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1. WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIA W CIĄGU JEDNEGO ROKU

Obchodzimy pierwszą rocznicę utworzenia Partii Pracy Północnej Korei. W ciągu tego
krótkiego okresu, w ciągu jednego roku od swojego powstania Partia Pracy wykonała
ogromną pracę, na którą zazwyczaj potrzeba byłoby 10—20 lat.
W momencie zjednoczenia partii, Partia Pracy liczyła około 370 tysięcy członków, a w ciągu
jednego roku szybko wyrosła na masową partię, liczącą 680 tysięcy ludzi.
Partia Pracy przyjęła w swoje szeregi najlepsze, najśmielsze, najbardziej świadome,
przodujące elementy najszerszych mas ludu pracującego Korei Północnej, które zdołają
odegrad awangardową rolę we wszystkich fabrykach, wszystkich miastach i wsiach;
prawdziwi patrioci, biorący aktywny udział w sprawach paostwowych, służący interesom
narodu i cieszący się jego miłością, prawie wszyscy wstąpili do Partii Pracy.
Do Partii Pracy wstąpiła duża liczba najlepszych robotników spośród klasy robotniczej,
będącej czołową siłą w budownictwie paostwowym i trzonem ludu pracującego i oni stanowią podstawową siłę partii. Partia Pracy została utworzona z przodujących robotników,
stanowiących czołową siłę i postępowych elementów chłopstwa pracującego oraz
inteligencji pracującej.
Uporządkowany system organizacyjny partii i organa partyjne wszystkich szczebli,
poczynając od kierownictwa partii do wojewódzkich, miejskich, powiatowych i gminnych
komitetów partyjnych oraz zakładowych i wiejskich komórek, składają się z najlepszych
członków partii, w toku praktycznej pracy są przygotowywane liczne kompetentne kadry
partyjne. Partia zorganizowała szeroką sied komórek w fabrykach, wsiach, dzielnicach
mieszkaniowych i wszyscy członkowie partii zaczęli prowadzid zdyscyplinowane partyjne
życie w komórkach.
W komórkach zwołuje się kolejne i nadzwyczajne zebrania partyjne, omawia się aktualne
zadania partyjne, walczy się o ich wykonanie. Komórka powierza każdemu członkowi partii
obowiązek propagowania polityki partii, zleca członkom partii pracę, którą powinni
przeprowadzad wśród mas w celu wcielania w życie polityki partii, przyjmuje do partii
bezpartyjnych aktywistów, zespala masy wokół partii, a także prowadzi pracę w zakresie
zespalania idei członków partii.
W rezultacie wzmożenia życia partyjnego w komórkach ukształtowała się surowa dyscyplina
wewnątrzpartyjna, wszyscy członkowie partii zespolili się wokół KC partii, jeszcze bardziej
umocnił się wewnątrzpartyjny centralizm demokratyczny.
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Partia osiągnęła jednośd ideową i zgodnośd działania w swoich szeregach, rozwinąwszy
energiczną walkę z występującymi wewnątrz partii nieporządkami, niezorganizowanymi
tendencjami liberalnymi, tendencjami do osobistego heroizmu i bezpryncypialnej
grupowości, z historycznie przetrwałą frakcyjnością i wszelkimi innymi niezdrowymi
tendencjami.
Wzrósł poziom ideowo-polityczny członków partii w rezultacie wzmożonej walki z
feudalnymi, kolonialnymi przeżytkami ideowymi — zgubnymi następstwami długotrwałego
panowania kolonialnego imperialistów japooskich. Partia rozwinęła pracę wychowawczą w
zakresie uzbrajania wszystkich swoich członków w linię polityczną partii i tym samym doprowadziła do głębokiego uświadomienia sobie przez nich tego, że dzisiaj dla zbudowania w
Korei demokratycznej republiki ludowej trzeba walczyd przeciwko przeszkadzającym temu
elementom projapooskim i zdrajcom narodu, jak również przeżytkom feudalnym, oraz że
wszystkie siły demokratyczne powinny się bezwzględnie zjednoczyd.
Partia stworzyła demokratyczny front jedności narodu z różnymi partiami politycznymi,
organizacjami społecznymi i wszystkimi warstwami ludności i mobilizując wszystkie warstwy
mas ludowych utworzyła władzę ludu — komitet ludowy. Partia dążyła do tego, aby wszyscy
jej członkowie uczestniczyli aktywnie we wszystkich przeobrażeniach demokratycznych,
przeprowadzanych przez władzę ludową i aby jako najwierniejsi słudzy narodu, organizując i
przewodząc narodowi, w ciągu roku zapewnili zwycięskie urzeczywistnienie przeobrażeo
demokratycznych.
Poprzez rzeczywistą walkę o demokratyczne reformy nasza partia nie tylko teoretycznie, ale
i w praktyce wykazała, że jest ona partią szczerze walczącą w imię narodu. Tak więc dzisiaj
nasza partia cieszy się wśród narodu najgłębszym zaufaniem a naród koreaoski powierza
cały swój los naszej partii, złączonej z nim więzią krwi.
