
A munkásmozgalom nagy halottainak 
sírkertjében temették el 
dr. Molnár Erik elvtársat 

Az MSZMP Központi Bizottsága nevében 
Cseterki Lajos elvtárs búcsúzott az elhunytál 

Csütörtökön délután a Kerepesi temetőben mély rész-
véttel elbúcsúztatták dr. Molnár Eriket, a párt és a mun-
kásmozgalom kimagasló harcosát, akadémikust, tanszékve-
zető egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének igazgatóját, országgyűlési 
képviselőt, az Interparlamentáris Unió magyar csoportjá-
nak elnökét A Kossuth mauzóleum gyászdrapériával borí-
tott mellvédje előtt örökzöld pövények között ravatalozták 
fel a vörös szemfedővel letakart koporsót, előtte bíbor se-
lyémpárnán helyezték el az elhunyt kitüntetéseit 

Részt vett a gyászszertartáson és a ravatalnál díszőrsé-
get állt Kállai Gyula, a Minisztertanács elnöke, Nemes 
Dezső, Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagjai, Cseterki Lajoö, Ilku Pál, Nyers Rezső, a Politikai 
Bizottság póttagjai, Kisházi ödön, az Elnöki Tanács he-
lyettes elnöke. Lerótta kegyeletét a párt Központi Bizott-
ságának és a kormánynak több tagja, a tudományos aka-
démia elnökségének tagjai, az országgyűlés vezető beosztá-
sú tisztségviselői. Ott voltak a gyászolók soraiban az egy-
kori harcostársak, a volt munkatársak, — közöttük számos 
akadémikus, a különböző tudományágak legkiválóbb mű-
velői, — továbbá az elhunyt jóbarátai, tisztelői, ismerősei. 

» 
A Magyar Szocialista hazánk nemzetközi tekinté-

Munkáspárt Központi Bi- lyéti 
zottsága nevében szomorú 
szívvel, mélységes megha-
tottsággal búcsúzom Molnár 
Erik elvtárstól, pártunk hű-
séges fiától, a nagyszerű 
kommunista tüdőstől. Halála 
nagy veszteség mindnyájunk-
nak: népünknek, {Jártunknak, 
az egész magyar tudományos 
életnek. Ezért a végbúcsú 
perceiben mindnyájunk szí-
vét a fájdalom érzése szorít-
ja össze, amikor arra gon-
dolunk, hogy a szocializmus 

— Tudományos munkássá-
ga is gyors ütemben bonta-
kozik ki: a Történettudo-
mányi Intézet vezetőjeként, 
az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem tanáraként 
egyaránt kiveszi részét mind 
a pedagógiai, mind a tudo-
mányos alkotó munkából. 
Molnár Erik elvtárs kommu-
nista tudós volt, aki tudo-
mányos munkáját mindig és 
mindenkor gyakorlatára, 
gyakorlatát tudományos 

építésének, a marxista—le- munkájára alapozta, 
ninista tudomány továbbfej- — Személyes képességei 
iesztésének nagy ós lelkesítő mellett a párttal való össze-
munkájában ezután ót is 
nélkülöznünk kell. 

— Molnár Erik elvtárs ha-
ladó gondolkodású pedagógus 
icsaládból származott, ó 

maga jogász l e t t 1928-tól 
kezdve már mint az illegális 
párt tagja dolgozik és harcol 
népünk felemelekedéséért, a 
szocialista eszmék győzel-
méért. A párt mindjár t az 
elméleti munka területére 

irányította: a Százszázalék, a 
Társadalmi Szemle, a Ko-
runk, a Gondolat hasábjain 
támogatta, segítette a for-
radalmi munkásmozgalom, a 
párt politikai küzdelmeit. A 
kommunista gondolatok hir-
detése, a társadalmi igazsá-
gok bátor kimondása, a 
kommunista perekben elv-
társai védelmében betöltött 
tisztje maga után vonta a 
horthysta hatóságok állandó 
zaklatásait, majd az interná-
lást. 

