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Toverit!
Maineikas leniniläinen kommunistinen puolue elää in

noittavia, ilahduttavia päiviä. Koko neuvostokansan, koko 
ihmiskunnan huomio on kohdistunut nyt Kremliin, saliin, 
jossa pidetään edustajakokoustamme. ( S u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen XXII edustaja
kokous, kommunismin rakentajain edustajakokous on käsi
tellyt valtavalla innostuksella NKPn Keskuskomitean toi- 
mintaselostuksen ja alustuksen puolueen uuden ohjelman 
luonnoksesta, jotka KKn ensimmäinen sihteeri toveri Nikita 
Sergejevitsh Hrushtshev esitti. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  
s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Edustajakokoukselle esittämissään historiallisissa selos
tuksissa toveri N. S. Hrushtshev teki yhteenvedot puolueem
me ja koko neuvostokansan valtavasta luovasta toiminnasta 
NKPn XX edustajakokouksen jälkeiseltä ajalta. Selostuk
sissa on osoitettu nykykauden yhteiskuntakehityksen pää
suunnat ja lainmukaisuudet, määritelty kommunistisen 
puolueen ja neuvostokansan suurenmoiset tehtävät kommu
nismin laajamittaisen rakennustyön koko kaudeksi. (S u o- 
s i o n o s o i t u k s i a . )

Maineikkaan leniniläisen puolueemme jokainen edustaja
kokous kuvastaa tiettyä vaihetta puolueemme historiassa, 
vallankumouksellisessa ja uudistavassa toiminnassa. XXII 
edustajakokouksella on oleva erikoinen sijansa kommunis
tisen puolueen sankaruuden aikakirjoissa ja neuvostoyhteis
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kunnan kehityksessä. Se jää historiaan nykyajan suurtapah
tumana, edustajakokouksena, joka on hyväksynyt kommu
nistisen yhteiskunnan rakentamisen suuren ohjelman. 
( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Tuoden ilmi koko puolueen ja koko kansan tahdon 
puoluekokous on aatteellisesti tavattoman yksimielisenä ja 
yhtenäisenä hyväksynyt täydellisesti ja kokonaan NKPn 
Keskuskomitean poliittisen suunnan ja käytännöllisen toi
minnan sisä- ja ulkopolitiikan alalla sekä osoittanut hyväk
syvänsä yksimielisesti puolueen uuden ohjelman. (S u o 
s i o n o s o i t u k s i a . )

Vuodet vierivät ja puolueemme historiaan kirjoitetaan 
uusia loistavia sivuja, neuvostomaan elämässä tulee ole
maan uusia merkittäviä tapahtumia, mutta NKPn uuden oh
jelman hyväksyminen XXII edustajakokouksessamme on py
syvä ikuisesti historiallisena suurtapahtumana. (S u o 
s i o n o s o i t u k s i a . )

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjelma on 
koko puolueen ja toveri N. S. Hrushtshevin johtaman leni
niläisen Keskuskomitean kollektiivisen luovan ajattelun 
tulos. Luova suhtautuminen teoriaan, yhteys elämään ja 
taito ilmentää oikein kansan perusetuja luonnehtivat toveri 
N. S. Hrushtshevia uskollisena leniniläisenä, etevänä po
liittisena toimihenkilönä ja marxismin-leninismin teoree
tikkona. ( M y r s k y i s i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Puolueen XXII edustajakokouksen rikassisältöinen työ on 
ylistyshymni marxismin-leninismin kaikkivoittavilie aatteille. 
Puolueen uudessa ohjelmassa ja edustajakokouksen pää
töksissä perustellaan syvällisesti ja kaikinpuolisesti tärkeim
mät teoreettiset ja käytännölliset kysymykset, jotka koskevat 
kommunistista rakennustyötä Neuvostoliitossa ja sosialis
tisen maailmanjärjestelmän lujittamista, ja eritellään moni
puolisesti nykyistä maailiiiankehitystä.

NKPn uusi ohjelma asettaa puolueen ja neuvostokansan 
välittömäksi käytännölliseksi tehtäväksi kommunistisen 
yhteiskunnan rakentamisen Neuvostoliitossa. Ohjelmamme, 
N. S. Hrushtshev sanoi, "on konkreettinen tieteellisesti
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perusteltu ohjelma kommunismin rakentamiseksi. Luonnok
sessa osoitetaan selvästi, millä tavalla kommunismin valoisa 
rakennus pystytetään. Me näemme, millä tavalla se on ra
kennettava, miltä se näyttää sekä päältä että sisältä, min
kälaisia ihmisiä siinä elää ja mitä he tekevät, jotta kommu
nismin rakennus muodostuisi entistä viihtyisämmäksi ja 
kauniimmaksi. Sille, joka haluaa tietää, mitä kommunismi 
on, voimme vastata ylpeyttä tuntien: 'Lukekaa puolueemme 
ohjelma’ .” ( M y r s k y i s i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Puolueen ohjelmassa ja toveri N. S. Hrushtshevin selos
tuksissa on kehitelty edelleen marxilais-leniniläistä oppia 
puolueesta ja perusteltu teoreettisesti puolueen merkityksen 
lisääntyminen yhteiskunnan elämässä kommunismin laa
jamittaisen rakentamisen kaudella.

"Kommunismin laajamittainen rakennustyö”, sanotaan 
ohjelmassa, "merkitsee vastaavasti uutta, entistä korkeam
paa vaihetta itse puolueen ja sen poliittisen, ideologisen ja 
järjestävän työn kehityksessä. Puolue parantaa jatkuvasti 
toimintamuotojaan ja -menetelmiään, jotta sen johtotyö 
joukkojen keskuudessa, kommunismin aineellisen ja teknilli
sen perustan luomisessa sekä yhteiskunnan henkisen elämän 
kehittämisessä vastaisi tasoltaan kommunismin rakentami
sen aikakauden kasvavia vaatimuksia.”

Viime vuosisadan lopulla Venäjällä muodostuneista 
pienistä marxilaisista kerhoista ja ryhmistä puolueemme on 
kasvanut yhteiskunnan vallankumouksellisen uudistamisen 
puolesta taistelevien eturivin ihmisten kymmenmiljoonaisek- 
si armeijaksi, suurta sosialistista valtiota johtavaksi puo
lueeksi, kommunismin rakentajain puolueeksi. Neuvostolii
ton kommunistinen puolue on nykyajan suuri voima, ja sen 
politiikka vaikuttaa erittäin valtavasti koko maailmanhisto
rian kulkuun. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Nimenomaan puolueemme johdolla Venäjän työtätekevät 
voittivat tsarismin ja kapitalismin ja loivat maailman ensim
mäisen sosialistisen neuvostovaltion. Nimenomaan sen ko
keneella johdolla neuvostoihmiset ovat saavuttaneet sosia
lismin täydellisen ja lopullisen voiton. Nyt puolue johtaa
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varmasti 220-miljoonaista neuvostokansaa kommunismin 
voittoon, aukoo historiassa ensimmäisenä ihmiskunnalle 
tietä onnelliseen tulevaisuuteen. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Toverit! XXII edustajakokouksen työjärjestykseen on 
otettu kysymys NKPn sääntöihin tehtävistä muutoksista. 
Puolueen säännöt ovat sen sisäisen elämän peruslaki. Niissä 
on määritelty puolueen sisäisen elämän normit, puolueen ra
kenteen järjestöperiaatteet ja käytännöllisen toiminnan 
muodot.

NKPn sääntöjen muutoksia koskevan kysymyksen käsit
tely edustajakokouksessamme on täysin lainmukaista. Uusi 
ohjelma asettaa puolueelle ja kaikille kommunisteille uusia, 
entistä suurempia kommunistisen yhteiskunnan laajamittai
sen rakennustyön tehtävien sanelemia vaatimuksia. Näiden 
suurenmoisten tehtävien vuoksi puolue tehostaa entisestään
kin taistelukuntoaan ja parantaa alinomaa järjestö- ja kasva
tustyönsä muotoja ja menetelmiä.

Suuri Lenin opetti, että aina, kun puolueen ratkaistavak
si nousee uusia tehtäviä, sen täytyy laatia sellaiset järjestö- 
muodot ja sellaiset sisäisen elämänsä säännöt ja normit, 
jotka vastaavat sen historiallisen toiminnan oloja ja tur
vaavat näiden tehtävien täyttämisen. Keskuskomitea on 
pitänyt ohjeenaan juuri näitä johtoajatuksia edustajakokouk
sen käsiteltäväksi esitettyä NKPn sääntöjen luonnosta laa
tiessaan.

Nykyään voimassa olevat säännöt, kuten tunnettua, 
hyväksyttiin vuonna 1952 puolueen XIX edustajakokouk
sessa, jossa toveri N. S. Hrushtshev esitti alustuksen 
”NKP(b)n sääntöjen muutoksista”. Nykyään voimassa ole
vissa säännöissä olennoituneet tärkeimmät puolueen lenini
läiset järjestö- ja toimintaperiaatteet säilyvät muuttumat
tomina. XXII edustajakokouksen käsiteltäväksi esitetyssä 
sääntöjen luonnoksessa kehitetään näitä periaatteita edel
leen. Luonnoksessa pidetään lähtökohtana täydellisesti NKPn 
uuden ohjelman vaatimuksia ja se kuvastaa niitä valtavia 
muutoksia, joita maan ja puolueen elämässä on viime vuo
sina tapahtunut, ja vastaisen kehityksemme vaatimuksia.
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Näinä vuosina Neuvostoliiton kommunistinen puolue on 
kasvanut määrällisesti sekä lujittunut aatteellisesti ja järjes- 
töllisesti. Tehtyään lopun J. V. Stalinin persoonan palvonnan 
jälkiseurauksista puolue on palannut täydellisesti leniniläi
siin puolue-elämän normeihin ja kollektiivisen johdon pe
riaatteisiin sekä liittynyt entistä tiiviimmin leniniläisen 
Keskuskomitean ympärille. Puolueen merkitys neuvostokan
san johtavana ja suuntaavana voimana on kasvanut. Puolue 
on saanut runsaasti uutta kokemusta joukkojen poliittisessa 
johtamisessa. Puolueen rivien leniniläinen yhtenäisyys ei 
ole ollut vielä milloinkaan niin luja ja järkkymätön kuin 
meidän päivinämme. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n 
o s o i t u k s i a . )

NKPn säännöt, jotka edustajakokouksemme hyväksyy, 
antavat puolueellemme luotettavan organisatorisen aseen 
taistelussa kommunismin voiton puolesta ja kohottavat en
tistä korkeammalle puolueen merkityksen kommunistisen 
rakennustyön innoittajana ja järjestäjänä.

Neuvostoliitossa saavutetun sosialismin voiton ja neu
vostoyhteiskunnan moraalisen ja poliittisen yhtenäisyyden 
lujittumisen seurauksena Neuvostoliiton kommunistisesta 
puolueesta — työväenluokan puolueesta — on tullut koko 
neuvostokansan puolue. Se on puolueemme historiallisen 
kehityksen suurenmoinen tulos, tulos sosialismin täydelli
sestä ja lopullisesta voitosta Neuvostoliitossa. ( S u o s i o n -  
o s o i t u k s i a . )

Puolueen toiminnan johtotähtenä on marxilais-leniniläi- 
nen teoria, tehokas tiedostamisen ja kommunistisella pohjal
la tapahtuvan yhteiskunnan vallankumouksellisen uudista
misen aatteellinen ase. Samalla kun puolueemme kehittää 
luovasti marxismia-leninismiä, se taistelee päättäväisesti 
kaikkia vallankumoukselliselle teorialle täysin vieraita revi- 
sionismin, kaavaoppisuuden ja  lahkolaisuuden ilmauksia 
vastaan.

Neuvostoliiton kommunistinen puolue on kansainvälisen 
kommunistisen ja työväenliikkeen erottamaton, elimellinen 
osa- Se on lujasti proletaarisen kansainvälisyyden koetel
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tujen periaatteiden kannalla. Sen monivuotinen historia ja 
monitahoinen toiminta on kauttaaltaan puolueen kansain» 
välisen velvollisuuden täyttämistä kansainvälistä kommunis
tista ja työväenliikettä kohtaan. NKP edistää aktiivisesti 
kansainvälisen kommunistisen liikkeen yhtenäisyyden sekä 
kaikkien maiden kommunistien suuren armeijan veljessitei- 
den lujittamista, yhdenmukaistaa toimintansa maailman 
kommunistisen liikkeen muiden joukko-osastojen ponniste
lujen kanssa yhteisen taistelun käymiseksi rauhan, demokra
tian ja sosialismin puolesta. Tämä on mitä tärkein ehto, 
joka takaa sosialismille ja kommunismille, marxilais-lenini- 
läiselle opille voiton koko maailman mitassa. ( S u o s i o n 
o s o i t u k s i a . )

Taistelumme kommunismin voiton puolesta Neuvosto
liitossa on suuri panos maailman kommunistisen ja työväen
liikkeen asian hyväksi, kansainvälisen velvollisuutemme 
korkein ilmaus.

