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A csapatok életkörülményének javftásával foglalkozó 
összhadseregi értekezlet (Fordítás a "Tii i Sznabzsmyije" e. folyóirat 1986/1. számából) 1985. november 28-29. között Moszkvában került sor a Szovjet Fegyveres Erők személyi állománya életkörülményeinek javításával foglalkozó értekezletre. E munkában részt vettek a katonai körzetek, hadseregcsoportok, flották parancsnokai, a hadseregcsoportok, flották katonai tanácsainak a hadtápért felelős tagjai - körzet-, hadseregcsoport-, flotta politikai csoportfónökök, parancsnok hadtáphelyettesek, minden haderőnem parancsnokai, politikai munkásai és hadtápszakemberei, a pénzügyi és elhelyezési szolgálat szakemberei, a katonai építők. Az összhadseregi értekezletet Sz. L. Szokolov, a Szovjetunió marsallja, az SZKP PB póttagja, honvédelmi miniszter nyitotta meg. · · A plenáris ülésen előadást tartott Sz. K. Kurkotkin, a Szovjetunió marsallja, a Szovjet Fegyveres Erők hadtápfőnöke, A. D. Lizicsov vezérezredes, a Szovjet Hadsereg és haditengerészeti flotta politikai főcsoportfőnöke. Az értekezleten felszólált V, N. Dutov vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium központi pénzügyi csoportfőnöke, F. I. Komarov orvos-vezérezredes a Honvédelmi Minisztérium központi katonai - egészségügyi csoportfőnöke, N. V. Gzjaznov altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium elhelyezési főcsoportfőnöke. Ezután megnyitották a vitát az előadások felett. Az összhadseregi értekezlet résztvevői megtekintették a Fegyveres Erők Hadtáp Törzs és a Honvédelmi Minisztérium központi csoportfónökségei által szervezett kiállításokat, a kantyemirovkai gárda harckocsihadosztály csapatgazdálkodását .A legjobb anyagi és létfeltételeket biztosító helyőrség " címért folyó verseny végeredményeként ez a katonai kollektíva bizonyult érdemesnek az 

I. hely elnyerésére. A szekciók munkájáról beszámolt D. A. Volkogonov altábornagy, V. N. Dutov vezérezredes, F. I. Komarov orvos - vezérezredes, I. D. Iszajenko vezérezredes, F. P. Petrov altábornagy, N. V. Gtjaznov altábornagy, E. I. Goldberg altábornagy. Az értekezleten felszólalt Sz. L. Szokolov a Szovjetunió marsallja, az SZKP PB póttagja, honvédelmi miniszter. A kongresszusi dokumentumokban - mondotta a miniszter - a Kommunista Párt a nép jólétének állandó növelését jelölte meg egyik legfontosabb feladatának. A hadsereg és flotta személyi állománya anyagi szükségletei minden oldalú kielégítésével kapcsolatos kérdéseket is ennek szellemében kell vizsgálni. Mindenkinek tisztában .kell lennie azzal, hogy a katonák életkörülményeinek helyzetétől, az előírt ellátási normákban szerepló anyagoknak minden katonához 92 



való eljuttatásától, a tisztek, zászlósok, tengerész-zászlósok lakással való ellátásától jelentős mértékben függ az egységek és hajók szervezettsége és fegyelme, harckészültségének növelése. Az utóbbi években ebben a vonatkozásban nagyon sok minden történt. De továbbra is hatalmas, megfeszített munka áll előttünk - hangsúlyozta a miniszter. Meg kell gyorsítani a lakóházak, kulturális szolgáltató objektumok építését, elsősorban a távoli helyőrségekben. A harcosok élet- és munkafeltételeinek javítására irányuló munkában különös helyet foglaljon el a tábori viszonyok közötti életkörülmények megszervezése. Gyakorlatokon a jól megszervezett életkörülmények kedvező kihatással vannak a személyi állomány tábori kiképzése színvonalának növelésére, továbbá arra, hogy atok bármilyen helyzetben készen álljanak a határozott és hozzáértő tevékenységhez. Befejezésül a honvédelmi miniszter megszabta a közelebbi és távolabbi feladatokat. 
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