczą i cały naród chioski pod 

mądrym przewodem okrytej chwałą Komunistycznej Partii Chin z wybitnym 

marksistą-leninistą Mao Tse-tungiem na czele, uważamy za własne osiągnięcia. 

Wypełniają one radością nasze serca i życzymy naszym towarzyszom chioskiej 

klasy robotniczej i całemu narodowi chioskiemu jeszcze większych zdobyczy w 

przyszłości, celem przekształcenia Wielkich Chin Ludowych w jeszcze 

potężniejszą ostoję rewolucji i socjalizmu na świecie, w jeszcze trwalszą bazę 

walki antyimperialistycznej wszystkich narodów. 

Klasa robotnicza, tak jak i cały naród albaoski cieszy się niezmiernie, gdy widzi, 

że we wszystkich krajach kapitalistycznych i rewizjonistycznych w ostatnich 

latach rośnie w szybkim tempie działalnośd rewolucyjna pracowników, a wraz z 

nią również i ich świadomośd klasowa. 

Podczas gdy burżuazja i współcześni rewizjoniści, z rewizjonistami radzieckimi na 

czele, przeżywają ciężki kryzys, który panuje zarówno w ekonomice jak i w 

ideologii i polityce, klasa robotnicza w jednym kraju wcześniej a w innym 

później, w jednym bardziej zdecydowanie a w innym z mniejszą siłą, wchodzi na 

pole bitwy i próbuje przejąd w swoje ręce władzę i rolę jaką wyznaczyła jej 

historia. Pewne jest, że nasilenie, ostrośd i stopieo świadomości politycznej i 

ideologicznej światowego ruchu rewolucyjnego osiągad będą stały wzrost. 

Rewolucji nie powstrzyma ani ucisk burżuazji, ani zdrada rewizjonistyczna. 

Niepohamowaną tendencją historii w obecnym czasie stał się również potężny 

ruch narodów o wyzwolenie narodowe spod jarzma imperialistycznego, 
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kolonialistycznego i neokolonialistycznego. Wspaniałe zwycięstwa narodu 

wietnamskiego w walce przeciwko agresji imperialistycznej dowodzą, że naród, 

który bohatersko walczy o swoją niepodległośd jest niepokonany. 

Już od ponad miesiąca mężni bojownicy Wietnamu Południowego z sukcesem 

kontynuują swoje śmiałe ataki, największe i najsilniejsze od czasu ofensywy w 

1968 roku. Zdołali oni wyzwolid wiele miast i krain i zacisnąd w bezlitosnych 

kleszczach okrążenia duże amerykaoskie bazy wojskowe, wyrządzając wrogowi 

niezmierne straty. «Wietnamska» strategia Waszyngtonu została mocno 

podważona. Dowiedziono, że ani obecnie, ani w przyszłości nie może byd 

«wietnamizacji». Dla Nixona istnieje tylko jedno wyjście, jak najszybsze 

wycofanie się z Wietnamu, aby pozwolid samym Wietnamczykom i 

Indochioczykom rozwiązad swoje sprawy w całkowitej wolności i niezależności 

od wszelkiej obcej agresji i ingerencji. Uparte kontynuowanie przez rząd 

amerykaoski przemocy wojskowej i manewrów politycznych dla osiągnięcia 

tego, czego nie zdołał on zrealizowad na polu bitwy zakooczy się haniebną 

porażką tak, jak to miało miejsce do chwili obecnej. Kontynuowanie agresji nie 

zdoła nigdy powstrzymad narodu wietnamskiego od walki o wyzwolenie kraju i 

realizację jego aspiracji narodowych. Przyszłośd Wietnamu i innych narodów 

Indochin jest pewna. Budują one ją swoją świętą walką o wolnośd i niezawisłośd, 

swoją krwią i niezliczonymi ofiarami. 

Albaoska klasa robotnicza i naród albaoski, pewni zwycięstwa narodu 

wietnamskiego solidaryzują się z nim i udzielają mu wszechstronnego poparcia. 

Naród albaoski wyraża również solidarnośd i bezgraniczne poparcie dla słusznej 

walki bratniego narodu palestyoskiego i innych narodów arabskich, przeciwko 

agresji izraelsko-imperialistycznej. 

