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1. Bu!gária hazánktol
délkeletre,
a Balkán-félsziget keleti részen
fekszik. Száztízezer .négyzetkilométeres
területét keleten a
Fekete-tenger,
északon la Rornán Népköztársaság, nyugaton
Jugoszlávia, délen Törők- és Görőgorsz ág határolják Területe valamivel nagyobb hazánknál, lakosainak száma valamivel kevesebb, - hét millió. Az angol-amerikai
zsoldban álló
görög király, a népnyúzó török urak és az imperialisták leghangosabb csahosa Titó Jugoszláviájának
szomszédságában
élő népi dernoknatikus ország 13 hatalmas béketábor
egyik
megbizható, fontos-őrszeme,
2. Félmillió lakosú gyönyörű város az ország fővárosa: Szóíia.
Festői képet nyújt a régi szláv és török építészeti remekművek keveredése 13 lE:"gIDodernebbpalotákkal. Múlt jának értékeit megbecsülve építi a bolgár nép új, szabad országát.
3. Bulgária ősrégi kultúrájának
emléke ez az ezerszáz esztendős szikladomborrnű. Lovas 13;lakot ábrázol. Abban az időben
készülhetett,
amikor őseink Arpád vezetésével a Balkánfélszigeten keresztül Európába jöttek új hazát keresni. A bolgár királyság ekkoriban erős ország volt, hatalmas ellenfele
a bizánci birodalorrinak, kultúrája pedig messze felülmúlta
ebben az időben 13nyugateurópai
országok szinvonalát.
4.. A Rila hegységben 1800 méter magasan Iekvő régi kolostor .
udvarát látjuk Szép és jellegzetes emléke a régi bo:g-ár építőművészetnek, Kb. 600 esztendővel ezelőtt építették. Ekkor a
bolgár áharn hatalma a gazdag böjárok önző politikája miatt
már hanyatlóban volt. Az ország hamarosan a török terjeszkedes prédájává vált.
5. A török elleni szabadságharc
kiemelkedő alakja Hristo Botev, a bolgár Petőfi. Faluról-Ialura
járva lelkesíti 13népet az
elnyorrrók
elleni harcra.
A török elől menekűlnie
kell.
1871-ben a párizsi kornrnün idejen Romániádanél,
Itt írja:

6.

Vetített szőveg:

"Hiszek 13 földön élő embereknek a jó megalkotására
írányuló egyesűlt erejében. V árom a népek felébredését és az
eg-ész világ eljövendő kornmunista rendjét."
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7. Gjudzsenov bolgár Iestő azt la jelenetet örökítette meg, amikor Hristo Botev 1876-ban a ezrednagoral népi felkelés megsegítésére 200 főnyi csapatával átkel a Dunán. Botev csapatát a törökök bekeritették.
de nem tudták őket megadásra
bírni. Valamennyien
ott estek el a harcrnezőn, Botev csakúgy mint Segesvárnál Petőfi Sándor. Botevet népe éppen úgy
örökre szivébe zárta, rnint mi Petőfit.
8. Vetített szöveg:

9..
, :

10.

ll.

12.

. 3.

