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A magyar népi demokrácia története,
1944-1962. Budapest, Kossúth Könyvkiadó 1978. 387. old.
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Ebben az alapvető műben neves magyar pártmunkások és történészek mu..tatják be a magyarországi népi demokratikus hatalom létrejöttének és fejlő
déiséne!k törvényszerűségeit és sajátosságait, ismertetik a politikai, gazdasági
és társadalmi áoalakulásokat az ország
felszabadulásától a hatvanas évek végéig, amikor Magyarországon, miként az
MSZMP VIII. kongresszusa megállapította, lerakták a szocialista táa;adalom
alapjait.
P. N. Fedoszejev: A jelenkor dialektikája, Moszkva 1978.
Az ismert szovjet tudós, a Szovjetumo Akadémiájának elnökhelyettese
megvilágítja a materialista dialektika
jelentöségét a mai tudomány és társadalmi élet szempontjából, vizsgálja
azokat az elméleti és metodológiai
problémákat, amelyek a dialektikának
a világfejlődés elemzésére, a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet
törvényszerü.ségeinek elemzésére való
alkalmazásával kapcsolatosak. A mű
kiemeli a jelen korszak társadalmi sajátosságait, megmutatja a forradalmi
átalakulások szerepét, a reális humanizmus jelentőségét a mai világban,
behatóan elemzi a modern természettudomány és a társadalomtudományok
dialektikája.

E. Sanio: Pénz és valuta. Időszerű
problémák a marxista pénzelmélet fényében. Majna/Frankfurt, 1978.
A marxizmus megalapítói által ki.do'lgozott áru- és pénzértékelméletre
támaszkodva a szer.a:ő elemzi a tő
kés vllágban napjainkban kiéleződött

pénzügyi és valutaproblémát, feltárja
a kapitalizmus mai valutaválságának
okait és mechanizmusát, a mű a pénznek a szocializmusban betöltött szerepét is bemutatja.
(Béke és Szocializmus 1979. 1. szám)
Bálint József: Társadalmi rétegző
dés és jövedelmek. Budapest, Kossuth
Köny\'kiadó 1978. 216. old.
A neves közgazdász, az MSZMP
Központi Bizottságának tagja bemu~
tatja, hogyan valósul meg a fejlett szociallizmus építése során a pártnak a társadalom tagjai jólétének emelését és
sokoldalú fejlődésüket célzó politikája.
A szerző a statisztikai adatok részletes
elemzése alapján jellemzi a magyar
szocialista társadalom alapvető osztályainak, rétegeinek és csoportjainak fejlődését, vizsgálja jövedelmeik forrásait
és nagyságát, a fogyasztási struktúrát.

Kambodzsa, I. és II. dosszié Hanoi
1978.

A Francia és angol nyelven kiadott
kötetek olyan cikkeket, interjúkat, valamint nyilatkozatokat, jegyzékeket, s
egyéb okmányokat tartalmaznak, amelyek megvilágítják a Pol Pot-rezsimnek
az országban elkövetett népellenes
bűncselekményeit és a Vietnami Szocia'lista Köztársasággal szembeni ellenséges akcióit. A könyvek leleplezik a
régi kambodzsai hatóságokat a VDK
elleni föllépésekre bujtogató Kína expanzionista politikáját, hangsúlyozzák,
hogy éppen a kínai uszítás, nemkülönben Kambodzsa belpolitikája -határozta
meg a 1kambodzsai rezsim akcióit a vietnami állammal szemben, amelynek
határán két éven át hajtottak végre
fegyveres provokációkat.
A közvélemény és a háború a béke
problémái. Moszkva, 1978.

A könyv a Szovjet Békebizottság
és a Szovjetunió Tudományos Akadé139

m1a1a Világgazdasági és Nemzetközi
Kapcsolatok Intézete kezdeményezésére, a Szovjet Békealapítvány közremű
ködésével készült. A -szovjet tudósokból és közéleti személyiségekből álló
szerzői kollektíva megvilágítja a békeszer,ető erők mozgalmának legfontosabb problémáit. A könfV'.ből megismerhetjük annak a harcnak a fő irányait, amelyet a nemzetközi közvélemény az új háború veszélye ellen, a
béke megőrzéséért, a vitás kérdések és
a nemzetközi konfliktusok békés r,endezéséért, a különböző térségek és államok népeinek együttműködéséért
folytat. Bemutatja a béikéért és a leszerelésért küzdő fő társadalmi erőket
és szervezeteket, elemzi a bonyolult,
néha ellentmondásos jelenségeket, s
arra fordítja a figyelmet, ami egyesíti
a földgolyó demokmtikus, békeszerető
erőit.

(Béke és szocializmus 1979. 2. szám)

ÉVFORDULOK
Harminc éves a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa.
1949 januárjában Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió képviselőinek tanácskozásán elhatározták,
hogy megalakítják a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát. A KGST
szervezeti kialakítását: 1949 áprilisában, a Tanács I. üléss2Jaikán fejezték be.
A későbbiekben csatlakozott a KGSThez az NDK (1950), Mongólia
(1962.), Kuba (1972) és Vietnam
(1979).
A KGST nyílt és demokratikus jellege nyilvánul meg az azoldcal az
országokkal folytatott, multilaterális
alapokon nyugvó együttműködésben is,
amelyek nem tagjai ennek a szervezevnok. Jugoszlávia például a KGST 21
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szervének

munkájában

vesz részt.
írtak alá
1973-ban Finnországgal, 1975-ben pedig Irakkal és Mexikóval. A KGST
XXXII. ülésszakán (1978-ban) megfigyelőként részt vett a Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság, Angola,
Laosz és Etiopia küldöttsége.
A KGST-ben minden résztvevő
ország terü1letének nagyságától, lakosságának számától, politikai és gazdasági erejétől függetlenül minden szempontból egyenjogú. A tagállamok teljes egyenjogúságát biztosítja a KGST
különböző s2erveiben való egyenlő
képviselet elve.
A KGST alapokmánya értelmében
a szervezet fő céljai: a ragállamok erő
feszítéseinek egyesítése és összehangolása az együttműködés további tökéletesítése és a szocialista gazdasági integráció fejlesztése, az egyes országok
gazdasági és techni1kai haladásának
meggyorsítása, gazdasági fejlettségi
színvonaluk fdkozatos közelítése és kiegyenlítése, népeik jólétének szakadatlan emelése céljából.
A KGST XXV. ülésszakán (1971ben) elfogadták a szocialista gazdasági
integráció Komplex Programját, amely
a tapasztalatokra építve hosszú idő
szakra (15-20 évre) meghatározta az
együttműködésnek és a Tanács szervei
által folytatott munkának az alapvető
iráyait. A KGST XXXII. ülésszakán
(1978-ban) jóváJhagyták a hosszú távú
(1990-,ig szóló) energetikai, fűtő- és
nyersanyag4citermelési, mezőgazdasági
és élelmiszeripari, valamint a gépipari
együttműködési
célprogramot,
ami
nagy előrelépést jelentett a Komplex
Program megvailósítá'sában.
A tervezési együttműködés, különösen pedig a tervkoordináció a szocialista. nemzetközi munkamegosztás elmélyítésének alapvető módszere. A
KGST szervei által kidolgozott és kétvagy sokoldalú alapon egyeztetett, a
Együttműködési

szerződést
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