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Egyről-Másról. 
Beszámoló az acél-sztrájkról. 

— 

ÉüLOStóOT* A fUTRÁJKVEZETŐ BIZOTTSÁG — BESZÁMO
LÓJUKBAN MEGVÁDOLJÁK AZ AMALGAMATED ASSOCIA
TIONS — A YOUNGSTOWNI MUNKÁSSÁG LEVOiíüATJA 

KÖVETKEZTETÉSEIT. 

*c-

./  
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Az alábbi közélményt beküldőt- Nemzeti Bizotí ságba, ha ez nem 
ték hozzánk. Leközöljük, de ké- sikerül, akkor az 5 juriszdikció-
sőbb még visszatérünk rá, hogy jukbt tartozó munkásokat Fede-
azt jobban megmagyarázzuk ol- ral Uniókba engedje szervezni. A 
vasóinknak, akik csaknem kivé- javaslat alairoi voltak: Johnston, 
tú nélkül az acélipar munkáiai a gépész unió elnöke, Noonan, a 

villamos, Moyer a kohó és rézbá
nya munkások, Heberling a 
vasúti munkások és Linn a vas
öntöde munkások elnökei. 

A szervező bizottság gyűlésein 
bebizonyíttatott az Amalgamated 
paját kimutatásával, hogy ők 
töíbb, mint 140,000 dollárt kaptak 
:v szervező bizottságtól, ebből ők 
csak $3,881.81-t fizettek szervezé
si költségekre, a szerv, biz sztrájk 
pénztárába $8,000-t, az A. P. of 
L. sztrájk pénztárába pedig 14 
ezer dollárt, összesen $25,000-t. 

Az Amalgamated számadatai 
szerint 1017-ben, a szervezés kez
dete előtt, tiszta pénzük volt 137 
czor 879 dollár és 23 cent, az ez 
évben tartott konvención tett je
lentésük szerint — a szervezési 
munka és a nagy acél sztrájk után 
— pénztári, állományuk $344, 
053.58 volt, tehát $206,145.35 pro 
"itot, csináltak a szervezési moz-
';a»ciából.' 

Azonkivül a 2 százalékos kive 
ésből, amit az Amalgamated tag-
ai hűen fizettek a srtrjáksegély-
f, $57,410.26-t vettek be, de eb-
Hői az összegből csak $22,000-t fi 
'ettek ki, igy ebből is maradt ne
kik $35.410.26. Pedig 180,000. az 
S juriszdikcióju kalá tartozó mun
kás volt sztrájkon. • 

Az Amalgamated február 4-én 
jelentette a kilépését a szervező 
bizottságból. Gompers elnök kü 

konferenciára hivta meg az 

jL918-ban a St. Paulban, Minn., 
tartott A. F. of L. konvención 
lett elhatározva a több, mint 500 
ezer vas és acél gyári munkások 
megszervezése, mely munkára 24 
szakszervezet egy nemzeti szerve
ző bizottságot alakitott. Két szak 
szervezet kivé telével $3 volt a be
iratkozási dij. 
. Jvagy és nehéz tötmka vélt. "Az 

a«íl trust, a városi, megyei és ál-
ilihi tisztviselők minden intrikái 
ellenére sikerült 18 havi fárasztó 
munka után több, mint 300,000 
munkást megszervezni. Követke
zett az amerikai munkásmozga
lomban páratlanul álló acél
sztrájk, mely örök emlékezeté
ben fog maradni azoknak, akik 
abban résztvettek. Mert a bör
tönöket, a kozák botokat, a vég
hezvitt gyilkosságokat elfelejteni,, 
lehetetlenség. Most mi az ered
mény? . " -y\ 
•'A Montrealban (Canada} tár-

léit A. F. of L. konvención a nem 
áéti szervező bizottság több gyű
lést tartott^ de, amennyiben az 
acéliparban a legérdekeltebb szak 
szervezet "bizonyos okok" miatt 
megtagadta a további együttmű
ködést a nemzeti bizottságban. 
John Fitzpatrick, a bizottság el
nöke, és Jav G. Brown pénzügyi 
titkár a következő nyilatkozattal 
óhajt az amerikai munkásság elé 
járulni, mielőtta bizottság felosz-
Jik: 