r
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A testvéri orosz nép !katonái verik ki Bulgáriából a törököket az 1877-78-as
orosz-török háború során. Azonban a
nyugati hatalmak nyomására a cárok politikája koncul dobta
Bulgáriát
anémet
'terjeszkedési
törekvésnek.
Nérnct
uralkodók kerültek Bulzária trónjára, cári címmel. A török
elnyomás után nérnet elnyomás következett. Bulgária sorsa
ebben is rokon a rniénk kel.
Nyomorúság, szenvedés volt a bolgár nép élete a cárok idején. Jól érzékelteti ezt la nehéz sorsot Sztanosev nagyszerű
Iestménye. Faekével szántotta a paraszt nadrágszíjnyi
földjét, amig azt is kihúzták a lába alól. Akkor aztán nem volt
más választása,
rnint a bojárok, földesurak földjére menni
cselédnek, vagy a századíorduló tájárt Bulgáriában is meginduló gyáripar kísernmizett proletárjainak
sorába állni.
A tőkés rendszer azonban megteremti saj át sirásó] át, a rnunkásosztályt. Igy volt ez Bulsáriában is. A fejlődő gyáripar
nyomán egyre többen dolgoztak az iparban és nőttön-nőtt a
munkásosztály öntudata is. A százladfordulón már sokezres
tömegek ünnepeltéJk ta nagyvárosokban
május elsejét a dolgozók nemzetközi ősszefogásának harcos ünnepét.
1919-től ke~dve hatalmas rnéretekben bontakozik ki a bolgár
nép .ez abadságharca
az idegen tőkések és az áruló hazai urak
ellen. Egymást követték a sztrájkok, a tüntetések ta Dimitrov
elvtárs által vezetett bolgár Komrnunísba Párt irányításával.
1923. szepternberében országos íelkelésben robbant ki az elkeseredés. A bolzár rnűvész ezen a képen la forradalmi harcra
lekesitő Dimitrov elvtársat ábrázolja a rnunkások között .
h tózatos kegyetlenséggel
Iolytották vérbe a szepternberi ~('lkelést. Harmincezer
bolgár fornadalmárt
mészároltak le a
Iasisz.ták. Egyetlen hatalmas bőrtőnné vált az egész ország.
Falvakat perzseltek fel, egész vidékek lakosságát hajtották
tőmlőcbe, v~gy rabszolgarnunkána.
A zsarnokság elleni harc
vezetőjét, a kornmunista
pártot azonban kitörőlhetetlenűl
szivébe zárta az elnyomott bolgár nép.

