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El kell távolítani G ö n c z y igazgató urat az egyetemi 
alkalmazottak szakszervezetének éléről 

Diktátornak érzi magét a gazdaság i bivaial fgn íga fé j s , míct szak-
szervezet i e lnök 

Molnár János elvtárs súlyos vádjai Gönczy igazga tó ellen 
{Szeged, január 4.) Az utóbbi- idő-

ben a szegedi tudományegyetem al-
kalmazottai körében egyre nagyobb 
elégedetlenség mutatkozik. Jogos kö-
veteléseiket és az egyetemen, mutat-
kozó visszásságokat szakszervezetük 
lenne hivatott illetékes helyen elin-
tézni. A bajok azonban éppen ezen 
a téren mutatkoznak. Az egyetemi' 
közalkalmazottak szakszervezetének 
elnöke ugyanis Gönczy Pál, a gazda4 
sági hivatal igazgatója, aki annak 
Idején nagy befolyása revén válasz-
tatta meg magát szakszervezeti el-
nöknek, holott, mint hivatali igazgató 
«zt a szerepet nem is töltheti be. 
Gönczy igazgató azonban nem is mu-
tatott sohasem hajlandóságot arra, 
hogy ezen a -fontos bizalmi helyen 
valóban az egyetem alkalmazottainak 
érdekében dolgozzék. 

„ N e m t ű r ö k e l l e n t m o n d á s t " 

Valósággal terrort gyakorol min-
iden kérdésben az alkalmazottak fölött 
é s követeléseiket minden esetben el-
utasítja. Azt gondolja, hogy össze-
köttetései révén szabadon folytathatja 
üzelmeit. Egy alkalommal például ki-
jelentette: ' ' ; |i"il !•! I*! 

— Én kérem élvezem a párt bizal-
inái4", Én vagyok a szakszervezeti el-
nök, tehát ellentmondást nem tűrök 
és amit kimondok, az elkn senkinek 
hozzászólása nem lehet. 

Molnár János elvtárs, a gazdasági 
hivatal üzemi bizottságának elnöke 
az épület munkásai előtt erre vonat-
kozóan ki is jelentette, hogy ehhez 
Gönczy Igazgatónak joga nincs, mert 
0eki csak tudomásul kell vennie a 
munkásság közös akaratát, nem pe-
dig parancsosztogatással egyedural-
mat teremteni. 

Molnár elvtárs egyébként vizsgála-
tot kért abban az ügyben is, hogy a 
gazdasági hivatal számoljon el a rak-
tárában lévő 24 ezer méter kanavász, 
6 ezer méter zefiranyag, 2 ezer méter 
flamell és 1200 méter damasztról. 
Ez a haita-lmas árumennyiség ugyanis 
kivándorolt a szegedi tanyákra és ott 
zsírra, terményre és egyéb élelmi1 

szerfélére csertélték be. Gönczy igaz-
gató azután a kultuszminisztériumnak 
üres raktárakról számolt be és visz-
szautasliota Molnár János elvtársnak 
a vizsgálatra vonatkozó követelését. 
Ezzel szemben bebizonyosodott, hogy 
a gazdasági hivatal mindkét raktára 

teljesen sértetlen maradt és a rajttá-
rak kifosztásáról irt jelentése kita-
lálás vo.t. Amikor azután később 
Molnár János elvtárs, mint üzemi 
bizottsági elnök erre a tényre nyíl-
tan is rámutatott, Gönczy igazgató 
ideiglenesen felmentette állásától és 
megfenyegette, hogy még ki is do-
batja onnan. Arra hivatkozott, hogy 
Molnár elvtárs nem szolgálja a bé-
kés munkát és megzavarja ténykedé-
sével a hivatal munkarendjét. Ebből 
természetesen csupán annyi igaz, 
hogy Molnár elvtárs valóban meg 
akarta zavarni Gönczy. urék földalatti 
mesterkedéseit, de ezt éppen a zavar-
talan termelő munka érdekében tette. 

