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(A Krasznnja Zvjezda 1040. évi 168-i számának vezércikke nyomán) 

A Szovjetúnió Lenini Kommunista Ifjú-
sági Szövetsége XI. Kongresszusának e'ő-
estéjén a Fegyveres Erők sok Komszomol-
szervezetében érdekes gyűlések zajlottak 
le, melynek napirendjét, Majakovszkij 
egyik költeményének alábbi szavai fejez-
ték ki: 

..Ha téged komszomolcnak hívnak, 
akkor tetteiddel erősítsd ezt a nevet!" 

A komszomolista harcosok célul tűzik ki , 
naguk elé, hogy mindennap konkrét haza-
fias cselekedetekkel erősítsék nagy, szocia-
"sta hatalmunkat. Célul tűzik azt, hogy: 

minden Komszomolc legyen a kiképzés 
„kiváló"-ja! 

Számtalan alosztály bizonyította be, 
h°gy ezt a feladatot meg tudja oldani. 
Annak az alosztálynak, melynek Komszo-
mol-titkára Djukov szkv., valamennyi kom-
szomolca a mult hónapban kifogástalan 
szolgálatáért és a kiképzésben elért ered-
ményéért parancsnoki\ dicséretben része-
sült. Kiváló szervezet az is, melynek, kom-
szomol-titkára Sztyepánov szkv., mert a 
kiképzési évet a szervezet valamennyi 
komszomolca csupa kiváló és jó osztályzat-
fai fejezte be. Vagy egy másik alosztály, 
amelynek Zsucovjel" gárdaőrm. a titkára, 
ahol valamennyi komszomolc megkapta a 
.,kiváló"-kat megillető jelvényt. Ezeknél a 
Példáknál mindenekelőtt az tűnik fel, 
hogy nem egyesek, hanem kivétel nélkül 
minden tagja a Komszomol-szervezetnek 
elérte ezt a pozitív eredményt. A komszo-
molcok eredményei ezeknél az alosztályok-
nál szolgáljanak mintaképül Fegyveres 
Erőnk összes Komszomol-szervezetei szá-
mára. 

Egyetlen Komszomol-szervezetnek sincs 
most joga megelégedni azzal, hogy tagjai-
nak zöme példás, törekvő katona. A fel-
adat abból áll, hogy minden komszomolc 
első legyen a kiképzésben és a fegye-
lemben. Érthető, hogy ez a Komszomol-
szervezetektől nem rövid lejáratú erőmeg-
feszítést követel, hanem elszánt, fáradsá-
gos mindennapi munkát. 

Egyes Komszomol-szervezeteknél kiala-

kult az a helytelen nézet, hogy netn min-
den katona lehet „kiváló". A Komszomol-
Szövetség azon szervezeteinek tapaszta-
lata, ahol valamennyi komszomolc élhar-
cossá vált, tanulságosan bebizonyítja, 
hogy a siker titka épp az emberekkel való 
egyéni foglalkozásban rejlik-. Meg kell 
tudni találni az ifjú katona szívéhez ve-
zető utat, mozgásba kell hozni legjobb 
hazafias érzéseit és akkor aź"ügy eredmé-
nyesen fog haladni. Kiválókat nevelni, ez 
azt jelenti, hogy ne „általában" dolgoz-
zunk az ifjúság egész tömegével, hanem 
minden embert külön figyeljünk és tudjuk, 
hogy kinek mikor kell bajtársi segítséget 
nyújtani, kinek kell idejében ügyes taná-
csot adni, kitől kell egyszerűen szigorúan 
megkövetelni kötelességeinek teljesítését és 
kit kell biztatni. 

Meg kell magyarázni a Komszomol-Szö-
vetség soraiban szolgáló tiszteknek, hogy 
élszerepüknek abban kell kifejezésre jutni, 
hogy katonai szakmájukat kiválóan elsajá-
títják, hogy mintaszerűen oktatják és ne-
velik alárendeltjeiket és az alosztálynál a 
katonai fegyelem magas színvonalát 
érik el. 

Jelenleg a hadsereg és a flotta kom-
sZomolcai előtt álló feladatok arra kötele-
zik a politikai szerveket és a pártszerve-
zeteket, hogy fokozzák a komszomolcok irá-
nyítását, emlékezve arra, hogy a kiválóak 
neveléséért folyó harc az összes Komszo-
mol-szervezetek szövetségén belüli és tö-
megpolitikai munkájának felemelését köve-
teli meg. A kiképzés nyári időszaka a 
hadseregben és a flottánál a legíelősség-
teljesebb és a legbonyolultabb, de ugyan-
akkor a legáldásosabb időszak új ered-
mények elérésére az alakulatok, hadihajók 
és alosztályok harci tökéletesítésében. Eb 
ben az időszakban pezsegjen a komszo-
mol-élet. A Komszomol-Szövetség szerve-
zetei minden erejüket oda irányítsák, hogy 
valamennyi komszomolc a harc- és politi-
kai kiképzés kiválóinak sorába kerüljön. 
Ez a feladat nehezedik Komszomol szer-
vezeteink vállára és ezt a feladatot meg 
kell oldani. 

M. Z. 
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