— A felszabadulás után 
folytatja sokrétű munkássá-
gát. A debreceni ideiglenes 
kormánynak népjóléti mi-
nisztere, azután moszkvai 
nagykövet, igazságügyminisz-
ter, külügyminiszter, a Leg-
felsőbb Bíróság elnöke. 

— A felszabadulás óta 
megszakítás nélkül tagja az 
országgyűlésnek. Fáradságot 
nem ismerve képviselte vá-
lasztói, dolgozó népünk ér-
dekeit. Az Interparlamentá-
lis Unió tagjaként sok kül-
földi barátot szerzett népünk-
nek, munkájával erősítette 

forrottsága játszik nagy Sze-
repet abban, hogy tudomá-
nyos munkásságában is 
olyan sokoldalúnak bizonyult. 
Három tudomány: a filozó-
fia, a közgazdaságtan és a 
történettudomány területén 

ítéletek, a faj i megkülön-
böztetések, a munkásmozga-
lom egységét megbontó né-
zetek ellen. 

— Neim véletlen, hogy 
utolsó éveiben a magyar és 
mindenfajta nacionalizmus 
elleni küzdelem elméleti se-
gítésére és a marxizmus szö-
vetségi politikájával össze-
függő elméleti kérdések vizs-
gálatára irányította fő figyel-
mét; szerves folyománya, lo-
gikus következménye volt ez 
egész addigi életművének, 

emberi és tudósi magatartá-
sának. Eredményes munkás-
ságát {jártunk, népünk a 
felszabadulás óta mindin-
kább megbecsülte. Akadémi-
kus lett, s számtalan kitün-
tetés adományozása mellett 
kétszer jutalmazták Kossuh-
díjjaL De művének igazi ju-
talma belőle, magából, tu-
lajdon értékeibal következik. 

— Molnár Erik elvtárs 
pártunk hű fiaként szeré-
nyen élt és bátran alkotott. 
Szomorú szívvel búcsúzunk 
tőled. Molnár Erik elvtárs, 
s emléked megőrizzük abban 
a világban, amelynek eléré-
séért és kiteljesítéséért egész 
életed áldoztad. 

A Magyar Tudományt® 
Akadémia és a pályatársak 
nevében dr. Erdei Ferenc, az 
Akadémia alelnöke mondott 
búcsúszavakat. 

A közvetlen munkatársak 
részvétét Ránki György, a 
történettudományi intézet 
igazgatóhelyettese tolmácsol-
ta. 

A gyászszertartás után a 
koporsót a végső nyughelyre, 
a munkásmozgalom nagy ha-
lottainak sírkertjébe vitték, 

Az augusztusi taggyűlések 
A politikai munka ú j dania, s nem az utcasarkon, 

követelményeinek nem a presszókban, nem a 
megfelelően, a IX. szomszédban. Ezt kívánja a 

(kongresszusra készülődve helyes magatartás, ezt a 
színesedik, mozgékonyab- pártfegyelem. Hiszen nam-
bá válik a pártélet is. csak joga minden kommu-
Ennek rendkívül fontos nistának, hogy megfelelő 
állomását jelentik az augusz- pártfórumon kifejtse véle-
tusi alapszervezeti taggyűlé-
sek, ahol a párttagság egy-
részt megvitatja a Központi 
Bizottság kongresszusi irány-
elveit, másrészt megválaszt-
ja azt a jelölő bizottságot, 
amely a szeptemberi vezető-
ség választó taggyűlésen elő-
terjesztést tesz az ú j vezető- meretes az 
ség tagjaira vonatkozóan. 

