
NKP:n 24. EDUSTAJAKOKOUKSEN 
PÄÄTÖSLAUSELMA KK:n TOIMINTA
KERTOMUKSEN JOHDOSTA

Kuultuaan ja käsiteltyään NKP:n KK:n pääsihteerin 
toveri L. I. Brezhnevin selostuksen NKP:n keskusko
mitean toiminnasta Neuvostoliiton kommunistisen puo
lueen 24. edustajakokous päättää: 

hyväksyä täydellisesti NKP:n keskuskomitean po
liittisen linjan ja käytännöllisen toiminnan;

hyväksyä NKP:n keskuskomitean toimintakertomuk
sessa esitetyt ehdotukset ja johtopäätökset.

Edustajakokous kehottaa kaikkia puoluejärjestöjä pi
tämään toimintakertomuksen perusajatuksia ohjeena 
käytännöllisessä toiminnassaan.

24. edustajakokous toteaa tyydytyksen tuntein, että 
johdonmukainen ja sitkeä ponnistelu NKP:n ohjelman 
ja 23. edustajakokouksen asettamien tehtävien täyttä
miseksi on johtanut suuriin saavutuksiin kommunisti
sessa rakennustyössä. Toimintakertomuskauden tärkeä
nä saavutuksena on se, että kansantalouden kehitys ja 
maan puolustuskunnon lujittaminen ovat tapahtuneet 
rinnan kaupunkien ja maaseudun työtätekevien elinta
son huomattavan nousun kanssa. Sosialistiset yhteis
kuntasuhteet ja neuvostodemokratia ovat kehittyneet 
menestyksellisesti. Työläisten, kolhoosilaisten ja sivis
tyneistön moraalinen ja poliittinen yhtenäisyys sekä 
Neuvostoliiton kansojen veljellinen ystävyys ovat lujit
tuneet entistä enemmän.

Toimintakertomuskaudelle on ollut leimaa antavana
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kommunistisen puolueen johtavan osuuden kasvaminen 
neuvostoyhteiskunnan elämässä. Neuvostokansa tukee 
lämpimästi ja yksimielisesti puolueen sisä- ja ulkopo
litiikkaa.

Neuvostoliiton kansainväliset asemat ovat käyneet 
entistä lujemmiksi ja  varmemmiksi. Sosialistisen maa
ilmanjärjestelmän merkitys on kasvanut. Neuvostoliitto 
ja sosialistiset veljesmaat ovat antaneet suuren panok
sen taisteluun rauhan ja kansojen turvallisuuden puo
lesta, vaikuttaneet yhä tehokkaammin voimasuhteiden 
muuttamiseen kansainvälisellä areenalla rauhan, de
mokratian ja sosialismin eduksi. Nykyajan vallanku
mouksellisten perusvoimien — sosialistisen maailman
järjestelmän, kansainvälisen työväenliikkeen ja kan
sallisen vapausliikkeen — taisteluliitto on jatkuvasti lu
jittunut ja laajentunut.

I
I. Edustajakokous arvostaa korkealle NKP:n KK:n 

johdonmukaisen toiminnan leniniläisen ulkopolitiikan 
toteuttamiseksi.

KK:n huomion keskipisteenä on jatkuvasti ollut so
sialistisen maailmanjärjestelmän lujittaminen ja kehit
täminen, järjestelmän, joka on entisestään vakiintunut 
ratkaisevana imperialisminvastäisenä voimana, rauhan 
ja sosiaalisen edistyksen tukipylväänä. Sosialististen 
veljesmaiden taloudellinen potentiaali on kasvanut huo
mattavasti, sosialismin poliittiset perusteet ovat lujit
tuneet, kansojen elintaso on kohonnut, tiede ja kult
tuuri ovat kehittyneet. On hankittu runsaasti kollektii
vista kokemusta sosialistisesta rakennustyöstä, eteen 
nousevien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisesta 
ja sosialismin saavutusten suojaamisesta. Sosialististen 
maiden ystävyyden ja yhteenliittyneisyyden lujittami
nen on erinäisistä vaikeuksista ja pulmista huolimatta 
ollut vallitsevana tendenssinä.

Neuvostoliiton ja veljesmaiden yhteistoiminta on me
nestyksellisesti kehittynyt ja lujittunut kaikilla aloilla.
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NKP:n ja veljesmaiden kommunististen puolueiden 
kanssakäyminen on kehittynyt säännöllisemmäksi ja 
monipuolisemmaksi. Ulkopoliittisen toiminnan yhden
suuntaistamisessa on saavutettu merkittäviä tuloksia. 
Sosialististen valtioiden yhteiset ehdotukset ja poliitti
set toimet vaikuttavat myönteisesti koko kansainvälisen 
tilanteen kehitykseen. Monia imperialististen hyökkää
jien hankkeita on tehty tyhjäksi sosialististen valtioi
den aktiivisten vastatoimien ansiosta.

Kollektiivisten toimenpiteiden tuloksena Varsovan 
sopimusmaiden sotilaallinen organisaatio on lujittunut. 
Liittolaisvaltioiden asevoimat ovat korkea-asteisessa 
valmiustilassa ja ovat veljeskansojen rauhanomaisen 
työn varma tae.

Neuvostoliiton ja sosialististen maiden molemmin
puolisesti edullinen taloudellinen yhteistoiminta on ke
hittynyt edelleen. Taloudellisen keskinäisavun neuvos
ton (SEV) maiden linja valtioidenkeskiseen erikoistu
miseen ja tuotannolliseen yhteistoimintaan, kansan ta
loussuunnitelmien läheiseen suhteuttamiseen ja talou
delliseen yhdentymiseen ilmentää sosialistisen maail
manjärjestelmän kehityksen objektiivisia tarpeita.

Neuvostoliiton ja sosialististen maiden bilateraalisten 
suhteiden lujittamiseksi on tehty paljon. Näiden suh
teiden tavoitteet ja periaatteet on vahvistettu Neuvos
toliiton ja sosialististen veljesmaiden ystävyys-, yhteis
työ- ja avunantosopimuksilla.

Edustajakokous hyväksyy täydellisesti ja vahvistaa 
NKP:n KK:n ja neuvostohallituksen leniniläisen peri- 
aatelinjan sekä konkreettiset toimet neuvostoliittolais- 
kiinalaisten suhteiden alalla. Kun Kiinan johtajat nou
dattavat omaa, leninismin kanssa yhteensovittamatonta 
aatteellis-poliittista toimintaohjelmaa, joka tähtää tais
teluun sosialistisia maita vastaan, kansainvälisen kom
munistisen liikkeen ja koko imperialisminvastaisen 
liikkeen hajottamiseen, NKP:n KK on omaksunut ai
noan oikean asenteen — marxismi-leninismin periaat
teiden johdonmukaisen puolustamisen, maailman kom
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munistisen liikkeen yhtenäisyyden kaikinpuolisen lu
jittamisen ja sosialistisen synnyinmaan etujen puolus
tamisen. Edustajakokous torjuu jyrkästi kiinalaisen 
propagandan parjaukselliset väitteet puolueemme ja 
valtiomme politiikasta. Samaan aikaan puolueemme 
esittää Neuvostoliiton ja Kiinan kansantasavallan suh
teiden normalisointia, hyvien naapuri- ja ystävyyssuh
teiden palauttamista neuvostokansan ja Kiinan kansan 
välille. Neuvostoliiton ja Kiinan kansantasavallan suh
teiden parantuminen vastaisi molempien maiden pitkä
aikaisia perusetuja, sosialistisen maailmanjärjestelmän 
etuja, imperialisminvastaisen taistelun voimistamisen 
etuja.

Edustajakokous hyväksyy täydellisesti NKP:n kes
kuskomitean toiminnan — intemationaalisen avun anta
misen yhdessä veljesmaiden kanssa Tshekkoslovakian 
kansalle sosialismin saavutusten suojaamiseksi sisäiseltä 
vastavallankumoukselta ja imperialistiselta taantumuk
selta. Tshekkoslovakian tapahtumat muistuttivat jäl
leen, että on tehostettava valppautta imperialismin ja 
sen asiamiesten sosialistisen yhteisön maissa punomien 
salajuonien suhteen. Ne muistuttivat jälleen, kuinka 
tärkeää on taistella johdonmukaisesti oikeisto-opportu
nismia vastaan, joka pyrkii sosialismin "parantamisen’’ 
varjolla hävittämään marxismi-leninismistä sen val
lankumouksellisen sisällön ja raivaa tietä porvarillisel
le ideologialle. Sosialististen maiden kansat ovat täynnä 
järkkymätöntä päättäväisyyttä vaalia ja puolustaa val
lankumouksellisia saavutuksiaan.

Sosialistisen järjestelmän kehitys näyttää yhä sel
vemmin, että on jatkuvasti lujitettava marxilais-lenini- 
läisen puolueen johtajuutta sosialistisessa yhteiskunnas
sa, parannettava herkeämättä puoluejohdon muotoja ja 
menetelmiä, sovellettava luovaa marxilais-leniniläistä 
käsittelytapaa ratkaistaessa sosialismin kehityksen ajan
kohtaisia ongelmia. Yhä uudelleen vahvistuu oikeaksi 
se Leninin johtoajatus, että sosialismin rakentamiseksi 
menestyksellisesti on pidettävä lähtökohtana sosialisti
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sen rakennustyön yleisiä lainomaisuuksia ja otettava 
samalla huomioon kunkin maan konkreettiset erikois
olot. Edustajakokous toteaa, että marxilais-leniniläis- 
ten puolueiden noudattaessa oikeaa politiikkaa sosialis
tisten maiden yhteiskuntarakenteen yhtäläisyys, ja nii
den kansojen perusetujen ja päämäärien yhtenäisyys 
tekevät mahdolliseksi kehittää ja lujittaa jatkuvasti 
sosialistista maailmanjärjestelmää.

