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Üdvözlő távirat 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága 

táviratot küldött az MbZMP Központi Bizottságának 
Kedves Elvtársak! 
A nevezetes jubileum — 

a Kommunisták Magyaror-
szági Pártja megalakulásá-
nak 60. évfordulója — al-
kalmából a szovjet kom-
munisták és az egész szov-
jet nép nevében meleg, 
testvéri üdvözletünket és 
legjobb kívánságainkat tol-
mácsoljuk a magyar mun-
kásosztály élcsapatának — 
a Magyar Szocialista Mun-
káspártnak — és a népi 
Magyarország valamennyi 
dolgozójának. 

A magyar kommunisták 
pártjának megalakulása 
nem csupán abban a küz-
delemben volt fontos ese-
mény, melyet Magyaror-
szág dolgozó népe vívott a 
szabadságért és a jobb jö-
vőért, hanem egyben neve-
zetes határkövet is jelen-
tett az egész nemzetközi 
kommunista- és munkás-
mozgalom történelmében — 
állapítja meg az SZKP KB 
üdvözlete, majd emlékeztet 
rá : — a kommunisták ve-
zette magyar dolgozók 1919 

márciusában megteremtet-
ték a proletárdiktatúrát, ki-
kiáltották a Magyar Ta-
nácsköztársaságot, amely 
több mint négy hónapon 
keresztül hősiesen szembe-
szállt az imperialista inter-
venciósok túlerejének nyo-
másával. 

A Horthy-fasizmus évei-
ben a Kommunisták Ma-
gyarországi Párt ja az ille-
galitás nehég; körülményei 
között továbbra is önfelál-
dozóan szolgálta népét, hő-
siesen harcolt a reakció el-
len, s határozottan ellenez-
te, hogy Magyarország a 
hitleri Németország olda-
lán részt vegyen a hódító 
háborúban. 

A magyar nép a kommu-
nisták pártjának irányítá-
sával elért történelmi győ-
zelemnek tekintheti, hogy 
az országnak a fasizmus 
alóli felszabadulása után 
alapvető népi demokratikus 
átalakításokat hajtott vég-
re és sikerre vitte a szo-
cialista forradalmat. 

E sikerek legfontosabb 
záloga, hogy az MSZMP a 
marxizmus—leninizmus ta-
nításának elkötelezettje, a 
szocialista építés általános 
törvényeit az ország konk-
rét viszonyainak megfele-
lően, alkotóan alkalmazza, 
szoros kapcsolatban áll a 
tömegekkel, a szocializmus 
és a kommunizmus nagy 
célkitűzéseinek eléréséért 
folyó harcban egyesíteni 
tudja a dolgozók valameny-
nyi rétegét 

A testvéri barátság szá-
lai, amelyek minder>or 
egyesítették a szovjet és a 
magyar kommunistákat ma 
is szorosan összefűzik or-
szágaink népeit A szovjet 
kommunisták és a szovjet 
emberek úgy fogadják a 
Kommunisták Magyaror-
szági Párt ja megalakulásá-
nak dicső 60. évfordulóját, 
mint közös nagy ünnepet, 
és a kommunista eszmé-
nyekért vívott harcban to-
vábbi sikereket kívánnak 
magyar barátaiknak. 

A moszkvai tanácskozás nyilatkozata 
' (Folytatás a 2. oldalról.) 

lépésként a kővetkező három 
évre haladéktalanul állapod-
janak meg katonai költség-
vetésük meghatározott szá-
zalékú, vagy azonos nagy-
ságrendű csökken tésérőL 

A népek nem békélhetnek 
meg a legterméketlenebb ->-
a pusztítás eszközeinek gyár-
tására fordított — kiadások 
állandóan növekvő terhével. 
Az emberek az egész vilá-
gon azt várják, hogy több 
eszközt fordítsanak életszín-
vonaluk emelésére, az egész-
ségügy fejlesztésére, az okta-
tás javítására, a kulturális 
Igények kielégítésére. A fej-
lődő országok teljes joggal 
követelik, hogy a fegyverke-
zési kiadásoknak legalább 
egy részét fordítsák a nekik 
nyújtott gazdasági és mű-
szaki segítség bővítésére. Ezt 
meg lehet és meg is kell 
valósítani. 

