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Az új kiképzési év küszöbén 

Sz. Kurkotkin hadseregtábornok 
a Szovjetunió Fegyveres Erőinek hadtápfónöke, minis'zterhelyettes 

(Megjelent a „Tii i Sznabzsenyije" e. folyóirat 1979. 11. számában) 

A szovjet nép a munka területén elért hatalmas eredményekkel ünnepelte a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 62. évfordulóját. Az ünnep előestéjén a 
gyárak és az üzemek munkásai, a falvak dolgozói, az építök és a tudósok, a 
népgazdaság többi ágazatainak szakemberei jelentették a pártnak, a hazának, 
hogy újabb sikereket értek el az alkotó munkában, a gazdaság, a tudomány és a 
kultúra fejlesztésében. 

A kommunizmus építésének sikerét, a tizedik ötéves terv feladatai eredmé
nyes végrehajtása kedvező feltételeinek biztosítását szolgálja pártunk és kormá
nyunk békeszerető külpolitikai irányvonala. A nemzetközi feszültség enyhülé
sében fontos lépést jelentettek a Bécsben nemrégen megtartott szovjet-amerikai 
tárgyalások és a hadászati támadó fegyverek korlátozására vonatkozóan a Szov
jetunió és az Amerikai Egyesült Allamok között megkötött szerzödés. A világ 
közvéleménye szerint a szerzödés lényeges akadályt emel a termonukleáris háború 
kirobbantásának útjába, lehetöséget nyújt a fegyverkezési hajsza további csökken
tésére. 

A béke ellenségei azonban nem tették le a fegyvert. Komoly nyugtalanságot 
keltenek az új típusú amerikai rakéta-atomfegyverek Nyugat-Európa területén 
való elhelyezésének tervei. Ezen elgondolások megvalósítása lényegesen megvál
toztatná a hadászati helyzetet a kontinensen. 

,,Mi nem törekszünk katonai fölényre - mondotta L. 1. Brezsnyev elvtárs, 
az NDK megalakulása 30. évforudójának alkalmából Berlinben rendezett ünnepi 
gyűlésen. A mi terveink között soha sem szerepelt és nem is szerepel egyik ország 
vagy csoportosulás veszélyeztetése sem. A mi stratégiai doktrínánk kifejezetten 
védelmi jellegű." 

Fényes bizonyítéka ennek az a döntés, melynek értelmében Közép-Európá
ban egyoldalúan 20 ezer fővel és 1000 harckocsival, továbbá meghatározott meny
nyiségű más haditechnikai eszközökkel csökkentjük a szovjet csapatok létszámát. 
Ezek a humánus intézkedések azonban semmilyen körülmények között sem csök-
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kenthetik a szovjet emberek, a hadsereg és a flotta harcosainak éberségét. Az 
SZKP KB, a szovjet kormány szüntelenül gondoskodik a Fegyveres Erők hadra
foghatóságáról, azoknak minden szükséges eszközökkel való ellátásáról, a szo
cialista haza védelmével kapcsolatban az alkotmányban előírt kötelmek végre
hajtásáról. 

A népükhöz kétséget kizáróan hű, a kommunista párt köré szorosan tömö
rült szovjet harcosok, köztük a hadtáp szakemberek is, nap mint nap tökélete
sítik a harc- és politikai kiképzést, megtanulják legyőzni az erős, technikailag jól 
felszerelt ellenséget. Ezt .nagy·szerűen bizonyítják az elmúlt kiképzési év ered
ményei. A hadtápegységek, alegységek és szolgálati ágak katonái és matrózai, 
tisztesei és tiszthelyettesei, zászlósai, tengerész-zászlósai és tisztjei kitartó munká
jának eredményeképpen jelentős sikereket értek el a hadtápszervek harckészült
ségének növelésében. Megszilárdult a személyi állomány erkölcsi-politikai álla
pota, fokozódott a fegyelem, a munkaszervezettség. A harcászati és szakharcászati 
gyakorlatokon, távoli hajózások alatt és a repülőtereken valamennyi hadtáp szol
gálati ág harcosai precízebben, okosan és nagy hozzáértéssel tevékenykedtek. 

