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IiÉPEK

A SZOVJETUNIÓBÓIJ

KIADJA
A Nf:PMŰVELf:SI
OKTATÁSI

MINISZTf:RIUM
OSZTÁLYA

BUDAPEST,1951

TUDNIVALÓK
ABESZELÖ
KEPEK előadásszövegeit
és filmdiasorozatait
az illetékes megyei tanács népművelési
alosztálya
díjtalanul kölcsőnzí. Az odaszállítás költségei a kőlcsőnző
hivatalt, a visszaszállítás költségei a kölcsőnvevőt
terhelik. Kőzérdek, hogy a szövegkönyveket
vísszaküldjűk
A kőlcsőnzőtt

a filmdiasorozatokat
felhasználásuk
után azonnal
a Megyei Tanács Népművelési
Alosztály címére.
előadásszövegekért
és diasorozatokért
a kőlcsön-

és

vevő hivatal anyagi fe!elősséggel tartozik.
Aszöveget
változtatnl
(áthúzni
síb.) nem szabad. Különösen
kiméljük
a Iilrndiasorozatokat a -karco'ástól.
A vetítettképes
előadásokkal
kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok és észrevételek
közlését
a Népművelési
Min'sztérium
VI. főosztálya
(Budapest,
V., Báthory-u.
10. V. em.) bárkitől
köszönettel veszi.
Az 1949-50-1951.
oktatási évadban megjelent vetítettképes
előadásszövegek
és Lrr:d:asorozatok
címjegyzéke
a Iűzeí boritólap jának

hátsó oldalán

található.

Ennek laz e.őadásnak
lési Min:sztérium
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la szövegét

Oktatási

OP~l.57(-

Osztálya

.

és képanyagát
á.Iitotta

ö:~ze.

a Népműve-

.

A z előadás képei:
3. Moszkva (felirat).
4. Lenin-rnauzoleum.
5. Moszkva ío'yó egyik hídja.
6. Tankek felvonulása
a Gorkij-utcán.
7. Szrnolenszkí-tér
egyik Ielhőkarcolójának

8. Felhőkarcoló

gipszterve.

építése.

9. Moszkvai Állami Egyetem
építése.
10. Staféta Moszkva egyik utcáján.
11.

Moszkvai

állatkert

12. Személyszáólitó

egyiik részlete.

gőzös

13. Diesel-rnozdonyos

Klajzrnini-tavon.

vonat.

14. Filmgyári

lelvétel.

15. Moszkvai

utasszállító

repülőtér

16. Oroszországi
Szovjet Szocialista
17. újjáépített
lakóház Sztálingrádban.
18. V manytnaktor.
19. Urali Kirov-gyár szer előrnűhelye.
20.

Napr aforoószedő

kornbájn.

21:
22.

Cukorrépa rakodógép.
Csatornaépítő
gép.

23. Földgyaíu.
24.

Facsemetekiszántó

25. Öntőzéses
26.

Agasbúza.

gép.

gabonatermesztés.

egyik

részlete.

Köztársaság.

(felira i)

27.

Későnérő

óriáskáposzta.

28. Ar hangels tanácsháza.
29. Keletszibériai szénigaZga

tóság

épülete.

30. Gabonatisztitógép
munkában.
ar. Leningrád hangversenyterme.
32.
33.
34.
35.

Kazahsztan,
(felirat)
Gabonabeszállítás.
Répaszedőgép.
Olajlepároló gyár.

36.

Alma-Ata

g;yermekszínháza.

37. Főldkotrógép.
38. Karagandal
bányászszínház.
39.

Belorusszia.
(felirat)
egyik tere.
41. Burgonyabetakarítás
a Vörös
42. Mimsz,ki Kirov szerszámgépgyár

40. Minszk

Park kolhozban,
részlete,

43. Textilkornbinát.
44. Tőzeggyüjtőgép.
45.
46.
47.
48.
49.

Szovjet-Örményország.
(feJirat)
'Gyapotszedő
kornbajn rnunkában,
Kolován és Zaharján
a szeeialista
Örmény női sakkbajnokság.
Bakui cipőgyár
vulkanizáló-sajtoló

munka

hősei.

üzeme.

50. Szov jet-ü zbekisztán.
51.

Uzbek

lányok.

52. Uzbek bányász atí íőiskoéa.
53.

Tamara

54.

