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TUDNIVALÓK
A BESZEio'
Kf:PEK,
a Népművelési
Minisztérium
új
vetítettképes előadásszövegei
és filmdiapoz itivsoroz atai, a népművelési előadók munkájának
megkönnyítését,
érdekesebbé,
színesebbé, szemléletesebbé
tételét kívánják szolgální.
A BESZf:LÖ Kf:PEK előadásszövegeit
és filmdiasorozatait
vidéken az illetékes megyei Népművelési
Központ,
Budapest
területén az NM Könyvés Diapozitív-raktára
(Budapest, VI.,
Rippl Rónai-u.
26.) díjtalanul
kölcsönzi. Az odaszállítás
költségei a kölcsőnző hivatalt, a visszaszállítás
költségei a kölcsön- .
vevőt terhelik. Közérdek,
hogyaszövegkönyveket
és filmdiasorozatokat felhasználásuk
után azonnal vissz akűldjűk
a kölcsönző hivatal címére. A kölcsönzött előadásszövegekért
és diasorozatokért a kölcsönvevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik.
Aszöveget változtatui
(áthúzni,
stb.) nem szabad, különősen
kíméljük a filmdiasorozatokat
a karcolástóI.
A vetítettképes
előadásokkal . kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok és észrevételek
közlését a Népművelési
Minisztérium VI. Iőosztálya
(Budapest, V., Kálmán-ú.
7. V. em.) bárkitől köszönettel veszi.

*

Az 1949-50. oktatási évadban megjelent vetítettképes előadásszövegek és filmdiasorozatok
címjegyzéke a füzet borítólapjának hátsó oldalán található.

*

Ennek az előadásnak a szövegét és képanyagát a Népművelési Minisztérium Oktatási
osztálya állította 'össze.
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AZELOADAS KEPEI:
i. Szabadság

szebor.
2. Sztálin vezette szovjet hadsereg.
3. Utcai harc Budapesten.
4. Foglyul ejtett német Iasiszták.
5. Fasiszták által rommá lőtt utcák.
6. Lakóhelyükre visszatérő emberek.
7. Búzát kaptunk a. Szovjetúniótól.
8. A szovjet hadsereg hidat épít a Dunán.
9. Szántás.
10. Romok eltakarítása.
11. Földosztás.
12· Tönkretett textilgépek kij avítása.
1.3. Jó alkatrészek kiválogatása.
14. A széncsata hősei a bányászok.
15. Acélöntés.
16. Készülő hídalkatrészek
a MAVAG-ban.
17. Felrobbantott
budapesti vasútihid.
18. Ujjáépített vasútihid.
19. Fasiszták által felrobbantott Szabadság
híd.
20. Ujjáépített Szabadság híd.
21. Szovjetúniótól
kapott fonógépek beszerelése.
22. Szovjetúniótól
kapott gyapot.
23. Ma;gyarországnak
aj ándékozott szovjet teherautók.
24. Hatalmas ládákban szovjet mezőgazdasági
gépek érkeznek.
25. Gyűlés az államosításkor
az egyik üzemben.
26. üzemi értekezlet a hároméves tervelindulásakor.
27. Magyar Kornmunista Párt és SzocláldernokrataPárt
egye28.
29.
30.
31.
32.

sülési kongresszusa,
Ujjáépített erőmű.
Felépített duzzasztómű.
Felrobbantott vasúti kocsi és újj áépített
Uj mozdonyok szerelése.
Készülő ú] szernélykocsik.

vasútihid.

1r
'/

t

.

