
fl béke és biztonság 
őrhelyén 

A maga módján az 
amerikai propagan-
dagépezet is felké-

szült a szovjet hadsereg 
február 23-i születésnapjá-
ra. Az Egyesült Államok 
televíziós állomásai éppen 
ezekben a napokban kezd-
ték meg az Amerika című, 
több mint 14 órás film su-
gárzását, amely minden 
eddigit felülmúló torz és 
harmis képet fest a Szov-
jetunióról, s kiváltképpen 
fegyveres erőiről. A film 
készítői minden bizonnyal 
az át lagamerikaiak megle-
hetősen hiányos történe-
lemismeretére alapoznak. 
Az „utca embere", s a fel-
növekvő nemzedékek alig, 
vagy semmit sem tudnak 
arról, hogy az annak ide-
jén éppenhogy világra jött 
szovjethatalom első szava 
a béke volt. A lenini bé-
kedekrétum már 1917-ben 
mindenki tudtára adta : a 
munkások és a parasztok 
ú j típusú államától idegen 
bármiféle hódító, vagy mi-
litarista szándék. 

Bár ez i ránt a korabeli 
császári Németország ve-i 
zetőinek sem lehettek iga-
zán kétségei, mégis úgy 
döntöttek, ha lehet, már 
a bölcsőjében fo j t ják meg 
a fiatal proletárdiktatúrát . 
191fi f ebruár jában a keleti 
front egész hosszában tá-
madást indítottak, s a fő 
csapás iránya Petrográd, a 
forradalmi vezérkar szék-
helye volt. A Lenin fel-
hívására szerveződő Vörös) 
Hadseregbe önként jelent-
kezők tízezrei — gyengén 
felszerelten, de a győzni 
akarás elszántságával — 
szálltak szembe az állig 
felfegyverzett támadókkal. 
Pszkov és Narva térségé-
ben sikerült feltartóztatni-
uk az előretörő német csa-
patokat, s február 23-án 
kivívták első nagy győzel-
müket. Azóta ez a nap lett 
a szovjet hadsereg és hadi-
t e n g e r é s z e t i f lot ta szü le té -
sének napja. 

Ez a kiemelkedő dátum 
a Szovjetunióban — és 
nemcsak ott — alkalmat 
ad az eddig megtett tör-
ténelmi út számbavételé-
hez, egyúttal a jövő tenni-
valóinak felméréséhez. A 
múltra emlékezve, a szov-
jet emberek soha nem fe-
lejtik el. hogy 1941 nya-
rán, amikor a honvédő há-
ború elkezdődött, ismét a 
német imperializmus ag-
ressziójával kellett szem-
benézniük. A szovjet nép 
és hadserege azonban — 
óriási anyagi és véráldoza-
tokat hozva — nemcsak 
önmagáért állt helyt, ha-
nem egy olyan egyetemes 
ügy szolgálatában is, 
amelynek végső célja a 
„barna pestis" megsemmi-
sítése, a világuralomra tö-
rő náci „harmadik biro-
dalom" szétzúzása volt. 
Senki sem tagadja, hogy 
ebben a közös erőfeszítés-
ben a Hitler-ellenes koa-
lícióban részt vett más ha-

talmak is jelentős szerepet 
játszottak, a háború fő 
terheit mégsem ők vállal-
ták. 

Nyugaton sajnos sokan 
vannak, akik a békesze-
rető szovjet külpolitikáról 
és az ennek alárendelten 
védelmi feladatait teljesítő 
szovjet hadseregről nem 
az igazságot terjesztik. Mi-
közben a gyűlölet konko-
lyát hintik, egyetlen szót 
sem ejtenek például arról, 
hogy a szovjet kormány 
1982-ben ünnepélyes kö-
telezettséget vállalt az 
atomfegyverek elsökénti 
bevetéséről való lemon-
dásról. Pedig ennek a dön-
tésnek a meghozatala — 
figyelembe véve az Egye-
sült Államok, a NATO 
stratégiai elképzeléseit — 
katonai szempontból egy-
általán nem volt problé-
mamentes. Arról sem be-
szélned hogy a szovjet ka-
tonai doktrína kifejezetten 
védelmi jellegű, s mi sem 
áll töle távolabb, mint bár-
milyen támadó harccselek-
mény kezdeményezése. Az 
1985 augusztusában Moszk-
vában meghirdetett egyol-
dalú nukleáris robbantási 
moratórium, az 1986. janu-
ár 15-én ismertetett nagy-
arányú leszerelési program 
— amely lehetővé tenné a 
világ atomfegyver-mente-
sitését az ezredforduló-
ig —, vajon nem elég ta-
núbizonysága-e annak, 
hogy a Szovjetunió minden 
tőle telhetőt elkövet a ra-
kétanukleáris katasztrófa 
e lhár í tásáér t?! 

A szovjet fegyveres erők-
nek — és a szerveze-
tén belüli különlege-

sen nagy fontosságú fel-
adatokat ellátó hadászati 
rakétacsapatoknak — nincs 
és azután sem lesz más 
küldetésük, mint a lehet-
séges támadó visszatartása 
a kockázatos katonai ka-
landoktól. Az ú j felfogás-
ban ehhez a Szovjetunió 
és az Egyesült Államok, il-
letve a NATO és a Varsói 
Szerződés szervezetének 
hozzávetőleges hadászati 
egyensúlya, az egyenlő és 
kölcsönös biztonság „ele-
gendőségi foka" megfelelő 
garanciát nyújt , de ezt az 
"indokolatlanul magas szin-
tet a. jelenleginél jóval 
alacsonyabbra kell leszállí-
tani. A szovjet politikai és 
katonai vezetés azonban 
—, amint ez az SZKP KB 
legutóbbi plénumán meg-
fogalmazódott — a jelen-
legi bonyolult helyzetben, 
amikor az Egyesült Álla-
mok uralkodó körei igye-
keznek felborítani a kato-
nai egyensúlyt és megpró-
pálnak nukleáris előnyre 
szert tenni, szükségesnek 
ta r t j a a gazdasági potenci-
ál gyors növelését, az or-
szág védelmi képességének 
és a fegyveres erők harc-
készségének megfelelő 
szinten tartását , az állan-
dó éberséget. 

