
L. I. BREZHNEVIN LOPPUPUHEENVUORO

Toverit edustajat!
Edustajakokous on päättänyt puolueen keskuskomitean 
toimintaselostuksen käsittelyn.

Käsittelyyn osallistui kaikkien liittotasavaltojen kom
munististen puolueiden, meidän suurimpien kaupunki
emme sekä teollisuus- ja maatalousalueidemme edusta
jia — Moskovan, Leningradin, Gorkin, Sverdlovskin, 
Novosibirskin, Kemerovan, Krasnojarskin, Bamaulin, 
Ufan, Donetskin, Orenburgin sekä muiden maan suu
rimpien puoluejärjestöjen edustajia. Puheenvuoroja 
ovat käyttäneet työväenluokan, kolhoositalonpoikaiston, 
sivistyneistön, nuorison, armeijan kommunistien, mei
dän 14-miljoonaisen kommunistisen puolueemme kaik
kien osastojen edustajat.

Meillä on kaikki perusteet sanoa, että KK:n toimin
taselostuksen käsittely sujui periaatteellisella asiallisuu
della, oli aktiivista ja hedelmällistä. Edustajat täyden
sivät toimintaselostusta arvokkain ehdotuksin ja samal
la heidän puheenvuoronsa ikäänkuin sulautuivat yhteen 
KK:n toimintaselostuksen kanssa.

Ja koska kaikki esiintyneet edustajat hyväksyivät 
toimintaselostuksen, puolueen linjan ja käytännöllisen 
toiminnan ja tulevaisuuteen hahmotellun sekä sisä- että 
ulkopolitiikan, olemme oikeutetut katsomaan, että se on 
koko meidän leniniläisen puolueemme mielipide.
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Sanottuun voidaan lisätä, että edustajien ääneen on 
aina sulautunut koko Neuvostoliiton kansan ääni. Edus
tajakokoukselle ja KK:lle on edustajakokouksen avaa
misen jälkeen saapunut yli 250.000 kirjettä ja sähkösa
nomaa kommunisteilta ja puolueeseen kuulumattomilta.

Neuvostoihmisten lämpimät sanat, puolueen politii
kan heidän taholtaan saama aktiivinen tuki, heidän elä
vä kiinnostuksensa puolueen asioihin — kaikki tämä in
nostaa meitä, antaa meille uusia voimia, lujittaa yhä 
enemmän varmuuttamme siitä, että me kuljemme oi
keaa tietä.

Sallikaa toverit, lausua edustajakokouksen puolesta 
syvä kiitollisuutemme kaikille, jotka ovat kertoneet aja
tuksistaan ja tunteistaan edustajakokouksen työn joh
dosta, kaikille, jotka kannattavat meidän puolueemme 
politiikkaa.

Toverit edustajat!
Meidän edustajakokouksessamme vallitsee lämmin 

bolshevistinen intemationaalinen solidaarisuus kaikkia 
sosialismin maita, koko m a a i l m a n  kommunisteja ja 
kaikkia imperialismia vastaan taistelevia kohtaan. Se 
on erittäin hyvä, toverit. Se vastaa täydellisesti meidän 
puolueemme koko politiikkaa, suuren Leninin ohjeita.

Puheenvuoron käyttäneet toverit puhuivat suurena 
saavutuksena siitä asiallisuudesta, toverillisesta yhteis
ymmärryksestä ja huomaavaisesta ihmisiin suhtautumi
sesta ja samalla suuresta vaativaisuudesta, periaatteelli
suudesta joka on lujasti juurtunut puolueeseen ja maa
han. Ajattelen, että meillä on oikeus sanoa, että juuri täl
laisessa ilmapiirissä sujuu meidän edustajakokouksem
me ja että se melkoisessa määrin edistää sen työn me
nestymistä. Se on jälleen kerran osoittanut, miten tär
keää on edelleenkin säilyttää ja lujittaa viime vuosina 
kehitettyä puolue-elinten työtyyliä.

Lopuksi haluaisin vielä kerran korostaa sitä pääjoh- 
topäätöstä, joka johtuu käsittelyn koko kulusta. Tämä 
johtopäätös on siinä, että tällä hetkellä puolueessamme
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enemmän kuin milloinkaan vallitsee yhtenäisyys ja 
tiiveys, se todella yhtenäisen työn henki, johon Lenin 
niin sitkeästi kehotti ja joka tekee puolueestamme mah
tavan ja voittamattoman. Uskollisina Leninin neuvoille 
me tulemme edelleenkin jatkuvasti lujittamaan tätä 
meidän puolueriviemme yhtenäisyyttä.

Toverit! Edustajakokouksen koko henki vapauttaa 
minut välttämättömyydestä esittää laajempaa loppupu
heenvuoroa.

Brezhnevin loppupuheenvuoroa tervehdittiin pitkäai
kaisin myrskyisin suosionosoituksin, seisaalleen nousten 
ja hurraa-huudoin.
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