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A NÉMET

DEMOKRATIKUS

KÖZTÁRSASAG

1. Berlin. 1945. Mindenütt romok! A hitler! fasiszta hadsereg,
amely végiggázolt Európán és orvul megtámadta
a békés
Szovjetuníót, végleg rnegsemrnisűlt. Amerre járt, halál, pusztulás kísérte útján.
2. Varsót utca ról utcára, házról házra robbantotta fel a barbár
hitlerista horda, sokszázezer élő embert temetve a romok alá.
~Veszett
dühében felrobbantotta
a mi hídjainkat
is, romvárossá tette hazánk fővárosát, szép Budapestűnket. Hasonló
sorsra jutott sz árnos város a hitleristák
által ideigler-esen
megszállt területeken a Szovjetuníóban,
Romániában stb.
4. A nyugati imperialisták légi-gengezterei
versengtek a nácikkal a pusztításban. Megsemmisítő terrorbornbázásokkal
dőntötték romba anémet' városokat és ipartelepeket azokon a
területeken,
amelyekre az előretörő Szovjet Hadsereg készült
bevonul-n. Igy pusztult el Europa egyik legszebb kulturálís
központia, Drez da is. Az értékes mííemlékek, klasszikus szépségű épületek felbecsülhetetlen
értékű műkincsek helyén csak
üszkös romoklat hagytak az amerikai bornbázók.
5. A Szov'et Hadsereg történelmi diadalát semmi sem tartoztaihatta fel. A Reichstag ormára 1945 május fi-én kitíiz ték a
sarló-kalanácsos
.vörős lobogót, rrielv az egész világnak hirdette. hogya dicsőséges Szovjet Hadsereg' teljesítette
nagy
Sztálin f'l3fancsát:saját
barlangjában
zúzta: szét a fasiszta
fenevadat.

a

6. Sztálin elvtárs a Berlin melletti Potsdarnban
1945 nyarán
találkozott a nyuvatí
hatalmak képviselőivel. Trumannal és
Churchil'el.
A potsdamí , tárgvalóasztal-ál
k.tűnt: az irnpe.
ral'sták Nérnetorsz ázot szét akarják darabolni, a nérret népet
rabsásba
akariák dönteni. Sztálín elvtárs azonban érvénvrejuttatta az izazsázot, amelvet a háború legsúlyosabb nau'aiban is hanzöz tatott: nA hitletek jönnek és mennek, dic a nérnet
nép, 13. német állam -, marad."

15. A Szovjetunió eZlelr traktort kűldött a parasztság megsegítésére. Itt a hatalmas szállítményegy
r-észét látjuk.
16. A dolgozó 'parasztok boldogan fogadták az értékes ajándékokat, A német feliratú tábla azt hirdeti: "SzovJet barátainktói
megtanulni a technika" mesterí alkalmazását,
annyit Jelent,
mint meggyorsítani
saját életünk javulását."
17. 1946-ban a Német Kornmunista Párt és abaloldalíak vezetése
alá került szociáldemokrata
párt Kelet-Németországban
egyesült, ami új erőt adott il német rnunkásság és a nép kűzdelrnének, építő munkájának. A képen a két rnunkáspárt vezetője:
Wilhelm Pieck és Otto Grotewohl, a Német Szeeialista Egységpárt megalakulásának
történelmi jelentőségű űnnep; kongresszusán.
18. Vetített szöveg:
A párt 1949 -január l-én meghirdette az ország újj áépítésének
"
kétéves tervét. A terv azt a célt tűzte a dolgozók elé, hogy
két év alatt elérjéle az ipar háborúelötti termelésének 81 százalékát. Ezt a tervet mágiasan túlteljesítették,
1950-ben elérték,
sőt túlszárnyalták a háborúelötti színvonalat.
"
19. Amíg Nyuaat-Nérnetorsz ágban legelőször is drága mulatóhelyek épűltek, addig Kelet-Németorsz ágban gyors ütemben
épültek újjá a széfrombolt hidak, gyárak, üzemek.
.
20. A kétéves terv jegyében állították helyre a híres Unberwellenborn-i Max.kohóművet is. A nehézipair helyreállítása központí
kérdés volt, mínthozy az ország fejlődésének, a nép jóléte
emelesének alapfeltétele
a Iejlett nehézipar.
21. Helyreállitották
a népi tulaj donba lderűlt világhírű
jenai
Zeíss-rnűveket is, a nérnet optikai ipar büszkeségét és sokezer más üzemet.
22. Vetített szöveg:
Az ország nyugati felét rab orsban tartó irnperlalistákat f-élelemrnel és gyűlölettel töltötték el a szovjet övezetben, KeletNémetországban" lakó, felszabadult nérnet dolgozók sikerei.
Féltekattól,
hogy a nyugati németek maguk is erre az útra
akarnak
lépni. Az. amerikai-angol
imperialisták, NyugatNémetorszázet
új háborús terveik bázisává szemelték ki. Elhatárodák
Németország teljes kettészalcitását.
1949 nyarán
létrehozták la nvugatnémet különállamot és ennek .:élére nérnet
hazaárulókat
állítottak.
23. Németország kettészakításárá
a Joeletí terültetek dolgozói a
Nérnet Demokratikus Köz társaság létrehozásával válaszoltak.
Képűnkön a szovjetkatonaí
közigazgatásiinnepélyesen
átadja"
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7. Vetített szöveg:
. Így jött létre a potsdarni egyezmény. A szerződő felek arra
ketelezték magukat, hogy felelősségre vonj ák a háborús bűnösöklet és hozz ásegttika nérriet népet, hogy megteremtse
az
egységes demokratikus Németországet
és együtíesen Jcötnek
majd békét vele. Ezt a megállapodást
az imperialisták. hit•szegő módon félredobták. De Kelet-Németországban
a nép a
munkásosztály
vezetésével hozzáfogott. az új Németország
megterern léséhez.
8. A nérnet nép Berlm-Treptowban
hatalmas, gyönyörű emlékművel fejezte ki érzéseit felszabadítója rés önzetlen segítője,
a szovjet nép iránt. A Iasízmust, a horogkeresztet szétzúzó,
die a német gyermeket magához ölelő szovjet hős szobra azt
jelképezi, hogya szovjet nép erős testvérként őrködik anémet
nép jövője felett és segíti Németország felemelkedését.
9. Mily- ismerős Jelenet számunkra is, Földosztás! Földosztás
Kelet-Németországban,
ahol a szovjet katonai közigazgnt.ts
őrködött a potsdarni egyezmények betartása és a nérnet nép
érdekei felett A junkerek és nagybirtokosok földjét a dolgozó
parasztoknak
juttatták.
Kelet-Németországban
a háborús
bűnős nagyiparosok vállalatait is a nép vette, birtokába.

