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Towarzysze! 

Nowy, 1976 Rok witamy przepełnieni uczuciami wielkiej chluby i radości z tego, że 

upiększyliśmy trzydziestolecie okrytej chwalą Partii Pracy Korei wielkim zlotem zwycięzców. 

Z okazji Nowego Roku, który będzie opromieniony nowymi zwycięstwami i sławą, pozwólcie 

mi przesład gorące pozdrowienia i gratulacje naszym robotnikom, chłopom, żołnierzom, 

inteligencji pracującej, całemu narodowi walczącemu z pełnym oddaniem w imię partii, w 

imię rewolucji. 

Witając Nowy Rok, pełen nadziei, przesyłam noworoczne pozdrowienie rewolucjonistom, 

patriotycznie nastrojonym działaczom demokratycznym, młodzieży uczącej się i różnym 

warstwom ludności południowej Korei, mężnie walczącym o demokratyzację społeczeostwa 

południowokoreaoskiego i zjednoczenie ojczyzny. 

Pozwólcie mi także przesład noworoczne pozdrowienia i gratulacje 600 tysiącom rodaków w 

Japonii i wszystkim rodakom za granicą, odważnie walczącym o demokratyczne prawa 

narodowe, o socjalistyczną ojczyznę. 

Rok 1975 był rokiem bardzo znamiennym, rokiem obchodów trzydziestolecia okrytej chwałą 

Partii Pracy Korei. 

W minionym roku, z okazji trzydziestolecia partii, cała partia i cały kraj tętniły wysokim 

politycznym entuzjazmem, na wszystkich frontach budownictwa socjalistycznego można 

było zaobserwowad wielki rewolucyjny poryw. 

W ubiegłym roku, w atmosferze wysokiego entuzjazmu politycznego jeszcze bardziej 

umocniła się jednośd i zwartośd naszej partii, zaufanie mas ludowych do partii stało się 

niebywale głębokie. W rezultacie, nasze szeregi rewolucyjne jeszcze bardziej okrzepły, a siły 

polityczne naszej rewolucji stały się monolitem. 

Cały naród, przeniknięty bezgranicznym oddaniem dla partii, rozwinął energiczną walkę i 

osiągnął wielkie zwycięstwa w gigantycznym budownictwie socjalistycznym. 

Na froncie przemysłowym pomyślnie zdobyliśmy ważniejsze szczyty planu sześcioletniego, 

zdziałaliśmy cuda, wykonując go pod względem globalnej produkcji przemysłowej na rok i 

cztery miesiące przed terminem. 

Na froncie rolniczym, mimo bardzo niesprzyjających warunków klimatycznych, osiągnęliśmy 

wspaniałe sukcesy: zebraliśmy bogate plony, zwiększając zbiory zboża o ponad 700 tysięcy 

ton w porównaniu z rokiem 1974. 

Wielkiej pracy dokonano również na froncie transportu. Znacznie zwiększono zdolnośd 

przewozową kolei, ukooczono budowę wielkiego rurociągu koncentratów Musan-Czongżin i 
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wielkiego transportera dużego zasięgu w kopalni rudy Ynriur i tym samym dokonano 

znacznych postępów w rewolucji transportu. 

W ubiegłym roku również na innych frontach socjalistycznego budownictwa gospodarczego 

dokonano skoku i innowacji, osiągnięto wielkie tempo wzrostu całej gospodarki narodowej. 

Dzisiaj, gdy świat ogarnięty jest poważnymi wstrząsami ekonomicznymi i w wielu krajach 

produkcja znajduje się w stanie zastoju, w naszym kraju burzliwie rozwija się budownictwo 

socjalistyczne i w niezmiennie wysokim tempie wzrasta gospodarka. Potwierdza to dobitnie 

słusznośd linii Dżucze naszej partii w budownictwie gospodarczym i niezniszczalną żywotną 

siłę samodzielnej gospodarki narodowej naszego kraju. 

W ubiegłym roku rozwinąwszy energicznie rewolucję kulturalną, wprowadziliśmy 

powszechne 11- letnie obowiązkowe nauczanie i wspaniale zrealizowaliśmy uchwały V 

Zjazdu partii o przygotowaniu milionowej armii inteligencji. 