'33. Magyar tengerjáró hajó.
34. Allami Pamutfonóda
egy újonnan Ielszerelt terme.
35. Almásfüzitöi timföldgyár.
36. A Ganz villamossági
gyár épülö szerelőcsarnoka
37. Villamosgépek gyártása.
38. Bevezetik a villanyt a faluba.
39. Petróleumlámpa
helyett villany.
40. A Hoffher-.gyár nagy szerelőcsarnoka.
41. A gyárból elinduló kész traktorok.
42. Indulnak a traktorok a gépállomásra ..
43. Rákosi Mátyás Kecskeméten.
44. Salgótarj áni acélöntöde.
45. Futószalagon
készülnek a villanyégők
és cipők.
46. Munkás és mérnök együtt dolgozik.
47. Elrnunkások.
48. Első magyar mozdony fűtönö.
49. Ismerkedés a Szovjetúniótól kapott fonógépekkel.
50. Belépési nyilatkozatok
termelőszövetkezet!
tagoktol.
51. Mezőgazdasági
gépállomás.
52. Megindult a termelőszövetkezeteinkben
az élet.
53. Vidám kollektív munka .
54. Parasztküldötteink
ismerkednek a Sztálinyec
traktorral
Szovj etúnióban.
55. A vilátg legmodernebb arató-cséplőgépei.
56. Traktorok szántják a földet.
56/a. Arató kévekötőgép.
57. Korszerű és nagyteljesítményű
permetezőgép.
58. Keskenyvágányú
kisvasút.
59. A péti mütrágyagyár.
60. Mintagazda.
61. Molotov.
62. Visinszkij.
63. Nők Világkongresszusa.
64. Komszornol a Világifjúst(gi Találkozón.
65. Rákosi Mátyás beszél az Alkotmány benyújtásakor.
55/a. Alkotmányt olvasó terrnelöszővetkezetí
tagok
4
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66. Tervkölcsőnjegyzés

egy fonógyárban.

67. Tervkölcsönjegyzés
a gépállomáson.
68. Munkával készülnek dolgozóink Sztálin születésnapjára.
69. Sztálini felaj ánlás a Standard-gyárban.
70. Ujítás kiértékelése az egyik gyárban.
71. Gépállomások versenyfelhívása.
72. Sztálini mííszak a Hoffher traktorgyárban.
73. Nők a vasműhelyben.
74. Tanműhely:
75. A Magyar Népköztársaság
kormányának
ajándéka Sztálínnak.
76. Sztálin szűletésnapj
án rendezett tűzij áték Budapesten.
77. ünnepség Moszkváben Sztálin elvtárs 70-ik születésnapján.
78. Amit a hároméves terv adott.
79. .Jókedvíí ;nljunkás az esztergapadnál.
79/a. Boldog családi otthon.
79/b. Vásárlás egy szövetkezeti boltban.

791c. Kőnyvvásárlás.
79/d. Külvárosi
nyomortanya.
80. Élmunkásház.
81. Egészséges falusi lakóházak.
82 .. Rommálőtt Budapest.
83. Forgalmas kép az újjáépült Budapestről.
83/a. Munkára készítik elő a cséplőgépeket.
84. Ehező munkáscsalád.
85. üdülő munkások.
85/a. üdülő parasztok.
86. Infláció.
87. Arubőség az élelmiszerüzletekben
87/a. Egy falusi szövetkezetí bolt.
88. Szántás tehénnel.
89. Szovjetúniátol
kapott Sztálinyec traktorok.
90. Ellenőrzik a barázda mélységét a szovjet traktor
91. Vetés kézlerövel.
92. Vetés géppel.
93. Aratás kézieröveI.