to .. A

földhözjuttatott
parasztság
boldogan látott hozzá, hogy
megrnűvelje a sajátjává lett földet, újra felépítse a rombadöntött falvakat.
11. A városok lakossága
lelkes, önkéntes rnunkával kezdett
hozzá, hogy eltakarttsa
a romokat, megteremtse az emberi
éld lehetőségeit.
12. A szétrombolt vasúti hálózlat helyreállítása egyike volt a legsürgősebb
feladatoknak, hogy az élet, a vérkeringés
megindulhasson. Férfiak és asszonyok serege látott hozzá rnindenfelé a vasutak helyreállításának
hősi rnunkáj ához.
13. Nagy feladat volt a Iasisztálc által f,elr~bb,antott és az amerikai légikalózok által tönkrebombázott
üzemek újjáépítése.
Kelet-Németország
dolgozói azonban
lelkesedésse!
fogtak
ehhez a rnunkához.
14. A német

dolgozók mindenütt, rninden tettükben szüntelenül
tapasztaltak
a szovjet nép segitőkészségét.
Képünkön éppen
egy, a Sz ovjetunióból érkezett sz állitmányt vesz át szovjet
kísérőj étől két német rnunkás. Az újj áépűlő gyárak számána
korszerű szovjet gépek érkeztek; hogy rnegkönnyitsék, eredményesebbé tegyék a német dolgozók rnunkáját.
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15. A Szovjetunió ezer traktort kűldött a parasztság megsegítésére, Itt a hatalmas szállítmányegy
r-észét látjuk.
16. A dolgozó 'parasztok boldogan fogadták az értékes ajándéko.
kat. A nérnet feliratú tábla azt hirdeti: "SzovJet barátainktol
megtanulni a technika: - mester í alkalmazását,
annyit jelent,
mint meggyorsítani
saját életünk javulását."
17. 1946-ban a Német Kornmunista Párt és abaloldaliak vezetése
alá került szociáldemokr ata párt Kelet-Nérnetorsz ágban egyesült, ami új erőt adott a német rriunkásság és a nép kűzdelrnének, építő munkájának. A képen 13 két rnunkáspárt vezetője:
Wilhelm Pieck és Otto Grotewohl, 'a Nérnet Szeeialista Egységpárt megalakulásának
történelrni jelentőségű ünnepi kongresszusán.
18. Vetített szöveg:
A párt 1949 -január l-én meghirdette az ország újj áépítésének kétéves tervét. A terv azt a célt tűzte a dolgozók elé, hogy
két év alatt elérjek az ipar háborúelötti termelésének 81 százalékát. Ezt a tervet magasan túlteljesítették,
1950-bern elérték,
sőt túlszárnyalták a háborúelötti szinvonalat.
19. Amíg Nyuaat-Németorsz ágban legelőször is drága rnulatóhelyek épültek, addig Kelet-Németorsz ágban gyors ütemben
épültek újjá a szétrornbolt hidak, gyárak, üzemek.
.
20. A kétéves terv jegyében állították helyre a híres Unterwellenborri-í Max.kohóművet is. A nehézipar helyreállítása központi
kérdés volt, mírrthozy az ország fejlődésének, a nép jóléte
emelésének alapfeltétele a fejlett nehézipar.
21. Helyreállították
a népi tulaj donba lderült világhírű
jenai
Zeíss-műveket is, a nérnet optikai ipar büszkeségét és sokezer más üzemet.
22. Vetített szöveg:
Az ország nyugati felét rabsorsban tartó irnperíalistákat féle.
lernrnel és gyűlölettel töltötték el aszovjet
övezetben, KeletNémetországban
Iakó, felszabadult német dolgozók síkerei.
Féltekattól,
hogy a nyugati németek maguk is erre az útra
akarnak
lépni. Az amerikai-angol
ímperialísták
NyugatNémetorszázet
új háborús terveik bázisává személték ki. Elhatározták Németország teljes kettészalcitásáf
1949 nyarán
létrehozták la nyugatnémet kűlönállamot
bs: ennekélére német
hazaárulókatá
llltottak.
23. Németorsaág Joettészakításárá a keleti terűletek dolgozói a
Nérnet Demokratikus Kőz társaság létrehozásával válaszoltak.
Képünkön a szovjetkatonai
Mzigazgatásiinnep:élyesen
átadja
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>Pi'ecket választották: Margot Feist, a parlament legfiafalabb~'/
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tagja köszönt; az elnököt.
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'
;~:/.;>" 25. E,gész Kelet-Németországban
hatalmas tüntetésen köswntöf. -:
.-'
. ték a dolgozók a Nérnet Demokratikus Köz társaságmegala-rt'S
kulását. Képünk a Halle városában tartott nagygyűlés rész- '
