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1 * ̂ Johnson generális megdöbben
tette a mult héten nemcsak a 
itiunkásságot, hanem mindazo
kat, akije igazan uj" életet vár
unk itt az uj deal-töl. 

Az autógyáraknak megenged
te. hogy a code-ban előirt har
mincöt órás munkahét helyett 
negyven órát dolgoztassanak a 
következő hónapokban és olyan 
buta magyarázatát adta ennek a 
gonosz és buta eljárásnak, hogy 
az ember azt sem tudja, bosz-
szankodjon-e vagy nevessen. 

A generális ur szerint az autó
gyárak igen el vannak és még 
jobban el lesznek foglalva és 
ha több munkást kellene fel-
vénniök, jövő-menő emberek ér
keznének a detroiti körzetbe. 
Mert az autóbárók és a generális 

. tir szerint ma nincs elég átttó-
munkás a városban. 

Mindenki tudja, a gyárosok a 
Jjé^jobban tudják, a generális ur
nák tudnia kellene, a verebek a 
fákon is csiripelik, hogy ez a 
világ legostobább és -lsgszemte-

, lenebb hazugsága. 
Detroit és Detroit körzete tele 

* van volt autómunkásokkal s egy 
harmada sem dolgozik annak a 
hadseregnek, amelyet ide gyűj
töttek jobb időkben az autógyá-

, ^Azokban a jobb időkben. mi-
Icor még egy ember csak eígy 
gépnek volt a rabszolgája, mikor 
nem követelték meg egy agyon
hajszolt munkástól, hogy egy
szerre • három felé szakadjon* há
rom gépen dolgozzon. 
.-A gyárak a tfégi embereiket 

An akarják vis$zaven*ji, külön
böző okokból. 

Elsősorban azért, "níeit gazda
ságosabb nekik hosszabb munka-

_ időt kisebb létszámmal dolgoz
tatni, mint rövidebb munkaidőt 
H^gyobb létszámú emberrel. 

Másodszor azért, mert a kö
zépkorbán levő emberek tízez
reit a munkából egyszer már 
kisápr'itották és nem akarják 

^ azokat mégegyszer rátenni a 
pfiy-roll-ra. " t ' , 

^Részben azért, <m*tt nem ké
pesek birni azt a gyalázatos ira
mot, amit az utolsó évben rá-
kényszeritettek a munkásra és 
amely emberroncsot csinál egy
két év alatt a fiatal és erős em
berből, részben, mert a külön
böző munkásbiztositás olcsóbb 
akkor, ha nincs középkorit vagy 
idősebb munkásuk. 

• Ha Johnson a NRA szellemét 
lálvetné, ha nem csinálnának 
maszlagot ebből a nagyszerű 
törvényből, akkor nem felemelni, 
de vágni kellene a munkahetet 
és ennek megfelelően emelni a 

. napszámot. 
Ma mindén épeszű ember azt 

látja, hogy a jelenlegi, a NRA-
J bán megszabott munkahét mel

lett sem tud tiz-tizenkét millió 
ember dolgozni, mi történik hát 
akkor, ha engednek a gyáro
sok nyomásának és a többi ipar
ágakban is követik ezt az aljas 
példát, amit nem lett volna 
pzabad megengedni a kofmáiiy-

Nem tudjuk, hogy ítiit szól
nak a munkások és a munkás
szervezetek a dologhoz, hogy né
mán fogják-e a liberális kon-
gresazmenek ezt a tébolyt eltűr
ni, de bizonyos, hogy Johnson 
hátbaszurta ^jí" NRA-t ezzel az 
engedéllyel. 

És nemcsak ez a jel mutatja, 
hogy a kormány csak bolondit-
ja a muhkást az egész NRA-val. 

1 " Különösen pedig, hogy a kor
mány az autógyárakhoz még 
kesztyü$ kézz«l sem nusr hozzá-

,  n y ú l n i .  v . , ;  ' '  " . . J * ; . •  
A Ford féle Edgewáter gyár

ban tizenkét hétig sztrájkoltak. 
r A detroiti aranymarha nem 

állt velők szóba, napiparancsban 
tudatta a munkásaival, hogy mi 
a "szabály" a gyárában, ennyi 
volt az a "collective szerződés", 
amit Fordnak a NRA hetedik pa-

elrendelt. * 
mig a nagyszájú generális 

bojkottot hirdetett Ford ellen. 

addig a' özegénytttfijkolómun-
kások igazságot sehol nem ta
láltak s,/ ma megverve, letörve 
kérik visszá á munkát Fordék-
tól. 