Egy ipariskdia

Hanum

55. Ukrajna. (felirat)
56. Kíevi Legfelsőbb

üzbek

Tanácsház

BglY ukrajnai kelhoz
58. Kelhoz kultúrotthon.
59. Ukrán sportolók.

57.

60.
61.
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Gruzia.
Tblliszi

néprnűvésznő.

hallgatóinak

(Ielír at)
Állami Opera

zenekara

próba

közben,

palotája.

brigádjának

megbeszélése.

és Balettszlnháza.

62. Azerbajdzsán. (felirat)
63. Hegymászók.
64. Moldva. (felirat)
65. Szőlőfürt súlyának lemérése.
66. Faiskola öntözőberendezése.
67. Kirgizia. (felirat)
68. Almaszüret.
69. Permetezés repülőgépről.
7'J. Tadzsikísztán (felirat).
71. Tadzsik iskoláslányok.
72. Gyapothegyek.
73. Turkménia. (felirat)
74. Mesterséges tó.
75. Karél-Iinn Szovjet Kéztársaság.
(felirat)
76. Faúsztató,
77. Női síverseny indulói.
78. Litvánia. (felirat)
79. Litvánia egyik gyermekotthona.
80. Kaunászi
egyeteini hallgatók táncegyüttesének
81. Lett Szovjet Szeelalista Köztársaság. (felirat)
82. Jelenet a "Kárhozottak
ősszeeskűvéséből",
83. Lett bányászok kvarcíénykezelése.
84. Kerneri szanatórium.
85 .. Moszkva. (felirat) .
86. Zíss-autógyár egy részlete.
87. Zvezda típusú versenyautó.
88. Filatov professzor egyik operációja közben.
89. Szovjet gyermekek a folyóparton.
90. Béke Híveinek Osszszövetséai Kongresszusa.
93. Nyíkcláj Tyihonov beszél 18 koneresszuson.

előadása.

94. Sztálín,
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Képek a Szovjetunióból
3. MOSZikva.
4. A Vörös-tér Moszkvában.
Itt
amelyhez az év minden napján
vonulnak a dolgozók.

van a Lenin-mauzoleurn,
végeláthatatlan
sorokban

5. A Moszkva-íolyó
egyik hídja és MOtSzkv/aegy résziéte. A háttérben a Kreml tornya látható.
6. Ugyancsak a Krernlhez vezet a Gorkij-utca, ahol, rnint a
képen látjuk, éppen fel/vonulnak a vi,lág legerősebb hadseregének, a legyőzhetetlen Szovjet Hadseregnek páncélos egységei.
7. Ez a kép Moszkva
egyik terének, a Szmolenszki-téren
épülő felhőkarcoló gipszmintáját rnutatja. Jól látjuk, hogy ezek
nem laz amerikaí nagyvárosok
csúf, skatulya-házaihoz
hasonlóak.
Moszkvát
a szeelalista építőművészet
remeke]
szépítik.
8. Az előbb megmutattuk
a Szrno'enszki-tér
tervét. Mos·t bemutatjuk, hogy rnilyen ez az építkezés a gyakorlatban.
A Moszkva :különböző részén egyszerre
épülö nyolc felhőkarcoló egyikét látjuk. Fejlett munkarnódszerekkel
többezer
munkás dolgozik ezeken' az építkezéseken.
9. Hogyan épül egy ilyen felhőkarcoló? Ezt mubatja meg most
ra Moszkvai Allami Egyetem
jelenlegi építkezése, amelyet
1951-ben fejeznek be. Hatalmas, rnozgatható torony-daruk,
melyek együtt emelkednek az épülettel, végzik a szinte teljesen gépesített építkezést. Ahogy a kép baloldalán láthatjuk:
4

földkiemelő elevátorok egész dombok/at tüntetnek el az építkezés útjából és szórják a teherautókba a felesleges földet.
10. A háttérben másik hatalmas építkezés történik,
az utcán.
pedig stafétavers-enyt látunk. A moszkvai szovjet fiata-ok
mérik össze erejüket. Ez a kép arról a hagyományos futóversenyről készült, amelyet Moszkvában rninden évben megtartanak és amelyben a stafétabotot hol futók, hol kerékpárosok, hol evezősök, hol meg motorkerékpárosok
viszik.
Itt 13 moszkvai állatkert egy részletet látjuk, ahol la fiatal
medvebecsok játéka vidám szórakozást nyujt a gyerekekből,
no meg a felnőttekből áJI1ónézőkőzőnségnek.
12. Személyszállító
gőzös Iél moszkvaiak egyik kedvelt kirándulóhelyén a kljazmini tavon. Vízduzzasztó segítségével mesterségcsen készült ez a tó,
ll.