NEGYEDSZER: Sokszoroz-
ni kell az államok és a kor-
mányok erőfeszítéseit, hogy 
mielőbb befejeződjenek a 
fegyverkezési hajsza korlá-
tozásáról és megfékezéséről 
jelenleg folyó tárgyalások. 
Egyesíteni kell valamennyi 
állami erőfeszítéseit a lesze-
relési intézkedések kidolgo-
zásában és megvalósításá-
ban. Meg kell kezdeni az 
ENSZ-közgyűlés rendkívüli, 
leszerelési ülésszakán jóvá-
hagyott elgondolások és 
ajánlások megvalósítását. 

Az idő sürget. A fegyver-
kezési hajsza megszünteté-
sére ma már nem szánha-
tunk éveket, még kevésbé 
évtizedeket. Ez a tárgyaláso-
kon részt vevő államoktól 
olyan bátor lépéseket köve-
tel, amelyek biztosítják a 
sikert. Ez a siker elérhető, 
ha minden kormány politi-
kájában megfelelően tükrö-
ződik a népek akarata. 

ÖTÖDSZÖR: Határozottan 
elő kell mozdítani a katonai 
enyhülést Európában, haté-
kony intézkedéseket kell 
hozni a katonai szembenállás 
szintjének csökkentésére a 
kontinensen, valamennyi 
európai állam egvenlő biz-
tonságának figyelembevéte-
lével. Erre szólítjuk fel az 
összeurópai értekezleten és 
a közép-eurónai haderő- és 
fegwerzetcsökkentésről fo-
lyó bécsi tárgyalásokon részt 
vevő államokat 

HATODSZOR: A legrövi-
debb időn belül fel kell szá-
molni a gyarmati rendszer 
utolsó maradványait az el-
maradottság fő forrását je-
lentő új gyarmatosító kizsák-
mányolást gyökerestől ki 
kell irtani a nemzeti és a 
faji elnyomást 

Minden földrész népeinek 
elidegeníthetetlen joga, hogy 
békében, függetlenségben és 
szabadon éljen, szuverén 
módon rendelkezzék nemzeti 
kincseivel, állampolgárainak 
jóléte, emberi méltósága és 
boldogsága érdekében. Sen-
kinek sincs joga beavatkoz-
ni belügyeikbe, amelyeket 
maguknak és csakis maguk-
nak kell megoldaniuk. A 
béke és az emberiség ellen-
ségeiként kell megbélyegez-
ni és bojkottálni kell a 
gyarmatosítókat és a fajül-
döző rezsimeket mind Afri-
kában. mind a világ bárme-
lyik térségében. 

HETEDSZER: Következe-
tesen törekedni kell a nem-
zetközi gazdasági viszonyok 
igazságos és demokratikus 
átalakítására, úi nemzetkö-
zi gazdasági rend kialakítá-
sára. amely elősegítené a 
fejlődő országok gazdasági 
elmaradottságának gyorsabb 
felszámolását, valamennyi 
nép és az egész emberiség 
dinamikus fejlődését. 

NYOLCADSZOR: Tevéke-
nyen törekedni kell arra, 
hogy a nemzetközi kapcso-
latokban meghonosodjanak 
az egyenjogúság, a belügyek-
be való be nem avatkozás, 
az erőszak alkalmazásáról és 
az erőszakkal való fenyege-
tésről történő lemondás, a 
nemzeti függetlenség és a 
szuverenitás normái. Tartsák 
tiszteletben minden nép 
azon elidegeníthetetlen jo-
gát, hogy saját akarata sze-
rint és kívánságának megfe-
lelően szabadon választhas-
sa meg saiát fejlődésének 
útját. Az államközi kapcso-
latokat az európai biztonsá-
gi és együttműködési érte-
kezleten elfogadott elvek 
szigorú betartásával kell fej-
leszteni. Töretlenül érvénye-
síteni kell a békés egymás 
mellett élés politikáját. En-
nek kapcsán a tanácskozá-
son részt vevő országok ú j -
ból kifejezésre juttatták azt 
az eltökéltségüket, hogy elő-
mozdítják a széles körű, 
egvenjogú kapcsolatok és 
egvüttműködés feilődését a 
világ összes országai között. 

* 

A politikai tanácskozó tes-
tület ülésének ' résztvevői 
nem kímélik erejüket e 
célok eléréséért, a népek jo-
gos óhajának megvalósításá-
ért vívott harcban. Ennek 
érdekében még szorosabban 
együttműködnek és kölcsö-
nösen segítik egymást nem-
zetközi téren, valamennyiük 
szuverén jogainak maradék-
talan figyelembevételével. 