A Balti Katonai Körzet csapataival júliusban lefolytatott „Nyeman" gya
korlaton az A. Koszkin kommunista vezette tiszti kollektíva magas fokú össze
szokottságról tett tanúbizonyságot, rugalmasan reagált a harcászati helyzetben 
bekövetkezett változásokra. A harcászat, a hadtápbiztosítás elveinek, valamint az 
alárendeltek egyéni tulajdonságainak mélyreható ismerete hozzásegített azok te
vékenységének magabiztos irányításához. Koszkin szabatosan adta ki az utasítá
sokat, ellenőrizte azok végrehajtását, támogatta és együttműködött a kevésbé ta
pasztalt szakemberekkel, biztosítva ezáltal a közös sikert a munkában. 

Jól működött az alakulat, V. Kuznyecov főhadnagy irányította élelmezési 
szolgálata, aki elvégezte a Volszki Hadtáp Katonai Főiskolát. Kuznyecov főhad
nagy rövid idő alatt elsajátította a beosztással kapcsolatos kötelmeket, szervező
készségről tett tanúbizonyságot minden gyakorlaton. Azon legfontosabb feladatát, 
hogy időben és ízletesen elkészített étellel lássa el a személyi állományt, ő min
dig sikeresen teljesíti. 

Dicséretet érdemel N. Bobrisev mérnök-őrnagy csővezeték-alegysége személyi 
állományának, az őrhajó, A. Kirgizov sorhajóhadnagy ellátószolgálatának, a 
Kárpátmelléki Katonai Körzet helyőrségi kórházának - amelynek parancsnoka 
V. Filippov orvos-alezredes, a Szverdlovszki Vasútigazgatóság katonai szállítás 
vezetőség kollektívájának lelkiismeretes munkája, élén A. Szidorenkó tiszttel stb. 

Az egyes hadtápegységek és -alegységek munkájában azonban sajnos még 
előfordulnak.lényeges hiányosságok is. Csapattagozatban az egyes hadtáptörzsekbe 
és szolgálati ágakhoz beosztott egyes tisztek még gyengén ismerik a csapatok 
hadt;ípbiztosításának fogásait és módjait, különösen nagy távolságokra történő 
előrevonás esetén. Gyakran megtörténik, hogy a zászlóalj és az ezredhadtáp
alegységeket összevonják egy oszlopba, minek következtében lehetetlenné válik 
azok vezetése, akadozik az anyagi eszközök csapatokhoz való kiszállítása, többek 
között az alegységek meleg étellel való ellátása. 

A hadtáp gyakorlati. tevékenységet negatívan befolyásolják a harc- és szak
kiképzés megszervezésében mutatkozó hiányosságok. A Szibériai Katonai Körzet 
és a Déli Hadseregcsoport több alakulatánál pl. az anyagi eszközök karbantartása 
nem felel meg teljesen a támasztott követelményeknek. A Távol-keleti és a 
Türkmén Katonai Körzeteknél jelentős lazaságok észlelhetők a személyi állo
mány és kátonák családtagjai anyagi-szociális és egészségügyi biztosításának te· 
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rületén. Egyes legénységi étkezdékben az ételt gyakran nem megfeleló minőség
ben készítik. Ezen körzetek vezetőinek, politikai szerveinek, párt- és komszomol
szervezeteinek minden bizonnyal fokozniuk kell a szakemberek kiképzésének és 
gyakorlati tevékenységének ellenőrzését, mindent meg kell tenniük annak érdeké
ben, hogy az új kiképzési évben hasonló jelenségek ne fordulhassanak elő. 

Az új kiképzési év feladatairól beszélve meg kell állapítani, hogy a múlt 
évihez viszonyítva azok sokkal bonyolultabbá lettek. A hadtápalegységekkel és 
intézetekkel egy sor gyakorlatot és harcászati foglalkozást kell lefolytatni. Minő
ségi színvonalát illetően minden foglalkozásnak és gyakorlatnak lényegesen ma
gasabb színvonalúnak kell lennie az elmúlt évieknél. Itt én a dinamizmusra és 
a manőverezőképességre, a harcászati és a hadtáp elgondolás bonyolultságára, 
azok előkészítése és levezetése módszertani és szervezési oldalára gondolok. 