—-íjFötional Committee fór Organk-
in^ííon and Steel "Workers 

204 McGeagh Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 

Ljl! "Amalgamated Asociation 
ilrnn, Steol and Tin Workers" 

a Ivemzeti Szervező Bizottságból 
való kivonulása következtében a 
következő javaslat lett az A. F. 
of L. Konvenciója elé, onnan pe
dig az A, F. of L. végrehajtóbi
zottsága elé terjesztve: 

A végrehajtó bizottság kénysze
rítse a fentnevezett szervezetet a 

ion 
elnököket, az Amalgamated tiszt
viselői ignorálták a jmeghivást 
Gompers a két alulírott egyént a 
május 4-én Scrantonban tartott 
konvencióra küldötte, avval a cél
lal, hogy az Amalgamated dele
gátusai elé tárják az ügyet, de 
ebben az Amalgamated tisztviselői 
megakadályozták őket, mig el
lenben másnap az ő meghívásukra 
A. N. Flora, az acéllemez gyárosoL 
szövetségének elnöke megjelent a 
konvención és beszédet tartott, 
szóval a munkások képviselői zárt 
ajtóra találtak, de kitárultak » a 

gyárosok szövetségének elnöke 
előtt. " 'V- * ' 

Az A. F. ol ÍJ. végrehajtó bi
zottsága előtt T. J. Davis, az Amal 
gamated alelnöke kijelentette, 
iogy inkább kilépnek az A. F. of 
L.-ből, semhogy a Nemzeti Szer
vező Bizottsággal együtt működ
jenek. ! 

Nehzá elkép2ehi$, hogy > egy 
szervezet, amelynek oly nagy 
jasznára volt ez a szervező bizott
ság, — minden akadály dacára is 
megszervezte az acél munkásokat, 
bizalmukat kiérdemelte és egy 4 
hónapig tartó, az amerikai mun
kásmozgalomban páratlanul álló 
ztrájkban vezette őket, most pe

dig megkezdte a harcot nyugati 
Pennsylvaniában a szólásszabad
ságért és ez a szervezet, amely 
iegtöbbet nyert a szervező bizott
ság által — most hátat fordit 
neki. 

A legsajnosabb ebben a dolog
éin az, hogy az acél gyáíi mun
kások ki lesznek téve az acél trust 
;énye-kedvének. Azon reményük, 
íogy felszabaduljanak, hosszú 

:dőre el van temetve. Mindezekért 
iz A. F. of L.-t fogják csalással 
vádolni, holott ennek az Amal-
T'imated Association of Iron and 
^teel Workers az oka egyedül. 

Mi alulírottak kötelességünk
nek tartjuk ezt az ügyet az összes 
munkásság elé tárni, hogy azok 
Áthassák, hogy miért kell ilyen 
lagy reményekkel kecsegtető 
-nnnkát. abba hagyni. 

E szervező bizottság megtette 
azt, amit sokin lehetetlenségnek 
irtottak. A billió dolláros acél 
^ust gyárai ihegállötták a 4 havi 
sztrájk által. Amikor a sztrájk 
naegszüntnek nyilváníttatott, mé<r 
ikkor is 100.000 ember volt sztráj
kon a 376.000-ből, amelyet meg
tervezett a bizottság. 

A Nemzeti Sszerveö Bízottság 
•nejrállta helyét derekasan minden 
krízisben, de most kénytelen a 
nunkájával felhagyni, támogató 

rarő hiányában. A konvenció ha
tározata előtt meghajlik és az 
ügyet az A. F. of L. végrehajtó 
bizottságának adja át. 

(Aláírva): 
Jay G. Brown, pénzügyi titkár 
John Fitzpatrick, elnök. 

Panaszos levél. 
Uffilyenek a munkaviszonyok Ma
gyarországon? Mennyibe kerül 

a szalonna és a cipő pertli? 

nemzetközi vagy zsidó ne legyen a 
barátod, mert akkor már régen 
rossz sors vár reád. 