után.
':~
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Aratás arató-kévekötőgéppel.
Vidám ebéd.
A munkaegységek
utáni részesedésből bőven jut ruhára is.
Minden baracspusztai
szővetkezetí
tag kerékpáron
jármunkába
98. Tanulókör a kúnhegyesi gépállomáson.
98/a. Tanul a család.
99. Sakkmérkőzés.
100. Fővárosi általános
iskola.
100/a. Kerekdombi általános fiók iskola ..
100/b. Vegyipari gimnázium laboratóriuma.
100/c. Munkás- és parasztifj ak ismerkednek a tudománnyal.
101. Elméleti óra az örkényi traktorvezetőí tanfolyamon.
102. Gyakorlati-órai
egy tanműhelyben.
103. Analfabéta tanfolyam.
104. A budapesti Rákosi Mátyás kultúrház.
105. Falusi kultúrház.
106. Epűlő falusi kultúrterem.
107. Könyvtár.
108. Szereplésre készülő énekkar.
109. Békési tánccsoport.
110. Dia-vetítés .:
IIl. Rádiózó vecsésiek.
112. Sarkadi kultúrház rádióterme.
113. Rádiószemínánum.
114. Ping-pongozó munkások.
115. MHK-verseny.
116. Felvonuló magyar tankok.
II 7. A Magyar Néphadsereg tisztjeinek avatása.
118. Felvonulás a Vörös Téren.
119. A Néphadsereg felvonulása.
120. Gerő Ernő, a Magyar Népgazdasági Tanács elnöke ismerteti az .ötéves tervet .
121. Feldíszített vonatszerelvény.
122. Kennos-brigád
munkában.
123. Ercsi cukorgyár gépterme.
94.
95.
96.
97.
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124. A Magyar-Szovjet
Barátság
hónapjára
megérkezett
kűldöttség.
125. Szovjet tudósok fogadása.
126. Pjatnyickij kórus díszelőadása.
127. Dubjága szovjet sztahánovista szövőnő.
128. Pányin szovjet sztahánovista
mozdonyvezető.
129. Sztahánovista
módszerrel dolgozó csepeli munkás.
130. Elindul az- 500-as mozgalom.
13I-. Gyors ütemben folyik a munka az öntödeben
és az edény\gyárban.
132. Javítják a traktorokat.
133. Traktorvezetői
tanfolyam.
134. Tervteljesítési
grafikon.
1!35. Czövek József marós április 4-iki felaj ánlása.
1'36. Sztahánovisták
első országos kongresszusa.
137. Termelőcsoportok
és gépállomások országos tanácskozása.
138· Rákosi Mátyás a magyar nép nagy tanítója.
139. Sztálin a világ dolgozóinak bölcs vezére.
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Felszabadult ország -

felszabadult nép

1950. április 4: Hazánk felszabadulásának
ötödik évfordulója.
Ot éve annak, hogya
dicsőséges Szovjet
Hadsereg
anémet
íaslszták és a magyar nyilasok utolsó hordáit is kiverte országunk területéről. Nemzetünk a fasiszta háború szörnyű veszteségei és pusztításai után elindulhatott a népi demokrácia útján a
felemelkedés felé.
1. Ezen az évfordulón boldogan és büszkén emlékezünk meg
azokrói a tőrtértelmi jelentőségű sikerekről, melyeket a felszabadulás óta eltelt esztendők alatt országunk a Párt vezetésével,
dolgozó népünk munkájával,
áldozataival és harcaival elért.
2_ Hatalmas
sikereket ért el dolgozó népünk az elmúlt
néhány év során. Eredményeinket elsősorban annak köszönhetjük,
hogy a nagy Sztálin vezette. hős Szovjet
Hadsereg
felszabadította hazánkat.
3· Kítartó harcban ...
4.... űzte ki országunkból a fasiszta ellenséget.
5. A íasiszták
pusztításai
nyomán az ország
romokban
hevert
.
6
az emberek a komrnunisták
felhivására
tértek vissza
lakóhelyükre.
7. A felszabadító
Szovjetúnió
emelte
fe! elesettségéből
hazánkat. A Szovjet Hadsereg volt az a kéz, mely az első baráti
segítséget nyujtotta.
A szovjet katonák hozták az első gabonaszállítmányt az éhező munkásoknak ...
8.>.. , ők készítettek ponton hidakat a íasiszták
által felrobbantott hidak helyébe.
9. Megindult az élet. Falun ...