Ciesząc się poparciem i zaufaniem narodu i zespalając wokół siebie szerokie masy, nasza
partia stała się podstawową siłą w Demokratycznym Froncie Jedności Narodu Północnej
Korei, wyrosła na potężną masową partię polityczną, pełniącą czołową rolę w budownictwie
demokratycznej Korei.
Nasza partia mobilizowała wszystkich swoich członków i masy ludowe do wykonania planu
gospodarki narodowej na 1947 rok, mającego na celu stworzenie ekonomicznej podstawy
suwerennego niepodległego paostwa w imię szczęścia narodu.
Mobilizując przejawiających inicjatywę specjalistów, wykwalifikowanych robotników,
aktywnych robotników - członków partii i masy pracujące, nasza partia szybko odbudowuje
zrujnowane przez japooskich imperialistów fabryki, przedsiębiorstwa, kopalnie, linie
kolejowe i inne, dokłada wszystkich sił, aby polepszad życie narodu i rozwijad gospodarkę
narodową.
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Wielu postępowych pedagogów, działaczy kultury i inteligentów, wstąpiwszy do naszej
partii poświęca wszystkie swoje siły sprawie tworzenia i rozwoju szkół, teatrów, bibliotek,
wydawnictw prasowych i innych instytucji kulturalnych w imię szybkiego rozwoju kultury
narodowej i przygotowania kadr narodowych.
Nasza partia zapuściła głęboko korzenie na wsi. Członkowie naszej partii na wsi wskazują
wszystkim chłopom przykład w dziedzinie rozwoju rolnictwa, biorą aktywny udział w ruchu
na rzecz zwiększenia produkcji artykułów rolnych.
Wielu członków partii, cieszących się miłością i szacunkiem mas ludowych, zostało
wybranych na członków komitetów ludowych, aktywnie uczestniczą w pracy zgromadzeo
ludowych i komitetów ludowych, dążąc do dalszego wzmożenia i rozwoju ich pracy. Wiernie
przestrzegają wszystkich ustaw, ustanowionych przez naród, aktywnie uczestniczą we
wszystkich sprawach w celu zapewnienia interesów narodu i tym samym podnoszą wśród
ludności autorytet komitetów ludowych.
Pracują i wspaniale wykonują swoją misję w organach bezpieczeostwa członkowie naszej
partii, którzy przejawili największą wiernośd w walce z elementami projapooskimi,
zdrajcami narodu i wszelkimi innymi szkodliwymi elementami, godzącymi w interesy narodu
i zdradzającymi naród.
Tak więc członkowie naszej partii walczą wytrwale we wszystkich dziedzinach o zbudowanie
demokratycznego i suwerennego niepodległego paostwa, a w szczególności, z entuzjazmem
podejmują wysiłki w celu przekroczenia planu rozwoju gospodarki narodowej na 1947 rok.
Wskaźniki produkcyjne pierwszego półrocza dają nam przekonanie, że bezwarunkowo
odniesiemy wspaniałe zwycięstwo w realizacji planu na rok bieżący.
Wszystko to świadczy o tym, że kierownicza rola naszej partii i pełna samozaparcia walka
członków naszej partii stanowi najbardziej trwałą gwarancję zapewnienia rozkwitu i
godności naszego narodu.

2. SŁUSZNOŚD LINII POLITYCZNEJ PARTII

Szybkie umocnienie i rozwój Partii Pracy i wspaniałe zwycięstwa w budownictwie
demokratycznym nie zostały bynajmniej osiągnięte przypadkowo. Jest to rezultat tego, że
wszyscy członkowie partii, zespolili się jak monolit wokół Komitetu Centralnego partii,
prawidłowo wcielili w życie linię polityczną partii.
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Nasza partia opracowuje słuszną linię polityczną, odpowiadającą rzeczywistości naszego
kraju i cała partia walczy o jej realizację. Nasza partia, stale działa w gąszczu ludu, walczy
wraz z ludem, opracowuje swoją politykę na podstawie interesów narodu i jego aktualnych
żądao, mobilizuje wszystkie siły w celu jej urzeczywistnienia.
Podstawowa linia polityczna naszej partii została niewzruszenie nakreślona już w
pierwszych dniach po wyzwoleniu 15 sierpnia 1945 roku, kiedy został utworzony
Północnokoreaoski Komitet Organizacyjny Partii Komunistycznej — poprzedniczki naszej
partii. Nasza partia wysunęła wówczas przed całym narodem koreaoskim jako podstawowe
zadanie — rozwinięcie walki o zbudowanie w Korei demokratycznej republiki ludowej i w
tym celu postawiła niżej przytoczone aktualne zadania:
1. Utworzyd Demokratyczny Front Jedności Narodu obejmujący wszystkie patriotyczne i
demokratyczne partie i ugrupowania polityczne oraz jednocząc w ten sposób szerokie patriotyczne i demokratyczne siły, dołożyd starao, aby powstała demokratyczna republika
ludowa, zapewniająca pełną suwerenną niezależnośd naszego narodu.