Nem akarok most többet irni, 
szeretném, ha legalább ezt a leve
lemet megkapnád, a napokban 
még irok egyet, talán a kettő kö
zül az egyiket megkapod. • 

Kedves bátyám, te azt flhbd, 
hogy irjak valamit aZ itteni mun
kaviszonyokról és panaszkodol, 
hogy nálatok minden 3—4-szere-
sen megdrágult. Hisz akkör ná
latok még gyöngy az élet. Hogy, 
lásd, milyen olcsóságban élünk mi 
itten, álljon itt egy néhány példá.' 
lOH^ben egy skatulya gyufa ára 
egy fillér volt, most egy korona 
és ötven fillér, ez éppen százöt
venszeres drágulás, még örül az 
ember, ha kaphat., Egy kilő ke
nyérliszt 20 fillér volt, most 20 
korona, ez is százszoros drágulás. 
Egy pár cipő pertli 6 fillér volt, 
most* 18 korona. Számítsd ki, 
hogy mennyivel drágább ez. 

Eh ez képest a kereset: én még 
meglehetősen keresek, nekeni vari 
pontosan 32 korona 90 fillér egy 
napra, á háború előtt volt 5 ko
ronám. Vehettem 9Í) pár cip'í 
pertlit. Most vehetek egy. és egy 
fél párt. De van itt nagyon sok 
-saládos embtr, aki egv pár pert-
'ire sem keres. E<rv kalap hatszáz 
korona, éppen egy hónapig kell 
«rte dolgozni, ha akarok egy ka-
'apot venni, de nem vehetek, mert 
i pénz, amit keresek, kell élelem
re, mert azt lehet kapni, de csak 
uzsora áron. 

Igaz, hogy nekünk bányászok
nak van kedvezményünk, olcsób
ban kapjuk a szalonnát és lisztet, 

•le az oly kevés, hogy csak két
szer sütünk havonta, mert ha fel
sütnénk az egészet egyszerre, ak
kor két hétig koplalni kellene 
teljesen. 

Gondolhatod, hogy milyen erő
sek vagyunk. Olyanok, mint a sör 
ecet. A gyermekek reggel több
nyire éhesen mennek iskolába , és 
ha délben hazajönnek, megvan az 
a kedvezményük, hogy ihatnak 
vizet és már "jól" vannak lakva, 
mert még vizünk az van hál is
tennek* ha tej és méc NKKÜNK 
n»ncs is. > 
. Szégyen ide, szégyen oda, az 

igazat megvallva, nincsen egy alsó 
nadrágom, ingem meg csak egy 
wan, teljesen le vagyunk rongyol-

Mult év júliusában abban a 

Útiban Hazafelé 
Az északeurópai kikötőkbe érkező 

amerikai magyarok hazaszál-
litálfc 

A Pesti Napló írja: A minap ér
kezett vissza Svájcból Budapestre 
Szász vJózsef, a belügyminiszté
rium kivándorlási osztályának 
biztosa, a l$i ot tárgyalásokat foly 
tátott az Amerikából visszatérő 
magyarok hazaszállítására vonat
kozólag 

Svájc elfogadta azt az ajánla
tó, hogy a visszavándorlókat Ba
selbe gyűjtsék Össze és onnan sváj
ci vasúti szerelvényeken, svájci 
katonai fedezettel kisérjék Buda
pestre. Svájc egy szövetkezetben 
hozta össze az angol, francia és 
amerikai hajóstársaságokat és 
most Baselen át zavartalanul bo
nyolíthatják le a nagyarányú 
visszavándorlást. Baselben a visz-
"-zavándorlók szállásért és ellátás
ért napi két frankot fizetnek. A 
francia határállottiás Deliben, az 
osztrák, £uohsban 
van;' 

Ha Baselben egy vsliatra való 
kivándorló összegyűl, akkor elin
dítják őket Budapest felé. Basel
től Budapestig a svájciak látják 
A élelemmel, tejjel a gyermeke
ket. Amerikából Baselig körül
belül száz dollárba kerül az ut. 
Baseltől Budapestig pedig a kü
lönböző passzusláttamozásokért 

illetéekekért a jegygyei együtt 
mintegy háromezer koronát kell 
fizetni. 

