
L. I. BREZHNEVIN PÄÄTTÄJÄISPUHE  
EDUSTAJAKOKOUKSESSA

Toverit kokousedustajat!
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 24. edustajako
kous lähestyy loppuaan. Kymmenen päivän ajan suuren 
puolueemme lähettiläät, kaikkien sen kunniakkaiden 
joukkojen täysivaltaiset edustajat ovat olleet edustaja
kokouksessamme pohtiakseen viisivuotisen työn tulok
sia ja laatiakseen poliittisen linjan edessä oleviksi vuo
siksi.

Kymmenen päivän ajan on Kremliin, meidän puo
luekokoukseemme ollut kääntyneenä koko puolueemme 
ja kansamme huomio, kansamme, joka oikeutetusti pi
tää puoluekokouksia tärkeinä virstanpylväinä historias
saan ja kulussaan kohti kommunismia.

Näinä kymmenenä päivänä koko maailman katseet 
ovat olleet kääntyneinä tähän saliin, koska jo kauan 
on tajuttu koko maapallolla se, mitä valtavaa osaa 
näyttelevät historiallisessa kehityskulussa ja maailman 
tapahtumissa sosialistiset maat ja kommunistiset puo
lueet, sosialistinen suurvaltamme ja leniniläinen puo
lueemme. Työväenluokka, ihmiskunnan työtätekevät 
ja sen kommunistinen etujoukko ovat sankarillisella 
kamppailullaan ja uhrautuvalla työllään vahvistaneet 
ne ajat, jolloin maailmanhistoria ei voi kehittyä ilman 
sosialismia ja kommunismia, eikä voi kehittyä vastoin 
sitä.
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Kun teemme yhteenvetoa puoluekokouksesta, voim
me sanoa täysin perustellusti, että on tehty suuri työ 
ja että sen asiakirjoissa ja edustajain puheenvuoroissa 
ovat heijastuneet arvokkaalla tavalla puolueemme val
tava ja kaikinpuolinen kokemus ja sen kollektiivinen 
viisaus. Puoluekokouksen päätökset ja asiakirjat jäävät 
vielä pitkäksi aikaa puolueen ja kansan aatteellisen ja 
teoreettisen elämän keskeiseksi osaksi. Me kommunistit, 
kaikki neuvostoihmiset ammennamme niistä innostusta. 
Puoluekokouspäätökset ovat meille luotettavaa ohjaus
ta toimintaan.

Olen jo sanonutkin, että neuvostokommunistit pitä
vät puoluekokouksiaan tilintekona ei vain omalle puo
lueelleen, vaan kaikille kommunistisille puolueille ja 
koko maailman työväenliikkeelle. Tämä tunne oli meillä 
myös tullessamme 24. puoluekokoukseen.

Sen työhön osallistui, kuten tiedätte, yli 100 :n kom
munistisen ja työväenpuolueen, kansallisdemokraattisen 
ja sosialistisen puolueen valtuuskuntaa. Kenties ei 
koskaan aiemmin historiassa ole ollut vielä koolla yhtä 
edustavaa maailman vallankumouksellisten, vapautus- 
ja edistyksellisten voimien kokousta. Me neuvostokom
munistit olemme siitä hyvin tyytyväisiä.

Kun kuuntelimme ulkomaisten ystäviemme ja velji
emme puheenvuoroja, tunsimme uudella voimalla ole- 
vamme erottamaton osa suurta kansainvälistä liikettä, 
jonka tehtävänä on muuttaa maailmaa. Me tunsimme 
erityisen voimakkaasti kaikkien niiden asioiden merki
tyksen, joita puolueemme ja kansamme suorittaa, ja 
sen panoksen merkityksen maailman vallankumous- 
prosessiin, jonka olemme antaneet ja annamme saavu- 
tuksillamme kommunismin rakentamisessa.

Me pystyimme vielä kerran vakuuttumaan, että ul
komaiset toverit hyväksyvät yksimielisesti puolueemme 
suuntauksen, sen periaatteellisen marxilais-leniniläisen 
linjan maailman kommunistisessa liikkeessä, sen jatku
vat ja johdonmukaiset ponnistelut tämän liikkeen yhte-

382



näisyyden lujittamiseksi ja kaikkien vallankumouksel
listen voimien rivien tiivistämiseksi.

Rakkaat ulkomaiset veljet ja ystävät! Sallikaa minun 
kiittää teitä puoluekokouksen, puolueemme ja koko 
neuvostokansan nimissä siitä suuresta panoksesta, jonka 
olette antaneet puoluekokouksemme työhön. Sallikaa 
minun kiittää teitä sisältörikkaista ja syvällisistä pu
heenvuoroista jotka entistä selvemmin paljastivat meil
le kuvan maailmasta ja kaikista maanosissa käynnissä 
olevista vallankumouskamppailuista. Sallikaa minun 
kiittää puolueestamme ja neuvostokansasta sanotuista 
lämpimistä sanoista sekä niistä solidaarisuuden ja kan
sainvälisyyden tunteista, jotka täyttivät puheenne.

Toverit kokousedustajat!
24. puoluekokous aseisti puolueemme, koko neuvosto
kansan poliittisella linjalla ja poliittisella ohjelmalla 
edessä olevaksi kaudeksi. Tämän linjan olemus ja sen 
sisältö on selväpiirteisesti ilmaistu keskuskomitean toi
mintakertomuksessa, edessä olevan viisivuotiskauden 
toimintaohjeluonnoksesta pidetyssä selonteossa sekä 
puoluekokouksemme juuri hyväksymissä päätöksissä ja 
päätöslauselmissa.

Talouspolitiikan alalla puolueen linja on neuvosto
kansan elinolojen parantamisen linja.