Szükségesnek tartják, hogy 
valamennyi állam — füg-
getlenül társadalmi beren-
dezkedésétől, politikai rend; 

szerétől, és attól, hogy tag-
ja-e, vagy sem a katonai 
szövetségnek — egyesítse 
erőfeszítéseit. A tanácskozás 
résztvevői tevékenyen kí-
vánják elősegíteni az együtt-
működés továbbfejlesztését 
a békés egymás mellett élés 
alapján, és kifejezik készsé-
güket, hogy konstruktív mó-
don hozzájárulnak ahhoz. 

A politikai tanácskozó tes-
tület ülésén részt vevő or-
szágok, az imperializmus, a 
kolonializmus és az újgyar-
matosítás ellen, a békéért, 
a biztonságért és a nemzet-
közi enyhülés erősítéséért, 
a fegyverkezési hajsza meg-
szüntetéséért folyó harcban, 
nagy jelentőséget tulajdoní-
tanak az el nem kötelezett 
országok mozgalmával való 
együttműködés és közös te-
vékenység fejlesztésére. A 
nemzetközi politika pozitív 
tényezőinek tekintik az el 
nem kötelezett országok 
mozgalmát, s megállapítják 
hogy a világ ügyeiben nö-
vekvő szerepet töltenek be 

A tanácskozáson részt ve-
vő országok kommunista és 
munkáspártjai a jövőben is 
fejlesztik gyümölcsöző, elv-
társi együttműködésüket 
Európa és a világ testvér-
pártjaival. A szocialista or-
szágok ugyancsak készek 
konstruktív párbeszédet foly-
tatni a szocialistákkal, a szo-
ciáldemokratákkal, a keresz-
ténydemokratákkal, az egy-
házi személyiségekkel és 
szervezetekkel, valamennyi 
társadalmi mozgalommal, 
amely fellép a fegyverkezési 
hajsza megszüntetéséért, a 
háborús fenyegetés felszámo-
lásáért, a nemzetközi enyhü-
lési folyamat erősítéséért és 
elmélyítéséért. 

A politikai tanácskozó tes-
tület ülésének résztvevői jól 
tudják, hogy a béke megerő-
sítése óriási és nehéz fel-
adat. Ugyanilyen jól tudják, 
hogy e feladat megvalósítá-
sától függ minden emberéle-
te, munkája és jobb jövője, 
bármilyen társadalmi rend-
szerben, bármelyik földré-
szen és bármilyen gazdasági 
fejlettség körülményei között 
élien is. A tanácskozás részt-
vevői mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy ez a 
nagy feladat megoldást nyer-
jen. s hogy az emberiség a 
tartós béke és a széles körű 
nemzetközi együttműködés 
feltételei között lépjen a 
XXI. századba. 

A nyilatkozatot a küldött-
ségek vezetői írták alá: To-
dor Zsivkov, Gustáv Husák. 
Edward Gierek, Kádár Já-
nos, Erich Honecker, Nicolae 
Ceausescu és Leonyid Brezs-
nyev. 

Pártunk 
hat évtizede 

(Folytatás az 1. oldairólj 
szerűvé váló, s ezért hamar a hatóságok-
tól felmorzsolt MSZMP-t is szárnyra tud-
ta bocsátani. A mély Illegalitásban mű-
ködő kommunista párt tevékenységének 
kiemelkedő aktusa volt az 1930 szeptem-
beri, budapesti megmozdulás, ahol újra 
százezreket tudtak az utcára vinni a bur-
zsoázia ellen. És a párt — vezetőinek so-
rozatos letartóztatása és kivégzése ellené-
re — hallatta hangját, a totális fasiszta 
diktatúra kiépítésének kísérlete, majd a 
fokozott háborús kizsákmányos ellen, a 
fasiszta szövetséges blokkból való kiléoés, 
a szovjetellenes háború haladéktalan be-
fejezése érdekében, a független, szabad, 
demokratikus Magvarország megteremté-
se mellett, az antifasiszta egységfrontért 