Edustajakokous antaa NKP:n KK:n toimeksi lujittaa 
ja kehittää edelleenkin sosialististen maiden kommunis
tisten ja työväenpuolueiden kanssa noudatettavaa yh
teistyötä, josta ensi kädessä riippuu sosialistisen maail
manjärjestelmän rivien tiiviys ja yhtenäisyys: laajen
taa kaikin tavoin yhteistyötä sosialististen valtioiden 
kanssa kansainvälisen politiikan ja taloudellisten suh
teiden, mm. taloudellisen yhdentymisen alalla; lujittaa 
tieteellisiä ja kulttuurisuhteita.

2. Päättyneellä kaudella on jälleen tehty tyhjäksi 
imperialismin yritykset pysäyttää maailman vallanku
mouksellisten voimien laajeneva hyökkäys, häiritä so
sialismin lujittumista.

Harjoittaessaan aggressiivista politiikkaa kansainväli
sellä areenalla ja lujittaakseen luokkaherruutta omissa 
maissaan imperialistit käyttävät hyväkseen kapitalis
min valtiomonopolististen muotojen kasvua, valtioiden 
taloudellista yhdentymistä sekä tieteen ja tekniikan 
saavutuksia.

Taantumuksellisuus ja aggressiiviset pyrkimykset il
menevät selvimmin Yhdysvaltojen imperialismin poli
tiikassa, imperialismin, joka on suurimpana vaarana 
kansojen yhtenäisyydelle ja yleiselle rauhalle, pahim
pana esteenä yhteiskunnallisen edistyksen tiellä.. 
USA:lle on erityisen luonteenomaista aggressiivinen 
ulkopoliittinen linja ja paisuva militarismi, joka tuo' 
muassaan maailmansodan uhan. Sodan ja aggression 
voimat toimivat aktiivisesti muissakin imperialistisissa, 
maissa.

Nykykaudella, kun sosialismi on vakiintunut vankas
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ti huomattavassa osassa maailmaa ja kehittyy jatku
vasti, kun kapitalistisissa maissa kasvaa sisäisiä voimia, 
jotka asettuvat yhteiskunnan vallankumouksellisen uu
distamisen kannalle, kun kansallinen vapaustaistelu mo
nissa maissa kehittyy taisteluksi koko riisto- ja sorto- 
järjestelmää vastaan, käy yhä selvemmäksi, että impe
rialismilla ei ole historiallisesti mitään tulevaisuuden 
näköaloja.

Kapitalismin yritykset sopeutua uusiin olosuhteisiin 
eivät auta sen vakautumista yhteiskuntajärjestelmään. 
Kapitalismin yleinen kriisi syvenee jatkuvasti. Valtio
monopolistinen kehitys johtaa kapitalismin kaikkien 
ristiriitojen kärjistymiseen, monopolienvastaisen taiste
lun kiihtymiseen. Johtavana voimana tuossa taistelussa 
toimii työväenluokka, joka muuttuu yhä suuremmassa 
määrin kaikkien työtätekevien väestökerrosten veto- 
voimakeskukseksi. Työväenluokan, työtätekevien suuret 
joukkoesiintymiset enteilevät uusia luokkataisteluja, 
jotka voivat johtaa perinpohjaisiin yhteiskunnallisiin 
uudistuksiin, työväenluokan ja muiden sen kanssa liit
toutuvien työtätekevien väestökerrosten vallan pystyt
tämiseen. Kapitalististen valtioiden keskinäiset ristirii
dat kärjistyvät jatkuvasti.

Rauhan ja sosiaalisen edistyksen asemien lujittami
seksi on tärkeää käyttää täydellisemmin niitä mahdol
lisuuksia, joita kapitalistisen järjestelmän yleisen krii
sin nykyinen kärjistyminen synnyttää.

NKP tulee edelleenkin noudattamaan johdonmukai
sesti politiikkaa, joka tähtää yhtenäisyyteen ja kansain
väliseen solidaarisuuteen pääoman maiden työväenliik
keen kanssa.

Imperialismi kokee kansallisesta vapaustaistelusta 
kasvaneiden voimien jatkuvasti lisääntyvää painetta. 
Tärkeintä on se, että kansallinen vapaustaistelu on mo
nissa maissa alkanut itse asiassa kehittyä taisteluksi 
niin feodaalisia kuin kapitalistisiakin riistosuhteita vas
taan. Nykyajan kansallisen vapausliikkeen etujoukkona 
ovat maat, jotka ovat lähteneet ei-kapitalistisen kehi
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tyksen tielle, ts. ovat omaksuneet pitkällä tähtäyksellä 
suunnakseen sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen.

Kansojen imperialisminvastainen taistelu Latinalaisen 
Amerikan maissa kiihtyy kiihtymistään. Tuon maan
osan kansojen elämässä tapahtuu tärkeitä vallanku- 
mouksellis-demokraattisia muutoksia.

NKP on alati uskollinen leniniläiselle solidaarisuu
den periaatteelle, solidaarisuudelle kansallisen ja sosiaa
lisen vapautuksensa puolesta taistelevia kansoja koh
taan. Ne, jotka taistelevat vielä säilyneitä siirtomaako- 
mentoja vastaan, voivat kuten ennenkin luottaa meidän 
täydelliseen tukeemme. Edustajakokous pitää erityisen 
merkityksellisenä yhteistoiminnan laajentamista sosia
listisesti suunnistautuvien maiden kanssa.

3. Edustajakokous toteaa, että NKP:n KK on toimin- 
takertomuskaudella noudattanut johdonmukaisesti lin
jaa kommunistien rivien tiivistämiseen marxilais-leni- 
niläisellä perustalla, osoittavat lujuutta puolustaessaan 
kommunistisen liikkeen internationalistisia periaatteita. 
Yhdessä muiden marxilais-leniniläisten puolueiden 
kanssa tehtiin suuri työ valmisteltaessa ja pidettäessä 
vuoden 1969 kansainvälistä neuvottelukokousta, joka 
oli tärkeä edistysaskel kohti kommunistien kansainväli
sen yhtenäisyyden lujittamista ja kaikkien imperialis- 
minvastaisten voimien yhteenliittymistä ja antoi mer
kittävän panoksen marxilais-leniniläisen teorian usei
den perusväittämien kehittelyyn. NKP pitää neuvotte
lukokouksen esittämää imperialisminvastaisen taistelun 
ohjelmaa tärkeänä kommunististen ja työväenpuoluei
den toimintayhtenäisyyden lujittamisen perustana, jo
ka lisää kommunistisen liikkeen vaikutusta nykyiseen 
maailman kehitykseen. NKP kannattaa sitä, että kan
sainvälisiä neuvottelukokouksia kutsutaan tarpeen vaa
tiessa koolle myös tulevaisuudessa.

Edustajakokous antaa NKP:n KK:n tehtäväksi tais
tella edelleenkin johdonmukaisesti kommunistisen liik
keen yhtenäisyyden puolesta, toimia sen osuuden li
säämiseksi kaikessa imperialisminvastaisessa taistelus-
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sa, pyrkiä lujittamaan poliittisesti yhä vankemmin 
kommunistista liikettä ja sen marxilais-leniniläistä 
aatteellista yhtenäisyyttä.

Edustajakokous katsoo, että taistelu antikommunis
mia ja antisovetismia sekä oikeistolaista ja "vasemmis
tolaista” revisionismia ja nationalismia vastaan on edel
leenkin tärkeä ajankohtainen tehtävä.

Edustajakokous antaa NKP:n KK:n toimeksi laajen
taa ja lujittaa yhteyksiä kehitysmaiden vallankumouk- 
sellis-demokraattisiin puolueisiin, edistää yhteisten toi
mien ja yhteistyön aikaansaamista joukkojärjestöjen 
ja -liikkeiden sekä sosialistien ja sosiaalidemokraattien 
kanssa yhteisen imperialisminvastaisen taistelun eduk
si. Samalla puolueemme tulee käymään leppymätöntä 
taistelua kaikkia sellaisia pyrkimyksiä vastaan, joiden 
tavoitteena on työväenliikkeen alistaminen palvelemaan 
monopolipääoman etuja ja työtätekevien rauhan, demo
kratian ja sosialismin puolesta käymän taistelun hei
kentäminen.

4. NKP:n KK ja neuvostohallitus ovat toimintaker- 
tomuskaudella tehneet kaiken voitavansa turvatakseen 
suotuisat ulkomaiset olosuhteet kommunismin rakenta
miselle Neuvostoliitossa, sosialismin, kansojen vapau
den ja yleisen rauhan suojaamiselle, imperialististen 
aggressiivisten voimien toimien paljastamiselle ja eh
käisemiselle. Luja vastaisku aggressiiviselle politiikalle 
on Neuvostoliiton politiikassa aina yhdistynyt ajankoh
taisten kansainvälisten ongelmien rakentavan selvitte
lyn linjaan, yhteiskuntajärjestelmältään erilaisten val
tioiden rauhanomaisen rinnakkainolon leniniläisen peri
aatteen johdonmukaiseen noudattamiseen.

Edustajakokous antaa NKP:n KK:n tehtäväksi nou
dattaa edelleenkin linjaa, jonka tavoitteena on imperia
listisen sota- ja hyökkäyspolitiikan päättävä vastusta
minen, rauhan ja vapauden asialle vihamielisten hank
keiden paljastaminen ja estäminen.