13. Ez pedig egy új Diesel-rnozdonyos vonat, amely Moszkva és
a híres feketetengeri fürdőhely' Szocsí között közlekedik.
Ez ~a vonat az 1855 krn-es utat 37 óna 10 perc alatt teszi
meg.
14. Ez a kép az egyik moszkvaí filmgyárban készült, ahol a hatalmas lámpák fényében éppen egy jelenetet vesznek fel a
"Vidám vásár" c. szovjet filmből.'
15. A moszkvai utasszállító repülőtér
egyik részletét
látjuk.
Szinte a nap minden percében indulnak innen 13 gépek a hatalmas ország, s az egész világ minden tája felé.
16. Oroszországi

Szovjet Szeelalista

Köztársaság.

17. Ez itt a Honvédő Háborúban földig rombolt és most csodálatos újjáépűít hős város, Sztálingr ád egyik épülete. A sztálingrádi traktorgyár munkásai részére készült.
18. Ha már traktorról beszélünk, rnutassuk be mindjárt, milyen
a híres szovjet villany traktor,
amely ánarnszedővel, felsővezetékről kapja az áramot.
19. Itt az maii Kirov-gyár egyik műhelyét látjuk, ahol a hatalmas "C-80"-as
traktorok szerelese
futószalagon történik.
Ezeket a "Sztálinyec"-traktorlÜkat
már nálunk is ismerik.
5

20. A Szovjetunióban csaknem minden mezőgazdaságí
munkát
gépesítettek
már. Itt egy olyan kombinált mezőgazdasági
gépet látunk, amely éppen napraforgót szed. A napnaforgó
fejek egyenkén ti levágasát és a napraforgó szarvágás nehéz
munkáját végzi el ez a gép.
21. Itt pedig la cukorrépa gépesített rakodását látjuk.
A csomókha gyüjfött répát ennek a gépnek la segítségével rakják
a teherautókra.
22. A kommunizrnus építésének sztálini tervei alapján szerte a
Szovjetunióban hatalmas földmunkálatok folynak. Ez a kép
egy csatornaépitő gépet mutat működés közben. A gép egymaga sokezer ember munkáját végzi el. Az ilyen gépek segítségével épüI,nek azok a többezer kilométer hosszú csatornálk, amelyek sokszázezer holdas terűleteket tesznek termékennyé.
23. Ez a traktor, vagy másnéven "földgyalu" halmokat, dombokat tüntet el az építkezés útjából. Hasonló :szovjet gépek
már dolgoznak nálunk is la Dunapentelel Vasmű építkezésénél.
24. Még egy gép, amely szintén újdonság nekünk: a facsemetekiszántó eke, amelynek segítségével a íaiskolák kiszántják
és elszállítják az erdősítéshez szükséges fiatal íacsemetéket.
25. Itt egy olyan rnezőgazdaságí kísérletí telepen vagyunk, ahol
az öntözött földön szakemberek, agronómusok kísérleteznek
az ágasbúza egyik fajtájának terrnesztésével.
26. Ime az eredmény:
szovjet ágasbúza!

a csodálatosan

dús, tömött kalászú, híres
.