2. Przyczyniad się do normalnego demokratycznego rozwoju naszego narodu, całkowicie
likwidując największą przeszkodę w dziedzinie budownictwa paostwa demokratycznego —
pozostałości sił imperializmu japooskiego, popleczników międzynarodowej reakcji i wszelkie
inne elementy reakcyjne.
3. W celu stworzenia jednolitego, demokratycznego rządu tymczasowego całej Korei, w
pierwszej kolejności organizowad wszędzie komitety ludowe — prawdziwie ludową władzę,
przeprowadzid wszystkie reformy demokratyczne, odbudowad zniszczone przez japooskich
imperialistów zakłady, przedsiębiorstwa i gospodarkę narodową w całości, podnieśd
materialno-kulturalny poziom życiowy ludności i tym samym założyd podstawowy
fundament pod budownictwo demokratycznego niezależnego paostwa.
4. Dla urzeczywistnienia wszystkich tych zadao jeszcze bardziej rozszerzyd i umocnid partię,
energicznie rozwinąd pracę organizacji społecznych, z tym aby organizowad różne warstwy
ludności i zespolid je wokół partii.
Oto linia polityczna, którą nasza partia wysunęła zaraz po wyzwoleniu 15 sierpnia.
Nasza partia — jest awangardą mas pracujących Korei, która zjednoczyła w swoich
szeregach prawdziwych patriotów, walczących o wyzwolenie narodu koreaoskiego
wewnątrz kraju i za jego granicami, i elementy przodujące, nieustannie walczące w
interesach mas pracujących.
Po to, aby zjednoczywszy wszystkie siły demokratyczne, odnieśd zwycięstwo w zaciekłym
zmaganiu z pozostałościami sił japooskiego imperializmu, pozostającymi z nimi w zmowie
siłami feudalnymi i sługusami reakcji międzynarodowej, zbudowad w pełni demokratyczne
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niepodległe paostwo, ważne było przede wszystkim umocnienie naszej partii i zespolenie
szerokich mas wokół partii.
Nasza partia wykonała wielką pracę w zakresie wciągnięcia w swoje szeregi bojownikówpatriotów i najlepszych, przodujących elementów spośród mas pracujących. Od momentu
wyzwolenia 15 sierpnia do podjęcia uchwał przez Moskiewską Naradę trzech ministrów
rozwinęliśmy na wielką skalę pracę organizatorską partii i pracę organizatorską organizacji
masowych, wskutek czego w ciągu zaledwie kilku miesięcy partia zjednoczyła w swoich
szeregach już tysiące najlepszych, przodujących elementów i miała masowe organizacje,
obejmujące setki tysięcy ludzi.
Kiedy Moskiewska Narada trzech ministrów podjęła uchwały w kwestii koreaoskiej, nasza
partia natychmiast rozwinęła walkę o ich wcielenie w życie. Podjęcie uchwał przez
Moskiewską Naradę trzech ministrów stało się momentem, jaskrawo ujawniającym przed
masami podstawową sprzecznośd między siłami postępowymi i siłami reakcji w Korei.
Reakcjoniści usiłujący ponownie sprzedad Koreę obcym imperialistom i przekształcid Koreę
w kolonię imperializmu, w społeczeostwo feudalne, wystąpili otwarcie przeciwko uchwałom
Moskiewskiej Narady trzech ministrów, a w przeciwieostwie do tego siły postępowe, dążące
do rozwoju Korei na podstawach demokratycznych i zbudowania całkowicie suwerennego
niepodległego paostwa bez ingerencji obcych krajów, zdecydowanie poparły te uchwały.
Nasza partia w całej pełni poparła uchwały Moskiewskiej Narady trzech ministrów,
dotyczące kwestii koreaoskiej, rozwinęła zdecydowaną walkę z siłami reakcji wszelkich
odcieni, występującymi przeciwko nim. Partia energicznie rozwinęła walkę o dalsze
zespolenie mas ludowych, przeprowadzenie reform demokratycznych, podniesienie
poziomu życiowego ludności, stworzenie politycznych, ekonomicznych i kulturalnych
podstaw budownictwa demokratycznego paostwa. Od tej pory nasza partia w toku
rzeczywistej walki dążyła do umocnienia swoich organizacji oraz konsolidacji jedności i
zespolenia z szerokimi masami, okrzepła i wyrosła na potężniejszą siłę.
Masy zespoliwszy się wokół naszej partii, powstały mężnie do urzeczywistniania
nakreślonych przez partię przeobrażeo demokratycznych.
8 lutego 1946 roku nasza partia zwołała rozszerzoną naradę przedstawicieli wszystkich
partii politycznych, organizacji społecznych, departamentów administracyjnych i wszystkich
terenowych komitetów ludowych, na której utworzyła Tymczasowy Komitet Ludowy
Północnej Korei i określiła poniższe 11 aktualnych zadao Tymczasowego Komitetu
Ludowego.
1. Zlikwidowad do kooca elementy pro japooskie i reakcyjne, wysunąd zdolne kadry na
kierownicze stanowiska różnych organów i tym samym umocnid aparaty administracyjne
wszystkich terenów.