Kaikkien NKPn sääntöihin tehtävien muutosten ja 
lisäysten tarkoituksena on kohottaa puolueen järjestöllinen 
toiminta NKPn uudessa ohjelmassa hahmoteltujen kommu
nistisen rakennustyön suurten tehtävien tasolle. Puolueen 
murtumaton aatteellinen ja järjestöllinen yhtenäisyys on sen 
voittamattomuuden tärkeimpiä lähteitä. ( K a u a n  k e s t ä 
v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

KOMMUNISMIN RAKENTAMINEN 
JA PUOLUEENJÄSEN-NIMEN 

ARVON KOHOTTAMINEN
Toverit! Nykyoloissa lisääntyy mittaamattomasti jokaisen 

kommunistin merkitys ja hänen vastuunsa puoluetta ja kan
saa kohtaan, kohoaa puolueenjäsen-nimen arvo. Ohjelmassa 
sanotaan: "Kommunistin käyttäytymisen tuotannossa, 
yhteiskunnallisessa ja yksityiselämässä on oltava esimerk
kinä siitä, miten pitää taistella kommunististen suhteiden 
kehittämisen ja vakiinnuttamisen puolesta, kommunisti on 
velvollinen noudattamaan kommunistisen moraalin periaat
teita ja normeja.”



Näistä ohjelman johtoajatuksista lähtien sääntöjen luon
noksessa on määritelty kommunistin perusvelvollisuudet ja 
-oikeudet, esitetty NKPn jäseneksi hyväksymistä ja sen 
jäsenyydestä erottamista koskevat järjestölliset säännökset.

Kysymys puolueen jäsenyydestä on puolueen järjestöelä
män peruskysymyksiä. Puolueen kokoonpanosta riippuu 
ennen muuta, miten menestyksellisesti puolue täyttää vas
tuunalaisen tehtävänsä neuvostokansan etujoukkona, millai
nen on puolueen lujuus ja taistelukuntoisuus. Puolue täyden
tää vastedeskin rivejään ottamalla jäseniksi yhteiskuntam
me valveutuneimpia ja aktiivisimpia kansalaisia ja säilyttää 
puhtaana ja ylevänä kommunistin nimen.

Sääntöjen luonnoksen ensimmäisessä kohdassa sano
taan:

”NKPn jäsenenä voi olla jokainen Neuvostoliiton kan
salainen, joka tunnustaa puolueen ohjelman ja säännöt, 
osallistuu aktiivisesti kommunismin rakentamiseen, toimii 
jossakin puoluejärjestössä, täyttää puolueen päätökset ja 
suorittaa jäsenmaksut.”

Tämä kohta säilyttää puolueessa täydellisesti puo
lueen jäsenyyden leniniläisen periaatteen. Uutta tässä on 
määritelmä, että puolueen jäsenenä voi olla jokainen Neu
vostoliiton kansalainen, joka ”osallistuu aktiivisesti kommu
nismin rakentamiseen". Tämä vaatimus vastaa puolue-elä
män uusia olosuhteita, se on mitä tärkein mittapuu määri
teltäessä, kuka voi olla NKPn jäsenen nimen arvoinen 
kommunistisen yhteiskunnan laajamittaisen rakentamisen 
kaudella. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Kommunismi antaa ihmiselle turvatun, valoisan ja on
nellisen elämän. Mutta sitä varten, että kaikki yhteiskunnal
listen rikkauksien lähteet pulppuaisivat vuolaina, on välttä
mätöntä, että työ yhteiskunnan hyväksi muuttuisi kaikkien 
neuvostoihmisten ensimmäiseksi elämäntarpeeksi. Juuri sen 
vuoksi NKPn sääntöjen luonnoksessa asetetaan ensi sijalle 
puolueen jäsenen ne velvollisuudet, jotka koskevat yhteis
kunnallista työtä, tuotantoa, kommunismin aineellisen ja 
teknillisen perustan luomista.
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Puolueen jäsenen on oltava esimerkillinen kommunisti
sessa työhön suhtautumisessa, kohotettava työn tuottavuut
ta, oltava kaikkien uusien urien aukoja sekä tuettava ja levi
tettävä kaikkea uutta ja edistyksellistä. Kommunistin on 
opittava hallitsemaan tekniikkaa, kohotettava ammattitai
toaan, osallistuttava aktiivisesti taloudelliseen ja kulttuuri- 
rakennustyöhön. Tämän velvollisuuden täyttäminen määrää 
ensi sijassa kommunistin poliittisen kypsyyden tason ja hä
nen uskollisuutensa marxismin-leninismin suurelle asialle. 
( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Neuvostokansa kulkee ihmisyhteiskunnan vallankumouk
sellisessa uudistamisessa kärkijoukkona. Sen maailmankat
somuksena on nykyajan edistyksellisin teoria — marxismi- 
leninismi. Samalla kun kommunisti tutkii jatkuvasti tätä 
teoriaa ja pitää sitä ohjeenaan jokapäiväisessä toiminnas
saan, hän on velvollinen levittämään aktiivisesti marxilais- 
leniniläistä oppia työtätekevien joukkojen keskuuteen. 
Neuvostoihmisten korkea valveutuneisuustaso on heidän 
luovan aktiivisuutensa, kommunististen työmuotojen ja 
uusien, kommunististen yhteiskunnallisten suhteiden kehityk
sen ja lujittumisen ratkaiseva ehto.

Kuten tunnettua, yhteiskunnassamme on kuitenkin ihmis
ten tajunnassa ja käytöksessä säilynyt vielä menneisyyden 
jäänteitä. Ne ilmenevät eräiden henkilöiden halveksivana 
suhtautumisena työhön, heidän pyrkimyksenään elää yhteis
kunnan kustannuksella, yksityisomistuksellisina pyyteinä, 
moitittavana käyttäytymisenä tuotannossa ja elämässä, us
konnollisina ennakkoluuloina. Kaikkea tätä tukee alinomaa 
porvarillinen propaganda, jota meille solutetaan eri kanavia 
pitkin ja joka vaikuttaa vahingollisesti eräisiin neuvosto
kansalaisiin.

Kommunistin velvollisuutena on edistää jatkuvasti 
kommunistisen yhteiskunnan ihmisen muovautumista ja kas
vattamista, taistella päättäväisesti kaikkia porvarillisen 
ideologian ilmauksia vastaan, yksityisomistajan ajatteluta
van jäänteitä ja muita menneisyyden peruja vastaan, olla esi
merkkinä kommunististen moraalisääntöjen noudattamises
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sa, asettaa aina ja kaikessa yhteiskunnan edut omien etu
jensa edelle.

Toverit! Vallassa olevalla marxilais-leniniläisellä puo
lueella ei ole luotetumpaa ja varmempaa keinoa, jolla se 
parantaa työtään, kasvattaa työntekijöitä, poistaa puutteet 
ja oikaisee virheet, kuin koeteltu arvostelun ja itsearvostelun 
menetelmä.

Kun joku työntekijä ei enää huomaa omia puutteitaan 
eikä erehdyksiään, kun hän arvioi epäkriitillisesti työnsä 
tuloksia, hän alkaa ylpistyä, hänessä alkaa ilmetä rauhoit- 
tuneisuutta, hän elää menneisyyden kuvitelmissa ja kadottaa 
tulevaisuuden tajunnan. Kun tällaiselle työntekijälle huo
mautetaan hänen puutteistaan ja erehdyksistään, hän suh
tautuu väärin, ei-puoluekantaisesti tovereiden huomautuk
siin ja ryhtyy usein tukahduttamaan arvostelua.

Sattuu niinkin, että eräät ylimieliset johtohenkilöt kat
sovat jopa arvostelukehotuksenkin arvovaltaansa vahingoit
tavaksi. Niinpä Armenian kommunistisen puolueen Artasha- 
tin piirikomitean entinen ensimmäinen sihteeri tov. Gas- 
parjan käski takavarikoida ja hävittää piirilehden erään nu
meron vain sen vuoksi, että tämän lehden pääkirjoituksessa 
puolueen piirikonferenssin edustajia yleisin sanoin kehotet
tiin arvostelemaan puolueen piirikomitean toiminnassa esiin
tyneitä puutteellisuuksia. Gasparjanin mielestä tämä keho
tus oli omiaan horjuttamaan hänen henkilökohtaista arvoval
taansa piirikomitean sihteerinä. Mutta mikä puolueen 
johtohenkilö sellainen on? Hän ei ole mikään johtohenkilö, 
vaan murheenkryyni. ( H i l p e y t t ä  s a l i s s a . )

Edustajakokouksen hyväksymien puolueen sääntöjen on 
oltava kommunistien aseena taistelussa tuollaisia sietämät
tömiä ilmiöitä vastaan. Puolueen jäsenen tärkeimpiä velvol
lisuuksia on arvostelun ja itsearvostelun kehittäminen, 
taistelu paraatihumua, ylpistymistä, rauhoittuneisuutta, vir- 
kavaltaisuutta ja nurkkakuntaisuutta vastaan.

Kommunistin on torjuttava päättäväisesti kaikki arvos
telun tukahduttamisyritykset ja vastustettava kaikkia puo
luetta ja valtiota vahingoittavia tekoja. Kaikkialla on luotava
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kaikki välttämättömät edellytykset sille, että puolueen jäsen 
voisi käyttää esteettömästi oikeuttaan arvostella ketä 
kommunistia tahansa riippumatta siitä, missä toimessa 
tämä on. Myöntäessään puolueen jäsenelle tämän oikeuden 
NKPn sääntöjen luonnos myös takaa sen. "Arvostelun tu
kahduttamiseen ja arvostelun johdosta vainoamiseen syyl
listyneet henkilöt”, luonnoksessa sanotaan, ”on saatettava 
ankaraan puoluevastuuseen aina NKPn riveistä erottami
seen saakka.”

Puolueemme on olemassa kansaa varten ja pitää korkeim
pana kutsumuksenaan ja toimintansa tarkoituksena kansan 
palvelemista. Puolue noudattaa johdonmukaisesti Leninin 
ohjetta, että on p a its i opetettava joukkoja, myös otettava 
n iiltä  oppia, tu tk itta v a  joukkojen kokemusta ja käytettävä 
s itä  hyväksi. K om m unisti on velvollinen selittämään joukoil
le puo lueen  p o litiikkaa , edistämään puolueen ja kansan 
v ä lis te n  y h teyksien  lu jitta m is ta  ja laajentamista, suhtautu
m aan  h u o m aav a ises ti ja  hienovaraisesti ihmisiin, ottamaan 
a jo issa  huom ioon työtätekevien vaatimukset ja tarpeet. Puo
lueen  ja  työtätekevien joukkojen murtumattoman yhteyden 
lujittaminen on suurten kommunistisen rakennustyön suun
nitelmien menestyksellisen toteuttamisen ratkaiseva ehto. 
( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Sääntöjen luonnoksessa puolueen jäsenen erääksi tär
keimmäksi velvollisuudeksi katsotaan neuvostoihmisten kas
vattaminen proletaarisen kansainvälisyyden ja sosialistisen 
isänmaanrakkauden hengessä. Kommunistin tulee taistella 
nationalismin ja shovinismin jäänteitä vastaan sekä edistää 
sanoin ja teoin Neuvostoliiton kansojen ystävyyden, neuvos
tokansan ja sosialistisen leirin maiden kansojen, kaikkien 
maiden proletaarien ja työtätekevien veljessiteiden lujitta
mista. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Puolueemme voiman ja voittamattomuuden lähteenä on 
sen rivien yhtenäisyys ja järkkymätön eheys sekä tietoinen 
raudanluja kuri. Puolueen jäsen on velvollinen varjelemaan 
kaikin keinoin puolueen aatteellista ja järjestöllistä yhtenäi
syyttä, olemaan valpas ja suojelemaan puoluetta, ettei sen

384



riveihin pääsisi soluttautumaan henkilöitä, jotka eivät ole 
kommunistin ylevän nimen arvoisia.

Ole totuudellinen ja rehellinen, noudata tiukasti puolue- 
ja  valtiokuria. palvele uskollisesti kansaasi — sitä puolue 
vaatii jokaiselta kommunistilta, jokaiselta puolueen johto- 
henkilöltä.

Valitettavasti tavataan vielä sellaista, että eräät työn
tekijät unohtavat tämän eittämättömän totuuden ja pyrkivät 
pettämään puoluetta ja valtiota.

Otetaan esimerkiksi Tadzhikian puoluejärjestön entiset 
johtohenkilöt Uldzhabajev, Dodhudojev ja Obnosov. Kun he 
eivät kyenneet takaamaan tasavallan talouden ja ennen 
kaikkea puuvillan tuotannon jatkuvaa kehitystä, he turvau
tuivat puoluevastaiseen, tosiasiallisesti huijarien menet
telyyn. Salatakseen poliittisen epäpätevyytensä ja aikaan- 
saadakseen samalla käsityksen, että he kulkevat yhtä jalkaa 
elämän kanssa, nämä johtajapahaset ryhtyivät harjoitta
maan vilppiä ja suurentelemaan suunnitelmien täyttönume- 
roita. Tasavallassa ei täytetty valtion puuvillanhankinta- 
suunnitelmia, mutta tasavallan johtohenkilöt ilmoittivat 
kaiken häpynsä menettäen ja ilman omantunnontuskia, että 
suunnitelma on muka täytetty ennen määräaikaa. He viljeli
vät järjestössä mielistelyä ja liehittelyä, loukkasivat puo
lueen sisäistä demokratiaa ja rikkoivat valtion lakeja.

On sanottava, että Tadzhikian puoluejärjestö oli tilan
teen tasalla. Selvitettyään NKPn KKn avulla tilanteen, joka 
oli muodostunut tasavallassa, se tuomitsi ankarasti entisten 
johtajien puoluevastaisen menettelyn ja, kuten jo tiedätte, 
Tadzhikistanin kommunistisen puolueen Keskuskomitea 
kokouksessaan erotti heidät toimipaikoiltaan ja puolueesta.