Vähentämättä huomiotaan raskaan teollisuuden kehi
tykseen mm. puolustusteollisuuden alalla puolue aset
taa tärkeimmäksi käytännön tehtäväkseen kohottaa ko
ko taloustyöllään olennaisesti työtätekevien hyvinvoin
tia. Tämä on tavoitteemme, toverit, ja sen saavuttami
seksi meidän on käytettävä täydessä määrin hyväksi 
kaikkia talouteemme sisältyviä varantoja ja mahdolli
suuksia.

Sosiaalipolitiikan alalla puolueen linja on neuvosto
yhteiskunnan yhtenäisyyden lujittamisen, neuvostoyh
teiskunnan muodostavien luokkien ja vhteiskuntaryh- 
mittymien, kaikkien kansakuntien ia kansallisuuksien 
toisiinsa lähentämisen linja, sosialistisen demokratian
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kansanjoukkojen yhteiskunnallisten ja valtion asioiden 
johdonmukaisemman kehittämisen, yhä laajempien 
päätöksiin mukaanvetämisen linja. Edelleen se on linja 
kaikkien työtätekevien kommunistisen tietoisuuden ko
hottamiseksi, tieteen ja kulttuurin kehittämiseksi neu
vostoihmisen henkisen kukoistuksen kohottamiseksi 
sekä sen henkisen ja poliittisen ilmapiirin vakiinnutta
miseksi maassa, jonka vallitessa on helppo hengittää, 
työskennellä hyvin ja elää rauhassa.

Puolueen rakennustyön alalla se on linja puolueen 
suorittaman yhteiskunnan johtamisen menetelmien pa
rantamiseksi, puolue-elämän leniniläisten normien tiu
kaksi noudattamiseksi ja puolueemme rivien tiivistä
miseksi entisestään. Se on linja puolueemme yhteyk
sien kaikinpuoliseksi lujittamiseksi työväenluokkaan ja 
koko neuvostokansaan.

Ulkopolitiikan alalla puolueemme linja on rauhan ja 
kansainvälisen turvallisuuden, sosialististen maiden vel
jeyden ja koko maailman imperialismin vastaisten voi
mien liiton lujittamisen linja. Jo nyt voidaan sanoa, 
että 24. puoluekokouksen esittämä taisteluohjelma kan
sojen rauhan, vapauden ja riippumattomuuden puoles
ta on saanut hyvin laajaa vastakaikua kaikissa maan
osissa.

24. puoluekokouksen laatiman ohjelman keskeisellä 
paikalla ovat niin ollen neuvostokansan kaikkein elin- 
tärkeimmät edut. Jo nyt näkyy, että neuvostoihmiset — 
niin kommunistit kuin puolueettomatkin — ovat suh
tautuneet juuri näin 24. puoluekokouksen työhön ja 
sen päätösten perussisältöön.

Sallikaa ilmaista vakaumus, että se antaa neuvosto
kansalle entistä enemmän voimia, tarmoa ja innostusta 
työssä ja ponnistuksissa, jotka tähtäävät uuden viisi
vuotissuunnitelman suositusten ja puoluekokouksen 
hyväksymien päätösten toteuttamiseen.

Toverit kokousedustajat, te edustatte puolueemme 
eri tasavaltojen, alueiden ja piirien järjestöjä. Te edus
tatte kansantaloutemme kaikkia aloja, yhteiskuntaelä
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män ja kommunismin rakentamisen aloja. Te edustatte 
neuvostokommunistien kaikkia sukupolvia. Kaikki tä
mä on antanut mahdollisuuden käsitellä laajasti ja pe
rusteellisesti puoluekokoukselle asetettuja kysymyksiä 
ja löytää ratkaisut, jotka kaikkein suurimmassa määrin 
vastaavat asioiden, puolueen ja kansan etuja.

Muutaman päivän kuluttua palaatte kaupunkeihinne 
ja kyliinne ja puoluejärjestoihin. Sallikaa ilmaista va
kaumus, että jokapäiväisessä työssänne, toverit kokous
edustajat, välitätte kaikille kommunisteille, kaikille työ
tätekeville sen energia- ja innoitusvarauksen, jonka 
jokainen meistä sai puoluekokouksessa.

Nyt kun olemme laatineet luotettavan, oikean poliit
tisen linjan, on tärkeintä sen menestyksekäs toteutta
minen.

Puoluekokouksen asettamien tehtävien mittasuhteet 
ovat sellaiset, että niiden ratkaiseminen vaatii kaiken 
työmme, — taloudellisen, aatteellis-poliittisen sekä puo- 
lueorganisatorisen työmme tason vakavaa kohottamis
ta. Juuri tähän on keskitettävä kaikkien puoluejärjes- 
töjen ponnistukset. Yhdellä sanalla edessä on paljon 
kiinteistä ja mieltä kiehtovaa tekemistä. Meitä odotta
vat uhrautuvan ja innoittavan työn vuodet. Vain siten 
me toteutamme puoluekokouksen suunnitelmat.

Suurta menestystä teille, toverit kokousedustajat! 
Suurta menestystä puolueelle, Leninin puolueelle, tun
nustetulle neuvostokansan johtajalle, suurta menestystä 
neuvostotyötä tekeville, oman kohtalonsa ja oman on
nensa luojille!

Eläköön Neuvostoliiton kommunistinen puolue! Elä
köön sankarillinen neuvostokansa!

Marxismi-leninismin lipun alla eteenpäin, uusiin 
kommunismin voittoihin!

Toverit kokousedustajat, sallikaa katsoa Neuvostolii
ton kommunistisen puolueen 24. edustajakokouksen 
päättyneen.

385


