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Tudnivalók
A BESZÉLŐ KÉPEK, a Népművelési Minisztérium új vetítettképes előadásszővegei és modem ,filmdiapozitívsorozatai,
a
szabadrnűvelődési
előadók
munkájának
megkőnnyítését,
érdekesebbé, színesebbé, szemléletesebbé
tételét kívánják szolgálni.
A BESZÉLŐ KÉPEK előadásszővegeit
és filmdiasorozatait
Yi~éken az Illetékes vármegyei
Szabadművelödési
Felügyelői
Hivatal, Budapest területén a NM Kőnyv- és Diapozitív-raktára (Budapest, VI., Rippl-Rónai-u. 26.) kölcsönzi. Akölcsőnzés díjtalan. Az odaszállítás költségeí a kőlcsőnző hivatalt, a
visszaszállítás kőltségei a kölcsönvevőt terhelik. Kőzérdek, hogy
a szővegkőnyveket és Filmdiasorozatokat
felhasználásuk
után
azonnal visszaküldjük a kölcsönző hivatal cím-ére. A kölcsőnzdtt
előadásszövegekért
és diasorozatokért
a kölcsönvevő anyagi
felelősséggel tartozik. Aszöveget
változtatni
[áthúzni, slb.]
nem szabad, s a filmdiasorozatokat
a karcolástói
kűlönösen
kíméljűk.
A vetítettképes
előadásokkal
kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok és tanácsok közlését a Népnevelési
Minisztérium
VI. íőosztálya
(Budapest, V., Báthory-u. 10. V. ern.] bárkitől'
kőszőnettel veszi.

*

Az eddig megjelent vetítettképes elöadásszővegek és filmdiasorozatok címjegyzéke a füzet borítólapjának
hátsó oldalán található.

*

Enn·zk az előadásnak a szővegét és képanyagát a Népművelési Min'sztérium
a M:agyar-Szovje·t Társaság kőzreműkődésével állította C;ÓGZ2.
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Az előadás képei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
i6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Szántás faekével.
Parasztok megvesszőzése.
Pogrom.
Meghunyászkodás a kulák előtt.
.{.
Egy gyár képe a XIX. század végén.
A bakui olajmunkások sztrájkja 1904-ben.
Lenin és Sztálin találkozója
a tammeríorszi
pártkenferencián. .
A tomszki tűntetés.
Vorosilov Iővészetre
oktatja bajtársait Luganszkban.·
Forrongó parasztok.
.
F ebruári tűntetés Péterváron a cár és a háború ellen,
Lenin megérkezik a forradalmi Pétervárra.
Lenin beszél a páncélautóról.
Munkástüntetés
1917 április 20-án.
Lenin beszél a Bolsevikok VII. koníerenciáján.
A parasztküldöttek
első' ősszoroszországi kongresszusa.
A Szovj etek Első Kongresszusa,
Az 1917júníus
18-i tűntetés,
Lenin, Sztálin és Kaganovics frontkatonák között.
Júli~s 4-i tűntetás a pétervári Nyevszkij Praszpekten.·
Lenin Finnországba utazik.
Lenin a RazÚv állomáson.
Sztálin beszél a Bolsevik Párt
VI. kongresszusán,
.,
.
Kornyilov e1len mozgósított pétervári munkások.
Itt határozta el a Párt Kőzponti Bizottsága a fegyveres
I
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f1elkelés időpontját.
"Hány puskát tudnak adni?" ,
Vörösgárdisták 'a Szmolnij épülete előtt.
Lenin és Sztálín vörösgárdistákkal a Szmolnijban.
A Téli palota elfoglalésa.
30. Az "Auróra" cirkáló;
31. A Szovjetek Második Osszoroszországi
kongresszusa,
32. Dekrétumok. (Rendeletek.)
33. Lenin, Sztálin és Szverdlov.
34. Lenin és Sztálirs a Nagy Októberi Szeeialista Forradalom
szervezői és vezetöi.
35. Francia tüzérség az ellenfOrradalmi csapatoknál. .
36. Angolok által agyonlőtt munkások.
37. Amerikai csapatok Vladivosztokban,
38. .Iapán páncélos hajó Vladivosztok kikötőjében.
39. A· fehérgárdistáknak küldött angol, tankek.
40. Német megszállók Kievben ..
41. A, német megszállók embertelenül íosztogatták az ukrán'
lakosságót.
42. Ukrán partizánok megtámadnak
egy nemet megszálló
'csapatot.
43. Lenin és SztáliJj a távírónál.
44. A Vörös Hadsereg első csapatai 1918. februárjában.
45. Felhívás a haza védelmére.
46. Lenin és Sztálin a Kremlben turkesztáni parasztküldöttséggel beszélget.
47. "Hová kerűl a ga;bona, amit Vrangel a íehérgárdísta
tábornok elvett a parasztoktói ?"
48. ~gyúgyár.
49. Harc a fehérgárdistákkal.
50. Sztálin és Vorosilov a C'áricin (a mai Sztálingrád] körüli
harcokat irányítja.
51. Egy angol tengeralattjáró elsüllyesztése.
52. Sztálin az Első Lovashadseregnél.
53. Fehérgárdista bandák menekűlése Novoroszijszkból,