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2. W maksymalnie krótkim czasie uporządkowad ziemię i lasy, skonfiskowane japooskim
zaborcom i reakcyjnym elementom projapooskim, dokonad przygotowania do tego, aby
skonfiskowad w odpowiednim trybie ziemie obszarników koreaoskich, znacjonalizowad lasy,
znieśd czynsz dzierżawny w naturze, rozdzielid ziemię bez odszkodowania między chłopów.
3. Przekształcid przedsiębiorstwa produkcyjne w przedsiębiorstwa produkujące przedmioty
masowego użytku i przyczyniad się do ich rozwoju.
4. Całkowicie odbudowad transport kolejowy, łącznośd itp.
5. Uporządkowad system banków i innych instytucji kredytowych, opracowad słuszną
politykę w dziedzinie handlu zagranicznego i wewnętrznego.
6. Przyczyniad się do rozwoju średnich i drobnych przedsiębiorstw, popierad inicjatywę
przedsiębiorców i kupców.
7. Udzielad aktywnej pomocy ruchowi robotniczemu, stworzyd na szeroką skalę sied
organizacyjną komitetów fabryczno-zakładowych w zakładach, kopalniach węglowych i
rudy, w organach transportu itd.
8. Przebudowad system oświaty w sposób demokratyczny, rozszerzyd szkoły podstawowe i
średnie, przygotowad kształcenie nauczycieli, opracowad podręczniki w języku ojczystym.
9. W celu wykorzenienia niewolniczej psychologii, pozostałej w dziedzictwie po
imperializmie japooskim, wychowywad naród w duchu prawdziwej demokracji, prowadzid
szerokim frontem pracę kulturalno-oświatową wśród różnych warstw ludności.
10. Podjąd natychmiast odpowiednie kroki w celu rozwiązania kwestii żywnościowej,
występującej z całą ważnością w Korei północnej.
11. Wyjaśniad prawidłowo całemu narodowi prawdziwy sens odpowiadających interesom
narodu koreaoskiego, słusznych uchwał Moskiewskiej Narady ministrów spraw zagranicznych trzech krajów w kwestii koreaoskiej.
Nasza partia w całej pełni poparła rezolucję dotyczącą najbliższych zadao Komitetu
Ludowego, podjętą na tej naradzie i uważając ją za faktyczną linię polityczną naszej partii,
skupiła siły całej partii na jej realizacji.
Nasza partia całkowicie poparła Ustawę o reformie rolnej, ogłoszoną przez Komitet Ludowy
5 marca 1946 roku. Uważając, że reforma rolna stanowi najważniejszą sprawę, którą należy
rozwiązad w pierwszej kolejności spośród wszystkich przeobrażeo demokratycznych, partia
zmobilizowała wszystkie siły, zapewniła jej zwycięskie przeprowadzenie.
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W toku walki o urzeczywistnienie reformy rolnej wzrósł prestiż partii wśród szerokich mas
ludowych a wszyscy chłopi przekonali się o tym, że tylko nasza partia stanowi partię polityczną, konsekwentnie broniącą interesów chłopstwa.
W ten sposób, przodujące, najlepsze elementy spośród mas chłopskich, zaczęły masowo
wstępowad w szeregi naszej partii i nasza partia szybko rosła zarówno pod względem
liczebnym jak i jakościowym.
Nasza partia mobilizowała wielu robotników w celu udzielenia aktywnej pomocy chłopom w
reformie rolnej i tym samym zapewniła pomyślne przeprowadzenie tej reformy, jeszcze
bardziej umocniła sojusz robotników i chłopów.
Nasza partia popiera w pełni Program Polityczny w 20 punktach, obwieszczony 23 marca
1946 roku przez Tymczasowy Komitet Ludowy Północnej Korei i przyjąwszy go jako program
działania naszej partii i wszystkich organizacji społecznych, walczyła o jego wcielenie w
życie.
Nasza partia odegrała najbardziej awangardową rolę we wcieleniu w życie Ustawy o pracy,
opublikowanej 24 czerwca 1946 roku, Ustawy o podatku rolniczym w naturze, opublikowanej 27 czerwca, Ustawy o równouprawnieniu kobiet, opublikowanej 30 lipca, Ustawy o
nacjonalizacji przemysłu, opublikowanej 10 sierpnia i Ustawy o wyborach demokratycznych.
W toku tej walki dla wszystkich stało się jeszcze bardziej oczywiste, że nasza partia walczy
niezmiennie w interesach ludu pracującego, pogłębiło się niezmiernie zaufanie mas
ludowych do naszej partii.
Wszystkie fakty potwierdzają, że linia polityczna naszej partii i wszystkie kroki, podjęte przez
partię w walce o jej urzeczywistnienie, były całkowicie słuszne. Dzięki temu, że nasza partia
ukształtowała prawidłową linię polityczną, organizowała i mobilizowała masy ludowe dla jej
realizacji, zapewnione zostało nasze zwycięstwo i nasza partia w krótkim czasie mogła
wyrosnąd na potężną partię polityczną, cieszącą się miłością narodu.
W walce o wcielenie w życie swojej linii politycznej nasza partia będzie również nadal
cieszyd się poparciem mas ludowych, będzie nadal odnosid zwycięstwa.

