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Rivista Militare, 1982. 3. sz. 25-39. 
oldal. 

3. A svájci katonai egészségügyi szol
gálat újjászervezése. 

A tervezett újjászervezés lényeges 
demei, elgondolásai, a koordinált 
egészségügyi szolgálat felépítése és mű
ködése. Csapatok egészségügyi felada
tai. Egészségügyi bázisok felépítése és 
feladatai. 

ASMZ, 1982. 7. sz. 405-414. oldal. 

VI. Technika 
1. Ruházati .e;_olKálat új technikai esz

közei és a mosatás automatizálása tá
bori körülmények között. 

A tábori körülmények közötti mosa
tás feltételei javítása érdekében új tá
bori mechanikus mosodát (PM8) rend
fz.eresítcttek. A szerző ismerteti a moso
da harcászati-technikai adatait. 

Tyl a Zasohm:ani, 1982. 7. sz. 48-50. 
oldal. 

2. Közúti forgalom irán.1·ításának. esz
közei. 

A CSN-ben 1982-től rendszeresítet
ték ,1 közúti forgalomirányító pont kész
letét. A cikk ismerteti a készlet főbb 
tartozékait és felhasználásuk követel
ményeit. 

Ty! a Zasobornni, 1982. 5. sz. 22-24. 
e/dal. 

3. Tábori mo:r.gókonyhák. 
A PK-26-H típusú gázolaj üzemelte

tésíí és a 60 típusú mozgókonyhák főbb 
technikai adatainak és alkalmazhatósá
guknak ismertetése. 

Tyl a Zasobovani, 1982. 5. sz. 32-34. 
oldal. 

4. Gépjárműre épített konyha. 

A szerző ismerteti „1 korszerűsített 
POKA-3/1. típusú törzskonyha techni
kai adatait, berendezését és lehetőségét. 

Ty/ a Zasobovani, 1982. 6. sz. 43-44. 
oldal. 

KÖNYVSZE.MLE
ÚJ KÖNYVEK 

Dr. Dombrády Lóránt: 
„A magyar gazdaság 
és a hadfelszerelés 
1938-1944" 

A szerző először röviden, de rendkí
vül plasztikusan vázolja a kül- és bel
politikai eseményeket, amelyek lehető
vé tették az egymilliárd pengős erőlte
tett fegyverkezési elképzelés, az ún. 
„győri program" meghirdetését, illetve 
elfogadását. 

A szerző bemutatja miként vált a 
honvédelmi törvény a gazdaság milita
rizálásának eszközévé, illetve a máso
dik világháború kitörésének napján a 
kivételes hatalommal felruházott kor
mány miként vitte keresztül a hadigaz
dálkodásra való áttérést. 

Akadémiai Kiadó, 1983. 

Berkesi András: Vallomás 

A regény főszereplője egy katonatiszt, 
akit az 50-es években koholt vádak 
alapján elítélnek és bebörtönöznek. 
Miért ítélték el, mi történt a párttal, 
miért hallgatnak a régi barátok és elv
társak? Ezek a kérdések foglalkoztatják 
a cella sötétjében a fizikailag és lelkileg 
meggyötört kommunistát. Hogyan tud
ja megőrizni hűségét, elkötelezettségét 
a nehéz helyzetbe sodródott ember? 
Ezekre a kérdésekre válaszol izgalmas, 
érdekfeszítő, új regényében Berkesi 
Andr.is. 

Zrinyi Kiadó, 1983. 
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