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Tanácsadás
1. Az előadás előtt III szőveg
olvassunk és ne hadarjunk).

a diafilm vetítés éhez
felolvas-ását okvetlerr-gyekoroljuk

(tagoltan

2. Ha mődunlcban Vian és a tárgy természete megengedi, kiv áma too, hogy ne
egy személy, hanem váltakozva ketten olvassák fel a szöveget. Az egyi,k
kép szövegét az egyik, oamásik '~p szövegét a másik felolvasó rnondja el
3. A szövegrész utolsó szavánál a felolvasó koppantson és a. kővetkező \kép
fordítása csak ezután történiék.
4. A vetített szöveget is olvassuk fel.
5. A vetítőgép kezeléséhez útmutatást
Ez a diafilm

nyújt a technikai "Otmutaotó".

önálló vebítésre alkalmas.
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1. új Kína - ez volt a címe annak a kiállításnak, amely bemutatta a magyar főváros népének a hatalmas Kínai Biroda. lom mai életét. Az új Kína négy esztendővel ezelőtt született
meg diadalmas felszabadító harcok győzelrneiből. Itt következő diaíilműnk bemutatja azt a hatalmas fejlődést, ameIyen a kínai nép felszabadulása
óta keresztülment,
2. A Szovjetunió után Kína a Föld leghatalmasabb
országa.
Területe 9 millió 240 ezer négyzetkilométer,
tehát csaknem
százszor akkora, mint Magyarország!
Évezredeken
át a
"Mennyei Birodalom" nevet viselte, s a több, rnint 2 ezer
400 kilométer hosszú, hegyeken, völgyeken átvonuló Nagy
Kínat Fal zárta el a világtól. A Falat idöszárnításunk előtt
480 évvel kezdtéképíteni
és az építkezés 260 évag tartott.
3. Ezen a hatalmas területen a természet legcsodálatosabb
vidékei váltakoznak. Nyugat-Kína vadregényes tájain az örök
hóval fedett, égbenyúló csúcsok között gleccserek húzódnak .• .'
4.... ugyanakkor
Dél-Kína
napsütötte vidékein megteremnek
a legízesebb déligyümöIcsök: a mandarin, a banán, a kókuszdió.
5. Kínában található a legmagasabban
fekvő emberi település,
a "Világ teteje". fgy nevezik a tibeti Iennsíkot, amelyen a
tengerszinttől
számított 5000 méter magasságban
élnek emberek. Itt van Tibet tartomány székhelye: Lhassza. A hegycsúcsokon emelkedő kastély 1300 évvel ezelőtt épült.
.
6. A Jangce Kina leghosszabb és a világ negyedik legnagyobb
folyója. 5200 kilométer hosszúságban kígyózik végig a hatalmas országon, vagyis több, mint tízszer akkora utat tesz
meg, míntha Magyarországot
kelet-nyugat-i irányban átutaznók. A folyam Nyugat-Kína hegyei kőzött ered, Híres szorosainak egyike a Fújtató Szoros.
7. S arnilyen gazdago.n változnak a tájak ebben a hatalmas
birodalomban, olyan gazdag az ország az emberi kéz alkotásaiban is. A kínai kultúra a világ legrégibb kultúrája,
Szá1* -
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rnos sokévszázados.
nemzeti művészettel alkotott építészeti
műrernek hirdeti a kínai nép alkotóerejét és tehetségét,
A világhírű Sárkány-pagoda
Sanghajban.
8. A kínai papok azt hirdették, hogy egyetlen torony tartja a
mennyboltozatot.
A legenda szerint ez az a torony. Színes
márványból készült, majolika ékítményekkel.
Egy időben
évente kétszer megjelentek
itt a császári
család tagjai,
hogy "értekezzenek az istenekkel" és áldást kérjenek a termésre. Ennyit tettek a népet éhinséggel fenyegető árvízveszéIyekelháritására.
9_ Ez a művészi szépségű falrészlet az egyik pekingi sétateret
szegélyezé. Neve: a Labdázó Sárkányok Fala. 1000 évvel ezelőtt építették. A falat borító, tizenhat színben tündöklő majolika lapok azt ábrázolják, hogy kilenc, a habokból előbukkanó sárkány igyekszik elkapni a labdát, amely a Nap és
a kínai uralkodóház hatalmának jelképe.
10. A kinai építőművészet
egyik remeke; a Fogadó Kastély,' amelyet a Ming-dinasztia építtetett a XIV. században, a kínai nép
verítéke és nyomorúsága árán. Ma már ez a pompás palota
is azé, a:l~i építette, aki létrehozta: .a népé. Politikai gyűléseket és előadásokat
tartanak itt.
ll. De az évezredes ősi KÍI1ia mellett megtaláljuk
a rnodern vi:
lágvárosokat
is, égbenyúló
felhőkarcolókkal,
szédítő forgalommal,
sok millió lakossal. Kína legnagyobb
városa
Sanghaj, lakosainak száma megközelíti az ötmílliót, vagyis
háromszor akkora, mint Nagy-Budapest.
12. Kínai földesurak és imperialista nagytőkések együttes erővel
_ tartották rabságban és myornorúságban
'a kínai népet. /A, kiInai császár ezen az aranytrónuson ülve uralkodott ...
13. A nép