26.
27.
28.
29.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.

Útban a lengyel front felé.
Bevonulás Vladivosztokba.
Lenin és Sztálin Gorkíban,
Sztálín esküje.
A dnyepperi erőmű.
Donyeci "Kalinin"bánya.

60. Kuznyeck.
61. Donyeci hengermű.
62. Sztálin-gépkocsígyár,
63. SzJtálingrádi traktorgyár.
64. Ljuberecki gépgyár: kaszálógépek.
65. Kombájnok.
66. Gyapotszállító hajók a Szir-Darján,
67. Villanyfejögéppel fejik a tehenet,
68. Aljehinék vasárnapi ebédje.
69.. A Sztálíní Alkotmány első cikkelye.
70. Moszkva: Majakovszldj-tér.
71. Moszkvai Metro.
72. Tbiliszi: Rusztáveli sugárút.
73. Alma-ala Kazah Operaház.
74. Moszkva: Lomonoszov-egyetem.
75. Borzoni üdülő.
76, Dínamo-stadion,
77. Sportparádé.
78. 1941. nov. 1.: felvonulés a ,Vörös-téren.
79. Golovatij kolhozparaszt ajándéka
(repülőgép).
80. Repülőgépgyár.
81. ,,Klim Vorosilov" -církáló.
82. Urali ágyúgyár.
83. Tüzérség löállásban.
84. Frontramenő harckocsik.
85. Térkép: A német hadosztályok megoszlása 1944-ben.
86. A Győzelem zászlaja a Reichstag felett.
87. Zsákmányolt német zászlók a Vörös-téren.
88. Budapest -felszabadítása.
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89. A gellérthegyi Szabadságszebor. ,'
90. Térkép: Szovjetúnió
és a népipem;ókráciák.
91. Molotov ünnepi beszédé á ,Nagy Októberi Szocialista Forradalom 30. évfordulój án.
92. Vietnami szabadságharcosok.
93. Bevonulás Pekingbe.
94, Térkép: A béketábor-és
az USA.
95,. Felvonuló németek Sztálir» képével.
96, MájuS I-i felvonulás Moszkvában.
,

\

I

97, Sztálin.

A Nagy Októberi SzoeialistaForradalom
!~

"

A szovjet nép és a világ békeszerető népei most ünneplik
a Nagy Októberi Szoc~lista Forradalom 32. évíordulóját.. A
magyar nép is megűnnepji Ielszabadítója
nagy ünnepét.
Harminckét évve] ezelőtt megszísletett a Föld egyhatodán
a világ első szeeialista államar a Szovjetúnió. 'A" Szovjetúnió
létezése erőt ad a világ dolgozóinak és elnyomott népeinek
az imperialisták ellen vivott harcckhoz.: A Nagy Honvédő
" Háborúban v. szovjet nép hadserege széfzúzta a hitleri had:
sereget és megmentette az emberiséget a fasizmus veszedelmétöl. Segítiés támogatja a szocializmust építő népi demokráciákat és szilárdan vezeti va békeszerető népek táborát az
. imperialista háborús gyujtogatók ellen.
,
4
Mielőtt ennek a nagy világformáló forradalom tőrténetet
megismernénk. nézzük meg néhány képben, hogyan élt a cári
Oroszország népe.
,1. Szántás faekével. A cári Oroszországban jobbára
faeszközőkkel művelték ' a .főldet: Tizmillió faekével szemben
alig négymillió volt a vasekék száma. A traktort nem ismerték. Három és félmillió parasztgazdaságnak
még, lova sem
volt. Ezek- földjüket kulákoknak adták bérbe.'
4
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2. Parasztok megvesszözése, - 1903-ig a testi fenyítés is
meg volt. Bár a jobbágyság rnegszűnt, a parasztot a legkisebb
vétségért megvesszőzték. A munkásokat a rendőrök és kozákok
ütötték, kűlőnősen
a sztrájkok -idején. -t-,
v,