·letét· ábrázolja. A nérnet dolgozók szerte az országban úgy·\
ünnepélték köztársaságuk 'létr-ej<öttét, mint az eljövendő egységes, békeszerető, demokratikusNémeto~szág
al-apját.
26. Vetített szöveg:
,
"
Sztálín elvtárs Wilhelm Picekhez és Otto Grotewohlhoz intézett.Jevelében így méltatta ezt az eseményt: "A békeszerető
<Nérnet Demokratikus Kéztársaság
megalakulása
f ordulópoet.
, Európa történetében. Kétségtelen, hogy a békeszerető, demo· kratikus Németország .Iermállása a békeszerető Szovjetunió ~\'
fennállása rnellett kizárj a új (európai háborúk lehetőségét,";végetvet a vérontásnak Európában és lehetetlenné teszi, .hogy .
a világ imperialistáí
hilincsbeverjék az európai országokat.'
.'
.
'
,:
S?TALIN
,:::27 •. Képünk egy űzemí gyűlésről készült, amelyen laz iíjúrnunká.
,.'sok rnunkafelajánlásokkal
üdvözlik az NDK megalakulását.
Hasonlóképpen a dolgozók mindenütt az országban _elbatá,rozí~ ,"
ták, hogy az eddiginél isjobb munkával erősítik köztársasá- ..- gúnkat. Ezt az elhatározásukat
lendületes munkahőstettekkel ':
'valósítják me.g az új, szabad, demokratikusnérnet
állarn dül--'?
. : -Ó, gozói.
"
28. A kép <előterében látható, éremrnel kitüntetett Adolf Hennecke
· bányamunkás volt a köztársaság nagy munkamozgalmának
első hőse, Hermeckepéldája
ezer -és ezer követőre 'talált, _
29, Elisa Caster " (Kaszter] élmunkás eszterg ályosnő is eg-y'iikle
· azoknak, akik több és jobb rnunkával, mind magasabb telje,.sítményekkel bizonyítj ák haz aszeretetűket.
.,30. A Német Demokratikus Köztársaság
a békének, a németegy-.
"
ségnek ezekiel az élenj áró harcosait
a Jegnagyobb becsboo'
.'
tartja, a J.e.gma,gas,abb kitűritetésekkel jutalmazza.
Friedr ich+-j
" , ' >:CI()se
bányásznak. a munka egyik újabbhősének iriaga Grote- .
1.'
wohl rniníszterelnők
'nyújtja át űnnepélyes keretek kőzőtt a"
,'",,,~,;'i:~;,,"_'
kitűntetést anémet, bányásznapon.
.
>;3:1.! 1950:ben a párt és a korrnány új, glg':'szi építkezés programm- .:
"',.;. ,:, ját tűzte ki: Berlmfeléoitését.
Az új Berlirmeka demokratikus:
'
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,Jip:,,~!3:o;f%iQc!a.l:~1a)sP'gár(i.fjánaK;::lfa1áliitas.·
ép.{tR~z:é~~.l'\'Ezf;:
:é~'utát·,a, 4álás'ném~e.f' nép~JelsziabadítójáróréS: :l,e:gdr'átá:J$,I;!'J;iái,á('i,;-:~
'.j áról, Sztálinról. nevezte el.
" ' , ..
"
.,:," "','
" ::32. A -Sztálin-sugárút
építkezésénél rnodern : épűletelemekét 'é$.<''''
gépesitest aucalmaznak. A rnunka 'megkönnyítésére,
gyorsí,-".",
;".,: , tására felhasználj ák mindazt,
amit a legkiválóbb szovjet ,~;;:
sztahanovistáktól
tanultak.
'
> ,.33. A'rnunkában lelkes örömmel vesznek részt a fitatalok is. Meg- '
tanulják a munka örömet,' megismerik a közösség
rnindén : 1,'
akadályt legyőzö erejét. A Sztálin-sugárút
így váuk az, ifjú
demokratikus nérnet nemzedék nagy nevelőjéve is.
, ,
.34. Az, új demokratikus Berlin építőrt testvéri rnódon segítik a '
népi dernokráciák dolgozói is.
' ,
A lengyel építőmunkások a Sztálin-sugárút
építőit megtanít- '·_c,,·
ják a "varsói tempóv-ra, hogy Berlin is olytan ütemben épül- "T;'
hessen újj á, mínt a lengyel főváros.
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35. Vetített szöveg:
1950-ben kezdett a Német Demokratikus
Köztársaság ,első:,'
,ötéves tervének a megvalósításához.
Céljául tűzte ki, hogy,'
öt esztendő alatt az ipar terrnelését rnegkétszerezze;
ezen:
belül a nehéziparát két és félszeresére emelje. ;
'.
'
" 36. Az Erehegység egyik csendes völgye Sosa Ialuközelében, Az "
ötéves terv hatmillió köbméteres víztárolót épít itt, hogy biztosítsa az ásványkíncsekben gazdag vidék vízellátását.: ,
',
37. Ez a hatalmas völgyzárógát
épülSosa községrnellett,
A gát'/~:.;)i.
.az Erehegység asz ályos vidékei számára gyűjti, össze a vizet,
rnellyel hatalmas területeket öntöznek. majd ésrníntegy száz,
ezer ember jut egészséges ivóvízhez is,
'.
,", ,38: A mansfeldi "W. Píeck' rézbánya egyik részI.e1Je.'Az ötéves. ,
';-' '.
terv folyamán a rézkitermelést az NDK-;ban 330 százalékra. , '