14. Vetitett szöveg:
Dimitrovnak
a bolgár nép vezérének rnenekülníe kellett.
A nemzetközi nagytőke összefogott, elhatározták, hogy megölik a nemzetközi rnunkásosztály nagy harcosát. Az orgyilkos
szerepére a hitleri Németország fasiszta urai vállalkeztak.
1933-ban hamis vád alapján perbe fogták Dimitrovot, vele
II Kornmunista
Pártot akarták a vádlottak padjára ültetni.
A per azonban nem úgy végződött ahogytan azt Hitlerék elképzellék.
15. A lipcsei tárgyaláson Dimitrov elvtárs nem vádlottként be~
szélt. Leleplezte a íasiszták aljas mesterkedéseit.
Oniássá
nőtt Dimitrov ebben a perben, mint a fasizmus elleni küzdelem egyik legnagyobb harcosa.
Göríng, ,Hitler barátja, az
akkori rniniszterelnök dührohamot kapott a tárgyaláson, amikor Dimitrov elvtárs ikérdéseket tett fel neki. Az egész világsajtót bejárta akkor ez aklép, mely azt ábrázolja, hogyan
kérdezte meg a' vádlottak padjából Dimitrov elvtárs Göringet:
.,Nyilván fé! ta kérdéseimtől mlníszterelnök
úr?"
A megzavart. megrettent náci bíróság kénytelen volt Ielmenterű Dimitrov elvtársat, aki a Szovjetunióban folytatta harcát a világ dolgozóinak érdekében.
'16. A szabadságáért harcoló bOI~gárnép ellenállását nem lehetett
megtörni. Amikor la fasiszta, kalandorok
1941-ben megtámadták a Szovjetuniót, a kommunísta párt a Iasiszták elleni
kírnéletlen harcra szelitotta fel a népet. Bu'gária ősi hegyei
között partizáncsapatok ezrei rombolták szét !3 németek közlekedésí vonalait, röpítették levegőbe a katonai raktárakat.
Partizánok siklátták ki ezt anémet
csapatszállító
szerelvényt is.
17. Nagyszerű hősöket lszült ez a harc. Meg nem alkuvó kornrnunísna harcosokat. rnint Níkola Vapcárovot a költőt. Tenge_ rész, rnozdonylűtő, majd gyári munkás volt Vapcárov elvtárs, 'a párt lelkes szervezője, a népi sz abadságharc rettenthetetlen hőse. 1942. júliusában a Iaslszták végezték ki.
18. Sok áldozatot követelt la hősi harc. Harmincezer embert gyrt.'
koltak le a íasiszták, javarészt malgatehetetlen öregeket és
asszonyokat, akiknek az volt a "bűnük", hogy nem árultak el
hol vannak la partizánok. AlIati kegyetlenséggel meggyilkolt
hazafiakat ábrázol ez 13 Ikép. Ezek a hősők éppen olyan bátran haltak meg rnint Nikola Botusev elvtárs, aki kivégzésekar ezt kiáltotta hóhérai felé: "A szabadságért könnyű meghalni, de minek a neveben haltok meg majd ti?"
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19. Az ellenállás azonban egyre erősődött. 1944. szeptemberében
V árnában a partizánole és la város lakosai leíegyverezték a
börtön őreit és kiszabaditották a politikai foglyokat. Ugyanígy nyitottak meg a szabadságharcosok
börtönét Szlivenben
és más .városokban is. A falvak egész sorában vették át az
unalmat a partizánok és la bolgár hadsereg- katonái tömegesen álltak át a szabadságharcosok
sorába.
20. 1944. szeptember 9-én a partizánalakulatok
elfoglalták SZófiát. Leírhatat'an volt a nép lelkesedése, mellyel a fővárost
Ielszabaditó hősőket köszöntötte.
21. A partizánok hősiessége azonban egymagában nem lett volna
elég :a fasiszta fenevad legyűrésére. A szabadságot a szovjet
csapatok bevonulása hozta meg végérvényesen a bolgár népnek. Leírhatatlan lelkesedéssel fogadta a bolzár falvak bs
városok sokat sanyargatott
népe a szovjet harcosokat.
22. Felszabadúlt az ország. Hazatért a Szovjetunióból a bolgár
nép nagy vezére, Georgij Dimitrov elvtárs, hogy az ország
Ielépítésében vezesse új, nagyszerű győzelmekre a bol.gár
népet.
23. Es a szabad országban teljesü!" a nép évezredes álma, .:.- azé
lett a föld, aki megműveli. Száznegyvenezer
szegényparaszt
család jutott földhöz laz új földtörvény végrehajtása során.
Ez az idős bo1gár parasztember nemcsak földet kapott, de a
fiatal szibériai szovjet kelhozparaszt még szántani is segített neki frissen 'kapott tulajdonán.·
,
'
24. A fasiszták által rombadöntött országot újjá kellett építeni.
Nagy és nehéz harc állt a dolgozók előtt. Dimitrov szavára
azonban lelkesen fogt:ak az építés gyönyörű munkájába.
A rohambrigádok valóságos hőskölteményeket alkottak ebben
az időben. Dimitrov ~akran
kereste fel a rohambrigadok
dolgozóit munkahelyeiken, hogy munkájukról, problémáikról.
életükről beszélgessen velük
'

25. Vetített szöveg:
A romok elta-karítása után hatalmas arányú
épitőmunka kezdődött. A Kommunista
Párt kidolgozza a kétéves tervet,
amely megteremti
a nehézipar és a gépesített nagyüzemi
mezőg azdaság előleltételeit. A terv új világot nyitott meg az
ország előtt.
26. Bulzária g;azdag ország. Térképünk azt rnutatja földje milyen
gazdag szénben, szinesférnekben, vasércben és egyéb ásványi kincsekben. A régi világban ezeknek a kincseknek javarésze kiaknázatlanul
hevert a föld rnélyén, amit mégis ki6