A gyakorlatok folyamán szélesebben kell alkalmazni a hadtápvezetés folya
matos automatizálásának eszközeit. Valamennyi tagozatban törekedni kell a hír
adóeszközök komplex és hatékonyabb alkalmazására, a hadtápszámvetések egy
séges metodikájának és a formalizált okmányok meghonosítására. A gyakorlato
kon a fő figyelmet a hadtáp működése főbb kérdéseinek - az anyagi eszközök 
átadásának és átvételének, azoknak az alegységek harcrendjeibe való kiszállítá
sának, a technika tábori töltőeszközök felhasználásával való üzemanyag utántöl
tésének gyakorlására kell fordítani. Törekedni kell a meghatározott normatívák 
- mint a személyi állomány kiképzési fokát meghatározó alapvető kritériumok -
teljesítésére és túlteljesítésére. 

A hadtáp szerveknél sok kategóriához tartozó szakember található és mind
egyik alegységnek, intézetnek és szolgálati ágnak megvannak a maga kiképzésé
nek a módjai, a maga programjai, módszertani feldolgozás tervei. Terepgyakor
latokon és foglalkozásokon minden kiképzési kérdés feldolgozását általában 
komplexen kell végrehajtani, a szakemberek szoros együttműködése mellett, álta
lános harcászati és hadtáp elgondolás alapján. 

A Fegyveres Erők harckészültségének biztosításában - hangsúlyozza D. F. 
Usztyinov marsall, a Szovjetunió hunvédelmi minisztere - nagy jelentőséggel bír 
az általában bonyolult harci rendszereket és komplexumokat képező haditechni
kának a személyi állomány által történő elsajátítása. 

Ezért képezi a fegyverek és a harci technika azok harcban és hadműveletben 
történő alkalmazása módjainak tanulmányozása a harckiképzés egyik legfonto
sabb feladatát. Ezek az útmutatások teljes egészében vonatkoznak a hadtáp szer
vekre is, ahol nagyon sok a technika. Nem ismerve azok felépítését és tábori 
viszonyok közötti a'lkalmazásának módjait, a hadtáp szakemberek képtelenek teljes 
mértékben és időben biztosítani a csapatokat a kiképzéshez és harctevékenység
hez szükséges minden eszközzel. A technika elsajátításával kapcsolatosan elért 
eredmények lehetővé teszik jól szervezett gyakorlatok, technikai foglalkozások 
hatékony levezetését, a harcosok aktív részvételét a technikai körökben, verse
nyeken kérdés-felelet eseteken stb. 

A személyi állomány harckészültsége növelésének és harckiképzése javításá
nak egyik leghatásosabb eszközét a tiszti állomány, a zászlósok, a tengerész
zászlósok, a továbbszolgálók, a tisztesek és tiszthelyettesek részére megtartandó 
foglalkozások képezik. A szakemberek ezen kategóriájának oktatásában a ko
rábbiakhoz hasonlóan fő figyelmet a politikai, az összfegyvernemi és szakmai is
meretek elmélyítésére, a funkcionális kötelmek végrehajtásával kapcsolatos gya-
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korlati jártasságok megszerzésére, az alárendeltek bonyolult helyzetviszonyai kö
zötti irányítása módjainak tökéletesítésére kell fordítani. 

Különösen nagy pontossággal kell tervezni a hadtápharcászati és a szak
kiképzést. A foglalkozások időtartamát, azok tematikáját ezen szolgálati közegek 
felkészültségének fokából, az egység, az alegység konkrét feladataiból és rendel
tetéséből kiindulva kell megállapítani. A reálisat megközelítő, tanulságos hely
zetet kell létrehozni oly képpen, hogy a hallgatók mélyrehatóbban elsajátíthassák 
a korszerű harc megvívásának alapjait, gyakorlati jártasságra tehessenek szert a 
csapatok, a flottaerők sokoldalú hadtápbiztosításának megszervezésében a legbo
nyolultabb viszonyok között. 

Minden szolgálati ág tisztjeinek kiképzését a hadtáperők és -eszközök haté
kony felhasználása elveinek mélyreható tanulmányozására és tökéletesítésére, a 
munka operativitásának növelésére, továbbá arra kell irányítani, hogy mindegyik 
szolgálati ág tevékenységében szoros együttműködést és összekovácsoltságot ér
jenek el. A szolgálatiág-főnököket, a hadtápintézet- és egységparancsnokokat 
minden gyakorlati foglalkozáson és gyakorlaton tanítani kell a helyzet gyors ér
tékelésére és az elhatározás meghozatalára, azok szöveges részének hozzáértő 

formába öntésére és térképre történő berajzolására, a parancsok és az intézkedé
sek szabatos és rövid kiadására, a személyi állomány szilárd és folyamatos veze
tésére, a hadtápobjektumok áthelyezésének, felépítésének és működésének ideje 
alatt, továbbá azok elhelyezési körletei tömegpusztító fegyverek elleni védelmé
nek, őrzésének és védelmének helyes megszervezésére. 