meg nyomorúságban,
szenvedésben
tengődött. Ime,
egy örteg kína], aki szegényes kunyhój a előtt ülve, kezdetleges kéziorsón
font, hqgy néhány szem rizsre valót keressem.

14. A nyugati burzsoák, a fegyverrel és tőkével hódító imperialisták ilyen pompázó városrészekben laktak Sanghájban ...
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t5. '" S hogy ki fizette meg ezeknek a hivalkodó palotáknak az
építését, arról beszédesen tanúskodik ez a kínai család, amely
hajléktalanul
bolyongott a- pafoták tövében.
16. A felszabadulás
előtt az évezredes műemlékek, a pompás
világvárosok árnyéka ban a kínai nép a szó szoros értelmében
éhezett. Inséges esztendőben' milliók pusztultak éhen.
4

fan-lan" - Jön az árvíz! - sok évezreden át ez volt
a legborzalmasabb
kiáltás, amely Kína falvaiban
elhangzott.
Emberemlékezd
óta az árvíz és az éhinség volt a két legkegyetlenebb
csapás,
amely úgyszólván
. állandóan
sújtotta
Kinát. A felszabadulás
elötti egyetlen évben 6 milIió 700 ezer
hektár
- csaknem
11 millió kataszten
hold földet borított
el az áro
18. A kiriai mép több, mint 100 év óta harcolt
a belföldi és külföldi elnyomás
ellen A haladó értelmiség
legjobbjai
a nép
felé fordultak,
stoliukkal,
ecsettikkel
kifejezték
a kínai nép
szörnyű szenvedéseit.
Csian Csao-ho
híres
festőművész
a
parasztság
sorsát .ábr ázolta" ezen a képen, amelynek a címe:
Parasztasszony
gyermekével
a régi Kínában.

17. "Hunszui

19. A parasztságot

az árvíz, a munkásságot
a rnunkanélkülíség
réme fenyegette.
Csank Kel-sek
uraiima idején az amerikai
monopóliurnok
parancsára
az ipari vállalatok
80---90 százaléka beszüntette
a munkát S ami la nyomorúságban
megmaradt, azt Csang
Kai-sek
hordá; elrabolták,
amint
Li Hua
festőművész
képe mutatja.
20. Mao Ce-tung elvtárs, a Kinai Kommunista Párt élén felszabadító harcba vezette
a munkásosztályt
s a vele szővetséges parasztságot
a belföldi és kűlíöldi
elnyomók
ellen. "Az
Októberi Forradalom ágyúlövései hozták el hozzánk a rnarxizrnus-lenlnizrnust"
- mondta Mao Ce-tung elvtárs.
A forradalmi elmélet és a Szovjetunió
példája nyomán született
meg
a 475 milliós kínai
nép munkásosztályánaké1csapata,
a
Komrnunista
Párt, amely vezette
a harcot
az elnyomók,
a
japán hódítók éLS az amerikai
zsoldban
álló hazaáruló
Csank
Kai-sek ellen.
21. A munkásság,
parasztság
és haladó értelmiség
legjobbjaiból
alakult meg a mépi Ielsz abaditó hadsereg,'
amely a hatalombitorló
Csank Kai-sek hordái ellen folytatott
harcban
győzelemről
győzelemre
haladt. Hun Bo festőművész
képe azt
rnutatja,
hogy a nép zászlók alatt, lelkesen ünnepelve
kíséri
el a felszabadító
hadsereg
soraiba lépő önkénteseket.
22. A felszabadító
népi hadsereg
egyik legragyogóbb
haditette
volt a Jangce
folyón való átkelés.
Bárkákon,
tutajokon
es
egyéb kezdetleges
alkotrnányokon
kelt át a milliós hadse-eg
a széles és zajló vízen
a Kuominta:ng-csapatok
szüntelen

ágyútiize

közepette.

