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Joseph Abraham and Lloyd W. Mc Córki e: Psychoterapia grupowa 
przestępców wojskowych. Przedstawia zagadnienia ustalenia odpowiedzialności żoł
nierza za dokonane przestępstwa.

S. Kirson Weinberg: Neurozy na polu walki. Autor przedstawia 
niepokoje, histerie, predyspozycje neurotyczne przejawiające się na polu walki i środ
ki chroniące żołnierza przed załamaniem nerwowym.

Malcolm R. Mc Ca Ilu ..m: Studia nad przestępczością w armii.
Walter H. E.aton: Gadania nad przystosowaniem żołnierzy zdemobilizo

wanych.

The Journal of Social Psychology.

Political, Racial and Differential Psychology. Vol. 23. 1946.
Zeszyt pierwszy tego ternu przynosi:
George Horsley Smith: Postawy wobec Rosji Sowieckiej. Dwa 

studia ankietowe nad podstawami studentów amerykańskich wobec Sowietów., Ba
dania wykazały przewagę postaw pro-sowieckich, co Autor tłumaczy propagandą 
prorosyjską w czasie wojny. Autor poddaje otrzymane dane analizie statystycznej, 
ustalając różne zależności między postawami.

Joseph Jackson omawia różne techniki badań osobowości.
Isaa.c Jolles analizuje pewien eksperyment z zakresu prowadzenia 

grupy,
H. M. Mac P h e e i L. A. Pennington przedstawiają sprawozda

nie z badań nad rekrutami marynarki.
Raymond Corsini przynosi interesujący przyczynek ze studiów nad 

zależnością między sezonem urodzenia a zdolnościami więźniów. Zagadnienie pasjo
nujące astrologów od setek lat, zostaje nareszcie ujęte naukowo, ilościowo a zebra
ne dane zanalizowane statystycznie.

Podczas gdy wszystkie .wyżej wymienione rozprawy są krótkimi sprawozdania
mi, zawierającymi tylko dane liczbowe i wyniki analizy statystycznej, rozprawa 
Louise Zucker o psychologicznych aspektach melodii mowy jest dłuższym stu
dium opartym na bogatej literaturze. Punktem wyjścia studium jest psychologiczna 
teoria postaci. Melodia mowy jest nowym i fascynującym przykładem tezy, że wiele 
zjawisk może być ujętych i opisanych dokładnie tylko wtedy, jeżeli zostaną potrak
towane jako całościowe struktury. Melodia mowy nie jest przypadkową sumą dźwię
ków lecz przejawem indywidualnej osobowości. Rozprawa zawiera przegląd ekspe
rymentów, ustalających korelacje między melodią mowy a innymi aspektami oso
bowości i cechami charakteru narodowego.

Rural Sociology. Vol. 11.1946.

Numer pierwszy poświęcony jest pamięci wybitnego socjologa amerykańskiego 
Dwight Sanderson a. 1878—1944.

W. A. Anderson zarysowuje najważniejsze linie działalności życiowej 
Sandersona, zarówno naukowej jak i praktycznej.