Pozwólcie mi wyrazid gorące podziękowanie naszej bohaterskiej klasie robotniczej, 

chłopstwu spółdzielczemu, inteligencji pracującej, całemu narodowi, wszystkim, którzy w 

minionym roku dokonali wiekopomnych osiągnięd w pracy na wszystkich frontach 

budownictwa socjalistycznego. 

W minionym roku odnieśliśmy wielkie zwycięstwo również na fronoie dyplomatycznym. 

Dzięki samodzielnej polityce zagranicznej naszej partii i jej aktywnej działalności na forum 

międzynarodowym znacznie rozszerzyła się sfera międzynarodowych kontaktów naszej 

Republiki, jeszcze bardziej umocniła się międzynarodowa solidarnośd z naszą rewolucją. 

Udaremniając nikczemne działania obs trakcyjne imperialistów amerykaoskich i ich 

popleczników, wzięliśmy udział w naradzie ministrów spraw zagranicznych paostw 

niezaangażowanych, osiągnęliśmy wybitne sukcesy i przy jednomyślnym poparciu 

wszystkich tych krajów, staliśmy się legalnym członkiem ruchu niezaangażowania. Na XXX 

Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ absolutną większością głosów przyjęty został projekt 

rezolucji naszej strony w sprawie koreaoskiej, odzwierciedlający kurs naszej partii na 

samodzielne zjednoczenie ojczyzny. Było to wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu, bez 

precedensu w historii ONZ. W skali światowej przybyło nam jeszcze więcej przyjaciół i ludzi 

solidaryzujących się z nami i stworzyliśmy bardziej sprzyjającą atmosferę międzynarodową 

dla dokonania wielkiego dzieła zjednoczenia ojczyzny. 

  

Witając Nowy Rok, pozwólcie mi serdecznie podziękowad i przesład noworoczne 

pozdrowienia przywódcom i narodom wszystkich zaprzyjaźnionych krajów świata, 

udzielającym aktywnego poparcia rewolucyjnej sprawie naszego narodu. 
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Miniony rok był rokiem zaiste historycznym, rokiem wielkich przemian w życiu politycznym 

naszego narodu i w rozwoju rewolucji naszego kraju. Rok 1975 wejdzie jako wspaniała karta 

do kroniki walki rewolucyjnej naszego narodu, jako zwycięski rok przedterminowego 

wykonania planu sześcioletniego — wspaniałego programu budowy socjalizmu, jako sławny 

rok zademonstrowania całemu światu godności Korei jako kraju Dżucze. 

Towarzysze! 

W roku bieżącym stoją przed nami ważne zadania — w imię przyspieszenia samodzielnego, 

pokojowego zjednoczenia ojczyzny jeszcze energiczniej prowadzid budownictwo socjalizmu 

w północnej części Republiki, aktywnie popierad demokratyczny ruch narodu południowo-

koreaoskiego i umocnid zespolenie z rewolucyjnymi siłami świata. Ani na jotę nie 

powinniśmy zadowalad się już osiągniętymi sukcesami ,lecz powinniśmy ze zdwojoną i 

potrojoną energią prowadzid usilną walkę o wcielenie w życie trzech linii naszej partii na 

zjednoczenie ojczyzny. 

Przede wszystkim, powinniśmy energicznie forsowad gigantyczne budownictwo 

socjalistyczne w północnej części Republiki. 

Centralne zadanie, wyłaniające się w tym roku w budowie gospodarki socjalistycznej polega 

na tym, aby zdobyd nie osiągnięte jeszcze w pełni szczyty sześciolatki i przygotowad się 

wszechstronnie do wykonania nowego planu perspektywicznego. 

Powinniśmy, koncentrując siły na hutnictwie żelaza i stali oraz na przemyśle cementowym, 

maksymalnie wykorzystad już stworzone moce produkcyjne, jak najszybciej zakooczyd 

obiekty, które są obecnie w budowie, a tym samym zatknąd sztandar zwycięstwa na 

szczytach sześciolatki w dziedzinie stali i cementu. 