3. UTWORZENIE PARTII PRACY I SŁUSZNOŚD LINII ORGANIZACYJNEJ

W celu pomyślnego wykonania wielkich historycznych zadao budownictwa całkowicie
suwerennego niepodległego paostwa drogą zespolenia sił demokratycznych, umocnienie
partii wysuwa się jako zadanie pierwszoplanowe.
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Od pierwszych dni swojego powstania nasza partia przestrzegała słusznej linii
organizacyjnej, mającej na celu ideowo- organizacyjne umocnienie swoich szeregów,
zapewnienie jedności idei i woli partii i jej szybki wzrost. Od momentu utworzenia zaraz po
wyzwoleniu kraju Partii Komunistycznej — poprzedniczki Partii Pracy — partia nieustannie
walczyła o czystośd i jednośd swoich szeregów.
W pierwszym okresie po utworzeniu Partii Komunistycznej powstały poważne zjawiska,
wyrażające się w tym, że przenikające do partii elementy projapooskie i inne elementy obce
naruszały polityczną linię partii, atakowały interesy mas i odrywały partię od mas.
Lokalni separatyści i elementy frakcyjne usiłowali przeszkodzid jednoczeniu partii i rozbid
naszą partię na części — na grupy frakcyjne. Do partii przedostało się wielu „lewicowych" i
prawicowych oportunistów, którzy usiłowali świadomie zniekształcad słuszną linię
polityczną partii i wszelkimi sposobami przeszkadzad w jej urzeczywistnieniu.
Jednakże partia kierowała się niezachwianie słuszną linią polityczną i linią organizacyjną,
rozwinęła bezkompromisową walkę ze wszystkimi elementami antypartyjnymi. Od momentu zwołanego 17 grudnia 1945 roku III rozszerzonego posiedzenia Komitetu Wykonawczego
Północnokoreaoskiego Komitetu Organizacyjnego Komunistycznej Partii Korei nasza partia
poprowadziła zdecydowaną walkę przeciwko wszystkim obcym elementom, które
przeniknęły do partii. Partia przeprowadziła weryfikację swoich członków i wręczyła
jednolite legitymacje partyjne, oczyściła się z elementów obcych i pro- japooskich, które
przenikały do partii, zadała zdecydowany cios lokalnym separatystom o tendencjach
liberalnych i frak- cyjnych, wyrażających się w naruszaniu linii kierownictwa, w
niepodporządkowywaniu się rozporządzeniom kierownictwa i tym samym zapewniła
jednośd ideowo-organizacyjną partii.
W toku tej walki osiągnięto dalsze ideowo-organizacyjne umocnienie naszej partii i
wzmocniła się partyjnośd jej członków. Zapewniło to decydującą rolę naszej partii w walce o
zwycięskie zakooczenie przeobrażeo demokratycznych.
Nasza partia w najdogodniejszym momencie w rozwoju naszego kraju urzeczywistniła
prawidłowo swoją linię organizacyjną, zmierzającą do tego, aby rozwinąd partię na szerszej
bazie w masową partię polityczną.
W rezultacie przeobrażeo demokratycznych, przeprowadzonych w Korei Północnej w ciągu
roku, w życiu robotników, chłopów i inteligencji dokonały się ogromne przemiany.
Robotnicy uwolnili się od wyzysku kolonialnego, uzyskali możliwośd pracowania w będących
własnością narodu zakładach i przedsiębiorstwach dla samych siebie, dla narodu i społeczeostwa, aktywnego uczestniczenia w paostwowym życiu politycznym. Podniósł się więc
wydatnie poziom polityczny klasy robotniczej.
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Chłopi, wyzwoliwszy się od wyzysku i ucisku obszarników, zaczęli swobodnie zajmowad się
rolnictwem na własnej ziemi, zaczęli przejawiad entuzjazm polityczny, aktywnie
uczestnicząc w budownictwie paostwa demokratycznego.
Inteligencja, znajdująca się w przeszłości w służbie japooskich imperialistycznych
wyzyskiwaczy teraz zaczęła służyd w imię swojego paostwa i narodu, w interesach narodu,
w interesach ludzi pracy; zmieniły się szybko ideologia i poglądy inteligencji i rozwinęły w
nowym, demokratycznym kierunku.
Wszystko to stało się mocną podstawą dla umocnienia sojuszu robotników, chłopów i
inteligencji a jednocześnie spowodowało koniecznośd dalszego umocnienia tego sojuszu.
Robotnicy, chłopi i inteligencja uświadomili sobie głęboko, że ich zasadnicze interesy
całkowicie się pokrywają, że umocnienie ich sojuszu stanowi najważniejszą gwarancję
dalszego umocnienia Demokratycznego Frontu Jedności Narodu i zapewnienia zwycięstwa
w budownictwie demokratycznego paostwa.
W ten sposób, powstała kwestia zjednoczenia Partii Komunistycznej, reprezentującej klasę
robotniczą, z Nową Partią Demokratyczną, reprezentującą interesy chłopów i inteligencji.