3. Pogrom.
A cári Oroszország nagyszámú nem.orosz nemzetisége teljes jogtalanságban élt és állandó üldözésnek volt kitéve, A cári kormány az orosz lakosságót gyűlöletre nevelte a nemzetiségekkel. szemben. OA nemzetiségeket
is egymás ellen bujtcgatta, pl. a tatárokat .és örményeket.
.f. Meghunyászkodás a kulák előtt. A parasztot nemcsak
anagybirtokosok,
hanern a nagyszámú kulákság is szipolyozta.
.

.

.

5. Egy gyár képe a XIX~ század. végén. - Ebből fejlődött
ki Oroszország ipara, amelyben azok a hős munkások nevelkedtek, akik a forradalmat az elnyomott nép érdekében megvívták. Ez az ipar' Európahoz képest igen elmaradott
volt.
Túltengett a kézmüipar.A
munkások nagy' része alig, 7-8
rubeÍt keresett ha';onként.r Munkásvédelmi
intézkedéseknek,
munkásbiztosításnak, orvosi segélynek hírét sem hallották. A
gyárak orosz és kűlföldi tőkés tulajdonosai csak a minél nagyobb, hasznot nézték .
'
,6. A bakui olajmunkások sztrájkja 1904-ben .. - A munkások elviselhetetlen helyzetük megjavítására
követeléseikkel
együttes erővel, közösen léptek fel a gyár tulajdonosával szemben. Abbathagytáka rnunkát, sztrájkot kezdtek. A kapitalisták
elleni eredményes harchoz később munkásszővetségeket
szerveztek.
'
7. Lenin és Sztálin első személyes találkozója.
Ettől
kezdve - Lenin haláláig - közösen vezették a bolsevikok
. élén a: munkásság és iparasztság harcát a cári elnyomás ellen.
R A tomszki tűntelés. - A cári rend megdöntésében' fontos szerepe volt a politikai tőmegsztrájkoknak
és tüntetéseknek, mert ezek mozgósították, készítették elő a tömegeket a
forradalomra. ',
. .
5

9. A cári elnyomás és 'önkény, a tűrhetetlen nyomor ellen
fellázadt Oroszország elnyomott népe. Lenin általános' fegyveres felkelésre hívta fel a népet. A munkások .fegyverkeztek,
hoiy leszámoljának #~cári renddel és kivívják az egész népszabadságát. VorosilovTövészetre oktatja bajtársait.
.
, 10. Forrongó parasztok - A munkások megmozdulásait.
sokhelyütt a parasztok is követték.
11. Februári tűrrtetés Péterváron a cár és a háború ellen.
1917. február· 27-én győzött a polgári-demokratikus forrada lom. A cár lemondott. A központi hatalmat polgári korrnány
vette áto Ugyanakkor megalakultak a népi szervek, a munkásparaszt és katona tanácsok.
12. Lenin megérkezik, a forradalmi Pétervárra. A februári
forradalom győz.e1meután a tömeg elégedetlensége nem szűnt
meg. A polgári, kormány folytatni akarta a xháborút.
13. Lenin beszél a· páncélaulóról. - A munkások és ka~
tonák tömegét híres beszédével a szeeialista forradalom győzelméért való harcra .szólította
fel, mert csak a szocialista
forradalom győzelme, a bolsevikok párt ja tudja kivezetni az
országot a háborúból, és a parasztoknak földet ~dni. .••.
14. Munkástün,tetés 1917. április 20-án. -A nép csalódott
a polgári kormányhan,amely
a ,helyett, hogy békét kőtött
volna és a nép jogos kőveteléseit valósította volna meg, az
imperialisták érdekében továbbra is mészároltatta
a népet,
mikőzben ők maguk tobzódtak, üzleteket kötöttek és a nép
forradalmát elárultak. A, tűntetők zászlaikra ezt a jelszót
írták: "Le a háborúval! "

