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ban 1943-ig, a 6. számban a további 
időszak alatt. 
Tii i Sznabzsenie, 1981. 5. sz. 14-17. 
old . 

Ill. Gazdálkodás, szállítás egészségügyi 
biztosítás békében 

1. Gazdálkodjunk hatékonyan, ra
cionálisan és takarékosan. 

Dutov vezezds. elvtárs a Szovjet
unió Honvédelmi Minis2tériuma köz
ponti csapaitfőnökségének vezetője a ta
karékosság különböző területein elért 
eredményeket ismertetve vázolja a ta
karékossága! kapcsolatos feladatokat. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 32-36. 
old. 

2. Század gazdasági szoba berende
zése. 

A szerző szöveges és grafikus formá
ban ismerteti a gazdasági szoba cél
szerű berendezését. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 50-52. 
old. 

W. Harc-hadművelet 
hadtápbiztosítása, kiképzés, oktatás 

1. Német hadifoglyok egészségügyi 
ellátása a Nagy Honvédő Háborúban. 

A szerző cikkében először ismerteti 
a hadifoglyokkal kapcsolatos rendele
teket, majd rátér a hadifoglyok egész
ségügyi ellátásának megszervezésére. 
Vojenna-Medieinszky Zsurnal, 1981. 
5. sz. 19-22. old. 

2. Megerősített csapatsegélyhely. 

A cikk részletesen foglalkozik az 
osztrák vadászzászlóalj egészségügyi 
szaka:szának feladataival és működésé
nek rendjével. 

Truppendienst, 1981. 2. sz. 159-162. 
old. 

V. Katonai rendszer 

1. Amerikai vadászrepülő wing re
pülő-műszaki szolgálatának átszervezé
se. 
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A wing repülő-műszaki szolgálata je
lenleg törzsből és három századból, re
püléskiszolgáló, repülőgép-karbantartó 

és tábori javító századból áll. 

Zarubezsnoe Vojennaja Obelrenie, 
1979. 3. sz. 56. old. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

D. F. Usztyinov: Válogatott Beszédek 
és cikkek. 

Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

D. F. Usztyinovnak, a Szovjetunió 
marsalljának az SZKP KB Politikai 
Bizottsága tagjának, a Szovjetunió hon
védelmi miniszterének könyve vezető 
párt- és állami és katonai beosztásá
ban kifejtett tevékenységének 1942-től 
1979 februárjáig terjedő időszakából 

származó válogatott beszédeit és cik
keit öleli fel. A szerző figyelmének 
központjában a kommunista párt és a 
szovjet állam bel- és külpolitikájának 
időszerű kérdései, valamint a szocialis
ta haza védelmével, a Szovjetunió vé
delmi képessége állandó erősítésének, 
a szovjet fegyveres erők harci erejének, 
a szocialista államok közösségének, 
hadseregeik harci szövetségének meg
szilárdításával kapcsolatos feladatok 
állnak. 

A könyv anyagának jelentős része 
katonapolitikai kérdésekkel foglalko
zik. D. F. Usztyinov beszédeiben és 
cikkeiben kifejti a párt honvédelmi po
litikájának fő vonásait és alapvető irá
nyait, áttekintést nyújt a hadsereg és 
hadiflotta poHci.kai szervei, párt- és 
Komszomol szervezetei tevékenységé
ről, a katonai építésnek a fej lett szo
cializmus viszonyai közt érvényesülő 

sajátosságairól, a Szovjetunió Fegyveres 
Erőinek, mint az össznépi állam had
seregének jellegzetes vonásairól. 
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E gyűjteményes kötet élén a „Hat
van és a Nagy Október vívmányainak 
védelmében" című beszéd áll. A to
vábbi anyagok időrendben sorakoznak, 
egy részét rövidített formában adjuk 
közzé. 

