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Lý tưởng của thanh niên bây giờ phải là yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã xã hội, hướng về
lý tưởng cao ca nhất của thời đại là lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Lý tưởng đó không có gì khác hơn là
nhằm xây đựng một xã hội không còn giai cấp, không còn bóc lột, áp bức xã hội. Trước mắt, làm sao
các thành viên trong xã hội cùng nhau lao động và chiến đấu cho sự phát triển của cộng đồng xã hội để
có cơm no, áo ấm, đồng thời có cuộc sống vui trơi lành mạnh, bình đẳng và hòa hợp trong lao động tự
do, tình thương và lẽ phải ; mỗi người được phát triển đầy đủ nhân cách, tài năng và năng khiếu của
mình trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân, gia đình và xã hội.
Trong tình hình của thành phố hiện nay, kẻ địch cấu kết với những phần tử lạc hậu ra sức lung lạc
thanh niên, thiếu niên bằng những luận điệu như : “Sống theo lý tưởng để làm gì, lo cho ấm thân mình
trước đã, tích cực lắm rồi cũng chẳng được gì” và bằng lối sống ăn chơi, trụy lạc. Tiếc thay, không ít
bạn trẻ đã chay theo những lối sông ích kỷ đó. Và việc xa lạ, thờ ơ với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa
cũng đồng nghĩa là hướng và hoặc tiêm nhiễm một lẽ sống sai trái, đi ngược chiều với bước đi của dân
tộc, của xã hội. Trong cuộc sống hằng ngày còn làm khó khăn, nhiều người còn chưa có đủ cơm ăn, áo
mặc, nhà ở, chưa có việc làm ổn định. Trong khi nhiều bạn trẻ với lòng yếu nước nồng nàn, sẵn sàng
đổ xương máu ở các chiến trường xa, đang trải nắng dầm mưa trên ruộng đồng, ở vùng rừng núi, trên
biển cả, lao động cật lực trong xí nghiệp, miệt mài trong phòng thí nghiệm hết lòng hết dạ vì học sinh,
vì người bệnh, đem hết tài năng nghệ thuật để phục vụ đồng bào, v.v..., mà tại sao vẫn còn một lớp
người sống phè phỡn, trây lười lao động, ăn bám, bán rẻ lương tâm, làm điều phi pháp? Chúng ta phải
giúp cho các bạn trẻ có một thái độ đúng: căm ghét cuộc sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của
đồng bào, đồng thời biết quý trọng, yêu thương những con người lao động chân lý, lao động trí óc, làm
ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Từ đó mà từng bước giác ngộ các bạn trẻ về lý tưởng, vô lối
sống đẹp trong xã hội mới, về ý nghĩa của hạnh phúc chân chính được xây dựng bằng lao động, bằng
tình thương, và từng bước làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân. Lý tưởng và hạnh
phúc phải được cụ thể hóa đối với từng
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đối tượng. Đối với thanh niên công nhân, cần giúp cho các bạn thấy vai trò nòng cốt của mình trong
việc phát triển sản xuất và trong cuộc đấu tranh cải tạo xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội và
nâng lên thành ý thức giác ngộ giai cấp, về sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân. Đối với thanh niên
nông dân, phải làm rõ mối quan hệ khăng khít giữa lý tưởng cộng sản và việc đi vào hợp tác hóa, xây
dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng xã, ấp xã hội chủ nghĩa toàn diện và được giác ngộ về liên minh
công nông, về vai trò của công nhân và nông dân là quân chủ lực trong cách mạng. Đối với thanh niên
lao động trong khu vực thủ công nghiệp, thủ công nghiệp, phải giúp cho các bạn ấy thấy rõ bản chất
của mối quan hệ chủ thợ, phương hướng đi lên của sản xuất tập thể phân biệt giữa lợi ích vật chất
trước mắt và lâu dài của người lao động để xây đựng thái độ lao động đúng đắn, trung thực có trách
nhiệm toàn diện đối với sản phẩm của mình. Đối với các bạn trẻ trong ngành thương nghiệp, phải giáo
dục ý thức phát triển thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, chống tiêu cực, đưa thương nghiệp xã hội chủ
nghĩa phục vụ tốt sản xuất và đời sống nhân dân lao động. Đối với các bạn còn đang học tập dưới mái
trường thì xây dựng hoài bão, ước mơ đúng đắn là trở thành những người lao động tốt, cả về trí óc lẫn
lao động chân tay. Đối với thanh niên trí thức phải gây mạnh ý thức đem hết tài năng, trí tuệ của mình
tiến quân mạnh mẽ vào khoa học - kỹ thuật phục vụ tốt cho việc xây dựng kinh tế, xây dựng xã hội,
bảo vệ tổ quốc. Ở mỗi vị trí, mỗi lĩnh vực xã hội, Đoàn cần giúp các bạn trẻ xác định lý tưởng và hành
động cụ thể của mình, gắn liền với vai trò, vị trí xã hội của mỗi tầng lớp, giai cấp trong sự nghiệp cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
Giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa còn phải được thể hiển trong nhận thức về lẽ sống, về lối
sống xã hội chủ nghĩa.