Konsekwentne zapewnianie wyprzedzającego rozwoju przemysłu wydobywczego staje się 

palącym zadaniem w celu ujawnienia mocy przemysłu przetwórczego, który w ostatnich 

latach wydatnie zwiększył potencjał produkcyjny oraz w celu zapewnienia nieprzerwanie 

szybkiego tempa rozwoju gospodarki kraju. W dziedzinie przemysłu wydobywczego należy 

wzmóc poszukiwania geologiczne i zapewnid wyprzedzenie drążenia szybów i prac 

odkrywkowych, szybciej zakooczyd kompleksową mechanizację robót górniczych i osiągnąd 

wielki zryw w wydobyciu węgla i minerałów. W szczególności, w bieżącym roku trzeba 

skoncentrowad wielkie siły na budowie kopalni Komdok i wydatnie zwiększyd wydobycie 

rud metali nieżelaznych. 

W dziedzinie przemysłu budowy maszyn niezbędne jest dołożenie usilnych starao w celu 

zwiększenia mocy produkcyjnych wielkich maszyn i zamówionych urządzeo, forsowanie 

budowy nowej fabryki maszyn ciężkich i ukooczenie w tym roku przynajmniej pierwszej jej 

części. 
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Front rolniczy pozostaje nadal jednym z frontów naszej głównej ofensywy. Powinniśmy 

niezmiennie kierowad wielkie siły na rozwój rolnictwa w sytuacji, kiedy trwają nadal 

niesprzyjające warunki przyrodnicze i klimatyczne, a sytuacja w dziedzinie żywności w 

świecie staje się coraz bardziej napięta. W bieżącym roku w dziedzinie rolnictwa należy pod-

jąd konsekwentne kroki w celu przezwyciężenia wpływu frontów chłodnych, podnieśd 

poziom mechanizacji prac rolnych przez efektywne wykorzystywanie wszystkich maszyn 

rolniczych i środków technicznych, rozwinąd na szeroką skalę ruch na rzecz przekształcenia 

gruntów o dużym stopniu nachylenia w pola tarasowe i osiągnąd dalsze zwiększenie 

produkcji rolnej. 

Powinniśmy również w bieżącym roku energicznie przyspieszad rewolucję w transporcie. 

Dotychczas jeszcze nie rozładowano w pełni napięcia w transporcie i nie nadąża on za 

potrzebami szybko rozwijającej się gospodarki narodowej. W dziedzinie transportu 

niezbędne jest intensywne prowadzenie walki o zwiększenie zdolności przewozowej kolei, 

rozszerzenie transportu wodnego i rozwój przewozu ładunków trzema rodzajami środków 

transportu, aby w pełni zaspokoid potrzeby gigantycznego budownictwa socjalistycznego w 

zakresie przewozów. 

Normalizacja produkcji i podnoszenie jej jakości we wszystkich dziedzinach gospodarki 

narodowej oraz efektywne zarządzanie ekonomiką kraju — to ważne zadanie, jakie wyłania 

się obecnie w pracy gospodarczej. We wszystkich gałęziach i działach należy usprawniad 

zarządzanie gospodarką i normalizowad produkcję, produkowad każdy wyrób dobrze i 

dokładnie, aby służył on efektywnie rozwojowi gospodarki kraju i poprawie życia narodu, 

należy likwidowad wszelkie przejawy marnotrawstwa, produkowad więcej za pomocą 

istniejących materiałów, sprzętu i siły roboczej. 

Budujemy socjalizm w warunkach, gdy imperialiści amerykaoscy i ich poplecznicy 

nieprzerwanie podejmują knowania zmierzające do rozpętania nowej wojny. Powinniśmy 

zwiększyd czujnośd rewolucyjną w odniesieniu do agresywnych i prowokacyjnych działao 

wroga, byd w pełnej gotowości, aby mocno bronid bezpieczeostwa ojczyzny i zdobyczy 

rewolucji przed wszelkimi zamachami ze strony wroga. 