A párt politikája sohasem 
lombikban készül. A párt 
élő eleven szervezet, a tár-
sadalom szövetében élve és 
tevékenykedve, a társa da-

ményét — mégha ez a véle-
mény ellentétes is másoké-
val —, hanem az is köte-
lessége, hogy minden he-
lyen, minden fórumon és 
bárkivel szemben védelmez-
ze is a párt politikáját 
Amint az irányelvekből is-

MSZMP Köz-
ponti Bizottsága az eddigi 
bevált út követését, az eddi-
gi politika megerősítését ja-
vasolja majd a pártkong-
resszusnak. E politika he-
lyességéről az élet már véle-

M ' 

kim legtudatosabb részeként ményt mondott Kétségtelen 
nemcsak formálja a társa- azonban, hogy az élet válto-
dalom arculatát, hanem zásalnak megfelelően változ-
szüntelenül tanulmányozza nak azok a társadalmi felté-
is a társadalom életét, a dol- telek is, amelyek között a 
gozó tömegek tevékenységét 
Szüntelenül tanul a tömegek 
tapasztalataiból, s ezekből 
új következtetéseket von le 
a jövő számára, a tömegek-
kel együtt formálja, alakít-
ja politikáját is. 

párt általános politikai vo-
nalát megvalósítjuk. E vál-
tozások számbavétele, a 

további tapasztalatokat ls 
meríthetünk. Másrészt ez a 
vita jó alkalom arra is, hogy 
még jobban megismertessük 
minden elvtársunkkal a 
kommunista szervezettség 
alapvető törvényeit, s ennek 
alapján tovább kovácsoljuk 
a párt eszmei és szervezeti 
egységét. 

ind a kongresszust 
irányelvek s a velük 
kapcsolatos vita a 

pártban, mind a szervezeti 
szabályzat módosításának 
tervezete azt juttatja kife-
jezésre, hogy — mint egész 
társadalmunkban, úgy a 
pártban is szélesedik a de-
mokrácia. A demokratizmus 
fejlődésének fontos momen-
tuma, hogy — a régi szo-
kástól lényegesen eltérően —-
az augusztusi taggyűléseken 
— a kapott írásos doku-
mentáció alapján — minden 
alapszervezetben megválaszt-
ják a jelölő bizottságot is, 
amelynek a szeptemberi ve-
zetőség választó taggyűlé-

alkotott maradandót. Szen- s az Internacionálé hangjai 
vedélyesen küzdött minden 
ellen, ami népünket megosz-
totta: a nacionalizmus, az ir-
redentizmus, a vallási el&-

mellett bocsátották a sírba. 
A felhantolt sírt elborították 
a gyász és a kegyelet virá-
gai. 

Á Norvég Kommunista Párt 
elnöke hazánkban 

A Magyar Szocialista lyes eszmecserét folytatott 
Munkáspárt Központi Bizott- Komócsin Zoltánnal, az 
ságának meghívására Reidar MSZMP Központi Bizottsá-
Larsen, a Norvég Kommu- ganak ttikarával a kriPártot 

, , , , kölcsönösen érdeklő kerde-
nista Part elnöke hazunkban s e k r - L C s ü t ö r t ö k ö n R e i d á r 
töltötte szabadságát. Larsen Larsen elutazott Budapest-
elvtárs elutazása előtt szívé- ről. 

A kongresszusi irányelvek suken hangzanak el — érté-
is már ilyen tapasztalatgyűj- *es segítséget adnak a pórt-
tés és összegezés termékei, vezetésnek. Ezeket a 
Ezekről az irányelvekről, az 
abban felvázolt politikáról 
most minden párttag el-
mondhatja véleményét. 
Szükség van ar ra a nagy 
tanácskozásra, amit az au-
gusztusi taggyűlések jelen-
tenek, hiszen az elkövetke-
ző négy év politikai, gazda-
sági és kulturális céljainak 
felvázolásáról van szó, a 
szocializmus továbbépítésé-
nek hogyanjáról; olyan kér-
désekről, amelyek minden 
kommunista, minden állam-
polgárunk életét, hazánk 
egész sorsát befolyásolják, 
meghatározzák. Egy ilyen 
országos vita a pártban a 
párt politikájáról azt is je-
lenti, hogy a kongresszuson 
végülis jóváhagyandó irány-
vonalban tükröződni fog 
száz- és százezer párttag, s 
raj tuk keresztül millió és 
millói állampolgárunk véle-
ménye. Így fogalmazódnak, 
ötvöződnek egységbe, s vál-
nak össznépi elhatározássá 
az egyéni tapasztalatok és 
állásfoglalások. 

