- 3. 3. a mozgósításhoz és anyagki
adáshoz szükséges katonák behívása;
- 3. 4. anyagkiadás megkezdése;
- 3. 5. 06.00 behívott gépjárművek
beérkezésének kezdete, hadtestparancs
kiadása az összpontosítási körletek el
foglalására; ellenség részéről légtérsér
tés és szabotázsakció;
- 3. 5- 10.00-kor az alegységekhez a
személyi állomány 25%-a, a gépjármű
vek 40%-a beérkezik. A kora délutáni
órákban a személyi feltöltés 70% -os;
- 3. 5. 12.00-kor hadosztály harcpa
rancs kiadása;
- 3. 5. 20.00-kor hadosztályok feltöl
tésének befejezése és a menetkészség el
érése;
- 3. 6. 13.00-kor az általános mozgó
sítás kihirdetése;
- 3. 6. 10.00-kor „narancs” légi deszant hadosztály harctevékenységének
kezdete;
- 3. 7. 06.00 a „kék” fél 11. és 6.
hadosztály felkészült az ellencsapás
végrehajtására-

4.
A hatékony kiképzés az iskola és
az alakulat teljes összefogását igényli
A katonai kiképzés fő célkitűzése
olyan jó alapismeretekkel rendelkező
katonákat nevelni, akik képesek alaku
lataiknál ismereteiket továbbfejleszteni,
sőt szakismeretekre szert tenni. Ilyen
értelemben a katonai kiképzésben el
sődleges szerepe a csapatkiképzésnek
van - míg a szakszolgálatok iskoláin
és a kiképző központokban folyó ok
tatásnak az a rendeltetése, hogy előse
gítse a magasabb szintű, hatékonyabb
csapatkiképzést, amely tapasztalatainak
tudományos elemzése viszont elősegíti
az új harceljárások kidolgozását is. Mi
vel az alapkiképzés gyakran túl sokirá
nyú ismereteket ad, amelyeknek csak
egy töredékét lehet a csapatoknál hasz
nosítani, tanácsos alaposan szelektálni a
katonák kiépzési tananyagát a taninté
zetekben és kiképzési központokban.
Army, 1978. 10. sz. 99-102. oldal.

Truppendienst, 1979. 3. sz.
201-215. oldal.
2. Osztrák vadász-század, ellátása vé
delemben
A cikk ismerteti a század ellátó al
egységének szervezését, az ellátópont és
segélyhely telepítésének rendjét, vala
mint a technikai, egészségügyi és anya
gi biztosításítás kérdéseit.
Truppendienst, 979. 3. sz.
245-247. oldal.
3. Gépkocsizó lövészezred hadtápbiztosítása menetben erdős-hegyes terepen
Gyakorlati tanácsokat ad a szerző az
ezredhadtáp felkészítésére és az ellátás
rendjére menteben.
Til i Sznabzsenyije, 1979. 5. sz.
20-21- oldal.