27. No de nemcsak gabonatermelésben
vannak nagy eredmények! Nézzük csak meg ezeket az egyenként kb. 15 kg-os
káposztafejeket a moszkvaí terület egyik nemesítő állomásán. Jelena Popova, Sztálín-díjas nemesítő kísérletezik ezzel
a kései káposztafajtával.
amelynek hektáronkénti termelése
eléri laz 1000 méterrnázsát.
6
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28. Nemrég épült Arhangelszk tanácsháza. A város az Orosz
Szeeialista
Köztársaságban,
az tszaki Jegestenger
partján
fekszik.
29. Ez a kép Szibériában, Irkuckban készült. A keletszibériai
szénigazgatóság
épületét mulatja. Alképen liátható trolibusz
ugyanolyan, mint a mi trolibuszunk Pesten, hiszen azokat is
a Szovjetunió szállította nekünk.
30. Most a Szovjetunió egyik leggazdagabb vidékén, a kubáni
kozákok földjén vagyunk. Ezen a képen az egyik nagy kubáni
állami gazdaság
munkásnői
a legmodernebb gépek kel tisztítják a gabonát.
31. Leningrád, a hétszáznapos ostromot hősiesen álló, nagyszerű
város egyik hangversenyterme.
ahol éppen az Allarni Aka-'
dérnia Zene- és Énekkara hangversenyez.
A _ Szovjetunió
csodálatosan
gazdag zeriekultúráját
hangversenyekről
és la
rádióból már mi is ismerjük.
32. Kazahsztán.
33. Ez a kép a Szovjetunió egy másik köztársaságában,
a
Káspí-tenger
mellett
elterülő Kazahsztánban
készűlt. A
Dimitrovról elnevezett kolhoz autókanavánja
szinte diadalmenetben szállítja a raktárakba a bő termést.
34. Dolgozik a répaszedőgép.
A cukorrépát
a földben meglazít ja, kiemeli, lefejti, a gép mellé kupacokba rakja, külön
la répát és külön la répafejet.
Ez a gép naponta 5 kat. hold
répát takarít be.
35. Olajpárológyár.
Kaz ahsztán olajmezőí bőségesen szolgáltatják a kiváló minőségű
olajat. Ez iaz ország olajon kívül
ige,n gazdag ásványi kincsekben, különösen színes fémekben.
36. Kiazahsztán fővárosa: Alma-Aba. Ez la gyönyörű épűlet AlmaAta gyermekszínházát
rnutatja.
37. Ezen a képen hatalmas Iö'dkotró
gépet látunk munkában.
A szén itt _sok helyen közel a föld felszín éhez található. Exkavátor, markológép termeli ki a szenet,
38. Kanaganda a bányászok városa. Ez a gyönyörű épület pedig
a karagandal bányászok részére épült Nyári Színház.
7

39. Belorusszia.

I
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40. Belorusszia fővárosának, Minszknek egyik terét látjuk. A háborúban teljesen lerombolták a várost. Ma az itt láthatóhoz
hasonló épületek,
terek díszítik a fejlett kultúrájú ipari és
kolhozköztársaság fővárosát.
41. Belorusszia a burgonya hazája.
Nína Guzova, a Vörös
Park-kelhoz
brigádvezető Je, a szovjet
mezőgazdasági
tudomány új módszereivel a rnult évben egy hektáron 300
mázsa burgonyát takarított be.
42. A mínszki, Kírovról elnevezettszerszárngépgyár.
- Figyeljüx
csak meg a háttérben álló nagy láda felírását - éppen
Magyaronszág számára kűldenek gépeket a szovjet dolgozók.
43. Most egy textilkornbínát íonóműhelyét
:I!átjuk. Galandinova,
a gyár egyik legjobb fonónője már az elmult nyár folyamán
1951~e:s tervét teljesítette.
44. Gépek, gépek míndenűtt. Itt
munkában. A Szovjetunióban
tását is gépek végzik.

tőzeggyüjtő
gépeket
'látunk
a tőzeg kiterrnelését és szállí-

45. Szovjet Örményország.
46. Az Örmény Szovjet Köztársaság "fehénaranyát", la gyapotot
gyapotszedő kornbájnnal takaritják
be. A gyapotszedő kOlTI1bájn erős légárammal szívja magába
a gyapot pihéket és
gyorsan forgó apró kefékkel emeli ki a felpattant tokokból 13
gyapotszálakat. Ez la gép egy óna alatt 4 és fél mázsa gyapotot szed le.
47. Örményország
másik büszkesége:
a dohány. Kolován és
Zahar ján, a szocralista munka két hőse gyönyörködve nézegetik adohányleveleket.
Gyapoton és dohányon kívül rizst,
szőlőt és gyümölcsöt is termelnek.
48. Folynak az örmény női sakkbajnokság kűzdelrnei. Az azelőtt
szánalmas életű, elnyomott örmény asszonyok
és leányok
ma már a férfiakkal teljes egyenjogúságban
dolgoznak, míívelődnek és szórakoznak.
8

