
A kommunisták tevékenysége a rejtett tartalékok 
feltárásában 

(Fordította: Lex Mihály ezredes) 

A Lenin-renddel kitüntetett Moszkvai Honi Légvédelmi Körzet had
tápegységei és intézetei pártszervezeteinek beszámoló-választó taggyűlései 
a szovjet nép, a Fegyveres Erők harcosai eddig nem látott azon politikai 
és munka aktivitásának feltételei között folytak le, melyet a Szovjetunió 
megalakulásának 50 éves évfordulójára való felkészülés és annak megün
neplése váltott ki. Az év összesített eredményei mindenkit örömmel töl
töttek el. A hadtápegységek és -intézetek többsége „kiváló" és „jó" érté
kelést kapott, minden második katona a harci és katonai kiképzés élen
járójává vált, jelentős mértékben növekedett a minősített szakemberek 
és a kommunista munka hőseinek száma. 

Kiváló címet értek el az Sz. Lescsev, I. Danilov, N. Komarov, P. Vu
szik kommunisták által vezetett kollektívák. Ezen kollektívák sikerei az
zal magyarázhatóak, hogy itt a kommunisták, komszomolisták, valamint 
az egész személyi állomány nevelése érdekében minden nap célirányos 
pártmunka folyik a szolgálati és pártkötelesség teljesítése magas fokú 
politikai öntudatának és felelősségének szellemében. 

A pártszervezet - a katonai kollektíva harci m-agja, a parancsnok 
megbízható támasza, az alárendeltek kiképzésében és nevelésében. Aktívan 
hat a harcosok életére és tevékenységére, valamint kiképzésük és szolgá
latuk minden részére. 

A beszámolók és a választások a kommunisták magas fokú aktivitását 
mutatták, a pártszervezetek munkájáért érzett fokozott felelősségről, a 
párt követelményeiről, kutató készségéről, a hiányosságokkal szembeni 
békülhetetlenségéről, a kiképzési és ellátási tervek sikeres végrehajtása 
megszervezésében a párt növekvő szerepéről és a szocialista kötelezett
ségekről tanúskodtak. 

Konkrét példa: abban a pártszervezetben, ahol A. Veszelov őrnagy a 
párttitkár, a beszámoló-választó taggyűlés különösen aktívan folyt le. Itt 
senki sem maradt közömbös a vezetőség beszámolójában felvetett kér
dések iránt. A beszámoló éles és önkritikus volt. Az minden egyes kom
munistáról elmondta, amit megérdemelt, szó volt a pártmunkában való 
részvételekről is. 
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A beszámolóból és a felszólalásokból kitűnt, hogy a pártszervezetnél 
minden egyes kommunista hatással volt a harci és politikai kiképzésre, 
valamint a személyi állomány gyakorlati foglalkozására. Pedig itt a ko
rábbi sikerek is jelentősek. A személyi állomány 60 11 n-a a harci és poli
tikai kiképzésben kiváló szintet ért el, 100°'0-a minősített szakember, min
den egyes katona 1-2 kisegítő szakmát sajátított el, többségükben mind
egyikük elérte a kölcsönös felváltható.ságot. Az egységnél szilárd katonai 
rendet, szervezettséget és fegyelmet tartanak. Az elért sikerekért a szo
cialista versenyben a kollektívát egymá,sután másodszor tüntették ki a 
Körzet Katonai Tanácsa Vörös Vándorzászlajával. 

A pártkollektiva érettsége abban jelentkezett, hogy a magas mutatók 
ellenére a beszámoló-választó taggyűlésen a kommunisták figyelmüket a 
hiányosságokra és a meg nem oldott kérdésekre összpontosították annak 
érdekében, hogy ne csupán az elért eredményeket rögzítsék, de tovább 
tökéletesítsék a katonák, és a polgári alkalmazottak hairckészültségét, ne
velését, a saját munkaterületükért, val;amint az alegység és egészében véve 
az egység ügyéért érzett magas fokú felelősségérzet szellemében. Ez már 
komoly garancia arria, hogy a kollektíva előtt álló feladatokat sikeresen 
meg fogják oldani. 

Eredményesen végzik az eléjük állított feladatokat az élelmezési szol
gálat szakemberei. Sokat tesznek a hajózó és 1repülő műszaki állomány 
minőségí és váltÓZiatos élelmezésének további javítása érdekében. Ugyan
akkor a legénységi étkezdék munkáj,ában még egyes helyeken komoly 
hiányosságok v:annak. 

A tagozat parancsnokok, politikai munkások és gazdasági szakemberek 
feladata, hogy a közeljövőben felhozza az elmaradt legénységi étkezdéket 
az élenjárók szintjére, hogy a repülő sorállomány élelmezésének minősége 
es változatossága javításában pozitív eredményeket érjenek el. Ehhez 
minden feltétel adott. Az utóbbi időben a legénységi noI'ma kalóriaértéke 
lényegesen megnövekedett. A legénység számára adható fehérkenyér, vaj, 
cukor és a kiadható száraztészta norma megnövekedett, de megszüntették 
a „vegetáriánus" napokat is. Napjainkhan a legénységi javadalmazás ka
lóriatartalmát tekintve semmivel sem marad el a repülős-műszaki norma 
értékétől. Ezenkívül sokoldalú fejlődésen ment át a kisegítő gazdaság, 
melynek terményeit szintén a norma szerint étkező személyi állomány 
étkeztetésének javításá~a fordítják. 

