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A MULT HÉT NAGY
eseményét voltaképpen a vi
lágháború befejezése óta a leg
nagyobb és legfontosabb ese
ményének lehet és kell nevez
nünk.
Olyan eseménynek,
amely nemcsak az amerikai
munkás életét irány it ja telje
sen uj mederbe, hanem kiha
tással lesz az egész világra.
Aminthogy a francia sitdown sztrájkokat, az angol
dole-rendszert és a WagnerLewis törvényt az orosz forra
dalom következményeinek le
het (és kell) legalább részben
tekintenünk, éppen ilyen vi
lágra kiterjedő hatása lesz a
Wagner törvénvnek.

A JELENLEGI
SZÖVEVÉNYES,
kereskedelmi és fpart :
ség korában majdnem minden
nagy üzem államközi jelleg
gel bir, mert vagy termékeit
löki több államban piacra,
vagy nyersanyagot vásárol
több államból. De kivételek
azért maradnak.
Majdnem bizonyos például,
hogy egy department üzlet
nem esik az "államközi" fo
galom alá, mert bár árut több
államból vásárolnak, nyilván
való, hogy az üzlet csak egy
állam lakosságát próbálja szol
gálni. Egy szálloda vagy ven
déglő valószínűleg szintén ldvül esik a Wagner törvény és
a kongresszus jogkörén jelen
leg.
Ez azonban nem jelenti,
hogy a kongresszusnak le kell
mondani az általános munka
törvények megalkotásáról, a
melyek kötelezni fognak min
denkit, mert később még li
berálisabb
döntést hozhat
egy "megpakolt" birósá,g, vagy
meg lehet változtatni az al
kotmányt.

' mint at munkás-szervezetekre szervezetek a tagságban a fe elismeréseért sztrájkolni.
hárulnL
gyelmet még fokozzák s azért Most például a Chrysler gyár
A kongresszustól joggal fog
ják kérni a munkaadók, hogy
ha a jogot a Supreme Court
végre megadta a számára,
hogy beleavatkozzék a munkás
sorsába, akkor azt tegye meg
nagyobb, alapossággal, mint
ahogy eddig megtette.
A munkás szervezetek óriási,
szinte felmérhetetlen jogokat
kaptak, de ezek szintén uj
kötelességek elé fogják állítani
azokat, amelyek kellemesek
nem lesznek.
Egyre hangosabban, egyre
erősebben és — valljuk be —
egyre több joggal és igazsággal
fogják követelni az ipar és a
kereskedelem részéről, hogy a
munkás szervezetekből rendes,
felelősséggel biró korporációkat
csináljanak, ,mert ezentúl kö
teles lesz velük a munkaadó
szerződni. Megkívánhatja hát
tő ük, hogy a szerződés ne
syo'dalu legyen, hogy azt fe
el ősséggel betartsák.
A nagytőke régebben is min
iig ezt kívánta, ezentúl azon
ban több''jogosultsággal fogja
kívánni.

ellenzik hiába, hogy a szerve ral olyan szerződése van egy
zeteket szövetségi charterek évre a munkásnak, hogy a
alá helyezzék.
szervezet csak a tagok nevében
beszélhet. Viszont a Wagner
AZT IS MEG LEHET t$
törvény most már jogot ad a
meg fogják követelni bizo AUW-nak, hogy az összmunnyára nagyon gyorsan egy szö kásság nevében beszéljen. És
vetségi törvényben — és ezt más oka nem volt a Chryslefr
örömmel üdvözölhetik a mun sztrájknak, tehát ma rosszab
kások, bár erősen ellenzik a bul állnak, mintha nem lenne
munkás vezérek — hogy a szer szerződés.
vezetek nyilvánosan tartozza
A SIT-DOWN SZTRÁJKOK
nak elszámolni.
Ha a részvénytársaság könyi kitűnő alkalmakat adtak a
veit be lehet idézni, akkor vezéreknek, hogy nevük ismert
nincs semmi ok rá, hogy a szer legyen, hogy sokat Írjanak fe
vézetek könyveibe mért ne lőlük az újságok, de annak aa
kaphassanak szabad betekin árát a munkások az elvesztett
tést, akik a tagságdijakat fi és a legtöbb esetben feleslege
zetik s mért ne láthassa a kon sen elvesztett bérekben fizet
gresszus, hogy mi történik ték. •
.
azokkal a tekintélyes számú
Most már á komolyabb ve
milliókkal, amit a munkásve zérek is nyilvánosan belátják
zérek össze fogna kszedni éven hogy a sit-down sztrájk *kétéitt
te.
fegyver volt, hogy ezentúl arra
Valószínűleg el fogják tilta nincs szükség és kérve-kérik
ni, hogy a szervezetek politikai az embereket, hogy a szerz$»
célokra költsenek, ahogy meg déseket betartsák.
van az tiltva minden részvény És akik a .leghangosabban
társaságnak jelenleg.
