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A Naše teme elnevezésű folyóirat e kettős száma főleg időszerű társa
dalmi és gazdasági problémákkal foglalkozik.
A Visszatekintés című rovatában három írás olvasható.
Elsőként Lengyelország '80 címmel Ivan Iveković a lengyelországi
eseményeket foglalja össze, elemzi a problémák okait, majd levonja a
következtetést: „A lengyel krízis is igazolja, hogy a munkások úgy vi
szonyulnak az államhoz — a munkaadóhoz —, még akkor is, ha az
szocialista, és a munkások érdekét hivatott képviselni, mint a ter
melőeszközök bármilyen magántulajdonosához, aki kizsákmányolja őket.
Ismételten bebizonyosodott az is, hogy a hazai és a külföldi burzsoá
ziának az állam általi kisajátítása nem szünteti meg automatikusan a
kizsákmányoló viszonyokat is." „A szocializmus dekrétummal való lét
rehozása sem Lengyelországban, sem máshol nem szüntette meg a szo
ciális különbségeket, vele együtt az osztálykülönbségeket, konfliktuso
kat, sztrájkokat és a társadalmi válságokat sem." Végezetül a szakszer
vezet szerepét és a nyugati sajtó reagálását ismerteti.
Danijel Djurek cikkének címe: Harc a jövedelemért mint a technoló
giai politika lényege, melyben a nemzetközi gazdasági viszonyokról, a
nyersanyag előállításáról és behozataláról ír. Utal a tudomány és a
technológia együttműködésének fontosságára a nyersanyag-feldolgozás
terén.
Stanislava Koprivica-Ostrić a Jugoszláv Kommunista Párt vukovári
kongresszusáról ír. Felidézi e kongresszus eseményeit, hangulatát, mél
tatja jelentőségét és eredményeit.
A Szocializmus időszerű problémái elnevezésű rovatban 4 cikket ol
vashat az érdeklődő.
Az első címe: Felelősség és önigazgatás. Szerzője: Mladen Zvonarević.
E terjedelmes tanulmány bevezetőjében a felelősség társadalmi és pszi
chológiai jelentőségéről, pszichológiai méreteiről van szó. Továbbá a kö
vetkező kérdéseket válaszolja meg a szerző: ki, miért, kinek, hogyan és

mikor felelős? Végezetül a társult munkáról szóló törvényt elemzi a
felelősség szemszögéből.
Branimir Lokin írásában az árfolyam-politika eddigi tapasztalataival,
a jugoszláv árfolyam modelljével és a devizagazdálkodásról szóló tör
vénnyel foglalkozik.
A harmadik tanulmány szerzője Ante Josipović. Josipović a gazda
ság tehermentesítését taglalja. E cikk választ ad arra: Mikért járulhat
nak hozzá a biztosítási közösségek a gazdaság felhalmozásának és újra
termelésének növeléséhez.
E rovat utolsó cikke A társultmunka-alapszervezetek szervezése (1971
—1974) mint az alkotmány tolmácsolásának, alkalmazásának problé
mája című írás. Szerzője Miomir Martulovié. Lényeges mondanivalója
a nyelv és a jog kapcsolatának, valamint a jugoszláv szerzők álláspont
jának ismertetése a nyelv szerepéről a jog és a jogi normák tolmácsolása
terén. Miomir Martulovié írása második részében az alkotmánybírósá
gok nyelvi gyakorlatáról ír.
A következő rovat a társadalomtudományok problémáival foglal
kozik. Marko Kerševan cikkének címe: Marxista szociológia? Témája
a marxista, a burzsoá szociológia és a történelmi materializmus.
Ezek után a jog és a politika kapcsolatáról szóló tanulmány olvas
ható, melynek szerzője Anton Perenić. A jog és a politika mint társa
dalmi jelenségek közötti kapcsolat problémáit boncolgatja a korszerű,
politikailag szervezett társadalomban. Ismerteti a jogot mint politikai
eszközt. Ír a jog alkalmazásáról, a jogi technika és a politika közötti
viszonyról.
A Naše teme folyóirat Nemzetközi gazdasági viszonyok rovatában
Ivo Dragičević írása van soron. Címe: A multinacionális társaságok és
a nemzetközi gazdasági rend. A multinacionális társaság fogalmának
meghatározása után statisztikai adatokat közöl a vezető tőkés országok
külföldi befektetéseiről. Elemzi e tevékenységek hatását a gazdaságilag
fejlett és fejletlen országokban.
Duško Pavlovié cikkének témája a transznacionális társaságok, a
technológia átvitele és a fejlődő országok. Vizsgálódásának tárgyát a
következő területek képezik: transznacionális társaságok pozitív és ne
gatív szerepe a nemzetközi gazdasági viszonyokban, a technológiai vív
mányok terjesztésében, valamint a technológia átvitelének hatása a fog
lalkoztatottak számának alakulására.
A Naše teme folyóirat e rovatában még egy írást közöl, melynek
címe: A nemzetközi magántőke és az emberi szükségletek közötti kap
csolat. E cikk szerzője Vera Vugrinec-Hitrec.
A Marxizmus történetéből elnevezésű rovatban három levél olvas
ható. Az elsőt P. N . Tkacsov írta Engelsnek, a másodikat V. J . Zasulics
Marxnak (Londonba), a harmadikat pedig Plehanov írta Engelsnek,
szintén Londonba.
A Naše teme folyóirat végezetül Višnja Stopár: Mediterrán '80 című
írását közli, melyet a június 27—29-ig, Dubrovnikban megtartott ke-

rekasztal-értekezletnek szentel. Az értekezleten politikai dolgozók, tu
dósok, újságírók vettek részt és az európai biztonsággal foglalkoztak.
A folyóirat utolsó oldalain könyv- és folyóiratszemlét olvashat az
érdeklődő.