Ily módon csupán arról kell gondoskodni, hogy a kiadott élelmisze
rek teljes mennyiségben eljussanak a katonákig, míg a szakácsállomány 
napról-napra növelje az elkészített ételek minőségét. Ez a feladat fontos 
é<:; felelősségteljes, mivel az étkezés helyes megszervezésétől függ az állo
mány hangulata és munkaképessége. 

Ha a kommunisták szerepéről beszélünk a légierők hadtápalegységei 
elé kitűzött fel;adatok sikeres végrehajtásáért vívott harcban, meg kell 
említenünk azt a nagy és gyümölcsöző munkát, melyet az egész hadse
regre kiterjedő versenyben fejtettek ki a szovjet hatalom 50 éves dicső
séges jubileuma tiszteletére megrendezett .,legjobb csapat és pénzügyi 
gazdaság" címért. 
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Különös figyelmet fordítanak a parancsnokok, a politikai szervek, a 
törzsek és a gazdasági szakemberek a személyi állomány és a családtagok 
életfeltételeinek anyagi és egészségügyi biztosítására. Annak ismeretében, 
hogy mindezen munka végül is a harckészüUséget növeli, a kommunisták 
nemcsak hogy vezetik e tevékenységet, de mindenki saját munkaterületén 
fokozott erőfeszítéssel munkálkodik ennek érdekében. 

A csapatgazdaságok a verseny során jelentős m·értékben megnöve-
kedtek és megerősödtek, megjavult az összes hadtáp tagozat munkája. 
A hadtápalegységek többsége a veszteségek, romlások és a nem szabály
szerű anyagi és pénzügyi ráfordítáok teljes likvidálását érte el. A taka
rékosság eredményeként a hadi és áUami felszerelésből több százezer ru
bel megtakarítást értek el. 

Szívvel és lelkesed<éssel dolgozott N. Milyin, N. Szpodirev, V. Molodin 
és sok más kommunista. Ok voltak a hangula:tkeltők a munkában és pél
dájukkal a harcosokat is magukkal ragadták. 

De amit elértek, ez még nem a végső határ. A csapatgazdaság javí
tásáért, az anyagi eszközök megóvásáért és gazdaságos felhasználásáért 
vívott harc tovább folytatódik. A hadtápalegységek kommunistái előtt 

egész sor bonyolult feladat áll. 
Most van a repülős-harcászati és repülőtéri--hadtáp gyakorlatok idő

szaka. A repülök harci érettségből vizsgáznak. Velük együtt állják ki a 
próbát a hadtáp katonák is. Minden energiájukat és képességüket az indí
tási normaidő csökkentésére, a stacionális és különösen a tábori repülő
terek állandó és magasszintű harckészültségben való tartására fordítják. 
A tábori viszonyok közötti munkaképesség mind a hajózók, mind a had
tápalegységek von<itkozásában a harckészültség fontos mutatója. 

A repülők eredményes tevékenysége nagymértékben attól függ, hogy 
az ellátó alegységek milyen gyorsan tudnak települni az új repülőtereken 
és milyen gyorsan tudják fogadni a repülőgépeket, Vlalamint milyen gyor
san szervezik meg azok ellátását. 

Ezzel együtt a hadtáp kommunistái nem feledkeznek meg az őszi-téli 
idős2Jaikra való felkészülésről sem. A munkát már most meg kell kezdeni. 
Idejekorán meg kell javítani a gépjármű-traktor technikát, gondoskodni 
kell a repülést biztosító repülőtéri technikai eszközök karbantartásáról, 
meg kell teremteni az ainyagi-technikiai eszköz tartalékokat és be kell tá
rolni a szükséges élelmiszereket. A burgonya és más zöldségek téli betá
rolása a kommunista gazdasági s2akemberek egyik legfelelősségteljesebb 
feladata. És ezt is a szigorúan megszabott határidőre kell végrehajtani. 

A légierő hadtápalegységeinek parancsnokai, párt- és komszomol
szervezetei minden erővel és eszközzel igyekeznek növelni és tökéletesí
teni a szervezettséget, a katonai fegyelmet, a harckészültséget és a kato
nák politikai nevelésének formáit és módszereit. A hadtáp kommunistái 
erőfeszítéseiket annak érdekében fejtik ki, hogy segítséget nyújtsanak az 
alegységek személyi állományának az elért eredmények megerősítésében, 
E.S saját sikereik lényeges megsokszorozásábarn. 

Az egész szovjet nép és vele együtt a hadsereg és a flotta harcosai 
készülnek V. I. Lenin 100 éves születési évfordulójának méltó meg
megünneplésére. Az SZKP KB áprilisi plénumának határozata még 
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magasabbra emelte a légierő hadtápjában szolgálatot teljesítő katonák, 
munkások és alkalmazottak politikai- és munka aktitvitását. Fokozott 
kötelezettségeket vállalnak magukra a hajózók minden oldalú ellátásának 
javítására. Most ezt az aktivitást legfontosabb a gyakorlati feladatok 
megoldására fordítani, hogy a személyi állomány minden egyes tagja 
és minden egyes dolgozója saját kötelességét hazájáért maradéktalanul 
teljesíthesse. 

A hadtáp kommunistámak feladata abban áll, hogy szárnyakat adva 
vezessék ezt a hamfiias tevékenységet. Vita nem férhet hozzá, hogy a 
kommunistákat és a légierő hadtápjánia:k összes dolgozóit lelkesíti a kom
munista párt, a szovjet kormány és az egész nép állandó gondoskodá'Sa 
a f,egyveres erők erősítése és harokészültsége növelése érdekében. Ezzel 
a tevékenységük!kel igyekeznek hozzájárulni a Szovjetunió katonai hatal
mának erősítéséhez. 
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