Người thanh niên mới không chỉ biết lao động có năng suất, có chất lượng, có hiệu quả, học giỏi. ..
mà còn phải biết sống đẹp, tức là tạo ra một xã hội dẹp về lối sống. Thế nào là sống đẹp? Trong xã hội
xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa người và người được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn
nhau và theo đạo lý “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Người thanh niên biết sống
đẹp trước hết phải là người sống bằng sức lao động chân chính, có mối quan hệ yêu thương đúng đắn
trong gia đình, có tình bạn, tình đồng chí chung thủy, hết lòng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; hiểu đầy đủ
nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân trong xã hội văn minh, tôn trọng các tập quán tốt đẹp của dân
tộc, nhất là lối sống có tình, có nghĩa, yêu trẻ kính già, tôn trọng phụ nữ. Nội dung sống đẹp đòi hỏi
người thanh niên biết sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình một chách bổ ích nhất, nhằm đáp ứng
những nhu cầu của một cuộc sống có văn hóa, phong phú. Chúng ta cũng cần nhận thức rõ đời sống
văn hóa gắn liền với đời sống vật chất. Nhưng sự thiếu thốn về vật chất không nhất thiết hạn chế sự
phóng phú của đời sống văn hóa. Trong nhiều trường hợp, biết sắp xếp cho đời sống văn hóa được
phong phú bao gồm cả hai mặt hưởng thủ và sáng tạo, thì có thể giúp cho cuộc sống đỡ căng thẳng do
những thiếu thốn về vật chất gây ra.
Trong việc tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở, nhà văn hóa, câu lạc bộ, cùng với những cơ sở vật
chất khác như rạp hát, hoặc sân khấu ngời trời, phòng đọc sách, thư viện, nhà truyền thống, sân bãi thể
thao, thể dục,v.v…. có vai trò và tác dụng rất lớn, không thể thiếu được. Nhà văn hóa Thanh niên đã và
đang làm được
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nhiều việc tốt, thu hút được đông đảo thanh niên, thiếu niên vào những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao, những trò vui chơi giải trí bổ ích, nhưng chưa phát huy hết thế mạnh và tiềm năng
hùng hậu của mình để mở rộng các loại hình sinh hoạt có sức hấp dẫn, có sức bồi dưỡng và nâng cao
trình độ kiến thức và khả năng sáng tạo, thị hiếu và lý tưởng thẩm mỹ cho tuổi trẻ. Nhân đây, ta cũng
nhắc Thành đoàn và Nhà văn hóa Thanh niên cần có quy hoạch, kế hoạch giúp đỡ tốt hơn đời sông văn
hóa của tuổi trẻ ở cơ sở, nhất là ở những khu xóm lao động, ở nông thôn ngoại thành và vùng kinh tế
mới, đặc biệt quan tâm chăm sóc nhiều hơn Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố và các nhà văn hóa, câu
lạc bộ thiếu nhi quận, huyện.
Chúng ta có nhiều cố gắng trong việc cải tạo và xây dựng thành phố từ một thành phố ăn chơi xa
xỉ, phục vụ bọn thống trị bóc lột, thành một thành phố sản xuất, thành phố của người lao động, phục vụ
nhân dân lao động. Trong những ngày sáp tới chúng ta cần đầu tư đồng bộ, toàn diện về trí tuệ và vật
chất, có sự tham gia tích cực của đoàn viên và tuổi trẻ, để thành phố có được bộ mặt và những sinh
hoạt mang tính nhất của một thành phố lao động, lành mạnh, có văn hóa đa dạng, phong phú hơn, chứ
không như hiện nay sinh hoạt của thành phố còn nghèo nàn, đơn điệu, thậm chí có nơi, có lúc còn
mang tính chất ăn chơi, thiếu lành mạnh.
Thành đoàn cần sớm khắc phục việc chậm trể đề ra những tổ chức thích hợp nhằm tập hợp rộng rãi
các tầng lớp thanh niên ở thành phố. Thanh niên phải dược quy tụ lại ở nhiều mức độ khác nhau với
nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng. Bên cạnh những tổ chức có tính chất chính trị, cần chú ý
nhiều hơn nữa hình thức tập hợp bằng những sinh hoạt bổ ích, lành mạnh, gần gũi với tâm lý và lứa
tuổi thanh niên. Những ngày lễ, chủ nhật, tôi thấy rất đông thanh niên ra ngoại thành, ra vùng biển
nghỉ ngơi, giải trí. Họ tổ chức thành từng toàn đi bằng xe đạp, xe máy rất hào hứng, vui tươi. Đoàn
Thành niên có tham gia tổ chức các sinh hoạt đó không ? Hay phần lớn chỉ là do tự phát ? Và những
lớp học đêm, những lớp học sinh ngữ, những lớp học nghề? Tất cả đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của
Đoàn để những sinh hoạt đó đi đúng hướng và thật sự bổ ích đối với thanh niên. Và qua đó, phải chăng
sức tập hợp của Đoàn cũng sẽ được mở rộng?
… Năm tháng sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng các đồng chí sẽ mãi mãi sống trẻ trung, nếu các đồng
chí rèn luyện được lý tưởng cao cả, dữ gìn được lối sống, phong cách suy nghĩ và hành động của người
cán bộ Đoàn, của con người thanh niên mới. Các đồng chí hãy biết trân trọng và bồi đắp những giá trị
không gì đánh đổi được của một khoảng đời đầy cống hiếu và có nhiều ước mơ cao đẹp.
Truyền thống trung thực, ý chí quyết tâm vươn lên đạp bằng mọi khó khăn trở ngại, một lòng một
dạ đoàn kết thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp của Đảng, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa
quang vinh, đó là những gì quý báu nhất mà các thế hệ đàn anh trao lại cho các đồng chí, để đến lượt
mình, các đồng chí lại đứng lên ở những tầm cao mới cho hôm nay và cho mai sau.
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