Edustajakokous hyväksyy täydellisesti keskuskomi
tean ja neuvostohallituksen politiikan, joka tähtää
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Vietnamin, Laosin ja Kambodzhan kansojen kaikinpuo
liseen tukemiseen niiden oikeutetussa taistelussa ame
rikkalaisia hyökkääjiä ja näiden apureita vastaan ja 
kannattaa näiden maiden laillisten edustajien ehdotuk
sia, jotka tarjoavat ainoan mahdollisen keinon Indokii
nan ongelmien ratkaisemiseen.

Hyväksyen NKP:n KK:n ja neuvostohallituksen Lä- 
hi-idän politiikan edustajakokous antaa tehtäväksi tu
kea edelleenkin kaikin tavoin Yhdysvaltojen imperia
lismin kannustaman Israelin hyökkäyksen kohteeksi 
joutuneita arabikansoja sekä kehittää läheistä yhteistyö
tä edistyksellisten arabimaiden kanssa. Neuvostoliitto 
tulee pyrkimään oikeudenmukaiseen poliittiseen selvit
telyyn tuolla alueella. Tämä edellyttää israelilaisten 
joukkojen poistamista vallatuilta alueilta, jokaisen val
tion itsenäisen olemassaolon oikeuden toteuttamista se
kä Palestiinan arabiväestön laillisten oikeuksien kunni
oittamista.

Maailmanrauhan lujittamisen ja jännityksen lievit
tämisen avainongelmia on Euroopan turvallisuuden 
aikaansaaminen toisen maailmansodan tuloksena synty
neiden alueellisten ja poliittisten realiteettien tunnusta
misen pohjalta. Tässä mielessä on huomattava merkitys 
Neuvostoliiton ja Ranskan suhteiden kehittämisellä ja 
syventämisellä. Tärkeä toimenpide turvallisuuden ta
kaamiseksi meidän maanosassamme on 1970 solmittu 
neuvostoliittolais-länsisaksalainen sopimus sekä Puolan 
kansantasavallan ja Saksan liittotasavallan välinen so
pimus, joiden ratifiointi on edistävä ilmapiirin terveh
tymistä Euroopassa.

Euroopan tilanteen jatkuvaa parantumista edistäisi 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökysymyksiä käsit
televä neuvottelukokous.

Edustajakokous antaa NKP:n KK:n toimeksi noudat
taa edelleenkin johdonmukaisesti käytännössä rauhan
omaisen rinnakkainelon periaatetta ja laajentaa molem
min puolin edullisia suhteita kapitalistisiin maihin. 
Neuvostoliitto on valmis kehittämään suhteita myös
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Amerikan Yhdysvaltoihin pitäen lähtökohtana sitä, että 
tämä vastaa niin neuvostokansan ja Amerikan kansan 
kuin yleisen rauhan etuja. Samalla Neuvostoliitto tulee 
aina päättävästi esiintymään USA:n aggressiivisia toi
mia vastaan samoin kuin voimapolitiikkaa vastaan.

Edustajakokous hyväksyy täydellisesti toimintaker
tomuksessa muotoillut imperialismin aggressiivisen po
litiikan vastustamisen sekä rauhan, kansojen turvalli
suuden ja sosiaalisen edistyksen puolustamisen pää- 
suuntaviivat.

II
1. Toimintakertomuskaudella puolue on toteuttanut 

määrätietoisesti NKP:n 23. edustajakokouksen ohjeita 
maan kansantalouden kehittämisestä. Keskuskomitea 
on tehnyt suuren työn talouselämän johtojärjestelmän 
parantamiseksi. Edustajakokous toteaa suuren tyydytyk
sen tuntein, että työväenluokan, kolhoositalonpoikais- 
ton, sivistyneistön, kaikkien työtätekevien uhrautuvan 
työn tuloksena on otettu pitkä edistysaskel kommunis
min aineellis-teknisen perustan luomisessa, kansan elin
tason kohottamisessa ja maan mahdin lujittamisessa.

Kansantalouden kehittämisen viisivuotissuunnitelma 
vuosiksi 1966—70 on tärkeimpien osoittimien kohdalta 
täytetty menestyksellisesti. Talouden mittasuhteet ovat 
kasvaneet suuresti ja sen laadulliset osoittimet parantu
neet. Kansantulon ja yhteiskunnallisen työn tuottavuu
den kasvu on nopeutunut huomattavasti, teollisuustuo
tannon volyymi on lisääntynyt puolitoistakertaisesti, 
tuotantovälineiden tuotannon ja kulutushyödykkeiden 
tuotannon kasvuvauhdin välistä eroa on tasoitettu, 
kansantalouden tieteellis-teknisen edistyksen kannalta 
määrääviä aloja on kehitetty muita nopeammassa tah
dissa.

Tärkeänä tuloksena puolueen ja kansan toiminnasta 
ovat huomattavat saavutukset maatalouden kehittämi
sessä. Viljan, puuvillan, lihan, maidon sekä muiden 
maanviljely- ja karjataloustuotteiden tuotanto on li
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sääntynyt tuntuvasti. Kolhoosien ja valtiontilojen ta
lous on vahvistunut, on suoritettu huomattavia toimen
piteitä maataloustuotannon aineellis-teknisen varuste
lun ja taloudellisen kannustamisen alalla.

Kahdeksannella viisivuotiskaudella toteutettiin laaja 
perusrakennustöiden ohjelma. Maan talouspotentiaaili 
kasvoi huomattavasti, kansantalouden tuotannollisia 
perusvarantoja uusittiin. Kaikkia kuljetus- ja tietolii- 
kennelajeja kehitettiin.

Tuotantovoimien sijoittelua on parannettu ja kaik
kien liittotasavaltojen taloutta on kehitetty menestyk
sellisesti.

On luotu suotuisat edellytykset maan koko talouden 
jatkuvalle nousulle.

Kulunut viisivuotiskausi oli tärkeä vaihe sosiaalisten 
tehtävien ratkaisemisessa. Väestön reaalitulojen sekä 
työläisten ja toimihenkilöiden palkkojen ja kolhoosi- 
laisten työtulojen kohottamista koskevat tehtävät täy
tettiin ylittäen. Yhteiskunnalliset kulutusvarannot kas- 
voivat. Huomattavaa menestystä saavutettiin kansan
opetuksen, kulttuurin ja terveydenhuollon kehittämi
sessä. Valtion- ja osuuskaupan tavaranvaihto kasvoi 
suuresti. Työläisten ja toimihenkilöiden enemmistö siir
rettiin viiden työpäivän ja kahden lepopäivän viikkoon, 
lisättiin lomien vähimmäispituutta. Parannettiin neu
vostoihmisten asunto-oloja sekä kunnallisteknistä ja 
yleisöpalvelua.

Edustajakokous toteaa, että Neuvostoliiton kansan
talouden kehityksessä on merkittävien saavutusten 
ohella ollut myös epäkohtia. Uusien tuotantokapasiteet
tien käyntiinpanosuunni telmiä ei täytetty kokonaan ja 
teollisuuskohteiden rakennus- ja käyntiinpanoajat ovat 
vielä liian pitkät. Eräiden tärkeiden teollisuus- ja maa
taloustuotteiden suunniteltua tuotantotasoa ei ole saa
vutettu eikä kaikissa tuotantolaitoksissa ole käytetty 
olemassaolevia mahdollisuuksia teknisen edistyksen jou
duttamiseen, työn tuottavuuden kohottamiseen, tuottei
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den laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten 
alentamiseen.

Puolue-, neuvosto-, talous-, ammattiyhdistys- ja 
nuorisoliittoelimet ovat velvolliset ryhtymään kaikkiin 
välttämättömiin toimenpiteisiin mainittujen epäkohtien 
poistamiseksi, suuntaamaan työtätekevien ponnistukset 
yhteiskunnallisen tuotannon nopeaan lisäämiseen, 
NKP:n 24. edustajakokouksen yhdeksännestä viisivuo
tissuunnitelmasta antamien ohjeiden ja vuotuisten kan
san taloussuunnitelmien menestykselliseen täyttämiseen.

2. Edustajakokous hyväksyy täydellisesti toiminta
kertomuksessa tulevaksi kaudeksi esitetyt maan talou
dellisen kehittämisen tehtävät, velvoittaa puolueen kes
kuskomitean, kaikki puoluejärjestöt ja kaikki kommu
nistit ponnistelemaan tarmokkaasti niiden täyttämiseksi.

Yhdeksäs viisivuotiskausi on muodostuva tärkeäksi 
vaiheeksi puolueen ja kansan taistelussa neuvostoyh
teiskunnan viemiseksi eteenpäin kommunismin tietä, 
kommunismin aineellis-teknisen perustan rakentamises
sa sekä maan talous- ja puolustusmahdin lujittami
sessa. Viisivuotiskauden päätehtävänä on kansan ai
neellisen ja sivistyksellisen elintason huomattava kohot
taminen sosialistisen tuotannon nopean kehittämisen, 
tuotannon tehokkuuden lisäämisen, tieteellis-teknisen 
edistyksen ja työn tuottavuuden kasvun nopeuttamisen 
pohjalta.

Edustajakokous hyväksyy täydellisesti yhdeksännek
si viisivuotiskaudeksi suunnitellun laajan sosiaalisten 
toimenpiteiden ohjelman, jonka tarkoituksena on kaik
kien väestökerrosten hyvinvoinnin lisääminen, kaupun
kien ja maaseudun asukkaiden elintason lähentäminen, 
suotuisampien olojen luominen neuvostoihmisten työl
le ja virkistykselle, heidän kykyjensä ja luovan aktii
visuutensa kaikinpuoliselle kehitykselle sekä nousevan 
polven kasvatukselle.

