
fi olytatásV , - ségesen. Ne aggódjanak érte. Elrablói 16 ezer radt a készülék előtt, ölébe ejtett kézzel. Két bukkant elő s felé tartott. Annyira rrwegre*- ,áVj kinek nadrágján mindkét térdén egy* 
dollár ellenében nyomban szabadon bocsátják, feladatán túlesett, de hátra volt még a har- jzent. midőn felismerte, hogy felejtette kézi- mástól elütő szinü folt éktelenkedett, szer-

lomás nevére volt kíváncsi, de azt nem olvas- A pénzt Detroitban a temetőben, a főúttól madik, legveszedelmesebb. Aztán nagyon saj- bői Glória tarsolyát. Mikor lehajolt utána és számjaival kezében mögötte haladt. Ronald 
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hattá el, mert az ő kocsija messze esett tölt -jobbra fekvő újonnan nyitott parcellában egy nálta Crawford gyárost. Mennyi pénzébe fct- fölvette, már ott állt vele szemben... Tim. 
6 a vonat már indult is. gyászruhás nő veszi át, aki felmutatja Miss rül s mennyi izgalmat állnak ki, míg Mi<SS >-- Linus! Itt találkozunk?!! 

bevárhatta volna őket, de Linus iménti visel
kedése után nem látta tanácsosnak. Ipőre 

Szabad volt! Nincs ahhoz fogható érzés: ^ Glória reticüljét. A jelszó: Glória. Hogy * Glória hazatér- Mert hogy egy zsaroló gaz-

Tim, az Isten szerelmére, távozzon, 
nekem most mással van találkozóm... egy' 
emberéletről van szó. '' ^ 

Tim ránézett a tarsolyra* 
Téved r'VeÚrm kell találkoznit;.* 4 

megszabadulni egy mindenre képes elvete- nap mely órájában küldjék a pénzt a teme- ember Ígéretében nem líiznak "iriegf,* áz tefr- #^angját. 
mült ember karmaiból. Mégis, gyászfátyolá- tőbe, csak akkor mondhatom meg, ha még- "mészetes. ^ . ! 
hoz ütő szomorúsággal mélyedt önmagába, bízómmal közlöm, miszerint Mr. Crawford A fiatal Crawfordot Is nagyon aggasztja 
összehúzódva ülése sarkában. Csak látszólag elfogadja feltételeit. huga sorsa. Szerette volna tudni, ki beszél? 
nyerte vissza szabadságát. Valójában olyan — Azonnal küldöm apámot. Milyen szívesen felelte volna rá: "Huck Tiin 
volt, mint egy bábszínház szereplői, melyek Nagyon siessen, kérem! Érti, ugy*,. .'menyasszonya, aki minden áldozatro kész % > , . . . 
Jönnek-mennek, hajlonganak, de csak annak veszedelmes helyzetben vagyok, kihallgat- Crawford családért". De visszatartotta. Spinel? JeIsz°: Glória. . 
* kéznek parancsára, mely a színfalak mö- hatnak. f x ütői való halálos félelme, mert ha nem engt- — Milyen ostoba vagyok.. / nem jutott 
Ifött rángatja drótjaikat. Megbízójának felesége... .vagy r<K! delmeskedne neki, Ő vagy "munkatársai" tó- „eszembe, hogy maga lehet a Crawford urak 

Akarata ellenére eltéphetetlen szálak fii- kon a? zonyára véres bosszút állnának. 
aik Spinellihez. A szép, hozzá oly barátsagös —Isten ments.... csak hatalmában^tart* De mennyire hasonlít az ifjabb Craw--
Glória élete és szábadsága ügyességétől függ. mint Miss Glóriát. Siegsen, kérem! ford hangja Timéhez! Vágy talán csak , il 

Néhány másodpercig Linus csak saját telefonban, tnely gyakran elváltoztatja a be-
szivének őrült dobogását hallotta. Tehát hi- szélők hangját? Egészen ismerősen csengett. 

Öröm a ijedtség^egy^^x^v^™^04!^ ;«retett s & téüléfcő kapujától néim távolságban. 
reá várakozó autójába ugrott. 

Még idejében érkezett, hogy tanuja lé
gyen annak az önkívülettel határos öröm-. 