-------

---- .. -
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10....
és városban eleinte kezdetleges eszkőzökkel.
de nagy
lendülettel láttak hozzá a munkához.
ll. Mindenütt a komrnunisták vezették a dolgozókküzdel·
meit. A Kornmunista Párt adta ki a jelszót:
A föld azé legyen
aki megműveli! Felszabadított országunk
első törvénye a íöldosztásról szólt.
12. A Kornmunista Párt hívó szavára
elsőnek az üzemi
dolgozók láttak rnunkához. Rendbehozták a tönkretett gépeket ...
13... , az ócskavashalmazból
kiválogatták
a még használható alkatrészeket,
hogy mielőbb megindulhasson
a munka.
14. Az elhanyagolt bányákban a széncsaták hősei megfeszített erővel dolgoztak .. _
15.... hogy az üzemekben kezdetét vehesse a termelés.
16. A gyárak dolgozói hídalkatrészeket
készítettek ...
17
hogy a íasiszták által felrobbantott hidak helyére ...
18
újak épi.ilhessenek.
.
19. Képünkön
a fel robbantott Szabadság
hidat látjuk ...
20 ... ~ melyet először állítottunk
helyre a szovjet katonák
technikaiés
rnííszaki segitségével.
21. A Szovjetúnió nemcsak hadseregét küldte el felszabadításunkra, hanem már kezdettől fogva komoly segítséget nyujtott
gazdasági
életünk talpraállításában.
A gyárakban felszerelt új
gépek ....
22. ; .. a vagonszámra szállított nyersanyag ...
23
az országnak
ajándékozott
szállítóeszközök
egész
sora
.
. 24. '" és a nekünk szállított szovjet mezőgazdasági
gépek
tették lehetövé gazdasági életünk meginditását.
25. A Kornmunista Párt kővetkezetes harcának eredménye
volt legfontosabb nagyüzemeink
államosítása.
Az államosított
üzemek dolgozói lelkes gyűléseiken mondtak köszönetet a Pártnak, hogy ezentúl saját gyárukban
dolgozhatnak.
.
26. A Szovjetúnió
támogatása nyujtott biztosítékot a kornmunisták által kidolgozott hároméves terv végrehajtásahoz.
1947.
augusztus l-én a dolgozók bizalommal
fogadták II tervezet
ismertetését.
!I

,,
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. 27. Ujjáépítésűnk
lendűlétét fokozta, a Magyar Kornmunista
Párt és a Szociáldernokrata Párt egyes ülése, ami még inkább
biztosította a munkásosztály vezető szerepét az ország életében.
28. A Magyar Dolgozók Párt ja mozgósította
az ország
'minden becsületes dolgozóját a hároméves terv végrehajtásához.
újjáépítettük tönkretett erőműtelepeinket , ..
29:, , .Iiatalmas duzzasztóművek
épültek.
30. A íasiszták
pusztítása nyomán felrobbant vasúti kocsik
ésfeltépett
sínek maradtak. A dolgozók kezenyomán Gerő Ernő
irányításával
azonban hamarosan újjáépültek a vasúti hidak ...
3,1. '" mozdonyok ...
32.... és szerelvények. A hároméves terv alapján 160 gőzmozdony és ötezer vagón helyreállítá sa történt meg.
33. Viziközlekedésünket
először
a Szovjetúniótól
kapott
hajókkal.
majd később itthon készült dunai és tengerjáró gőzösökkel indítottuk el.
34. Az országban megindultak az ipari építkezések. Lerornboltrepűlőgépgyár
helyén vasbetonból
épült újjá az első üzem:
az Allamí Pamutfonóda, melynek berendezését
a Szovjetúniótól
kaptuk.
35. Az Almásfüzítői Timföldgyár aluminium termelésűnk ...
36....
a Ganz villamossági gyár hatalmas szerelőcsarnoka
pedig villamosenergiaterrnelésünk
fokozását biztosította: Azötéves tervben 263 ipari üzemet létesítünk.
37. Nehéziparunk
fokozta
a villamosgépek gyártását és
ezzel lehetövé vált a villamosenergia minél szélesebb körű alkalmazása.
38. ,;Világosságot a falunak" adta ki a jelszót Gerő Ernő.;
39 .... és a homályos petróleumlámpát
mind több faluban
szeritotta ki a villanylámpa fénye. 1954-ben az ötéves terv
végere nem lesz egyetlen falu, ahol ne égne villany és ne lenne
~e~n.
'
40. A falu dolgozcit a munkások mezőgazdasági gépek gyár, tásával támogatták.
41. Traktorok hosszú sora került ki a gyárakból ...
42.... 3 év alatt 9 ezer taktor. 200 cséplőgép indult el, 'hogy
segítse a falu dolgozcit.
10

