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MIROWOJE CHOZIAJSTWO I MIROWAJA POLITIKA (Światowa go
spodarka i światowa polityka). Wyd. Instytut Światowej Gospodarki i Świa
towej Polityki Akademii Nauk Z S.R.R. Moskwa. Red. odp. E. S. Warga. Mie
sięcznik:

Rok 1945.
Nr 8. Krytyka i bibliografia. A. M. C. C 1 u n g L e e a. N. D. 

H u m p h r e y:. „Race Riot“. N. York, 1943. Recenzja I. Głagolewa.
Nr 9. E. Warga: Gospodarka regulowana i bezplanowość w krajach 

kapitalistycznych w czasie wojny. Autor dochodzi do wniosku, że w krajach 
kapitalistycznych „pomimo regulowania gospodarki przez państwo w czasie 
wojny anarchia i bezplanowość pozostają charakterystycznymi właściwościa
mi“ systemu gospodarowania.

Nr 10. Krytyka i bibliografia. F. Zweig: The plannig of Free So- 
cicties. London, 1944 r. Recenzja O. Arturów a. Książka wg recenzenta 
daje bogaty i wielostronny materiał dla studiów nad ekonomiką i próbami 
planowania w krajach kapitalistycznych. Głównym jej błędem jest przyjęcie 
założenia, że planowanie w ustroju kapitalistycznym jest możliwe.

Nr 11. S z. L i f: Koncentracja przemysłu w St. Zj. A. P. w czasie dru
giej wojny światowej. Analiza materiałów statystycznych doprowadza autora 
do wniosku, że: „proces koncentracji produkcji w czasie drugiej wojny świa
towej był bardzo intensywny“. W rzeczywistości proces ten jest jeszcze inten
sywniejszy, niż wykazują amerykańskie dane statystyczne.

Rok 1946.
Nr 3. I. F a j n g a r: Koncentracja kapitału i rola monopoli w faszy

stowskich Niemczech.
Nr 4/5. Akademik I. Trachtenberg: Przejście kapitalistycznych 

krajów od gospodarki wojennej do pokojowej.
I. L e m i n: Dwa kryzysy ustroju kapitalistycznego. Autor przeprowa

dza analizę dwóch światowych wojen wskazując na ich wspólną przyczynę — 
odkryte przez Lenina prawo epoki imperializmu o nierównomiernym rozwoju 
poszczególnych kaptalistycznych krajów — i różnice.

Nr 6. E. Warga: Cechy wewnętrznej i zewnętrznej polityki krajów 
kapitalistycznych w epoce ogólnego kryzysu kapitalizmu.

Nr 7/8. M. Bokszickij: Współczesne problemy amerykańskiej 
techniki. Autor charakteryzuje postępy techniki w różnych działach produkcji 
jej główne cechy i konkluduje: „nawet krótkotrwałe doświadczenia zasto
sowania najnowszej techniki w czasie wojny wykazały jej zdolność do znacz
nego zwiększenia produkcji“. W ustroju kapitalistycznym jednak maksymal
ne wykorzystanie zdobyczy techniki nie jest już możliwe.

Nr 9. Krytyka i bibliografia. L. B 1 u m: A l‘echelle humaine. Lozan
na, 1945. Recenzja K. Pola.

Nr 10/11. Krytyka i bibliografia. L. L o r w i n: Time for Planning.
N. York, 1945. Recenzja E Szifrina.

Nr 12. L. Mendelson: Gospodarcze kryzysy przedmonopolistycz- 
nego kapitalizmu.
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Rok 1947.
Nr 2. L. Mendelson: Burżuazyjna nauka w poszukiwaniu dróg 

ratunku kapitalizmu przed kryzysem. Autor omawia dwie prace zbiorowe: 
„Przejście od gospodarki wojennej do pokojowej“ (1943) i „Ekonomiczna stabi
lizacja w powojennym świecie“ (1945) — wydane przez Ligę Narodów i napisane 
przez 8-miu rzeczoznawców z jej ramienia. Prace te, według autora, dowodzą 
bezradności burżuazyjnej myśli ekonomicznej wobec trudności gospodarczych— 
kryzysów, wyjaśnieniom przyczyn których poświęcona w nich wiele miejsca.

Czasopismo publikuje teksty ważniejszych międzynarodowych umów, pro
wadzi szczegółową kronikę gospodarczych i politycznych wydarzeń świata.

J. L.

WOPROSY ISTORII (Zagadnienia historii). Miesięcznik wydawany przez 
Instytut Historii Akad. Nauk. Z.S.R.R. Red. odp. W. P. Wołgin.

Sprawozdanie dotyczy poszczególnych numerów.

Rok 1945.
Nr 2. Prof. A. Ramowicz: Kultura hellenistyczna (Ellinizm) i jej 

społeczno-ekonomiczne podstawy. „Społeczeństwo oparte o niewolnictwo 
w Grecji w IV-tym wieku doszło do kresu swego możliwego rozwoju i wstą
piło w okres ekonomicznego i politycznego kryzysu... Rewolucja ze względu 
na to, że niewolnicy nie byli dla siebie klasą... była niemożliwa... Wyjście z sy
tuacji było możliwe tylko przez stworzenie drogą podboju większej ekonomicz
nej całości, dającej możliwość powtórzenia się starego procesu rozwoju na 
wyższej platformie. Zasadnicze sprzeczności klasowego społeczeństwa nie zo- 
stają jednak w ten sposób usunięte... i nowy kryzys jest nieunikniony.

Nr 5/6. E. Gutnowa: T. Carlyle jako historyk. (Rozprawa na sta
nowisko kandydata w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie).

Rok 1946.
Nr 1. Recenzja B. Jaczinskiego z książki I. W i t w e r a: 

Historyczno-geograficzne wprowadzenie w ekonomiczną i polityczną geografię 
kapitalistycznego świata.

Nr 2—3. Prof. P. S m i r n o w: Utworzenie rosyjskiego scentralizowa
nego państwa w XIV i XV wieku.

Nr 4. S m i r n o w L.: O drogach badania rosyjskiego scentralizowa
nego państwa. (Z powodu artykułu Prof. P. P. Smirnowa).

Mawrodim W. prof.: Kilka uwag z powodu art. P. P. Smirnowa... 
Juszkow S.: W kwestii utworzenia się rosyjskiego państwa. (Z po

wodu artykułu prof.' P. P. Smirnowa).
Nieusychin A.: Ewolucja własności i wolności w rodowo-ple- 

miennym i barbarzyńskim społeczeństwie. (Zach. Europy V—VIII wieku).
Nr 7. Prof. S. Juszkow: W kwestii przedfeodalnego (barbarzyń

skiego) państwa. Autor przeprowadza charakterystykę państwa kijowskiego