-+

15. Lenin beszél a Bolsevikok VII. Konferenciáján,
A
bolseviléok kiadták' azt a jelszót, hogy mifl(í~nhatJalmat a
szovjeteknek(munkás-paraszt
és katona-tanácsoknak]. A földesurak és kapitalisták képviselőit ki kell űzni a hatalom szerveiböl.
>

16. A
6

parasztkűldőttek

első

összoroszországikongresz-

\ "-.
\
szusa. - Lenin felszólította a parasztságot, hogy harcoljon a
földért. Bebizonyította a paraszti tömegeknek, hogy a bolse'Vlkok párt ja az egyetlen ..forradalmi párt, Imely tényleg segít
a parasztoknak elkergetni a földesurakat.
17. A Szovj etek. Első Kongresszusa, - Lenin kongresszusi
, 'heszédében kijelentette, hogy csakis a szovjet hatalom adhat
kenyeret a dolgozóknak. földet a parasztnak, csakis az harcolhatja ki a békét, csakis az vezetheti ki az országot a bomIásból.

,
}

18. Az 1917. j únius 18-í tűntetés, - Valóságoshadiszemle
volt ez a Bolsevik Párt e~öi fölött. A tűntetés megmutatta, hogy
növekszik a tömegek forradalmisága és a Bolsevik Pá~t iránti
bizalom.

i'

19. Lenin, Sztálin és Kaganovics frontkatonák között. Különösen na.gy munkát végeztek a bolsevikok a hadseregben.
Fr'onton és front mögött fáradhatatlanul
dolgoztak a katonák
és matrózok megszervezésén,
20. Július 4-í tűntetes a pétervárí Nyevszkij,Prpszpekten.
Noha a tűntetés békés jellegű volt, az Ideiglenes Kormány
reakciós csapatokat vezenyelt ki, a tűntetők ellen. Pétervár
utcáit. patakokban öntözte a munkások és katonák vére. Elfo-'
gató parancsot adtak ki Len:in ellen is.
21. Lenin Finnországba utazik.
A BoJsevik Párt
mély illegalitásba' rejtettevezéréjt.
Sztálin mentétte m~g a
Párt, a nép és az .eg~z emberis~'g számára Lenin drága életét.
22. renin.a Razlív-állomáson.
- Ebben a kunyhóban volt
kénytelen rejtőzködni Lenins innen irányította munkatársain
keresztül a Párt munkáját,
23. Sztálin beszél a Bolsevik Párt VI. kongresszusán, I!enin útmutatása alapjan .Setálín . és Szverdlov vezetteaz illegálisan működö kongresszus munkáját, mely mozgösította
a
.Pártot fegyveres felkelésreés
a proletariátus diktatúrájának
megteremtésére.
7

24. Kornyilov ellen mozgósított
pétervári
munkások.
A~g'Usztu:s 25-én Kornyilov tábornok ellenforradalmi megmoz- /
dulást szervezett a cári rendszer visszaállítása érdekében. ,A '
Bolsevik Párt fegyveres ellenállásra szólította
fd a munkásokat és katonákat. ,A Kernyilov-felkelés
a bolsevikok ébersége
kővetkeztében teljes vereséget szenvedett. 'A győzelem meg
növelte a tömegek bizalmát a .Bolsevik Párt iránt.
/"

25. Itt határozta

el a Párt Központi Bizottsága a fegyveres felkelés időpontját. - Lenin rámutatott arra, hogy a
bolsevikok a kezükbe vehetik és kezükbe is kell hogy vegyék
az államhatalmat.
"A nép többsége mellettünk van" - jelentette ki Lenin.
26. "Hány puskát tudnak adni?" kérdezle Lenin a
Putyilovec-gyár munkásainak kűldötteitől. - A csapatoknál.
a gyárakban és űzernekben erélyes harci készűlödés
folyt.

27. Vörösgárdisták a Szrnolnij ,épülete előtt, mely a boisevikok főhadiszállása volt.
,

,

28. Lenin és Sztálin vörösgárdistákkal a Szmolnijban. Október -24-én éjjel Lenin visszaérkezett .és kezébe vette a felkelés' irányítását.
29. A Téli Palota eHoglalása.
Az ideiglenes polgári
kormánya
Téli Palotában rejtőzött el. A forradalmi munkások, katonák és matrózok rohammal foglaltákel
a Téli Palotát és letartóztatták a kormány tagjait .. Az október. 25-26-ra
virradó éjjel győzött a ,fegyveres felkeléspétervárop.'