V. Sz. Antonov: Út Berlinbe. 
Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

A könyv a 301. ,,Donyeci" lövész
hadosztály harcokban megtett útját ír
ja le a Kaukázus lábától Berlin szívéig. 
A második világháború befejezésétől a 
memoár megírásáig rendkívül gazdag 
emlékirat - irodalom jelent meg szov
jet hadvezér írók tollából. Am e kötet 
mégis kitűnik a hasonló művek sorából 
olvasmányos stílusával, gördülékeny, a 
harci eseményeket olvasóközelbe hozó 
cselekményszövésével. A szerző a há
borús eseményeket mindvégig a köz
katona szemével nézi. Olvasójával pe
dig megismerteti az otthonokat és em
bermilliókat pusztulásba döntő háború 
poklát. Mégs·em egyszerűen csak lö
vészárok-történetről van szó. A katona
olvasóra bizonyára mély hatást tesznek 
a lövészárkok és az erődök ellen ro
hamra induló gyalogság harcát, a pa
rancsnokok és törzsek munkáját bemu
tató részletek. 

A kötet minden sorából érezheti az 
olvasó, hogy olyan ember visszaemlé
kezését tartja a kezében, aki együtt élt 
és harcolt katonáival. Aki a tűzvonal
ban maga vezette rohamra őket, sze
mélyes példájával lelkesítette harcos
társait hőstettekre. 

Találkozóharc 
Tanulmány gyűjtemény 

Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

Huszonhárom tanulmány - csehszlo-
vák, lengyel, magyar, NDK-beli és 
szovjet katonai szakí.rók tollából - tár
gyalj.a a könyv lapjain a korszerű harc 
egyik igen fontos fajtáját: a találkozó
harcot (találkozó ütközetet). A szerzők 
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e harc (ütközet) előkészítéséről, meg
szervezéséről, megvívásáról, biztosítá~ 
sáról, az összfegyvernemi csapatok sze
repéről fejtik ki véleményeiket s al
egység- (zászlóalj-) szinten gyakorlati 
példán is bemutatják egy-egy változa
tát e harc lefolytatásáoak. Helyet kap 
e kötetben a nyugatnémet páncélgrá
nátos-alakulatok találkozóharcána:k. me
netének leírása is. 

Összességében e tanulmányok - jól
lehet nem térnek ki e harctevékenységi 
fajta minden részletére - hasznos isme
reteket nyújtanak a találkozóharc el
méletéről és gyakorlatáról. 

D Fink - A Metkenzie: 
Elektronikai kézikönyv 
Műszaki Könyvkiadó 1981. 

Első ízben vállalkozott a Műszaki 
Könyvkiadó olyan könyv megjelente
tésére, amely a korszerű elektronika 
minden területét átfogja a rádióműsor
szórástól az orvosi elektronikáig. Az 
eredeti művet 128 kiváló szakember 
írta, főleg az Egyesült Allamok egye
temeinek és iparvállalatainak kutató 
laboratóriumaiban dolgozó mérnökök. 
A könyv egyes részeit a hazai viszo
nyoknak megfelelően átdolgoztuk (pl. 
műsorszóró-rendszerek, televíziós szab
ványok, híradástechnikai anyagok). 

A kézikönyv felépítése a következő. 
Az információelmélet, hálózatelmélet, 
rendszerelmélet után az elektronikai 
ipar anyagait és alkatrészeit tárgyalja. 
Az elektronikai ipar egyes területeit 
(mikrohullámú technika, hírközléstech
nika, teljesítményelektronika, impul
zustechnika, antennák és tápvonalak, 
akusztika) korszerű módszerekkel a 
gyakorlati munkában jól használható 
adatokkal együtt ismerteti. 

A könyv magyar nyelven ritkán hoz
záférhető ismereteket közöl az elektro
nika határterületeiről. 

Ajánljuk minden híradástechnikai és 
elektronikai területen dolgozó mérnök
nek és technikusnak. 
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