A párt általános politiká-
járól véleményt mondani 
olyan alkalom ez, amilyenre 
csak négyévenként — a 
kongresszusok alkalmával — 
nyílik lehetőség. Ezt a véle-
ményt azonban az augusz-
tusi taggyűléseken kell min-
den kommunistának elmon-

párt politikája eredménye- ^ ^ L ^ f Z F ? 
sebb végrehajtásával kap-
csolatos javaslatok — ame-
lyek az augusztusi taggyűlé-

alatt módja lesz alaposab-
ban megfontolt javaslatot 
előterjeszteni az ú j alap-
szervezeti vezetőségi tagok 

_ személyére vonatkozóan. Ez 
réj^C a néhány hetes kádermunka, 

ményeket, javaslatokat he- f Párttagsággal való 
lyes összegyűjteni és Uleté- tan.áfkozák' lehetődet 
kes pártszervezetekhez el- «EJ# ^ ~ ^ a 

juttatni. ÍYtk<? szavazás előtt - a 
párttagság alaposan megvi-

Mlsebb Jelentőségű tas-'3 kiket látna szívesen a 
az új szervezeti sza- pártszervezetek élén, s ta-
bályzat tervezetének nácsokat adhasson a jelölő 

vitája sem. Ez a ter- bizottságoknak. A vezetőség 
vezet ls alkalmazkodik választásának ez az ú jabb 

az élet ú j követelményeihez, demokratikus vonása a párt 

NÍVÓDÍJAS TERVEK 

bátran szakít a formális, fe-
lesleges elemekkel, de igyek-
szik — lényegesen csökken-
tett terjedelme ellenére ls 
— magába foglalni az ú j 
követelményeket A szerve-
zeti szabályzat a párt alkot-
mánya, amely megszabja az 
egyes kommunisták, a párt-
szervezetek és az egész {Járt 
tevékenységét az elkövetke-
ző négy esztendőre. Saját 
törvényeinkről van tehát 
szó, amelyekről — a kong-
resszusi döntés elótt — 
minden kommunistának jo-
ga és kötelessége ls véle-
ményt mondania. Hiszen 
sok tekintetben a szervezeti 
szabályzat helyes módosítá-
sától függ, hogy továbbra is 
egységesen fejlődik-e pár-
tunk, s meg tud-e felelni az 
ú j társadalmi követelmé-
nyeknek. A szervezeti sza-
bályzat módosításának ter-
vezete a párttagság, a 
pártmunka és pártélet 
elmúlt négyévi tapaszta-
latait megfelelően szám-
baveszi, de a pártnak az 
augusztusi taggyűlésen le-
zajló országos vitájából még 

és a tömegek kapcsolatában 
feltétlenül azt eredményezi, 
hogy az alapszervezetek élé-
re mindenütt az elméletileg-
politikailag legképzettebb, a 
pártmunkában, a tömegek 
közötti politizálásában leg-
nagyobb gyakorlattal és ta-
pasztalattal rendelkező, a 
kőz- és magánéletben fedd-
hetetlen elvtársaik kerülnek. 
Hiszen az ilyenfajta vezető-
ségektől függ jórészt, hogy 
az alapszervezet működési 
területén mekkora lesz a 
kommunisták szava, befo-
lyása, mekkora tisztességet 
és elismerést tudnak majd 
kivívni a maguk és ezen . 
keresztül a párt politikája 
számára. Ez ad olyan nagy 
jelentóséget ennek az új de-
mokratikus vonásnak. 

Az augusztusi taggyűlések 
tehát különös jelentóségeti 
kapnak a párt életében. Ez-
ért szükséges minden párt-
alapszervezetben a lehető 
leggondosabb politikai és 
szervezési munkával előké-
szítenünk. 