43. Hamarosan megmutatkozott
a .jó . munka
eredménye!
Rákosi Mátyás a magyar
nép szeretett
vezére erről beszélt,
amikor megszegte Kecskeméten az új kenyeret és .a falu dolgozói
számára megmutatta az útat a szővetkezeti
gazdálkodás
felé.
44. A dolgozók látták, hogy amit a kommunisták
igérnek
minden megvalósul.
Tapasztalták,
hogya
maguk javát viszik
előre, ha fokozzák a munka termelékenységét.
Megindult
az
üzemekben a munkaverseny. A nehéziparban csak úgy .; '.
45 .... mint a könnyűipariüzemekben
mind többen kapcsolódtak a kezdeményezésbe.
~
46. A műszakiak
lelkes odaadással
segítették a versenyt.
47. A munka nálunk is becsület és dicsőség
dolga lett.
A legkiválóbb fizikai és értelmiségi dolgozókat az állam élmunkás
és kiváló munkás kitüntetésben
és pénzjutalomban
részesítette.
48. A termelés
minden posztján
nagyszerűenhlegállták
helyüket a nők, akiket az elmúlt .rendszer
kétszeresen
zsákmányolt ki.
49. Egyenlő munkáért egyenlő bért kapnak a dolgozó nők.
Képünkőn éppen boldogan ismerkednek a Szovjetúnióból érkezett új fonógépekkel.
50. A falusi dolgozók is felismerték a fejlődés útját. ASzov·
jetúnió kolhozparasztjainak
példáját
követték, akik beléptek a
megalakult
terrnelőszövetkezetbe.
1950 januárjáig
50 ezer
parasztcsalád lépett szövetkezetbe.
5t. Az állam, gépállomások
megszervezésével
segítette
a
szövetkezeti nagyüzemi gazdálkodást.
52. A terrnelőszövetkezeti

csoportokban

meginduló

élet ...

53.... a kollektív munka, komoly változásokat hozott a terrnelőszövetkezeti csoportok és az egész falu életébe.
,
54. A Szovjetúnió segítséget nyujtott azáltal is, hogy dolo
gozó parasztjaink küldöttségét meghívta a megvalósult szocializmus országába ...
55.... akik ott tanulmányozhatták
a világ legfejlettebb
mezőgazdaságát.
56. A szovjet példa nyomán nálunk is egyre több gazdasági
munkát végeznek el géppel. A mezei munkánált .. '.
II
..

~
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r.,7.
és il gyümölcsös ben egyaránt.
58. Nemcsak termelni kell, hanem értékesíteni
kesítés gondját könnyítette meg a keskenyvágányú
ből már a hároméves terv során 8S0 krn. hosszú
meg.