emelik. Magdeburg vidékén hatalmas szinesfém tartalék rej-,
tőzik a földben: kb. 200 rníllió tonna 'cink, 150 rnillió t.onll1~,'(
ólom, 50 míllió tonna réz,
39. Itt látható az ötéves' terv egyik legnagyobb
alkotása.v.a> -:').'~I):;:!F;
:Fürstenberg
rnellett
épülö
Keleti Vaskohókornbínát
egyik
. részlete. Hát kohój a évi kétmillió tonna vas.at ad majd a IOOz" ""','-'", -,,,-,,
, , , társaság nagy békernilvei számára.
i
40., A Szovjetunióból érkezett Fürstenbergbe
ez. a vasérc. Az új
',' kohókban nagyértékű szovjet vasérc olvad, kemencélt lengyek,
. 'k-oksz
hevíti. A német dolgozók számára ez is bizonyítja, mi'-~:~';:":
ként segítik egymást a testvéri szabadnépek'
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]B:~t;l;n;~'b;;a~denhurgi'
acélrnű egyikrésze. Ez, az,:'~~\~iP'~,~,
z·'ötév.es, tervalkotása.
."
',' ,.,;::::~:/~
: :f!auchhan1:merj 'kokszolórnüvela egyik részletét láU~k-.':;i
::9zle,m szintén az ötéves terv keretében
épűlt., Fontesságú
:.moeg,érthetjÜk, ha tudjuk, hegy la Nérnet DernokratilcusKőz
Jtársaság
termetén kevés a kőszén, viszont itt vannak a vilá
,fJeg.nJagyobb' bamaszénlelöhelyei.
A llauchharnmer 'Kokszo{ó
, Művekben .a világon először -áj.Jítánaik elő nagy méftE~t'ekb,'"
;,b-arnaszénből kohókokszot.
. .
'''Ai eisenachi BMW. gyár .szerelőcsarnoka.
Kitűnő' személy'
'fosJeherautók, rnotorkerékpárok
készülnek itt. A gyár tenn
)és~ hatalmasan megnövekszjk az ötéves terv ~orán."·~ 't:
fo,.német ipar fejlődéséhez komoly segitséget nyújtotta!k;azq!5
;:szo,vjet :satahanovísták,
akik a német dolgozókat megismer~té,t:ték
élenjáró szovjet munlcamódszerekkel.
PáveliBik
:Stta.1in-díjas", esztergályos,«
aki Magyarországon. .. M,)J.s,~~
;:J~rprét.és, társait is megtanította
a gyorsvágás,ra, megismer;
',tetle rnunkarnódszerét
,a gothaí ABUS Iogaskeréküzemiesj,
Jergályosaiv,al is. A'képen Bikov rajzzal is szemlélteti murikii'
;.gJódszeréI1ék' kidolgozását.
"
"
,
~~i:"~952 őszéri Lipcsében rendezett 'árusnintavásáron
tA~'pe ezt az újtípu:sú szerszárngépet..
.
',,
, Z'Ifa autógyár a legkorszerűbb vontatókat rnutatta be, Ezek'
~,l~cta)p'as vontatók városban, országúton és mezei terep'éri
~gy,aránt kitűnően beváltak. Vezetöiűk Jcőrőskőrül szemari
tarthatja .az egész terepet s mégis tökéletesen védvevana
iW~jáltás viszontagságaival
szemben.
:'
,"-:/'-,
:': ,lipcsei vásár látozatóí nagy elismeréssel szernlélték ?~~.iJJ
'.:émet preciziós eszterszapadót, amelyen a .Iegkényesebb' mUill-:,":á~atjs ,nagy biz tonsá ggta1 lehet elvégezni.
~",
'~':':7
.másik külőnleges -esztergapad. A lípcser vásár a: 'l1!ériI'er
tp'a-r és finommechanjka
remekelnek díszszerriléje, az, ötévé
.:b~v~t 'építő Nérnet Demokratikus
Köztársaság -új, ,~ixffiJ'
a:l<kotásamak nemzetkőzjibemutatója
volt.
'~'
=német elektrotechnika és világitási. ipar is méltán vívfl3.'ki
~"yásá:r látogatóinak
elismerését. Képüil1:kőnkőrházak. ,é$.,
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,~~?~~~l)eJ SLe
'J,ágnír.;ű,,;;,,,
::elma,t~P.;ofcelrángyár?',e
'~s-~,~,~?~?JljIl'*;J('/étaLqk'
ésfányérok
'a •Iej lett
~;i!úttlt"műVlész-i
ízlésalkotásai.'
,
,
_ " :1:~
. X~.,.I53.,;'Aki;álIítás magyar pavillonj ában Wilhelm Pieck elvtárs;''''~
, '<·,I.~H~:mét'.Dem:Okratiku6 Kőztársaság elnöke a magyar néRm~1
::?~~Li:émekeib~l, iparunk legjobb alkotásaiban gyönyö!f~R~i~k,
";KJipcslei' vásár a felszabadult
népek gazdasági
erejéts.é
;,)1é'átságát
szemleltette.
.
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Német Demokratikus Kőztársaság dolgoz-ói egyébkéntnem
;"c,sak a vásáron ismerkedtek meg a magyar ipar fejlődésével
'rA '1TIi '"Ik'qrus. 30" ttpusú autobuszainlckal sűrűn lehetdalá]
·:';k9?ni a német városok utcáin.' az országutakon. A kölCsön ":,
,:<ár'tú:slete, egymás békés építőrnunkájának
tárnogatása.jnín
;:-'szorosabbra, fűz! a- barátságot ,a Nérnet Dernokratikus-Kőz.
~~tMsáság, és a .többí békeszerető- ország között. .
.' .'
-:1,'.'

