
A. N. KOSYGININ LOPPUPUHEENVUORO

Toverit edustajat!
Edustajakokouksemme on päättänyt viisivuotissuun

nitelman ohjeiden käsittelyn. Käsittelyn tulokset to
distavat vakuuttavasti, että puolueemme edustajako
koukseen valtuuttamiensa edustajien kautta yksimieli
sesti hyväksyy tämän valtavan, tieteellisesti perustel
lun sosiaalistaloudellisen ja kulttuurirakennus työn oh
jelman maassamme.

Edustajien puheenvuorot ovat jatkaneet, tehneet yh
teenvedon ja päättäneet tämän puolueemme mitä huo
mattavimman ohjelmallisen asiakirjan yleiskansallisen 
käsittelyn, joka edelsi edustajakokousta. Näiden pu
heenvuorojen peruspiirteinä ovat bolshevistinen peri
aatteellisuus ja asiallisuus, pätevyys ja sosialistisen yh
teiskuntajärjestelmän kehitysnäköalojen syvä ymmär
täminen, parhaiden ratkaisujen luova etsintä ja kiih
keä voitontahto.

Edustajakokouksemme on selvästi osoittanut puolu
een ja kansan yhtenäisyyden, puolueemme internatio- 
naalisen solidaarisuuden kaikkia sosialismin maita, ko
ko maailman kommunisteja kohtaan. Ne ovat ottaneet 
ohjelmamme vastaan luotettavana takeena Neuvosto
liiton kasvavasta panoksesta yhteisessä taistelussamme 
rauhan ja sosiaalisen edistyksen puolesta.

Toverit! Edustajakokouksen asettama valiokunta on 
käsitellyt ehdotetut korjaukset ja täydennykset ohjei
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den luonnokseen. Osan näistä lisäyksistä ja korjauksista 
valiokunta ehdottaa liitettäväksi ohjeisiin. Ohjeiden 
teksti siihen tehtyine muutoksineen on jaettu teille.

Kaikki muut ehdotukset valiokunta ehdottaa siirret
täväksi Neuvostoliiton ministerineuvoston, Neuvostolii
ton valtionsuunnittelukomitean (gosplan), ministeriöi
den ja hallintovirastojen käsittelyyn, jotta ne tulisivat 
huolellisesti tutkituiksi ja huomioonotetuiksi viisivuo
tissuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Viisivuotissuunnitelman laatimisessa tulemme nojau
tumaan Leonid Iljitsh Brezhnevin keskuskomitean toi- 
mintaselostuksessa esittämiin perusajatuksiin, ja käy
tämme laajasti hyväksemme edustajakokousedustajain 
puheenvuoroihin sisältyneitä ehdotuksia.

Edustajakokouksen vahvistamat ohjeet muodostavat 
yhdeksännen viisivuotissuunnitelman perustan. Viisi
vuotissuunnitelman laatimisen kulussa tullaan epäile
mättä löytämään uusia yhteiskunnallisen tuotannon te
hon kohottamisen ja työn tuottavuuden kasvun reser
vejä, mobilisoimaan täydentäviä resursseja kansan 
kasvavien aineellisten ja kulttuuritarpeiden entistä täy
dellisemmäksi tyydyttämiseksi.

Suunnitelman laatiminen, viisivuotiskauden tehtä
vien jakaminen eri vuosille, tuotantoaloille, talousalu
eille ja tuotantolaitoksille on välttämätöntä suorittaa 
loppuun kuluvan vuoden elokuun 1. päivään mennes
sä, minkä jälkeen suunnitelma käsitellään hallitukses
sa, annetaan NKP:n keskuskomitean täysistunnon ja 
Neuvostoliiton korkeimman neuvoston istunnon käsi
teltäväksi.

Näin ollen, sosialistisen demokratian periaatteita nou
dattaen, uudesta viisivuotissuunnitelmasta tulee kan
san yhtenäisen tahdon ilmaus, puolueen ja kansan kol
lektiivisen järjen, niiden luovan uskalluksen ja jalon 
tulevaisuuteen pyrkimisen olennoituma.

NKP:n 24. edustajakokous on kirjoittanut kirkkaan 
sivun puolueemme historiaan, suuren kaikkivoittavan 
Marxin, Engelsin ja Leninin opin kehitykseen. Ja jo
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kainen meistä edustajakokouksen osanottajista tuntee 
syvän ja iloisen tunteen osallisuudesta suureen sosiaa
lisen edistyksen suunnittelun asiaan, jonka hedelmät 
tulevat kuulumaan kaikille sosialistisille uurastajille.

Puolueemme edustajakokoukset ovat aikakauden ta
pahtumia kansamme ja koko maailman kommunistisen 
liikkeen historiassa. Kansan mieleen jää kiitolliset 
muistot jokaisesta puolueemme edustajakokouksesta.

Jättimäisten historiallisten monumenttien tavoin mei
dän edustajakokouksemme viitoittavat suuren tien ka
pitalistisesta menneisyydestä sosialistiseen nykyisyy
teen. Kirkkaan tähden tavoin meidän edustajakokouk
semme osoittavat oikean tien koko ihmiskunnan valoi
saan tulevaisuuteen.

Lujittukoon ja kehittyköön puolueen ja kansan mur- 
tumaton yhtenäisyys taistelussa kansan vapauden ja 
onnen puolesta, maailmanrauhan ja kommunistisen tu
levaisuuden puolesta!
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