AMIÉRT A KOMMUNISTÁK küzdöttek 
a fehér terror alatt, 1945. április 4-ével, 
hazánk felszabadításával következett be. A 
szovjet hadsereg elhozta a várva várt fel-
szabadulást, népünk előtt megnvílt a fél-
émé'kedés, a szebb, boldogabb élet lehető-
sége. A kis létszámú, illegális kommunista 
pártból néhány hónap alatt több tízezres, 
számottevő politikai erőt képviselő, szer-
vezeti'eg egv=éges marxista—leninista párt 
lett. Az MKP volt az esvetlen erő, amely 
a feLszabadu'ás kezdetétől mutatni tudta a 
magvar népnek a háború okozta összeom-
lásból a kivezető utat. s meghirdette: lesz 
magvar újjászületés! A KMP 1945 májusi 
országos értekezlete határozatainak meg-
felelően küzdött a gazdasági stabilitásért, 
az infláció megszüntetéséért a bányák, a 
bankok államosításáért. A kommunisták 
javasolták a 3 éves tervet, ők voltak, akik 
kidolgozták a szocialista átalakulás prog-
r amjá t megteremhették a jó forintot le-
leplezték a reakciót. És élen haladt a nárt 
a munkás egyégfront. az egységes mun-
káspárt megte-emtésében. az ú j államha-
talom kiépítésében, a szocializmus alapjai-
nak lerakásában, a proletárdiktatúra meg-
szilárdításában. Az eredmények mellett 
azonban pártunk hibákat is elkövetett 
melyekért drágán fizetett. A személvi kul-
tuszból c e d ő e'mé'eti és politikai hibákat 
az ellenség kihasználta, s 1956-ban ellen-
forradalom tört ki. 

A MAGYAR MUNKÁSOSZTÁLY és a 
magvar nép legjobbjai, a szocialista rend-
szer hívei a Szovjetunió testvéri, interna-
cionalista segítségével leverték az ellen-
forrada'mat, s országunk, népünk újra 
elindulhatott a felemelkedés útián. A for-
rada'mi munkás-paraszt kormány rendkí-
vül nehéz körülmények között kezdte meg 
a tevékenységét Az ellenforradalom hal-
latlan anyagi és politikai károkat okozott 
A Magyar Szocialista Munkáspárt azonban 
megmutatta a kivezető utat a nehézségek-
ből. „A párt összes egészséges erőire tá-
maszkodva helvreállítiuk és ú j életre kelt-
jük a párt szervezeteit" — adta hírül az 
Ideiglenes Központi Bizottság felhívásá-
ban. A magvar fo-rada'mi munkás-paraszt 
kormány és az MSZMP létrejötte és vi-
lágos programja gvökeres fordulatot ho-
zott A párt úiíáalakult tevékenységét 
olyan sikerek fémjelezték, mint a mező-
gazdaság szocialista átszervezésének befe-
jezése, a szocialista társadalom alapjaínak 

A KMP jubileumán 

lerakása, az életszínvonal állandó emelé-
se, a kulturális forradalom teljes kibon-
takoztatása. a gazdaságirányítási rendszer 
reformja, a fejlett szocialista társadalom 
építésének kezdete. 

A felszabadulást követő évtizedekben 
tehát hazánk — pártja vezetésével — nagy 
utat tett meg. Néoünk áldozatos munkájá-
nak eredményeképpen a háború előttihez 
képest öt és félszeresére nőtt a nemzeti 
jövedelem, több mint tizenkétszeresére az 
ipar termelése. A mezőgazdaság kisebb 
terü'eten, lényegesen kevesebb ember 
munkájával csaknem 80 százalékkal ad 
többet Az ország állóeszköz-állománva 
maidnem négyszeresére emelkedett, s kö-
rülbe'ül 70 százalékát 1950 óta helyeztük 
üzembe. 1977-ben 3 hét alatt termeltünk 
annyi villamos energiát mint 1933-ban 
egész évben. A lakosság egy főre jutó fo-
gyasztása több mint háromszorosára nő t t 
Az országépítő munka eredményei nyo-
mán gyökeresen megváltoztak a lakosság 
életkörülményei. Sikeresen munkálko-
dunk a kulturális felemelkedés feladatai-
nak megoldásán. t 

Eddig e'ért eredményeinket hűzta alá a 
Központi Bizottság 1978 áprilisi ülése, meg-
állapítva: az élet minden fő területén, a 
politikai, a gazdasági, a kulturális életben 
eredményes munka folyik. 

J ó MUNKAVAL teremtettük meg or-
szágunk nemzetközi megbecsülésének, te-
kintélyének alapjait is. Néoünk és mun-
kásosztályunk a fejlett szocialista társa-
dalom építésében tanúsított magatartásá-
val. igazi szocialista hazafiságával, ered-
ményeivel járul hozzá a proletár interna-
ciona'izmus eszméiének és evakoriatának 
gazdagodásához, erősíti szövetségét, ba-
rátságát és együttműködését a Szovjet-
unióval. a Varsói Szerződés és a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsának tagálla-
maival, a szocialista közösség országaival. 
Ezzel iárul hozzá a haladás erőinek világ-
méretű előretöréséhez, szolgálja a béke és 
a társadalmi haladás ügvét 