Uefc, mellyel szülei s testvérei Glóriát fogad-
•'v * *ák. Sírás, nevetés, felkiáltások, szakgatott 

szavak, kérdések: a viszontlátás első percé* 
nek boldog zűrzavara. -

Glória a belépő Ronald nyakába borult, 
aki meghatottan simogatta. 

Végre, vég*e» * * *" hugocskám 1 Nine# 
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Zokogás szorongatta torkát, amikor arra gon
dolt, hogy Detroitba érkezve nem siethét 
szüleihez. És ha ismerőssel találkozik a pá
lyaudvaron, vagy a szállodában, mit fognak 
róla gondolni, miután az igazat nem moipík 
ihatja meg? 

Spinelli &alád módon belekeverte zsaro
lási ügyébe s Isten különös segedelmére van 

vására ifjabb Crawford jelentkezett.... mi-> 
lyen ismerős a hangja. 

— Halló! 
-r Halló! 
— Itt idősebb Crawford. Igen... igen... 

igen... hajlandó vagyok. Küldöm a pénzt, a 

megbízottja— suttogta Linus. Ví" 
— Engem küldött Mr. Crawford. . . ^1 fee m mi bajod? ; r '• 

egyszerű... de hogy küldhette magfát Sp& _ — Most már nincs* *.. de Icijelentem, 
nelli? hogy több kérdésedre épp oly kevéssé tudók 

Gyanakvás Volt hangjában s annyi fáj- válaszolni, mint apának, mamának, vagy 
dalom, hogy a leány megremegett tőle. Af^ Peggienek és Anitának. Már t. i. arra, hogy 
gódva nézett körül. ";;V -honnét jövök s kik hoztak haza? Csak any> 

, . , . . - ^ — Tim .. adja gfyorsan a *átá&Édfispfcr; tudok, hogy autón hoztak. Olyan "arc-
•iiTTi, h T'' .'"7 aza C n minden pillanatban jöhet egy rendir. .*. " védőt húzott rám egy vöröshaja némber, * 
a Az0ablLhLP11épctrsa^y csókot kűt kimagyarázok minden*... mórt W. mely szemhéjjaimat ugy leszorította, hogy W 

(Jött a Dearborn Street felé.' * -

Csak már megölelhetném anyámat! 'Milyen 
soká lesz még az! A temetőből vissza kell 

szüksége, hogy tisztán kerüljön ki belőle! rendőrséget távol tartom ettől az ügytől... 
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Másként becsületessége,^ügyessége mellett is 
Hellene szólhat a látszat, mely sokszor elkö
vetett bűnnél is többet árt. Ugyan ki tud 
mocsáron keresztül vergődni, hogy be ne 
szennyezze magát, 

Késő este érkezett meg Detroitba, tte8l 
találkozott senkivel , s szorongó érzéssel kért 
cgyágyas szobát a Spinelli által megjelölt 
.szállodában. Amikor a portás bejelentő-lapot 
itolt elébe, gyorsan beleirta: Mrs. Huck, sof-
íőr felesége New Yorkból s irásközbon öfli-
tudatlanul mosolygott. (Ha Tim tudná, hogy1 

már a felesége.) Azután a lift felvitte szobá-
jába. 

rután éjfél elmúlt, lefeküdt. Reggel 
-azonban már korán talpon volt s útban egy 
-nyilvános telefon állomás felé. Némi keresés 
•titán egy kisebb téren talált egyet melyet 
megfelelőnek itélt. A tér, melyen később 
gyermekek játszottak, nörszök kézimunkáz
tak. aggastyánok üldögéltek, akkor még 

néptelen volt. Gyorsan kapott kapcsolást. A 
Crawford palotát hivta fel, miután nem tar
totta valószínűnek, hogy a gyáros oly korán 
irodájában legyen. 

-Hal ló !  
—- Halló! 
-r- Kérem, ki *WÍ- a készüléknél? 
— Crawford Ronald. És ott? 
— Egy hölgy, aki nem nevezheti nifeg 

ma if, aki azonban látta Miss Glóriát egész-

csak a leányomat küldjék mielőbb vissza. 
Éjjel minden órában felébredt a nyűg1-

talanságtól, hogy valahogy el ne késsen * 

Jeliét. ,-».nem nyithattam őket. Az autóban két olyan 
Tim kinyitotta Glória retiküljét » közt ültem, akiknek hangjára/nem is^ 

. csomagot csúsztatott bele. 