.

.,'

,..1

. 30. Az "Auróra" cirkáló. - Az "Aur(>ra" cirkáló a: Téli
Palotára \irányított ágyúinak dőrgésével, október 25-én új korszaknak, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom , korszakának. kezdetét jelezte.

"

31. A Szovjetek Második Ös~zoroszországiKongresszu:sa.
- Lenin a kongresszus nevében kihirdette, hogy ,minde~ hatalom a szovjétek kezébe ment át.
"
.
32. Dekrétumok

[Rendeletek].

-.
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Október' 26-án éjjel

á

/.'.t

. Második .Szovj etkongresszus elfogadta a békéről és a földről
szóló dekrétumokat- Felszólították az összes' lhadviselő alla"
rnokat, hogy kössenek fegyverszünetet és kezdjenek béketargyalásokat. A szovjet állam szűletése pillanatától kezdve békepolitikát folytatott. - A földről szóló dekrétum kimondotta,
hogy "a földnek földesúri tulajdona azonnal és minden váltság
nélkül eltöröltetik."
1

33. Lenini Sztálin és Szverdlov. A Második Szovjetkongresszuson megalakult .az első szovjet kormány: a: Népbiztosok Tanácsa, melynek első elnökéűl Lenint vá.lasztották meg.
,

34. Lenin és Sztálin a Nagy Októberi Szeeialista .Forradalom szervezői és vezetői.
35. Francia tüzérség az ellenforradalmi csapatoknál.
1918 nyarán Nyugat imperialistáí szövetkeztek az oroszországi
ellenforradalmárokkal.
Tizennégy állam küldött csapatokat a
Iiatal szovjet állam ellen.
36. Angolok által agyonlőtt munkások hullái a Murmanszk
vasút mellett,
37. Amerikai csapatok Vladivosz:tokban.
38. Japán páncélos hajó Viadívosztok kikötőjében .. ~ Igy
lopódzkodtak be tolvaj médjára az angol;. francia, japán és
amerikai imperialisták a szovjet állam területére.
39. A fehérgárdistáknak küldött angol tankek.
40. Német megszállók Kievben. - A 'németek,megszegve
a .bekét, hadsereget kűldíek. Ukrajnába. A megszállt 'vidékek
kifosztására kűlőnbőző szerveket létesítettek. Eza
kíevi terrnénybeszolgáltató
kőzpont gabonájától
fosztotta
meg az
ukrán népet ..

I

J

41.·A némel .megs~llók
ukrán lakosságet.
,

\

embertelenül

Iosztogatták

az

42. Az 'ukrán nép honvédő partizán' haborútindított
a
iJé~et megszállók ellen. Ukrán partízénok megtámadna:kegy
.német megszálló csapatot· ,
,9
t

!

43. Lenin és Sztálín a távírónal.
- A. harcot Lenin és
Sztálin közvetlénűl irányitotfák.
Ök sz:ervez:ték meg a munkások és parasztok dicsőséges Vörös Hadseregért a szovjet haza
megvédésére.
44. A Vörös Hadsereg első csapatai

1918 februárjában.

45. Felhívás a haza védelmére. A szovjet parasztság
százezres tömegekben gyülekezett a' Vörös' Hadsereg zászlói
alá. Igy hálálta meg a kapott földet és a szovjet állam támogatá~át.
46. Lenin és Sztálír» a Kr emlben turkesztáni parasztkűldöt!tséggel beszélget. - A szovjet állam, vezetői a háború legnehezebb időszakaiban módot találtak arra, hogy a parasztság
ügyeit intézzék. '
\

..

47. "Hová kerül a gabona, amit Vrangel, a Iehérgárdista "
tábornok -elvett a parasztoktói ?"
Ez a korabeli gúnyrajz
világosan, példázza, hogyan bántak az ellenforradalmárok
a
parasztsággal. Az imperialistáktói
kapott fegyverekért odaadták a nép gabonáját.

