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APLIKACE MATEMATIKY

ČÍSLO 3

ČLÁNKY

40 LET KOMUNISTICKÉ

STRANY

V květnu uplynulo 40 let od založení Komunistické

ČESKOSLOVENSKA
strany

Československa.

Revoluční síly dělnického hnutí vedly na počátku dvacátých let pod vlivem Velké
říjnové revoluce boj za přeměnu právě vzniklé československé buržoasní republiky
ve stát socialistického typu. Protože u nás tehdy ještě neexistovala dělnická strana
leninského typu, podařilo se buržoasii spolu s pravicovými vůdci sociální demokracie
desorientovat část dělnické třídy a potlačit poválečnou revoluční vlnu. Poučena
těmito událostmi, revoluční levice sociálně demokratické strany založila v květnu
1921 Komunistickou stranu Československa, která se stala sekcíIII. Internacionály.
Historie strany mezi oběma světovými válkami je naplněna neustálým bojem za
práva pracujících. Strana se stala vedoucí silou v hospodářských bojích v období
světové krise ve třicátých letech a v boji proti nastupujícímu světovému fašismu
v předvečer druhé světové války. V řadách strany bojovala po boku dělníků i řada
význačných příslušníků pokrokové inteligence, umělců i vědeckých pracovníků.
Strana zůstala vedoucí složkou i v odboji proti německým okupantům a cílevědo
mě připravovala život v osvobozené vlasti. Přitom věnovala velkou pozornost nejen
otázkám politickohospodářským, ale i rozvoji kultury, vědy a školství.
Po upevnění národního hospodářství v první poválečné etapě a vyřešení zásadních
politických otázek přikročila strana k uskutečňování svého kulturního
programu.
Důvěra, kterou si strana svým bojem za okupace získala, přivedla po osvobození
do strany mnoho nových aktivních členů, mezi nimi i řadu nejvýznačnějších česko
slovenských
matematiků.
Nebývalý rozvoj školství, vznik nových vysokých škol, založení Československé
akademie věd a všestranná podpora vědy byly hlavní příčinou bouřlivého, do té doby
u nás nevídaného rozvoje vědy a umění.
Bez této velké pomoci a péče KSČ by nebylo dosaženo všech velkých úspěchů
československé vědy v poválečném Československu. Hodnocením dosažených úspěchů
v oboru aplikací matematiky jsme se zabývali v našem časopise u příležitosti
15. výročí osvobození Československa (Aplikace matematiky 5 (1960), str. 159 až
169). Usnesení XI. sjezdu KSČ o dovršení socialismu v naší zemi, usnesení VVKSČ
a vlády o vědě a výzkumu a další opatření jsou nám vodítkem při plnění našich úkolů
v dovršování kulturní revoluce v socialistickém
Československu.
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