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

bányásztak ez sem a bolgár népet, hanem idegen elnyomélt
gazdagította.
Az üzemek do'gozói lelkes örömmel üdvözlik az új alkotmányt, rnely kezükbe adta a bo'gár föld rnéhének kincseit,
a bányákat és gyárakat. Az alkotmány értelmében 1947. decemberében törvényt hozott a bolgár képviselőház a bányák
és az ipar döntő részének államosításáról.
1848.Jbarn Moszkváhan kőtötték
meg a Szovjet-Bolgár
Barátsági és Egyűttműkődésí
szerződést. Sztálin elvtárs jelenlétében írja alá Dimitrov elvtárs a fontos. nemzetközi okmányt. A bányák és nagyüzemek állarnositása még egymagában nem lett volna elegendő, a gyors fellendüléshez
gépek, :l
modern technika ezernyi vívmánya kellett. Ezt biztosította
a Szovjetunió nagylelkű segítsége.
A kétéves és az azt követő ötéves terv során új üzemek szá- .
zai nőttek ki la földből. A terv szűlötte 13 Lenin Acéllg)'ár is.
Az urak Bulgáriájában nem volt vaskohászat, az ötéves terv
fejlett nehézipart teremt a Bolgár Népköztársaságban.
Ma már szerszárngépeket il:'>gyárt a modern bolgár nagyipar.
A Szovjetuníó segítségével
a bolgár gépgyártás elérte az
1939-es termelés kilencvenszeresét. A terv szülötte a szófíai Thaelmann fonoda is. A tágas, világos munkaterrnekben öröm dolgozni. Kiváló minőségű textiláru készül itt a bolgár dolgozókrészére.
Az új gyáraik rnellett gyönyörű óvodák, napkőzí otthonok
létesűlnek.
A kosztínbrodi Dimitrov-vegyiüzem
napkőzijében
is szakképzett pedagógusok vigyáznak 13 dolgozók gyermekeire. 1944-ben három üzemi bölcsőde volt az országban, ma
már meghaladja számuk a kétszázat. Az ötéves terv végére
53 ezer :gyermek számára létesítenek napközi otthonokat.
Napfényes, modern munkáslakások épülnek a gyának rnellett,
Az új lalkótelepek is azt fejezik ki, hogy Bulgária urak országából a nép hazája lett.
.
Rákosi elvtárs bul:gári:ai útja során, 1948-ban Dimitrov elvtárssal együtt egy útépítést tekintett' meg. A bolgár és magyar nép barátság-ta megnyilvánul abban is, hogy ipari termékekkel és értékes nyersanyagokkal
segítjük egymást hatalmas terveink megvalósításában.
1949. júliusában halt meg a bolgár nép nagy vezére, a nemzetközi munkásosztály
feledhetetlen
fia 'Georgi Dimitrov.
Döbbent gyászba borúlt laz ország. MoszkVi3i ravatalánál
díszőrséget állt barátja és nagy tanítómestere
Sztálin elvtárs is.
7

36. Dimitrov elvtárs temetésén Vlko Cservenkov elvtársűnnepélyes esküt tett a Párt nevében; hogy a bolgár nép halhatatlan
fiának, a bolgár rnunkásosztály
nagy vezérének szellemében,
a Szovjetunió 'oldalán építi tovább ISmbad orszáaát Bulgária
népe.
37. A ibO'lgár nép beváltja Cservenkov elvtárs esküjét. Éjjelnappal folyik az építkezés Dírnltrovgr ádban. Hatalmas üzemek születnek az új szeeialista városban, mely a bolgár nehézipar fellegvára lesz.
épült fel la boigát nehézvegyipar e'ső hatal38. Dímitrovgrádban
mas alkotása a Sztálin vegyikornbinát. Két évvel a kitűzött
határidő előtt készült el ez a városnyi nagyságú üzem, mely
évente 110 ezer tonna műtrágyát termel.
Cservenkov erőmű barnaszénből
termel
39. A dirnitrovgrádi
elektromos áramot. A villamosenergia termelése mezkőzelíti
a háborúe'őtti
termelés hétszereséf.
Az erőmű áram ával hatalmás gépek lendülnek rnunkába, falvak ezreiben gyúl majd
ki a villany, hogy szebbé, könnyebbé tegye a dolgozók
életét.
40. Villamosoklat is hajt ez az .árarn a kőzeli városban, méghozzá
olyan villarnosokat, rnelyek maguk is a bolgár gyárakban készültek.
41. Hatalmas vizierőrnűvek épültek a tervek során Bulgáriában.
A Roszíoa erőrníivet Illyés Gyula magyar költő is meglátogaHa .. O így ír erről az épitkezésről: ...
42. Vetített szőveg:
"Még áll a falu, de készűl a gát,
'1
A duzzasztó a szikíavölgyön át.
Csillék, daruk, csigák, tíz féle gép
Bs lent a vö'gyben hangyalkép a nép."
43. Az Arda folyón épült a Bel Izvor erőmű. A hatalmas sziklafla!lak között rnéltóságteljesen hömpölygő folyót is szolgálatába állította már az ember. Partján távvezeték viszi a villanyánarnot távoli gyárak és falvak gépeinek rnezhajtására.
nagy harcostársáról
44. Vaszil Kolarovról, Dimitrov elvtárs
nevezték el ezt a hatalmas völgyzárógátat, amely 1800 rnéter
magasan a terrger színe felett épül a RhÚJdope hegységben.
Harmincezer hold öntözését
teszi lehetövé és nagymennyiségű villamosenergiát
termel.
az. állam segít45. De a bolgár parasztok nem várnakmindenben
ség-ére. A szövetkezetek, termelőcsoportok parasztjai közős
murskával számtalan ilyen kisebbméretű duzzasztógátat épí8