üvöltötték az "árulót" azokra,
Nagyon üdvös az as indít akik józanok maradtak, azok
vány, amit a kongresszus elé ma a fegyelmet sürgető vezé
máris beadtak, hogy a szerve rek ellen izgatnak, mert azok
zetek szövetségi charter ja fog a sit-down sztrájk kezdetétói
lalja az évenként való szabad fogva soha nem szervezkedést,
választást is magában. Tudjuk hanem zavarásokat és végá$
és mások is tudják, hogy a szei céul — forradalmat akartak
vezetek legnagyobb része nem örömmel állapítjuk meg,
a tagságé, hanem a munkás hogy az idők — ahogy akkor
vezérek tulajdona — és sok megírtuk — minket igazoltak
esetben szeiaélyes rack^tja — s hogy a sit-down kiment a
jelenleg,
'
*
divatból s remélhető, hogy az
•' ' - ' ' .'ÍV'.:'**
uj és nagy hatalommal is jó
TERMESZETESEN AZ UJ zan önmérséklettel fognak élni
helyzetben a szervezetek el a munkások.
ismeréseért nem kell sztrájkol
nia a munkásnak. És bár nem ÉS EZT
szívesen tesszük, ezúttal ismét VM AZÉRT TARTJUK
iemlékeztetjük olvasóinkat ar
fontosnak megirni,
mert
ra, amit a sit-down sztrájkok
akár
a
General
Motors,
akár
a
elején irtunk és ami nem na
Chrysler
vagyont
féltjük
a
gyon tetszett egy pár "elvtárs
nak"
Megírtuk a General Motors (Folytatás az 5-flr olda'on)
sztrájkjánál, hogy' elhamarko
EGÉSZ
dott dolognak tartottuk az ese
LAKÁSBERENDEZÉS
tet, mert bíztunk abban, hogy
a Wagner törvény helyett sok 2 gázkályha, keveset hasz
kal szigorúbb törvényt hoz nált, majdnem uj mosógép,
azonnal a kongresszus, ha ezt házi és egyéb kerti felszere
a Supreme Court kidobja.
lés, nagyon jutányos áron
És leszögeztük, hogy igenis, azonnal eladó. Megtekinthe
sztrájkoljon a munkás, ha szük tő min denies te 5 órától az
séges sztrájkolni, hogy a bérét
alábbi cím alatt:
emeljék, hogy az embertelen
516 W. MYRTLE AVE
speed-up rendszert töröljék, de
Youngstown, Ohio
felesleges jelenleg a szervezet

Mert tekintet nélkül arra,
hogy a Supreme Court az al
kotmány melyik szakaszának
az alapján tagadta meg idáig
és ismerte el a mult héten,
hog ya szabad szervezkedésre
joga van a munkásnak s hogy
a munkáltató nem rendelkezik
szabadon a vagyonában levő
A húrét cigánybanda a North German Lloyd hatalmai gyárával, a lényeg az, hogy
egy teljesen*uj és a legtöbb
óceángőzösén fog mnzsikálni
ember által még meg sem ér
* A Hamburg-American Line veznek a cigányok királyának tett viszony kezdődik a keres
u.<
és a North German Lloyd né és a királyok cigányának. Az kedelemben és iparban.
SZÜKSÉGES LESZ, HOGY
A MOSTANI
met hajóvonalak, amelyek amerikai magyarok is1 jól is
a szervezetek a munkások
fenomenális
sikerű NAGYON TERMÉSZETES, "CNTÉS AZON
mindig nagy súlyt helyeztek merik
közt
fegyelmet tartsana£ és
magyar utasaikra, most egy amerikai hangversenyturájáaz alapon történt, liégy a
vigyázzanak
rá, hogy egyes
Ujabb lépést tettek arra, hogy ról. Berkes muzsikája valóban
hogy meglepetés volt a leg kongresszusnak és a szövetség
emberek,
részint
a saját hibá
& magyarok minél jobban, mi magyar atmoszférát fog te felsőbb bíróság döntése, mert nek mindig joga volt az "á lam
jukból,
részint
önző
politikai
nél otthonosabban érezzék remteni az Európán és ha hiszen ezzel a saját előbbi közi" kereskedelmet szabályoz
célokból
ne
élhessenek
vissza
magukat a hajón. A napok hozzávesszük még azt, hogy döntéseinek tucatjait semmi ni és a változás ott van, hogy
az
uj
törvénnyel.
ban szerződtették Berkes Bé az Európa étrendjén mindig sítette meg és a szó szoros ér idáig a gyártást és bányászatot
lát, a hires cigányprímást és nagyszerűen elkészített ma- telmében uj alkotmányt adott "állambeli" és nem "államkö
A Wagner törvény például
elsőrangú cigányzenekarát, a jgyar ételek is szerepelnek, a nemzetnek.
zi" munkának tekintette a bí megtiltja, hogy valakit a szer
mely április 20-tól kezdve a bátran állithatjuk, hogy az
vezetben való tevékenységért
És amilyen örömmel vette róság.