Hónapokon át Ponciustól Pi
látushoz küldözték őket, Wag
ner szenátor, "Johnson, a kisebb 
KTRA nagyságok eget-földet Ígér
tek, de Fordhoz hozzányúlni nem 
mértek. 

Hát elég volt á bolonditásból, 
most már eredményt akarnak' itt: 
látni a munkások. 

Nem azt akarják, hogy a r 
elnöktől lefelé biztassák és bo-
londitsák Őket, hanem azt, hogy 
játszanak nyilt kártyákkal. 

Ha nincs uj deal, ha nincs uj 
rend ebben az országban, akkor 
azt tudni akarják az éhes embe
rek, akik akkor másfajta ta
nácsra fognak majd hallgatni. 

Ha pedig van uj deal, ha a 
NRA nem maszlag, akkor ne 
csináljanak ilyen botrányos ki
vételeket, akkor elsősorban a 
nagykutyák után menjenek, 
majd a kiskutyák maguktól is 
ugatnak;- . £ \ - -

Idáig türelmes "Volt minden
ki, de a milliószor becsapott 
munkásság kezdi veszíteni c*; tü
relmét. 

És az edgewateri eset, meg a 
weirtoni eset, meg az autógyá
raknak a munkásság bőrére adott 
kedvezmény nem járul semmivel 
hozzá, hogy fokozza a türelmet. 

Természetesen vissza kell tér
nünk arra- a témára, amit száz
szor, ezerszer irtunk ebben az 
újságban. . 

Amit unos-tmtalan hangoztat
tunk s amit már nekünk sincs 
kedvünk leirni. 

Hogy szervezkedni kell a mun
kásnak. ;r-

Mert ha* elnök a fehér 
házba egyszerre táviratot tcapna 
minden detroiti autógyári mun
kástól, akik kiszorultak a gyá
rakból, akik vagy a szövetségi 
segélymunkán, vagy a welfare 
kenyerén tengődnek, akkor egy
szerre meg lenne cáfolva ex (az 
ocsmány hazugság. 

Akkor egyszerre kitűnne, hogy 
akár hu§? órára vághatnák egy-
egy autómunkás munkáját heten
ként, még mindig elég ember 
lenne Detroit körzetében s nem 
kellene uj munkást csalogatni 
vagy importálni a vidékre. 

Nagyon érdekes a hivatásos 
labor-fékerek helyzete és szere
pe is ebben az egész dologban. 

A szervező gentlemenek ott 
ólálkodnak a szövetségi segély
munkák vidékén és az éhbéren 
dolgozó, letört, lerongyolt em
bereket akarják a szervezetbe 
vinni, hogy az évek óta először 
látott kis pedából tagságdijakat 
raboljanak le a munkásbárók 
számára. . . 

De nem latéit egyetlen A. 
P. L. racketeernak sem idáig 
eszébe, hogy talán a munkátla
nokat kellene szervezni, talán az 
autóipar szerencsétlenjeit lehet-
ne egy tömegbe csoportosítani, 
akik igy élő cáfolatot képezné
nek a generális ur hazugságára, 
amit az autóbárók adtak a szá
jába. 

Másküíonben, akármennyire 
sajnáljuk, nem hisszük, hogy a 
generális bedül ennek a buta 
hazugságnak s az a vélemé
nyünk, hogy tudva állit valót
lant. v 

Hogy a tőke újra erősebb a 
kormánynál, hogy újra a Wall 
Street kezdi a kormánynak a 
rendeleteket kiadni. 

És ha ez igy van, akkor minél 
előbb leszünk azzal tisztában, 
annál előbb fogják a munkások 
a saját sorsuk intézését a saját 
kezükbe venni, annál előbb kö
vetelnek végleges és igazi le
számolást az uralkodó osztállyal. 
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-A CWA (szövetségi segély-, 
munka) költségei-túlságosan na
gyok és egy-egy munka elvégzé
se négyszet annyiba kerül, mint
ha azt üzleti- -vállalkozásban csi
nálnák. *' \ , - , 

Hogy es a munka -Költséges, 
az senkit nem lep meg, ha látta 
a segély munkákon dolgoz^ em
berek csoportját. 

