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VI. Katonai rendszer ( szervezés 
mozgósítás, kiegészítés) 

1. A 4. nyugatnémet biztosító 
zászlóalj mozgósítási gyakorlata 

A zászlóalj feladata felállítása ese
tén: hadosztály mögöttes területének 
ellenőrzése, fontosabb objektumainak 
védelme, kisebb ellenséges csapatok 
leküzdése. T ovábbi'™ban a cikk ismer
teti a zászlóalj szervl2ését és a gyakor
lat lefolyását .részletesen. 

Truppenpraxis, 1978. 8. szám, 642-
647. oldal. 

2. Az új sorozási rendszer katonai 
vonatkozásai 

A szerző ismerteti az újoncokkal 
szemben támasztott követelményeket 
fegyvernemek szerint, a minősítés rend
jét, a követelmény és az eredmény 
összhangját stb. A cikk szemlélteti a 
számítógépes feldolgozást is. 

Truppendienst, 1978. 3. szám, 228-
233. oldal. 

3. Az osztrák hadsereg 
új szervezése 

A hadsereg szervezésén kívül a cikk 
ismerteti a minisztérium szervezését is. 
A cikk szerint a minisztérium a követ
kezőkből áll: 

- miniszteri kabinet, 
- főszemlélőség (hdm. tervezés, 

fegyverkezés, szervezés, ellenőrzés), 
- 1. szekció (elnök és jogi csop.), 
- 2. szekció (szetnélyügy és kiegé-

szítés), 
- 3. szekció (tábori hadseregtörzs), 
- 4. szekció (technikai, hbs. csop., 

eü. és kereskedelmi osztály). 

VII. Technika 
l. Tábori mosogató berendezése 

A cikk jsmerteti a tábori mosogató 
felszerelését és berendezését. 

Tii i Sznabzsenyije, 1978. 6. szám, 
70. oldal. 

2. PP-F-1 típusú NDK mozgatható 
műtóberendezés 

A szerző szövegben és képekJben 
röviden ismerteti a műtő szállításának 
és telepítésének módját. 

Militiirtechnik 1978. 5. szám, 269. 
oldal. 

KÖNYVSZEMLE -
ÚJ KÖNYVEK 

Ránki György: 
1944 március 19. 
Magyarország német megszállása 

című könyve bővített kiadásban jelent 
meg ezúttal. Hozzáférhetővé vált kül
földi levéltári források és egyéb új ke
letű anyagok alapján az eddiginél ·rész
letesebb és hitelesebb képet alkotha
tunk belőle nemzeti történelmünknek 
erről a gyászos időszakáról. Világo
sabbá válik a Kállay-féle hintapoliti
ka is. Kiugorhattun!k volna-e a hábo
rúból, s hogyan? Miért tartotta Hitler 
fontosnak a lényegében mindvégig 
készséges csatlósállam megszállását? 
Hogyan vélekedtek az egyes antifa
siszta szövetséges országok Magyar
ország háború utáni sorsáról? Ellen
állók voltak-e a vesztett háborúból ki- ' 
szállni akaró magyar uralkodó körök? 
Ezeket a makacsul, újm meg újra fel
vetődő kérdéseket tisztázza Ránki 
könyvében, miközben dokumentumok 
tömegével eleveníti fel a megszállás 
hónapjainak krónikáját, a katonai, po
litikai és gazdasági fejletnényeket, a 
fokozódó jobbratolódást, amely a nyi
las rémuralomba torkollott. 

(Kossuth Könyvkiadó, 1978.) 

Megkésett polgári ellenállásunk 
egyik nevezetes epizódja is erre az 
időszakra esik. A név, amely fémjelzi, 
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mindmáig indulatokat kelt. A nehezen 
feloldható ellentmondásokat csak az 
életpálya részletes történeti és lélek
tani elemzése értékelheti érdemben. 

A Világ politikai pártjai 
kézikönyv 

(Szeckesztette: Fencsik László) 
Rövid, de tartalmas bevezetője tisz-

tázza, mit értünk politikai párt alatt, 
s milyen főbb ,i<ányzataikat különböz
tetjük meg os2tály- és vilégnézeti kö-. 
tódés alapján. A könyv a pártokat 
földrészenkénti csoportosításban és 
ezen belül az országok alfabetikus 
rendjében mutatja be. Dióhéjban vi
lágtörténelmi és politikai ismeretdket 
is nyújt, amennyiben felvázolja a tra
dicionális, régi múltú pártok történe
tének alakulását is. De segít eligazod
ni a jelenben is, a nemrég alakult párt
csoportosulások hovatartozását ille
tően. 

Kormányzó és ellenzéki, esetenként 
illegális pártokra vonatkozólag is köz
li a legfontosabb adatokat, alakulásuk, 
programjaik történetét, helyüket, sze
repüket, befolyásukat országukban és 
a nemzetközi életben. Megnevezi jele
sebb vezetőiket, ahol lehec.éges, a tag
létszátnot is. Választási adatokkal is 
szolgál. Viszonyítási alapként a cím
szavak .közlik az adott országra vo
natkozó fontosabb tudnivalókat is (te
rület, népessé~zám., államforma). 

(Kossuth Könyvkiadó, 1978.) 
Pártélet 1978. 8. szám. 

A szocialista gazd1JSági integráció 
Az elmélet és a gyakorlat kérdései 

Moszkva, 1978. 184. oldal. 

A Lengyel Népköztársaság, a Ma
gyar Népköztársaság, a Német De
mokratikus Kö7Jlároaság és a Szovjet· 
unió közgazdász kutatói által kéozí
tett közös mű a valóságos szocializ-· 
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mus egyik sarkallatos kérdésével, a szo„ 
cialista gazda!Sági integrációval foglal
kozik. A szerzők nagy elméleti és gya
korlati jelentőséggel bíró időszerű kér
déseket vizsgálnak, egyebek között a 
közös tervező tevékenység új irányait, 
a KGST-országok termelési-gazdasági 
kapa;ola,ainak fejlődését, a termelés 
nemzetközi szakosítását és kooperáció
ját, a tudományos-technikai haladás 
meggyorsítását. A mű bemutatja a 
KGST-nek a szocialista gazdasági in
tegrációban betöltött szerepét. 

Az Egyesült Allamok-Nyugat-Euró
pa-Japán: az imperialista versengés 
három központi a 

Szófia, 1978. 314. oldal. 

A bolgár tudósok monográfiája nyo
mon követi a nemzetközi tőkés gaz
daság folyamatait, amelyek elómoz
dítják ezeknek az or,;zágoknak egy
más közötti versengését, elemzi a há
rom nagy tőkés centrum pénzügyi, ke
reskedelmi és tudományos-műszaki 
kapcsolataiban mutatkozó ellentéteket, 
amelyek az utóbbi évek valutáris és 
energi,aválságában különösen feleró· 
södtek. 

Bertini, Franchi, Spagnoli: 

Extrémizmus, terrorizmus, 
demokratikus rendszer 

Ráma, 1978. 90. oldal. 

A mű megviJágítja a mai olaszor
szági „baloldali" és jobboldali extré
mizmus ideológiai gyökereit, áramlatait 
és szervezeti formáit, s hangsúlyozza 
a terrorista csoportok akcióinak ve
szélyét a dolgozók demokratikus vív
mányaira nézve. Kifejti a kommunis
t&natk az ,e,,ttérnizmus elleni harccal 
lmpcsolatos álláspontját és javaslatait. 

Béke éo Szocializmus, 1978. 10. 
szám. 