Tätä silmällä pitäen edustajakokous pitää välttämät
tömänä yhdeksännellä viisivuotiskaudella:

— kohottaa väestön reaalituloja lähinnä korottamal

163



la työläisten ja toimihenkilöiden palkkoja sekä kolhoo- 
silaisten tuloja yhteistaloudesta. Korottaa vähimmäis
palkkaa, keskipalkkaisten työntekijöiden tariffi- ja vir
kapaikkoja;

— korottaa palkkalisiä maan itä- ja pohjoisalueilla;
— turvata yhteiskunnallisten kulutusvarantojen jat

kuva kasvu ja käyttää varoja näistä varannoista suur
ten ja heikosti toimeentulevien perheiden sekä tuotan
nossa työskentelevien naisten aineellisen aseman paran
tamiseen, terveydenhuollon ja koululaitoksen kehittä
miseen, nousevan polven kasvatukseen, eläkkeiden ja 
ylioppilaiden stipendien korottamiseen;

— lisätä huomattavasti kulutus- ja elintarvikkeiden 
tuotantoa, parantaa niiden laatua, laajentaa valikoimaa 
ja kehittää palvelualoja;

— laajentaa asuntojen, kunnallis-teknisen, kulttuuri- 
ja muiden yleishyödyllisten laitosten rakentamista var
sinkin itäisillä alueilla, luoda työtätekeville tarpeelliset 
edellytykset työhön, virkistymiseen ja liikuntakasva
tukseen. On parannettava kaupunkien ja työläisyhdys- 
kuntien hygieenisiä oloja, tehostettava luonnonsuojelua 
ja käytettävä järkiperäisesti hyväksi luonnonrikkauk
sia.

Edustajakokous tähdentää, että neuvostokansan elin
tason kohottamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden to
teuttamisen ehdottomana edellytyksenä on aineellisen 
tuotannon, sen tehokkuuden ja yhteiskunnallisen työn 
tuottavuuden jatkuva lisääminen.

Kommunistisen puolueen linja kansan elintason ko
hottamiseen tulee määräämään paitsi yhdeksännen vii
sivuotiskauden päätehtävän myös maan tulevan pitem
piaikaisen taloudellisen kehityksen yleisen suunnan. 
Lisääntynyt talouspotentiaali ja kansantalouden kehi
tyksen tarpeet tekevät mahdolliseksi ia välttämättö
mäksi ottaa taloudessa syvällisemmin suunnaksi elinta
son kohottamiseen liittvvien moninaisten tehtävien rat
kaiseminen. Edustajakokous katsoo, että talous-, neu
vosto-, ammattiyhdistys- ja puoluetyöntekijöidemme on

164



niin keskuksessa kuin alemmissa portaissa osoitettava 
kaikissa neuvostoihmisten elinoloja koskevissa asioissa 
suurinta vaativuutta ja vastuullisuutta.

3. Edustajakokous pitää välttämättömänä, että yh
deksännellä viisivuotiskaudella turvataan kansantalou
den kaikkien alojen nopea ja sopusuhtainen kehitys, li
sätään huomattavasti kansantuloa, joka on yhteiskun
nallisen tuotannon kasvun ja kansan elintason kohoa
misen lähde, parannetaan tuotantovoimien sijoittelua, 
kehitetään kaikkien liittotasavaltojen taloutta, otetaan 
nopeammin käyttöön itäisten alueiden runsaat luon
nonvarat.

Teollisuuden päätehtävänä on sosialistisen talouden 
teollisen perustan laajentaminen ja kehittäminen, neu
vostokansan elämäntarpeiden mahdollisimman täydel
linen tyydyttäminen. Tässä yhteydessä on otettava huo
mioon tarpeelliset teollisuustuotannon rakennemuutok
set, kehitettävä nopeimmin kulutustarvikkeiden tuotan
toa sekä niitä aloja, jotka ovat omiaan jouduttamaan 
teknistä edistystä.

Vastedeskin on kehitettävä nopeasti raskasta teol
lisuutta, joka on laajennetun uusintamisen, kansanta
louden teknisen uusimisen ja neuvostovaltion puolus- 
tusmahdin perusta. Raskaan teollisuuden on valmistet
tava huomattavasti enemmän tuotantovälineitä maata
louden, kevyen- ja elintarviketeollisuuden sekä yleisön
palvelun kehittämistä silmällä pitäen samoin kuin li
sättävä järjestelmällisesti kulttuuritarvifckeiden sekä jo
kapäiväisessä elämässä ja taloudessa tarvittavien tava
roiden tuotantoa.

Edustajakokous pitää ensiarvoisen tärkeänä perus- 
rakennustöitä ja perussijoitusten tehokkuuden lisää
mistä. Perusrakennustöitä suunniteltaessa on pyrittävä 
perussijoitusten keskittämiseen, samanaikaisesti raken
teilla olevien kohteiden määrän supistamiseen, tasa- 
painoitettava keskenään rakennusohjelmat sekä käy
tettävissä olevat voimavarat ia mahdollisuudet. Raken- 
nusaikoja on supistettava jyrkästi, päävoimat ja -varat
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on keskitettävä alullepantujen rakennustöiden saatta
miseen päätökseen, kiinnitettävä entistä enemmän huo
miota tuotantolaitosten ja tuotannon ajanmukaistami
seen. Vastedeskin tulee kehittää rakennustöiden teol
lista perustaa.

Ulkomaisten taloudellisten ja tieteeUis-teknisten yh
teyksien parantamisen tulee edistää kansantalouden ta
loudellisen tehokkuuden lisäämistä. Edustajakokous pi
tää niiden kehittämistä tärkeänä.

Edustajakokous kiinnittää puolue-, neuvosto- ja ta- 
louselinten huomiota siihen, että talouden valtavat mit
tasuhteet ja yhteyksien monimutkaistuminen kansanta
loudessa suurentavat tuotantoprosessia palvelevien alo
jen, varsinkin kulkulaitosten ja tietoliikenteen merki
tystä. Näiden alojen toimintaa on parannettava, on py
rittävä siihen, että ne tyydyttäisivät täydellisemmin 
maan lisääntyvät tarpeet samoin kuin parannettava ai- 
neellis-teknistä huoltoa.

4. Maataloustuotannon kohottaminen, väestön lisään
tyvän elintarviketarpeen ja teollisuuden kasvavan raa- 
ka-ainetarpeen täydellisempi tyydyttäminen on katsot
tava uuden viisivuotiskauden yhdeksi tärkeimmäksi 
tehtäväksi. Edustajakokous hyväksyy NKP:n keskusko
mitean laatiman maatalouden kehittämistä, kaikinpuo
lista voimaperäistämistä, aineellisen ja teknisen perus
tan lujittamista koskevan laajan kokonaisohjelman.

Erikoista huomiota on kiinnitettävä viljantuotannon 
lisäämiseen ja karjatalouden jatkuvaan kehittämiseen. 
Koneellistamalla nopeammin maataloustuotantoa, laa
jentamalla kemiallisten aineiden käyttöä ja maanparan- 
nustöitä sekä parantamalla maan, koneiden, kaikkien 
materiaali- ja työvoimavarojen käyttöä kolhooseissa ja 
valtiontiloilla on kohotettava yleisesti satoisuutta, luji
tettava rehutaloutta ja lisättävä karjatalouden tuottoi
suutta.

Maataloustuotannon erikoistumista on syvennettävä 
ja sen keskitystä voimistettava, on parannettava kaik
kea kolhoosien ja valtiontilojen tuotannollis-teknistä
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palvelua, kehitettävä kolhoosien yhteisiä sekä valtion 
ja kolhoosien keskisiä tuotannollisia yhtymiä.

Edustajakokous katsoo, että maatalouden kehittämi
nen on yleiskansallinen tehtävä, ja kehottaa puolue-, 
neuvosto-, ammattiyhdistys- ja nuorisojärjestöjä, kol
hoosien ja valtiontilojen sekä teollisuuden työntekijöitä 
toteuttamaan tarmokkaasti puolueen viitoittamaa maa
talouden nopean kehittämisen ohjelmaa.

5. Edustajakokous pitää erikoisen merkityksellisenä 
elintarvikkeiden ja teollisuustavaroiden tuotannon li
säämistä, kunnallisteknisen ja muun yleisöpalvelun laa
jentamista, jotta tyydytettäisiin väestön lisääntyvä 
maksukykyinen kysyntä, ja katsoo välttämättömäksi 
suunnata näihin tarkoituksiin entistä huomattavampia 
perussijoituksia. Tämä tehtävä on ratkaistava siten, et
tä valtion säätämät kulutushyödykkeiden vähittäishin
nat pysyvät muuttumattomina ja alennetaan erinäisten 
tavaroiden hintoja sitä mukaa kuin kyseisten tavaroi
den tuotanto kasvaa ja kasaantuu tarpeellisia resurs
seja.

Tulee kehittää kauppaa ja yleistä ruokailua kaupun
geissa ja maaseutupaikkakunnilla, tutkia jatkuvasti os
tajien tarpeita, toimia joustavammin tavaravarantojen 
käytössä, lujittaa kauppalaitoksen teknistä perustaa, 
käyttää nykyaikaisia menetelmiä ja kohottaa väestön 
kulttuuripalvelun tasoa. Näiden tehtävien ratkaisemi
sessa on tärkeää käyttää hyväksi paikallisia mahdolli
suuksia.