,

,,

48. Ágyúgyár. A gabonaJtermő' vidékek megszállása
míatt ebben az időben nehéz volt az élet Szovjetoroszországban.
Ehség gyötöi'tea munkásokat. Mégis lelkesen dolgoztak, ellátták a frontot Iegvverrel és felszereléssel.

r

49. Harc a Iehérgárdistákkal. - A munkások rés parasztok százezrével rnentek a frontra, hogy leverjék a forradalomban megdöntött kizsákmánvoló osztályok lázadását:

:

i,
"

"

50. Sztálin és Vorosilov a Cáricin (mai Sztálingrád]
körűli harcokat irányítja. Sztálin rnindig a' legveszélyesebb
és a legfontosabb frontokon irányította a Vörös Hadsereget.
51. Egy angol tengeralattjáró
elsűllyesztése. -Mikor
az
ellenforradalmárok délen vereséget ezenvedtek. északon 'kísérel tek, :ri-J.eg
támadást. Sztálin vezetésével a pétervári front katonái visszaverték őket. A balti flotta is hősiesen szállt szembe
a Iehérgárdístákat támogató angolokkal.
10

52. Sztálin az Első Lovashadseregnél. - 1920 elején SztáIin irányitásával a Vörös Hadsereg kiverte Ukrajnaból az el-'
lenfor~adalmárokat.
.
53. Fehérgárdista

bandák

menekülése

,

Novoroszijszkból.

54. Utban a lengyel front felé. - Az imperialisták még
egy utolsó kísérletct tettek a szovjet állam megdőntésére, de
a Vörös Hadsereg visszaverte a lengyel ellenforradalmár
Pilsudszki csapatait.
,
55. Bevonulás Vladivosztokba. ----: 1922. október 25-én a
Vörös Hadsereg kiverte a szovjet haza földjéről az utolsó kűlföldi és Iehérgárdista csapatot is. A szovjethatalom .történelmi
jelentőségű győzelmet aratott.
56. Lenin és Sztálin vezetésével a szovjet nép hozzáfogott
a háborús pusztítások eltűntetéséhez, a békés építő munkához..
a Nagy Októberi Szeeialista Forradalom céljainak megvalősitásához,

57. A Bolsevík Párt lenini politikájának
sikereit azonhan
óriási gyász árnyékolta be:·1924. január 21-én meghalt Lenin.
Halála után Sztálin vezette tovább a' pártot és a szovjet népet.
a lenini úton. Sztálin a párt nevében esküt tett, melynek minden szavát megtartotta és megvalósította a szovjet nép.c58. A szovjet nép az ötéves tervekkel hatalm.as szeeialista
ipart Iejlesztett. Ezen a képen például a hatalmas dnyeperi
vízierőművet
látjuk, mely egyike az országot behálózó villamoserőrnűveknek.

)

59. Uj bányák százai látják el az ipart szénnel
kel. Képünk a donyeci Kalirun bányát ábrázolja.
60. A bányák

kőzelében

óriási

ipartelepek

és ércek-

keletkeztek.

Ai ötéves tervek folyamán új iparvárosok nőttek ki és olyan
iparágak
voltak

is keletkeztek,

61. Ilyen

melyek a cári időben ismeretlenek
'

vméretű acél művek látják el nyersgépgyárakat. A donyeci hengermű.

lenyűgőző

anyaggal a kűlőnféle

11
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62. Ma a Szovjetúnióban fél millió teher és személygépkocsit gyártanak évente. Képűnkőn
a ."Sztálin" gépkocsigyárat
látjuk.
I

(

f'

J

~.

'l

·r

63. A sztálingrádi, cseljabinszki, harkovi s a többi traktorgyárak évente 112.000 traktort adnak a mezögazdaságnak,
melyek megkönnyítik és eredményessé
teszik a k'alhozokba
tömörült parasztság munkáját.
64. A mezögazdasági
kaszálógépeket.

gépgyán~.k tízezer számra
.

65. Kombájnokat, traktorekéket.
féle mezőgazdasági gépeket.

vetőgépeket

készítik a

és a kűlön-

66. Fellendült az. ipari növények
termelése.
A hajók és
vonatok évente több mint 3 millió tonna gyap0tot szállítanak
.agyárba.
1·
,
67. A can idők elmaradott
áHattenyésztésévelszemben
ma a szovhozok és kelhozok fejlett állattenyészeteit látjuk a
falvakban. Az állattenyésztők munkáj át ma már gépek kőnnvítik .meg,

68. Végtelenségig lehetne sorolni a szeeialista ipar. és mézőgazdaság sikereit, melyeknek eredményeképen
a, cári idők
.nyomora helyéhe jómód köszöntőtt a szovjeí családok életébe.
Aljehin kolhozparaszt~asárnapi
ebédje.
.

