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Árkus István: Forró kontinens forró 
évei 
Az afrikai kontinens dinamikusan 

változó földrész, ahol megtalálható 
korunk valamennyi kiélezett ellent
mondása. A hetvenes évek közepén 
öss1eomlott a portugál gyarmatbiro
dalom és egyszerre öt új független 
ország: Angola, Mozambik, Sao Tomé 
és Principe, Bissau-Guinea és a Zöld
foki-szigetek indult el az önálló nem
zeti fejlődés útján. Függetlenné vált 
Zimbabwe is, és ezután csaknem egé
szében megszűntek a gyarmatok mint 
az imperiali sta kolonializmus gyás.ws 
hagyatékai. 

Az ismert kül- és katonapolitikai 
szerző, Arkus István arra vállalkozott, 
hogy bemutassa a kontinens hadsere
geit, azok szerepét a haladásért, a 
függetlenségért folyó harcban, s nem 
éppen dicsőséges szerepüket a hala
dásért vívott küzdelem elárulásában. 

Zrínyi Katonai Könyv- és Lapki
adó, 1984 

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
határozatai és dokumentumai 1975-
1980 
Összeállította és szerkesztette: Vass 
Henrik 

„Segítséget és anyagot szolgáltat a 
gyűjtemény az oktatóknak, akik ezek-
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nek az eseményekben gazdag, sok elvi 
és gyakorlati kérdést felölelő eszten
dókneh. tanulmányozásával foglalkoz
nak" - írja előszavában a szerkesztő. 

Kossuth Kiadó, 1984 

Hétby Lajos: Gazdaságpolitika és 
érdekeltség 
.:;zociológiai elemzés 

A gazdaságpolitika célkitűzései csak 
megfelelő irányú emberi cselekvések 
által valósulhatnak meg. Adva van-e 
ma az ilyen cselekvések fedezete az 
c:rdekcltségi viszonyokban? Erre az 
időszerű és fontos kérdésre keresi a 
választ a könyv a szociológiai eszkö
zeivel. 

Kossuth Kiadó, 1984 

Ga1daságpolitikai Kisszótár 
Főszerkesztő: \Viesel Iván 

A Gazdaságpolitikai Kisszótár ké
szítőinex az volt a céljuk, hogy az 
újságolvasóknak, a különböző oktatá
si formákban részt vevőknek, napjaink 
gazdasági problémái iránt érdeklődők
nek segítséget nyújtsanak az egyes gaz
dasági fogalmak, kifejezések és össze
függések jobb megértéséhez. 

Kossuth Kiadó, 1984 

Becsky György: Amerika és a vi
lággazdasági kihívás 

:.\li történik az óceánon túl, a viláa 
legnagyobb óriásgazdaságában? Mi
lyen hatással van ma a világ az ame-
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rikai óriásgazdaságra, és hogyan be
folyásolta Amerika a világgazdasági 
kapcsolatokat a közelmúltban és je
lenleg? Erre a mindannyiunk hétköz
napi életére is kiható kérdésre keres 
választ a szerző ebben a művében, 
amely nagyon is szakszerű, tudomá
nyos szintje ellenére, kitünoen olvas
ható, szinte izgalmas olvasmány. 

Kossuth Könyvkiadó, 1984 

C iimöri Endre: A sas és a sárkány 
Washington-Peking 
1844-1982 

Gömöri Endre, neves külpolit:kai 
újságíró nem kisebb feladatra vállal
kozott, mint az amerikai- kínai kap
csolatok majd másfél százados törté
nelmének feldolgozására. Könyve ta
nulságos olvasmány. Arra ösztönzi a 

kérdés iránt érdeklődőt, hogy más 
szemmel olvassa a Kínából érkező 
híreket, Jelentőséget tulajdonítson 
olyan „apróságoknak" is, amelyek 
egyébként elkerülnék a figyelmét. 

Kossuth Kiadó, 1984 

N. N. )akoz:lev : Pearl Harbor rej
télye 

1941 december 7-én a japán légi
erő meglepetésszerűen megtámadta 
P1:arl Harbert. A második világháború 
után folytatott vizsgálatok eredménye
ként sok izgalmasat megtudunk a 
köny, bő] arról. miért és hogyan került 
sor a támad:ísrn. 

A Pearl Harbor elleni támadás tör· 
ténete lebilincselő olvasmány. 

Kc suth Kiadó, 1984 
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