23. A hősies harcok eredményeképpen
az idegen
Kuornintang-csapatok
egyik vereséget
a másik

zsoldban
álló
után szenved5

ték. 1949 januárjában felszabadult Kína ősi fővárosa, Peking,
ahová a lakosság- örömujjongása
közben vonultak be a népi
felszabadító csapatok.
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24. A felszabadító harcok győzelméből új Kína született. 1949
október elsejét méltán nevezhetjük az új Kína születésnapjának: ezen a napon alakult meg a Kínaí Népköztársaság.
Ezt a napot évről évre nagy lelkesedéssel ünnepli meg Kina
egész népe. Hálatelt szívvel fordul a nagy Szovjetunió
felé,
amelynek győzelmét
kőszönheti,
"Ha nem lett volna a
Szovjetuníó - írta Mao Ce-tung elvtárs, - az antifasiszta
második világháborüban,
.,. vajjon győzelmet arathattunk
volna-e ilyen körülrnények
között? Természetesen nem!"
25. A Nagy Barátság ez a címe Nalbandjan Iestrnényének,
amely Sztálin elvtárs és Mao Ce-tung elvtárs megbeszéléséf
. ábrázolja. Ez a nagy barátság segítette Kína népét győzelemhez az elnyomók felett, ez a nagy barátság tette lehetövé
Kína népe számára, hogy eltüntesse az imperialisták és Kuomintang bérenceik által okozott súlyos károkat és hozzáláthasson nagyszerű munkájához,
az új Kína Ielépítéséhez.
A szovjet-kínai barátság sziklaszilárd biztosítéka az új Kina
szakadatlan fejlődésének. biztosítéka annak, hogy az új Kína
. útja a magasba, a szocializmusba, a kommunizmus felé ível.
26. A felszabadított területeken azonnal megkezdték a nagybirtokosok földjetnek felosztását. A parasztok boldogan vették ki
részüket a földosztás
rnunkájából.
Kina tőrténetéber» most
először fordult elo, hogy a föld azé lett, aki megműveli.
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27. Az egyes vidékek felszabadulásának'
sorrendjében Kínában
végrehajtották
a földreformot
akkora területen,
amelyen
mintegy 450 millió falusi lakos él. Addig a legszörnyűbb elmyomatásban,
nyomorban élte:k a kínai parasztok. A földreform után boldogan vették át az adományleveleket.
28. A felszabadult nép örökre lerázta magáról a földesurak év.
százados hatalmát. Mo Pu íestőrnűvész képe azt a jelenetet
ábrázolja, amikor a parasztok kiűzik hatalmaskodó földesurukat.
29. A felszabadulás után Tibet is visszatért Kínához, amelynek
1794-től szerves része volt. Az imperialisták a múlt század
vége óta arra törekedtek, hogy elszakitsák Kínától. Lhaszszának, Tibet íővárosának
népe nagy lelkesedéssel fogadta
Pancsen lámát, amikor hazatért Mao Ce-tungnál tett látogatásáról.
6

30. Ez volt a múlt közlekedése Kínában: kötélhíd a folyó felett.
A felszabadult nép saját kezébe vette sorsának intézését.
A felszabadító népi hadsereg győzelme óta eltelt évek alatt
új Kína szűletett.
st. Az új

Kínában Ilyen hatalmas, korszerű ihidak ívelnek a
folyókon át, Ez la nagyszerű
acélhíd la Tiensu-Lancsov-i
vasútvonal leghosszabb és leglffilagasabob viadukt ja. A vasútvonalat 1950-ben, alig nyolc hónappal a vidék íelszabadulása után kezdték építeni a népi hadsereg harcosai s huszorihét hónap alatt elkészültek hatalmas munkájukkal.

32. A régi nyomorúságot
hűen jelképezi ez a két rongyokba
öltőzött pásztor. Ma új élet virradt a népre ...
33. '" Az új gyár'ak szomszédságában
épült napfényes.
otthonokban boldog, erős, szabad nép dolgozói élnek.

derűs

34. A múltban betegség, halál bőven szedte áldozatait a rongyokba burkolt, rosszul táplált kinai gyermekek közül ...
35. Ma a napsütött tájak .megszckctt képéhez tartoznak az úttörők fehér sátrai, S lakóik: a vidám, napbarnított
diákok,
diáklányok.
36. A parasztok fáras:ztó, nehéz robotban kezdetleges eszközökkel művelték apró Iöldjeiket, de rnunkájuknak csak a földesurak látták hasznát ..
37. Ma a hatalmas szovjet segítség nyomán mezőgazdasági gépek segítik a kínai parasztot '~ föld megrnűvelésében, a termés betakarításában.
38. A kínaí nő az elnyomottak között is rabszolga volt. Sorsa
még' nehezebb, még ikJe,gyetlenebh 'Volt, rnint a kínai férfiaké ..
39.