49. A balcui - Mikojánról elnevezett - cipőgyár naponta 7.000
pár gyermek és női cipőt gyárt. A cipők nagy része forró
vulkanizálással készül, os képünk éppen ezt a vulkanizálósajtoló üzemet mutatja.
50. Szovjet Uzbekísztán.
51. Itt pedig űzbek leányoklat látunk, az üzbek Szeeialista Szovjet Köztársaság küldötteit,
amint éppen a béke hívei ősszszövetségi koníerenciájára
érkeznek Moszkvába. R€igen elnyomás volt
részük nekik is - ma, mint a képről is látható - mellükön ott csillognak a honvédő háború és a békés
épitőrnunka kitüntetéseí.
52. Popov professzor, egy Uzbek Bányászati Főiskola harmadik
évfolyamcs növendékeinek tart előadást. A cári Oroszország-·
ban ritkaságszámba
ment,
aki írni-olvasni tudott. Ma az
üzbek fiataloknak
4740 iskoláj a van.
űzbék néprnűvésznő
népi
53. Tamana Hanum - Sztálín-dijas
táncot ad elő. Sokan emlékeznek rá nálunk is, Budapesten
is fellépett,

a

54. Ime, néhányan a szovjet zenerníívészet
pótlásából.
Egy ipariskola hallgatóinak
Kornszornol
kongresszusa
alkalmából
versenyre.

sokszázezres után- .
zenekara készül a
rendezett
kuItúr-

55. Ukrajna.
56. Az Ukrán Szovjet Köztársaság
fővárosa: Kiev. Képünk a .
háborús pusztulásból
újjáépült Kiev egyik legszebb épületét,
az ukrán legfelsőbb tanács palotáját ábrázolja.
57. Egy ukrajnai kolhozban, Zója Polujánova
brigádvezetőnő
beszámol brigádjának a soronlévő mezőgazdaságí
munkálatokróI.
kuItúrotíhonában
tanulnak, olvasnak, rnűvelődnek
58. Akolhoz
a fiatalok. Sokat tanulnak, hogy minél jobb szakernberekké
váljanak és minél nagyobb terméseredményt
érjenek el..
59. Híres ukrán sportolók. A 4X 400 méteres szovjet váltóbajnokságok győztes csapata, a nálunk is ismert Csevgun,
Bulancsik, Gyeniszenko, és Modaj.
9

60.

Gruzla.

61.

Sztálin szűlőhazájának,
ségű Tbkiszi. Képünk

Gruziának
fővárosa:
a Tbiliszi Allami Opera

épületét ábrázolja.
Az épületen
művészet
jellegzetes
elemei.
62.

Ja festői szépBalettszínház

és

megfigyelhetők

a gruz

népi

Azerbajdzsán.

63. Felhőkig
érő hegyek
kön egy bátor turista

emelkednek

hegyrnászó-kőtél

Azerbajdzsánban.
segítségével

Képüntör felfelé

a sziklákon.
64.

Moldva.

65.

Moldva gyümölcsés szőlőtermeléséről
híres, Itt a képen
látjuk éppen, Jamint az egyik szőlőkolhozban
megállapítják
szőlőíürt súlyát.

azt
~

66.

A fejlettmoldvai
mezőgazdaság
egy faiskola
öntözőberendezését

Itt

67.

Kirgizia .

egyik
látjuk

titka az öntözés.
üzemben.

. 68. ALmaszüretet
látunk Ja föld egyik legnagyobb
gyümölcstermelő országában,
la' Kirgiz
Szovjet
Köztársaságban.
Ha
Belorussziában
burgonyahegyeket
láttunk,
akkor
iH almahegyekkel találkozhatunk
...
69.

Repülőgépről
szórnak
permetezőezereket
a káros
rovarok
által veszélyeztetett
vidékek fölé. Kirgiziában
azelőtt nomád
állattenyésztéssel
foglalkozott
a lakosság. Ma Ja szeeialista
rnezőgazdaság
rnínden technikai
vivrnányát
felhasználják.

70. Tadzsikisztán.
71. Vidám

tadzsik

ískoláslánykák

csoportja.

Tadzsikisztán

az az

ország, ahol a Nagy Októberi
Forradalom
előtt 200 emberből osak egy volt írástudó.
Ma kivétel nélkül minden tadzsik
fiatal korának
és képességeinek
megfelelőert
- rendszeras iskolai
72.

oktatásban

Tadzslkísztán
gok cséplés

főterménye
után,

felé a hatalmas
10

úgy

részesül.
a gyapot
emelkednek

gyapothegyek.

Ahogy

nálunk

Tadzsikisztánban
A mi textilgyáraink

az asztamindennagy-

részét i-s a Szovjetunió
tátja el gyapottal.
A szovjet
tapasztalatok alapján honosítjuk
meg nálunk is agyapottermelést.
73.

