
helyezik el. A bányák befogadóképes
sége: 10,2; 8,2; 6,9; 4,9; és 30 millió 
tonna. A sóbányák ·átalakítását rakt:í.rrá, 
a Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyijc 
1978/2. száma ismerteti. 

Zarubezsnoje Vojennoje Obozrényije, 
1981. 11. sz. 25-26. oldal 

2. Egészségügyi szolgálat eredmé
nyei és perspektívája. 

Komarov vezds. et. értékeli az egész
ségügyi szolgálat elért eredményeit és 
megszabja az egészségügyi bizto5ítás 
főbb feladatait. 

Tit i Sznabzsenyije, 1981. 8. sz. 
46-50. oldal 

3. Nyugatnémet hadtest hadtáp moz
gó gépiadatfeldolgozó központja. 

A rendszer kifejlesztését 1977-ben 
kezdték meg. jelenleg 1. és 3. hadtest
nél működik. A szerző nemcsak a mű
ködés rendjét ismerteti, hanem a szá
mítóközpont technikai jellemzőit is. 

Tmppenraxis, 1981. 12. sz. 997-1003. 
oldal 

IV. Harc-hadművelet hadtápbiztosí
tás, kiképzés, oktatás. 

1. Üzemanyag-raktár szakharcászati 
gyakorlat. 

A szerző részletesen ismerteti a gya
korlat levezetésének tervét. 

Tii i Sznabzsenyije, 1981. 12. sz. 
24-27. oldal 

2. 25 éves a nyugatnémet szárazföldi 
csapatok hadtápja. 

A hadtáp megszervezésénél a Wehr
macht és az amerikai hadsereg hadtláp
ját vették figyelembe. A cikk ismerteti 
a hadtest, a hadosztály és a dandár 
hadtáp szervezését különböző idősza
kokban. 

Truppenpraxis, 1981. 10. sz. 780-786. 
oldal 

3. Egészségügyi zászlóalj gyakorla
tának előkészítése és végrehajtása. 
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A szerző mozzanatonként ismerteti a 
felkészülés sorrendjét és munka meg
szervezését a sebesültáramlás időszaká· 
ban. 

Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 1981. 
6. sz. 20-22. oldal 

V. Katonai rendszer 

1. Forgalomirányító (kommendáns) 
zászlóalj. 

A forgalomszabályozás jelentős eleme 
a harc minden oldalú biztosítiásáoak. 
A szerző ismerteti a zászlóalj megszer
vezését, feladatát és tevékenységének 
rendjét. 

Rivista Militare, 1981. 2. sz. 72·-77. 
oldal 

2. Svájci haderő anyagi szolgálata. 

A szerző a következő kérdésekkel 
foglalkozik: a szolgálat jelentősége, fel
adata, tagozódása, ellátó századok fel
adatai és a szolgálat működése. 

Allgemeine Sshweizenische Militiir-
~eitschrift, 1981. 9. sz. 551-556. oldal 

VI. Technika 

1. Egészségügyi kiürítő gépkocsi. 

Az amerikai hadsereg megvizsgáltat
ta a nyugatnémet M-113 típusú páncé
lozott sebesültszállító gépkocsit, amely 
jobbnak minősült az amerikai hadse
regben rendszeresítettnél. A szerzett 
tapasztalatok alapj,án új, korszerűbb 
sebesültszállító gépkocsit rendszeresíte
nek. A cikk ismerteti a gépkocsi harcá
szat-technikai adatait. 

Infantry, 1981. 1. sz. 5-6. oldal 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJKONYVEK 

Árkus István: Washington és a Karib 
térség 

Mit tesz az Egyesült Allamok, hogy 
megakadályozza a számára kedvezőtlen 
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folyamatokat, visszaállítsa befolyását 
,,hátsó udvarában"? 

Kossuth Könyvkiadó, 1982. 

Ho Si Minh: Válogatott írások 
(1920-1969) 

Ho Si Minh írásműveiböl készült vá
logatás politikailag rendkívül tanulsá
gos, s élvezetet nyújt szép, olvasmányos 
stílusa is. Az foások szerzői e kod.nak 
nagy politikusa és iállamférfiúja. Viet
nam győzelmes forradalmának legendás 
hírű vezetői e - s egyben népe nyelvé
nek irodalmi szintű ismerője, kultllrá
jának tolmácsolója volt. A válogatás a 
vietnami történelem elmúlt, világpoli
tikai jelentőségű évtizedének felvillan
tása mellett alkalmat ad arra is, hogy 
elénk tárja Ho Si Minh-t közéleti és 
magánemberként, politikusként és filo
zófusként. 

Ho Si Minh életútja és a vietnami 
forradalom története elválaszthatatlan 
egymástól, nincs egyik a másik nélkül. 
Ho Si Minh-t, a politikust körültekin
tés, rugalmasság, magas fokú realitás
érzék, egyszersmind következetesség 

jellemezte. Jelszava: ,,Tapintat és haj
lékonyság, senki ne rekedjen kívül a 
fronton, aki közösséget vállal a nemzet 
ügyével." 

Gyakorlati politikus, dc intenzíven 
foglalkoztatták olyan elméleti kérdé
sek, mint a forradalmi erkölcs, a marx
izmus-leninizmus elvei alkalmazásának 
sajátosságai egy gazdaságilag gyengén 
fejlett ország körülményei között. ,,Ha 
vizet iszol, gondolj a forrásra" - írta 
egyik 1967-cs cikkében, rámutatva: a 
gyarmatosítók által elnémított és el
szakított vietnami nép számára az Ok
tóberi Forradalom nyitotta meg az utat 
társadalmi önfelszabaditása, a marxista
leninista eszmék megismerése felé. 

Gondolatai napjaink bonyolult világ
helyzetében is időszerűek. Ho Si Minh 
válogatott írásainak közreadása hasz
nosan járul hozzá a nemzetközi mun
kásmozgalom e kiemelkedő egyénisé
gének, a szocialista Vietnam múltjának 
- és közvetve jelenének - jobb, töké
letesebb megismeréséhez. 

Kossuth Könyvkiadó, 1982. 
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