Ma a kinai nők szabad, teljesjogú emberek. Bátran, boldogan menetelnek vörös zászlók alatt a ragyogó jövő felé. Női
sportolók felvonulása.

40. Amikor Kína felszabadult, a menekülő
nyomában mindeníelé pusztulás maradt.
a folyók hídjait felrobbantották ...

Kuornintang-hordák
A népet kírabolták,

4 t. A sangháji vasúti híd egyike annak a számos vasúti hídnak,
amelyet a felszabadító
népi hadsereg újjáépített. A Központl
Népi Kormány egy.ik első feladatául a közlekedés helyreállítását, 'illetve fejlesztését tűzte ki.
7
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42. A szovjet nép és a szovjet korrnány baráti segítségével többszáz vasútvonal építését kezdték meg. A legjelentősebbek
egyike -a Tiensu-Lancsov-i
vonal, amely Eszaknyugat-Kína
hegyes, sziklás vidékén húzódik 347 kilométer hosszúságban.
Alagút a Csiucsahsia hegységen keresztül.
<,
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43. A vasútfejlesztési terv egyik nagyszerű célkitűzése a CsenduCsunking-l
vonal" amelynek megépítését
a Kuomintang
urak negyven éven át igérték a kínai népnek. A Központí
Népi Korrnány az elmúlt két év alatt 505 kilornéteres szakaszt megépített ebből a vonalból.
44. Óriási léptekkel folyik az elmaradt
közlekedés korszerűsítése. Pekmg-> Tiencinközlött
ma már a legkorszerűbb,_
áramvonalas mcterosexpressz
közlekedik.
45. Hatalmas ütemben fejlődik a légiközlekedés,
amelynek Kina-bán, a nagy távolságok következtében,
kűlönösen nagy
jelentősége van. A személy- és áruszállítást a legmodernebb
gépek vég"zik A hálózat egyne bővül, az utasok száma egyre
nő, külőnösen mióta ia Központi
Népi Korrnány jelentősen
leszállította a viteldíjakat.
46. A Kínai-Szovjet Társaság alakuló gyűlése. A Társaság jelentős mértékben hozzáj árult ahhoz, hogy Kina dolgozó népe
megismerkedjék az élenjáró szovjet iparral, mezőgazdasággal és kultúrával. A Kínai-Szovjet Társaság megalakulása
alkalmából 'Írta Lui-Sac-el elvtárs: "Az őszinte baráti segítség, amellyel a- Szovjetunió a kínai népet támogatja, a kínai
gazdaság helyreállításának
egyik legkedvezőbb alapja." .
47. A szovjet tapasztalatok felhasználásával
láttak hozzá Kínában a folyók szabályozásahoz. A folyók áradásai tönkretették
a terrnést.vs gyakran súlyos pusztítást végeztek emberéletben
is. 1942-ben és 1943-ban egyedül Honan tartományban csaknem tízmillióan pusztultak el az áradás következtében. Térképünk azokat a hadműveleteket jelzi, amelyeket a kínai nép
a folyók ellen indított.
48. Gát a Jangce folyó kőzépső szakaszán. A Jangce szabályozásával megteremtették
a Kínaghan síkságon élő 3 millió
ember biztonságát. Ez a gát 337 méter hosszú és 32 nyílással rendelkezik A gát által védett terület most gazdag rizs'és gyapottermő vidékké válik.
'
49. A Huai folyó nagy gátja. A szabályozás során a folyó rnentén 15 gátberendezés, 'három vízgyűjtőmedence
és szárnos
vízi erőmű épül. 220 ezer négyzetkilométernyi
terület - Ma8

-------

-

,.•••.....,.... -,

,. -::---~.~~-

.~. ---

•.•.--::.--> .••......,..,..
.•.

