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SVAZEK 16 (1971) A P L I K A C E M A T E M A T I K Y ČÍSLO 3 

PADESÁT LET KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA 

V nedávných dnech si lid Československé socialistické republiky připomněl pade
sáté výročí založeni Komunistické strany Československa. Založení Komunistické 
strany Československa bylo pro československou dělnickou třídu velmi důležité 
a nutné pro její boj za vytvoření nového společenského řádu. 

Po skončení prvé světové války, když nově vzniklá Československá republika 
začínala určovat směr svého vnitropolitického vývoje, ve dnech 14. až 16. května 
1921, sešla se část levicově orientovaných a Velkou říjnovou socialistickou revolucí in
spirovaných sociálních demokratů na ustavujícím sjezdu, aby založili Komunistickou 
stranu Československa. Tím československá dělnická třída vytváří svou vedoucí sílu, 
která má vést boj za práva pracujícího lidu. Existence Komunistické strany Česko
slovenska umožňuje dělnické třídě Československa sjednocovat se organizačně 
a programem KSČ tlumočit své politické cíle a politikou KSČ se snažit o jejich realizaci. 

Komunistická strana Československa vzniká za těžkých sociálních bojů a ani její 
vývoj není jednoduchý, hladký a přímočarý. Vždyť po dobu své existence musí vést 
pracující lid Československa přes období hospodářské krise, přes období boje proti 
fašismu za zachování národní a státní samostatnosti, přes období druhé světové 
války, přes období boje za socialistický charakter obnovené ČSR po druhé světové 
válce, jakož i přes období socialistického budování celého společenského života po 
vítězství pracujícího lidu v únoru 1948. Často ve své dosavadní historii musela vést 
boje proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. A nebyl to boj lehký. Ale věrná principům 
marxismu-leninismu si v tomto boji uvědomovala zájmy pracujícího lidu a dokázala 
je uskutečňovat. Lid ČSSR umí správně ocenit vše dobré a pokrokové v našem spole
čenském životě, za co vděčí politice a vedení KSČ. 

Už při čtyřicátém výročí založení KSČ jsme si na stránkách našeho časopisu při
pomněli, jaký velký význam přikládala KSČ otázkám vzdělání a vědy a jak podporo
vala rozvoj školství a vědy při budování socialismu u nás. Vždyť výsledky, které 
v tomto směru naše společnost za tuto dobu dosáhla, jsou velmi významné. Při té 
příležitosti jsme též zdůraznili významné postavení matematiky pro rozvoj ostatních 
věd. To nás zavazuje dbát i v budoucnosti o rozvoj matematických disciplín v naší 
vlasti. 

Uvědomujíce si celou historii a činnost KSČ v prospěch národů Československa 
hlásíme se k 50. výročí založení KSČ, které nejlépe můžeme oslavit činorodou prací 
pro rozvoj a blaho naší socialistické vlasti. 
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