S. L. 

A Vörös Hadsereg születésének 69. évfordulója al-
kalmából a Hazafias Népfront és a KISZ Szeged Vá-
rosi Bizottsága, valamint az MSZBT városi tagcso-
port jai ma, hétfőn, koszorúzási ünnepséget rendez-
nek. A koszorúzás a Dugonics temetőben 15 órakor, a 
Széchenyi tcren 16 órakor kezdődik. 

Befejezte munkáját 
az országos elméleti tanácskozás 

Viták — Berecz János összefoglalója 

Berccz Jánós összefoglalója a konferencián 

A szocializmus fejlődésé-
nek időszerű hazai kérdései-
ről rendezett . háromnapos 
országos elméleti tanács-
kozás szombaton befejező-
dött. Szegeden — az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának agitációs cs propa-
gandaosztálya, valamint az 
MSZMP Csongrád Megyei 
Bizottsága felkérésére — 
társadalmi, politikai, szel-
lemi életünk jeles képvise-
lői, a téma szakavatott tu-
dósai, párttisztségviselők, 
marxista oktatók, gyakor-
lati szakemberek mondot-
ták el tapasztalatukat, vé-
leményüket, javaslataikat és 
észrevételeiket a m a r x i s t a -
leninista elmélet gyarapítá-
sához, mélyen és sokrétűen 
elemeztek társadalmi viszo-
nyainkat. 

Az elméleti konferencia 
záró plenáris ülését Lakatos 
Ernő, az MSZMP KB agi-
tációs és propagandaosztá-
lyának vezetője nyitotta 
meg. 

Ezután a pénteki szekció-
ülések vezetői számoltak be 
a munkacsoportokban el-
hangzott felszólalások főbb 
témaköreiről. 

Beszámolók 
a szekcióülések munkájáról 

TÖRTÉNELMI UTUNK 

ÉS A KÖZGONDOLKODÁS 

A „Történelmi utunk és a 
közgondolkodás" című szek-
ciómunkáját Huszár István, 
az MSZMP KB Párttörténeti 
Intézetének igazgatója fog-
lalta össze. Mint mondta: a 
szocialista fejlődés hazai 
története nem választható el 
a nemzetközi összefüggések-
től, ezt többféle közelítésben 
hangsúlyozták a vita részt-
vevői. Szinte valamennyien 
kiemelték az SZKP XX. 
kongresszusának történelmi 
jelentőségét, s annak a ma-
gyarországi fejlődésre gya-
korolt hatását. A hazai fejlő-
dés taglalása során, fontos 
végiggondolni saját , bizonyos 
értelemben autonóm fejlődé-
sünket is. Az elmúlt 30 esz-
tendőben ugyanis a magyar 
szocialista fejlődés nagyon 
sok területen mutatot t fel 
autonóm gondolkodást, fejlő-

dési pályákat, nem feladva, 
hanem értékelve a nemzet-
közi összefüggések nagy tör-
ténelmi jelentőségét. 

A szekcióülésen történelmi 
utunk végiggondolása során, 
különös figyelmet szenteltek 
az úgynevezett 50-es évek 
értékelésének. Megállapí-
tották, hogy az örvendetesen 
gyarapodott tudományos 
elemzések ellenére, akadnak 
meg hiányosságok, fehér fol-
tok e korszak „felfedezésé-
ben", megismerésében. 

Kiemelt témaköre volt a 
vitának, az elmélet és a gya-
korlat viszonya. A vita részt-
vevői hangsúlyozták; a szo-
cialista építés gyakorlatában 
tapasztalható torzulások, hi-
bák, nem vezethetők le a 
klasszikusok által kifej tet t és 
bebizonyított elméleti téte-
lekkel. 

Az ú j jelenségeket nem le-
het csupán a régebbi elmélet 
a lapján kezelni, s ú j körül-

mények között a régi kérdé-
sek is igényelhetnek ú j vá-
laszokat. E téren is jó ta-
pasztalatokat szerzett pár -
tunk az elmúlt 30 esztendő-
ben. 

A közgondolkodás, és an-
nak mai állapota, egyik köz-
ponti gondolata volt az esz-
mecserének. Ehelyütt is 
szóltak a szocializmusképről, 
amely ma még a vitázok sze-
rint sem egységes, mer t a 
közgondolkodást a szocializ-
musról számos eltérő ténye-
ző alakí t ja . Többen kifej tet-
ték, hogy az elméleti, politi-
kai munka középpontjába a 
valóságismeret gazdagítását 
k e l l á l l í t a n i . A t ö r t é n e l m i 
látásmód javítása, társadal-
mi bajaink csökkentése, va-
lamint a távlati társadalmi 
célok világos megfogalmazá-
sa segítheti leginkább a köz-
gondolkodás fejlődését. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Pillanatképek a tanácskozásról, az mesterem nanguiaiabol 

77. évfolyam, 45. szám 
1987. lebruár 23., hétfő 

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART 
SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 

Havi előfizetési díj: 43 forint 
Ara: 1.80 forint 
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