Zjednoczenie Partii Komunistycznej i Nowej Partii Demokratycznej stało się dojrzałą
potrzebą rozwoju społecznego naszego kraju, odpowiadało w pełni interesom mas
pracujących. I dlatego zjednoczenie dwóch partii spotkało się z gorącym poparciem ze
strony wszystkich ludzi pracy i zjednoczenie partii zostało pomyślnie zakooczone w ciągu
zaledwie jednego miesiąca.
W rezultacie zjednoczenia dwóch partii do partii wstąpiły liczne elementy postępowe
spośród robotników, chłopów, inteligencji i nasza partia w krótkim czasie przekształciła się
w partię masową, liczącą w swoich szeregach setki tysięcy członków.
W miarę takiego rozszerzania się i wzrostu naszej partii jeszcze bardziej umacniała się
jednośd narodu, oparta na sojuszu robotników, chłopów i inteligencji, jeszcze bardziej
zwycięsko urzeczywistniano przeobrażenia demokratyczne i ruch na rzecz budownictwa
paostwa.
Dążąc do szybkiego wzrostu swoich szeregów, partia walczyła jednocześnie niezmiennie o
umocnienie swojej organizacji i dyscypliny partyjnej. Dzięki pracy instruktorsko-kontrolnej,
przeprowadzonej niedawno przez Komitet Centralny partii w wojewódzkich organizacjach
partyjnych uporządkowano we właściwy sposób system organizacyjny naszej partii aż do
dołu. W partyjnych organach wszystkich szczebli zostały ukształtowane liczne kompetentne
kadry, umiejące dobrze organizowad i mobilizowad masy, kierowad budownictwem demokratycznym.
Wszystko to dowodzi, że linia organizacyjna partii była słuszna.
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4. AKTUALNE ZADANIA NASZEJ PARTII, OBCHODZĄCEJ PIERWSZĄ ROCZNICĘ
SWOJEGO POWSTANIA

W krótkim czasie nasza partia szybko rozwinęła się i w niezwykle złożonej i skomplikowanej
sytuacji odniosła wielkie zwycięstwa.
Jednakże w żadnym wypadku nie wolno nam spoczywad na laurach. Nasza partia nie
zdążyła jeszcze zahartowad się jak stal w trudnej walce i nie ma dostatecznego
doświadczenia.
Nie upajając się zwycięstwami, powinniśmy jeszcze bardziej utrwalad osiągnięte już
zwycięstwa a jednocześnie dokładad wszystkich wysiłków w celu jakościowego umocnienia
szeregów partii. Powinniśmy dogłębnie studiowad bogate doświadczenie rewolucyjne
przodujących partii i marksizm- leninizm, przejmowad je w twórczym zastosowaniu
odpowiednio do sytuacji Korei, usuwad niedomagania w swojej pracy i rozwijad dalej jej
strony pozytywne.
W ten sposób, należy uczynid naszą partię, partią potężną, zdolną w każdej trudnej sytuacji
do energicznego postępowania naprzód, ponosząc odpowiedzialnośd za losy narodu
koreaoskiego, zdolną w pełni pokonad każdego wroga.
W tym celu jest konieczne:
1) Umacniad coraz bardziej organizacje partyjne.
Poczynając od komitetów partyjnych wszystkich szczebli a koocząc na komórkach w
miastach, w fabrykach i na wsi. we wszystkich organizacjach partyjnych trzeba jeszcze bardziej wzmagad życie organizacyjne członków partii.
Komórka — to podstawowa organizacja, powołana do wychowywania członków partii, ich
hartowania pod względem ideowym, kierowania ich codziennym życiem. Życie w komórce
— to podstawa życia politycznego i organizacyjnego członków partii. Bez zdrowego życia w
komórkach nie można hartowad partyjności członków partii i zapewnid jedności ideowopolitycznej wewnątrz partii. A zatem, aby uczynid naszą partię potężną, jako zadanie
pierwszoplanowe wysuwa się umocnienie życia w komórce.
W naszej partii wciąż jeszcze istnieją niektóre organizacje partyjne, które nie organizują
życia w komórkach na zdrowych podstawach. Powinniśmy jak najszybciej położyd kres tego
rodzaju zjawiskom.
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Każda komórka powinna obowiązkowo, zgodnie z planem, zwoływad kolejne i nadzwyczajne
zebrania komórki i omawiad pracę partyjną, udzielad poleceo partyjnych, kontrolowad
przebieg wykonywania pracy partyjnej, rozwijad krytykę służącą jedności ideowej partii, a
także powinna organizowad życie partyjne członków partii tak, aby doprowadzali oni całą
politykę partii do świadomości mas i walczyli o jej wcielenie w życie. Nie potrzebna jest
praca formalna, praca bez żadnego przygotowania i planu. Zadaniem organizacji partyjnych
wszystkich szczebli jest wprowadzenie bardziej energicznej walki o wzmożenie życia w
komórkach partyjnych.
2) Doskonalid styl pracy partyjnej.
Wewnątrz naszej partii nie utrwalił się jeszcze demokratyczny styl pracy.
Rozwojowi i umocnieniu partii wyrządza wielką szkodę biurokratyczny, formalny, liberalny
styl pracy — przeżytek japooskiego imperializmu — który jeszcze w znacznej mierze
zachował się w partii.