"Egy-egy helyre háromszor 
annyi ember van kirendelve, mint 
atnennyi .szükséges és mert a 
gépeket kivették a használatból, 
természetei;, hogy egy-egy em
beri kéz munkájának ̂ sokkal ki
sebb az eredménye 

Mégis meglepte az országot, 
mikor megtudták, hogy négysze
res árat kell minden elvégzett 
munkáért fizetnünk és előbb-
utóbb eljön a józanodás, mikor 
minden a kincstárból kiadott 
dollárunkért megfelelő mennyi
ségű munkát fogunk megkívánni. 

A túlságos nagy költséget os
tobaság és fejetlenség okozta. 

Az ostobaságot a kormány ré
széről követték eí, a feietletlség 
természetes következmenye lett 
az ostobaságnak. 

Ostobaság volt az országot az
zal meglepni, hogy két hét alatt 
négy millió embernek kell dol
gozni, ahelyett, hogy két-három
hat havi időt adtak volna a ké
születre. < 

A welfare terhe alatt roskado
zó városok természetesen két 
kézzel kaptak a szövetségi se
gítségen, igyekeztek minél na
gyobb számú közmunkáról hir
telen, tervek nélkül gondolkodni, 
mert minden város minél több 
embert akart rátenni, a szövet
ség pay-roll-jára. -

Hogy a közmunkások számát 
fokozzák, minden gépet kivettek 
az üzemből s még szerencse, 
hogy a szükséges anyagot nem 
gyalog vagy fúrikon szállítják a 
város egyik részéből a másikba. 

Természetes, hogy ennek sem
mi értelme. 

Ám alkaímazzánák ne négv: 
de nyolc millió embert, ha van
nak , dolgozni kivánó emberek 
munka nélkül s fizessék meg 
nekik a tisztességes napszámot, 
de gondoskodjanak róla, hogy 
munkájuk termelő munka legyen 
hogy az ország a kifizetett összeg 
ellenértékét megkapja. 

És ne vegyék ki a gépeket az 
ű .'emből, ne korlátozzák mester
ségesen a munka és az elköltött 
összeg eredményét, mert van 
mit építeni és kellene sok min
dent építeni még az országban. 
Különösen, ha arról van szó, 
hogy nem a kiadás tart vissza 
bennünket s minden áron mun
kát akarunk adni a munkátlan 
embereknek. ^ ' 

Lehet még elég széfen or
szágszerte utakat csinálni, szük
ség lenne parkokra, szórakozó 
helyekre minden városban, ha 
esetleg ugy éreznék, hogy kór
ház van már elegendő. ; 

Termeket, hall-okat kellene 
mindenütt csinálni, hogy az em
berek ne szoruljanak gyűléseik
kel az uccasarkokra és ha már 
más közcélokat szolgáló épület
ben semmi hiány nem lenne, — 
amit mi nem tudunk elképzelni, 
— akkor lebonthatnák a városi 
"slum" negyedek ócska, egész
ségtelen házait és kicserélhetnék 
azokat jobjb; modernabb házak
kal. 

Ha minden munka után fut
kározó embert dolgoztatnának és 
ha minden gép 24 órát dolgozna 
naponta, .akkor is végnélkül épít
hetnének a társadalom, az embe
riség javára. Akkor «em kellene 
egy szép napon azért megállni, 
mert nem tudnának semmit ki
gondolni, amit használnunk le
hetne. \ . 

Természetes, hogy tervekfle 
lenne ezükségüink, amelyeknek 
elkészítésére idő kell. Hónapok, 
talán évek szükségesek hozzá, 
hogy egy-egy metropolis ilyen 
természetű terveit, azok részle
teit elkészítsék és két hét*alatt 
nem is lehet munkába állítani 
négymillió embert, ha ilyen ter
vek nincsenek. 

Az elnök <*brain-trust"-jáiíak 
tudnia kellett volna már a ta
vasszal, hogy a munkátlanokról 
gondoskodni kell valamilyen for
mában és időt adhattak volna a 
városoknak, hogy gondoskodn
ánk megfelelő tervekről. 
•Nem ezt tették, hanem politi

kai manővert csináltak részben 
a dologból és akkorra tartogat
ták a meglepetést, mikor szembe 
találták magukat a kongresszus
sal. • . * 

És a htbát, á thulasztást to
vább folytatják.- " 

A kormány költségvetéséből 
ezt a tételt -^törölték, illetőleg 
csupán juniusig vették számí
tásba , ' : -

Abblhfi bizhak, hb&y a2tftán az 
igazi közmunkák fognak rendes 
alkalmazást adni mindazoknak, 
akik ma "mesterséges'' munká
kon dolgoznak. 

