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PA JZS ’79
gyakorlat
A Varsói Szerződés, a szocialista or
szágok védelmi koalíciója igen nagy
szerepet tölt be a béke és biztonság
megtermtéséért, megvédelmezéséért fo
lyó világméretű küzdelemben.
Politikai és katonai szerepét aligha
lehetne tagadni abban, hogy az imperia
lista háborús úszítóknak mind ez ideig
nem sikerült valóra váltani elvakult vi
láguralmi terveiket, abban, hogy a vi
lágon ma már a békés egymás mellett
élés, az enyhülés tendenciája a jellemző.
Az egyes tőkés vezető körök azon
ban nem adták fel vágyaikat. A N ATO
erejének fejlesztésével, a fegyverkezési
hajsza fokozásával fenyegetik a világ
népeinek békéjét. A szocialista orszá
gok „építeni-védeni” elválaszthatatlan
elv alapján szüntelenül gondoskodnak
biztonságukról. A Varsói Szerződésben
tömörült erőikkel, mint pajzzsal védel
mezik a békés építőmunkát. Ezt a ne
vet kapta mos már évek óta az az
együttműködési gyakorlat, amelyet az
E F E éves tervének alapján regionálisan
szerveznek. Ez évben hazánk kijelölt
területe a színhelye annak a gyakorlat
nak, amelyen bolgár, csehszlovák, ro
mán és szovjet f egyverba rátok oldalán
vettek részt néphadseregünk katonái.
A Pajzs ’79 - a korábbi együttműködési
gyakorlatok sorában - tovább erősíti a
népeink közötti fegyverbarátságot, és
kölcsönös tanúbizonysága a csapataink

felkészültségének, segítője begyakoroltságának.
A hazánkban folyó gyaokrlaton részt
vevő katonák egymás közötti katonata
lálkozókon, üzem- és tsz-látogatásokon,
szerzett érzelmekben gazdagodva, poli
tikai meggyőződésben erősödve kaptak
erkölcsi pluszt felelősségérzetük növe
léséhez.
Megtiszrelő, hogy pártunk és álla
munk vezetői megtekintették az együtt
működési gyakorlatot és látogatást tet
tek a résztvevők pihenő körleteiben.
Az ő, de egész népünk állásfogla
lásár fejezte ki Kádár János elvtárs a
gyakorlaton: „Népeink számára élet
bevágóan fontos, hogy a Varsói Szer
ződés tagállamainak magas színvonalon
álló, jól felszerelt és jól képzett fegy
veres ereje legyen. Mert ez a fegyveres
erő a békét kívánó szocialista országok
védelmi ereje a Varsói Szerződés egyik
atca. A másik arcát, a békediplomáciát
a héten Budapesten láthatta a világ a
külügyminisztetek értekezletén, ahol a
békét kívánó szocialista országok sza
vát dokumentálták újólag külügymi
nisztereink.
Ez a gyakorlat is bzonyítja - mon
dotta, hogy közös védelmi szervezetünk
méltóan látja el a pártjaink és népeink
által rábízott megtisztelő feladatot: ha
talmas támaszt jelent és nagy önbizal
mat ad népeinknek, amelyeknek leg
főbb igénye és törekvése, hogy békében
folytathassák szocialista, kommunista
építőmunkájukat.”
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