i,

is! Az értévasút. amipálya épült

59. Jobb a terméshozam
jól trágyázott
földön! 46 millió
forint költségvetéssel
hatalmas .mütrágyagyár
építését kezdtük
meg már a hároméves terv el si') évében. Egy év alatt 17 ezer
tonna szuperloszfát-rnűtrágyát
juttatott az állam
önköltségi
áron a mezőgazdaságnak.
60. A falvak dolgozói is versenyben
állnak egymással. A
legjobbakat a kormány minta gazda kitüntetéssel
és pénzzel jutalmazta.
61. Az imperialisták nem nézték jószemmel országunk erősödését, dolgozó népünk boldogulását.
Minden alkalmat megragadtak arra, hogy hazug rágalmakat. zúdítsanak ránk. Nagy
barátunk a Szovjetúnió
többször emelte fel szavát érdekünkben
az Egyesült Nemzetek ülésein .. Molotov ...
62.... majd Visinszkij szovjet külűgyrniniszterek
utasítják
vissza ezeket a rágalmakat.
63. Kivesszük
részünket
a békéért folyó harcból.
A világ
demokratikus asszonyainak nagy ünnepe volt a Budapesten megtartott Nemzetközi Nőnap, mely a béke erőinek egységét bizonyította.
'
64. A békéért küzdö fiatalok nagy seregszemléje zajlott le
hazánk fővárosában megrendezett Világifjúsági Találkozón,
ahol
il hős lenini Komsz omolra
követendő
példaként tekintett min.den fiatal.
65. Szocializrnus jelé haladó 'országunkban 1949 augusztusában új alkotmány
született, mely lerögzítette mindazokat az
.eredrnényeket, rnelyeket
a felszabadulás óta létrehoztunk
és kivívtunk. Rákosi Mátyás mondotta az alkotmány tervezet benyujtásakor:
.Kívánom
a magyar dolgozó népnek és az egész magyar nemzetnek, hogy az alkotmány jegyében, annyi balsors és
szenvedés után a jővendő sz ázadokon át éljen békében,
erőben,
boldogan és szabadon".

,
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65/a. A dolgozó parasztok érdeklődessei
mányt, mely az ő kötelességeíket és jogaikat

olvassák az Alkotis tartalmazza.

66. Az üzemek dolgozóinak lelkes tervkőlcsőnjegyzéseí
kifejezték a hároméves terv iránti megelégedést
és az ötéves
tervbe
vetett
bizakodást,
melyelmaradott
mezőgazdasági
országból fejlett ipari országot teremt.
67. A gépállomások dolgozói és a termelőszövetkezetek
tagjai voltak az elsők a falvakban, akik erejükön
felül járultak
hozzá a következő tervnek, az ötéves tervnek elindításához.

I
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68. A dolgozók Sztálin iránti szeretete hatalmas lendületet
éldott az országban folyó munkaversenynek.
69. Sztálin születésnapjához
méltó újabb és újabb felajánlások születtek
mindenütt.: Képünkön
eg'y üzem röpgyűlését
látjuk, a dolgozók felajánlásokat tesznek.
70. A dolgozók újításokon dolgoztak, hogy többszörösen íokozhassák termelésüket.
71. A falusi szervezetek is versenyre
keltek egymással a
béke őrének: a nagy Sztálin tiszteletére.
72., Az üzemek valóságos lázban égtek, egyéni versenyzők
egymással vetekedtek.
73. '" abrigádok
kihasználtak minden percet ...
74. '" és az üzemi fiatalság egész hada készült a termelés
fokozásával nagy tanítónk szűletésnapjának
megünneplésére.
75. Ajándékok ezrei készültek el, melyek mínd azt a határtalan szeretetet rnutatták, rnelyet a magyar dolgozók érezn ek felo szabadítójuk
iránt'. ' ,"
,
,76: Végre eljött ti nagy nap! 1949. dec. 21. Az egész ország
őrörnmámorban ünnepelte ci béke nagy harcosát, népünk felszahaditóját,
a 70 éves Sztálint.
, 77. Rákosi Mátyás ú magyar dolgozók nevében kőszőntötte a moszkvai ünnepségert
a -szeretett vezért. '"Dolgoz-ó -népűnk - rnondotta - nemcsak mint igen nagy;' a korszakot átalakító államférfit tanulta még tisztelni és szeretní Sztálin elvtársat, hanem egészséges, proletárösztönével
felismerte, hogy az
űj világot kovácsoló
nagy vezér a dolgozó nép igazi, meJegszívíí
es megértő barátja. Sz tálin elvtársat ma már nemcsak.a Szovjet