NKPn säännöt Velvoittavat kommunistin vastustamaan 
kaikkia puolueelle ja valtiolle vahinkoa aiheuttavia tekoja, 
olemaan kaikkialla ja kaikessa periaatteellinen, osoittamaan 
bolshevistista leppymättömyyttä petokseen, valheeseen ja 
teeskentelyyn nähden.

Puolueemme on suuren kansamme lihaa ja verta. Puo
lueen voimana on yhteys kansaan, uskollisuus kansalle,
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syvällinen kansan etujen käsittäminen. Kansa ei siedä pe* 
tosta eikä vilppiä! Joukot antavat tunnustusta vain niille 
kommunisteille ja niille puoluejohtajille, jotka ovat rehelli
siä ja totuudellisia. Vain sellainen johtohenkilö toimii 
rohkeasti ja varmasti. Hän ei pelkää tekojensa oikeuden^ 
mukaista arvostelua, vaan päinvastoin näkee joukkojen 
auttavan ja tukevan häntä arvostelullaan. ( S u o s i o n -  
o s ö i t u k s i a.)

Näin ollen sääntöjen luonnoksessa esitettyjen puolueen 
jäsenen velvollisuuksien lähtökohtana on välttämättömyys 
kohottaa jokaisen kommunistin vastuuta suuresta asiastam
me. Kun puolueen jäsen käsittää selvästi sääntöjen määrää
mät velvollisuutensa ja käyttää kaikin puolin hyväkseen 
sääntöjen myöntämiä laajoja oikeuksiaan, niin se turvaa 
kommunistien aloitteisuuden ja omatoimisuuden jatkuvan 
kehyksen ja kaikkien puoluejärjestöjen taistelukunnon pa
ranemisen.

Toverit! XX edustajakokouksen jälkeisellä kaudella 
puolue on täydentänyt huomattavasti rivejään valveutuneim- 
pieri työläisten ja kollektiivitalonpoikien sekä sivistyneistön 
parhaimmiston edustajilla. Puoluejärjestöt ovat alkaneet 
kiinnittää suurempaa huomiota NKPn rivien täydentämiseen 
ja niiden kasvun sääntelyyn.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, ettei meillä ole puutteita 
puolueeseen hyväksymisessä. Usein puoluejärjestöt eivät 
seuraa puolueeseen hyväksymisen yksilöllisen järjestyksen 
periaatetta, niitä kiinnostaa puolueeseen pyrkivän toverin 
tuotannollinen työ, mikä on aivan oikein, mutta ne ovat 
huonosti selvillä hänen yhteiskunnallisesta toiminnastaan 
ja käyttäytymisestään perhe- ja muussa yksityiselämässään.

NKPn sääntöihin lisätään useita säännöksiä, joiden 
tulee kohottaa entistä suuremmaksi puoluejärjestöjen vastuu 
puolueen jäseneksi hyväksymisestä, siitä että noudatetaan 
periaatetta, jonka mukaan NKPn riveihin hyväksytään 
yksilöllisessä järjestyksessä neuvostoyhteiskunnan valveu- 
tUrieimpia, parhaita ihmisiä. On voimistettava puoluejärjes
töjen huolenpitoa nuorten kommunistien ja puolueen:
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jäsenkandidaattien kasvattamisesta ja aatteellisesta katkai
semisesta.

Sääntöjen luonnoksesta on jätetty pois kandidaattiajan 
pidentämistä koskeva kohta. Mainittu toimenpide säädettiin 
puolueen XIX edustajakokouksen jälkeen. Se saatettiin von 
maan syystä, että puolueessa oli paljon jäsenkandidaatteja, 
joiden kandidaattiaika oli mennyt umpeen: NKPssa oli siihen 
aikaan yli 300 000 henkilöä, jotka olivat olleet jäsenkandi- 
daatteina yli viisi vuotta. Nykyään puolueessa on noin 
10000 henkilöä, jotka ovat olleet jäsenkandidaatteina 
2—3 vuotta.

Kandidaattiajan pidentämisellä oli kieltämättä myöntei
nen merkitys. Mutta kuten esitetyt numerot osoittavat, nyt se 
on käynyt tarpeettomaksi. Eikä siinä kaikki. Eräiden puo- 
luejärjestöjen johtohenkilöt, jotka tulkitsivat väärin kandi
daattiajan jatkamisoikeutta, tekivät hyvin vähän valmistaak
seen jäsenkandidaatin liittymään puolueen jäseneksi vuoden 
kuluessa. Sääntöjen luonnos edellyttää toisenlaista järjes
tystä. Ellei puolueen jäsenkandidaatti ole kandidaattiaika- 
naan näyttänyt kykyjään eikä häntä voida henkilökohtaisten 
ominaisuuksiensa vuoksi ottaa NKPn jäseneksi, puoluejär- 
jestö tekee päätöksen eväten hänen pääsynsä puolueen jäse
neksi. Kandidaattiajan täytyy todella olla koulu, jolloin 
jäsenkandidaatti valmistetaan NKPn jäseneksi.

Puolueen aatteellisen elämän vilkastuminen, puoluekurin 
lujittuminen ja kommunistien tietoisuuden kohoaminen ovat 
johtaneet siihen, että viimeksi kuluneina vuosina ovat vähen
tyneet jyrkästi NKPsta erottamiset. Meidän täytyy vastedes
kin lähteä siltä, että sellaista rangaistusta kuin puoluees
ta erottamista, joka on korkein puoluerangaistus, sovelletaan 
vain niiden suhteen, jotka eivät todellakaan ole ansainneet 
oikeutta kuulua puolueen riveihin.
- Sitä silmällä pitäen, ettei perusteettomasti sovellettaisi 
korkeinta puoluerangaistusta ja että kohotettaisiin puolue- 
järjestöjen vastuuta kommunistin kohtalosta, sääntöjen 
luonnokseen on lisätty seuraava uusi määritelmä: perusjär
jestön päätös puolueesta erottamisesta katsotaan hyväksy
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tyksi, jos sen puolesta äänestää ei vain yksinkertainen enem
mistö, vaan vähintään kaksi kolmannesta kokouksessa 
läsnä olevista puolueen jäsenistä.

Puolueen perusjärjestöille myönnetään oikeus käsitellä 
kysymys puolueen piirikomiteoiden, kaupunkikomiteoiden, 
piirikuntakomiteoiden, aluekomiteoiden, aluepiirikomiteoiden 
sekä liittotasavaltojen kommunististen puolueiden keskus
komiteoiden ja vastaavien tarkastuskomissioiden jäseniksi 
valittujen kommunistien saattamisesta puoluevastuuseen ja 
antaa heille rangaistus.

On perehdyttävä huolellisesti kaikkeen, mikä koskee 
puolueen jäsenen kohtaloa. Mutta ei saa kuitenkaan pienen
tää kommunisteille asetettuja vaatimuksia. On oltava leppy- 
mättömiä ja periaatteellisia niiden suhteen, jotka teoillaan 
ja menettelyllään aiheuttavat puolueelle vahinkoa.

PUOLUEEN SISÄISEN
DEMOKRATIAN EDELLEEN KEHITTÄMINEN

Toverit! Sääntöjen luonnoksessa sovelletaan johdonmu
kaisesti ajatusta puolue-elämän demokraattisten perustojen 
laajentamisesta, .mikä on ratkaiseva ehto kaikkien puolue- 
järjestöjen aktiivisuuden ja omatoimisuuden edelleen kohot
tamiseksi sekä kaikkien kommunistien ohjaamiseksi elävään 
ja luovaan puoluetyöhön. Sisäisen elämänsä järjestämisessä 
puolueen on esimerkillisellä tavalla kehitettävä kommunisti
sen yhteiskunnallisen itsehallinnon parhaita muotoja.

Puolueen järjestörakenteen järkkymättömänä perustana 
on leniniläinen demokraattisen sentralismin periaate. Se 
yhdistää sopusointuisesti järjestyneisyyden ja  tiukan kurin 
mitä laajimpaan puolueen sisäiseen demokratiaan. Puolueen 
kartuttaman kokemuksen pohjalla sääntöjen luonnoksessa 
kehitetään tätä puolueen rakennustyön järkkymätöntä lenini
läistä periaatetta.

Poikkeuksellisen tärkeä merkitys on sääntöjen luonnok
sessa esitetyllä teesillä, että puolueen johdon kor
keimpana periaatteena on oleva johdon kollektiivisuuden
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periaate, joka suojelee puoluetta ja sen kaikkia elimiä yksi
puolisilta, subjektiivisilta päätöksiltä ja toimenpiteiltä. Vain 
kollektiivinen johto luo edellytykset kommunistien aktiivisuu
den ja aloitteellisuuden kehittymiselle ja turvaa puoluetyön- 
tekijäin oikean kasvattamisen. On itsestään selvää, ettei 
johdon kollektiivisuus millään tavoin vähennä työntekijän 
henkilökohtaista vastuuta hänelle uskotusta työstä, yhteisesti 
hyväksyttyjen päätösten täytäntöönpanosta.

Puolue-elämän leniniläiset normit, johdon kollektiivisuu
den periaate ja puolue-elinten järjestelmällinen uusiminen 
ehkäisevät vallan liiallisen keskittymisen yksien työntekijäin 
käsiin ja heidän joutumisensa pois kollektiivin valvonnan 
alaisuudesta, turvaavat uusien, vereksien voimien laajamit
taisen virtaamisen johtaviin puolue-elimiin sekä vanhojen 
ja nuorten työntekijäin oikeassa suhteessa sijoittamisen. 
( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

NKPn ohjelman mukaisesti sääntöjen luonnos edellyttää 
puoluekomiteain kokoonpanon ajoittaista uusimista ja 
johtotaidon periytyvyyttä.

Edellytetään, että kaikissa sääntömääräisissä vaaleissa 
NKPn KKn ja sen Puhemiehistön jäsenistä vaihdetaan 
vähintään yksi neljännes; liittotasavaltojen kommunististen 
puolueiden keskuskomiteoiden, aluepiirikomiteoiden ja alue
komiteoiden jäsenistä vähintään kolmannes; piirikuntakomi- 
teain, kaupunki- ja piirikomiteain sekä perusjärjestöjen 
komiteoiden ja toimikuntien jäsenistä puolet. Näiden tärkei
den säännösten välttämättömyys on perusteltu monipuoli
sesti ja syvällisesti Nikita Sergejevitsh Hrushtshevin alus
tuksessa NKPn ohjelman luonnoksesta.

Sanottakoon, toverit, että meillä on olemassa kaikki 
edellytykset toteuttaa nämä säännökset käytännössä. Puo
lueen työntekijäkunta on kasvanut lukumääräisesti ja 
vahvistunut aatteellisesti ja poliittisesti. Puolueaktiivin rivit 
lisääntyvät joka vuosi monilla tuhansilla kommunisteilla. 
Puoluetyön käytännössä on viime aikoina tullut johtavien 
puolue-elinten kokoonpanon säännöllinen uusiminen tavan
mukaiseksi.
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Csitän eräitä numerotietoja. Liittotasavaltojen kommu
nististen puolueiden keskuskomiteoiden, puolueen aluepiiri- 
ja aluekomiteoiden jäsenistö uusiintui viime vaaleissa 45 
prosentilla ja kaupunki- ja piirikomiteain jäsenistö 40 pro
sentilla. Johtavien elinten uusiminen on otettava puolue- 
elämämme normiksi. Siksi se vahvistetaankin ohjelmassa ja 
Säännöissä ja otetaan puolueen elämän laiksi. ( S u o s i o n 
o s o i t u k s i a . )

Aikaisemmin monissa puolue-elimissä tiettyä osaa 
johtavista työntekijöistä ei vaihdettu hyvin pitkiin aikoihin. 
Sääntöjen luonnoksen mukaan sellaista ei sallita. Siinä mää
rätään, että NKPn KKn Puhemiehistön jäsenet valitaan ta
vallisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Kor
keintaan kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin voidaan valita 
liittotasavaltojen kommunististen puolueiden keskuskomi
teoiden, puolueen aluepiirikomiteoiden, aluekomiteoiden, 
piirikuntakomiteoiden, kaupunki- ja piirikomiteoiden sekä 
puolueen perusjärjestöjen komiteoiden ja toimikuntien 
jäsenet. Puolueen perusjärjestöjen sihteerit voidaan valita 
korkeintaan kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Tällainen järjestelmä puolue-elinten vaaleissa on ilmei
sen tarkoituksenmukaista. Johtotehtäviin on saatava jatku
vasti uusia voimia, kasvu- ja aloitekykyisiä työntekijöitä. 
Samanaikaisesti on johtavat puolue-elimet vapautettava 
päättävästi sellaisista työntekijöistä, jotka ovat ylen kauan 
istuneet paikoillaan, luulevat itseään korvaamattomiksi, ovat 
pysähtyneet kehityksessään ja kykenemättä hoitamaan heille 
uskottua työtä pitävät silti sitkeästi kiinni johtopaikoista.