Turkménia.

74.

A képen
tereéges

a sokezer kilornéteres
tavak egyikét látjuk.

eddig is több, mint százezer
tagból, a legújabb sztálini

csatornákkal
A csatornák

hektár
tervek

torna
pedig újabb,
országnyi
virágzó kertgazdaságzá.
75.
76.
77.

mes-

már

földet hódítottak
el a sivaegyike:
a Turkrnén
főcsaterületeket

változtat

majd

Szovjet Köztársaság.

Karél-Fínn

Ez a köztársaság
egy

összekötött
létesítésével

gépesített

erdőgazdaságáról,
faúsztató-berendezést

A Karel-Finn
Szovjet
Köztársaságban
~gy női siverseny
indulóit

Képünkön

íaipar éról híres.

Képünk

ábrázol.
szinte
látjuk.

mindenki

síe!.

78.

Litvánia.

79.

Ez a kép a Litván Szovjet
Köztársaság
egyik gyermekotthonában
készült
E jóltáplált
gyermek
már egy szabad nép
boldog országában
született. Sok-sok gyermekotthonban.
szerető gondoskodásban
részesülnek
a kísgyerrnekek,
míg anyjuk
dolgozik.
'
.

80.

Az ujjászűletett nép egy vidám ünnepnapját
ábrázolja
képünk A kaunaszi
egyetem
htaHiga16inaik táncegyűttess
szines .
népviseletben
népi táncot mutat be.

81. Lett Szovjet Szocialista
82.

Köztársaság.

A kőztáisaság
igen Iejlett szinházi
életéből látunk most egy
jelenetet.
Lehet, hogy
sokan felismerik,
hiszen a jelenet a
nálunk
már
ismert:
"Kárhozottak
összeesküvése"
cimű

fEmMI való.
83.

Nézzünk be rnost egy lettországi
bárnyá ba , ahol mint a
képen látjuk - bányászok
munkájuk
befejezése
után kvarcfény-kezelést
kapnak. Mozgólépcső
viszi őket végig a kvarclámpákkai

felszerelt

folyosókon,
II

84.

A lett tengerparton
szanatórium,
amelyben
ideérkező

85.

dolgozók

Riga
a lett

me.lett -

van a híres Kemeri
és a Szov jeíunió több: részéről

pihennek.

Moszkva.

·86.

újból a Szovjetunió
fővárosában
vagyunk!
Éppen azt látjuk,
amint az egyik autógyárban
futószalagon
készülnek
a híres
"ZISS"
autók. A nagyszerű
szovjet
autókat,
a Zisseket Pobjedákat,
személy- és teherautóklat
jól ismerik nálunk is.
A csepeli Autógyár
- me ly rövid fennállása
óta' már a második ezer teherautót
gyártja
a szovjet
példák nyomán
tér át laz autók íutósz alagos gyártására.
87. Még egy autó! Ez azonban
már versenyautó
a javából:
Pável
Barinov
a híres sz ovjet
autóversenyző
"Zvezda"
tipusú versenygépkocsiján.
88. Nézzünk be egy moszkvai kórházba, ahol a világhírű
Filatov
szemészprofesszor
éppen
operációinak
egyikét
végzi:
a
sz aruhártyaátültetést.
Filatev
már sokezer
embernek
adta
vissza elveszettnek
hitt szem ev ilágM.
89.

A szovjet
folyóparton.

gyermekek
nyári üdülése egy
A bs túrlsták
éppen iránytű

moszkvakömyéki
segítségével
tájé-

kozódnak.
90.

A

Béke

Összszövetségi

Hívei

nemrégiben
Moszkvában
éppen szavaznak,
93.

Kongresszusát

tartotlak

meg.

látjuk,
Az

me:yd

értekezleten

Nyikolaj
Tyihonov
hires szovjet
író beszél a konferencián:
"A Szovjetunió
13 béke 'erődje,
a világ lelkiismerete,
a béke
zászlaja. A Szovjet nép nem sajnálja
erőit a békéért
vívott
harcban!"

-94. A békeharcos
édesapja:

százrnilliók

a nagy

Sztálin.

egész világon meghallják:
megvédjük
a békét!"

12

élén

pedig

Nyugodt,
"Mi

ott

áU mindannyiunk

magabiztos

a béke

mellett

szavait

az

vagyunk

és
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