Igen. Talán még holnap. Délutte, >ntos légyottról. Öt órakor Tnár szinte tó-
vagy este újra felhívom az irodában. , 

Linus letette a kagylót, anélkül, liftgy 
Glória üzenetét szószerint átadta volna. Ha
tártalan izgatottságában ezt elfeledte. Ugy 
sietett vissza szállodájába, mintha űzték vol* 
na. Nem tudta, mikor hívja fel Spit^eili a 
ezért szobafogságra volt kárhoztatva. A 
Itmchöt szobájába hozatta fel! 

. Délután csengett a telefon, azonnal le
emelte a kagylót. 

— Hallo — gyászruhás hölgy! 
- * x 

•— Non, mit végzett? 
-- K* mlj feltételeit, csak a Misst sze

retné mielőbb viszontlátni. 
— Akkor maga legyen holnap reggel hét

kor a tudott helyen — és ne rémüljön meg, 
ha eg)' rendőr megszólítja. v 

Amint Spinelli letette a kagylót, azonnal 
felhívta Crawfordot irodájában. 

Hallal 
Hall# 

— Holnap reggel hétkor a főúttól jobbra 
eső újonnan nyitott parcellában várakozik bi
zalmi emberére egy gyászruhás fiatal nő. 

dobta az ágy, még fél hét se volt, mikor be
fordult a temető kapuján s végigment a fő* 
utón. Kevesen jártak ott. Egy kis vörös zsidő 
újra aranyozta egy régibb sirkő megfakult 
betűit. Az útnak hátat fordított s így észre 
se vette Linust. Két sirápoló néger kertésx-
legény jött rá szembe, erősen megnézték. A 
magasabb odasúgott társának: 

~— Takaros lady. kár, hogy a "Sűrű fá
tyoltól nem látni az arcát. 

— Szerencse! •— súgta vissza társa. —-• 
Én fehér nőre rá se nézek, öreg anyám. sziVfs 
meghasadna, ha meglinchelnénekf - * 

Linus ment bátran előre a holtak várö-

Távolabb a sírásók az eget nézték, 
, Annak a repülőgépnek valami bajt 
van..., még agyonvág bennünket! '-r- tat^l-
kodtak. • ••' * ' - * '• 

Valóban, egy nagyobb kétfedelű szinti 
függőlegesen zuhant lefelé s elháríthatatlan 
szerencsétlenségtől méltán tarthattak, ak^c 
figyelték. De mikor már szinte súrolta a Iák 
tetejét, pilótája ismét úrrá lett felette. , 

— Csak az ügyességét próbálgatja! —-
gondolták a nézők szerte az óriási temetőbeir. 

Linus és Tim semmit se láttak az izgal
mas jelenetből, saját lelkük izgalma remeg
tette minden idegszálukat. 

— Rendőrtől ne tartson! Mr Crawford 

mertem rá, tehát a főcinkos "munkatársai*^ 
lehettek. Azt se tudom, sokáig jöttünk-e, 
vagy csak nekem volt az idő oly irtózator 
san hosszú? ^ v :• 

— Érthetdl -r- mondta apja. -«-»• Megállás 
nélkül jöttetek? ^ • 

— Nem! Egyszer megálltunk és körül
belül 15—20 percig várakoztunk. Az autó a|i 
taja kinyílt s egy tompa férfihang beszólt: 
"Megtörtént.... indulj!" Azután már csak 
rövid idő telt el, mig újra megálltunk, ar
comról levették azt a micsodát s leszállítot
tak az autóból. Mindez váratlanul, villám
gyorsan történt velem.' Az első pillanatbán 
csak sötétséget, majd karikákat láttam, na
gyon megnyomta szemeimet az a szoros 

. . .  t  A U  k í v á n s á g á r a  a  r e n d ő r s é g  nem avatkozik gumrni.... azután láttam, hogy a kapunk 
saban, jobbra fordult s meglatta a nemrég * 8- előtt állok, csöngettem s a kővé vált portásra 
nyitott parcellát. Konnyü volt meg.smerme . _ ^ ^ at_ „ , se vetve rohantam M , lépcs6n. 
a sok Inss strfol. Nemely.ken meg el se he* késleItet:ük' Glória szabadulását. Ez - Bizonyára a temető közelében .4111.-
vadtak a v.raRoks a koszorúk szalagot még dsietetti o,y ^ tok meg s , "megt6rtén,.. az 4tadott vá,t34f. 
nem fakítottak ki se nap, se eso. Ko el se , jólábu ember is csak izgalomtél dijra vonatkozott — vélekedett Ronald. 
voltak megjelölve. Azokon tul friss sírokat san' ahoS> l01

