
( ÁKOS MIKLÓS )

— Én pedig- azt mondom — folytatta Müller —, hogy 
ez nagyon furcsa, majdnem hihetetlen dolog!

— Miért — kérdezte Surányi, aki felfigyelt a Hű Kü
lönös izgalmára. — Miért hihetetlen?

— Azért — felelte Müller minden szót hangsúlyozva 
—, mert a faluban mindenki ismeri Bírkás-Nagy házó'rző 
kutyáját. Félméternél magasabb vadállat! Véreb! Nappal 
láncon tartják!

Némán kérdő szemek meredtek Petire. A fiú egy pil
lanatig úgy érezte, hogy hazugsággal gyanúsítják és ettől 
a gondolattól elvörösödött. Soha életében nem hazudott. 
Mindig vállalta, ha hibát követett el, de soha nem mondott 
valótlanságot. Elítélte, jellemtelen embernek tartotta, aki 
hazudik.

— Úttörő becsületszavamra mondom — szólalt m egés 
a hangja remegett — hogy amit elmondtam, igaz. Birkás- 
Nagy kutyája nem ugatott!

Olyan csend volt, hogy tisztán hallották a völgyben 
kanyargó vonat kerekeinek tompa kattogását.

— Ha az a kutya nem ugatott — mondta Müller meg
fontoltan —, akkor az a kutya már nincs ott a kuláknál!

— Hát hol van — kérdezte Farkas Feri, aki nem sze
rette a rejtélyes dolgokat. — Hol a kutya?

— Gézának igaza van — szólalt meg Surányi. — En is 
ismerem Birkás-Nagy kutyáját. Csúnya, vad állat. Ha az 
ott van a házban, akkor Peti nem jutott volna büntetlenül 
a kulák kertjébe, meg a csűrbe. . .  De itt most nem csak 
erről van szó! A két dolog között összefüggés van!

— Milyen két dolog között — érdeklődött Holicska.
— Nehezen fog a fejed — gúnyolódott Müller. — Úgy 

látszik, nem érted a dolgot! Pár nap előtt még szalma volt 
a kulák csürjében. Most lakószobának rendezte be, ugyan
akkor eltüntette a kutyáját. Miért tüntette el a kutyáját? 
Azért, hogy ne ugasson ... Mert vár valakit abba a titok
zatos szobába! Most már érted?

Peti csak ezekben a percekben jött rá, milyen fontos 
felfedezést tett. Jó, hogy a fiúkhoz fordult! Lám, kiderítet
ték, hogy Birkás-Nagy eltüntette a kutyáját! Az a kulák 
forral valamit! Forral valam it...!

Felkapta a fejét. •
— Fiúk — mondta izgatottan —, ezt jelenteni kell a

rendőrségnek!
— Nem a rendőrségnek — szólt közbe Müller —, ha

nem az Államvédelmi Hatóságinak! Ha a kulák tervez va
lamit — és biztos, hogy tervez —, akkor az az Államvé
delmi Hatóságra tartozik!

Surányi, aki eddig a fűben feküdt, könyökére támasz
kodva, most felállt. Éreztetni akarta, hogy szava döntő eb
ben a kérdésben.

— Nem jelentünk semmit — mondta határozottan. — 
Egyelőre nem történt semmi! Egy kulák szobát rendezett 
be a csűrben. Hogy a kutyájával mi történt azt nem tud
juk. Lehet, hogy eladta... lehet, hogy megdöglött!

— Lehet, hogy megölte — szólt közbe Müller.
— És az is lehetséges — mondta Holicska Laci 1— 

hogy elvitte a sógorához, a harangozóhoz. Majd én meg
nézem!

— Ez az — bólintott Surányi. — Nekünk magunknak 
kell a doiog végére járni! Még nem történt semmi, lehet, 
hogy az Államédelmi Hatóságnál kinevetnének, ha ilyesmit 
jelentünk . . .

— Az nem igaz — szólt közbe Peti. — Az Államvé
delmi Hatóságnál mindenkit meghallgatnak, akt valamit 
jelenteni akar. Honnan tudjuk mi, hogy ez a kulák mit 
akar? Mindenesetre g y a n ú s...!