Mainittakoon esimerkiksi Dagestanin ASNTn Sergoka- 
lan puoluepiirikomitean entinen sihteeri toveri Dolgatov. 
Kuvitellen itseään korvaamattomaksi työntekijäksi hän ei 
enää kuunnellut puoluejärjestön mielipidettä. Ja kun kommu
nistien ilmoitusten perusteella piirikomitean kokouksessa 
otettiin esille kysymys hänen työstään, Dolgatov julisti: 
"Yksikään tsaari ei ole luopunut vapaaehtoisesti vallastaan 
enkä minäkään aio luopua taistelutta.” ( N a u r u a  s a l i s -  
s a.) Piirin kommunistit karkottivat tuon röyhkeän byro-
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kraatin piirikomitean sihteerin toimesta. ( S u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

Mutta tuollaisia "toimihenkilöitä” on toisinaan johto
paikoilla muuallakin kuin piiriportaassa. Niinpä Tjumeriiri 
puoluealuekomitean entinen ensimmäinen sihteeri tov. Ko-, 
söv päätti, että hänelle "On kaikki sallittua”. Hän alkoi 
väärinkäyttää valtaansa ja rikkoa sosialistista laillisuutta; 
Kosov erotettiin aluekomitean sihteerin toimesta ja hän iski 
ankaran rangaistuksen.

Puolue-elinten järjestelmälliseksi uusimiseksi ehdotettu 
järjestys turvaa vereksien voimien tulon johtoon ja joh- 
totaidon periytyvyyden ja on samalla suunnattu ylpistyneitä 
ja puolue-elämän normien rikkojia sekä selkärangattomia ja 
aloitekyvyttömiä työntekijöitä vastaan, joilla, kuten sanan
parressa sanotaan, ”ei ole millä kehua, kun työssä ei ole 
mehua".

Sanottakoon, että puolue-elinten jatkuvan uusimisen pe
riaate liittyy kiinteästi johtotaidon periytyvyyden periaat
teeseen. Se ei suinkaan kiellä kokeneiden ja arvovaltaisten 
työntekijäin merkitystä. Ellei ole tietyssä määrin pysyvää 
johtajaryhmää, ei voida turvata johtotaidon periytyvyyttä 
ja kertyneen kokemuksen siirtämistä toisille. Tämän vuok
si sääntöjen luonnokseen on asetettu ehto, että jotkut puo
lueen toimihenkilöt voidaan heidän tunnustetun arvovaltan
sa sekä erinomaisten poliittisten ja organisatoristen ominäi- 
suuksiensa vuoksi valita johtaviin elimiin useammaksikin 
toimikaudeksi peräkkäin. Tässä tapauksessa kyseessä oleva 
ehdokas katsotaan kuitenkin valituksi vain silloin, jos hänen 
puolestaan on salaisessa äänestyksessä annettu vähintään 
kolme neljännestä äänistä.

Sääntöjen luonnosta käsiteltäessä esitettiin mielipide, 
että mahdollisuutta jonkun työntekijän valitsemisesta joh
taviin puolue-elimiin useamman kerran peräkkäin kuin mitä 
Sääntöjen luonnos edellyttää pitäisi soveltaa vain NKPn 
KKn ja sen Puhemiehistön vaaleissa, tähän  ehdotukseen ei 
voida suostua. Olettakaamme, että puolueen perusjärjestön 
sihteeri on kaksi kertaa peräkkäin valittu piirikomitean
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jäseneksi. Kolmanneksi toimikaudeksi hänet valitaan piiri- 
komitean toiseksi sihteeriksi. Hän osoittautuu kykeneväksi 
työntekijäksi ja ansaitsee tulla valituksi ensimmäisen sih
teerin toimeen. Mutta häntä ei voida valita piirikomitean 
jäseneksi neljättä kertaa, ellei säännöissä pidettäisi mah
dollisena arvovaltaisen ja kykenevän kommunistin valitse
mista valinnaiseen puolue-elimeen useammaksi toimikau
deksi. Pätevien, aloitekykyisten ja tarmokkaiden työntekijäin 
luonnolliselle kasvulle ja nousulle ei saa asettaa esteitä.

Puolueen jokaisen johtavan työntekijän on oltava kai
kessa toiminnassaan esikuvallinen kansan palvelija, näytet
tävä esimerkkiä kaikille kommunisteille ja puolueeseen kuu
lumattomille. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  Mitä korkeam
paa tehtävää puolueessa kommunisti hoitaa, sitä suurempi 
on hänen vastuunsa. Tätä korostetaan NKPn sääntöjen 
luonnoksessa varsinkin sillä, että siihen on otettu seuraava 
säännös:

”NKPn Keskuskomitean jäsenen ja NKPn Keskuskomi
tean varajäsenen on kaikella toiminnallaan osoitettava 
olevansa puolueen suuren luottamuksen arvoinen. Jos NKPn 
KKn jäsen tai varajäsen tahrii kunniansa ja arvonsa, hän 
ei voi jäädä Keskuskomiteaan.”

Tämä sääntöluonnoksen kohta osoittaa, miten vaativai
nen puolueemme on niille, joille on uskottu olla sen leniniläi
sen taisteluesikunnan jäsenenä. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  
s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Sääntöjen luonnos edellyttää puolue-elinten vaalitulos
ten määrittelyjärjestyksen muuttamista. Nykyisin voimassa 
olevan säännön mukaan puolue-elimen jäseneksi katso
taan valituksi ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä 
muihin ehdokkaisiin verraten ja enemmän kuin puolet ko
kouksen, konferenssin tai edustajakokouksen päätösvaltais
ten edustajain äänistä.

Käytännössä se johti usein siihen, että kokeneet 
ja arvokkaat työntekijät, joiden puolesta äänesti ehdoton 
enemmistö, jäivät kuitenldn valitsematta, kun heitä vastaan 
annettiin kolme—viisi ääntä. Tämä ei mitenkään vastaa puo
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lueen sisäisen demokratian kaikinpuolisen kehittämisen 
linjaa, sillä se antaa mitättömälle vähemmistölle mahdolli
suuden sanella tahtonsa valtaenemmistölle.

Sen vuoksi sääntöjen luonnos edellyttää, että valituksi 
katsotaan ehdokkaat, jotka saavat enemmän kuin puolet ko
koukseen, konferenssiin tai edustajakokoukseen osallistunei
den äänistä.

Tähän voidaan sanoa, että tällaisen äänestysjärjestelmän 
tuloksena puolue-elin voi eräissä tapauksissa tulla lukumää
rältään jonkin verran suuremmaksi kuin oli ennakolta mää
ritelty. Aivan niin, sellaiset tapaukset voivat olla mahdol
lisia. Mutta sääntöjen luonnoshan ei määrittele valinnallis- 
ten puolue-elinten jäsenistön lukumäärää. Jokaisen puolue- 
järjestön kokouksen, konferenssin ja edustajakokouksen 
oikeutena on päättää itse, kuinka monta henkeä johtavaan 
elimeen valitaan. On tietysti selvää, ettei puolue-elimen ko
koonpanoa pidä ylenmäärin laajentaa. Kaikki puolue-eli
mien vaaleja koskevat yksityisseikat on kuten ennenkin mää
riteltävä asianomaisessa NKPn KKn ohjekirjelmässä.

Puolueen sisäisen demokratian edelleen kehittämistä 
vastaa sääntöjen luonnoksessa esitetty määräys, että puo
lue-elimet ovat velvollisia tekemään järjestelmällisesti toi
minnastaan selkoa puoluejärjestöille. Se edistää puolueen 
johtavien elinten ja puoluejoukkojen välisen yhteyden lujit
tumista ja tehostaa puolueen jäsenpiirien ja kaikkien kommu
nistien valvontaa valittujen elimiensä toimintaan nähden.

Puolueen voima on sen jäsenten aktiivisuudessa. Kommu
nisti ei ainoastaan toteuta ylempien puolue-elinten pää
töksiä, vaan myös osallistuu henkilökohtaisesti voimien
sa mukaan noiden päätösten tekemiseen. Juuri tämän vuok
si on turvattava täydet mahdollisuudet puolueen politiikan 
kysymysten vapaalle ja asialliselle käsittelylle sekä väitte
lyjen järjestämiselle kiistanalaisista tai riittämättömän sel
vistä kysymyksistä niin erillisissä puoluejärjestöissä kuin 
myös koko puolueessa. Se on ilmaistu myös sääntöjen luon
noksessa.

Puolueen sääntöjen luonnoksessa on. tärkeänä erikoiSUU
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tena, että se kohottaa paikallisten puolue-elinten merkitystä, 
laajentaa niiden aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä alueen, 
aluepiirin ja tasavallan talouspoliittisia tehtäviä ratkais
taessa.

Samalla tulkoon sanotuksi, että NKP ei ole puolueiden 
eikä puoluekomiteoiden liitto. Se on keskittynyt järjestö. Liit
totasavaltojen kommunistisista puolueista, aluepiirien ja 
alueiden puoluejärjestöistä — näistä osista koostuu yhtenäi
nen kokonaisuus — Neuvostoliiton kommunistinen puolue. 
( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )  Puo
lue voi täyttää menestyksellisesti historialliset tehtävänsä 
vain sillä ehdolla, että erilliset puoluejärjestöt ovat ehdotto
masti keskuksen ja alimmat järjestöt ylempien alaisia.

Puolue käy päättäväisesti taistelua kaikkia nurkkakun
taisuuden ilmenemisiä vastaan, sitä vastaan, että kukin suh
tautuisi ”oman näkövinkkelinsä” mukaan puolueen politii
kan ongelmiin, sillä sellaiset ilmiöt ja pyrkimykset ovat vie
raita marxilais-leniniläiselle puoluekantaisuudelle. Lenin ko
rosti, että "kieltäytyminen keskusten johdonalaisuudesta on 
samaa kuin puolueesta eroaminen, samaa kuin puolueen 
hajottaminen.. . ”

Sentralismi ei ole puolueen sisäisen demokratian vasta
ko h ta . Se edellyttää paikallisen aloitteellisuuden ja luovan 
työn kaikinpuolista kehittämistä, tiukkaa tietoista kuria. De
mokraattinen sentralismi turvaa puolueelle tahdon ja toi
minnan yhtenäisyyden, antaa puolueelle joustavuutta ja ky
vyn järjestää nopeasti rivinsä muuttuneiden olosuhteiden 
mukaisesti ja keskittää koko puolueen ponnistukset kommu
nistisen rakennustyön historiallisten tehtävien ratkaisemi
seen. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

NKP yhdistää riveissään vapaaehtoisuuden pohjalla neu
vostoyhteiskunnan kehittyneimmät ja valveutuneimmat jä
senet. Puolue-elämän sääntönä on mielipiteiden vapaus, 
puolueen politiikan ja käytännöllisen toiminnan kaikkien ky
symysten vapaa käsittely. Mitä tärkeämpi on kysymys, sitä 
laajempi tulee tavallisesti olla niiden kommunistien piirin, 
jotka osallistuvat sen käsittelyyn. Tällöin luonnollisesti esi
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tetään erilaisia mielipiteitä. Mielipiteiden vaihdon kulussa 
muovautuukin yhtenäinen, oikea näkökanta, joka vahviste
taan kaikkia velvoittavalla puolueen päätöksellä.

Ei voida tietenkään sallia sitä, että joidenkin harhautu
neiden tai kehittymättömien ihmisten pienen ryhmän mieli
johteiden takia puolue joutuisi turhaan väittelyyn ja 
että erinäiset puoluevastaiset ainekset voisivat toiminnal
laan horjuttaa puolueen yhtenäisyyttä. Puolueella ei ole 
oikeutta poistaa asevarastostaan keinoja, joilla se käy tais
telua riviensä aatteellisen ja järjestöllisen yhtenäisyyden 
puolesta. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k 
s i a. )  Sen vuoksi säännöissä on säilytetty takeet siitä, ettei 
mitätön vähemmistö voisi yrittää pakottamalla tyrkyttää 
tahtoaan enemmistölle, ja myös takeet ryhmäkuntien muo- 
dostamisyrityksiä ja puolueen hajottamiseen tähtääviä yri
tyksiä vastaan.

Sääntöluonnoksen käsittelyn yhteydessä esitettiin kysy
myksiä: eikö NKPn ja koko neuvostoyhteiskunnan tiivis yh
tenäisyys poista kaikenlaista hajotustoiminnanmahdollisuut
ta puolueessa? Tarvitaanko nykyoloissa joitain muodollisia 
sääntömääräisiä takeita ryhmäkuntaisuutta vastaan?

Kyllä, toverit, sellaisia takeita tarvitaan.
Neuvostoyhteiskunnassa ei tietenkään ole enää yhteis

kunnallista perustaa, joka voisi ruokkia joitain opportunis
tisia virtauksia puolueessa. Mutta eri henkilöiden ja erillis
ten ryhmien aatteellisen horjunnan syitä ei ole vielä pois
tettu täydellisesti. Eräät voivat joutua ulkoa päin harjoite
tun porvarillisen propagandan vaikutukseen ja toiset, käsit
tämättä yhteiskuntaelämän kehityksen dialektiikkaa ja muu- 
tuttuaan, kuten toveri N. S. 'Hrushtshev osuvasti sanoi, ky
teviksi kekäleiksi, hylkäävät kaiken uuden ja tarrautuvat 
yhä entisiin, elämän kumoamiin kaavoihin.

On hyvin tunnettua, kuinka kiivaasti puoluevastainen 
ryhmittymä, johon kuuluivat Molotov, Kaganovitsh, Malen- 
kov, Voroshilov, Bulganin, Pervuhin, Saburov ja heihin liit
tynyt Shepilov, yritti vastustaa puolueen XX edustajakoko
uksen määrittelemän leniniläisen suunnan toteuttamista.