Növelni kell a tisztek, zászlósok és tengerész-zászlósok módszertani kikép
zését is, aminek fő formáit a különösen fontos tárgykörök feldolgozása előtt meg
tartandó oktató-módszertani foglalkozások a foglalkozásvezetők részére tartandó 
eligazítások képezik. Célszerű továbbfolytatni azt a gyakorlatot, mely szerint a 
tisztek, az összes szakemberek egyéni feladatokat hajtanak végre a hadtápharcá
szati-, szak- és módszertani kiképzéssel kapcsolatosan. 

Atgondoltan kell megszervezni a tisztek és zászlósok egyéni foglalkozásait 
is. A terv szerinti foglalkozásokkal összhangban azok kétségtelenül kézenfogható 
hasznot fognak eredményezni. 

Különös figyelemre és atyai gondoskodásra szorulnak a fiatal tisztek - a 
hadtáptanintézetek végzős növendékei. Azok részére nemcsak bemutatkozó össze
vonásokat kell tartani, hanem a csapatokhoz való megérkezés első napjától kezdve 
rá kell őket nevelni arra, hogy állhatatosan munkálkodjanak katonai és szakmai 
ismereteik növelésén. Segíteni kell őket lakás vonatkozásában, az alakulat körül
ményeinek megismerésében, továbbá abban, hogy gyorsan beilleszkedjenek a tiszti 
kollektívába. 

Egynéhány szót a kiképző-anyagi bázisról. Azt állandóan kell korszerűsíteni. 
Figyelembe véve azt, hogy a hadtáp szakemberek között sok szakmához tartozó 
található, célszerű egységesített tantermeket berendezni, felszerelni azokat a leg
újabb kiképző-gyakorló és technikai eszközökkel, elektrifikált falitáblákkal, mo
dellekkel, a programozott oktatást szolgáló berendezésekkel. A belső tartalékok 
felhasználásával kiképző-bemutató objektumokat (körleteket, étkezdéket, munka
helyeket, szolgáltató kombinátokat és szobákat) kell kialakítani. 

Ezek lennének azok a főbb kiképzési kérdések, amelyeket meg kell oldani 
az új kiképzési évben. Most pedig egy néhány szót egy néhány gyakorlati kér
désről, elsősorban a hadtáp anyagi-technikai bázisának további korszerűsítéséről. 
Nagyobb aktivitással kell folytatni a különböző hadtápobjektumok, étkezdék, 
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üzemanyag, ruházati anyag és élelmezési raktárak, fürdők és mosodák, hűtőházak 
építését és átalakítását, gyorsabban és racionálisabban kell felhasználni a pénz
eszközöket ezekre a munkákra. 

Az élet parancsolóan megköveteli azt, hogy fokozottabban folytassuk a ra
kodási és más munkaigényes munkafolyamatok komplex gépesítését, mindenütt 
meg kell honosítani és tökéletesíteni kell valamennyi hadtáptagozatban az anyagi 
eszközök konténerekben és egységcsomagokban történő szállítását, törekedni kell 
az összes szállítóeszköz-fajták be- és kirakodási idejének csökkentésére. 

Szüntelenül gondoskodni kell az anyagi eszközök helyes tárolásáról és azok 
felfrissítéséről. Most kezd elterjedni az a módszer, hogy az alegységek vala
mennyi anyagi eszközz.el való ellátása és tárolása komplettekben történik. Ezt 
a munkát nagy aktivitással kell folytatni. 