KÖNYVSZEMLEÜ J KÖNYVEK
A kommunista párt vezető szerepé
nek növekedése a fejlett szocialista tár
sadalomban. Prága, 1978.
A szerzők - a CSKP Központi Bi
zottsága Politikai Főiskolájának mun
katársai - Marxnak, Engelsnck és Le
ninnek, a kommunista párt által a szo
cialista és kommunista építésben játszott
szerepük
alapvető
eszméire,
a
CSKP és az SZKP dokumentumaira, s
e pártok gyakorlati tapasztalataira tá
maszkodva mutatják meg, hogyan nyil
vánul meg a marxisa-leninista párt ve
zető szerepének növekedése a fejlett
szocialista társadalom élettevékenysége
különféle területein.
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A munkásmozgalom egyesülése az
európai szocialista országokban.
1946-1948. Varsó, 1978.
A LEM P Központi Bizottsága mel
lett működő Társadalomtudományi Fő
iskola Munkásmozgalmi Intézetének
kezdeményezésére és Bulgária, Cseh
szlovákia, Magyarország, a Német D e
mokratikus Köztársaság, Románia és a
Szovjetunió hasonló jellegű tudományos
központjainak részvételével készült
monográfia gazdag tényanyagon mu
tatja be, hogyan ment végbe Közép- és
Délkelet-Európa számos országában az
a folyamat, melynek során a munkásosztály hatalmának győzelme után 1946
-1948-ban létrejöttek a munkásosztály
egységes szervezetei és politikai pártjai
a marxizmus-lcninizmus alapján. E fo
lyamat fejlődése - mutat rá a könyv a munkásmozgalom magasabb fokra
emelkedését jelentette, ezen országok
munkásosztályának politikai érettségé
ről tanúskodott, megerősítette a mun
kásosztály vezető szerepér a társadalmi
és politikai életben, felgyorsította a szo
cializmus építését.
(Béke és Szocializmus 1979. 3- sz.)
N. I. Legegyev: A Nagy Október és
a nemzetközi kapcsolatok átépítése.
Moszkva, 1978.
A szocializmusnak a nemzetközi
ügyekben betöltött szerepét, az államok
közötti kapcsolatok demokratizálásához
való hozzájárulásának jelentőségét mélratva a monográfia szerzője rámutat
arra, hogy miként alakultak és alakul
nak át az erőviszonyok megváltozásá
nak hatására a nemzetközi kapcsolatok,
aminek alapjait a Nagy Október rakta
le. A monográfia szerzője kifejti a kül
politikának, mint a békét és a népek
biztonságát szavatoló tényezőnek, mar
xista-leninista koncepcióját, szemügyre
veszi, miként járult hozzá az SZKP e
koncepció szakaszos fejlesztéséhez és
gyakorlati alkalmazásához, kimutatja,
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hogy az SZKP és a szovjet állam a le
nini eszmék alapján továbbra is követi
a békeszerető külpolitikai irányvonalat,
amelyet a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom hirdetett meg.
E. Markov: Az ideológiai harc a
mostani szakaszban. Szófia, 1978.
A könyv áttekinti a nemzetközi po
rondon folyó mai ideológiai harc sa
játosságait, egyebek között a vezető
imperialista hatalmak külpolitikájának
„ideologizálását”
célzó folyamatot,
amely ma is tart, és amely visszatükrözi
e hatalmaknak azt a törekvését, hogy
szembeszálljanak a fejlődő világforra
dalmi folyamattal, megváltoztassák az
erőviszonyokat a maguk javára. A szer
ző leszögezi, hogy a kommunistaellenes
propagandát fokozva az imperializmus
főként a létező szocializmus elleni küz
delemre összpontosítja erőfeszítéseit. A
mű jellemzi a mai antikommunizmust
és szovjetellenességet, az imperialista
stratégiában és taktikában elfoglalt he
lyüket, propagandájuk formáit.
G. Winkler: Szociális biztonság társadalmi haladás. Berlin, 1978.
A
„Szocializmus:
tapasztalatok,
problémák és perspektívák” című soro
zatban megjelent könyvben az N D K beli tudós, rámutatva a szociális biz
tonság és az alapvető emberi jogok kö
zött fennálló szoros kapcsolatra, rávi
lágít a szocializmus e téren elért ered
ményeire és hangsúlyozza, hogy a szo
cialista társadalom szavatolja polgárai
nak a társadalmi védettséget: egyre nö
vekvő szükségleteik kielégítését, a tár
sadalmi, gazdasági, politikai és egyéni
jogok és szabadságok teljességét. A
szerző egyúttal kifejti, hogy a társadal
mi haladás záloga az, hogy tovább fej
lődjenek a munka- és életfeltételek, job
ban megfeleljenek a fejlett szocializmus
ismérveinek, s hogy megteremtődjenek

a kommunizmusba való átmenet elő
feltételei.
(Béke és Szocializmus 1979. 4. sz.)
V. Sz. Aksinszkij: Egy legendás élet.
Zrínyi Kiadó, 1979.
Makszim Gorkij olvasói leveleire vá
laszolva, az Anya című regényének
munkásforradalmár főhősét, Pavel Vlaszovot több ízben is Kliment Jefremovics Vorosilovhoz hasonlította. „Pavel
Vlaszov - szintén nagyszerű jellem. A
bolsevikok pártja éppen ilyen férfiakat
kovácsolt ki. Sokukat a börtön, a szám
űzetés, a polgárháború acélozta meg, és
ma a párt élén állnak, mint például
Klim Vorosilov és a hozzá hasonló te
hetséges emberek.”
Ezek a sorok arról vallanak, hogy
az író regényhősének jellempárját Klim

Vorosilovban találta meg. Vorosilov, a
donyeci munkásból lett hadvezér részt
vett három forradalomban, személye
sen ismerte Lenint, teljesítette megbíza
tásait. A szovjet hatalom első éveiben
védelmezte hazáját a fehértábornokok,
atamánok bandái és a külföldi inter
venciósok ellen.
A Nagy Honvédő Háború esztendei
ben szervezte Leningrád védelmét,
majd más felelős beosztásokban tett
felbecsülhetetlen szolgálatokat hazájá
nak.
A béke éveiben, a szocializmus épí
tésének időszakában, mint gazdaság- és
hadseregszervező, mint államférfi is
maradandót alkotott.
Hatalmas ívű pálya az övé, amely a
múlt század utolsó évtizedeinek cári
Oroszországából a kommunizmus épí
tésének korszakába vezet át.
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