Walka narodu wietnamskiego, jak również i walka narodów Azji, Afryki i Ameryki 

Łacioskiej przeciwko imperializmowi, a przede wszystkim przeciwko 

imperializmowi amerykaoskiemu dowodzi, że żadne mocarstwo zaborcze, 

niezależnie od tego jak silne by nie było, nie jest w stanie zgasid zapału narodów 

w walce o wyzwolenie narodowe, nie jest w stanie zapobiec obaleniu starych 

stosunków opartych na zależności, ucisku i wyzysku imperialistycznym. 
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Narody świata powstały obecnie i zdecydowanie sprzeciwiają się polityce 

przemocy i hegemonizmu, uprawianej przez imperialistów amerykaoskich i 

socjalimperialistów radzieckich, staraniom jakie prowadzą one o rozszerzenie 

stref wpływów i podział świata, polityce dyktatu i arbitrażu obu supermocarstw 

imperialistycznych. Masy pracujące sprzeciwiają się w szczególny sposób 

demagogii i oszukaoczym hasłom nowych i starych imperialistów, którzy 

pozorując jakoby troszczyli się o pokój i bezpieczeostwo międzynarodowe, 

próbują uśpid czujnośd narodów, uniemożliwid ich zjednoczenie się we 

wspólnym froncie antyimperialistycznym i antyrewizjonistycznym, oraz rozbroid 

ideologicznie i politycznie wszystkich ich rewolucyjnych przeciwników. 

Jednak starania imperializmu amerykaoskiego i socjalimperializmu radzieckiego 

nie zdołają powstrzymad zwycięskiego marszu mas pracujących świata, 

międzynarodowej klasy robotniczej ku emancypacji narodowej i społecznej, ku 

rewolucji. Socjalizm jest przyszłością ludzkości i dlatego nie da się go uniknąd ani 

zlikwidowad. 

Wielkie, historyczne zwycięstwa pracowników krajów kapitalistycznych i 

rewizjonistycznych w walce przeciwko imperializmowi i rodzimej burżuazji są dla 

nas wszystkich kolejnym źródłem natchnienia, kolejną ogromną zachętą do 

pracy z jeszcze większym zapałem w naszym kraju dla osiągnięcia wszystkich 

wyznaczonych celów i dalszego postępu sprawy budowy socjalizmu w Albanii. 

Pozwólcie drodzy Towarzysze i Towarzyszki, że skorzystam z okazji aby 

pozdrowid przedstawicieli związkowych bratnich krajów i robotników 

rewolucyjnych, którzy obecni są na tym Zjeździe i za ich pośrednictwem klasę 

robotniczą i wszystkich pracujących w krajach, z których oni przybyli. Życzę im 

sukcesów i zwycięstwa w ich walce. 

Klasa robotnicza, wszyscy nasi pracownicy, tak jak dotychczas walczyd będą o 

nieustanne umocnienie solidarności internacjonalistycznej z ich bradmi 

klasowymi w innych krajach i zdecydowanie popierad będą walkę mas 

pracujących całego świata przeciwko imperializmowi i wyzyskowi 

kapitalistycznemu, o wyzwolenie narodowe, demokrację i sprawiedliwośd 

społeczną, o ostateczne zwycięstwo wielkiej sprawy proletariatu, socjalizmu. 
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Podnieśmy drodzy towarzysze na wyższy stopieo naszego ducha rewolucyjnego i 

dyscyplinę proletariacką, pokonujmy śmiało trudności, unikajmy błędów, 

kroczmy naprzód na wszystkich frontach! Podnieśmy zapał i zryw naszej 

bohaterskiej klasy robotniczej, mas pracujących miast i wsi, kobiet i młodzieży, 

dla przekroczenia planu na 1972 rok i całego planu pięcioletniego, aby nasza 

socjalistyczna Ojczyzna stała się piękniejsza i kwitnąca! 

Niech żyje okryta chwałą Partia Pracy! 

Niech żyje nasza bohaterska klasa robotnicza! 

Niech żyją Związki Zawodowe Socjalistycznej Albanii! 

Chwała marksizmowi-leninizmowi! 

 

 