395



Ryhmin jäsenet hylkäsivät puolue-elämän leniniläiset 
periaatteet. He pyrkivät millä hinnalla hyvänsä toteutta
maan puoluevastaiset aikeensa, menivät niin pitkälle, että 
järjestivät salaisia kokouksia, joissa hautoivat suunnitelmia 
puolueen ja maan johdon kaappaamisesta käsiinsä ja puo
lueen politiikan muuttamisesta. Molotov ja muut halusivat 
paluuta puolueellemme ja maallemme ankeisiin aikoihin, jol
loin vallitsivat yksilönpalvonnasta johtuneet kelvottomat 
menetelmät ja teot ja jolloin kukaan ei ollut taattu mielival
lalta ja vainolta. He eivät välittäneet siitä, että koko puolue, 
koko neuvostokansa, kaikki marxilais-leniniläiset veljespuo
lueet olivat hyväksyneet lämpimästi puolueemme XX edus
tajakokouksen ottaman leniniläisen suunnan. ( S u o s i o n 
o s o i t u k s i a . )

On täysin ymmärrettävää, että ryhmäkunta, joka yritti 
tyrkyttää puolueelle puoluevastaisia, leniniläisvastaisia kat- 
somuksiaan, olisi voinut tuottaa tuntuvaa vahinkoa kommu
nistiselle rakennustyölle.

Olen täysin samaa mieltä toveri N. S. Hrushtshevin 
kanssa, että jos nuo luopiot olisivat saaneet yliotteen, he ei
vät olisi kaihtaneet mitään keinoja halpamaisten päämää
riensä saavuttamiseksi, he olisivat ryhtyneet vainoamaan re
hellisiä, aivan syyttömiä ihmisiä. On suuri onnemme, toverit, 

että puoluevastainen ryhmä saatiin vaarattomaksi ja me saa
toimme Leninin linjaa tiukasti noudattaen suorittaa maas
samme valtavia uudistuksia ja kohottaa puolueemme ja 
neuvostovaltion arvovallan kansainvälisellä näyttämöllä en
nen kuulumattoman korkealle. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o 
s i o n o s o i t u k s i a . )

Puolueemme Keskuskomitean ensimmäinen sihteeri 
Nikita Sergejevitsh Hrushtshev osoitti bolshevistista lujuut
ta ja periaatteellisuutta taistelussa puoluevastaista ryhmitty
mää vastaan leniniläistä puoluelinjaa puolustaen. (5 u o- 
s i o  n o s o i  t u k s i a . )  Toveri Hrushtshevin ympärille liit
tyi koko Keskuskomitea. Tässä vaikeassa tilanteessa puo
lueemme KK oli vankasti marxilais-leniniläisellä kannalla, 
paljasti päättävästi ja säälimättä puoluevastaisen ryhmä-
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kunnan ja murskasi sen loppuun asti. ( S u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )  Nämä NKPn KKn ja toveri N. S. Hrushtshevin 
toimenpiteet hyväksyi koko puolue, koko neuvostokansa. 
( M y r s k y i s i ä ,  k a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

Esiintyessään täällä XXII puoluekokouksen korkealta 
puhujalavalta monet edustajat tuomitsivat suuttumuksen 
vallassa koko puoluevastaisen ryhmän ja sen kunkin 
jäsenen likaiset teot.

On paljastettu ja tuotu julki tosiasioita, jotka todis
tavat, että Molotov, Kaganovitsh ja Malenkov osallistuivat 
välittömästi monien aivan viattomien ihmisten, mm. puo
lueemme ja valtion huomattavien johtohenkilöiden tuhoami
seen, että he kiipeilypolitiikallaan, luopuen leninismistä, 
edistivät yksilönpalvonnan muodostumista ja rehotta
mista.

Tosiasiat osoittavat, että puoluevastaisen ryhmän järjes
täjät yrittävät vielä nytkin puolustaa virheellisiä katsomuk- 
siaan. Siinä suhteessa ahkeroi varsinkin Molotov. Hän on 
mennyt niin pitkälle, että luonnehti NKPn uuden ohjelman
kin hengeltään vastavallankumoukselliseksi. Molotov ei 
välitä vähääkään siitä, että ohjelma on saanut yleiskansalli- 
sen käsittelyn aikana puolueen ja kansan sekä marxilais- 
leniniläisten veljespuolueiden yleisen hyväksymisen, että 
kaikki rehelliset ihmiset maailmassa nimittävät sitä aikamme 
Kommunistiseksi manifestiksi. Tuollainen Molotovin lausun
to on itseasiassa haaste koko puolueellemme, NKPn XXII 
edustajakokoukselle, joka hyväksyi yksimielisesti uuden 
ohjelman. Olen samaa mieltä täällä esiintyneiden edustajien 
kanssa siitä, että Molotov, Kaganovitsh ja Malenkov on ve
dettävä puoluevastaisista, rikollisista teoistaan ankarassa 
järjestyksessä vastaamaan puolueen ja kansan edessä.

Puoluevastainen ryhmä ja ennen kaikkea Molotov, Ka
ganovitsh ja Malenkov vastustivat kaikin voimin yksilön
palvonnan seuraamusten poistamista. He pelkäsivät joutu
vansa vastaamaan niistä vallan väärinkäytöksistä, joita 
esiintyi Stalinin persoonan palvonnan aikana.
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Puolueemme ja koko neuvostokansa on tuominnut 
Stalinin suorittamat Leninin testamentin loukkaukset, vai- 
lan väärinkäytön ja rehellisten neuvostoihmisten joukko- 
vainot. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Toverit! Edustajakokoukselle esittämässään Keskusko
mitean toimintaselostuksessa ja eilen loppulausunnossaan 
Nikita Sergejevitsh Hrushtshev sanoi, että viime aikoina Al
banian työn puolueen johtohenkilöt ovat Neuvostoliiton 
kommunistisen jpuolueen ja sen johdon antamatta vähäisin
täkään aihetta muuttaneet jyrkästi poliittista suuntaansa ja 
lähteneet huonontamaan jyrkästi suhteitaan meidän puo
lueemme, Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden 
kanssa. Albanian työn puolueen johtohenkilöiden ja ennen 
kaikkea Mehmet Shehun ja Enver Hodjan menettely osoit
taa havainnollisesti, mihin yksilönpalvonnan toistuminen, 
puolueen johtotoiminnan leniniläisten periaatteiden rikkomi
nen ja demokratianvastaisen järjestyksen pystyttäminen 
puolueessa ja maassa saattavat johtaa.

Albanian johtohenkilöt ovat unohtaneet, mitä heidän 
maalleen on merkinnyt Neuvostoliiton ja muiden sosialistis
ten maiden apu ja tuki. Puhuessaan edelleenkin teeskentele- 
västi Neuvostoliiton ja Albanian ystävyydestä he tosiasial
lisesti loukkaavat tätä ystävyyttä, vainoavat todellisia Neu
vostoliiton ystäviä. Albanian johtohenkilöt ovat menneet toi
minnassaan niin pitkälle, että hyökkäilevät avoimesti puo
luettamme ja sen leniniläistä Keskuskomiteaa sekä sosialis
tisten maiden veljespuolueiden johtajistoa vastaan. Sen si
jaan Albanian työn puolueen johtohenkilöt kuvaavat itsensä 
milteipä ainoiksi johdonmukaisiksi Marxin ja Leninin opin 
seuraajiksi. Todellisuudessa he ottavat puolueessa ja maas
sa käytäntöön kaiken sen virheellisen, mitä meillä oli yksi
lönpalvonnan kaudella, pysyttelevät vallassa turvautumalla 
voimakeinoihin ja mielivaltaan.

Albanian johtohenkilöiden virheellinen politiikka saat
taa johtaa Albanian eristymiseen sosialistisesta leiristä ja 
Albanian työn puolueen poliittiseen eristymiseen kansainvä
lisestä kommunistisesta liikkeestä. Tällainen leniniläisvas-
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täinen tie saattaa samalla aiheuttaa Albaniassa suurta va
hinkoa sosialismin rakentamisen asialle, mikä on vaatinut 
sen sankarilliselta kansalta niin paljon ponnistuksia 
ja työtä, ja huonontaa maan asemaa kansainvälisellä aree
nalla.

Vuoden 1960 marraskuussa pidetty kommunististen ja 
työväenpuolueiden edustajain Moskovan neuvottelukokous 
sanoi julkilausumassaan: "Kansainvälisen kommunistisen 
liikkeen yhtenäisyyden päättävä puolustaminen marxismin- 
leninismin ja proletaarisen internationalismin periaatteiden 
pohjalla ja kaiken sellaisen toiminnan ehkäiseminen, joka 
voisi rikkoa tätä yhtenäisyyttä, ovat ehdottomana edellytyk
senä voiton saavuttamiselle taistelussa kansallisen riippu
mattomuuden, demokratian ja rauhan puolesta sekä sosia
listisen vallankumouksen, sosialismin ja kommunismin ra
kentamistehtävien menestykselliselle ratkaisemiselle. Näi
den periaatteiden rikkominen johtaisi kommunismin voimien 
heikkenemiseen”.

Tämän historiallisen julkilausuman alla, kuten tunnettua, 
on myös Albanian työn puolueen allekirjoitus. Kuitenkin sen 
johtohenkilöiden kaikki viimeaikaiset teot puhuvat siitä, että 
he ovat alkaneet toitota kansainvälisen kommunistisen liik
keen yhteisesti sovitusta linjasta nykyajan tärkeimmissä ky
symyksissä. Enemmänkin, Albanian työn puolueen johto on 
torjunut NKPn KKn ja muiden veljespuolueiden useat yrityk
set, joiden tarkoituksena on ollut syntyneiden erimielisyyk
sien voittaminen. Albanian johtohenkilöt ovat torjuneet jyr
kästi esityksemme ja lähteneet itseasiassa provokaatioiden 
tielle.

Mitä Keskuskomiteamme olisi pitänyt tehdä, kun se oli 
moneen kertaan yrittänyt tuloksettomasti saada Albanian 
johtohenkilöt luopumaan lahkokuntaisesta menettelystä ja 
kun aatteelliset vihollisemme ovat tämän johtajiston syystä 
saaneet tietää sen lähteneen proletaarisen internationalismin 
periaatteista luopumisen turmiolliselle tielle? Ilmeisesti täs
sä tilanteessa oli ainoana oikeana, vakavana marxilais-leni- 
niläisenä kannanottona se, että tuomittiin periaatteellisesti
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Albanian johtohenkilöiden leniniläisvastainen menettely ja 
kehotettiin avoimesti etsimään keinoja syntyneiden erimieli
syyksien selvittämiseksi. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n 
o s o i t u k s i a . )  Tämän vuoksi Keskuskomitea sanoikin 
toimintaselostuksessaan edustajakokoukselle täyden totuu
den Albanian työn puolueen johdon virheellisestä asen
teesta.

Toveri N. S. Hrushtshev kertoi asioista, joista näkyy, 
että Mehmet Shehu, Enver Hodja ja muut Albanian johto
miehet ovat viime päivinä, jo NKPn XXII edustajakokouksen 
työskentelyn aikana, suorittaneet tekoja, jotka osoittavat, 
että he luisuvat entistä enemmän nationalismin ja lahko- 
kuntaisuuden kannalle, loittonevat yhä enemmän sovitusta 
kansainvälisen kommunistisen liikkeen linjasta, suoras
taan parjaavat NKPta ja sen Keskuskomiteaa, pettä
vät puoluettaan ja kansaansa. Sehän on toverit häpeä, 
että Albanian johtohenkilöt pitävät vihollisinaan kaikkia, 
jotka nykyisin puoltavat ystävyyttä Neuvostoliiton kanssa!

Meidän on sanottava painokkaasti, että kommunististen 
ja työväen veljespuolueiden todellinen yhtenäisyys on mah
dollista vain marxismin-leninismin periaatteellisella pohjal
la eikä sillä pohjalla, että ollaan vaiti Albanian johtajiston 
turmiollisesta linjasta. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  Vaike
neminen tässä asiassa merkitsisi näiden henkilöiden rohkai
semista jatkamaan virheellistä leniniläisvastaista menette
lyä. Meidän puolueemme ei voi lähteä sille tielle. ( K a u a n  
k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Me neuvostokommunistit tulemme edelleenkin paljasta
maan päättävästi kaikki leninismin luopiot, revisionistit 
ja dogmaatikot. Sosialistisen vallankumouksen asia, Marxin 
ja Leninin asia on suuri asia. Jokaisen neuvostokommunis- 
tin, koko leniniläisen puolueemme pyhä velvollisuus on käy
dä taistelua marxismin-leninismin opin puhtauden ja 
sen luovan kehittämisen puolesta, maailman kommunisti
sen liikkeen rivien aatteellisen yhtenäisyyden puolesta. 
( M y r s k y i s i ä ,  k a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

m



PUOLUEEN PAIKAI.I JSELIMIEN
JA PERUSJÄRJESTÖJEN KASVAVA MERKITYS

Toverit! Puolueen politiikkaa toteutetaan miljoonien neu
vostoihmisten työllä. Puolueen, sen paikalliselinten ja pe
rusjärjestöjen johdolla neuvostoihmiset toteuttavat innok
kaasti tehtaissa, kollektiivitalouksissa ja neuvostotiloilla ja 
tieteellisissä tutkimuslaitoksissa kommunistisen rakennus
työn jättimäisiä tehtäviä.

Puolueen piiri-, kaupunki-, piirikunta-, alue- ja aluepiiri- 
järjestöjen, liittotasavaltojen kommunististen puolueiden ja 
niiden johtavien elinten työssä on tärkeintä puolueen poli
tiikan toteuttaminen, puolueen edustajakokousten päätösten 
ja NKPn KKn ohjeiden täytäntöönpano. Tämä yleinen teh
tävä on sääntöjen luonnoksessa täsmennetty puolueen pai
kallisjärjestöjen ja niiden johtavien elinten perusvelvolli
suuksien muodossa.