— Gyanús — hagyta rá Surányi —, éppen azért nyit
juk ki a szemünket! Ez nagyszerű úttörő feladat, leleplezni, 
az ellenséget! Éjjel-nappal figyelni kell a kulákof! Meg kell 
állapítani, kit vár abba a szobába!

— Ez nem helyes — ellenkezett Peti. — Mégis jelen
teni kellene az Államédelmi Hatóságnak. Hátha elkésünk!

— Nem jelentjük — mondta Surányi keményen! — Ez 
most mára mi ügyünk!

— Én is azt mondom, hogy jelenteni kell — szólt Mül
ler halkan. — Ki tudja, mi van a dolog mögött? Egy ilyen 
kuláktól minden kitelik!

(Folytatjuk)

T Ö R D  A FEJ ED

VÍZSZINTES: 1. A tihanyi fé lsziget
eqyik nevezetessége, 10. V édelm eztük. 
11. H atalm as szé lv ihar. 12. M essze fö l

dön ism ert, zam atos  ba la tonm eilék i ital. 
13. Ezen a napon . 14. Nyél közepe. 15. 
M egford . . 16. Ételnél fontos. 17. Nát
rium  vegyjele. 18. A házba. 19. K orlát
végek (!) 20. V issza; a Balaton is ez. 
28. A g ab o n am ag v ak b an  lévő fehérje . 
30. Nem kerü l sokba.

FÜGGŐLEGES: 1. Pálca. 2. P a p írm é r
ték. 3 Idöhatározó  .névutó. 4. H áziszár
nyas. 5. G orkij közelében öm lik a Vol
gába. 6. V alam inek a közepe, csom ó
pontja . 7. A-val a végén : pestm egyei 
község. 8. Régi ü rm érték . 9. A szam ár 
hangja". 12., A dolgozók egyik  k edvelt 
n y a ra ló h e ly ^  a „ m a g y ar te n g e r” p a r t 
ján . 13. E gyre n ag y o b b  szám ban  lá t
h a tjuk  ő k e t a Balaton kék tü k ré n . 21. 
A nkét m ássa lhangzó i. 22 B. É, O. 23. 
Envik é rzék sze rv ü n k . 24. F u tb a llm ér
kőzésen látható. 25. V issza: a rc  része . 
26. A. C. Z. 27. H őm érőn van  ilyen b e 
osztás. 29. E gyform a betűk . 31. É telt 
ízesítünk vele.

B eküldendő so rok : V ízszin tes 1, 12, 
függő leges  12 és 13.

K Í S É R L E T E Z Z

BÉLYEGHÍREK
Szovjetunió új bélyegei

A sztálini alkotmány 16. évforduló
jára négy 40 kopekes bélyeg jelent 
meg.

Az első munkásférfit és nőt ábrázol, 
háttérben az új felhőkarcolókkal és a 
következő felirattal: „118. szakasz. A 
szovjet polgárnak joga van a munká
hoz".

A második bélyegen a dolgozók 
üdülöház-teraszán láthatók A bélyeg 
felirata: „119. szakasz. A szovjet pol
gárnak joga van a pihenéshez".

A harmadik bélyeg öregek csoport
ját ábrázolja ezzel a felirattal: „120. 
szakasz. A szovjet polgárnak joga van 
a nyugodt öregkorra való gondosko
dásra’'.

Egy kislány ül a nyitott ablak előtt 
a negyedik bélyegen, olvas. Messziről 
hatalmas épületek látszanak. A bélyeg 
felirata: „A szovjet polgárnak joga van 
a művelődésre’'.

Ezenkívül megjelent Hugó Viktor 
arcképével is egy 40 kopekes értékű. A 
felirat: „150 éve született Hugó Viktor, 
a. nagy francia író".