tOO/a. ' .. és tanyai iskolákban tanulnak a diákok.
.lOO/b. Megnyiltak a felsőbb iskolák kapui a' munkások.
100/c. '" és dolgozó parasztok gyermekei előtt.
101. Szaktanfolyamok
százai elméletben ...
102.... és gyakorlatban
új szakmunkásokat
nevelnek ki a
iiatalok közül. Az ötéves terv folyamán 40 ezer traktoristát képezünk ki és állítunk munkába.
103. Azok akik az elmúlt népelnyomó rendszerben nem tanulhattak, most idősebb fejjel látnak hozzá az írni-olvasni
tanuláshoz.
104. A dolgozók között mind nagyobb rnéreteket ölt a kultúrház mozgalom. Városban ...
105... , és falun egymásután épülnek fel ..
106. '" gyakran önkéntes rnunkával
ezek a kultúrházak,
amelyek a dolgozók művelődésének
központjává válnak.
Az ötéves terv során minden falunak lesz kultúrotthona.
107. Ezeknek a kultúrotthonoknak
a könyvtáraíban
meg igazán szeretni és használni a könyvet a dolgozók.
t 08. Itt' a kultúrházakban
készülnek fel az ének ...

tanulják

109.... és tánccsoportok
az ünnepségek' és a Szabad
előadások műsoraira. Képünkön
a békéstarhosi tánccsoport
sorát látjuk.

Föld
mű-

t tO. Nagy sikere van a filrnvetitéseknek,
ami képekben
ismerteti a természettudományos
kérdéseket, vagy a szocializrnus
táborának eredményeit. Az ötéves terv során minden falut ellát
az állam keskenyfilmvetítő géppel.
1t 1. A rádió már falun sem megy csodaszámba.
112. A sarkadi kultúrházban
figyelemmel hallgatják a szórakoztató vagy tanító jellegű rnűsorokat a dolgozó parasztok.

t

i

113. Sokan rádiószemináriumokon
képezik magukat tovább.
114. Dolgozó
ember mindig kedvelte a sportot, de módja,
lehetősége nem volt hozzá. A népi demokratikus államokban az
életszínvonal emelkedése városban és falun lehetőséget ad, hogy
a dolgozók télen teremben. . .
•
1t5 .. ,. nyáron pedig szabadban sportolhassanak
versenyez16

hessének

jó]

végzett

rnunkájuk

után.

1 954-ig·

400

úi

sportpályát

létesítűnk .

116. Dolgozni, termelni igazán szabadon csak békében lehet!
s a dolgozók békés építő munkáját a nép hadserege
védelmezi
.
117
ezért tekint mindenki büszkeséggel arra a hadseregre,
melynek minden katonája a dolgozó nép fia.
118. A magyar
néphadsereg
a dicső szovjet
hadsereget
tekinti példaképének.

Az országot

119. A háborús iuszitók semmilyen
fenyegetése
sem rémíti
meg a magyar
dolgozó népet, mert tudja, hogy a magyar néphadsereg a legyőzhetetlen Szovjetúnió
vezette béketábor
egyik

bástyája,
120. Gerő Ernő a Magyar Népgazdasági
ismerteti a Parlamentben
az öteves tervet.
121. 1950 január 1. Indul az ötéves terv.

Tanács

elnöke

brigádok alakulnak ...
versenyzők ezrei állandóan nagyobb
teljesítik túl kiszabott feladataikat.