A közelmúltban az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot 
hozott „A gazdasági mechanizmus által a termelés hatékonyságának és a munka 
minőségének növelésére gyakorolt hatás erősítéséről és a tervezés javításáról." 
Ez az okmány tartalmazza a gazdaság tervszerű irányítása korszerűsítése, vala
mint a munkás kollektívák alkotó aktivitása és felelőssége · növelése komplex 
programjának kidolgozását. A határozat nagymértékben vonatkozik a mi összes 
intézetünkre, vállalatunkra, szolgálati águnkra. A párt által megszabott intéz
kedések következetes végrehajtása során meg kell értetni a személyi állománnyal 
azok lényegét, konkrét példákon kell bemutatni, hogy a vezetés és a tervezés javí
tása, a gazdasági fejlődés ütemének fokozása, a termelés hatékonyságának és a 
munka minőségének növelése - mindez elengedhetetlen előfeltétele országunk 
hatalma további növelésének. 

Ismeretes, hogy a csapatok életkörülményeinek javításával foglalkozó had
seregértekezlet hatalmas szerepet játszott a hadsereg és a flotta életében. Annak 
javaslatait továbbra is meg kell valósítani a gyakorlatban. Nagyon fontos, hogy 
állhatatosan tökéletesítsük az élelmezés megszervezését, növeljük az ételkészítés 
minőségét stacioner és tábori viszonyok között. Ebből a célból javítani kell nem
csak a szakácsok kiképzését, hanem az élelmezési tanácsok munkáját is, gondos
kodni kell a legénységi étkezdék hatszemélyes asztalokkal való berendezéséről, 
azoknak fémedényzettel való ellátásáról stb. 

A katonák kifogástalan külalakja biztosításának céljából szélesebb körben 
kell alkalmazni a legénységi szolgáltató kombinátokat, törekedni kell valamennyi 
alegység, század gazdaságának feszes irányítására, a személyi állomány für
detése és fehérnemű mosatása minőségének javítására. 

A hadseregértekezlet javaslatainak megfelelően hatalmas gyakorlati munka 
áll a katonaorvosok előtt, mindenekelőtt a személyi állomány megbetegedésének 
csökkentésével, a gyógyító-diagnosztikai munka hatékonyságának növelésével 
kapcsolatosan, ebből a célból aktívabban kell a gyakorlatban meghonosítani a 
betegek vizsgálatának és gyógyításának új módszereit, a gyógyító-diagnosztikáló 
berendezéseket és orvosi műszereket. Az állategészségügyi szolgálat szakemberei
nek úgyszintén állhatatosan kell munkálkodni a személyi állománynak az embert 
és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések elleni védelmével kapcsolatos intézke
dések végrehajtásán, növelni kell az élelmiszerek állategészségügyi ellenőrzésé
nek minőségét. 

Sok a tennivaló a csapatok és a flottaerők kereskedelmi-szolgáltató ellátá
sának javításával, annak anyagi-technikai bázisa fejlesztésével és korszerúsítésé-
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vel, a vevők kulturált kiszolgálásának növelésével kapcsolatban, különösen a 
távoli helyőrségekben és távol északi körzetekben. 

Ismeretes, hogy a Bajkál-Amur vasútvonal építésén részt vesznek a vasúti 
csapatok harcosai is, akik nehéz természeti és éghajlati viszonyok között végez
nek megfeszített és önfeláldozó munkát. Ezek a katonák megérdemlik azt, hogy 
sokoldalúan és állandóan gondoskodjanak róluk. Itt korszerűsíteni kell az élel
mezés megszervezését, az egészségügyi és kereskedelmi-szolgáltató ellátást. Ez a 
Távol-Keleti Katonai Körzet hadtáp szakembereinek, valamint a központi cso
portfőnökségek és szolgálati ágak beosztottjainak vitathatatlan kötelessége. 

Valamennyi kiképzési jellegű kérdést és a hadtápbiztosítás gyakorlati fela
datait nem lehet hadműveleti és hathatós párt-politikai munka nélkül eredménye
sen megoldani. A parancsnokok, politikai szervek, pártszervezetek hivatottak 
annak megszervezésére, a hadtáp előtt közvetlenül a tábori foglalkozásokon, re
pülőtereken és tengeri hajózások előtt álló feladatok figyelembevételével, annak 
aktív és célirányos végrehajtására. Ennek a munkának elsősorban a feszes harc
kiképzési rendszer elérésére, az idő intenzív kihasználására, a kiképzési-anyagi 
bázis korszerüsítésCre kell irányulnia. A pártaktívák legyenek igényesebbek azok
kal szemben, akik keveset törődnek saját kiképzésüknek, katonai és szakmai 
ismereteiknek növelésével, az alárendelt alegységek és szolgálati ágak kiképzésé
nek javításával, eltűrik a rendbontásokat és fegyelmezetlenséget. 