Végül A. S. Novikova Priboja híres 
szovjet író arcképével jelent meg 40 ko 
pekes bélyeg. Az író. aki a közelmúlt
ban halt meg, 1872-ben ■ született.
Uj bélyegekkel bővült az épületsorozat

Július 16-án az ötéves tervünk épít
kezéseit ábrázoló sorozat újabb bélye
gekkel bővül. Ezek a következő érté
kek: 8 fillér (sztálinvárosi iskola ké
pével), 10 fillér (Székesfehérvár új 
vasútállomása), 12 fillér (újpesti 
SZTK rendelő).-50 fillér (i not a i erő- 
m°))- fillér (hajdúnánási elevátor) 
és 80 fillér (tiszalöki duzzasztógát).

A P a jtá s  27. szám ában  m eg je len t re j t 
vények  helyes m egfe jtése :

K eresztre jtvény : Erdő, m ező és s p o r
to lás, eze r v idám  szó rakozás. K éprejt
vények : 1. K alászgyüjtés. 2. K e rék p ár
k irándu lás.

K önyvju talm at n y e rtek :
Ifj. Kálmán József M iskolc, Kun Jó- 

zsef-u. 3. Kossá Ferenc S zék esfeh é rv á r, 
P a lo ta i-u .9 . Temesi László Pécs, Sztálin- 
u tca  13. Pálfy  G yörgyi Bp., VII., Ga- 
rai-u. 29—31. Sipöcz István Bp., XIII., 
Lehel-u 27.
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Az alábbi állásban világos győz. de 

csak abban az esetben, ha gondos 
mérlegelés után alkotja meg tervét.

Világos lép.
Az egyszerűnek tetsző 1. d8V után

} ..........  Fe3: Bg2f 3. Khl Bd2| és a
játszma örökös sakkal csak dönteüen. 
Világos azonban kényszerítőén győz.

Megoldás
1. Vf6 j  Bf6: 2. dSVf Bí8 3.

Vd4f Fg7 (3...........Kg8-ra Vc4f és
azután Ve2: nyer) 4. Vd3 Bff2 5. 
Vc2: és világos nyer.

Folyóvíz, vagy állóvízből elvezetett 
csatorna vize mozgásának erejét hasz
náljátok fel zúzókalapácsok működtetés 
sere.

Készítsetek falemezekből lapátkejré- 
ket. A tengelyét földbevert cövekré 
erősített csapágyak tartsák. At tengely 
folytatása fahenger — lehet seprőnyél- 
darab is legyen. Erre annyi erősebb 
szeget verjétek sugáralakban elhelyez
ve, ahány kalapácsot akartok működ
tetni. Minden szeg más kalapács nyelé
hez érjen hozzá egymásután,- A kala
pácsok nyelét a végéhez köziéi fúrjá
tok keresztül és tengellyel erősítsétek 
kis állványhoz. Amikor a víz forgásba 
hozza a lapátkereket, a hengerből ki
álló szögek egymásután emelik fel és 
ejtik el a kalapácsokat., . .,»»».

írjátok meg, mire használtak régen 
hasonló berendezést? A ti zúzókalapá
csotok milyen erősségű munkát vé
gez? ■■tv-. ,,-vA május 26-i számban megjelent kí
sérlet megfejtése:

A láng .fölött megmelegedett .levegő 
erős áramlással tör felfelé. Ez. az 
áramlás hasonlít a repülőgépek szer
kesztésénél használt mesterséges szél - 
csatorna szeléhez. Kísérletünknél a:lég
áramlatba kerülő azonos .Jtpresztmet- 
szetű, de- más és más formájú testek 
ellenállása különböző, ezért különböző 
mértékben billentik ki a mér lé get. Leg
nagyobb a közegellenállása a lefelé 
néző félgömbnek és a körlapnak, mert 
mögöttük légörvények keletkeznek, és 
ezek' szívóhatást : fejtének., fjf. Leg
kisebb a'z ellenállása a Iviípban vég
ződő gömbnek, mert ennek áramvona
las alakját a levegő örvény nélkül 

. kerüli meg.
A repülőgép- és autóleryezők min

den új formát hasonló módon próbál
nak ki a mesterséges szétc§alojnákban.
,»»»> »» »» »» »» »» »»>>»»» >>» »>. 
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A Dolqozó Ifjúság  Szövetsége 