,
'1
,f

'1
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. 69. A Szovjetúnióban
teljesen megszűnt .az embernek ember által való kizsákmányolása, nincsenek elnyomók és elnyomottak,. kizsákmányoló és kizsákmányolt osztályok Az 1936ban' eIf~g~dott. Sztálini Alkctmárry relső cikkelye így szól: !fA
Szovjetúnió
a munkások és parasztok szeeialista állama.'

.1

70. Mindenütt

hatalmas .építömunkát látunk. Az orosz városok szinte újjászülettek. Képűnkőn a moszkvai Majakovszkitér látható.
71. Megépült
moszkvai .Meho.
12

a világ

legmodernebb

föl da latti , vasútja.

a

72. Szerte azregész Szovjetúnióban új wárosok rnöttek ki
a földből. A nem orosz népek l~k:ta vidékek szegényes városkái helyén modern nagyvárosok keletkeztek. Grúzia fővárosa:
.Tbiliszi.
73. Ezerszámra épültek a kulturális
zetiségi "vidékeken. Szép példája ennek
opera- és balletszínház.

intézmények a nemaz Alma> atai kazah

74. A gyárak és a földek után a kultúra is a szovjet népé
lett. kegyetemekés
főiskolák kapui megnyíltak a' dolgozók
gyermek~i előtt. A moszkvai Lomonoszov egyetem egyik elŐ~
adóterme.
75. A napi 1~15
órát dolgozó cári proletár és 'a látástól vakulásig robotoló cári paraszt helyébe rnegszűletet]' a szovjet· munkás és a szovjet paraszt. Jól végzett munkájuk után. a
Szovjet állam megadja nekik a pihenés és czórakozás lehetőségét. Üdülőkben éssz.anatóriumokban
tölthetik el szabadságidejüket.
76. Az ifjúság számára óriási korszerűen
pályák épültek. A Dinamo sbadion."

felszerelt

"-

sport-

77. Egy nemzedék alatt erős, egészséges ifiúság nőtt fel.
Az egész világ gyönyörkpdik a szovjet ifjúság-sportűnnepségeinek szépségében,
78. Ezt a hatalmas' fejlődést, biztató jövőt akarta Hitler
villámháborújával megsemmisíteni, amikor 1941-OOn álnok, hitszegő módon rátámadt a Szovjefúnióra. Tervei riem sikerültek,
mert a szovjet nép Sztálin szavára egy emberként fogott fegyvert hazája védelmére.
Felvonulás a Vörös Téren' 1941. novemberben.
79. Akik nem mentek a frontra, hadikőlcsőnjegyzéssel,
a
hadseregnek felajánlott hadfelszereléssel támogatták
a frontot. Golovatij kelhozparaszt repülőgépet ajándékozott a hadser,eg számára.
13
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80. Az ötéves tervek idején' kifejlesztett hatalmas
ellátta a Irontot a legkorszerűbb fegyverekkel, Több és
repülőgépet ...
81. '.'

ipar
jobb

hadihajót.

I

82. ágyút gyártottak,

~'

r.
.r

r'

"
~,
I
,
I

't,
,

..

1,

mint az ellenség ...

83.... -és ezekkel a fegyverekkel megtörték és megsemmisítették az ellenséget.
I

, 84. Különösen a páncélosok múlták
ségben a hitleri páncélosokat.

felül számban és minő-

85. A német fasiszta fenevad tudta, hogy egyedüli Iőellensege a 'Szovjetúnió. Ezért majdnem az egész haderejét a k~leti
frontori vetette harcba. 1943-OOn 257 hadosztály
harcolt a
Szovjetúnió ellen, ugyanakkor nyugaton alig 10 hadosztály állomásozott. Ez a térkép a háború végén készült és azt mutatja,
hogy amikor az amerikaiak és angolok megindították a második
írontot, még akkor is 200 hadosztály harcolt
a Szovjetúnió
ellen és csak 75 nyugaton.
86. A Szovjet Hadsereg elsőként vonult be Berlinbe, hogy
saját barlangjában semmisibse meg á fasiszta fenevadat.