Dają o sobie znad tendencje następujące: zamiast tego, aby organizowad masy i kierowad
nimi, komenderuje się nimi, zamiast tego, aby oddychad wraz z masami i serdecznie uczyd
je, wymyśla się im za to, że pozostają w tyle i w ten sposób odrywa się od mas. To właśnie
jest biurokratyzm.
Formalizmem nazywa się taki styl pracy, kiedy przy wykonywaniu jakiejkolwiek pracy nie
doszukuje się prawdy, nie analizuje poważnie zagadnienia, nie organizuje starannie pracy,
lecz wykonuje się ją mechanicznie, z grubsza, oddając się pustemu upiększaniu.
Niepodporządkowywanie się uchwałom i wskazaniom organizacji, samowolne dopuszczanie
do bezpryncypialnych działao, uprawianie dwulicowości tzn. pozorne popieranie a za
kulisami — przeciwdziałanie, na zebraniach akceptowanie wszystkiego, a po zebraniu
postępowanie zupełnie inaczej — są to wszystko tendencje liberalizmu.
Powinniśmy zdecydowanie walczyd ze wszystkimi zjawiskami tego rodzaju.
Iśd w gąszcz mas i szeregów członków partii, niestrudzenie wyjaśniad im, studiowad ich
nastroje, skierowywad ich do osiągnięcia celu — oto jakim stylem powinniśmy owładnąd.
Kadry nie powinny rozkazywad tylko masom, lecz powinny wskazywad im osobisty przykład i
zespalad się z nimi jak jeden mąż, powinny nie wymyślad i nie potępiad masy za niewiedzę,
lecz zbliżad się do nich, stad się ich najbliższymi przyjaciółmi, uczącymi ich i uczącymi się od
nich.
Wykonując jakąkolwiek pracę, trzeba szczegółowo analizowad jej treśd i mied dokładne o
niej wyobrażenie na podstawie zbadania i skontrolowania faktów, a następnie gruntównie
organizowad i w sposób odpowiedzialny wykonywad pracę. Trzeba opanowad taki styl
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pracy, zgodnie z którym przy ujawnieniu jakiegokolwiek błędu wnika się w jego przyczyny,
analizuje jego charakter, nakreśla drogi jego usunięcia i jego całkowitego naprawienia.
Jednym słowem, trzeba ustanowid taki styl w pracy, aby przy rozwiązywaniu wszelkich
zagadnieo główna uwaga była skupiona nie na powierzchownej i formalnej stronie, lecz na
istocie i treści sprawy.
Trzeba następnie konsekwentnie wcielad w życie zasadę podporządkowania się mniejszości
— większości. Członek partii jest obowiązany podporządkowywad się uchwałom partii,
poszczególna osoba — organizacji, mniejszośd — większości — taka jest zasada
organizacyjna naszej partii. Tendencja liberalna jest szkodliwą tendencją, która rozkłada
zwartośd partii i podważa zgodnośd partyjnego działania. Naszym zadaniem jest wzmożenie
walki z liberalizmem, osobistym bohaterstwem, frakcjonizmem, partykularyzmem,
kumoterstwem i temu podobnymi niezdrowymi tendencjami występującymi wciąż jeszcze
w partii, i osiągnięcie dalszego umocnienia jedności partii.
Aby w porę naprawid występujące u nas niedociągnięcia, trzeba wzmóc krytykę i
samokrytykę wewnątrz partii. Niektórzy członkowie partii, pracownicy kadrowi są skłonni
chełpid się i zadowalad tym, że inni chwalą ich, i nie lubią krytyki. Jest to stanowisko
niesłuszne. Sprawiedliwa krytyka i uwagi odgrywają wielką rolę w naprawianiu błędów
poszczególnych członków partii i w umacnianiu organizacji partyjnej. Powinniśmy ustanowid
zdrowy styl pracy — wzmagad pryncypialną krytykę i szczerze przyjmowad przyjacielską
krytykę.
3) W celu osiągnięcia dalszego wzrostu ilościowego i jakościowego umocnienia partii, należy
obowiązkowo wzmóc pracę wychowawczą wewnątrz partii.
Zadaniem naszej partii jest uzbrojenie się w przodującą rewolucyjną teorię marksizmuleninizmu. W swoim czasie Lenin mówił: „Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest również
ruch rewolucyjny" (Dzieła, wyd. kor., t. 5, księga 2, s. 112).
„Rolę przodującego bojownika może wykonad jedynie partia, kierowana przez przodującą
teorię" (tamże, s. 114).
Słowa te powinny stanowid dzisiaj wytyczną również w działalności naszej partii. Jeśli nasza
partia rzeczywiście pragnie, wziąwszy na siebie losy narodu koreaoskiego, zbudowad
demokratyczne paostwo i przodujące, demokratyczne społeczeostwo, które mogłoby
zapewnid narodowi szczęśliwe życie, to bezwzględnie powinna uzbroid się w przodującą,
rewolucyjną teorię.