Ú ttörő  Mozgalmánál« Közoonti L apja
Felelős sze rk e sz tő  kov ács  Ottó 

S zerkesztőséé: *■ ■ ' ■
B udapest V. S ág v árl-té r 1. >■'*-- 

Telefonszám : 12fi—974.
Kiadja az ifjú ság i L apkfadőválla la f 

Bp~ V[1I„ Gyulai Pál-utca 14.
Telefonszám - 141—422 

Előfizetést díj 1 hóra  1.20. */* év re  3.60, 
fél é v re  7.20. egész  é v re  14:40 FL 
Egyént e lőfizetést felvesz;; A P osta  Köz
ponti H irlap trodáta . B udapest V.. József 
N ádor-té r 1 . Telefonszáthi 18044830.

Postatakarékpénztárt csekkszám la  
szám a 52.511? 1

S zikra  Lapnyom da. JózseLkffriilt jj. 
fe le lő s  vezető; Kuicájjr M ihály „,

N a zim ^H ik rn  e t
Ä csillebérci úttörők na

gyon jól tudják, kicsoda Na
zim Hikmet. Költő, szabad
ságharcos — olyan, mint Pe
tőfi volt, aki a legtöbb úttörő 
kedvenc költője. Tudják, hogy 
szabadságszerető versei miatt 
12-- évig ült a török reakció 
börtönében. Tudják, hogy bör
tönéből a Szovjetunió és a 
világ népeinek harca szaba
dította ki két évvel ezelőtt , és 
azóta Moszkvában él.

Nazim Hikmet- leszáll az 
úttörővasútról. A gyerekek 
körülfogják és végigkísérik.az 
úttörővároson. Pár perc múl
va már úgy érzik, mintha 
évek óta ismernék. Nazim 
Hikmetnek mindenkihez van 
kedves szava. Kérdezősködik 
a gyerekektől, hány évesek, 
mik a szüleik, milyen volt a 
bizonyítványuk. Elmondja, 
hogy neki is van gyereke, egy 
14 hónapos kisfiú.

★  _

_—  Hogy tetszik a mi ha
zánk? — kérdi s  költőtől 
Szabó Mária, pesti úttörő.
...,Nazim Hikmet elragadta

tással feleli:
— Olyan gyönyörű, mint ti 

vagytok! ,
A biológiai szakkörben 

megcsodálja a berendezést, a 
műszereket, a növény- és ro- 
vargvüjteményt. Szabó Viktó
ria budapesti úttörő izgatot
tan lesi a véleményét. Meg 
is kérdi tőle, hogy tetszik és 
hozzáteszi, hogy ő biológus 
lesz, ha megnő.

— Nagyon helyes — vála
szolja Hikmet elvtárs. — Bio
lógusokra nagv szükség van. 
Tudod, hogy mit kell neked 
feltalálni? Az emberi élet 
meghosszabbítását. Ne fe
lejtsd el, hogy mire te ezt fel
találod — körülbelül húsz év 
múlva — addigra én már 70 
éves leszek. És én nem aka
dok megöregedni soha! I

★  . j . , , :
Gyerekek ülnek á fűvön és 

beszélgetnek a na'gy költő
vel. A vezetőpajtás oda
hívja az altábortanácselnö- 
köt. Szép görög kislány. Gá
lán! Szterjáninak híyják, 12 
éves és teljesen árva. Hosz- 
szan fogják egymás kezét. 
Aztán a kislány *szó nélkül 
odaborul a költő széles mel
lére és zokogni kezd. Nazim 
Hikmet megcsókolja a kis
lányt, aki nem akar elsza
kadni tőle. Olvan szorosan 
öleli magához, úgy bújik hoz
zá, mintha -apja jött volna 
meg messze idegenből. Mikor 
a költő, felemeli a fejét, sze
me csupa könny. Köröskörül 
csend van, a pajtások hall
gatnak meghatottságukban., 
de a felnőttek torka is el
szorul. Eddig nem ismerték 
egvmást. Egyik 50 éves férfi, 
török nemzetiségű és költő. A 
másik 12 éves, kislánv, görög 
nemzetiségű és tanuló. Telje
sen különbözők... — mégis 
mi köti őket össze? Mi hoz
za őket olyan közel egymás
hoz, hogy minden szó nélkül 
is ennyire megértik egymást? 
Mind' a. kettőt elüldözték 
hazájukból az imperialisták 
azért, mert szabadon és bol-