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.1
53.
54.

55.
56.
57.

tettek. A rnesterségesen öntözött terület ma már négyszer
akkora mint a háború előtt volt.
Országszerte szovjet tapasztalatok
felhasználásával
folynak
a növénytermesztési
kísérletek.
új gyapot- és paradicsomfajtát új fagyálló búzát, nagyobb termést adó rozsot nemesitettek ki és honosított aik meg a bolgár szakemberek.
Az állatáílomány
is rohamosan növekszik. A pleveni Dimitrov állami g:azc!Jaság területe nagyobb mint egy átlag-os régi
falué.
A bolgár rnezőkön megjelentek a rnodern szovjet gépóriások.
Sztálinyec kombájn takarítja be III termelőcsoport búzatábláján a tenn ést.
A lánctalpas traktor is jóbarátja lett a bolgár falu dolgozóinak. Az ötéves terv végén már 150 gépáHomás 10 ezer tnaktona szántja a bolgár íő'deket, melyeknek több rnint felén,
52 % -án szövetkezeti termelés folyik.
.
ünnepnap a beszolgáltatás a bólzár falvakban. Az állam segítségét azzal hálálják meg a dolgozó parasztok, hogy a
géptől !klö,zlvetlenül az állami raktárakba
viszik terményeiket, első terményeikkel
beadási kötelezettségüknek
tesznek
eleget.
A bolgár föld híres terrnénye la dohány. Ez a fiatal parasztlány ellenőrzi az állami dohányraktár szárítójának rnunkáját.
A szővetkezetek vezetőségi tagjai között ma már 25 ezer nő
van BU~g'áriába.n.·
•
Vidáman dolgozik a bolgár ifjúság, mely m31gának építi országát. A dús termés, a gazdag szőlőfűrt is mintha visszarnosolyogna erre a fiatal lányna.
"
A mezőgazdasági technikumban la legjobb szakemberek vezetésével sajátítják el a. gépesített mezőgazéaság ezernyi technikai fortélyát a fiatalok.
A parasztfiatalok
előtt megnyílt minden út. A Lenin-gyárban
öntö szakmunkások százait képezik ki a tervek során. A ííatal őrrlők, akiket képünkön látunk, nem re g még valamennyien
kint do!goztalk a földeken. Most acélt öntenek, hogy még több
traktort, kombájnt kűldjenek haza a faluba.
Az ipar legjobb dolgozói átadják tapasztalataílcat
a fiataloknak Atanaszov, a többszörösen Ikitüntetett bányász újfajta
bányagépek kezelésére oktatja az ifjúságet.
Hatalmas, modern iskolák épültek la terv során. Ez a kőzépisko'a 1951-ben épült Szóíiáhan. Osszesen 1200 új iskola nyílt
lffiteg'laz országban az elmúlt 7 esztendő során.
Kísérletek régzése közben liátjuk a szófiai egyetem vegyészhallgatóit. Az egyetemi hallgatók száma a háború elötti 13
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. ezerről 28 ezerre emelkedett. Az új egyetemisták túlnyomórészt rnunkás- és panasztfiatalok.
58. De nemcsak a fiatalok tanulnak Bulgáriában, az idősebbek is.
Az urak Bulgáriájának egyik legfőbb bűne, hogy a felszabadulás előtt a bolgár nép egyharmada nem tudott írni, olvasni,
Az elmúlt évek során 80 ezren tanultak meg a betűvetést. az
ötéves terv végére pedig nem lesz olyan dolgozó Bulgáriában, laki irní-olvasnl ne tudna.
59. A legféltettebb kíncs a gyermek. Orvosok ellenőrzik a csecsemő fejlödését. A Bo1gár Népköztársaságban