Majdnem bizonyos, hogy a 
számítás nem fog beválni. Hi
szen ha mind a négy millió em
ber tényleg munkát kapna, még 
mindig gondoskodni kellene má
sik olyan négy-öt millió ember
ről, akik ma sem dolgoznak, a-
kik welfare kenyérre vagy kop
lalásra vannak ütalva. 

Számítani kell hát rá, hogy ez 
a munka nem fog egyhamar ab
bamaradni, sőt nagyobb ará
nyokban kellene azt folytatni és 
meg kellene értetni az államok
kal, megyékkel és városokkal, 
hogy alaposan kidolgozott ter
vekre van szükség, nehogy a jö
vőben is kapkodva csapják az 
embereket egymás hegyére-há-
tára. 

Még ha bekövetkeznék az a 
szerencsés hélyzet, hogy csak
ugyan nem lenne a nyár után 
szükség ilyen munkára, akkor 
is okosabb, helyesebb lenne, ha 
arra mindenképpen készülnének. 

Ha állandóan lennének ilyen 
tervek készenlétben. 

Alaposan kidolgozva, mtaden 
gépet használatba, illetve szá
mításba véve, hogy minél töb
bet kapjon a nemzet a. pénzért 
és a munkáért.. • 

Sok hibát kell a kormány ro
vására írnunk, amit a hirtelen 
szükséggel és a sietséggel lehet 
és kell mentegetni. 

Ilyenek a gyapot alászántása, 
az állatállomány mesterséges 
Csökkentése és a munkások egy
más hátára való zsúfolása, a gé
pek használatból faló kivonása. 

Ezeket a hibákat — a hirte
len szükségre való tekintettel — 
a nemzet megérti és megbocsát
ja, • de nem tartjuk szükséges
nek, hogy;, a hibákat tovább is 
folytassák. 

Igen, tessék minél több ember
nek munkát adni. 

Igen, tessék mftiél tisztessé
gesebb napszámot fizetni. 

D« tegyék lehetővé a munká
ba állított embereknek, hogy mi
nél több közkincset termeljenek, 
hogy minél eredményesebben 
tudjanak dolgozni. 

A "brain trust" • . 
nagy hibáját most követte el, 
mikor a költségvetés kapcsán 
ennek a munkának a beszünteté 
sét emlegette, ahelyett, hogy 
megfelelő tervek kidolgozására 
kérte volna mindazokat a politi
kai egységeket, (államok, me
gyék, városok) amelyek alkal
mazhatnak embereket közmun
kára. • 

UJ FEGYVEH 
A LÁZADÓ 

LOKÁLOKKAL SZEMBEN 

A VEZÉREK SIETNEK 

ALWAYS 
Kitchen-Fresh! 

K R A F T  
Mayonnaise 

A U. M. W. vezetősége, amely 
soha nem volt válogatos a fegy
verekben, hogy a lázadó lokálo
kat megverje, mostvfcj módszer
hez folyamodott. 

Egy csomó pennsylvaniai lo
kálnak nem küldték le az utolsó 
két havi tagságdijat, azzal az 
"rüggyel, hogy a bányatársasá
goktól a pénzek rendetlenül ér
keznek és soká tart a könyvelés. 

TITKOS GYŰLÉS 
A COAL CODE 

ÜGYÉBEN 
• Washingtonban a tnult héten 
gyűlést tartott a Coal Administ-
ration Board, ahol a bányabá
rók és a bányamunkások képvi
selői különösen a szénárak ujabb 
esését és az ujabb nyaktörő ver
senyt tárgyalták. 

Johnson generális az újságíró
kat beengedte a gyűlésre, de a 
bányabárók kijelentették, hogy 
nyilvánosan nem hajlandók ta^ 
nácskozni és igy a deputy ad
minisztrátor a sajtó képviselőit 

A U. M. W. konvencióját meg
nyitották kedden és ha sikerül a 
vezérek szándéka, akkor nagyon 
gyors munkát végeznek. 

Hivatalos lapjukban, a United 
Mine Workers Journal-ban be
jelentik, hogy a vezér uraknak 
vissza kell siethíük Washing
tonba és igy soká nem tudnak 
tanácskozni. f 

Talán nem vesztenek a 
nyászok a sietseggel, mert hi
szen azt is megírták az újságuk
ban előre, hogy csak "routine" 
ügyeket akarnak tárgyalni, vagy
is az egész konvenció csak 
"show" lesz, hogy a tagságot 
megnyugtassák. ^ ~ ' 

Csak azt nem éftí ^áz embér. 
hogy amennyiben ilyen sürgős a 
vezér uraknak a gyűlés befeje-
:ése, mért szentelik az egész el
ső napot "üdvözlő beszédeknek". 