6. Edustajakokous katsoo, että viitoitettujen taloudel
listen ja sosiaalisten tehtävien täyttämiseksi menestyk
sellisesti on kaikin tavoin lisättävä yhteiskunnallisen 
tuotannon tehokkuutta ja pyrittävä nopeuttamaan työn 
tuottavuuden kasvua kansantalouden kaikilla aloilla.

Talouden rakennetta on parannettava, on lisättävä 
kunkin perusvarantoyksikön tuotosta ja investoinneista 
saatavaa hyötyä, alennettava ominaismateriaalikulutus- 
ta ja työkustannuksia sekä kohotettava kaikin tavoin 
tuotteiden laatua. On käytävä päättävää kamppailua
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epätaloudellisuutta, tuhlausta ja liiallisuuksia vastaan, 
parannettava työnjärjestelyä, ryhdyttävä toimenpitei
siin työntekijävoimien pätevyyden kohottamiseksi ja 
niiden vakiinnuttamiseksi, käytettävä tuottavasti työ
ajan jokainen minuutti.

Yhteiskunnallisen tuotannon tehokkuuden lisäämisen 
ratkaisevana edellytyksenä on tieteellis-teknisen edis
tyksen nopeuttaminen. On laajennettava perustavaa 
laatua olevia tieteellisiä tutkimuksia, käytettävä täy
dellisemmin hyväksi tieteen ja tekniikan saavutuksia, 
uusittava jatkuvasti ja suunnitelmallisesti koneita ja 
laitteita kansantalouden kaikilla aloilla nykyaikaisen 
korkeatehoisen tekniikan pohjalla, supistettava kalikin 
tavoin uuden tekniikan ja edistyksellisen teknologian 
luomisen ja käyttöönoton määräaikoja sekä käytettävä 
aktiivisemmin parhainta kotimaista ja ulkomaista koke
musta.

Näiden tehtävien ratkaisemisessa lankeaa korkea 
vastuu SNTL:n valtion suunnittelukomitealle, SNTL:n 
ministerineuvoston tieteen ja tekniikan valtionkomite
alle, ministeriöille ja SNTLrn tiedeakatemialle samoin 
kuin kaikille tieteellisille tutkimuslaitoksille sekä insi
nööri- ja suunnittelutoimistoille.

Edustajakokous katsoo, että tieteellis-teknisen edis
tyksen nopeuttamisen on oltava jatkuvasti liittotasaval
tojen kommunististen puolueiden keskuskomiteoiden, 
puolueen aluepiiri-, alue-, kaupunki- ja piirikomiteoi- 
den-, puolue-, talous-, ammattiyhdistys- ja nuorisoliit
to] ärjestöj en sekä tuotantolaitosten, kolhoosien ja val
tiontilojen työntekijäkuntien huomion keskipisteenä.

7. Edustajakokous katsoo välttämättömäksi pitäu 
edelleenkin suuntana kansantalouden johtojärjestelmän 
kehittämistä ja suunnittelun parantamista. Tulee ko
hottaa suunnitelmien tieteellisen perustelun ja tasapai- 
noittamisen laatua, yhdistää optimaalisesti tuotanto
si akohtainen ja alueellinen suunnittelu, turvata suur
ten kansantalousongelmien yhtenäissuunnittelu ja rat
kaiseminen. On kohotettava työntekijöiden vastuulli
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suutta valtionsuunnitelmien ja -tehtävien täyttämises
tä.

Tuotannon kehittämisessä, tieteellis-teknisen edistyk
sen ja työn tuottavuuden kasvun nopeuttamisessa sekä 
tuotteiden laadun kohottamisessa on käytettävä täydel
lisemmin hyväksi aineellisia ja moraalisia kannusteita, 
on sovellettava paremmin taloudellisia vipusimia, jotta 
voimavarat tulisivat otetuiksi käyttöön täydellisemmin, 
sekä kehitettävä taloudellisesti tarkoituksenmukaisia 
välittömiä tuotantolaitosten keskinäisiä yhteyksiä. On 
saatettava päätökseen kaikkien aineellisen tuotannon 
alojen, tieteellisten tutkimus- ja suunnittelulaitosten 
sekä yleisönpalvelualojen siirtyminen uuteen suunnitte
lun ja taloudellisen kannustuksen järjestelmään, on toi
mittava tarmokkaasti tämän järjestelmän kehittämisek
si ja syventämiseksi. Taloustieteellä on tässä mittavat 
tehtävät.

Vastakin on keskitettävä tuotantoa perustamalla tuo
tannollisia sekä tieteellis-tuotannoLlisia yhtymiä ja kom
binaatteja, joiden on vastaisuudessa muodostuttava yh
teiskunnallisen tuotannon tärkeimmiksi itsekannatta
viksi renkaiksi. Tulee kehittää hallinto- ja johtokoneis- 
ton rakennetta, poistaa siitä tarpeettomat väliportaat, 
käyttää laajemmin hyväksi toimisto- ja tietokoneita, au
tomaattisia ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiä sekä tie
teellisiä menetelmiä.

Edustajakokous katsoo, että kommunistisen rakennus
työn nykyvaiheessa, jolloin tieteellis-tekninen edistys 
kehittyy nopeasti, käy ensivuoroisen tärkeäksi kaikkien 
työntekijöiden ja laajojen työtätekevien joukkojen ta- 
lousopillinen sivistys.

Puolueen asettamien taloudellisten tehtävien mitta
suhteet ja luonne sanelevat välttämättömyyden kohot
taa huomattavasti kaiken taloudellisen toiminnan tasoa. 
Keskeisiä tehtäviä on edelleenkin työtätekevien jouk
kojen entistä laajempi vetäminen mukaan johtamaan 
tuotantoa.

8. Uudella viisivuotissuunnitelmalla on valtava kan
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sainvälinen merkitys. Sen täyttäminen on edistävä huo
mattavalla tavalla yhteistä asiaa, sosialististen valtioi
den taloudellisen mahdin voimistumista, sosialistisen 
maailmanjärjestelmän asemien lujittumista kapitalis
min kanssa käytävässä taloudellisessa kilvassa.

III

1. Edustajakokous toteaa, että kommunistisen raken
nustyön kulussa, tieteellis-teknisen kumouksen kehit
tyessä sekä talouden ja työn luonteen muuttuessa oleel
lisesti tapahtuu tärkeitä sosiaalisia muutoksia. Työläis
ten ja talonpoikien ammatti valmennus ja -taito, heidän 
sivistys- ja kulttuuritasonsa kohoavat; kaupungin ja 
maaseudun työ- ja elinolot lähenevät vähitellen toisi
aan; sivistyneistön olletikin tieteellis-teknisen sivisty
neistön lukumäärä kasvaa. Neuvostoyhteiskunnan yhte
näisyys lujittuu yhä enemmän työväenluokan sosialis
tisten intressien ja kommunististen ihanteiden pohjalla.

Edustajakokous pitää puolueen sosiaalipolitiikan yh
tenä tärkeimpänä tehtävänä työväenluokan johtajuuden 
jatkuvaa toteuttamista, työväenluokan ja talonpoikais
ten liiton lujittamista, työläisten, kolhoosilaisten ja si
vistyneistön, kaikkien neuvostoihmisten yhteenliittä
mistä yhteisessä työssä.

2. Edustajakokous toteaa, että päättyneellä kaudella 
on luonteenomaista maamme kaikkien kansakuntien ja 
kansalaisten ryhmien kaikinpuolinen edistys ja jatkuva 
läheneminen. Neuvostoliiton kansojen mainiot saavu
tukset ovat tulos niiden yhteisestä työstä, NKP:n 
kansallisuuspolitiikan johdonmukaisesta toteuttamises
ta. Sosialistisen rakennustyön kulussa on muotoutunut 
uusi historiallinen ihmisyhteisö, neuvostokansa.

Vastedeskin on noudatettava horjumattomasti leni
niläistä linjaa, jonka tarkoituksena on lujittaa Sosialis
tisten Neuvostotasavaltojen Liittoa pitäen silmällä neu
vostovaltiomme yhteisiä etuja ja ottaen huomioon 
kunkin siihen kuuluvan tasavallan kehitysolot sekä pyr
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kien johdonmukaisesti kaikkien sosialististen kansakun
tien jatkuvaan kukoistukseen ja niiden asteittaiseen lä
hentämiseen.

Edustajakokous pitää tärkeänä kaikkien työtäteke
vien kasvattamista neuvostopatriotismin hengessä, 
ylpeiksi sosialistisesta kotimaastaan, neuvostokansan 
suurtöistä, heidän kasvattamistaan internationalismin 
hengessä, leppymättömiksi nationalismin, shovinismin 
ja kansallisen rajoittuneisuuden ilmauksia kohtaan, hei
dän kasvattamistaan kaikkien kansakuntien ja kansal
lisuuksien kunnioittamisen hengessä.

3. Edustajakokous tähdentää, että taistelu kommunis
min rakentamiseksi liittyy erottomasti sosialistisen de
mokratian kaikinpuoliseen kehittämiseen, neuvostoval
tion lujittamiseen, yhteiskunnan koko poliittisen orga
nisaation kehittämiseen.