1944. óta
rnegtízszerezték a férőhelyek számát aszülőotthonokban
és
szerte az országban ezer gyermekezészségűgyi
intézet rnűköd'k. .
60. Boldog gyermekkaclajtól hangos kora tavasztól késő őszig ez
la fenyvesek közt épűlt úttörőtábor.
Ebben laz esztendőben 115
csodás kék tenger partjának sokszáz űdűlő jében.
&1. A Fekete-tenger partján van a Liliana Dimitrováról,
a bolgár ifjúrnunkás mozgalom hős mártírjáról elnevezett üdülő.
A bolgár dolgozók százezrei pihennek évi rnunkájuk után a
csodás ikJé Henger partjának
sokszáz űdűlőjében,
62. Es nemcsak szabadsáigát tölti gyönyörű új épületekben a bolgár dolgozó, 'hanem szép és vidám hétköznapj ait is. Hatalmas
területen új rnunkáslakások
épülnek. Az egysk új szóílaí
imunkásnegyed modern házsora előtt fehérmárvány
Sztálin
•
szebor emlékezteti a dolgozókat, kínek köszönhetlk
szabadságukat, független, boldog, békés életüket.
63. Falun is új, egészséges házaikban laknak az emberek. Ezek a
paraszthásak
azt hirdetik, milyen más a Ielsz abadult dolgozó
paraszt élete, rnint apjáé, nagyapjáé volt, aki csepp földjén,
vagy a földesúr nagybirtokán küzdött a. sovány kenyérért.
64. Vidáman járják népi táncaikat a parasztliatalcki Az ünneplő '.
város felvonulását gyakran tarkít ja egy-egy népviselétbe
öltözött táncoló csoport.
.
:5.5. A gépek könnyebbé tették a munkát, több idő jut szórakozásra is. A falusi szinjátszó csoport vidám jelenetét látjuk.
66., Ezt a pompás Ialíszőnyeget bolgár parasztasszonyok
készítették Sztálin elvtársnak, a bolgár nép nagy barátjának
A szőnyeg aljára az aszály tói annyit sujtott Dél-Dobrudzsa
térképét szőtték, ahol a nagy sztálini tervek rnintáj ára az őtéves terv során hatalmals arányú csatornaépítkezés
indul
meg.
67. Mint egykor Dimitrovnak, rnost Vlko Cservenkov elvtársnak
számol be végzett munkájáról a bolgár nép. Az üzemek kül10
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dőttei arról tájékoztatják
Cservenkov elvtársat, 'hogyan teljesítették határidő előtt a terv által rájuk rótt Ie'adatckat.
D8, A bolgár nép Dimitrovelvtárs
síremléke
előtt tüntet a
békéért. Százezres tömeg vonul fel a főváros utcáin, hogy
hitet tegyen a 'béke ügye mellett,
59. Életerős, egészséges, ta béke megvédéséért minden áldozatra
elszánt ifjúság sorakozik fel a szóíiai stadionban 13 sportoló
fiatalok ünnepén. Ez az ifjúság képes. megvédeni szabad hazáját az imperialista rablók minden támadási kísérletével
szemben.
f'O. Erős, Iegyelrnezett, jól Ielszerelt a bolgár néphadsereg.
A hős harcosok
példaképe a dicsőséges
Szovjet
Hadsereg, rnely hazájukat is felszabadította a fasiszta járom alól.
Tudják, hogy fegyvereik győzhetetlenek, rnert a bolgár népnek békés épitőrnunkájában olyan szövetségesei vannak, mínt
a béketábor sokszázmillió dolgozója. a népi demokratikus
országok és a világbéke őre, a hatalmas Szovjetunió,

VÉGE.
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