Az első svájci'vonat már-megér, 
kőzett Budapestre, most sűrűbben 
iönnek majd vonatok és valószí
nűleg hetenkint körülbelül ezer 
Amerikából visszatérő magyar 
érinti majd Budapestet, a hon
nan őket utazásuk céljához to>-
vébbitják. 

PÉNZT 

Magyarország 
minden részébe 

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁBAK MELLETT. 

föfcVÉIfYES OKIRATOKAT, !ÍYtLATKO2AT0KAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK 

Pollar Savings & Trust Xo. 
Külföldi Osztálya 

V í 

& B. BURGEE, Mftr. 
MMÉMM 

•irt—J 

(Beküldetett) 

NEMZETKÖZI 
yy 

RÖVIDESEN KÖNYVALAKBAN 18 MEGJELENIK 

£ íiapunk érdekfeszítő regénye, amr'yet szerkesztőnk ere-
de ti angol regény nyomán fordított és irt, körülbelül egy 
hónap múlva könyvalakban is megjelenik. 

Olvasóinknak már most tudomására hozzuk, hogy lapuik 
minden régi és uj előfizetője a díszesen kiállított regényt ked
vezményes áron kapja meg. 

A könyv rendes bolti ára egy dollár lesz. 
Hü előfizetőink azonban a regényt, amely megnyerte .tet

szésüket, 

kapják meg 
Ha tehát megújítja előfizetését, akkor fizessen egyúttal a 

regényért is, 
Ugy a lapra, mint a regényre fizethet személyesen szer

kesztőnknél, 320 West Federal Street, Gagyi János általános 
megbízottunknál, Mihók Sándornál, 336 West Federal street, 
a Ress Testvérek üzletében, 408 West Federal fctreel és 3418 
Wilson avenue, East Youngstown. - < 

Keressen fel személyesen a szerkesztőségben. 

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP 
N2MSNYI XX&LÓS E&NŰ, szerkesztő 

|20 WES? FEDERAL ST Bell telefon 
Main 51ft 

Automatikus 
5738 

1.' * 

Tisztelt szerkesztőség:— 
Alább küldök egy levelet, mely-

Hői könnyen kiolvasható, hogy 
Magyarországon "nincsen" fe-
ér terror, és a munkások gyer

mekei f'nem" éheznek. Nem köz
öm a küldő teljes nevét és a hely
éget, ahonnan küldi, mert félek, 

hogy esetleg egy emberrel többet 
kötnének fel a "magyar kor
mány" nagyobb dicsőségére. De 
beszéljen a levél maga. 

1920 Junius 2. 
Kedves János bátyám! Kí

vánom, hogy levelem a legjobb 
egészségben találjon benneteket. 
\íi csak meg vagyunk valahogy 
'bben a nyomorországban. 

Kedves János! Tudatlak, hogy 
i levelet megkaptam, melynek 
igen megörültem, mert már iga
zán azt hittem, hogy megfeled
keztetek rólam. Tudatlak azon
kívül, hogy már 1914-től itt va-
íyok gépész a villamos központ
ban, van négy gyermekem, két 
fíu és két leányom, a legidősebb 
'> éves, a legfiatalabb 3 elmúlt, a 
háború ideje alatt itthon nyomo
rogtam, mint szénbányamunkás 
fel voltam mentve. Át szoktam 
többször menni -re Zsófiék-
hoz. Sch . . .-hoz a leveleid és 
Tilcsi leveleit olvastam, és már 
én is irtám neked még januárban, 
de ugy látszik a levelet "bizo
nyos okok miatt'* nem kaptad 
meg. 