Elszámolási 
Molnár elvtárs már régebben is rá-

mutatott több visszásságra a gazdasági 
hivatalnál, ami miatt számtalanszor 
összeütközésbe került Gönczyvél. így 
például az inflációs idők alat t javasla-
tot tett arra, hogy ne egy pénztáros 
ossza 400 embernek a fizetését, mert 
igy a sorbanállás miatt igen. sok mun-
kaidő vész kárba, ezenkívül a hosszas 
késés miatt a pénz értéke is jelentősen 
csökken. Gönczy ur nem volt hajlandó 
ezen a bajon segiter.i és a legkisebb 
jóakaratot sem mutat ta ebben az ügy-
ben. Ö maga természetesen idejében 
megkapta a fizetését, igy tovább már 
rum érdekelte az ügy. 

Az EGIS-gyógyszerüz'em feloszlatása 
körül is több kivizsgálandó kérdés len. 
ne. Ez az üzem ugyanis a felszabadulás 
utáni időkben alakult, de később várat-
lanul feloszlatták. Arról azonban senki 
sem tud, hogy ebből az egyetemi gyógy-
szerüzemből milyen hasznot kapott az 
egyetem, holott ebben az ügyben az 

egyetemi csucsüzemi bizottság kérdést 
intézett Gönczy igazgatóhoz két hónap-
pal ezelőtt. Még eddig egyáltalán nem 
tartotta érdemesnek arra, hogy válaszol-
jon az elszámolásokról. Ugyanez áll az 
emiitett textilárukkal kapcsolatban is. 
Mindenesetre az üzem feloszlatásával 
gyanúsan egybeesik annak a luxusautó-
nak megvásárlása, amely annakidején 
900 gram aranyba keriitt. 

Gönczy Pál igazgató munkáscllcnes 
tevékenységeit még ma is továbbfoly-
tatja. A kultuszminisztériumból az al-
kalmazottak pótlékolására kapott áta-
Iá!ny elosztását például nem a munkás-
szervezeteken kérésziül intézte, hanem 
kész helyzet elé állította az üzemi ^bi-
zottságot. Az elosztás legnagyobb részét 
már ő maga elintézte és csak azután 
értesítette erről jóváhagyás végett a 
csucsüzemi bizottságot. Addigra a kö-
rülötte élősködő urak mind megkapták 
már a pótlékukat. 

Mindez:k a ténykedések világosan 
fnutat ják, hogy Gönczy Pál igazgatót a 
legsürgősebben el kell távolítani az 
egyetemi szakszervezet éléről. Tényke-
dései miat t valósággal az a helyzet, 
hogy ma az egyetemi alkalmazottaknak 
Szinte nincs is szakszervezetük .és Gön. 
czy igazgató magatartása megrendíti az 
alkalmazottaknak a szakszervezetekbe 
vetett bizalmát. A szakszervezetek a 
dolgozók harcos szervezetei, amelyek 
elsősorban a dolgozók érdekeit vannak 
hivatva képviselni, összeegyeztethetet-
len tehát, hogy a szakszervezet elnöke 
a hivatal főnöke legyen, akinek a dol-
gozókkal való együttérzéséhez egyéb-
ként is erős kételyek férnek. Sürgősen 
követeljük tehát az egyetem alkalma-
zottainak érdekében Gönczy igazgató 
azonnali lemondását és 'a 'szakszervezeti 
elnökségnek odavaló, megfelelő' ember-
reL való betöltését, aki azután a dolgo-
zók érdekeit valóban lelkiismeretesen 
lti is tudja harcolni majd. 

Vasárnap öl községei tálogalnak meg 
a kommunista lat ui át ók 

BELVÁROSI MOZI Telc,ür 
6—25 

Ma, vasárnap utoljára 
FERNAIJDEL 

falrengető katonai •végjátéka 

Ignác az ezrei kedvesee 
Ajánljuk, hogy nézze meg mindenki 

tzt á pompás filmet. 
Előadások kezdete: 

fél 4, egynegyed 6 és 7 órakor. 

