3. Egészségügyi zászlóalj szakharcászati gyakorlata.
A szerző ismerteti a gyakorlat elő
készítésének, végrehajtásának és értékelésének egy célszerű változatát.
Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1981.
6. sz. 20-23. oldal
4. Új osztrák hadtáp kézikönyv
(szabályzat).
A folyóirat közli a hadtáptisztek
kézikönyvének századra és zászlóaljra
vonatkozó részét. Ebből ismerhető
meg a század és zászlóalj hadtápbiztosítás alapelvei, végrehajtó alegységei
és azok feladatai.
Truppendienst, 1981. 3. sz. 279282. oldal
5. Ismerd meg az ellenséget!
A cikk az amerikai hadosztály hadtápbiztosításával foglalkozik.
Ty! a Zasobovani, 1980. 10. sz. 1820. oldal
V. Katonai rendszer
1. NSZK területvédelme.
A területvédelmi csapatok feladata:
a hátországi és hadműveleti hadtápobjektumok őrzése, védelme; a közlekedési utak javítása, valamint a hadtestek anyagi, technikai és egészségügyi biztosítása. A cikk ismerteti ezen
feladatokat ellátó erők globális szervezését és állományát.
ÖMZ, 1981. 4. sz. 316-318. oldal

KÖNYVSZEMLE
ÚJKÖNYVEK
Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956. című művének
ez a második, bővített és javított kiadása. A könyv megvilágítja azokat a
belső körülményeket, amelyek miatt
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1953. után éppen hazánkat ítélték a
szocialista tábor gyenge láncszemének.
Sajátos időszak volt ez, mögöttünk álltak már a szocializmus építésének kezdeti nagy sikerei, de ezek fényét beárnyékolta az 1949. után elhatalmasodó helytelen politikai irányvonal, a
személyi kultusz, a törvénysértések, a
voluntarista gazdaságpolitika, a párt
és a nép kapcsolatának meglazulása.
A könyv kitekintést ad - zárófejezetében - a válság leküzdésének forradalmian bátor és immár negyed évszázad sikereivel igazolt útjáról.
Kossuth Könyvkiadó, 1981.

A párt- és tömegszervezeti munka
kérdései
(A pártépítési tankönyv új kiadása)
A kötet szerzői a XII. kongresszus
határozatai alapján elméleti igényességgel írták meg az egyes fejezeteket,
megtartva az előző kiadások értékeit,
hasznosítva az évek során - a káderképzésben és a gyakorlati munkában
- szerzett tapasztalatokat. A kérdések kifejtésénél nagy figyelmet fordítottak a marxizmus-leninizmus klaszszikusainak tanításaira. A történelmi
tapasztalatok tömör összegzése mellett helyet kap jelen helyzetünk tárgyszerű és reális elemzése is.
A párt- és tömegszervezeti munka
kérdései című könyvnek jelentős érdeme a történetiség elvének alkalmazása. Jól érzékelhető a párt több mint
hat évtizedes és az MSZMP negyedszázados tapasztalatainak alkotó hasznosítása, egységben jelenlegi feladatainkkal - és több területen a programnyilatkozatban
megfogalmazott
távlatokkal.
Az egyes témák kifejtését a szerzők
reálisan, a valós helyzetnek megfelelően végzik el. A jó tapasztalatok terjesztésére helyezik a hangsúlyt, de
nem hallgatják el a fogyatékosságokat
sem. Keresik és vizsgálják az okokat,
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hogy miért nehezebb egyes területeken
- mint a határozatok pontosabb végrehajtásában, az alapszervezeti és a
tömegszervezeti munkában - gyorsabban előrelépni. Több helyen is - a
tapasztalatokra támaszkodva - javasolják új formák bevezetését, célravezetőbb módszerek alkalmazását.
Azzal a meggyőződéssel ajánljuk e
könyvet a pártoktatásban tanuló hallgatóknak, gyakorlati pártmunkásoknak, állami és tömegszervezeti aktivistáknak, hogy munkájuk során bátran támaszkodhatnak útmutatásaira,
mert azokból kiindulva eredményesebben oldhatják meg feladataikat.
Kossuth Könyvkiadó 1981.

Montgomery tábornagy emlékiratai.
A második világháború nemcsak
korunk, hanem az emberiség egész
történetének legnagyobb háborúja volt.
Érthető tehát, hogy a szemtanúk, az
események egykori résztvevői újra és

újra visszatérnek a nagy világégés történetéhez. A2 örvendetesen felvirágzó
emlékirat-irodalom tekintélyes része
katonai emlékirat. A fegyveres küzdelem egykori irányítói, fő- és mellékszereplői ragadnak tollat, hogy ismét
átgondolják a múltat, összegezzék tapasztalataikat a jelen- és utókor számára.
A személyes élményeken átszűrt
események azonban gyakran ellentmondanak a történeti hűségnek. A
beszámolók más megvilágításba helyezik az egyes szereplők tetteit. A
szerzői szándéknak ebben a műfajban
kivételes szerepe van.
A tábornagyot csupán a tévedéseivel jellemezni igazságtalan volna. Emlékirata ellentmondásaival együtt tanulságos olvasmány. A2zá teszi a szerző eredeti egyénisége, hosszú és eseménydús katonai pályájának nem
mindennapi tapasztalata.
Zrínyi Katonai Kiadó, 1981.
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