dogan akartak élni. A gyűlö
let, a szeretet és a hit köti 
őket össze. A gyűlölet az im
perialisták ellen, a forró sze
retet szülőföldjük iránt és a 
boldog jövőbe vetett hit.

*
Az ebédlőben Nazim Hik

met kis beszédet tart az ösz- 
szegvűlt pajtásoknak;

„Üdvözöllek benneteket, 
gyerekek! Az títtörővasúton 
jöttem fel hozzátok. Ez volt 
életem legszebb utazása- Meg
néztem a táborotokat és mond
hatom: nagyszerű! Látszik, 
milyen gondot visel rátok a 
kormány, a párt és Rákost 
elvtárs. Bizony a Szovjetunió
ban és a népi demokráciák
ban boldog a gyerekek élete. 
De nem minídenütt van ez 
így. A tőkés országokban a 
nép gyermekeinek az élete po
kol. Ti nem is tudjátok elkép
zelni, inennyire így van ez, 
de kérdezzétek meg szüléite
ket, ök hogyan éltek? A török 
munkások és parasztok gyer
mekei például már kilenc éves 
korukban tizenkét órát dol
goznak naponta szörnyű kö
rülmények között. Legtöbbjük 
nem tudja, mit jelent ez a 
szó: játék. Nem tudják, mit 
jelent: füzet. Nem tudják, mit 
jelent: olvasókönyv. Legtöbb
jük beteg... De mi — az 5 
szüleik, bátyjaik és nővéreik 
— azért harcolunk, bogy a 
török gyerekek is ugyanúgy 
élhessenek, mint ti itt Ma
gyarországon. Ebben a mun
kában nagyon sokat segíte
nek nekünk maguk a gyerme
kek. Ök is harcolnak velünk 
együtt, illegális röoiratokat 
terjesztenek. Én például a 
börtönben együtt voltam egy 
munkással, akinek volt egy 
tizenkét éves kisfia. Ez a kis
fiú tartotta el munkájával az 
otthonmaradottakat. Bejárt 
hozzánk a börtönbe látogató
ba és én az ő segítségével 
tuidtam kiküldeni a börtönből, 
amit írtam. Neki köszönhe
tem, hogy verseim eljutottak 
a néo közé.
J Közietek élnek a bős görög 

nép gyermekei. Látom, na
gyon szeretitek őket és ök is 
titeket. Nekik azt mondom: 
Eljön az idő, amikor az ö ha
zájuk is — éppúgy, mint az 
enyém — szabad és boldog 
lesz!

Most nedio- kiáltsátok ve- 
lem eervütt: Éljen Sztálin! Él
jen Rákosi!”

__Nazim Hikmet búcsúzik új 
kis barátaitól. Kéri őket. ír
janak neki levelet, ő is vála
szolni fop\ sőt verseket is küld 
nekik. Az úttörők egymást 
túlkiabálva üzennek a szov
jet pioníroknak:

— Üdvözöljük őket! __
— Mondja meg nekik, Hik

met elvtárs, hogv mennyire 
szeretjük hazánkat!
. — Azt üzenjük, hogv ők a 

példaképeink, olyanokká aka
runk válni, mint ők!

— Tessék megírni nekik, 
hogy mennyire szeretnénk 
Moszkvába menni és látni 
Sztálin elvtársat!

Zend Róbert.

Nazim H ikm et nem zetközi. _  b ék ed ijas  tö rö k  k ö ltő  a csillebérc i 
u tto ro  n ag y  táb o rb an . Dercl