.

o'\giajÓé\vlatási ünnepség, A· Német Demokratikus Köztátsas't
;;jdokJkjaihan, a stralsundi, fÜlsiockihaj6gyára'kiban
tőbbérnem
e~\Hitl!;r kalózhajóit gyártják, "hanem, halászhaj ókat, teherszáf
?óUtó; és-szernélyhaj ókat.
. ,
,;:q'gy;,újon,nari épűlt csatorma. Az ötéves terv során min:dep!e
:;',a,z,országban csatornák épülnek, hogy olcsósz.állitási 'ufák
'Ik'össék össze a' köztársaság
különbőző vidékelt. es vizétj
tassanakaz
'aszályos' területele szomjas íöldjeíre.
A.:sú:ivetkezeti mozgalom útján épül a szocializrnus ,a flaluh::i ,
. reneben szővetkezeti falu épűlő házal ihelyén-nemrég=mé
a :l;iáborúb an leégett erdő üszkös rönkjei éktelenkedtek. ,-:-),::
<

,

;,'

~\t~ Alb,rle:cht új gazda is tenn,előszöv'etkezl~ti tag~ már. é{1?'ü';'
,égan rruitanja a t. sz. földjén dolgozó Günther Stütz~.tr?,
;0ri,J.slJak,hogya' kellektiv gazdálkodás, a korszerű tala,j.rhűve~
~l~seredményekénttriilyen szép termést adott föld, Az :NQJ\::.'
, . "':bangyakori ,a 16 mázsás búzatermés holdanként.
',' - . ,
§9,J;;;?7;'9Vj.et.
répaszedőgép dolgozik aNémet· Demokratikus X,g'
···:~t&társqs.ág földjén, Ilyen korszerűgépek
segítik.a dolgózó-p
Ías~tságQt, az ötéves terv előirányzatának
megva 1Gs,ításáb;a
',1a:'mezőgazdasági termelés 25 százalékos: emelésében.. , . '"

a

"~Gzágos,parasztg)tíÚ~s,
A parasz tság lelkesen clSatla:kollike
p!~~,e'vlédelméil1'ekügyéhez .. Tudja; hogy földjét, -szépülő .éle
~ak ígybizto'sHhatjh,
'Ezt hirdeti a táblána' irt jelszavuk
'Minden .parasztház a béke őrhelye.' '.'
" .. ,; i~~;(
.
-,