Bremenből induló "Európa" ötnapos óceánutat rendkivül
letegyenek
a munkából.
Az
NRA
idején
döntötték
el
gőzösön íogja szórakoztatni az kellemesen, mintegy hazai a hirét az ország a döntésnek, például, hogy a szénbányászat
-Utasokat. Berkes Béla hire környezetben fogják megten olyan élesen rávilágított a bí egy államban történik s így a Már most akik lusták, akik
róság magatartása alkotmá
nem szeretnek valami erősen
túlnőtt Magyarország hatá ni a magyar utasok.
szövetség nem szólhat bele, dolgozni, vagy akik például a
nyunk
fogyatékosságaira,
a
rain; ő az, akit méltán neBizonyosra vesszük, hogy az mely egyetlen bírónak lehető hogy mi történik egy bányá fascizmus vagy kommunizmus
•>
ezidei magyar társasutazások vé teszi, hogy uj irányt adjon ban.
érdekében zavarokat akarnak
AZ
uj
döntés
szerint
a kibá csinálni, egyszerűen a szerve
rendezői örömmel fogják, az az egész nemzetnek.
nyászott áru hatással van az zetben is erős tevékenységet
Európa
gőzöst
választani, Roberts biró néhány napon
államok közti forgalomra, te
mert a Berkes-banda muzsiká belül másodszor szavazott a hát ezentúl azt államközi tény fognak kifejteni, hogy ne le
hessen őket elküldeni a mun
ja már magában véve is olyan liberális blokkal és mindkét kedésnek fogják ismerni.
kából.
Mert egy sem fogja azt
attrakció, amely nagy csábitó esetben az ő egyetlen szava Ha egy megpakolt Supreme
mondani,
hogy a lustasága,
zata döntötte el azokat a su
grovel lesz az utasokra.
Courtban többséget lehet az vagy a szemtelensége miatt
YOUNC@>TOWN
!yos kérdéseket, amelyek szem
A
fenti
hajóstársaságok be állították és állítják ma is uj kor szellemének remélni, tették le, hanem a szervezet
FOR MELLOWNESS,
egyébként a magyarok iránti a nemzet két táborát egymás akkor a kongresszus a munkás köpenyét ölti majd magára.
törvényeket nem az "állam
SNAP AND FLAVOR.
előzékenységét azzal is kimu sal.
Ha ezek az esetek nagyon el
közi kereskedelem" szabályozá harapóznának és a törvény
tatják, hogy az Európán állan
AGED FOUR LONG MONTHS
régebben, sának a cimén fogja megalkot adta helyzettel erősen élnének
dóan egy magyar főtisztviselő, Ritkaság volt
hogy
a
Supreme
Court
egy ré ni, hanem az "általános nép vissza a munkások, biztosak
Wufka János ur utazik, aki
BEER
szívesen áll tanáccsal és útba gebbi döntését megváltoztatta jólét" cimén, amely szintén lehetünk benne, hogy uj tör
<iikI ALE
igazítással a magyar utasok és nem fordult soha elő, hogy beleesik a szövetség jogkörébe. vények jönnének, ameyek a
ugyanaz a biró szavazott kétszolgálatára.
És ha ilyen cimen fogják munkás-jogokat alaposan meg
fé eképpen ugyanabban * kér
helyben hagyni az uj deal tör nyirbálnák.
Az Európa a világ egyik leg désben.
vényeit, akkor azok alól a fen Ezért fontos, hogy a munkás
gyorsabb, legszebb óceángőzö
Ezért vette mindenki biz
se. Nem egészen öt nap alatt tosra, hogy a Wagner törvény tebbi példák szerinti kivételek
szeli át a tengert. Tágas és nem áll meg és ezért okozott már egyáltalán nem lesznek.
szellős kabinjai, gyönyörű tár olyan nagy meglepetést a bíró
NE KUTASSUK, HOGY MI
sastermei és fedélzetei, no meg ság döntése.
elsőrangú kosztja a legnépsze
birta rá Roberts bírót hogy a
rűbb óceánjárók egyikévé te
"mind"-ját cserélje, ne törőd
szik. A hazautazni szándéko NEMCSAK AZT
jünk vele, hogy. a novemberi
R E N N E R't
zók jól teszik, ha minél előbb SZÖGEZTEK.
szavazatok hatása alatt tör
118
EAST FEDERAL STREET
118
Youngstown, O.
rezerváltat ják kabinjaikat a le a mult héten, hogy a tént e a pálfordulás, vagy
hajójegyügynökségeknél.