4
aD" emDer. lf . , * " u vt^aa * ^„1: 

ástak. Egvik sirásó elnfcnf Linus mellett, fűtötten tud. Amikor a sírokkal mar megtejt -^Igaza^^ lehet_Mondd csak, » kyasznt. 
Közömbös' arca volt. mintha nem érdekelné parcellahoz ert, ahonnan Linust>thatta, tg* has lanynak adtek at a |«nzt 
se az élet, se a halál. Kopott nadrágjának mauzóleum moge^huzodott s rtehany p»C Talalkoztal 
mindkét térdén nag^y foltok éktelenkedtek. 
A levegőben repülőgépek keringtek. 

Linus megállt az utolsó friss sir mellett, 
— Ott lesz idejében — válaszolt* mintha a szalagok feliratát olvasná. Valójá-

ugyanaz az elfulladó, izgatott férfihang, mint ban élesen figyelt... minden idege megfe-
délelőtt. Crawford, az apa beszélt. szült, igy azonnal észrevette, midőn az utat 

múlva a következőket látta: 
Egy hatalmas szál rendőr, nyomában 

rendőrkutyával katonás léptekkel tartott at 
uj parcella felé; amikor Linushoz ért, szalu
tált, kissé lehajolt hozzá. Alig, hogy megállt, 
ment tovább, Linus az égre nézett, megfor-vmniUíU)  4XL.  apa  Így  d^UuUdl  uuuv i i  ******  +AK M 1  17  

Csönd borult a szobára. Linus ülve ma- szegő fák egyikének törzse mögül egy férfi dult s kifele tartott a teme o . gy 

Igen. Találkoztál vele? . 
— Még ladynak- is én öltöztettem ki ~ * 

büntanyán. 
Ronald térdei remegtek, han&ja elcsuk

lott, amint odavetette: -1 
—Szóval, ő is a bűnösök közé ttrtozife? 

(Folytatása következik) 
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Si:!yos hibákat talá/lna'k az 
elnökben s még súlyosabbakat 
a "new deal"-ben. 

Azt állítják, hogy az fSg^esüít 
Államok elnöke tehetségtelen és 
tudatlan, hogy határozatlan és 
nincs gerince és hogy romlásba 
sodorja az országot és a világot. 

Nap-nap után kimutatják, hogy 
hibás ^z egész new deal, hogy 
nem lehet a profit rovására a 
tömegek jólétére törekedni és 
hogy meg kell dőlni ennek az 
egész nagy tervezetnek. 
- Szerencsére ezeket a hibákat 

.i— Európában találják. 
"',ff 

(Ha az amerikai nagytőke 
megegyezik az óvilággal, ami 
biztos, azt még hangosan mon
dani itt nem merte.) 

Európa nem tudja megbocsá
tani Rooseveltnek, hogy nem 
fordított hátat ennek az ország-
tiak^ hogy nem adott oda min
dent a londoni konferencián, a-
mit a különböző államok kértek 
tőlünk. 

És nem tudja megbocsátani 
azt, hogy uj utakon keresi a 
1>oUogu!ást a polgártársai szá
mára. 

Egyenesen megdöbbentő az a 
tudatlanság, az a tájékozatlanság 
éi az a rosszindulat, amivel az 
ember az európai sajtóban ta
lálkozik és sajnálattal kell meg
állapítanunk, hogy a magyar
országi sajtó nem kivétel. 

Sőt. 
A legnagyobb tájékozatlansá

got és tudatlanságot eláruló ma
gyar újságok vezetnek a féke
vesztett gúnyolódásban, amelyek 
ben B.Z egész Roosevelt-terv bu* 
kását jósolják és amelyekben 
"leleplezik" az elnököt, hogy * 
nevét is alig tudja leírni. 

