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KOMITET CENTRALNY PZPR

RADA PAŃSTWA I RZĄD PRL 

Do wszystkich ludzi pracy, do narodu polskiego

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
Rada Państwa i Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z głębokim 
bólem zawiadamiają cały naród —  robotników, chłopów, inteligencję 
i młodzież naszego kraju, że w dniu 12 marca o godz. 21.30 
w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie I Sekretarz Komitetu Cen
tralnego PZPR, towarzysz Bolesław Bierut.

Dotkliwa to strata dla polskiej klasy robotniczej, której towarzysz 
Bierut był niezłomnym bojownikiem, dla całego ludu pracy, którego 
był wiernym synem, dla narodu, o którego wolność i lepszą przy
szłość walczył od lat młodzieńczych przez całe swe życie.

Młody drukarz —  stanął w szeregach bojowników sprawy socja
lizmu. Hartował się jako działacz PPS-Lewicy w walce z carskimi 
zaborcami, z niemiecko-austriackimi okupantami. Od pierwszej 
chwili powstania Komunistycznej Partii Polski staje pod je j sztan
darem. W latach międzywojennych, nie złamany prześladowaniem 
i wielokrotnym więzieniem, z zapałem i oddaniem organizuje ro
botników i chłopów pracujących, inteligencję i młodzież do walki 
z rządami kapitalistów i obszarników o chleb i pracę, o swobody 
demokratyczne, o pokój i władzę ludu. Jako działacz międzynarodo
wego ruchu robotniczego uczestniczy w walkach rewolucyjnych 
bratnich partii.

W dni najcięższych zmagań naszego narodu z hitlerowskim oku
pantem imię towarzysza Bieruta —  „Tomasza“ nierozerwalnie wiąże 
się z bohaterskimi dziejami Polskiej Partii Robotniczej, której był 
jednym z współtwórców. Towarzysz Tomasz jest organizatorem 
i przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej —  pierwszego demo
kratycznego przedstawicielstwa ludu polskiego, walczącego o wy
zwolenie narodowe i społeczne.
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Lata Polski Ludowej splatają się nierozerwalnie z pracą, towa
rzysza Bieruta —  Prezydenta —  Prezesa Rady Ministrów —  Prze
wodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego —  
I Sekretarza КС PZPR. Towarzysz Bierut zapisał się w pamięci 
narodu jako niezłomny bojownik o umocnienie władzy ludowej, 
o granice Polski na Odrze i Nysie, o zjednoczenie ruchu robotniczego 
na gruncie marksizmu-leninizmu, o odbudowę kraju, o rozwój 
gospodarki i kultury naszej ojczyzny, o umocnienie pozycji Polski 
w świecie, o socjalizm.

Gorący patriota —  był szermierzem braterskiej przyjaźni Polski 
Ludowej ze Związkiem Radzieckim, z wszystkimi krajami socjali
stycznymi, szermierzem międzynarodowej solidarności ludzi pracy, 
żarliwym bojownikiem o pokój i przyjaźń między narodami.

Klasa robotnicza, cały naród znały Go jako czołowego działacza 
Partii —  przewodniczki ich trudu i walki. Partia, której służył do 
ostatniego tchnienia —  jako nieugiętego żołnierza komunizmu.

Cześć Jego pamięci!