Tärkeimpiä näistä velvollisuuksista ovat teollisuus- ja 
maataloustuotannon kaikinpuolinen kehittäminen ja huolen
pito työtätekevien hyvinvoinnin ja kulttuuritason alitui
sesta kohottamisesta. Puolue-elimet voivat täyttää nämä 
velvollisuutensa kohottamalla poliittisen ja järjestötyönsä 
joukkojen keskuudessa korkeammalle tasolle, parantamalla 
työntekijäin valintaa ja kasvatusta, tehostamalla valtio- ja 
yhteiskunnallisten järjestöjen johtamista.

Puolueen, sen paikalliselinten ja perusjärjestöjen orga
nisatorisen työn keskeisimpiä tehtäviä on johtavien työnte
kijäin valinta ja sijoittelu, työntekijäin kasvattaminen 
kommunistisen aatteellisuuden hengessä, jotta he tuntisivat 
syvällisesti vastuunsa kansaa ja puoluetta kohtaan heille us
kotun tehtävän täyttämisestä.

Työntekijäin valinnan, sijoittelun ja kasvattamisen pa
rantamiseksi puoluejärjestöt ovat tehneet suuren työn, ja se 
on antanut myönteisiä tuloksia. Puoluetyöntekijäin valta- 
enemmistöllä on välttämättömät tiedot ja järjestötyön koke
mus. Puolueen alue- ja aluepiirikomiteain ja liittotasavalto
jen kommunististen puolueiden keskuskomiteain sihteereistä
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yli yhdeksällä kymmenesosalla ja puolueen kaupunki- ja pit- 
rikomiteain sihteereistä noin kolmella neljäsosalla on kor
keakoulusivistys. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana 
on korkeakoulusivistyksen saaneiden piiri- ja kaupunkiko- 
miteain sihteerien määrä kohonnut enemmän kuin kolmin
kertaiseksi. Insinöörien, talousmiesten, agronomien, karjata
lous- ja muiden ammattihenkilöiden lukumäärä lisääntyy 
vuosi vuodelta johtavien puoluetyöntekijäin keskuudessa.

Näissä oloissa on erittäin sietämätöntä se, että eräillä 
puolue-, neuvosto-, talous- jakulttuurirakennustyönjohtopai
koilla on vielä usein ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia tietoja 
tai jotka ovat suorastaan heikosti vaimentuneita työntekijöi
tä. Tähän on olemassa vain yksi syy — leväperäinen suhtau
tuminen työntekijäin valintaan, sijoitteluun ja kasvatukseen.

Harkitun ja asian etujen mukaisen työntekijäin valinnan 
ja sijoittelun asemesta puolue-elimet joskus täyttävät va
paita toimipaikkoja muodollisesti ja korottavat niihin työn
tekijöitä hätiköiden. Tässä eräs esimerkki. Kuibyshevissa 
piti valita ”Strommashina”-tehtaalle johtaja. Miten siellä 
suhtauduttiin tähän asiaan? Kansantalousneuvostosta soitet
tiin puhelimitse aluekomiteaan ja syventymättä asiaan pää
tettiin asettaa johtajan paikalle erään tehtaan työosaston 
päällikkö Kurojedov. Ketään ei arveluttanut se, että toveri 
Kurojedov oli hiukan aikaisemmin tavattu suunnitelmien 
täyttönumeroiden suurentelemisesta ja vilpillisyydestä, mis
tä hänet oli asetettu puolue- ja hallintolinjaa vastuuseen. 
Mitään ihmettä ei ollut siinä, että päästyään tehtaan johta
jaksi Kurojedov alkoi suurennella suunnitelmien täyttönu- 
meroita vielä suuremmassa mitassa, minkä johdosta hänet 
piti kohta erottaa työstä. Kuvaavaa on kuitenkin se, että 
vapauttaessaan Kurojedovin johtajan paikalta ei kansanta- 
lousneuvostolla eikä puolueen Kuibyshevin kaupunkikomi
teallakaan ollut miehuutta tunnustaa virhettään ja sanoa 
suoraan, että Kurojedov erotetaan työstä vilpillisyyden ta
kia. Kaikki se verhottiin "joustavalla” sanamuodolla: 
"Vapautetaan toimesta toiseen työhön siirtymisen vuoksi”. 
( H i l p e y t t ä  s a l i s s a . )
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Eikö liene selvää, että tuollainen kelvoton käytäntö syn
nyttää vastuuttomuutta ja aiheuttaa uusia virheitä työnteki
jäin valinnassa ja toimeen asettamisessa.

Puoluekomiteoiden on suhtauduttava työntekijöihin suu
rella vaativaisuudella. Niiden velvollisuutena on tehdä kär
sivällisesti työtä ihmisten parissa, kasvattaa heitä korkean 
aatteellisuuden ja periaatteellisuuden hengessä. Mutta on 
vielä puoluekomiteoita, jotka eivät osaa vaikuttaa työnteki
jöihin muilla keinoin kuin uhkailuilla ja määräilyillä. Eikö 
juuri sellainen johtotyyli ollut ominaista esimerkiksi 
Smolenskin alueen Kardymovin piirikomitealle? Lyhyenä 
aikana piirissä vaihtui 32 kollektiivitalouden puheen
johtajaa. Sellaista "johtomenetelmää” luonnehti kuvaa
vasti eräs kollektiivitalouden puheenjohtaja piirin puolue
konferenssissa. "Piirikomitea”, hän sanoi, "johti kollektiivi- 
talouksia soveltaen voimapolitiikkaa ja tasapainotaiteilua 
ankaran puoluerangaistuksen ja puolueesta erottamisen par
taalla.” ( N a u r u a  s a l i s s a . )

Tällaisesta suhtautumisesta työntekijöihin meidän pitää 
tehdä loppu. Se on ristiriidassa puolueen linjan kanssa, joka 
edellyttää puolueen sisäisen demokratian laajentamista. 
NKPn säännöt velvoittavat puolue-elimiä parantamaan työ
tä henkilökunnan keskuudessa, lisäämään työntekijöiden 
vastuuta puolueen ja kansan edessä, parantamaan puolueen 
johtomenetelmiä.

Viime vuosina on suoritettu tärkeitä toimenpiteitä pai
kallisten neuvosto- ja talouselinten oikeuksien laajentami
seksi. Suunnittelun, teollisuuden ja maatalouden johtamisen, 
raha- ja aineellisten varojen käytön alalla voimassa olleet 
rajoitukset, jotka kahlehtivat paikallisten elinten omatoimi
suutta ja aloitteellisuutta, on poistettu. Täten on luotu suo
tuisammat edellytykset alueiden, aluepiirien ja tasavaltojen 
voimavarojen tehokkaampaa käyttöä varten. Paikallisilla 
puoluekomiteoilla on nyt samoin laajat oikeudet puolueen 
järjestökysymysten ratkaisussa.

Tämä sosialistisen demokratian kehittämisen linja on 
vaikuttanut myönteisesti paikallisten elinten toimintaan.
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Puoluejärjestöjen vastuu valtiollisten ja yhteiskunnallisten 
asioiden hoitamisesta on epäilemättä kasvanut. Mutta tämä 
ei merkitse, että puoluekomiteoiden pitäisi asettua neuvosto
ja talouselinten tilalle ja ryhtyä suorittamaan näille kuuluvia 
tehtäviä.

Elämässä on valitettavasti yhä vielä tapauksia, jolloin 
puoluekomiteat käsittelevät kysymyksiä, jotka muut elimet 
voisivat menestyksellisesti ratkaista. Tämä näkyy siitä, että 
eräät puolue- ja neuvostoelimet tekevät paljon yhteisiä pää
töksiä toisarvoisista kysymyksistä. Pitikö puolueen Burja- 
tian aluekomitean todellakin tehdä yhdessä tasavallan mi
nisterineuvoston kanssa päätös Selengan piirissä luonnon
varaisina kasvavien tyrnipensastojen käytöstä? Sellainen 
käytäntö on omiaan synnyttämään vastuuttomuutta totut
taen neuvosto- ja talouselinten työntekijät hankkimaan joka 
asian vakuudeksi puolue-elinten päätöksen.

Valtio- ja talouselimet on vapautettava pikkumaisesta 
holhouksesta. Tämä on ilmaistu NKPn sääntöjen luonnok
sessa, jossa sanotaan: ”Puoluejärjestöt eivät asetu neuvos- 
tojärjestöjen, ammatillisten, osuustoiminnallisten ja työtäte
kevien muiden kansalaisjärjestöjen tilalle, eivät salli puolue- 
elinten ja muiden elinten tehtävien sekoittamista toisiinsa 
eikä tarpeetonta rinnakkaisuutta työssä.”

Noudattaessaan tiukasti näitä sääntöjen vaatimuksia 
puoluejärjestöt voivat keskittyä elävään järjestötoimintaan 
joukkojen keskuudessa. On toimittava aktiivisemmin työtä
tekevien saamiseksi mukaan valtiollisten ja yhteiskunnallis
ten asioiden hoitoon, parannettava työntekijöiden valintaa, 
sijoittelua ja kasvatusta, järjestettävä tehokas täytäntöön
panon valvonta ja tarkastus, mistä puhuttiin tyhjentävästi 
Keskuskomitean toimintaselostuksessa edustajakokoukselle.

Paikallisten puolue-elinten toiminnan parantamisen kan
nalta on hyvin suuri merkitys vapaaehtoiseen harrastukseen 
perustuvan palkattoman toiminnan kehittämisellä puolue- 
työssä. Miten moninaiseksi ja laajaksi se on jo muodostunut, 
siitä saa käsityksen seuraavien tietojen perusteella. Piiri-, 
kaupunki-, piirikunta-, alue- ja aluepiirikomiteoissa ja liitto
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tasavaltojen kommunististen puolueiden keskuskomiteoissa 
on nykyään palkalliseen henkilökuntaan kuulumattomia 
ohjaajia, luennoitsijoita ja erilaisten vakinaisten valiokun
tien jäseniä yli 230000 henkeä. Puolueen perusjär
jestöjen yhteydessä toimivissa hallintoelinten toimintaa 
valvovissa valiokunnissa on yli 600 000 kommunistia. Puo- 
luejärjestöissä on perustettu tuhansia poliittisen valistustyön 
taloja, puoluekabinetteja ja -kirjastoja ja lehdistössä toimi
tuskuntia ja osastoja, jotka kaikki toimivat vapaaehtoisen 
harrastuksen pohjalla ja hyvällä menestyksellä. Eräänä 
uutena muotona aktiivijäsenten toiminnassa ovat myös 
Moskovan ja Leningradin piirikomiteoiden yhteyteen 
perustetut vapaaehtoisen harrastuksen pohjalla toimivat 
valiokunnat, jotka käsittelevät alustavasti jäseneksiottoky- 
symyksiä ja henkilökohtaisia asioita. Nämä valiokunnat te
kevät varsin hyödyllistä työtä. On tarkkailtava huolellisesti 
niiden toimintaa, perehdyttävä niiden kokemukseen ja har
kittava sen soveltamista käytäntöön laajemmassa mitassa.

Meidän on saatava puolue-elinten palkallinen henkilö
kunta supistumaan ja puolueaktiivin rivit laajenemaan. 
Nikita Sergejevitsh Hrushtshev sanoo, että puolue-elimissä 
tulee olla entistä enemmän vapaaehtoisen harrastuksen 
pohjalla toimivia valiokuntia, osastoja, ohjaajia, piiri- ja 
kaupunkikomiteoiden sihteerejä.

Toverit! Puolueen perusjärjestö on puolueen perusren- 
gas, missä kommunisti muovautuu aatteelliseksi, tietoiseksi, 
aktiiviseksi taistelijaksi. Puolueen jäsenten kollektiivi on 
jokaiselle kommunistille kasvattava koulu, jota ei voida kor
vata millään muulla. Perusjärjestöt toimivat välittömästi 
joukkojen keskuudessa. Käytännössä puolue johtaa joukkoja 
ja toteuttaa politiikkaansa ja päätöksiään perusjärjestöjensä 
kautta.

Viime vuosina puolueen perusjärjestöt ovat lujittuneet ja 
jäsenmäärä niissä kasvanut. Puolueessa on nykyään noin 
300 000 perusjärjestöä. Koska puoluetyön kaikilla aloilla 
vaatimukset ovat kasvaneet, on sääntöjen luonnoksessa
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muutettu huomattavasti perusjärjestöjä koskevaa kohtaa 
NKPn ohjelman asettamia tehtäviä vastaavasti.

Puolueen perusjärjestöjen huomion keskipisteenä on nyt 
taistelu kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan luo
miseksi, kommunististen yhteiskunnallisten suhteiden kehit
täminen ja työtätekevien kommunistista kasvatusta koskevat 
kysymykset. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Sääntöjen luonnoksessa sanotaan, että perusjärjestö on 
työtätekevien järjestäjä ratkaistaessa kommunistisen raken
nustyön vuorossaolevia tehtäviä, se johtaa sosialistista kil
pailua valtion suunnitelmien ja työtätekevien ottamien sitou
musten täyttämiseksi. Sen tärkein tehtävä on nostattaa jou
kot etsimään ja käyttämään parhaalla tavalla hyväksi tuo
tantolaitosten ja kollektiivitalouksien sisäisiä voimavaroja, 
soveltamaan laajassa mitassa tuotannossa tieteen ja teknii
kan saavutuksia sekä parhaiden työntekijäin kokemuksia. 
Perusjärjestöjen on pyrittävä lujittamaan työkuria, kohotta
maan jatkuvasti työn tuottavuutta, parantamaan tuotteiden 
laatua ja huolehtimaan yhteiskunnan rikkauksien suojele
misesta ja kartuttamisesta tuotantolaitoksissa, neuvostoti- 
loilla ja kollektiivitalouksissa.