És miután az elnök személyéi 
illetőleg ilyen nagyszerűen van
nak informálva, természetesen 
hasonlóan sokat tudnak az 
Industrial Recovery Act-ről is 
és mindarról, ami a Roosevelt 
körül csoportosult forradalmárok 
programja. 

Nem ismerik * programot, 
nincs róla fogalmuk, hogy mi
lyen alaposan, milyen széles ke
retek közt, milyen gyökeresen 
megváltoztatja a kormány az 
egész életünket, de azt tudják, 
hogy az -semmiképpen oem fog 
sikerülni; 

Azt megértjük, hogy a francia 
sajtó elitéli, hibáztatja és gú
nyolja Rooseveltet és az uj dealt, 
mert Franciaországot az arany
valutától való bucsuzásunk szi
vén döfte. 

lie hogy mit akar, teszem 
azt, a magyarországi sajtó at 
elnöktől és az uj dealtől, azt 
igazán nem képes megértem az 
ember. • * '• • „ •; • 

És hogy azok a magyarorszá
gi újságírók, akik évek óta olyan 
nagyon kevés hozzáértéssel 
"szakértik" Amerikát az otthoni 
újságokban, miért nem vesznek 
maguknak több fáradságot az 

Elégedetlenek az elnökkel 
amerikai események megismeré
sére, azt sem lehet megérteni ép 
ésszel. 

Él otthon legalább tiz volt 
amerikai magyar újságíró, akik 
közül kettő-három egész rende
sen be van érkezve és akikről 
feltenné az ember, hogy legalább 
olvasnak .néha amerikai, vagy 
legalább angliai újságot. 

Az írásaik nyomán azt kell 
megállapítanunk, hogy ez nem 
szokott velük nagyon gyakran 
megtörténni. 

M$rt ha egyszer-egyszfr a 
legrosszabbul szerkesztett, leg
szegényebb amerikai angol nyel
vű újságot kézbe vennék, nem 
írhatnának olyan butaságokat, 
mint amilyeneket irnak ezzel az 
országgal és u elnökkel kap
csolatban. " 

Az egyik lap megírta, hogy 
áz elnök olyan tehetségtelen, 
hogy a saját birtokát is az anyjá
nak kell kezelni. És aki ezt a 
marhaságot leírta, az talán el 
is hitte, mikor valahol ezt a 
hatemeletes butaságot hallotta. 

Egy másik otthoni ünnepelt 
újságíró, aki igen gyakran szak
ért bennünket, Rooseveltnek a 
fizetését sokalja és azt irja, fiogy 
neki is lenne önbizalma, ha fele
annyi fizetést kapna, mint az 

*3" .-Jf#)1 

elnök 
Nem veszi észre, hogy Zogu 

"királynak", Albánia uralkodójá
nak is sokkal magasabb a jöve
delme, mint az Egyesült Álla
mok fejének és nem veszi észre, 
hogy ennek amúgy sincs köze az 
amerikai gazdasági programhoz. 

Nem akarják látni s Magyar
országon talán legkevésbé, hogy 
itt egyszerűen előírtak egy lét
minimumot, amire joga van, jus
sa van minden élő embernek és 
azt a társadalom ezentúl meg
adja. A legalacsonyabb munka
bérben. 

Nem akarják meglátni, hogy 
koldusokra, nincstelenekre, éhe
zőkre nincs szükség a világon, 
hiszen mindenből tudunk ter
melni elegendőt, hogy koldus
sorsra senki ne jusson és hogy 
ezt ez az ország meglátta. Meg
látta és elhatározta, hogy ezen
túl egy bizonyos standardon alul 
emberek itt nem élnek. 

És ha a minimális munkabé
rek azt jelentik, hogy a "közép"-
osztálynak nevezett, polgári jó
létben élő embernek ezentúl ke
vesebb jut valamivel, az nem 
katasztrófa. Vagy legalább is 
nem olyan nagy katasztrófa, 
mintha a tömegek a minimális 
emberi szinvonalat el nem érik. 

: Nem akarják megérteni, hogy 
a törvény intenciója ezt a mini
mális életstandardot részben a 
többtermelésből, de egyelőre a 
nagyon nagy, a feleslegesen nagy 
jövedelmek rovására akarja biz
tosítani a tömegek számára. 