Puolueen suorittamien toimenpiteiden ansiosta työ
tätekevien edustajain neuvostojen toiminta on käynyt 
entistä aktiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi ja ne 
ovat valvoneet tehokkaammin asiaintilaa taloudellisen 
ja sivistyksellisen rakennustyön tärkeimmillä lohkoilla. 
Edustajakokous katsoo, että neuvostojen tulee entistä 
täydellisemmin hoitaa tehtäviään, vaikuttaa tehokkaasti 
talouden ja kulttuurin kehitykseen, kansan elintason 
kohottamiseen, käsitellä entistä tarmokkaammin sosiaa
lista ja muuta palvelua sekä yleisen järjestyksen suoje
lua koskevia kysymyksiä. Tulee johdonmukaisemmin to
teuttaa periaatetta, että täytäntöönpanoelimet tekevät 
tiliä edustuselimille, on kohotettava korkeammalle edus
tajien arvovalta ja aktiivisuus, heidän vastuullisuuten
sa valitsijoita kohtaan. Tätä silmälläpitäen edustajako
kous katsoo tarkoituksenmukaisemmaksi määritellä 
kaikenasteisten edustajaneuvostojen asema, niiden val
tuudet ja oikeudet sekä virka-asemassa olevien henki
löiden velvollisuudet edustajia kohtaan.

Tärkeänä tehtävänä on valtiokoneiston, kaikkien 
johtoelinten toiminnan täsmällisyyden, joustavuuden 
ja kulttuurin kohottaminen. Jokaisessa laitoksessa tv-
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lee suhtautua huomaavaisesti työtätekevien tarpeisiin 
ja huoliin, hyväntahtoisesti ja kunnioittavasti ihmisiin. 
Edelleenkin on lujitettava sosialistista laillisuutta, pa
rannettava miliisi- ja prokuraattorilaitoksen ja oikeus
istuinten toimintaa. Puoluejärjestöjen, ammattiliittojen 
ja komsomolin tulee saada kaikki kansalaiset ja toimen
haltijat noudattamaan tiukasti lakeja ja tehostaa työtä
tekevien lainopillista valistusta. On parannettava kan- 
sankontrollin toimintaa, huolehdittava siitä, että Leni
nin aatteita laajojen joukkojen toimesta tapahtuvasta 
alinomaisesta ja tehokkaasta valvonnasta toteutettaisiin 
horjumattomasti käytännössä.

Todeten, että työtätekevien laajimpana joukkojär- 
jestönä ammattiyhdistyksillä on suuri merkitys, edus
tajakokous katsoo välttämättömäksi parantaa edelleen
kin niiden toimintaa. Puolue on vastaisuudessakin 
huolehtiva siitä, että ammattiyhdistykset täyttävät me
nestyksellisesti tehtäväänsä johtotaidon kouluina, talou
denpidon kouluina, kommunismin kouluina. Ammatti
liittojen tulee tehostaa toimintaansa maan talouden ke
hittämisen hyväksi, saada työtätekevät entistä aktiivi
semmin mukaan johtamaan tuotantoa ja yhteiskunnalli
sia asioita, parantaa sosialistisen kilpailun järjestelyä, 
kasvattaa kommunistista suhdetta työhön. Ammattiliit
tojen perustehtäviä on huolehtia työläisten ja kaikkien 
työtätekevien laillisista eduista, työ- ja elinolojen pa
rantamisesta. tehostaa työlainsäädännön, työnsuojelu- 
ja työturvallisuussäännöksien ia -normien valvontaa, 
huolehtia paremmin työtätekevien vapaa-ajan järjestä
misestä kulttuuriseksi ja terveeksi.

Nykyoloissa komsomolilla on puolueen lähimpänä re
servinä ja apulaisena oleva entistä suurempi osuus ja 
merkitys nousevan polven kommunistisessa kasvatuk
sessa ja uuden yhteiskunnan rakentamisessa. Komso
molin keskeisin tehtävä on kasvattaa nuorisoa kommu
nistisen aatteellisuuden. neuvostoisänmaallisuuden. 
internationalismin, hyvän järjestyneisyyden ja kurin
alaisuuden hengessä, suorittaa nuorison keskuudessa
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aktiivista valistustyötä sosialistisen järjestelmän saavu
tusten ja etuuksien selvittämiseksi ja pyrkiä siihen, et
tä jokainen nuori ihminen olisi uuden yhteiskunnan 
aktiivinen rakentaja. Komsomolin tulee käyttää parem
min sille annettuja mahdollisuuksia nuorten vetämisek
si laajalti mukaan yhteiskunnalliseen elämään, valtiol
liseen, taloudelliseen ja sivistykselliseen rakennustyö
hön. Komsomolin järjestöissä on puolueeseen kuuluvaa 
ydinjoukkoa edelleenkin vahvistettava.

4. Edustajakokous toteaa tyydytyksen tuntein, että 
puolue ja sen keskuskomitea keskittävät pysyvästi huo
mionsa puolustuslaitoksen rakentamista, Neuvostoliiton 
asevoimien mahdin ja taistelukyvyn lujittamista koske
viin kysymyksiin. Kotimaamme puolustusmahdin kaik
kinaista vahvistamista, neuvostoihmisten kasvattamista 
siinä hengessä, että he olisivat ehdottoman valppaita ja 
aina valmiina puolustamaan sosialismin suuria aikaan
saannoksia, tulee vastaisuudesskin pitää puolueemme 
ja kansamme yhtenä tärkeimmistä tehtävistä.

5. Edustajakokous toteaa, että ouoluejärjestot ovat 
kuluneella toimintakertomuskaudella tehneet jatkuvas
ti työtä neuvostoihmisten kasvattamiseksi kommunisti
sen valveutuneisuuden hengessä.

Edustajakokous tähdentää, että työtätekevien marxi- 
lais-leniniläisen maailmankatsomuksen, jalojen aatteel- 
lis-poliittisten ominaisuuksien, kommunistisen moraa
linormien muovaaminen on vastaisuudessakin oleva 
puoluejärjestojen ideologisen työn keskeinen tehtävä.

T ä r k e in t ä  p u o lu e e n  id e o l o g i s e s s a  t y ö s s ä  o n  m a r x i l a ;s -  
l e n i n i l ä i s t e n  a a t t e id e n  l e v i t t ä m i n e n ,  le D D v m ä t ö n  h y ö k -  
k ä y s t a i s t e l u  p o r v a r i l l i s t a  j a  r e v i s i o n i s t i s t a  id e o l o g ia a  
v a s t a a n .

Mitä tärkeimpänä aatteellis-poliittisen toiminnan osa
na on ihmisten kasvattaminen suhtautumaan kommu
nistisesti työhön ja yhteiskunnalliseen omaisuuteen, 
työtätekevien luovan aktiivisuuden kehittäminen, tie
toisen kurinalaisuuden ja järjestyneisyyden lujittami
nen.
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Puolue-, ammattiliitto- ja komsomoljärjestöjen on 
kiinnitettävä alituisesti huomiota siihen, että kehitetään 
työtätekevien sosialistista kilpailua taloudellisen ra
kennustyön ja ihmisten välisten sosialististen suhteiden 
tehokkaana lujittamismenetelmänä. Samalla kun paran
netaan aineellisen kiinnostuksen muotoja, on kaikin 
tavoin lisättävä moraalisten kannusteiden merkitystä, 
kohotettava kunniaan työntekijöiden parhaimmisto ja 
tehtävä tunnetuksi sen arvokas kokemus.

Yhteiskuntapoliittisessa elämässä, työtätekevien kom
munistisessa kasvatuksessa on suuri merkitys työtäte
kevien tuotannollisella kollektiivilla. Kollektiivin huo
lenpito jokaisesta työntekijästä, huomaavainen suhtau
tuminen hänen tarpeisiinsa, keskinäinen avunanto ja 
vaateliaisuus ovat elämäntapamme erottamattomia piir
teitä, joita on jatkuvasti vakiinnutettava ja kehitettävä. 
Yleinen mielipide on päättävämmin suunnattava tais
teluun työkurin rikkomuksia, oman edun tavoittelua, 
toisten kustannuksella elämistä, varastelua, lahjusten 
ottoa ja juopottelua vastaan. On jatkettava taistelua 
kaikkia ihmisten tietoisuudessa ja käytöksessä esiin
tyviä menneisyyden jäänteitä vastaan. Tämä vaatii puo
lueen, yhteiskuntamme kaikkien valveutuneiden voi
mien alituista huomiota.

6. Edustajakokous katsoo tärkeäksi tehtäväksi paran
taa jatkuvasti koko koululaitosta talouden, tieteen ja 
kulttuurin kehityksen ja tieteellis-teknisen kumouksen 
vaatimuksia vastaavasti.

Uudella viisivuotiskaudella on siirryttävä täydellises
ti nuorison yleiseen keskikouluopnivelvollisuuteen, ryh
dyttävä toimenpiteisiin yleissivistävän koulun aineel
lisen perustan lujittamiseksi, kohotettava koululaisten 
opetuksen laatua, valmistettava heitä aktiivisemmin ja 
määrätietoisemmin yhteiskuntahyödylliseen työhön.

Edelleenkin on kehitettävä teknillistä ammattikoulu
tusta, laajennettava kaikin tavoin keski koulusivistyk
sen antavien teknillisten ammattiopintojen verkkoa.

Erikoisalojen korkeakoulu- ja opisto-opetuksen alalla
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tulee laajentaa työntekijäin koulutusta tieteen ja tek
niikan uusimmille ja lupaavimmille aloille, antaa nuo
rille spesialisteille perusteellisempaa nykyaikaista tie
toutta, tottumusta organisatoriseen ja yhteiskuntapoliit
tiseen työhön ja taitoa soveltaa saamiaan tietoja käy
täntöön.

Nuorison koko koulutus- ja kasvatustyön tarkoituk
sena on kehittää nuorissa sukupolvissa kommunistista 
vakaumuksellisuutta ja moraalia, rajatonta uskollisuut
ta sosialistiselle kotimaalle.