Pártunk hat évtizedes fennállása során 
következetes és legyőzhetetlen erőnek bi-
zonyult, olyan forradalmi erőnek, amely 
üldöztetéssel, káros befolvásokkal. hibák-
kal és tévedésekkel megbirkózva, szerve-
zeti formáit a konkrét helvzetnek megfe-
lelően változtatva, egv pillanatig sem 
szüntette be a nemzet feleme'kedé'éért a 
szocia'ista társadalom megteremtéséért ví-
vott küzdelmét. S hogv ez ígv lehetett, 
annak is kö~zönhető: pártunk a nén szol-
gálatában lett a nén vezetőle. A nárt 60 
éves története során mindig küzdött a 
tömegek megnyeréséért, úgv hatott a dol-
gozók eszére és szívére, hogv tanult is a 
tömegektől. Ezért van pártunknak tekin-
télye. ezért építi naoiainkban a magvar 
nép tettekkel szocia'ista hazáiát. Ezért var 
az. hogy pártunk tagsága, népünk a 
KMP megalakulásának 60. évfordulóiát az 
ügvhöz mé'tóan köszönti, s e történelmi 
napok em'ékét megőrzi, az 1919-ben kez-
dett ügv büszke örökösének és folytatójá-
nak érzi magát. 

PARTUNK SZÜLETÉSNAPJÁN büsz-
kén tekinthetünk vissza a megtett útra. s 
meghajtiuk a kegyelet zászlaját az előző 
kommunista nemzedékek előtt akik a ma-
guk ide'éhen igen sokat tettek a kommu-
nista eszmék gvőze'mes elterjesztéséért 
Kádár János elvtársnak, a párt megalaku-
lásának 50 évfordulóián mondott szavait 
idézzük: ..Érdemes volt küzdeni! Magasan 
leng a zászló, amelyet ők bontottak ki." 

Elméleti konferencia Szegeden 
Elméleti konferencián em-

lékeztek meg csütörtökön 
Szegeden a KMP megalaku-
lásának 60. évfordulójáról. 
Az oktatási igazgatóságon 
rendezett eseményen a mar-
xista—leninista oktatás és 
tudományos munka megyei 
szakértői, irányítói, a szege-
di felsőoktatási intézmények 
marxizmus—leninizmus tan-
székének oktatói, az oktatási 
igazgatóság tanárai és a me-
gye vezető propagandistái 
vettek részt. 

Dr. Koncz János, a me-
gyei pártbizottság titkára el-
nöki bevezetőjében többek 
között arról szólt, friss ta-
pasztalatai alapján, hogy a 
Szovjetunióban széles kör-
ben megemlékeznek az 
1918-as ősz forradalmi ese-
ményeiről, pártunk törté-
nelmi szerepéről és eredmé-
nyeinkről, a szocializmus 
építésében. 

A KMP megalakulásának 
körülményeiről, tevékenysé-
géről és a szocialista forra-
dalomért kifejtett történel-

mi szerepéről előadást tar-
tott Méret Gyula akadé-
mikus, tanszékvezető egye-
temi tanár. Az előadás ösz-
szefoglalta a 60 év előtti 
korszakos változások okait, 
következményeit, elemezte a 
néptömegek és a vezető sze-
mélyiségek szerepét, a mar-
xista párt létrejöttének je-
lentőségét. Kitért a KMP 
1918. december 31-én meg-
alakult szegedi szervezeté-
nek tevékenységére is. 

Méltatta a megye más hely-
ségeiben kifejtett tevékeny-
séget Méltatta az előadó 
azon törekvések jelentősé-
gét, amelyek a megye más 

, helységeiben a kommunista 
párt helyi csoportjainak lét-
rehozására irányultak. 

Az ünnepélyes eseményen 
forradalmi dalokkal, versek-
kel köszöntötték a pártot a 
szegedi Mező Imre iskola 
úttörői. 

M a 

Koszorúzás Szegeden 
A Kommunisták Magyar-

országi Párt ja megalakulá-
sának 60. évfordulója alkal-
mából Szegeden az MSZMP 
Szeged városi bizottsága ko-
szorúzási ünnepséget rendez. 
A Kossuth Lajos sugárút 5. 
szám alatti házon levő em-

léktáblára ma. pénteken dél-
után 3 órakor helyezik el a 
megemlékezés koszorúit a 
hálás utókor képviselői. E 
házban alakult meg hatvan 
évvel ezelőtt, 1918. december 
31-én a KMP szegedi szer-
vezete. 

* 