Żołnierze i oficerowie Armii Ludowej i Ludowych Sił Bezpieczeostwa nigdy nie powinni 

popadad w samouspokojenie i rozprzężenie, lecz powinni stale utrzymywad stan napięcia i 

mobilizacji, wszelkimi siłami umacniad gotowośd bojową i zdolnośd bojową oddziałów. 

Rewolucje — ideologiczna, techniczna i kulturalna — to podstawowe zadania rewolucyjne, 

stojące obecnie przed naszą partią 1 narodem; właśnie pomyślne przeprowadzenie trzech 

rewolucji stanowi decydującą rękojmię zwycięstw we wszystkich sprawach. Prowadząc z 

całym zdecydowaniem, jako ruch masowy, trzy rewolucje — ideologiczną, techniczną i 

kulturalną — powinniśmy jeszcze szybciej rozwijad budowę socjalizmu w północnej części 
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Republiki i osiągnąd dalsze umocnienie naszych sił rewolucyjnych pod względem 

politycznym, gospodarczym i militarnym. 

W ubiegłym roku naród południowokoreaoski podjął energiczną antyfaszystowską walkę o 

demokratyzację — mimo okrutnego charakteru faszystowskich represji ze strony 

imperialistów USA i ich popleczników. Również w bieżącym roku naród po-

łudniowokoreaoski podejmuje wzmożoną walkę o prawo do istnienia i swobody 

demokratyczne, o zjednoczenie ojczyzny i zwycięstwo rewolucji. Naród północnej części 

Republiki nie powinien ani na chwilę zapominad o swych rodakach południowokoreaoskich, 

którzy jęczą pod faszystowskim panowaniem amerykaoskich imperialistów i ich popleczni-

ków i powinien udzielad ludności południowokoreaoskiej wszechstronnego i aktywnego 

poparcia w jej sprawiedliwej patriotycznej walce. 

W roku bieżącym organizacje Czonrion i koreaoscy rodacy w Japonii mają przed sobą 

zadanie podjęcia zdecydowanej walki o trwałą obronę swych demokratycznych praw 

narodowych o zjednoczenie kraju, rozkwit i rozwój socjalistycznej ojczyzny, czynienia 

aktywnych wysiłków w celu zacieśnienia przyjaźni i solidarności z narodem japooskim i in-

nymi postępowymi narodami świata. 

Obecnie sytuacja międzynarodowa rozwija się na ogół na korzyśd naszej rewolucji i 

rewolucji światowej. Światowe siły rewolucyjne z każdym dniem wzrastają i umacniają się, a 

ogólna sytuacja zmienia się na korzyśd postępowych narodów. Również w roku bieżącym 

nasza partia i rząd Republiki, wznosząc wysoko rewolucyjny sztandar antyimperializmu i 

samodzielności, będą zdecydowanie występowad przeciw agresji i machinacjom wojennym 

imperialistów, walczyd o pokrzyżowanie nikczemnych knowao imperialistów i 

neokolonialistów, usiłujących wprowadzid rozłam i waśnie w szeregi narodów Trzeciego 

Świata i dążących w ten sposób do swoich zachłannych celów politycznych i ekonomicz-

nych, będą podejmowad nieustanne wysiłki, dla umocnienia zwartości i rozwoju stosunków 

przyjaźni i współpracy z postępowymi narodami świata i w ten sposób będą stwarzad 

pomyślniejszą dla naszej rewolucji sytuację międzynarodową, wnosid aktywny wkład do 

przyspieszenia triumfu rewolucji światowej. 

Nasza rewolucyjna sprawa jest sprawą sprawiedliwą, droga naszego narodu jest 

opromieniona perspektywami szczęścia. Naród nasz, który walczy o sprawiedliwą sprawę 

rewolucyjną, ma zawsze zapewnione zwycięstwo i sławę. 

Wysoko wznosząc sztandar marksizmu-leninizmu, rewolucyjny sztandar idei Dżucze, idźmy 

wszyscy śmiało naprzód w walce o odniesienie większych zwycięstw w budownictwie 

socjalistycznym, o przyspieszenie samodzielnego, pokojowego zjednoczenia ojczyzny! 

 


