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Program. 
Nagy időket élünk: hangoztatták a 

háború első napjaiban künn és benn, 
de akkor ezeknek a nagy időknek első-
sorban a romantikáját nézték a lelke-
sedők és ezt a romantikát, a hősi pózt, 
a nemes gesztusokat, az önfeláldozást, 
a halál megvetést, a bátorság és erő 
szépségét domborították ki mindenek-
felett. Hogy nagy időket élünk, ma már 
nem igen kell hangoztatni, de annál 
inkább kell éreznie minden teremtett 
léleknek, akinek ma élnie adatott. Érez-
nie kell pedig a saját bőrén, éreznie a 
legkeservesebb és legnyomorúságosabb 
viszonyok közepette. A nagy idők, ki-
vált a legnagyobb idők, csak a történe-
lem széditő perspektívájából olyan szé-
pek, olyan nagyszerűek, olyan kívánato-
sak, a valóságban ilyenek., mint amilye-
neknek éppen napjainkban látjuk. Ötöd-
féléves háború zaja és zengése után 
bontakoztak ki ezeknek a nagy időknek 
igazi kontúrjai, most kezdjük valóban 
átérezni, tudni, sőt látni, hogy az em-
beri históriának talán csakugyan leg-
sorsdöntőbb korszakát van szerencsénk 
vagy szerencsétlenségünk üdvözölhetni. 
Ma már sejtjük, hogy a történelem lo-
gikája dolgozik, hogy itt nálunknál na-
gyobb erők rendezik a színjátékot, hogy 
itt maga a sors beszél, döntően, paran-
csolóan, mint az ítélet harsonája. Az 
újság, amely ugy úszkál ma az esemé-
nyek háborgó tengerén, mint a papír-
csónak a kiáradt csatornán, mit csinál-
jon, merre tartson, hová mutasson eb-
ben a pillanatban ? 

Nagyon túlbecsülik a napisajtó jelen-
tőségét, akik azt vélik, hogy az irányit-
hatja az eseményeket, a dolgok mene-
tét, mint ahogy viszont nagyon lebecsü-
lik az ujságiró értékét, akik azt gondol-
ják felőle, hogy ő arra kapható, amire 
a vezetők, a hatalom akarják. Nem, a 
nap krónikása és kommentátora egyál-
talán nem érzi magát Chanteclairnak, 
akinek harsányan zengzetes szózatára az 
uj Nap fölkél, mint ahogy ugyancsak 

nem tartja és nem óhajtja szélkakasnak 
tekinteni magát. 

Ami szépet, jót, igazat a kor legjobb-
jai akarnak, azt a sajtó a maga nagy 
publicitásával, a mindenkihez intézett 
hangján hirdeti, tolmácsolja. És főleg: 
az igazat akarja és irja is, amennyire 
ezt megengedik neki. Meg kell csak 
figyelni, ha néhány napig szünetel az 
újság, vagy túlságosan erős fék van a 
száján, a hazug hirek, beállítások, ki-
találások micsoda bolondgomba garma-
dája terem az ellenőrzés és megvilágítás 
nélkül maradt közélet piacán! A valódi 
hirlapirás az a levegő, amelyben mind-
nyájan élünk és mozgunk. 

Néha fülledt, néha hűvös, néha viha-
rokat csapol le, de mindig jobb, mindig 
egészségesebb, mindig üdvösebb, mint a 
sirok csöndje, mint a gondolat börtöné-
nek dohossága. 

A szegedi sajtóról meglehet kinek-
kinek a maga véleménye, magunk is 
kritikai szemmel tudjuk nézni jelentő-
ségét, érdemeit és fogyatkozásait, de sem 
az egész szegedi sajtóról, sem egyes 
valamirevaló munkásairól senki sem 
állithatja, hogy az újságírás becsületének 

kodeksze ellen írtak vagy cselekedtek 
volna. Vannak országos nevü és sulyu 
tagjai, vannak lelkes, fiatal noviciusai, 
de mindnyájan a hivatás buzgóságával, 
a küldetés lázával, a közönség jogos 
érdekeinek védelmében írnak, dolgoznak, 
az agyukat tördelik bele a szürke hasá-
bokba, jót akarnak és mindenekfölött 
azt, hogy a magyarság e szép, nagy 
városa, az ő (Jrbsuk, ma végvára a 
magyarnak, virágozzék, boldoguljon a 
kultura, az alkotó munka minél barátsá-
gosabb és biztosabb fészke, minél erősebb 
és szilárdabb mentsvára lehessen. Hogy 
nem akarunk vakon és oktalanul elha-
ladni a mult és jelen égető tanulságai 
mellett, hogy e l ő r e akarunk menni és 
nem hátra, hogy bagolyvárak helyett a 

j munka és művészet csarnokait óhajtjuk, 
hogy azt akarjuk, legyen vége a lejárt 
jelszavaknak és kezdődjék a frázisnélküli 
dolog, a becsületes, programos, radikális 
és eredményes fölépítése a magyar "és 
emberi jövendőnek, a holnapnak, amelyre 
virradunk: nem tévedés, ez nem hiba, 
ez nem bün és ezért igazán nyugodt 

1 lélekkel és emelt fővel állunk a történe-
lem elébe . . . 

Megszűnt az általános sztrájk. 
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap, junius 15-én 

délelőtt a szegedi szocialista párt összvezetö-
ségi ülést tartott, amelyen kimondták, hogy 
mindaddig, amig a munkásság kívánságait nem 
teljesitik, beszüntetik a munkát. Ennek a hatá-
rozatnak a kimondásával egyidejűleg megkez-
dődött az általános sztrájk, amelyet a munkás-
ság csak akkor akart beszüntetni, ha a követ-
kező követeléseiket teljesitik: 

1. Gyülekezési jog. 
2. Sajtószabadság. 
3. A munkástanács elismerése. 
4. A forgalom helyreállítása a fővárossal. 
5. A Szegeden székelő kormány lemondása. 
6. A toborzás beszüntetése és végül a poli-

tikai foglyok szabadonbocsátása. 
A sztrájk proklamálásáról természetesen tudo-

mást szerzett a francia parancsnokság is, amely 
még vasárnap délben intézkedett, hogy a lég-
szeszgyárban és a vizmütelepen pillanatig se 
szüneteljen a munka. Ennek érdekében külön-
ben előkészületek is történtek. Ez az intézkedés 
törte meg mindjárt az első napon a sztrájkot, 

ekkor már mindenki tudta, hogy az általános 
munkabeszüntetés semmi eredménnyel nem fog 
járni, mert éppen ez a két közüzem az, amely 
beszüntetés esetén kedvezményeket tudott volna 
a szocialisták számára kiforszirozni. Ehhez já-
rult még az is, hogy a vasutasokat katonai 
fegyelem alá helyezték, ugy hogy egyáltalán 
nem vehettek részt a sztrájkban. 

A tulajdonképeni általános sztrájk hétfőn 
reggel kezdődött. A sztrájkban résztvett az 
összmunkásság és a tisztviselők a pénzintéze-
tiek kivételével, akik nem hagyták abba a 
munkát. A nyugalom és rend fentartása céljából 
a francia parancsnokság mindent elkövetett. 
Ebből a célból a város katonai kormányzósága 
a következő parancsot adta ki: 

Parancs. 
1. A tábornok városkormányzó ismételten 

figyelmezteti Szeged város lakosságát, hoev 
minden tüntetés szigorúan meg van tiltva 

2. A nyilvános utakon és tereken minden 
csoportosulás, felvonulás és gyülékezés ha 
kell, azonnal karhatalommal fog feloszlatni 
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