Näiden tehtävien menestyksellistä täyttämistä varten 
tuotanto- ja kauppa laitosten, neuvostotilojen ja kollektiivi- 
talouksien perusjärjestöillä on käytettävissään sellainen 
tehokas ja vaikuttava ase kuin oikeus valvoa hallintoelinten 
toimintaa. Sääntöjen luonnoksessa tämä oikeus myönnetään 
nyt myös tuotantoon kiinteässä yhteydessä olevien suunnit- 
telujärjestöjen, teknillisten suunnittelutoimistojen ja tie
teellisten tutkimuslaitosten perusjärjestöille.

Perusjärjestö auttaa työtätekeviä hankkimaan tottumusta 
valtiollisten ja yhteiskunnallisten asioiden hoidossa ja hä
vittää laajan arvostelun ja itsearvostelun pohjalla vir- 
kavaltaisuuden, nurkkakuntaisuuden ilmentymät ja valtio- 
kurin rikkomukset. Perusjärjestön velvollisuutena on tais
tella sen hyväksi, että kommunistit esittäisivät entistä suu
remmassa määrässä etujoukon osaa työssä, yhteiskunnal
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lis-poliittisessa ja taloudellisessa elämässä ja että agitaatio- 
ja propagandatyö joukkojen keskuudessa paranisi.

Toverit! Kommunistinen puolue — neuvostokansan par
haiden pyrkimysten ilmentäjä — on kommunistisen moraalin 
puoltaja. Sen lippuun on piirretty korkeimmat ja valoisim- 
mat ihanteet. Puolue voi täyttää suuret tehtävänsä vain eh
dolla, että se kasvattaa kaikkia jäseniään ja  koko neuvosto
kansaa kommunistisen moraalin, korkean valveutuneisuuden 
ja aatteellisuuden, uutteruuden ja kurinalaisuuden hengessä, 
uskollisiksi yhteiskunnan eduille. Tässä suhteessa NKPn oh
jelmassa muotoiltu ja sääntöihin otettu kommunismin 
rakentajan moraalisäännöstö saa valtavan merkityksen. 
Tämä säännöstö muodostuu puolueen jäsenen käyttäyty
misohjeeksi, siksi ääniraudaksi, jonka avulla kommunisti 
itse ja puoluejärjestö tarkastavat ja arvostavat puoluetove
reittansa moraalisia ominaisuuksia. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  
s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Sääntöjen luonnoksen kaikkien perusjärjestöjä koskevien 
kohtien tarkoituksena on kohottaa siis entisestäänkin perus
järjestöjen merkitystä, tehdä ne entistä aktiivisemmiksi ja 
taistelukykyisemmiksi kommunistisen rakennustyön sumia 
tehtäviä ratkaistaessa.

Laajamittaisen kommunistisen rakennustyön kaudella 
neuvostojen, ammattiliittojen, osuustoimintajärjestöjen ja 
työtätekevien muiden joukkojärjestöjen merkitys lisääntyy. 
Niiden kautta puolue on vastaisuudessakin laajentava ja 
lujittava yhteyksiään joukkoihin, neuvoteleva kansan kans
sa politiikkansa tärkeimmistä kysymyksistä, vetävä laajem
massa mitassa kaikkia työtätekeviä mukaan osallistumaan 
valtiollisten ja yhteiskunnallisten asiain hoitoon. Sääntöjen 
luonnoksessa korostetaan, että puolue johtaa joukkojärjes- 
töjä niissä olevien puolueryhmien välityksellä, kehittämällä 
joukkojen omatoimisuutta ja aktiivisuutta, mikä on sosialis
tisesta valtiolaitoksesta kommunistiseen yhteiskunnalliseen 
itsehallintoon asteittaisesti tapahtuvan siirtymisen ehdoton 
edellytys.



Puolueen ulkopuolisissa järjestöissä puolueryhmien teh
tävänä on puolueen vaikutuksen kaikkinainen voimistaminen 
ja sen politiikan toteuttaminen puolueeseen kuulumattomien 
keskuudessa, puolue- ja valtiokurin lujittaminen, taistelu 
virkavaltaisuutta vastaan ja puolueen ja valtion ohjeiden 
täytäntöönpanon tarkastus.

Kommunistisen nuorisoliiton merkitys kasvaa. Puolue 
pitää nuorisoa suurena rakentavana ja luovana voimana 
neuvostokansan taistelussa kommunismin puolesta ja 
nuorisoliittoa omatoimisena yhteiskunnallisena nuorisojär
jestönä, puolueen aktiivisena auttajana ja reservinä. (S u o- 
s i o n o s o i t u k s i a . )  Nuorisoliiton kutsumuksena on aut
taa puoluetta kasvattamaan nuorisoa kommunismin henges
sä, vetää nuoriso mukaan rakentamaan uutta yhteiskuntaa, 
kasvattaa siitä kaikinpuolin kehittyneiden ihmisten sukupol
vi, joka tulee elämään, tekemään työtä ja hoitamaan yhteis
kunnan asioita kommunismissa.

Kommunistinen puolue katsoo pyhäksi velvollisuudekseen 
huolehtia Neuvostoliiton puolustuskunnon lujittamisesta 
ja pitää asevoimien kehittämisessä ja järjestelyssä puo
lueen johtavaa toimintaa pohjimmaisena perustana. Sään
töjen luonnoksessa sanotaan, että Neuvostoarmeijan puolue- 
järjestöt pitävät toiminnassaan ohjeenaan NKPn ohjelmaa 
ja sääntöjä. Säännöissä esitetään asevoimien puoluejärjes- 
töjen perustehtävät. Tärkeä merkitys on maininnalla, että 
Keskuskomitea johtaa asevoimissa tapahtuvaa puoluetoi- 
mintaa Neuvostoarmeijan ja sotalaivaston poliittisen pää- 
hallinnon kautta, joka toimii NKPn Keskuskomitean osaston 
oikeuksin.

YHTEENVEDOT NKPn SÄÄNTÖJEN 
LUONNOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Toverit! Sääntöjen luonnosta on käsitelty laajalti puo
lueen perusjärjestöjen kokouksissa, piiri-, kaupunki-, piiri
kunta-, alue- ja aluepiirikonferensseissa sekä liittotasaval
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tojen kommunististen puolueiden edustajakokouksissa, joi
hin on osallistunut yli yhdeksän miljoonaa kommunistia. 
Sääntöjen luonnosta käsittelevien alustusten johdosta käy
tyihin keskusteluihin on osallistunut yli 1,5 miljoonaa hen
keä. Puolue-elimille, lehtien ja aikakausjulkaisujen toimi
tuksille on saapunut yli 120 000 kirjettä, joissa on sääntöjen 
luonnosta koskevia erilaisia huomautuksia ja lisäyksiä.

Meillä on täysi syy sanoa, että NKPn sääntöjen luonnok
sen käsittelyyn on osallistunut koko puolue, kaikki kommu
nistit. Sääntöjen luonnos on saanut yksimielisen kanna
tuksen poikkeuksetta kaikissa puoluekokouksissa, konferens
seissa ja edustajakokouksissa. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o 
s i o n o s o i t u k s i a . )

Suuri aktiivisuus sääntöjen luonnoksen käsittelyssä, ne 
huomautukset, korjausehdotukset ja lisäykset, joita samalla 
on esitetty, todistavat sitä, että Neuvostoliiton kommunistien 
monimiljoonainen armeija pitää huolta puolueen rivien edel
leen lujittamisesta, puolueen taistelukunnon ja järjestynei
syyden kohottamisesta, siitä että jokaisen puoluejärjestön 
ja jokaisen kommunistin merkitys uuden ohjelman historial
listen suunnitelmien toteuttamisessa lisääntyisi.

K om m unistien  eh d o tu k se t ja huomautukset koskevat mo
n ia  kysym yksiä: puo lueen  tulevaa kehitystä, puolueen sisäi
sen demokratian kehitystä, puolue-elämän leniniläisiä nor
meja ja periaatteita, puolueen jäsenyyttä, kommunistin vel
vollisuuksia ja oikeuksia.

Tehdyt ehdotukset voidaan jaotella kolmeen ryhmään.
Ensimmäiseen ryhmään voidaan lukea ehdotukset, jot

ka täydentävät tai kehittävät sääntöjen luonnoksen erinäisiä 
kohtia. Näitä ovat sellaiset ehdotukset, joissa kehotetaan ko
rostamaan enemmän puolueen toimintamuotojen ja -mene
telmien jatkuvan parantamisen ja puolueen sisäisen demo
kratian kehittämisen välttämättömyyttä, joukkojen johta
misen tason kohottamisen tärkeyttä. Kaikkia näitä ehdotuk
sia on huolellisesti tutkittu Keskuskomiteassa ja edustajille 
jaetun sääntöjen luonnoksen tekstiin on tehty yleistävässä 
muodossa vastaavanlaisia lisäyksiä ja tarkennuksia.
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Katson tarpeelliseksi tarkastella lähemmin muutamia 
näistä ehdotuksista.

Monet kommunistit ovat käsittelyn yhteydessä esittäneet 
toivomuksen, että paikalliset puoluekomiteat tekisivät kon
ferenssien ja edustajakokousten välisenä aikana laajemmalti 
selkoa työstään puoluejärjestöille. Tällaiset toivomukset vas
taavat sitä puolueen vaatimusta, että puolueen jäsenjouk- 
kojen taholta tapahtuvaa omien valinnallisten elintensä 
toiminnan valvontaa on tehostettava. Ehdotus on oikea ja 
se on saanut ilmauksensa sääntöjen luonnoksessa.

Monet katsovat välttämättömäksi lisätä sääntöihin koh
dan, että jokainen kommunisti on velvollinen myötävaikut
tamaan kaikin tavoin Neuvostoliiton puolustusmahdin lujit
tamiseen ja käymään väsymättä taistelua rauhan puolesta. 
Tunnetaan hyvin, että puolueemme katsoo sosialistisen isän
maan puolustuksen ja Neuvostoliiton puolustuskunnon lujit
tamisen puolueen ja koko neuvostokansan pyhäksi velvolli
suudeksi, maailmanrauhan säilymisen ja lujittumisen vält
tämättömäksi edellytykseksi ja pitää mitä tärkeimpänä teh
tävänään taistelua kansojen rauhan puolesta. ( S u o s i o n 
o s o i t u k s i a . )  Tämäkin ajatus on otettu huomioon sään
töjen luonnoksessa.

Edelleen ehdotetaan kirjoitettavaksi sääntöihin, että 
kommunistin on oltava aktiivinen ateisti ja tieteelli
sen materialistisen maailmankatsomuksen levittäjä. Ehdotus 
ansaitsee huomiota. Uskonnolliset ennakkoluulot ja taikaus
ko ovat sitkeähenkisiä ja ne vaikuttavat yhäkin väestön erään 
osan keskuudessa. Nimenomaan kommunisti on velvolli
nen selittämään uskonnollisten katsomusten epätieteelli- 
syyttä.

Luonnosta käsiteltäessä on yllämainittujen täydennys
ten ja ehdotusten lisäksi esitetty sanamuotoa koskevia 
korjausehdotuksia, jotka parantavat sääntöjen luonnoksen 
erinäisiä määritelmiä. Osa näistä korjauksista on otettu 
luonnokseen.

Toiseen ryhmään kuuluvat ehdotukset, lisäykset ja huo
mautukset, joiden tarkoituksena on etupäässä seikkape-
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räistää tai laajentaa niitä tai näitä NKPn sääntöjen luon
nokseen jo sisällytettyjä johtoajatuksia.

Niinpä esimerkiksi ehdotetaan laajentamaan huo
mattavasti kommunistin velvollisuuksien piiriä. Mutta jos 
monet tällaiset ehdotukset hyväksyttäisiin, niin säännöissä 
sekoitettaisiin toisiinsa tärkeät ja vähemmän tärkeät, oleel
liset ja epäoleelliset seikat. Mielestämme sitä ei pitäisi tehdä. 
Sääntöjen luonnoksessa määritellyt puolueen jäsenen vel
vollisuudet vastaavat laajasti ja täydellisesti kysymykseen, 
mitä puolue vaatii kommunistilta kommunistisen yhteiskun
nan laajamittaisen rakentamisen kaudella.

Niin ikään ehdotetaan, että uusissa säännöissä säilytet
täisiin lukuisat sellaiset huomautukset, että jos puolueen 
jäsen jättää tämän tai tuon säännöissä osoitetun velvolli
suuden täyttämättä, on se ristiriidassa puolueen jäsenyyden 
kanssa. Mutta sääntöjen luonnoksessahan on erityisiä py
käliä, joissa määritellään kommunistin vastuu sääntöjen 
vaatimusten täyttämättä jättämisestä tai rikkomisesta. Se 
on kyllin riittävää.