,.

a~ , 'állam,l
,
ár"uMz,át látjuk Ez
. A~rJe"Qtt:~zet~'~et:',,"rrliiid;;;zéleseJ}b' al~p,o~}:>~.&~~d~s;k(i)4ik
f>O'Jt;fl'CYgJ"1t' clolgozok' tőbbé: ne -eshessenek 'aldozatu'l a' 1e1te~\
')éi6k:n-cl<; -spekulánsoknak, 'hanem olcsó áron, jöm.in9ségu
r»:Ó»
cikk l.t...'
k'
I
/.
~
': ,?TU~l . .'~l\J!lez jussaria
,.
. ~ ,-", ;.
j"Dj;szépotthOlI1ok
épülnekadolgozók
számára. Ahq('k~rév.y~l
ezelőtt még a romokat takarították:
a' berEni'Sztátin:.'silgcir':~:.. úton, már ott emelkedik a Weberwiese kilencemeletes=győ,;.}. ~,., nyörű palotája.
.
.
. ';"'~~',

';Y:',,:
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~

új háztömbök sorfala hirdeti aszocíalíz.'
. 'must
épitő Nemet lJ;emoknatikJusK!öz.társa,s.ág doIgozóin?,;k~,
,-,emelkedő jólétét.'
'.'
.
....
' .: ~
Körülötte

hatalmas

~j

~,64.,Ebb~n

az alkotó rnunkában nincs megállás -, A -Sztálm-sugárút'
. ---:: amelynek megalapozását
már elöbb láttuk -len~ületeq/
,t" 'rütoi~fI1henépül tovább.
. - . .'
.
. '- - . ,,/-'t
1Q~•. A lőrntnerdai Borsig Művek kultúrotthona.
Szerte az orsz'ág
'1:
üzemeiben ,kJényeJIJloe:5,
győnyörűen -íelszerelt klubok várj ák;,
;:t. 'a dolgozókat, akik ittcserélik ki gondolataikat, tapasztalatáf:
:',,,c-:' kat s fejlesztik kultúrájukat.
..
.i
/.
... .
.
_
~ ,.\'~._
:66. Az állam gondoskodik

arról, hogy

az

ország

pi4~9Jo>

legszebb

i.-':.:· \~bel!lés üdűlőiben - ahová valaha' csak az uraktoeb~tték"b-e1a
~.', lábukat - most a szocializrnus építői -tőltsék vidám,
'~ ',adó ?ihenésük,et a jól végzett rnunka után,
"

új -erőt
..';;, ';~

:6.7. Vetí1ett~zöveg:
,"
"
' "
1;.' Nérnet Demokratikus Köztársaság egyenrangú tagja'l,ett};a
, .szabad népek TIlagycsaládj ának. Az építő munkában elértefoE~'q", , ,.Plények,.p'edig lehetövé tették, hogy hozzákezdjen asz0cj:á;";;.,'lizmus'ép;ítéséhez.
A· Nérriet Szocíalista .Egysegpárt '19S~
,\> nyarán
megtartott
II. konferenciáján
Walter UlbriQhttiak,'~
.,' párt főtitkárának
javaslatára
megszületett
a határozá]: :~l
q~~ ötéves
terv keretén belül megkezdik a, szocialízrnus .aJapjaJnak )e~akását.
. .
'.
.',\
';. "
c~8.; Berlinben, a II. koníerencía tiszteletére rendezett
-f~l,~'t'vC!'riulá~on a német .dolgozók tíz- és százezretreddigí
,éf~q-.
:.':,,:ményeikre büszkén, új, még nagyobb
eredményelú-,e"tör:~. :' kedve, hatalmas lelkesedéssel köszöntik .a párt történelnit
<helentőségű
határozatát: Fent a magasban ci disz tribün .fel:e{iI
.,';:}:tálblá1 0~rx, Engehs, Lenin és ,Sztál'Í{1arcképei dís~íti~k,'1~9~*,
:,t, "és Engels a dolgozók n~agy tanítói ~, a nérriet népgyer.fn~kei
.' " It k
'
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és a k~mány~'
az épülőszocial;s(

párt

.
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,~>:""

o,e ,

'al
,01~a:>Jt.nazáju<K'a't
bD1\Pnll.bápik, in
.'