Tudod, hogy mi mostan Jogál
lamban élünk? Itt áll a .köz
mondás, hogy mondj igazat, ̂ be
törik a fejed, és hozzá még "ty?-
resztény" államban is vagyunf, 
a hol az Istien tízparancsolatot 
is betartják, pláne ezt a kettőt, 
hogy szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat? m hogy m Ölj, cfcak 

va. 
helyzetben voltam, hogy vehettem 
három méter mázsa búzát Sopron-
megyében. Meg is érkezett szé
pen ide, csakhogy a csendőr urak 
lefoglalták a saját céljukra és 
meg mehettem piripócsra panasz
ra, mert még meg is büntettek 
volna érte. De a hirdetett egyen
lőség nevében meg kell irnom, 
hogy az uraink részére szállítot
tak ide mindenfélét minden baj 
nélkül, most meg már nem vehe
tek, mert az újságjaink azt irják, 
hogy az idén 3—4 ezer korona 
lesz egy métermázvsa buza ára. 

Képzelheted ilyen helyzetben 
milyen hazafiak vagyunk, mikor 
a költőnek most .van igaza, hogy 
"éhen halnod kell." Elmennék 
máshová, a hol jobbak a megélhe
tési viszonyok, jde nem szabad, 
szigorú rendelet van kiadva, hogy 
a szénbányánál alkalmazott mun
kás a helyét nem hagyhatja el, 
ha azt megteszi, hat havi börtön 
vs kétezer korona pénzbirsággal 
sujttatik, a huszadik század na«-
<ad nagyobb dicsőségére most igy 
tisztelik az egyéni szabadságot. 

Többet nem irhatok, mert el
fogy a türelmem, de a másik le
vélben majd többet irok. Tesztel 
stb. öcséd 

ferenc. 

JAPÁN-AMERIKAI 
KERESKEDELEM 

A bel- és kölröldi kercskedel-
nli kamara statisztikai hivatala 
jelenti, hogy 1918. évben 273,3-
7^4,685 dollár értékű árut és 
nyersanyagot szállítottak Ameri
kából Japánba és 1919. évben már 
366,364,403 dollár értéket képvi
selt az amerikai kivitel. A beho
zatal Japánból 1918. évben 301,-
943,058 dollár és 1919. évben 409,-
853,213 dollár volt. 

PUSZTA TENYEK 
Akar egy Btord aatoijBobiltf tavaázrat Miért nem ad fog

lalót egyre még ina és akkor tavaszszal elhajthatja* Havonta 
csak korlátozott számú gépet kapunk és a rendelések beérke
zésének sorrendjében szállítunk. Bebizonyíthatjuk önnek, 
hogy ha késik rendelésével, ugy tavaszra nem kapja 'meg a 
gépetf

r vNpm kerül semmibe, ha érdeklődik^ Telefonáljon. 

SODEMAN 
Federal: 2498 • Automatic; 6248 

f A tftiiversal Service Öo. elárusítója. t 
0*»»e»»eeee«»e»»»+eeeM»ee»eeeee»»ee»eeeeeee»»e**free 

ELADÓ h 

egy jó karban levő, uj tire-okkal 
ellátott 7 személyes tura automo
bil. Bővebbet megtudhat Csépke 
Balázsnál, 73 Washington street,. 
Bast Youngstown. Ugyanott két 
festőnek való létra és dzsek is el
adó. 16 W. Federal St. 

Dr. Pesseniehier A 
AMF.RTKAI É8 HAZAI ÜGYVÉD 

Elvállal mindenféle peres ügyeket 

KÍÍIGHTS OF COLUMBUS BLDO. 
Ajtó 206. 

A központi tűzoltó laktanya mellett 

Telefon: Automatic 74159 

GUMMIK 
ÉS FECSKENDŐK 

W MEGVÁLTÓ PATIK 

V I R Á G O K  
VÁGOTT FRISS VIRÁGOK ÉS CSERÉPNÖVÉNYEK 

nagy választékban esküvők és temetésekre 

THE KAY-DIMOND CO. 
33-35 N. PHELPS BT. Y0UNGST0WH, O. 