Hétfőn és kedden torlódás miatt 
csak két napig! Amerikai GRAND-

GUIGNOL. A borzalmak filmje; 

Dr. Frankenstein fia 
Hajmeresztő kalandok. Páratlan iz-
galom, soha nem látott fantasztiku-
mok. Rémületek filmje. Főszereplők: 
BORIS KARLOFF, LUGOSI BÉLA. 

Egyidejűleg 
RICHÁRD TALMADGE-val 

A banditák réme 
üldözés szárazon és vízen. 
'/z4, V46 és 7 órakor. 

(Szeged, január 4.) Az MKP »Vá-
ros a faluórt« akciója egyre jobban 
kiterebélyesedik. Vasárnap már egy-
szerre öt Szeged-kornyéki faluban 
jelennek meg a falujáiró csoportok. A 
szegedi üzemek és pártszervezetek ez 
alkalommal Algyő,. Szatyinaz, Kis-
telek, Ujszentiván és Kistemplomta-
nya lakóút keresik fel, hogy a politi-
kai és gazdasági problémák feltárása 
mellett ügyes-bajes dolgaikban is se-
gítségére legyenek a környező falvak 
lakóinak. •A munkáscsopontok szer. 
számokat, ruhákat, cipőket javítanak 
meg. A kultuircsqportok pedig a falu 
népének színvonalas szórakoztatásá-
ról gondoskodnak. Politikai beszá-
molót Tonibácz Imre elvtárs ország-
gyűlési képviselő, Komócsin Zoltán, 
Berár Demeter, Varga Pál és Perjésl 
László elvtársak mondanak. A falu 
népe már várja a kommunista falu-
járókat. Ezt bizonyltja a sok szer-

B6rkobátok javítása, 
alakítása, 

vízhatlan festéssel készül Csordás bőr-
ruha készítő mesternél, ázent Miklós-

utca 7, PelsővároKi-temnlnm mögött 

K O R Z O M O Z I Tele,on 
624. 

Ma utoljára játszuk az u j amerikai 
borzalmak fi lmjét! 

LIONEL ATWILL es LÖN CHANEY 
jr. szenzációs főszereplésével 

fi richmonúi relytély 
Hétfőtől az európai filmgyártás 

legszebb alkotása! 
ANNABELLA 

kiváló alakításával 

A néma vár 
Előadások kezdete: fél 4, negyed 6 

és 7 órakor. 

kesz-őségünkhöz eljuttatott levél is, 
melyekben az egyszerű falusi dolgo-
zók megköszönik az elvégzett mun-
kát és újra meghívják a falujáró elv-
társainkat. 

Ö r d ö g KndréJ és Dsni János 
mártírok h o z z á t a r t o z ó i 

havi 4 0 0 , illetve 3 0 0 f o r i n t 
támogatást kapnak a z áilamtót 

(S/.eged, január 4.) Szombatod dél-
előtt megalakult Szegeden a Nemzeti 
Gondozási Bizottság Dénes Leó elv-
társ elnökléséve!. * 

A bizottság foglalkozott a város 
két ellenállási mártírjának hozzátar-
tozóinak kérdésével. A Nemzeti Gon-
dozási Bizöttsájg, amelyben vala-
mennyi pai^ képviselői helyet fog-
lalnak, ugy határozott, hogy ördögh 
András hozzátartozói részére 400 fo-
rint havi,támogatást, mig Dánt Já-
nos hozzátartozói részérc 300 forint 
havi támogatásra tesz előterjesztést a 
kormányzatnak. 