i~aL..;hfl"

g;::~~:~~.r{ij.~1a,~.;úiMyo;?;l(li~'f~;~;\!;~p.ili.i~1

:,.i/j;: ,~.~q:
<;el;~l*11;tsága.erQeböille;~" bizdly~lf!ái\ .•"
erroT] ánál, ",,-'c,
,','.":'
"
,",
' ','
-s.Ó.
<A.(Yil:igifj6sági':rálálkö~ó
az: ifj6.ság, erő,' és harCQis:b;é~gla~;a
Gli 'felejthetetlen ünnepe, volt. A felvoriulásegy
részét látjúk
'A .kűlőűbőző nyelví] feliratok mind a békét hirdetik 'Az 'NO,
c fiatalsága
a békééft küzd, együtt a világ demok'fatikulS'ifij'ú.
ságával.
,~,',
.
"';

';'

'~"r

<

8,t.,yetített szöveg:
:,-,~~
ANémet
Demokratikus Köztársaságot
testvérr rnódon
~;~:gatják a béketábor ors-zágai.'
2(_ Ennek a békeszerető német népet, támogatóbarátságnakl'eg,:<'~
,;t"i,őjJh ,}<épviSie-lőjeBerlinben Csujkov hadseregtábornok.va-Né'"
·'}'.~~e'tországi SzovjefEllenőrző
BizottságelniÖok1e.,
",,:;i,:;
~\'A szeros testvéri barátság szerződését kötötte a ne,m,eit;é
:>()Se.~szlovák nép. A lSzerződést'a két kőztársaság'elnöke,
Wi~.
'i,,' .. helm Pieck és Klement Gottwald elvtárs írta alá.
. ,,4S,
..
'!3j.~rut elvtárs' Berlinben a' Német-Lengyel Társaság fogadá-.
\sán, A lerigyel és 'a nérriet nép megbonthatatlan
harát~á:g~.t
-pecsételte meg az la,szerződés, amelyet Boleslaw Bieruh,eJv;"
;Jársés .Wilhellm Pieck elvtárs irt alá. .
'
'

'<"!~

r

'

,

"

'

'

rA:

v1?gyar .és a ném et nép új viszonyának=a két swdaliimu&>:.
;~~épí,t~,nep' 'b~ráts,ág'ának 'kÍ>eme.Ikedő; ese~é~ye • vol! '~ák:ci.?
,Matya.s, elvtárs esa
magyar kormányküldőttség
látogatása
~a,N~met Demokratikus Kőztársasá g:b an. Rákest Máty~s ~~~
2tWiIhelmPi,eck találkozása ,- két régi harcostárs. népei,I{'es
i: a.nemzetközt
munkásrnozgalorn két-nagy VlezetöjéJnek,bar,;ttL
}~találkozása volt. A két nép tö'rtérielmébén 'ez: voltvaz" eI~~~
':eset,- hagy rrrlriiszterelnökeí valóhan leg'yenl:ő felekkénd; ,b;a~
't:lfátilag beszélték meg kőzös kérdéseiket.
'."
", '
";':IÜkosi elvtárs. látogatása a Iauchharrnneri Kokszoló Műbe"
A német dolgozók; kívánságára ötéves tervűk egyik .Ieg.:.:-,I1lagyopb' lalkotá:~á~, a }ali~hha,?Jrn;err Ko:k'~,z6IóMű;reki~t:e,:A~ji u.
'tOig.atas alkalmából Rákosi Matyas' nevéről neveztek el.,,; <' ,.", .'
"H;űséghooa
na,gy Szovjetuníó
iránt, ci, Nérnet ' S,zoctali~tá:,,-, '
~Egys,égpárt, vezetésével, Marx és Engels, Lenin és Sl'f~án~!t,
+lobogója alatt harcol a' Német Demokratikus .Köztársaság,
~, dólzozó népe a szocializmus felépitéséért, laz egységes, de
,';,mq.kratikus "békeszerető "Németországért,
az' 'európai i.béK
":,biztosításáéd.
. '
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NYUGAT-~ÉMErORSZAGBÓL.~
<'

•

,'_

-

·,1,.. '.