gyárország
területének
több, mint kétszerese
szabadul
meg a szüntelenül
fenyegető
árvízveszélytől
Az öntőzőrnűvek pedig több rnint 5 rnillió hold öntözését fogj ák ellátni,
A Huai folyó, arnelyet.a
kínaiak ezeréves átoknak neveztek,
most áldássá válik.
50. Kelet-Kínában
a Ji és a Su folyók áradásai Ienyegették Shantung tartomány
5 míllió lakóját. A szabályozás
során hatalmas duzzasztógát
épült, amelyen másodpercenként
1700 köbrnéter víz folyik le.
5t. Megk,ezdődött
a tengeri kőzlekedés
kiépítése
is. A Pohai
öbölben, Tiencinnél új, rnesterséges
18 négyzetkilométer
területű kikötő épült rnély járatú hajók számára.
1952 október
7 -én a kikötőmegnyitásának
napj áll, bocsátották
vízre az
újonnan
épűlt Csang, Csun hajót.
52. Sanghaj
kikötőjének
közelében
felépült
az első Kínában
készült úszódokk, amely 10 ezer tonnás hajók befogadására
is alkalmas. Az úszódokkmár
működik is: éppen javítják az
Úszó Cethal nevűkereskedelmi
gőzöst.
53. A felszabadulás
előtt. Kína gazdaságilag
elmaradt
ország
volt, amelyben az ipari termelés az őssztermelésnek
csupán
10 százalékát
tette ki. Pedig természeti kincsek bőven akadtak a hatalmas birodalom terül etén, deezek Inem a kinai nép
j ólétét,
nem a haz aí ipar fej lesztését szolgálták
Térképünk
Rína főbb ásványlelőhelyeit
ábrázolja
és szemleltető
képet
nyújt 'arról, milyen páratlan
természeti kincseket hagytak kihasználatlanul
a népet kiuzsorázó
belső és külső elnyomók.
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54. A Központí Népi kormány nyomban hozzálátott
az ipariejlesz tés alapjainak
lerakásához.
Minthogy az ipar kenyere a
szén, megkezdődött a szénbányák
korszerűsitése,
gépesítése
is. A Fusun-i szénbányaE.sz'aikkelef-Rínában.
A népi tulajdonba vett banyatelep
tavalyi termelése
18 százalékkal
haladta meg az előző évit.
55. A bányák gépesítésének
ellátására
megkezdték
egy nagy
bányagépgyár
építését.
A belföldi gyártás megindításáig
a
Szovjetunióból
szállított
gépi berendezések
segítik a kínai
bányászok
munkáját.
A szovjet gyártmányú
Dombas-kornbájn kezelésére oktatják a kínai bányászokat.
56. Rína tanult és tanul a Szovjetuniótól,
Az összes fontosabb
iparágakban
-§zélesedik a rnunkaversenyrnozga'om.
A munkások mint~o-y 80 százaléka
van munk aversenyben,
Az elmúlt négyesztendő
alatt 223 ezer kinaí munkás érdemelte
9'
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ki az élmunkás megtisztelő elmét, Hu Kuo-hsing élmunkás
esztergályos
átadja tapasztalatait
Yeh Huí fiatal munkásnőnek.
.57. Szüntelenül
emelkedik Kína vas- és acéltermelése.
Ez az
ipmg
1952-ben 37,5 százalékkal terme It többet, mint 1950ben. A Dalnem-i acélöntöde kokszoló üzeme.
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.58. A nsan , a kinai acélipar központja. A felszabadulás után valóságos acélváros keletkezett Itt, A többezer éves rabság-alól
felszabadult kínai nép a Szovjetuniő nagylelkű támogatásával a világ egyik legkorszerűbb acélgyárát építette fel. Képünk: a nagyolvasztó építése.
59. Az ansani öntöde munkásaí országos csúcsteljesítményt értek
el, amikor 6 óra 54 percre csökkentették a csapolásí időt.
M.ao Ce-tung elvtárs rtáviratban kőszönte meg az ansani
kohászoknak ezt a hatalmas eredményt. 1953-ban az ötéves
terv első évében Kína 23 százalékkal emeli acéltermeléséf.
60. A nép győzelmiéig Kína bonsos árat fizetett a nyugati
tőkéseknek a vasúti mozdonyokért, mert nem volt egyetlen
mozdonygyára sem. A Csingtau-í Szufang Művek ma már
mozdonyokat is gyárt. Az öreg Szun Csen-klang szakrnunkás büszkén illeszt! fel a rnozdony oldalára a táblát, amely
azt hirdeti, hogy ez a mozdony Klnában készült ...
61. A nemrég még teljesen elmaradott ország gépgyártása ma
már el tudja látni a gyors ütemben fejlődő textiJ.ipart korszerű gépekkel. Harhínban
1952 október I-re elkészült és
megkezdte működését Kína első modern lengyára. Önműködő gyapotfonó szövőszékek ·az új gyárban.
<;

62. Csak a felszabadulás után született meg Kínában az éleírniezeripar. de rnáris jelentős eredményeket
ért el. Sokmillió
konzervet gyárt a belföldi és kűlíőldí piac részére.
,63. A végtelen termőföldek műtrágyával
való ellátása a vegyipar nagyarányú fejlesztését tette szükségessé.
Kina egyik
hatalmas új' vegyi-gyára.
"64. A kínai ipar segítségé vel rohamosan fejlődik .a nemrég még
teljesen
kezdetleges
eszkőzőkkel
termelő
mezőgazdaság.
A kínaí termelőszövetkezetek
Iőldjeín ma már korszerű gépékkel dolgoznak. A szépen fejlődő szövetkezetl mozgalornnak ma már mintegy 106 millió tagja v'},n, A kormány a
szővetkezeteloen keresztül nyújt segitséget fa-dolgozó parasztságnak a magasabb termésért folyó harcban.
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65. A gyapottermesztés
az előző évi kiváló eredményekhez képest
is 20 százalékos terrnelésemelkedésről
adhat számot. A nagyszerű terméseredményben
nagy része van annak, hogy Kína
földműves lakosságának ma már több, mint egyharmada kőlcsönös segítséget
nyújtö
brigadokban
dolgozik.
1953-ban
újabb 16 százalékkal emelkedik a nyersgyapot termelés, Kína
ötéves tervének teljesítése során.
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66. Tea-szüret
Kínában, Kína a tea hazája, a teatermelésben
az
első helyen áll a világ valarnennyi népe között, Egyedül Délkelet-Kina .egy részén több, rnint 100 ezer to.nna teát szüreteltek az elmúlt évben. A világ valamennyi országába szállítják a kínai teát, amely ma már nem a kínai Iőldesurakmak,
hanem a dolgozó népnek virágzik. Az ötéves terv első évében
19 százalékkal emelik a teatermelést.
.
67. A nagyszerű eredmények újabb hőstettekre lelkesitik a dolgozókat. A Délkelet-Kinában
lévő Iszkra-terrnelőszővetkezet
dolgozó parasztasszonyai
megbeszélést
tartanak,
hogyan
lehetne a tervet mégjobban teljesíteni.
68. A gyümölcs termelés is hatalmas fejlődésnek indult. Shantung tartományaImái
egész Kínában
ismertek. 1952-ben a
tartomány egyetlen körzetében 7650 tonna almát termeltek.
69. Az újonnan létesített állami gazdaságokban
nagyszerű eredményeket érnek el a korszerű állattenyésztés
terén. A sertések száma 1952-ben meghaladta a 60 milliót.
70. Évről évre emelkedik a szárnyasok száma is. Az elmúlt évben Kína 70 ezer tonna tojást szállított külíőldre.
71. Az 1952-es esztendő
Kína számára
új győzelem éve: a
gazdasági
élet helyreállításának
befejező éve volt. Az ipar
és a mezőgazdaság
termelése 65 százalékkal haladta meg az
1949. évit, A kínai parasztok az országban eddig példa nélkül álló termést takarttottak
be, s hozzákezdtek a hatalmas
ötéves terv teljesítéséhez.
72. Igy épít magának
hazát a kínai nép a sokezer éves birodalomban, mikőzben szűntelenül
fejlődik és erősödik a két
nagy szővetséges:
a Szovjetunió és Kina törhetetlen barátsága. Ennek e~yik megnyilvánulása
volt, hogy a Szovjetunió
korrnánya
minden ellenszolgáltatás
mélkül
átadta Kináriak
a Csang-Csuri vasútvonalat,
amely Kina felszabadítása óta
közös szovjet-kínai igazgatás alatt állt. Jegorov elvtárs, SZ0Vjet megbizott Harbinban, ünnepi ülésen hirdeti ki a határozatot.
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73. A Csang-Csuri
Az 53. számú
pályaudvaron.

vasút egyik részlete:
expressz-vonat
útban

a Dairen-i pályaudvar.
Harhin
felé, a kűlső

·74. A Szovjetuníó
nagylelkű
ajándéka nemcsak
avasútvonalat
és .a kocsíparkot juttatta
kínai tulajdonba,
hanem a va útvonalhoz tartozó összes intézményeket,
így a vasútvonal
dolgozóinak gyönyörű,
korszerű kórházát
is.
75. A vasút dolgozóinak:
mozdonyvezető.
és vOIl1atkísérő-nőknek
.
derűs. mosolya
azt hirdeti, hogy megváltozott
a kinai nők
helyzete.
A nők Kínában
a teljes jogfosztottság
állapotában
éltek. A felszabadító
népi hadsereg
győzelme
óta a nők a
férfiakkal
egyenlő jogokat élveznek minden téren, s a férfiakkal vállvetve
építik az új Kinát.

76. Hogy

a kínaí nők mermyire megállják
helyüket
a legkülönbözőbb foglalkozási
ágakban,
azt ékesen bizonyítja az 1952.
évi Nemzetközi
Nőriap, amelyen
az új női pilóták mesteri
repülőtudásról
tettek tanúságot,

77. Rövid idő alatt a n6k egész
ményeket.
Han Huan-hsíung
kásnője
vasárnap
vendégűl

sora ért el kiváló termelési ereda Csincsu-i
textílművek
élmunlátja barátnőit
otthonában.

78. A jól teljesített
munka után megérdemelt
pihenés várja a
dolgozó kinai nőket. A Csekiang-i
textilgyár
munkásnől
vasárnapi
kirándulásra
indulnak új kerékpárjukon.
79. Egészséges,

szabad
életet teremtett
a Párt egész
korszerű, napfényes
otthonok
épülnek a
gyártelepek
rrrunkásaí
részére.
Kiváló
szovjet
szakemberek
segítették
az építkezést.

Kínában.

boldog,
Mindenütt

80. Ansan környékén
a gyárépítésekkel
egyidőben
új, tágas, derűs otthonokat
építenek a rnunkások
tízezreinek.
Az épitkezések nagyrészét
- ugyanúgy,
mint az üzemek építését szovjet
szakemberek
készítették
elő és írányitották,

81. A Központí

Népi Korrnány szűntelen
gondoskassal
építi ki a
hatalmas
birodalom
egészségügyi
hálózatát,
védi a dolgozók egészségét,
amellyel
a múltban
senki
sem törődött.
A Szian bánya
földalatt
dolgozó
bányászait
rendszeresen
ibolyántúli
besugárzásban
részesítik,
hogy pótolják számukra
a napfényt.

82. Százával
épülnek
az új kórház ak, szülöotthonok.
Egyedül
Szinkiangban
79 kérházat
és egészségügyi
központot
létesítettek.
A szovjet
segítség
ezen a téren is megmutatkozik.
12

Most nyitották meg a Szovjetunió
Vöröskereszt kérházát
Pekingben.
83. Ma már Kínában is az ember a legfőbb érték. Gyönyörű, napsugaras üdülők szolgálják a dolgozók egészségének védelmét. A textilrnunkások űdűlője Csingtauban.
Az üdülőotthon
két épületét így nevezik: A boldogság háza, - A becsület
háza.
84. A hatalmas Kína teljes egészében a dolgozó népé lett. Nincsenek többé tiltott területek, rnint hajdan, amikor a császári
palotát tiltó fal vette körűl. Vidám dolgozók pihennek a volt
nyári palota csodaszép parkjában ..•.
85, Amíg a szülők az új, szeeialista Kínát építik, gyermekotthonok, óvodák, riapközík tízezrei várják az új Kína legféltettebb
kincsét: a gyermeket.
86. Az éveztedes elnyomás alól felszabadult kínai nép előtt megnyíltak a tudás kapui. Az elmúlt évben az esti iskolák százezreín 35 millió férf'i és nő tanult. Kőzülük 14 millió tovább
tanul, felsőbb iskolákban és egyetemeken.
87. 1949-52. kőzőtt kétszeresére nőtt az elemi iskolai tanulók
száma: 25 rnillióról 50 millióra emelkedett. Ugyanennyi idő
alatt a középiskolai oktatásban részesülők száma 1 millió
271 ezerről 3 millió fölé emelkedett.
88. Kínaí népi 'egyetem Peking déLi elővárosában.· Kína egész
területén számos új főiskolát létesítettek. Délnyugat-Kínában 17 új műszaki főiskolán több, mint 10 ezer hallgató
tanul, akiknek nagyrésze munkás és paraszt származású.
Eszak-Kína 31 technikumából 9 új, Elsősorban nehézipari,
építészeti és vízszabályozási szakembereket képeznek ki.
89. Az évezredeken
át elnyomásban, elmaradottságban
tartott
kínai nép nagy lendülettel látott hozzá, hogy fejlessze politikai öntudatát, bővitse szakmai ismereteit. A fusuni bányavidéken a bányászok részére nagyszabású
politikai iskolát
létesítettek.
.
90. A kultúra, művészet valarnennyi ága hatalmas fejlődésnek
indult a felszabadult Kínában.
Szabadtéri előadásokon életrekelnek az ősi kínaí népi táncok: a szalagtánc. akardtánc,
mindmegannyi bizonyítékai a kínai népben rejlő nagyszerű
rnűvészi értékeknek.
91. A színházrnűvészet
felvirágzott. Jelenleg kétezer színházi
együttes működik 200 ezer taggal. Naponta egymillió néző
13
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keresi fel Kina színházait, hogy gyönyörködjék a klasszíkus
kínaí játékokban és a mai kínai és szovjet irók legjobb ralkotásaiban.
.
92. Jelenet az egyik leghíresebb kínai filmből, a "Fehérhajú lány"ból, amely 1951-ben Sztálin-díjat kapott. A kínaí filmművészet a szovjet filmművészet példája nyomán állandóan fejlődik. A mozik látogatottsága
rohamosan növekszik. Amig
1950-ben 146 millió látogatója volt a kínai Iilmszinházaknak,
addig 1952 első felében több, mint 213 millió.
93. A Központi Népi Korrnány sporttelepek ezreinek építésével
segíti elő a felszabadult ifjúság sportolási lehetőségeit. Pekingben egymás utáln négy uszodát építettek. Képünk: az
egyik sportegyesület úszói edzést tartanak a legkorszerűbb
elvek szerínt épült pekingi nagyuszodában,
amely 53 ezer
500 négyzetmétererr terül el.
94. Ku Cün Iestrnénye az új Kína felszabadult népének életét
eleveníti meg. A kép címe: Szabad választások falun. A kínai
nép a boldog jövőre, a békére adta szavazatát. A helyi népképviseleti testületekben
résztvevő küldöttek
száma Kína
egész területén több, mint 13 és félmillió.
95. 1953. január 13-án tartották meg a Központí Népi Korrnány
Tanácsának ülését, amely egyhangúlag
elfogadta az Összkínai Népképviseleti választások és az összes fokú helyi népképvisleli
választások
megtartásaról
szóló
határozatot,
Ezen az alapon összehívják az Összkínai Népképviselet. Gyűlést, hogy megtárgyalja
az új alkotmány, az 1953-ban megkezdődött első ötéves terv irányelveit és megválassza az új
összkinai kormányt. A képen Mao Ce-tung elvtárs beterjeszti
a javasIa tokat.
96. A felszabadult kinaí nép Mao Ce-tung elvtárs vezetésével
rendíthetetlenül
áll a béke frontján.
Li Suen-ta dolgozó
paraszt, a Munka Hőse és paraszttársai
harcos békeakarattal követelik az öthatalmi békeegyezmény
megkötését,
97. Az Ázsiai és Csendesóceáni Népek Békekoníerencláján
37
ország képviseletében 367 küldött vett részt. A Ielszólalók
több mint rnásfélrnilliárd ember harcos békeakaratának
adtak
hangot. Képünk ~ Konlerencia első ülése. Szoong Csing-ling
asszony megnyitó beszédét mondja.
98. Békét követel 500 millió felszabadult kínai dolgozó. Békeakaratuk lenyűgöző megnyilvánulása
volt ezer és ezer békegalamb íelrőpitése
az új Kína megszületésének
évfordulóján, 1952. október l-én, a lll. Nemzeti Napon.
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99. A felszabadulás napját évről évre nagy lelkesedéssel ünnepli
meg Kína dolgozó népe. A díezfelvonulás színhelye: Peking,
az ősi főváros.
100. A dübörgő harckocsik rnindenkit

f~gyelmeztetnek: Kína népe
óhajtja a tartós béke fennmaradását,
de van ereje megvédeni békéjét a támadók ellen.
, 101. A légierő bármely pillanatban
készen áll arra, hogy megvédje hazáját, ha valaki megkísérelné
megakadályozni
a
kínaí nép ,békés építő munkáját.
102. A hófehér ruhába

öltözött tengerészgyalogság
fegyelmezett
sorokban vonul el Mao Ce-tung elvtárs előtt. A felszabadult
Kína 500 rnilliós 'népe szilárdan áll Ja Szovjetuníó vezette
béketáborbarr, s a többi népi demokratikus országgal együtt
elszántan küzd a világ békéjének fenntartásáért,
a harmadik világháború kírobbantására
irányuló imperialista tervek
meghiúsításáért,
'

103. "Magyar

Népköztársaság"
- ezt jelentik a kinaí irásjelek
a pekingi volt császári paviIlon homlokzatán.
1952 augusz- '
tusától 1953 májusáig Pekingben, Sanghájban
és Kantonban
kiállításokon rnutattuk
be a magyar
ipar reprezentatív
gyártmányalt. Az óriási érdeklődés miatt mindhárom városban meg kellett hosszabbitani akiállitást.
Ahogya magyar
dolgozók tömegei örömmel és barátsággal' nézték végig Budapesten az Uj Kina kiállítást, Úigy a kínaí nép örömmel és
barátsággal
tekintette meg a Magyar Népköztársaság
kiállításait, - meggyőző bizonyítékaként a két ország, a két
nép őszinte, egyre méJyebb és egyre szerosabb barátságának,
V é g e.
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