Szemben a Salow szállodával 
Bell telefonók: Main 6615 és Main 3298. Autoinatio: 61B8 

» 
Tehát ez a levél. ISem nem vet-

tfem el belőle, sem hozzá liem tet
tem semmit. Bárkinek szívesen 
megmutatom a léyelW. ' 

Tisztelettel a i ' 
Egy régi olvasó. 

ANGLIA HÁBORÚS ADÖ86ÁGA 

Az angolországi pénzügymi
nisztérium megállapította, hogy 
Nagy-Britania teljes háborús 
adóssága 40i009,000p0 dollár. 
Ezen összeg egy ötödrésze még 
ebben az évben lesz esedékes, mig 
a második részlet, az összegnek 
ugyancsak egy ötödrésze, a leg
közelebbi öl évén belül válik ese-
dékefc&ér' > • 

í-<.4í 
-'.*L • 

ail' t 

youngstowni magvar 
GtYÓGYSLERTÁI 
IS Spriî  Common.'. 
Ifezfcl ka&ntafes-
stok * ptpeneclfc-
KeK« staborszeaz* 
^^OTnorre^ülitcrr 

JNTORVOSI RECEPTEK 
itiérsékelt árak mellett 

OROVOSI BEJELENTÉS 
9  1 .  B E O V K  

United States sebész. Specialista 

FÉRFIAK BAJAIBAN 
WS& EAST FEDERAL BTBEET 

a Watt Street közelében 
Irodai -érák? iO-fcől Í2-ig. • 2-t£l 4'ig 

; és 7-től 8-ig. 
BESZÉLEK MAGYABŰti 

«X*DÓ 
egy tri$B tehén' borjával vagy a 
nélkül. Ugyanott 3 szoba az eme
leten bérbe adó kis ogaládaak 
vagy magános embereknek. Cím: 
47 Montgomery avenue. 

v.* * ao,173̂  

Miért (izet házbért? 
Mikor saját otthoná

ban lakhatik? 
$1,500 lefizetéssel vehet egy kitűnő 6 szobás házat a Dewey 

avenuen, a telek nagysága 40x140 láb. Ára $5,200. 

Matta streets—A Mahoning averiuehde közel, jó 5 szobás ház, 
nagy telken, 40x140. Ára $4,200, fele készpénz. 

Bon Air avenue.—Jó 6 szobás hát, csaknem uj, nagy telek.~ Ára 
$5850, könnyű fizetési feltétélek. 

Wesley avenue.—Uj 6 szobás hát, 45x150 14)> nagysá&u teljen. 
Ára $€,500, könnyű fizetési feltételek. , ^ 

South Brockway avenue.—6 szobás modern ház, 45x142 lába*, f 

telken, jó garázs. Ára $7,000. Köunyii feitételek. 

Highland ave.—Jó 5 szobás ház fürdőszobával, gáz és furnace, 
vízvezeték, vert kut és ciszterna, nagy sárok "felék, jó ga
rázs, nagyszerű vétel. Ára 4>6,000. Könnyű feltételek. 

Olson street.—Egy jó 4 szobás ház, villany, gáz, furnace, városi 
víz és hely fürdőszobának. Ára $3,000. feönnyü feltételek. 

Superior street.—Jó 6 szobás és égy 3  szobás cottage* nagy tel
ken. Ára $6,000, könnyű feltételek mellett. 

Audubon street.—4 szobás modern ház. Ára csak $3,800, könnyű 
feltételek. ' * ? ' " . ' ' • r,' ' •' ' 

Wydesteel sSíéíffci?ház, minéi^'tfetóttte^én 
modern, telek nagysága 40x152 láb, közel az Elm streeti vil
lamoshoz. Ára $4,600. 
^ , .i> >1 itii" In ni imm 
Es még sok más alkalmi házvétel a város minden részében. 

Négy automobil áll azok szolgálatára, akik a hasakat meg akar
ják tekinteni. Jöjjön hozzánk és kérje Mr. Skeriff-et. 

í , 

The Youngstovn Semce Bureau 
*m wigx-ipüuBi' 
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