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század, 3 dandárt támogató javító szá
zad, repülőgép javító század és rakéta
javító század. Zarubezsnoje Vojennoje 
Obozrenyije, 1978. 3. sz. 

Üzemanyag-szállítás 
tehergépkocsin 

A szerző ismerteti azokat a módsze
reket, kisegítő eszközöket, amelyek 
biztosítják a rugalmas tartályokban és 
hordókban levő üzemanyag elszállítását 
tehergépkocsin. Til i Szsnabzsenyije, 
1977. 12. sz. 

Az 1975 mintájú osztrák 
egyenruha kiegészítése overállal 

A cikk ismerteti az overál előnyeit 

a reg1 munkaruhához viszonyítva. 
Truppendienst, 1977. 6. sz. 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

A !vagy Október és a negyvenes évek 
forradalmai a közép-

és délkelet-európai országokban 
Moszkva, 1977. 541. old. 

A szovjet tudósok kollektív munkája 
összehasonlító módszerrel vizsgálja a 
szovjet állam fennálásának kezdeti 
periódusában, illetve a közép- és dél
keleteurópai országokban a népi hata
lom kialakulásakor végrehajtott for
radalmi átalakításokat. A monográfia 
elemzi a forradalmak társadalmi és 
gazdasági előfeltételeit, feltárja, hogy 
mi az, ami tipikus az új termelési vi
szonyok megteremtésében és a szocia
lista társadalom alapjainak lerakásá
ban, megmutatja a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmenet törvény
szerűségeiről szóló lenini tanítás egye
temes jellegét. A szerzők megkülönböz
tetett figyelemmel tanulmányozzák az 
általános törvényszerűségek összefüg-
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gését az egyes országok konkrét körül
mények közötti megnyilvánulásuk spe
cifikumával. 

(Béke és Szocializmus 1978. 3. sz.) 

f. A. Kraszin: 
A szocialista forradalom elmélete: 

a lenini hagyaték és korunk 
Moszkva, 1977. 192. old. 

Elemezve Leninnek a szocialista 
forradalom marxista elméletéhez való 
hozzájárulását, amelyben az osztály
harc nemzetközi tapasztalatai tükröződ
nek, a szerző mindenekelőtt olyan 
problémákat taglal, mint a foradalmi 
helyzet érlelődése, az objektív és szub
jektív tényező szerepe a forradalom
ban, a demokráciáért vívott küzdelem, 
a hatalom megragadása. A monográ
fia bemutatja, hogyan fejlesztette to
vább alkotó szellemben az SZKP és a 
többi marxista~leninista párt a szocia
lista forradalom elméletét, érvekkel 
alátámasztva bírálja a szocialista for
radalom lényegét és törvényszerűsé

geit eltorzító burzsoá és revizionista 
koncepciókat. 

(Béke és Szocializmus 1978. 4. sz.) 

Le Duan: 
Válogatott művek 

Hanoi, 1977. 540. old. 

Az angol nyelvű gyűjteményes kö
tet, amely Le Duannak, a Vietnami 
Kommunista Párt Központi Bizottsága 
főtitkárának beszédeit, beszámolóit és 
egyéb műveit tartalmazza, az 1960-
1975-ös időszakot fogja át, és megis
merteti a külföldi olvasóközönséggel a 
vietnami népnek a szocialista társada
lom építésére irányuló erőfeszítéseit, 
hősi harcát az amerikai imperializmus 
katonai agressziója ellen. Le Duan 
írásaiból megismerhetjük, milyen fel
adatai vannak a Vietnami Kommu~ 
nista Pártnak az ország politikai és 
gazdasági fejlesztése terén. 

(Béke és Szocializmus 1978. 4. sz.) 