RACZ LAJOS 

Az ÉM Szegedi Tervező 
Vállalat tegnap, csütörtökön 
délben sajtótájékoztató ke-
retében mutata be az egye-
tem Dugonics téri épületének 
aulájában vasárnap megnyílt 
építészeti kiállítás alkotásait. 
Szebellei Mihály igazgató el-
mondotta, hogy a 
ötéves terv idején vállalata 

Alagyar áruk 
nemzetközi vásárokon 

\z őszi nemzetközi vásá-
rok sokaságának program-
jából a magyar külkereske-
delem különösképpen tizen-
két találkozót tart számon. 

A vásárok sorát, a toron-
tói nyitja meg augusztus 
19-én. egy nappal később ezt 
követi az izmiri. maid au-
gusztus 25-én kezdődik a da-

ll észt vesz azoknak az or- maszkuszi. Lipcsében hat 
szágoknak vásárain, ame- vásárházban találkozhatnak 
Ívekkel bővíteni kívánja kap- maid az érdeklődők a ma-
csolatait. s ahol a kereske- gyar ipar készítményeivel, 
öelmi partnerek, sőt a kon- Zágrábban elsősorban a 
kurrencia képviselői jelen szerszámgépekre. híradás-
vannak Árubemutatót szer- technikai berendezésekre, 
ver a Magyar Kereskedelmi műszerekre, vegyi cikkekre. 

mintegy 10 ezer tervdoku-
mentációt készített, benne 
többek között 12 ezer lakás 
és 160 iskolai tanterem ter-
veit. Egyrészt a második öt-
éves tervben végzett munka, 
másrészt a harmadik ötéves 
terv feladatainak bemutatá-

második szolgálja a kiállítás. 
A teremben nagy részt 

foglal el Szeged ú j lakóne-
gyedének, az Odessza-város-
résznek ismertetése fényké-
pekkel és makettel. A ma-
kett jól érzékelteti, hogy e 
városnegyed kiépítése nincs 
befejezve, a tervezett épüle-
tek egy része, s éppen a leg-
jelentősebb középmagas há-
zak hiányoznak még. Láthat-
juk a belvárosi „foghíj-épít-
kezés" csaknem valamennyi 
alkotását. Sajnálatos, hogy a 
Károlyi utca környékén már 
megkezdett építkezések ki-
maradtak a kiállítás anyagá-
ból, csakúgy mint a Bécsi 
körútiak. Holott a közönséget 
igen érdekélné, hogy különö-
sen az előbbi miként fest 
majd a város szívében. 

Nem „dobták" fel, de jog-

Kamara az őszi lipcsei, a 
zágrábi, a brnói. a bécsi, a 
bari, a plovdivi. a szaloniki. 
a damaszkuszi, a torontói, a 
helsinki, az izmiri és mün-
clienyi nemzetközi vásáron. 

A. kiállítások csak ízelítőt 

mezőgazdasági gépekre kí-
vánják felhívni a figyelmet. 
A bécsi vásáron egészen ú j -
szerű kiállítási megoldással 
próbálkoznak a magvar áru-
bemutató szervezői, ezen a 

adnak a magyar exportkíná- kiállításon egvébként főként 
latból, anyaguk mégis több ^ ^ p i a c o n i s m e r t és 
szaz tonnara tehető, s aszal- , .. , , - , „ • : „;b. 
lilásnál igénybe vették a kedvelt közhasználat! cik-
vasúton kívül a hajókat, sőt kek. élelmiszerek kerülnek 
az autókaravánokat is. előtérbe. (MTI) 

bői kerek egy évig hiába 
dolgoztak volna! 

Az ú j ötéves terv jövendő-
beli szegedi alkotásai közül 
nem sokat mutat be a kiál-
lítás. A Tarján dűlőnek és 
környékének beépítése a Jó-
zsef Attila sugárúti villamos-
végállomás közelében kezdő-
dik a tervidőszak későbbi 
éveiben.) Újszegeden egy köz 
intézmény terület beépítési 
tervtanulmányát dolgozták 
ki. Ide kerül többek között 
a Magyar Tudományos Aka-
démia biológiai kutató telepe, 
valamint a József Attila Tu-
dományegyetem több oktatá-
si épülete és kollégiuma. 