)

87. A moszkvai Vörös-téren a zsákmányolt zászlók meghajoltak a szovjet nép előtt, amely híven az Októberi Forradalom hagyományaihoz Nagy Honvédő Háborújáwal
megmentette a fasizmus veszedelmétől a világ békeszerető népeit.

"

J
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. 88. A szovjet nép hadserege Magyarország és Budapest
felszaba dításával a mi számunkra is meghozta a szabadságot.
. A magyar nép hálá j áról méltóképen
emlékezett ~eg Rákosi
Mátyás 1949. május 31-i beszédében, amikor ezeket mondotta:
"Csak most, amikor a dolgözó nép zöme világosan látja: a politikai összefüggéseket, mélyül el igazán és válik forróvá a szeretet és hála érzése a Szovjetúnió felé, amelynek felszabadító
harca és segítő karja nélkül mi is csak ott tartanánk, ahol az
imperialisták igájában, nyögő francia ,,"agy olasz nép.'
14

89. A hálás. magyar nép a gellérthegy}..Szabadságszebron
kívül sokszáz emlékművel fejezi ki mély háláját a felszabadító
szovjet nép iránt.
90. Nemcsak iniránk virradt fel a szabad~ághajnala.
A
szovjet hadsereg által felszabadított országokban is szintén a
nép vette kezébe saját sorsának irányítását. Közel százmilliónyi embert magában foglaló népi demokratikus . 'tömb építi a
• szocializrnust és erősíti a békeszerető népek hatalmas táborát.
9L De nemcsak Európában növekednek a béke és szeeia~
Iizrnus erői, ahogy ezt Molotov a Nag;y Októberi Szeeialista
Forradalom 30. évfordulóján mondotta: "Napja!nkban a demokrácia és a szocializmus egyesült erői, európai és Európa
határain túli' méretekben erősebbek, mint a velük szembenálló
. imperializmus, antidemokratikus tábora."
92. A szabadság és a demokratikus Fejlődés felé való törekvés magával ragadta a világ gyarmati és függö népeit is.
iEzek fegyveres erővel szálltak szembe az imperialista elnyomókkal, hogy kivívják népük szabadságát. Képünk a Vietnam-i
szabadságharcosokat mutatja.
,.
93. Ázsia legnagyobb országa, Kína is lerázta magáról az
imperialisták szolgálatában álló reakciós erők uralmát. A Kínai
Népi Felszabadító Hadsereg napról-napra újabb városokat szabadít fel. Bevonulás a Iövárosba, Pekingbe.
94. A Kínai Népköztársaság megalakulásával 450 milliós
nép csatlakozott Eurőpánál
nagyobb területű országával, a béke
táborához.
<JS. A hitleristák által félrevezetett német. nép is a demokrácia útjára lépett, Ma már' ők is Sztálin képével vonulnak fel, mert tudják, hogy az ő általa vezetett béketáborban
van a német nép helye Néhány hete megalakult a Német Demokratikus Köztársaság, melyet a béketábor nagy örömmel
üdvözölt. Sztálin generalisszimusz levélben üdvözölte aNémet
Demokratikus Köztársaság vezetőit. Levelébr'I
idézzük a kőr

.
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vetkező . mondatokat: '"Kétségtelen, hogy"a
békeszerető de, .mokratikus Németország fennállása a békeszerető, Szovjetúnió
fennállasa mellett kizárja új európai háborúk lehetőségét, véget vet a vérontásnak Európában és lehetetlenné teszi, hogy a
világ imperialistái
bilincsbe verj~~ az európai. országokat."
96. Ma Sztálin köré csoportosulnak -a. világ dolgozói, Ot
ismerik el vezérüknek és tanítójuknak. . Sztálin nevével épül .a
jobb, boldogabb világ ..
vezeti .a .Szovjetúniót és a világ béketáborát.
a Nagy Októberi' Szeeialista Forradalom szellemében, Lenin
útján a béke é~'~ szocializmus gyözelme 'felé.
fJ7. Sztálin

EljEm a Nagy Októberi Szeeialista Forradalomban szűletett
Szovjetúnió, a magyar 'nép felszabadítója l
Éljen Sztálin, a magyar nép nagy barátja!
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