7. Edustajakokous korostaa, että tärkeimpiä tekijöitä 
kommunistisen rakennustyön tehtävien menestykselli
sessä ratkaisemisessa on neuvostotieteen kehittäminen. 
Samalla kun kehitetään laajalla rintamalla tieteellisiä 
tutkimuksia, tiedemiesten ponnistukset tulee keskittää 
tärkeimpien ongelmien ratkaisuun, lujittaa tieteen yh
teyttä kommunistisen rakennustyön käytäntöön, no
peuttaa tieteen saavutusten soveltamista kansantalou
teen. On kaikin tavoin kohotettava instituuttien, oppi- 
tuohen ja laboratorioiden työn tehokkuutta, pyrittävä 
luomaan jokaisessa tieteellisessä kollektiivissa todelli
nen luovan työn, tiedemiesten hedelmällisten väittely
jen ja keskinäisen vaateliaisuuden ilmapiiri.

Luonnontieteiden, teknisten ia yhteiskuntatieteiden 
aloilla toimivien tiedemiesten yhteistoimintaa tulee lu
jittaa.

8. Edustajakokous toteaa kirjallisuuden ja taiteen 
kasvavan osuuden sosialistisen yhteiskunnan henkisen 
rikkauden luomisessa. Neuvostokansa on kiinnostunut 
sellaisten teosten luomisesta, joissa todellisuus kuvastui
si oikein ja todennettaisiin suurella taiteellisella voi
malla kommunismin aatteita.

Puolueen kirjallisuus- ja taidepolitiikka perustuu le
niniläisiin puoluekantaisuus- ja kansanomaisuusperiaat- 
teisiin. Puolue kannattaa sosialistisen realismin pohjal
ta kehitettyjen muotojen ja tyylien moninaisuutta ia 
runsautta. Se antaa korkean arvon taiteilijan lahjakkuu
delle, hänen luovan toimintansa aatteelliselle kommu
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nistiselle suuntaukselle, leppymättömälle suhtautumi
selle kaikkeen, mikä estää eteenpäinkulkuamme. Kir
jallisuus ja taidearvostelumme tulee aktiivisesti nou
dattaa puolueen linjaa, olla periaatteellisempaa, yhdis
tää vaateliaisuus tahdikkuuteen, huomaavaiseen suh
tautumiseen taiteellisten arvojen luojiin.

Edustajakokous katsoo, että kirjailijoiden, elokuva- 
väen, kuvaamataiteilijoiden, säveltäjien, näyttämötai
tein joiden, arkkitehtien liittojen tulee kiinnittää alitui
sesti huomiota kirjallisuuden ja taiteen luovan kehityk
sen ongelmiin, liiton jäsenten aatteellis-teoreettisen ta
son ja ammatillisen taituruuden kohottamiseen, kasvat
taa kirjailijoissa ja taiteilijoissa suurta vastuuntuntoa 
työstään yhteiskunnan edessä, lujittaa kaikin tavoin 
taiteen alalla toimivien työntekijöiden ja tuotannollis
ten kollektiivien yhteistyötä.

9. Edustajakokous korostaa puolueen joukkojen kes
kuudessa suoritettavan valistus- ja selvitystyön kasva
vaa merkitystä. Tehtävänä on poistaa tässä suhteessa 
esiintyvät epäkohdat ja selvittää aktiivisemmin ja mää
rätietoisemmin kommunistisia aatteita ja rakennus
työmme konkreettisia tehtäviä. Puolueen ideologisessa 
työssä on keskeiselle sijalle asetettava lähiajoiksi 
NKP:n 24. edustajakokouksen päätösten ja aineiston 
syvällinen selittäminen työtätekeville.

Edustajakokous antaa suuren merkityksen lehdistön, 
radion ja television toiminnan jatkuvalle perantumisel- 
le. Puoluejärjestojen tulee käyttää taitavasti hyväksi 
joukkotiedotusvälineitä ja valistuskeinoja. huolehtia nii
den toiminnan vaikuttavuudesta ja operatiivisuudesta, 
lehtimiesten ja valistustyöntekijäin poliittisen kypsyy
den ja taitavuuden kohottamisesta.

IV

1. Tehdessään yhteenvetoja kuljetusta taipaleesta ja 
määritellessään tulevia tehtäviä edustajakokous toteaa 
tyydytyksen tuntein, että keskuskomitean johtamana
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puolue noudattaa horjumattomasti leniniläistä linjaa ja 
täyttää kunnialla tehtävänsä työväenluokan, työtäteke
vien, koko neuvostokansan poliittisena johtajana.

Käytäntö on vahvistanut täysin oikeiksi ja elinvoi
maisiksi 23. edustajakokouksen kannanmäärittelyt puo- 
luerakennustyön peruskysymyksistä. Niitä johdonmu
kaisesti toteuttamalla puolue on lujittanut rivejään, te
hostanut vaikutustaan kommunistisen rakennustyön 
kaikilla lohkoilla ja lujittanut yhteyksiään joukkoihin. 
Toimintakertomukset ja vaalit puolueessa osoittivat jäl
leen kerran vakuuttavasti, että NKP on tullut 24. edus
tajakokoukseensa eheänä, keskuskomiteansa ympärille 
tiiviisti yhteenliittyneenä, omaten uutta kokemusta po
liittisesta ja organisatorisesta työstä.

Edustajakokous korostaa, että poliittisen linjan ja 
konkreettisen toimintaohjelman menestyksellinen to
teuttaminen seuraavana viisivuotiskautena vaatii puo
lueen ja kansan kaikkien voimien mobilisoimista. Edel
leenkin on kohotettava kaikin tavoin puolueen johta
juutta, pyrittävä lujittamaan kaikkien kommunistien, 
kaikkien neuvostoihmisten mielipide- ja toimintayhtei- 
syyttä.

2. Toimintakertomuskaudelle on ollut luonteenomais
ta puolueen rivien kasvu ja laadullisen koostumuksen 
paraneminen. Puoluejärjestöt toteuttavat johdonmukai
sesti sitä 23. edustajakokouksen ohjetta, että johtava 
sija puolueen sosiaalisessa koostumuksessa kuuluu työ
väenluokalle. NKP:hen hyväksytyistä on enemmän 
kuin puolet työläisiä. Tätä kantaa on pidettävä ohjeena 
vastaisuudessakin, sillä se vastaa täydellisesti puolueen 
luonnetta, työväenluokan sijaa ja merkitystä neuvosto
yhteiskunnassa.

Puoluerivien koostumuksen laadullista parantamista 
ja kommunistien kasvatusta on edelleen pidettävä puo
lueen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä. Puolueen rivejä 
on vastaisuudessakin täydennettävä työväenluokan, 
kolhoosi talonpoikaisten ja sivistyneistön ansioituneilla 
edustajilla tiukan yksilöllisen valinnan pohjalta.
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3. Edustajakokous toteaa, että keskuskomitea on 
päättäväisesti pitänyt linjanaan puolueen sisäisen de
mokratian jatkuvaa kehittämistä, leniniläisten puolue- 
elämän normien noudattamista, kommunistien aktiivi
suuden kohottamista. Puolueessa on johdonmukaisesti 
pidetty kiinni johtavien elinten valinnallisuudesta ja 
tilivelvollisuudesta, kollektiivisen johdon periaatteesta. 
Puolueen toimintaa koskevat kysymykset käsitellään 
ja ratkaistaan laajalta demokraattiselta pohjalta. Puo
luekomiteat ovat alkaneet ottaa tarkkaavaisemmin huo
mioon kommunistien arvostelevat puheet ja ehdotukset 
ja tehostaneet niiden varteenoton valvontaa. Kommu
nistien vastuu järjestöjensä ja koko puolueen asiainti
lasta on kohonnut.

Edustajakokous tähdentää, että leniniläisen demo
kraattisen sentralismin periaatteen horjumattoman 
noudattamisen tulee vastaisuudessakin olla puolue- 
elämän ehdottomana lakina, sillä se on puolueen lujuu
den ja toimintakyvyn ratkaiseva ehto. Jokaisessa puo- 
luejärjestössä tulee saada kaikki kommunistit osallis
tumaan aktiivisesti puoluepäätösten käsittelyyn, laadin
taan ja täytäntöönpanoon, kehittää periaatteellista kri
tiikkiä ja itsekritiikkiä, joka on koeteltu epäkohtien 
korjaamisen ja asioiden kohentamisen menetelmä. Vas
taisuudessakin on parannettava puolueen sisäistä tie
dotustoimintaa, käytettävä sitä täydellisemmin hyväksi 
tärkeänä johtamiskeinona, kasvatus- ja valvontaväli
neenä.

NKP :n voima on sen jäsenten korkeassa aatteellisuu
dessa, aktiivisuudessa ja uhrautuvuudessa, puolue ei 
hyväksy passiivisuutta, välinpitämättömyyttä eikä epä- 
poliittisuutta. Jokaisen kommunistin tulee olla tietoi
nen poliittinen taistelija, kantaa aina ja kaikkialla kun
nialla leniniläisen puolueen jäsenen arvokasta nimeä. 
Samalla kun kehitetään kommunistien aktiivisuutta on 
kohotettava heidän vastuullisuuttaan NKP:n ohjelman 
ja sääntöjen täyttämisestä ja vedettävä tilille ne, jotka 
käyttäytymisellään häpäisevät puolueen jäsenen arvo
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kasta nimeä, rikkovat puolue- ja valtiokuria. Tässä suh
teessa NKP:n KK:n puoluekontrollikomitean ja puo
lueen paikallis elinten puoluekomissioiden tulee esittää 
huomattavaa osaa.