és na-

122. Az üzemekben

123.... egyéni
gyobb százalékban

124. A Szovjetúnúi ismét .segitséget adott munkánk
további
fellendítéséhez.
Szovjet
küldöttség jött hozzánk, hogy átadják
tapasztalataikat,
tudásukat, bemutassák művészetüket.
125. Meglátogattak
bennünket az élenjáró szovjet tudomány
képviselői, hogya magyar tudósoknak beszámoljának
a SZD\' jet
tudomány eredményeiről.
126. Eljöttek

kultúra

művészei,

hozzánk, bejárták az egész országot a szovjet
elkápráztatva
rnűvészetükkel
a nézők ezreit.

127. Legnagyobb segítséget azonban' a szovjet sztahanovlsták
nyujtották, akik gyakorlatban
rnutatták be munkarnódszerelket.
Dubjága a Lenin-rendes sztahanovista szővőnő ...
128.... és Pányin sztahánovísta
mozdonyvezető
elmagyarázták módszereiket.
129. Utrnutatásuk
nyomán mind többen javítják meg rnunkamódszereíket,
mind több vonalon indul meg a sztahánovista
rnozgalom.
17

iM. Egymás utan indulnak ki a rnozdonyok, hogysztahá~
novista módszerrel megállás nélkül, 500 kilornétert fussanak be
és ezáltal nagyjelentőségű
önköltség
csőkkenést biztosítsanak
a szállítás terén.
131. Azok a dolgozók, akik beszéltek a szovjet kűldöttekkel,
tudósokkal, sztahánovistákkal,
akik látták a szovjet rnűvészeket, még fokozottabban láttak hozzá munkájukhoz. Minden gépnél azóta nagyobb ütemben folyik a munka ...
132.. '. a 'gépállomáson
gyorsabban
javítják a traktorokat...
.
.
133....
gazdasági

a falvakban
munkákhoz.

Ielkiisrneretesebben

készülnek fel a mező-

134. Az üzemekben a magyar
sztahánovisták
vezetésével
rohamosan ugrottak a termelés
eredményeit
mutató számok.
Mindenki pontosan figyelemmel -kísér i a maga számára kitűzött
feladatok teljesítését.
135. A dolgozók a közelgő felszabadulás
ünnepére
4-ére munkafelajánlásokkal,
pontosabb, jobb munkával
ták ki hálájukat a felszabadító
Szovjetúnió
iránt.

április
rnutat-

136. A kormány összehívta a magyar sztahánovisták
kongresszusát, a legjobb dolgozók értekezletét, hogy megjutalmazza
a legkiválóbbakat,
és a munkamódszerek
fejlesztése érdekében
kicseréljék tapasztalataikat
az élenjáró dolgozók.
.
137. Mezőgazdaságunk
számára is kijelölte a Párt az utat
a januári első országos terrnelőszővetkezeti
konferencián .
. 138. Ott mondotta Rákosi Mátyás a magyar dolgozók bölcs
és szeretett vezére: "Megszünt az a szörnyű idő, amelynek jelszava, aki bírja marja. A termelőszövetkezetekben felszabadul-

nak a dolgozó parasztság teremtő erői.
- A terrnelőszövetkezetí
csoportokban a szó szoros értelmében kivirult, új életre kelt a régi, elnyomott parasztság.
A
szövetkezetí tag érzi, hogy minden oldalról segítő kezek támogatják mínden oldalról a hóna alá nyulnak. Segítik társai, segíti
az állam ,segíti rnindenekelőtt nagy Pártunk és mind e segítség
mögött ott áll a hatalmas
Szovjetúnió támogatása."

,
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139. Rákosi Mátyás a Szovjetúnióról beszélt, arról a hatalmas országról, mely Sztálin vezetésével következetesen harcol a
békéért. Sztálin neve az egyszerű embermilliók békéért és demokráciáért
folytatott kűzdelrnének harci zászlaj a.
Ezt a zászlót kőveti a felszabadult
magyar nép is, mert
tudj a, hogy függetlenségét
és jólétét
a Szovjetúniónak köszönheti. Tudja, hogya
Szovjetúnió
a vezető ereje a világ békemozgalmának
és mutatja az utat 11 béke megvédésére.

!}
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