A kiállítás alkalmából az 
Építésügyi Minisztérium ní-
vódíjjal jutalmazta Baches 
Jánosnak az egyetem újsze-
gedi fejlesztéséről kidolgo-
zott, Borvendég Bélának, az 
Oskola utca és környéke re-
konstrukcióját szolgáló ter 
veit, Nagy János Odessza la-
kótelepi ABC áruház és üz-
letsorának, Snopper Tibor ú j -
szegedi kollégiumának, Sze-
bellei Mihály a Csongrád 

gal szerepeltették a rendezők megyei párt- és KlSZ-iskolá-
a Vámtéri lakótelep tervét, 
valamint a Mátyás tér kör-
nyékének beépítési tervét. 
Sem ez, sem az nem épül fel 
egyelőre. A beruházások elő-
készítésének munkájára nem 
a legjobb fényt veti, hogy a 
szegedi tervezők által készí-
tett dokumentációknak kö-
rülbelül húsz százaléka so-
hasem épül meg, vagy építé-
se évekkel eltolódik. Olyan 

' ez, mintha a múlt öt év-

jának, Tarnai István, a Le-
nin körút 18—20. szám alatti 
lakóházának, Tarnai László 
Béke utcai általános iskolá-
jának terveit. 

A zsűrivel egyet lehet érte-
ni, a felsorolt alkotások va-
lóban elismerést érdemelnek. 
A szegedi tervezők a nehéz-
ségek ellenére is szép mun-
kát végeznek, kiállításuk fi-
gyelemre méltó. 

F. K. 

Ülés! fartőit a járási pártbizottság 
Szegeden, a Kálvin téri 

pártszékházban kibővített 
ülést tartott csütörtökön dél-
előtt a szegedi járási pártbi-
zottság, amelyen megjelent 
és felszólalt Győri Imre elv-
társ, az MSZMP Csongrád 
megyei Bizottságának első 
titkára. A tanácskozáson 
részt vettek a községi egysé-
ges pártvezetőségek, párt-
alapszervezetek titkárai és a 
tömegszerveztek vezetői is. 

Csápenszki István elvtárs, 

a járási pártbizottság első 
titkára az MSZMP Központi 
Bizottsága július 28-i ülésé-
ről adott tájékoztatót. A 
párt-alapszervezetek soron 
következő feladataival kap-
csolatos vitában felszólalt 
Juhász Ferenc elvtárs a 
deszki, Németh Péter elvtárs 
az algyői, Kakuszi Imre elv-
társ a szatymazi és Szabd 
János elvtárs a bordányi egy-
séges pártvezetőségek, illet-
ve községi alapszervezetek 
titkárai. 

Hazánk területén balodnak át 
az európai földkéregkutaié-vonalak 

Az elmúlt héten zajlott le A hazánkat érdeklő kér-
Koppenhágában a Ngmzetkö- dések elsősorban a földké-
zi Geofizikai Unió európai reg-kutatással kapcsolatban 
szeizmológiai bizottságának kerültek szóba. E kérdésben 
IX. szimpóziuma A tanács- három különböző munka-
kozás magyar résztvevői — csoport egyetértett abban, 
dr. Egyed László professzor, hogv egységesíteni kell a 
akadémiai levelező tag és dr. földrengések észlelési adatai-
Tatár János, az Akadémia nak feldolgozását és kapcso-
föld- és bányászati tudomá- latot kell teremteni a há-
nyok osztályának szaktitkára r o m területen végzett kuta-
— hazaérkezve elmondták, tások között. Ez azért érde-
hogy a szimpóziumon első- kes a mi szempontunkból, 
sorban az európai földkéreg mert azt ielenti. hogy szinte 
és felső köpeny szerkezeté- kivétel nélkül minden olyan 
nek vizsgálatával kapcsolatos vonal, amelyen a kéreg szer-
legúiabb eredményeket tár - kezetét kutatják, hazánk te-
gyalták meg. rületén halad keresztül. 
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