Wagner törvény az alkotmányt azért, hogy a Supreme Court
nem sérti, ami magában véve tervezett megpakolását el pró
uj korszakot nyit meg a szá bálják gáncsolni, a fontos csak
Kitűnő
Kitűnő Hizlalt
munkra, hanem azt is, hogy a az, hogy a döntés uj korsza
BORJÚ
KARMONADLI,
2
font
kot
hozott
az
amerikai
munkás
DISZNÓ SZTÉK, fontja
kongresszusnak igenis jogában
és
a
kongresszus
számára.
áll a munkással törődni.
Csontnélküli
NYAKCSONTOK
Mikor a bíróság kijelentette, Ez az uj korszak sokat jelent
BORJÚ PAPRIKÁS, fontja ... 18«
Fontja
hogy "államközi kereskede minden embernek. A Wagner
Élvezi Ön a Láthatatlan
BORJÚ FAR
DISZNÓ FAR
lemnek" ismer el mindent, törvény megtiltja a munka
adónak,
hogy
a
munkás
szabad
• 'Sf
Fontja
Fontja
ami
nagy
hatással
bir
az
Szolgáló Csendes Munkáját
egyes államok közti forgalom szervezkedését gátolja. Megtilt
BORJÚ COMB
FRISS CALA SONKÁK
ra, megnyitotta az ajtót a to ja, hogy a szervezkedés miatt
1Mosás, fűtés, világítás, vasalás, főzés
Fontja
......
Fontja
vábbi progresszív munkás tör valakit elbocsásson a munká
egy láthatatlan és csendes szolgáló — a
ból. Kötelezővé teszi, hogy a
Garantált
vények számára.
f tV
villanyosság munkája a modern ott
többséggel biró szervezetet is
TISZTA ZSIR, 2 font
Misem
állhatja
most
már
a
BOSZTON SZTÉK, fontja
honban. És ezalatt a ház asszonya pi
merjék el kizárólagos képvise
népképviselet
útját,
hogy
a
hen vagy szórakozik. Villanyosság a
Szeletelt
maximális munkaidőt, a mini letnek, vagyis ez a "closedcsodás szolgáló, akkor dolgozik, amikor
MARHA MAJ, fontja
mális munkabért, stb. meg shop"-okat jelenti. És megtilt
P'
i
egy gombot megnyom és akkor áll meg,
KIS SZIVEK
szabja és nyugodt lehet felőle ja végül, hogy kompáni junimikor megint megnyomja a gombot.
Fontja
mindenki, hogy ezek a törvé kat állítsanak fel s azokat
Fontja
És munkájáért csak egy pár centet kell
.I;
nyek sürgősen el is fognak ké akár pénzzel, akár másként
fizetnie. Határozza el még ma, hogy
NAGY WElNEREK
táfnogassák.
szülni.
2 font ...
.....
igénybe
veszi
ezt
a
szolgálót.
>
A bíróságra ezentúl nem vár S alkalmat ad a munkás
V/j,-j*
más munka, minthogy vitás szervezeteknek, hogy á Na
Cukor Pácolt Szeletelt
Cukor Pácolt Füstölt
kérdéseknél az egyes cégek ho- tional Labor Board utján ér
SZALONNA, fontja
NAGY SONKÁK, fontja
vá-tartozását megszabja, mert vényt szerezzenek ezeknek az
;
Saját készítésű
FRISS VELŐ
^
a mult heti döntés szerint a u j j o g o k n a k . ^
POLISH
KOLBÁSZ,
2
foüt
£ font
kongresszusnak még mindig
TERMÉSZETES/HOGY
UJ
csak azokba az iparokba lehet
"•\é
*
& «
HUGHESNÉL OLCSÓBBAN NEM ADNAK ELSŐ OSZTÁLYÚ HÚSOKAT
belenyúlni, amelyek államközi kötelességek is fognak a jó*
jelleggel birnak.
gokkal ugy a kongresszusra,

BERKES BÉLA CieÁNYZENEKARAT
SZERZŐDTETTÉK AZ "EUR0PA"-RA
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