Valamennyi pártpolitikai rendezvény hagyjon mély nyomokat a harcosok 
tudatában és szívében, járuljon hozzá azok eszmei felvértezéséhez, mozgósítson 
a feladatok eredményes végrehajtására. A párt útmutatásainak gyakorlati meg
valósítása során törekedni kell az eszmei-politikai munka és erkölcsi nevelés 
hatékonyságának fokozására, ki kell alakítani a harcosokban a határozott osz
tályöntudatot, magas fokú politikai éberséget és a nekünk idegen ideológiával 
szembeni türelmetlenséget. 

Szigorúan be kell tartani az SZKP KB-nak „Az ideológiai politikai-nevelő 
munka további javítására" vonatkozó határozatát. Ezen fontos okmány követel
ményeiből kiindulva szervezzék meg magas színvonalon az ideológiai munkát a 
parancsnokok, politikai munkások, pártszervezetek, támaszkodjanak a marxi
lenini tanítás szilárd alapjára, folytassák azt állhatatosan, vértezzék fel a harco
sokat a társadalmi fejlődés törvényeinek és távlatainak mélyreható ismeretével, 
tegyék támadó jellegűvé az agitációt és a propagandát. 

A harckiképzés minőségének és hatékonyságának fokozásáért folyó harcot 
a szocialista munkaverseny megszervezésével szoros összefüggésben kell folytatni. 
Ebben a vonatkozásban a hadtáp szerveknél, egységeknél, intézeteknél, s vállala
toknál sok minden történik. A harcosok kiemelkedő vállalásokat tesznek és áll
hatatosan harcolnak azok végrehajtásáért. Előfordul olykor azonban az is, hogy a 
munkaversenyre csak akkor gondolnak, amikor a vállalásokat teszik, s amikor az 
eredményeket értékelik. A gyakorlatokon, foglalkozásokon, gyakorlásokon arról 
megfeledkeznek és azok ideje alatt a versenykedv hiányzik. Ezért az új kikép
zési évben a hadtápegység-parancsnokoknak, az intézetparancsnokoknak és szol
gálatiág-főnököknek szigorú ellenőrzés alá kell venniük a munkaverseny állását, 
növelniük kell a kommunisták és a komszomolisták felelősségét az ügyek állá
sáért, kedvező feltételeket kell teremteniük a versenyben résztvevők alkotó mun
kájához. 

A hadtáp szakemberek kiképzésében és nevelésében nem lehet kimagasló 
eredményeket elérni anélkül, hogy a hadtápegységeknél, -alegységeknél, szolgálati 
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ágaknál, hajókon, vállalatoknál és intézeteknél ne legyen szilárd katonai és 
munkafegyelem, szigorú szabályzati rend. A személyi állományt napról napra kell 
nevelni a szolgálatkészség, a hazával szembeni kötelesség példás végrehajtásának 
szellemében, fejleszteni kell a harcosok és a polgári alkalmazottak egyéni felelős
ségérzetét a csapatok és a flotta-erők magas fokú harckészültségének fenntartá~ 
sáért. A fegyelem és a katonai rend szilárdításához hozzájárulhat a személyi 
állomány alaki kiképaéséről való gondoskodás is. Annak növelése céljából 
minden kiképzési időszak kezdete előtt célszerű lesz a foglalkozásvezetők részére 
alaki kiképzéssel kapcsolatos oktató-módszertani összevonásokat tartani. Az. ilyen 
foglalkozások megtartásával tapasztalt, módszertani jártasságokkal rendelkező 
tiszteket kell megbízni. 

Az 1980. új kiképzési év V. I. Lenin születése 110. évfordulójára, a Nagy 
Honv-dő Háború győzelme 35. évfordulójára, az SZKP XXVI. kongresszusára 
való aktív készülődés jegyében fog eltelni. Minden szovjet ember, köztük a Fegy
veres Erők harcosai is a gazdaság, a tudomány és kultúra fejlesztésében, orszá
gunk védelmi képességének erősítésében, az emberiség ragyogó jövője - a kom
munizmus építésében elért újabb eredményekkel ünneplik meg ezeket a párt és 
a nép életében kiemelkedő eseményeket. 
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