Musimy szerokim frontem rozwinąd pracę wychowawczą w zakresie studiowania
rewolucyjnej teorii marksizmu-leninizmu, bogatego doświadczenia Komunistycznej Partii
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Związku Radzieckiego i narodu radzieckiego, doświadczenia ruchów rewolucyjnych w
różnych krajach świata, w zakresie studiowania historii i rzeczywistości naszego kraju.
Należy zatem, wychowad wszystkich naszych pracowników partyjnych, którzy prawidłowo
zrozumiawszy politykę naszej partii, umieliby organizowad i mobilizowad naród i osiągnąd
to, aby zawsze świecili przykładem i odgrywali wiodącą rolę w walce o demokrację,
prowadzonej wspólnie przez wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne.
Członkowie naszej partii powinni stad się płomiennymi patriotami, kochającymi paostwo i
naród. Ich obowiązkiem jest dokładanie wysiłków do nauki, aby podnieśd swój poziom polityczny i teoretyczny, aktywnie starad się opanowad technikę, aby stad się prawdziwymi
budowniczymi, wspaniale radzącymi sobie ze swoimi zadaniami w każdej dziedzinie.
Nasza partia powinna zwycięsko doprowadzid do kooca powierzone jej przez nasz naród
wielkie dzieło budownictwa niepodległego paostwa, przygotowawszy armię uzbrojonych w
przodującą, rewolucyjną ideą i władających wysoką techniką specjalistów,
wykwalifikowanych robotników, pedagogów, polityków, wojskowych, działaczy nauki i
sztuki i coraz bardziej podnosząc ich rolę we wszystkich dziedzinach.
4) Umacniając partię, powinniśmy jednocześnie coraz bardziej umacniad organizacje
masowe, kierowane przez partię.
Gdyby wokół naszej partii nie było szerokich organizacji masowych, to partia okazałaby się
podobną do człowieka, który posiada tylko skórę i kości. Oto dlaczego, nasza partia powinna
rozwijad pracę w zakresie dalszego umacniania wszystkich organizacji społecznych,
wciągnięcia szerokich mas do organizacji społecznych, wychowywania przez nie jak najszerszych mas, ścisłego zespolenia ich wokół partii. Powinniśmy uświadomid masom to, że nasza
partia jest oddziałem awangardowym i najbliższym przyjacielem mas ludowych, zdecydowanie walczącym w ich interesach, i nieustannie umacniad jednośd partii i mas.
Nasza partia winna dokładad nieustannie wysiłków w celu umocnienia frontu jedności z
Demokratyczną Partią i Religijną Partią Czong U Dang. Nasza partia powinna w należyty
sposób przekonad każdego swojego członka o tym, że na danym etapie może ona odnieśd
wspaniałe zwycięstwa w walce przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi —
międzynarodowej i wewnętrznej reakcji, krocząc niezachwianie ramię przy ramieniu z tymi
partiami. Trzeba wiedzied, że tylko tacy członkowie partii, którzy starają się umacniad front
jedności i prowadzą należycie pracę jednolitego frontu, są członkami Partii Pracy,
walczącymi szczerze o naszą partię i wiernymi polityce naszej partii. Każdy, kimkolwiek by
był, jeśli umyślnie podważa front jedności, powinien byd uważany za człowieka,
stwarzającego sprzyjające wrogowi warunki i wyrządzającego naszej partii i naszemu
narodowi ogromną szkodę.
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5) Członkowie naszej Partii Pracy powinni aktywniej, niż ktokolwiek inny, popierad komitet
ludowy — władzę ludową, poświęcad wszystkie swoje siły walce o wcielenie w życie
wszystkich jego przedsięwzięd i stad się w ten sposób, pewnymi sługami paostwa i narodu.
Powinniśmy studiowad wszystkie ustawy Komitetu Ludowego, wyjaśniad je narodowi,
dawad wzorowy przykład w ich przestrzeganiu.
Nasza partia powinna zdecydowanie walczyd z elementami obcymi, które bądź ukrywają się
jeszcze w komitetach ludowych, bądź też niekiedy wślizgują się do nich, i we właściwym
czasie przeprowadzad prawidłową pracę propagandowo- wychowawczą, służącą jedności
ideowo-politycznej pracowników komitetów ludowych.
Obecnie cały naród Północnej Korei powstał jak jeden mąż do wykonania planu gospodarki
narodowej na 1947 rok. W celu osiągnięcia dalszego wzniesienia tego patriotycznego zrywu
mas, członkowie naszej partii powinni znajdowad się zawsze na czele mas i prowadzid je za
sobą, a tym samym niezawodnie osiągnąd przekroczenie planu gospodarki narodowej.
Nasza partia, obchodząca pierwszą rocznicę swojego powstania, powinna prawidłowo
przeanalizowad osiągnięte w minionym roku wspaniałe sukcesy, uogólnid doświadczenia i
nauki, zdobyte w toku zdobywania tych sukcesów, likwidowad niezwłocznie niedociągnięcia,
ujawnione w naszej pracy i umocnid tym samym osiągnięte sukcesy i rozwinąd
ogólnopartyjną walkę o odniesienie nowych, jeszcze większych zwycięstw.
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