Monia huomautuksia ja lisäyksiä on tehty jäseneksiottoa 
ja  k a n d id a a ttia ik a a  koskeviin kysymyksiin. Eräät ehdottavat 
tiukentamaan jäseneksipääsyvaatimuksia: pidentämään kan
didaattiaikaa kahteen vuoteen ja suosittelijoiden jäsenyysai- 
kaa viiteen vuoteen; käyttämään salaista äänestystä puo
lueeseen hyväksyttäessä; vaatimaan puolueeseen pyrkijöiltä 
työläis- ja toimihenkilökollektiivien, ammattiliittojärjestöjen 
suosituksia jne. Toisten mielestä olisi päinvastoin helpotet
tava nykyisiä puolueeseen pääsyn vaatimuksia ja hyväksyt
tävä esimerkiksi nuorisoliiton jäsenet puolueen riveihin 
ilman kandidaattiaikaa, lyhennettävä kandidaattiaika kuu
teen kuukauteen ja vähennettävä suositusten lukumäärää.

Mielestämme sääntöjen luonnoksessa esitetty NKPn 
jäseneksiottojärjestys on puolueemme nykyisen kehitysvai
heen mukainen eikä sitä pitäisi muuttaa. ( S u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

Monet ehdotukset koskevat kommunistisen moraalin ky
symyksiä. On esitetty toivomuksia, että säännöissä osoitet-
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täisiin seikkaperäisemmin puoluejärjestöjen velvollisuudeksi 
taistella sellaisia ilmiöitä vastaan kuin ovat yksityisomistuk
sellinen ajattelutapa, henkilökohtaisen rikkauden tavoittelu 
ja yhteiskunnanvastaiset rikkomukset, joihin eräät kommu
nistit syyllistyvät. Sääntöjen luonnoksessa on huomioitu 
vastaavanlaiset puolueen jäsenille asetetut vaatimukset 
ja esitetty ne kommunistin velvollisuuksia koskevassa osassa 
ja kommunismin rakentajan moraalisäännöstössä. Niissä 
tähdennetään, että puolueen jäsen on velvollinen olemaan su
vaitsematon epäoikeudenmukaisuutta, toisen kustannuksella 
elämistä, epärehellisyyttä ja oman edun tavoittelua kohtaan. 
Yleensä kommunistin moraalisia piirteitä koskevassa kysy
myksessä puolueen kantaa on valaistu kaikin puolin toveri 
N. S. Hrushtshevin edustajakokouksessamme esittämissä 
alustuksissa, ja kaikki puoluejärjestöt tulevat järkähtämät- 
tömästi noudattamaan toiminnassaan näitä ohjeita. 
( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Kolmanteen ryhmään kuuluvat ehdotukset ja lisäykset, 
joissa ei ole huomioitu puolueen toiminnan nykyisiä 
olosuhteita.

Niinpä esimerkiksi ehdotetaan, ettei piirikomiteoiden, 
kaupunki-, alue-, aluepiirikomiteoiden ja liittotasavaltojen 
kommunististen puolueiden keskuskomiteoiden sihteereitä 
valittaisi mainittujen komiteoiden kokouksissa, vaan välit
tömästi konferensseissa ja edustajakokouksissa ja että puo
luetoimikunnan sihteerit valittaisiin välittömästi puolueen 
perusjärjestön kokouksessa. Mikäli tällainen ehdotus hy
väksyttäisiin ja puoluetoimikuntien ja -komiteoiden sihteerit 
valittaisiin välittömästi puoluejärjestön kokouksessa tai 
konferenssissa, niin sihteereille annettaisiin täten suurem
mat valtuudet kuin muille toimikunnan tai komitean jäse
nille ja heidät asetettaisiin toimikunnan tai komitean ylä
puolelle. Tällainen ehdotus on ristiriidassa johdon kollektii- 
visuusperiaatteen kanssa eikä sen hyväksyminen ole tarkoi
tuksenmukaista. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Ei voida hyväksyä myöskään sellaista ehdotusta, että sa
lainen äänestys puolue-elinten vaaleissa korvattaisiin avoää-
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nestyksellä. Ehdotuksen tekijät perustelevat kantaansa sillä, 
että avoäänestys muka paremmin kuin salainen äänestys 
kasvattaa puolueen jäseniä periaatteellisuuden hengessä ja 
edistää arvostelun kehittämistä. Tällainen perustelu ei tunnu 
vakuuttavalta. Onhan tunnettua, että ennen salaista äänes
tystä keskustellaan avoimesti henkilöistä, joita ehdotetaan 
puolue-elimiin. Jokaisella puolueen jäsenellä on oikeus ar
vostella rajattomasti ketä tahansa ehdokasta ja jäävätä 
hänet. Näin ollen ovat olemassa kaikki mahdollisuudet kes
kustella periaatteellisesti ehdokkaiden hyvistä puolista ja 
puutteellisuuksista, kasvattaa siis kommunisteja puoluekan
taisen periaatteellisuuden hengessä. Luopuminen salaisesta 
äänestyksestä olisi askel taaksepäin puoluedemokratian 
kehittämisessä, siten supistettaisiin ja rajoitettaisiin puo
lueen jäsenen oikeutta täysin vapaaseen ja riippumatto
maan tahdon ilmaukseen. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Mainittakoon myös sellaisesta ehdotuksesta kuin puo
lueen jäsenkandidaattijärjestelmän lakkauttamisesta. Tätä 
ehdotusta perustellaan sillä, että kansan poliittinen tietoi
suus ja kulttuuritaso on huomattavasti kohonnut ja että 
puolueen perusjärjestöt toimivat välittömästi joukkojen kes
kuudessa, minkä vuoksi ne voivat ottaa selvää jokaisen puo
lueeseen haluavan työtätekevän ominaisuuksista turvautu
matta kandidaattiaikaan.

Kommunisti on neuvostoyhteiskunnan valveutunut jäsen, 
hän on esikuva puolueettomille. Kandidaattiaika on mitä 
tärkein keino sen seikan tarkastamiseksi, onko puolueeseen 
pyrkivä henkilö valmis täyttämään kommunistin suuret ja 
vaativat velvollisuudet. Nimenomaan puoluejärjestössä, 
yhteistyössä puolueenjäsenten kanssa tulevatkin joka 
suhteessa ilmi tulevan puolueenjäsenen ominaisuudet. Luo
pumalla kandidaattiajasta pienennettäisiin vaatimuksia puo
lueeseen pyrkijöitä kohtaan.

Ehdotetaan, että säännöissä edellytettäisiin jälleen aika- 
ajoittaisten puoluepuhdistusten suorittaminen. Kuten tunnet
tua, jo puolueen XVIII edustajakokous katsoi tarpeelliseksi 
luopua yleisistä puoluepuhdistuksista. Edustajakokouksen
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päätöslauselmassa sanottiin: "Sellainen menetelmä kuin 
yleiset puoluepuhdistukset, jotka otettiin käytäntöön uuden 
talouspolitiikan (nepin) alkuaikoina, kapitalististen ainesten 
elpymiskaudella, estämään nepin johdosta turmeltuneiden 
henkilöiden pääsyn puolueeseen, ovat menettäneet merkityk
sensä nykyoloissa, kun kapitalistiset ainekset on hävitetty."

Siitä on kulunut 22 vuotta. Maassamme on sosialismi 
voittanut täydellisesti ja lopullisesti, Neuvostoliitto on siir
tynyt laajamittaisen kommunistisen rakennustyön kauteen. 
Onko näissä oloissa tarpeellista ottaa jälleen käytäntöön 
puoluepuhdistukset?

Puhdistukset olivat tarpeellisia aikana, jolloin maassa 
käytiin kärkevää luokkataistelua. Mutta nyt, laajamittaisen 
kommunistisen rakennustyön kaudella, oloissa, jolloin 
maassamme on muodostunut koko kansan murtumaton 
moraalinen ja poliittinen yhtenäisyys, sellainen toimenpide 
ei ole tarpeen. Puolue on sekä aatteellisesti että järjestölli- 
sesti niin vahva, että se pystyy puhdistamaan rivinsä hen
kilöistä, jotka rikkovat ohjelmaa ja sääntöjä, ilman erikoisia 
puhdistuksiakin. ( Kau  a n k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

On vielä sellaisiakin ehdotuksia ja lisäyksiä, jotka ovat 
olennaisesti oikeita, mutta eivät kuulu luonteeltaan sään
töihin. Ne koskevat etupäässä puolueen selostus- ja vaali
kokousten ja puoluekonferenssien järjestämistä ja pitämistä, 
vaalitulosten määrittelyjärjestystä ja muita samanlaisia 
kysymyksiä. Nämä ehdotukset ja huomautukset, kuten jo 
mainitsin, tulee ottaa huomioon NKPn KKn asianomaisia 
ohjekirjelmiä laadittaessa.

Vihdoin kommunistit ja puolueeseen kuulumattomat ovat 
sääntöjen luonnosta käsitellessään tehneet lukuisia paikal
listen puolue-elinten toimintaa koskevia arvostelevia 
huomautuksia. On tehty huomautuksia puoluejärjestöjen 
järjestöllisessä ja poliittisessa toiminnassa esiintyneistä 
konkreettisista puutteellisuuksista, erinäisistä puolue-elämän 
leniniläisten normien rikkomistapauksista, väärästä suhtau
tumisesta arvosteluun, puoluelinjan vääristelystä työnteki
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jäin valinnassa. Liittotasavaltojen kommunististen puoluei
den keskuskomiteoiden, puolueen aluepiiri- ja aluekomiteoi
den on käsiteltävä huolellisesti kaikki arvostelevat huomau
tukset ja konkreettiset ehdotukset, joita kommunistit ovat 
tehneet paikallisista puolue-elimistä, ja ryhdyttävä tarpeen 
vaatimiin toimenpiteisiin puutteellisuuksien poistamiseksi.

*  *  *

Toverit! Keskuskomitean toimintaselostus ja puolueen 
ohjelman luonnosta koskeva alustus, jotka toveri 
N. S. Hrushtshev esitti, NKPn ohjelma, jonka edustajako
kous on yksimielisesti ja suurella innostuksella hyväksynyt, 
avaavat puolueelle, koko neuvostokansalle uusia, avaria 
tulevaisuuden näköaloja. Suureen päämäärään — kommu
nismiin — johtava tiemme on viitoitettu nyt äärimmäisen 
selvästi ja tieteellisen pätevästi. ( S u o s i o n o s o i t u k -  
s i a.)

Tämä innostaa suuren kommunistisen puolueen kaikkia 
jäseniä, kaikkia neuvostoihmisiä antaen heille uutta voimaa 
ja kannustaen uusiin urotekoihin kommunismin voiton hy
väksi. Siitä valtavan laajasta luovasta tarmokkuudesta ja 
aloitteellisuudesta, jota neuvostoihmiset ovat osoittaneet 
NKPn XXII edustajakokouksen valmistelun päivinä ja sen 
aikana, huomaamme, että kansa on valmis toteuttamaan 
menestyksellisesti käytännössä puolueen johdolla uuden 
puolueohjelman hahmottelemat suuret suunnitelmat. 
( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Synnyinmaamme historiallisen kehityksen uudessakin 
valheessa on maineikas Neuvostoliiton kommunistinen puo
lue kulkeva sankarillisen neuvostokansan etujoukkona ja 
kohottava joukkojen keskuudessa suorittamansa poliittisen 
ja organisatorisen johtotyönsä entistä korkeammalle ta 
solle.

Puolueen XXII edustajakokouksen hyväksyttävänä ole
vat NKPn säännöt auttavat jokaista puoluejärjestöä, jo
kaista kommunistia löytämään paikkansa kansan yhteises
sä taistelussa ja taistelemaan moninkertaisella tarmolla
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edustajakokousten päätösten toteuttamiseksi käytännössä. 
"Säännöissä esitettyjen järjestöperiaatteiden tulee taata 
ohjelman menestyksellinen täyttäminen sekä lujittaa puo
lueen — neuvostokansan etujoukon — eheyttä ja yhtenäi
syyttä taistelussa kommunismin puolesta!”, sanoo toveri 
N. S. Hrushtshev. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i 
t u k s i a . )

Pitäen ohjeenaan NKPn ohjelmaa — tätä aikakautem
me suurta asiakirjaa, jossa määritellään moniksi vuosiksi 
eteenpäin puolueemme ja neuvostokansan tavoitteet ja teh
tävät, — noudattaen horjumatta säännöissä esitettyjä le
niniläisiä normeja ja periaatteita puolue yhdistää rivinsä 
entistä tiiviimmiksi, laajentaa ja lujittaa yhteyksiään työ
tätekeviin joukkoihin ja johtaa kansamme suoraa ja valoi
saa tietä kommunistisen yhteiskunnan voittoon. ( K a u a n  
k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Ei ole kaukana aika, jolloin neuvostokansa rakentaa 
puolueen johdolla ja marxismin-leninismin lipun alla 
kommunistisen yhteiskunnan, jolloin toteutuu suuri periaate 
"Jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mu
kaan” ja jolloin maamme yllä alkaa loistaa kommunismin 
aurinko. Kommunismi on saattava kautta maailman 
voimaan kaikkien kansojen Rauhan, Työn, Vapauden, Tasa- 
arvoisuuden, Veljeyden ja Onnen. ( K a u a n  k e s t ä v i ä  
s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Eläköön marxismi-leninismi — koko maailman työtäte
kevien mahtava aatteellinen ase! ( M y r s k y i s i ä  s u o 
s i o n o s o i t u k s i a . )

Eläköön Neuvostoliiton kommunistinen puolue — neu
vostoyhteiskunnan johtava ja suuntaa antava voima tais
telussa kommunismin rakentamisen puolesta! ( M y r s k y i 
s i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )

Eläköön kommunismi! ( M y r s k y i s i ä ,  k a u a n  k e s 
t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )


