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1. Nag: Péter szobra Leningrádban.'
Leningrád; 'a;'óári -Oröszország-dtöls6
évszá.zadainak
fővárosa,
ma
. ;1.s •. Szovj etunió legnagyobb kikötój e es Moszkva után a' legj elen.tósebb ipari
központja.
Kápünk Nagy Péter eárnak,
az egykoriPétervár
JDegalap1 tój ának -hatalmas
lovasszobrát
mutat,ja.
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2. Aleningrádi
,

,

Sztá11n

,

Pé~üvek.

Letlingrád-a-Szóvj$tüfi1"eg11lt~légnagy,o.b.b
nehézipari.
lacéliparI· központja.
Képünk:! készül a vizerőmüvekhez szükséges
hatalmas

'turbinatengely

.a leningrádi

Szt:AinFémmüvek

és gép-

'egyik

mühelyében.

J. Közlekedés aPe~sora-medsncében.
4 PéC8öí-á.:.médéI1eEl-'Bzéttbányászati vidékén még m~gtaláljuk
a:~rigi
közleked6eszközt',
'az iramszarvas:':-'l'ontatta,
szánt.
De mel'le-tt'e:
már t eheraut'6k oazlGpa halad' az ':iparvidékekfele.
,A.'me'denc's'-!t5zpontját, VQrkutát _vasutvonal
is összek5ti
,a' K<:>zpanti-iparvidét-kel és Ji,emingrá.ddal'- J,eningrád 1parának ma már fontos' tényezője
a peesarai
sz6n.
.

.4. Martin-«zem Mcszki.ban •.
Mos~k?á'néllézipa:ránák'!Ontos ága az acélgyártás. lt~á.z alapja a
gépgyár"ás, minden ágának. ~~, acélgyár"lás
csak a szoTj ethat.'lslI
\

I

alatt
fejlód.(§tt
ki. Imellett,
sok acélt
hoznak MI)s.zkTába a D01\1ecmedencéból,
az Urálból
és a Iúlznyeck-medencébór
is. A~'mptin~kemel!lcék hatalma~ acélkohék,
lIelyekben .gy~zerre
t5bbssáz'tonna
acél'ti illi t an ak e1,6.
.,
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5. fL,,A ,1egrU!globb
éSa legkisebb
gepkoe,i 8: .moszkvai ,éRkQcsisyárbél •
.
A. ~z01fjétü.i'l16~an -a. - SZ.111 tásban -egyre 'nag1~bb'S1óe:tepé'·"a:tl'" li . gép~
kocsinak •.• ' eu-i Oroszországban nem volt gepkocsigyártás
,> aa már
szinte minden ézov-jet köztársa,ságNk
ve gépkQcsigylira,
köztük.

,moszkvai

és gorkiji

6. Elektromosgépgy~
i
i

r·

l:

.a világ legnagyobb

~árai

közé tartC)znak._

lIoszkvábsll.,·

. MGszkva.-nEjhái1párának -ég;t:tR~légR1emelked6bb ,ágazata az elektromos gépgyártás.Vi:Llanymotorokai,,~amfejlesztó
gépe ks t , transzformátorokat'és sok másvillamosgépet
állitanak
elő a moszkvai
elektromos
gépgyárak.
KépUnk: ;késztil ac klljbisevi erő_fl egyik
transzformátora
!lQszkva egyik elektroJJlos
e. árában.
.
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7. Szóvó~ép egy moszkvai textilkombinátban.
Moszkva -ipárátiák-a -cári -korEizaR15án-legldémelkedőbb ágazata a textilipar volt. Ma már "a textilipart megelőzi az aeélgyártáa és a
gépgyártás. De hatalmasatfejlód(jtt
Moszkva régiiparága,
a szöv6-fon6 ipar is. .
...
- .

8. A Kreml és~

Moszkva-folyÓ.
A. régi oros~-\1"árosokna.kkö:téppontjában f'a Lakka I és bástyákkal k_örülvett eródállott:
a kremlp Ilyen erőd épült Moszkva közepén is.
Szépségében és méreteiben felülmtilja minden város hasonló e~ődjét.·
A,moszkvai Nagy Kreml falai, bástyatornyai és aNagy Kreml belse--jében lévő épületek, régi székesegyházak, paloták mind világhirü
épitészeti remekmüvek. A Kreml palota a Szovjetunió Kommunista
Párt ja Központi Bizottságának székhelye. Eló,tte áll a Lenin-Sztálin,mauzoleum. A Nagy· Kreml a2.Qtt folyik a felduzzasztott Moszkvafolyó. .
,.

9 o K-11átás,~:a.:..Kr'eIillből
az uj felhókarcolókra.'
IO.A moszkvai Lomonoszov Egyetem.
A-Le~onöszGvr6l;-a-XVIII;-század
és az'e~ész emberiség egyik legnagyobb tud6sár61 elnevezett egyetem uj epülete .oszkvában.
ll.A moszkvai IetrQ egyik állomása.
Moszkva'nélyi ·szetnélYförsalzüának-ma már egyik legfontosabb eszköze a földalatti villamosvasut, a hires "Metro". Vonalai körülfutják a 'város belső területét és sugarasan szétágazva kivezetnek a
kUlső kerületek felé. A uMetr6" ,állandóaÍl uj .vona Lakka l bővül. -Kivitelezése a technika kimagasló alkotása. Állomás&inak müvészi
kialakitása is világhirUl
12$Volgai

.'

rakpart Gorkij ban.
GOrkij •.•á -Vólga,;,;.mel1tének··
és a Központi -1parvidéknek egyik legfontosabb iparvárosa. Ktilönösen jelentős gépkocsi- és hajógyár,tása. .'

'

l)QAz ujjáépült Voronyezs.
A osernozjOm-l:5Vézét-lCözpontf részének legjelentősebb mezőgazdasági ipari centruma Voronyezs. A város sokat szenvedett afasiszták
rombolásaitói.
-, .
'
-

'1.4. fm-nák ::;
a Donyec-medencében.
A-Szovjetuni6ban
a legtöbb-feketé

.

:.

I

kőszenet - évente több~mint 100
millió tonnát - még mindig a Donyec-medencében
bányásazák. ,A bá- _
nyászatot mái teljesen gépesitették. Innen indult el a-hires'
Sztahanov-mozgalom,
itt - Pe..-vomjaszkban.,..hajtotta végre- hóst.etteit az "IfjuGárda~.
A tárnákat anémet
fasiszták vizzel áraaz .•...
tották el, _agépeket lerombolták. A szovjet nép azonban teljesen·
,ujjáépitette a hires Donbaszt.
..'
_'

15. Régi és uj üzemek a bonYee-meden6éb~~.

'
A.' Szo?jetunió rég1"kohászatt"v1déke
~a .Dony-ee-med'ence• .A cári ·Oroazországnak ez volt az egyetlen jelentős kohászati és gépgyártási
központja.A,szovjet
korszak az Urálban. a Kuznyeek-medencében
,és
·'2 .•.'
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mág sok más hely~nuj
kohászatiközpontokat'létesitett.
Ugyanak, kor azonban megsokszorozta a DQnlee-medence vas-'és
aeélkohászatát és Taefeldolgoz6 iparát isés
hatalmas gép-és
vegyi ipart
is teremtett
itt •
..

I

! .

16~ Koh6k a Dll;yeper 'mentén.
.#. Szovj étúni6 -'legrégibb ée "ma is egyik legfóntosabb iparvidéke
a Déli ...•
iparvidék.
A Oonyeo.••
medence szene, Krivoj .•llog·T8séree és
Nyikopolj mangán' bányái~látják
el 117eraanyaggfl,lésenergiával.
Jlind a szénleló vidéken,mind
a vasérobányák közelében ha.talmas .
kohómüv~k épf1ltek.A-s~én
... és vasvidék k6zöttf'cilyik
a 'Dnyéper,
'az ipa:rvidék f'ő vizi közlekedési utja. yize sok,villamas
energiát
is szolgáltat,.
A Dnyeper mentén is több nagy kol1ómü és gépg~rár létesült.
"
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17. 'A dnYepropet'rov$zkifémk~mbinát
~~.
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·Kljev-a --.·~ovjetún:i6'ig'yiÍc':légrégibb'városa,
égyko~i"t~~ténelmi'"
fóyáros 'is 's-okat szenvedett a ,fasiszta rombolásoktól.A
Nagy Hon;..
Téd6 Háboru óta uj épületek ,zázai készül tek el •. ,'..
", ....

'a~

~"

lihH:talpa8"tra~~orOk·:'Hé.rkO~ ':h!.e.~torgYáráb~~'

.<,

J'

",.

Harlt6v":a~ -llt~a.jné1 ~J1ag1-Jhézógázdaságl~vidé'lt' légf'ontosabb .mez5gazdasigi, ',gépgyá;rtási
,
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ki5zpontjs.:"..
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2.0·tpqAsztálingrádi tr8.ktors.Yár.
' ,.-'
~ztái1f1~ád·l1AtalJl1é.é ..t:taktorgyáráta
német fasiszták
ler~mbolták.
J.- gyár ma ujra JIliklSdik és sokkal több tr,aktort, ad a. szovjet mez6gazdaságnak, ·minta háboru e16tt ~ Itt állitják
e16 a hires ~S~táliny.c" 1Iraktorokat" amelyekból a magyar. mezógaz4!aság is 'sokat
, ~apott~ -: '.
.•. ,,-'
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21.

A ',,[$!iszták

'.

,

pluJzti tá~ai

Sztálingrádban,
.
~'".,,-",
.'
Sz~áliil~ád'-; ~á·~'Olgé.;;'~art:i
-hósváros ~'világt5rténélmi
á:ze;epet játszott a Nagy Honvédó Háborliban. Hósivédelme t5rt.eDleg·a'llémet
'
fasiszták,ke.'4ionaierejét
és megfordi totta a háboru ,soráál"'.·~.lvá-,
· ros 'a .hosszu 'osztrom ;k~Tetkeztében csaknem teljesen
elpusztult.
·K4piink:. ezt hagyták afasiszták
a "V5rUsGkt6ber"fém6ntógjár
"
'. helyén •. A gy'ú azóta uj,jáé,ült
ésujra
nyersanyagot sz'olgál t-at·
S~tálillgrád legfontosabb üzemének, a hatalmas traktorgyárnak.
'
,"~2',·:!z"Ulj:~~iRiÍl'{~s:z:{i:l.~~k;ád.,-o/~unk·áslakáS~k~/,;...','
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,~~23:-~se~~iíii~'péiiiikiti.iL.
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~->::'~- ..~....~. ~- ,.~~,~',' .
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c.

.::' ..:

..~Zé-ftUrztopö13 -'''U11A-t41aiiget
legt:ont'ösabbkikötóje,
Ílagy'haj6· gyárral.
A 'Nagy ,Bonvéd6Háb0'ruban hősi .védelmével méltánérdemelte ki a".hósvárosl1megtiszte16
cimet • Képünk: Arhangeljszkb61
"érkező tát .raknakki
Szeva~ztoPQlj kiköt~jében~ .~rre a' f'~ra). tt -.
· nagysztikség.van,
mer'ta!elsziget
belaeJefátlansztlepP-Tl.dék,
'
. , ,a hegység erdóségei pedig ,nem.Jede~ik a szülcségletet.
--'>":.~'
1.4.- 'Uj ';gyártel!p 'az"Urál:banJ' ",'.:>;'. _
. :... , 0": '.' ' .
'lz -ur41:'leg,aég~a-l'CSldfieR-ááv&yki~~ekben
leggazdágabb h~lYsége'.
:-Vaaérc, réz,pla1iina,
arany,'kálisó,.alllm:LIliumérc,
kÓSZ~ll es. ki",'.,
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J5. Furótornyok a Kaápi-tengeren
_Wj' olajváröé -épii:éáéi: -Rézdték-Jiég
li be atur6torony
alkatrészeit.

Bakunál.
-a 'Ké.spi-tengeren.
-,-

Uez6daru eme-

.36. -Hatalmas hengermi1 lVovokramatorszkban,.!
,l Kauká~usóntulnali: -a cs.ri 'korszakban
l'ositotta
aszovjethatalom.

elmaradott

k(jrz~tét

is ipa-

37. -Ba'tu-.1_.
J;Jatwn1"&~Kaukázuslábánál,
a 'ekete-tengerpartján
fekvő kikötóváros. Bakub61 olajvezetéken
folyik a kőolaj Batumiba, ahol i~engeri
tankhaj6kba szivattyuzzák.
hagy továbbszállitsák
Ukrajna felé.
A meleg Imediterrán7
e.68 éghajlat alatt megélnek a pálmaták.-Batwnihire8
üdtilőhely ia. Kipünk: pálmák Batumi egyik utcáján..,"'. .' ",.o~.·
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39@_ Kószénfejtés
a külszinen Ksragandábane,
:Kaz~hsztallnakt az egykori állattenyésztóvidéknekf6
termelési
i.fg. Ila már a bányászat.
A karagandai k6szé:amedence a eári kor'szakban még ismeretlen
voltp ma a Szcivjetuni' harmadik szé~bányá3zati területe$
A ki itin & minóségü kószén f61egaz Urál vasérceinek kiolvasztásában
és a kazahsztani rézére feldolgozásában
ját-~zik szerepet.'
.

i!l{ Karaganda fótere,.,
K$ragandá-sz.eilaista
Tatag volt. - ..

város.

,
hé!yén az

'..

i,20...
as

években-még félai-
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!l."RézkOIJi})1nát Balhaeban.
4 ~k6s:tén-mellett "X:8~8hs'ztannak-másik fon~os 4sványkincse a réz4:ré. !kiztárse.eág ma már a Szovjetunió legfontosabbrézbányászaii területe.
!rézércet fel is dolgozzák. Képbk: .balhasi
rézrG)mbin~the~iermtive. :
".
'\
'

.42,.

t ••
%'tilk,mbinát !askentben.
.
. ' ~ :a~Ot'jét -1par--flSldra'jz:1-'elhélyezésének

.'

egyik elvetsz
iparnak
•. nye:osaDyag-Iel6helyek k'zelébe~alf
telep1 tése., Uhbekisztánb,an
már a cári korszakbu
is volt' jelentős gyapettermeléá,'
de a term4st fe).delgozatle.nul
elszálli tották,
UzbekisztUriak' pedig :mem'.
~elt ipara •• a Taskent. Uzbekisztán fóvároaa, a Szovjetunió ellik legjelentóeebbtextilipari
vá!osa.' :
'.
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K~szlilt a-~els5bktatás~ Jegyz~tellát6 Vállalatnál
Felelős vezető: Heitter Imre
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