— Műsoros keddi összejövetel a 

j NŐszövetségbcn. A Magyar Nők De. 
jmokratikus Szövetsége szokásos ked-
, di összejöveteleit ismét megrendezi. 
, Első előadását január 7-én, kedden 
1 délután 5 órakor tartja a Tisza La-
jos-körut'57. sz. alatti .helyiségében. 
Az értékes miisor keretén belül dr. 
Beretz Péter főorvos, Erdélyi Kató 
operaénekes Várady László karnagy-
gyal és Bereg Kaitó szerepel. Az 
MNDSz felkéri tagjait, hogy m i n é l 
nagyobb számbaji jöjjenek össze. Az 
előadásra vendégek is hozhatók. 

Fahéj 
htlyett kiváló minÖ3égü 

„FREGOLI" fahéjpótló 
nagykereskedőknek is ere-
den gyári árban 

S Z E R E D A I - n á l 
gCserzy M . u . 3. i - Kárász-u. 10 
• —iiTniw-riiiii«-iih«II»-w»iii r- rrn.i < MWW'iiiii . 

K é t s z á z vagon fát kapott 
a város 

(Szeged, január 4.) Beszámoltunk, 
hogy a város a kormányzattól na-
gyobb mennyiségű fát fog kapni a. 
közel jövőben. Szombaton délelőtt 
érkezett meg a legelső kiutalás. Két-
száz vagon fát kapott a város & 
zalamegyei Sümegről, a fa ki van (ér-
meivé és csak el kell s/illillan:. 

Dr. Leipnik Győző, a Községi Élel-
miszerüzem igazgatója a helyszina 
utazott, hogy megtehesse a szüksé -
ges intézkedéseket a fának sürgőser.. 
Szegedre való szállítására. 

utolsó pillanat 
című film az, amelyet mindenkinek 
meg kell nézni! Január 9-töl be-

mutatja a 
Maiirt Széchenyi Filmszínház 

Az MKP vosdrnopi népgyüiései 
a fai vakban 

Szatymazon, vasárnap, 5-én délelőtt 
10 órakor a Szövetkezet helyiségé-
ben, előadó: Berár Demeter. 

Kistemplomtanyán, vasárnap délelőtt 
fél 12 órakor a Németh-féle ven-
déglőben, előadó: Varga Pál. 

Ujszeutivánon, vasárnap délelőtt 11, 
órakor, előadó: Perjés! László. 

Kisteleken, vasárnap, 5-én délelőtt 11 
órakor a Mozi helyiségében, elő-
adó: Komócsin Zoltán. 

— Értesítés. A Munkásszövetkezet: 
értesíti tagjait, hogy a január 3-rc 
hirdetett rendkivüli közgyűlés techni-
kai akadályok miatt elmarad. 

— Az MKP Belváros I. szervezete 
Berzsenyi-utca 2 számú székházában 
vasárnap és hétfőn délután 5 órakor 
teadélutánt tart. Belépés a tea jegy 
gyei együtt 1 forint 50 fillér. Min-
den érdeklődőt, vendégeket is szi. 
vesén látnak. 

SZÉCHENYT 

FILMSZÍNHÁZ 

S Z E G E D 
T E L E F O N : 4 9 0 . 

Hétfőn p r e m i e r ! 
C s a k 3 n a p i g ! 

Hétfőtől szerdáig, január 6 tói 8-ig 
Amerikai v Iá g Hím ! 

TITOK l 
TITOK! 

TITOK! 

T i t k o k kastélya 
Irgalma < amerikai történet 

Főszereplök; 
GEORGE SANDERS 
MARGARET LINDSAY 

Azonkívül; HÍRADÓ 

Örömmel hozzuk m. t. mozi áíogató 
közönség tudomására, hogy az 1946. év 

legnagyobb alkotását az 

Utolsó pillanat 
c. hatalmas filmet 

jaauár 9 161 fogjak bematatni 

Haitit Széchenyi Filmszlrház-baa 

Előadások kezdete : Fél 4 , 6 . és 7 óra 