Minthogy az európaiakat s 
különösen a magyarokat tudat
lansággal igazán nem lehet vá
dolni, azt kell hinnünk, hogy 
értesüléseiket vagy a hiányosan 
szerkesztett amerikai magyar új
ságokból merit:k, vagy még azo
kat sem tartják szükségesnek 
elolvasni. 

Mert ha elol^vasnák, hogy itt 
30-40 centje , lesz ezentúl órán
ként minden dolgozó embernek, 
akkor nem a szálkákat keresnék 
a mi szemünkben, hanem igye
keznének a magyar szemekből 
eltávolítani azt a gerendát, a-
melytől nem birják észrevenni, 
hogy egy pengő egy munkás, a 
debreceni embervásáron, egy jó 
hosszú munkanapra. 

Az a sok európai tudós tiz 
esztendeje tanácskozik, vitatko
zik egymással, hogy miképpen 
lehetne a világot a depressio fe
neketlen mélységeiből kihúzni, 
de az európai politikai levegőben 
csak politikai recepteket, tudnák 
keresni és találni. 

Mikor aztán az egyik ország
ban véres forradalom és majd
nem elviselhetetlen diktatúra ut
ján egy más gazdasági beren
dezkedést kerestek, azt az or
szágot kinái falakkal elzárták. 
És Európa beledugja fejét a 
homokba, hogy Oroszországot ne 
nézze s hogy abban még a meg
szívlelésre méltó* é* helyes 4pl" 
got se lássa. 

Mikor aztán egy másik ország 
merész kezekkel nekilát a de
pressio elleni támadásnak, mikor 
egy másik, egy szabad ország 
polgárai azt határozzák, hogy 
minden" politikai bonyodalom 
nélkül uj gazdasági utakat ke
resne^ akkor tudatlanul és rcüssz 
hiszemüen követ igyekeznek dob 
ni ennek az országnak az útjába. 

Egy izben már kirántottuk a 
világot s különösen az óvilágot 
a hínárból, mikor a "békekötés" 
után olvasatlanul hiteleztük jobb
ra és balra a milliárdokat és a 
fellendülés nem lett állandó. A 
milliárdjaink pedig a legjobb 
uton vannak, hogy azokat soha 
többé viszont ne lássuk. 

Ugy látszik, hogy Európa is
mét ilyen orvosságot szeretne a 
depressio ellen és az fáj nekik, 
hogy az Egyesült Államok nem 
akar ujabb milliárdokkal a vi
lág szanálására vállalkozni. 

Azt megértjük, hogy Magyar
ország, amely a vörös téboly 
borzalmait átszenvedte, nem a-
karja az orosz eseményeket, az 

ottani gazdasági felfogásokat 
m e g l á t n i  é s  á t v e n n i .  ' .  > s  

De hogy mért nem akarja at 
amerikai eseményeket több ko
molysággal, közelebbről és több 
jóakarattal figyelni, az érthetet
len. És különösen érthetetlen az, 
hogy a közelebbi ismeret hiányá
ban, a tájékozottság teljes hiá
nyában, mért sietnek kimppd^m 
a szentenciát felettünk. 

Az amerikai kormány forra
dalmi programja sikerülni fog, 
mert ez az egységes nemzet azt. 
akarja, hogy sikerüljön. 

Hogy a gunyolodó európai é* 
különösen az igen élénken gu
nyolodó magyarországi sajtó 
mit remél -a belátható jövőben, 
azt legfeljebb otthon tudnák 
megmondani. 

Mert innen azt igazán nem 
látni. í 

Vannak itt is, akik nem hisz* 
nek az uj dealben és'annak si
kerében. Vannak konzervatív 
amerikai magyarok is, újság
írók is, akik loyalisan szolgál
ják a kormány uj programját, 
de annák sikerében nem hisznek. 

Ezek legalább tudják, hogy 
miről beszélnek. 

Nem tehetnének meg annyit 
a magyarországi újságok, hogy 
legalább itteni emberektől kérné* 
nek írásokat Rooseveltről és a 
programjáról, mielőtt azt a sok 
elképzelhetetlen és felmérhetet
len tudatlanságot és'ostobaságot 
leközlik felőlünk a lapjaikban. 

-ií. 

M 

ffcr • v 

. JV--"*• > if itír t '' ' 

«íMé 
1 yiw 

Jé, ™ -t <• 1 