A delegátusok elengednék az 
üdvözléseket, amelyek csak arra 
jók, hogy nagyszájú vezéreknek 
alkalmuk legyen szerepelni, de 
amelyek semmi praktikus 

M, •"S ** 

elleni elkesi mert a vezetoseg 
redés nagy és ha elégtételt nemjjl 
tudnak szerezni a delegátusok 
akkor nem fognak ugy viselked
ni, mint az angol parlament fő
rendi házában szoktak az arisz
tokraták. 

Igaz, hogy volt már rá eset,, 
hogy az ellenzéket "strong arm**" 
módszerekkel csendesítették e!„ * 
de most ez sem válik be, mert-
ha rend nem lesz a szervezetben^' 
akkor a delegátusok nagy részé
nek nent* lesz érdemes hazatér
ni a tagság közéé. , j i j 
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«? 

Egy hasznos orvosság 
Mr. Joseph Bella irja Harailton-bólÜ 

3nt.: Meg akarom mindenkinek mon-
lanit hogy a Forni féle Alpenkráuter*" 
igen jó és hiasznos orvosság. Gyomor-
rendellenességekben és borzasztó 
'ájásokban szenvedtem, nem tndtanfe. 
jól aludni és igen csekély étvágyán* 
volt; néha alig tudtam a lábamon* 
megállni. A különféle orvosságok, 
nelyeket szedtem, csak csekély se-
?itséget látszottak nyújtani. Mihelyt" 
elkezdtem az Alpenkráutert szedni#* 

ha- illapotom lényegesen megjavult éqt 
szonnal a szervezetre vagy a 
bányászokra nézve nem járnak. 

Ha beválik, amit a U. M. W. 
Journal-ban jeleznek, hogy á 
konvenció csak "routine" ügye
ket tárgyal és a szervezel alkot
mányát megváltoztatni nem fog
ják, akkor igazán kár a kétezer 
delegátust óriási költséggel In-
dianapolisba bolonditani és 'sok
kal jobb lenne a költséget arra 
fordítani, hogy a szanaszéjjel 
sztrájkba kényszerülő bányászo
kat segélyezzék 

Ez esetben azonban azt hisz-
utük, hogy súlyos ^válságok ese-
deKesek a szervezetben, mert a 
tagság a mai hangulatában egyál
talán nem hajlandó eltűrni, hogy 
egy "steam-roller"-t hajtson raj
ta keresztül a nehezen várt kon
venció. 

Mi azt hisszük, hogy a viha
rok már a gyűlésen ts kitörnek, 

jrvendek azoknak az eredményeknek*. -• 
amelyeket használata áJtal elértem.***; 
Ez a hires gyógyfü orvosság jóté
kony hatással van az emésztés és el~ 
ávolitás folyamatára és ez által el6— -
segiti az egészség helyreállítását é»t.' • 
*z ép és egyészséges test felépítését-• 
A Forni-féle Alpenkráuter drogisták^-
aál nem kapható. Csakis külön helyH 
ügynökök árusítják. Ha a szomszéd-^ 
tágban még nincs helyi ügynök, egy*' ^ 
nagy próbaüveget bérmentesen kfilcB 
innék egy dollárért Dr. Peter Fahrnepr 
ft Sons Co., 2501 Washington Blvd.i. 
Chicago, 111. írjon ingyenes magyav -
olvasni valóért és felvilágosításért.. 
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HEGEDŰ PIANO 
FÚVÓS 

és íufndeii más hanCSzferen 
tanitok 

25 cent leckénként 
Jelentkezni lehet még rövid Ideig 

Smith Istvánnál 
881 Rote St. Youngstown, O. 

mindennap 

John Rémiek Zenetanár 
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! Szerezze meg, mert hamarosan elfogy m 
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Szerkeszti: 

NEMÉNYI MIKLÓS ERNŐ >•<? 

Hm rfW* v 

* * • 

VclveUmooth piquant! 
A delicious blend of se
lected oil, mellow vinegar* 
choice eggs, rare spices. 
Mixed in small batches for 
perfect flavor. « 
* Delivered fresh to gro
cers every few days. Try it! 
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