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Drahí súdruhovia a priatelia! 

Ústředny výbor Komunistickéj s t rany Sovíetskeho svazu, Rada minis-
trov SSSR a Prezídium Najvyššieho sovietu SSSR s pocitom vel'kého 
smutku oznamujú straně a všetkým pracujúcim Sovietskeho svazu, že 
5. marca o 9. hodině 50 minut večer zomrel po ťažkej chorobě předseda 
R a d y ministrov SSSR a tajomník Ústredného výboru Komunistickej 
s t rany Sovietskeho svazu Jozef Vissarionovič Stalin. 

Přestalo tlcť srdce spolubojovníka a geniálneho pokračovatefa Leninovho 
diela, múdreho vodcu a učiteFa komunistickej s t rany a sovietskeho l'udu, 
Jozef a Vissarionoviča Stalina. 

Stalinovo měno je nekonečné drahé nasej straně, sovietskemu rudu, 
pracujúcim celého světa. Spoločne s Leninom založil súdruh Stalin mocnu 
stranu komunistov, vychoval ju a zocelil; spoločne s Leninom bol súdruh 
Stalin inšpirátorom a vodcom VeFkej októbrovej socialistickej revolúcie, 
zakladate lem prvého socialistického státu na světe. Pokračujúc v ne-
smrtelnom Leninovom diele, priviedol našu krajinu k víťazstvu nad fašiz-
mom v druhej světověj vojně, čo od základu změnilo celu medzinárodnú 
situáciu. Súdruh Stalin vyzbrojil stranu a všetok Tud vefkým a jasným 
programom budovania komunizmu v SSSR. 

Smrť súdruha Stalina, ktorý věnoval celý svoj život oddanej službě 
v ď k é m u dielu komunizmu, je najťažšou stratou pre stranu, pre pracujúcich 
sovietskej krajiny a celého světa. 

Zpráva o úmrtí Stalina spósobí hlbokú bolest v srdciach robotníkov, 
kolchozníkov, inteligencie a všetkých pracujúcich nasej vlasti, v srdciach 
vojakov nasej chrabrej a rmády a vojenského námořnictva, v srdciach 
miliónov pracujúcich všetkých krajin světa. 

V týchto fažkých dňoch sa všetky národy nasej krajiny ešte užšie 
somknú vo vefkej bratskej rodině pod osvědčeným vedením komunistickej 
s trany, vytvorenej a vychovanej Leninom a Stalinom. 

Sovietsky l'ud má bezmedznú dóveru a je predchnutý vřelou láskou 
k svojej rod ne j komunistickej straně, pretože vie, že na j vyšším zákonom 
všetkej činnosti s t rany je slúžiť záujmom 1'udu. 

Robotníci, kolchozníci, sovietska inteligencia a všetci pracujúci nasej 
krajiny sa neochvějné riadia politikou vypracovanou našou stranou, 
zodpovedajúcou životným záujmom pracujúcich a zameranou k dalšiemu 



upevňovaniu moci nasej socialistické] vlasti. Správnost tejto politiky 
komunistickej s t rany bola vyskúšaná v desaťročiach bojov, t á t o politika 
priviedla pracujúcich sovietskej krajiny k historickým víťazstvám socia
lizmu. Inspirované touto politikou idú národy Sovietskeho svazu pod 
vedením strany s istotou vpřed k novým úspechom budovania komunizmu 
v nasej krajině. 

Pracujúci nasej krajiny vedia, že dalšie zlepšovanie hmotnéj úrovně 
vsetkých vrstiev obyvatelstva — robotníkov, kolchozníkov a inteligencie, 
maximálně uspokojovanie ustavičné rastúcich hmotných a kul turných 
potrieb celej spoločnosti vždy boly a sú predmetom mimoriadnej starost
livosti komunistickej s trany a sovietskej vlády. 

Sovietsky l'ud vie, že obranyschopnost a moc sovietskeho s tátu rastu 
a upevňujú sa, že strana všestranné upevňuje Sovietsku armádu, vojenské 
námořnictvo a bezpečnostně orgány, aby ustavičné zvyšovala našu při
pravenost drvivo odraziť každého agresora. 

Zahraničnou politikou komunistickej s t rany a vlády Sovietskeho svazu 
bola a je neochvějná politika zachovania a upevnenia mieru, boja proti 
přípravám a rozpútavaniu novej vojny, politika medzinárodnej spolupráce 
a rozvíjania obchodných stykov so všetkými krajinami. 

Národy Sovietskeho svazu, věrné zástave proletárskeho internaciona-
lizmu, upevňujú a rozvíjajú bratskú družbu s ve lkým čínským Tudom, 
s pracujúcimi vsetkých krajin 1'udovej demokracie a priatefské styky 
s pracujúcimi kapitalistických a koloniálnych krajin, bojujúcimi za mier, 
demokraciu a socializmus. 

Drahí súdruhovia a priatelia! Naša komunistická strana je mocnou 
riadiacou a vedúcou silou sovietskeho Tudu v boji za vybudovanie komu
nizmu. Ocelová jednota a jednoliata somknutosť radov s t rany je hlavnou 
podmienkou jej sily a moci. Našou úlohou je ako oko v hlavě strážiť jednotu 
strany, vychovávat komunistov ako aktívnych politických bojovníkov 
za uskutočnenie politiky a usnesení strany, ešte viac upevňovat spojenie 
s trany so všetkými pracujúcimi, s robotníkmi, s kolchozníkmi a s inteli-
genciou, pretože v tomto nerozbornom svazku s 1'udom je sila a nepře
možitelnost nasej s trany. 

Strana vidí jednu zo svojich najdóležitejších úloh v tom, aby vychová
vala komunistov a vsetkých pracujúcich v duchu vysokej politickej 
bdělosti, v duchu nesmieritelnosti a tvrdosti v boji proti vnútorným 
a vonkajším nepriatelom. 

Ústředny výbor Komunistickej strany Sovietskeho svazu, Rada mi-
nistrov SSSR a Prezídium Najvyššieho sovietu SSSR sa obracajú v týchto 
ťažkých dňoch k straně a Fudu a vyjadřujú pevné presvedčenie, že sa strana 
a všetci pracujúci nasej vlasti ešte užšie somknú okolo Ústredného výboru 



a sovietskej vlády, že zrnobilizujú všetky svoje sily a tvorivú energiu 
k verkému dielu budovánia komunizmu v nasej krajině. 

Nesmrtelné Stalinovo měno bude navždy žit v srdciaeh sovietskeho 
Tudu a všetkého pokrokového 1'udstva. 

Nech žije velké víťazné učenie Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina! 
Nech žije naša mohutná socialistická vlast! 
Nech žije. náš hrdinský sovietsky l'ud! 
Nech žije vel'ká Komunistická strana Sovietskeho svazu! 

Ústředny výbor Komunistickej strany Sovietskeho svazu 
Rada ministr o v SSSR 

Prezídium Najvyššieho sovieiu SSSR 
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