Ottaen huomioon, että aikaisemmin määrätty jäsen- 
kirjojen voimassaoloaika on kulunut umpeen, edustaja
kokous antaa keskuskomitean tehtäväksi suorittaa puo
lueen jäsenkirjojen vaihdon siten, että tämä tärkeä or- 
ganisatoris-poliittinen toimenpide myötävaikuttaisi puo
lueen lujittumiseen ja kommunistien aktiivisuuden ja 
kurinalaisuuden kohoamiseen.

4. Edustajakokous katsoo tarpeelliseksi parantaa puo
lueen johtoa kommunistisen rakennustyön kaikilla loh
koilla ja kohottaa joukkojen keskuudessa suoritettavan 
organisatorisen ja poliittisen työn tasoa.

Todetaan tarkoituksenmukaiseksi kutsua sääntömää
räiset NKP:n edustajakokoukset ja liittotasavaltojen 
kommunististen puolueiden edustajakokoukset koolle 
kerran viidessä vuodessa käytäntöön vakiintunutta kan
santalouden viisivuotiskausittaista suunnittelua vastaa
vasti. Aluepiirien, alueiden, piirikuntien, kaupunkien ja 
piirien puoluekonferenssit, puoluekomitean omaavien 
puolueen perusjärjestöjen toimintakertomus- ja vaali
kokoukset sekä konferenssit säädetään pidettäväksi kak
si kertaa viisivuotiskaudella edustajakokousten väliai
kana.

Puoluejärj estojen osuuden kohottamiseksi puoluepo
litiikan toteuttamisessa puolue katsoo tarpeelliseksi 
myöntää tuotannon alalla toimivien puolueen perusjär
jestöjen ohella oikeuden valvoa laitoksen johdon toi
mintaa tieteellisten tutkimuslaitosten, oppi-, kulttuuri- 
ja valistus- sekä lääkintälaitosten peruspuoluejärjes- 
töille. Keskus- ja paikallisten neuvosto- ja talous järjes
töjen- ja -virastojen puoluejärjestöjen tulee niiden 
omalaatuisuuden vuoksi tehostaa henkilökunnan toi
minnan valvontaa puolueen ja hallituksen ohjeiden 
täytäntöönpanon osalta.
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5. Edustajakokous toteaa, että yhteiskuntaelämän 
kaikkien puolien johdon, joukkojen keskuudessa ta
pahtuvan organisatorisen ja poliittisen työn tason ko
hoaminen riippuu välittömästi kaaderien valinnan, si
joittelun ja kasvatuksen parantamisesta. Puolue pitää 
ensiarvoisen tärkeänä, että puoluetyön, valtiollisen, ta
loudellisen, kulttuuri- ja kasvatustyön sekä yhteiskun
nallisen toiminnan kaikilla lohkoilla olisi johdossa po
liittisesti kypsiä, asiantuntevia, pystyviä järjestöjä. Puo
lueen j?. maan edessä olevat suuret ja vaikeat tehtävät 
vaativat pakottavasta., että johtohenkilöiden tulee halli
ta täydellisesti nykyaikaisia johtamismenetelmiä, taju
ta se mikä on uutta, nähdä kehityksen suuntaviivat, 
osata löytää tehokkaimmat heräävien kysymysten rat- 
kaisutiet ja käyttää hyväksi toisten tietoja ja kokemus
ta. Puolueen kaaderipolitiikan tulee vastaisuudessakin 
suuntautua siihen, että samalla kun suhtaudutaan vaa- 
livasti vanhoihin työntekijöihin ja käytetään mahdolli
simman suuressa määrin hyväksi heidän kokemustaan 
ja tietojaan, nostetaan esiin nuoria lupaavia työnteki
jöitä.

Edustajakokous katsoo, että viime vuosina pysyväksi 
muodostuneen luottamuksen ja kunnioituksen työnteki
jöitä kohtaan tulee periaatteellisen vaateliaisuuden 
rinnalla olla vastaisuudessakin läpikäyvänä kaikessa 
kaadereita koskevassa toiminnassa. On kohotettava 
työntekijöiden vastuuta heille uskotusta tehtävästä, ryh
dyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin niihin nähden, jot
ka rikkovat kuria, eivät tee johtopäätöksiä arvostelusta 
eivätkä käyttäydy oikealla tavalla. Jokaisen työnteki
jän tulee muistaa, että sosialistinen kuri on yksi ja kaik
kia velvoittava.

Antaessaan myönteisen arvion viime vuosina suori
tetusta työstä johtohenkilöiden koulutus- ja lisäval- 
mennusjärjestelmän muodostamisen alalla, edustajako
kous katsoo välttämättömäksi parantaa edelleenkin tätä 
järjestelmää. Kaikkien työntekijöidemme tulee alin
omaa oppia, kohottaa aatteellis-teoreettista tasoaan, pe
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rehtyä tieteen ja edistyksellisen käytännön saavutuk
siin välttyäkseen jäämästä jälkeen elämästä.

6. Edustajakokous panee merkille, että kuluneelle toi- 
mintakertomuskaudelle on ollut leimallista puolueen 
aatteellis-teoreettisen toiminnan aktivisoituminen ja 
kommunistisen marxilais-leniniläisen kasvatuksen para
neminen.

Keskuskomitean täysistuntojen päätöksissä, Loka
kuun suuren sosialistisen vallankumouksen 50-vuotis- 
päivää, V. I. Leninin syntymän 100-vuotispäivää ja 
Marxin ja Engelsin syntymän 150-vuotispäivää koske
vissa puolueasiakirjoissa on tehty syvälle yltävät yleis
tävät johtopäätökset sosialistisesta ja kommunistisesta 
rakennustyöstä ja maailman vallankumousliikkeestä.

Puolueen teoreettista ajattelua ovat rikastuttaneet 
uudet johtopäätökset ja kannan määrittelyt sellaisista 
tärkeistä ongelmista, kuin kommunismin aineellis-tek- 
nisen perustan rakentamiskeinoista, tuotannon tehok
kuuden kohottamisesta, kansantalouden johtamismuo- 
doista, agraaripolitiikasta. Yhdessä veljespuolueiden 
kanssa on kehitelty sosialistisen maailmanjärjestelmän 
kehityksen periaatekysymyksiä ja tutkittu nykyajan 
kapitalismin kehityksen uusia ilmiöitä.

On kiinnitetty runsaasti huomiota oppiin puolueesta, 
puolueen johtavasta osuudesta sosialismin ja kommu
nismin rakentamisessa. NKP on ryhtynyt hyökkäävään 
taisteluun antikommunismin ideologiaa, erilaisia porva
rillisia ja revisionistisia käsityksiä vastaan.

Puolueen aktiivinen teoreettinen toiminta on cliut 
omiaan lujittamaan yhteiskuntamme aatteellista yhte
näisyyttä, marxismin-leninismin arvovallan kasvua kan
sainvälisellä näyttämöllä.

Edustajakokous katsoo, että marxilais-leniniläisen 
opin luovalla kehittelyllä ja levittämisellä, taistelulla 
sen revidointiyrityksiä vastaan tulee vastaisuudessakin 
olla keskeinen sija puolueen aatteellisessa toiminnassa. 
Puolueen teoreettiset voimat tulee suunnata kehittele
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mään edelleen nykyaikaisen yhteiskuntakehityksen 
ajankohtaisia ongelmia ja ennen kaikkea kommunistisen 
rakennustyön kysymyksiä.

Edustajakokous velvoittaa puoluejärjestot kiinnittä
mään enemmän huomiota kommunistien marxilais-le- 
niniläiseen valistamiseen, kaaderien kasvatukseen mar- 
xismin-leninismin syvällisen tutkimisen ja nykyajan pe
rusongelmia koskevien puolueen kannanottojen pohjal
ta. Edelleenkin on parannettava jo muodostunutta puo- 
lueopiskelujärjestelmää, on poistettava päättäväisesti 
puolueopiskelusta formalismin ainekset ja pyrittävä 
tarmokkaasti kohottamaan puolueopiskelun vaikutusta 
kommunistisen tietoisuuden ja aktiivisuuden kasvuun.

Puoluejärjestöjen tulee alinomaa pitää huolta va- 
listustyöntekijöistä ja luoda mahdollisimman suotuisat 
edellytykset heidän tehokkaalle toiminnalleen.

★ ★ ★

Puolueen tulevan toiminnan tehtäviä, maamme kehi- 
tysnäköaloja määritellessään NKP:n 24. edustajakokous 
asettaa täsmällisesti ja selvästi ohjelmaksi talouden ja 
kulttuurin nousun, työtätekevien elintason kohottami
sen, sosialistisen demokratian kehittämisen ja neuvosto
yhteiskunnan yhtenäisyyden lujittamisen, johdonmukai
sen taistelun imperialismia ja aggressiivista politiikkaa 
vastaan rauhan, demokratian ja sosialismin puolesta. 
Edustajakokous ilmituo vakaumuksensa, että puolueen 
ja kansan ponnistuksin nämä tehtävät tulevat menes
tyksellisesti täytetyiksi. Suunnitelmamme ovat reaalisia. 
Niiden täyttäminen riippuu meidän jokaisen työstä, 
päättäväisyydestämme ja taidostamme, järjestyneisyy
destämme ja kurinalaisuudestamme.

Kommunistien monimiljoonaisen armeijan nimissä 
edustajakokous kehottaa työläisiä, kolhoosilaisia, kan- 
sansivistyneistöä, koko neuvostokansaa innoittuneeseen 
luovaan toimintaan suuren synnyinmaamme kukoistuk
sen hyväksi.



Marxismi-leninismin lipun alla, kommunistisen puo
lueen johdolla eteenpäin kohti kommunismin uusia 
voittoja!
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