1;;:Htalomfa : " tilalomfa",
tilalomfal Ez ma a leggyak'Ó'iib!l:f.
, .: látvány az amerikai megszállás alatt sínylődö Nyuglat;Né:~
~:metországban, a hazaáruló Adenauer báb-államában. A "táb:
·':01ákoo felírások.' Az egyik így hangzik: "Az Amerikai2Egj~
,-'.sült Államok kormányzó-tísztjé
jobbra!' a másik '"Arner,i~
,<:katoTIlaiállomás!" A harmadik szövege: "A 7. amerikai 'li;~~
!;',S1ereg, gyakorlóterepel"
Dé Nyugat-Németország,
J,a~9~?
rníndegylkről uigyanazt olvassák: "Ne tovább! Ez már' h,:'
_ -atehazádl
Ez már amerikai birodalom!"',
'"
,
'-Ami- Németország nyugati felén a németeké maradt; -ne
iilléÍ,s,rnínt a romok, .emelyek változatlanul ~úgy, állhak,'tiiint
, iIhéború': befejezésének napjaiban. A romokkét
dologr,a'iffiIif
,;"',--;:.-keztetikszűntelenűl az ország népét Az egyik az, 'hogy~'ai
'-1~",;-Hit1erútj án j ár, Hitler módj ára pusztul el. A másik p~'qi
,; az, hágy az a nép, amelyet laz nnperialisták magukalá'~ű
> L tek; nem 'építheti újjá hazáját, míg le nem rázza magáró'la?:
':\?"::>'-imperiaJistákat. és bérenceiket egyaránt. "
., :};.:,::
- ~-3.>;A'romok tövében laz, ifj úság, amelynek! számára h,i'flici5'Ji~>
iskolapad!ban, nincs' munka la' bezárt űzemekben," háborg:s'.
-dítés gengszteresdit játszik. Hisven az ország Jllai utaitól az
tanulja, -hogy az egyetlen életforma, amely a megélhetést 'biz·
,,~osítja, az amerikai életforma, ez pedig' nem más" mint
,~síterked'J~s és készülődes az új háborúra.
'
,
',,',':;:
~. ":4.-~A földeken pedig, mint 'egykor, ma is a junker, anag)'!bi't
,,,,",
~",-::k06 az úro Ispánja lóhátról.j lovaglóostorral kezében kénys
:;"ríH látástól-vakulásig
dolgozni a bérest, a z:sellért:·
',~':'
, >:L'NyLtgatoNémdország népie a le:gszönnyűhbnyomorhah,:::~
, , , -Lakásépítés nincs, ezrek és ezrek hajléktalanoks
még boldo
-:,akiriékegy' leszerelt teherautó karosszéria, e.gyváil1dörcirl{ILs?
:t~:'kotsija,
vagy egy kimustrált
vásári bódé jutott fed~[.~~rí.t
• /, maga és családja feje fölé.
'".
", ~'~~
-t6'.:A megszálldcsapatok arról is gondoskodnak, hogy,e,gyI{!9P:Y
.~;~,ny:eh ne- rnenekülhessenek -riyomorúságos helyz,etükböL~'K~:t~
'i"/Ae}é; ,a szocializmust ~pítö NDK felé valóságo~#~,~ontv'<;JIl1fli

'~~:~~:ai'

ge.tf

építettek
ki gépíegyverállásokkal,
szögesdrótokkal,
golyószórós őrséggel, nehogy Nyugat-Németország
népe megláthassa, rnilyen nagyszerű lendülettel fejlődik az ország fel-'
szabadult keleti fele. .
.
7. Építkezés nincs! - Kenyér nincs! - Munka nincs! A rnunkaközvetitő hivatalok előtt naponta ezrek és ezrek várnak
reménykedve a soha be nem .kővetkező csodára: a rnunka.
alkalomra.
8. Tűntetők Nyugat-Ber lin . utcáin. Ha helyzetük ellen tiltakozva a dolgozók az utcára mennek, hogy rnunkát, kenveret
kőveíeljenek,
Adenauer rendőrsége amerika! gumibottal támad a tüntetökre.
9. De mindent szabad az amerikai megszállóknak.
Szabad hadgyakorta tok ürü g-yén tankokkal lerombolni a lakóházakat
és
a tankek lánctalpaival eltiporni a bentlakókat.
asszonyt, aggot. csecsemőt egyaránt.
Etrnarmhausen
városában
készítették ezt a .f.elvételt a békeharcosok az amerikai őrjárat garázdálkodásáról . A megszállók nem tartoznak felelősséggel
senkinek, felettük német bíróság nem ítélkezhet
NyugatNémetország Amerika gyarrnatává lett.
10. M;nden szablad préda az amerikai megszállók számára, akik
pokoli ötletekkel alázzák meg anémet népet. Meg-gyalázzák.
zü'I isbe taszltják a nőket. Ezt a szerencsét'en hamburgi lányt
fog-adásból arra kényszerítették, hogy ruháján hordja a gyalázatát .hirdető képet.
t 1. Hitler egykori tisztjeinek eg'y csoportját látjuk itt: véreskezű, hétpróbás gyilkosokat. Ezek és társaik borították vérbekőnnybe Európát. Az irnper ial'sták szabadon engedik a háborús bűnősöket. Hitler volt tisztjei kezében ismét f,egvver
van, hogy amerikai zsoIdban újra felkészülhessenek a háborúra a szabad népek ellen.
12. A Szabad Német Ifjúsáz kultúrterrne a berlini Westend páIvaudvaron,
arnelvet a íasisz ták szétrombnltak.
A fasiszta
szerv=zebek szabadon garázdálkodhatnélk.
Az a mIP.!" ika i megsz i'lók vigyáznak ráiuk, hogy gaztetteikért
ne sújthasson le
rájuk a dolg-ozók haragja.
13. Az amer'kai irnper ial'sták célia Nvuzat-Németorszárr
népét
az úi vilázháború
ázvútőltelékévé
tenni. - Már épülnek az
f""iszta harl,<preg- har» kk-kaszárnyái,
felettük az amerikai
tábori csendőrség áll őrt.
14. A fasizmus feltámasztása
és a háborús készűlődések
ellen
tiltakozó bék-eharcosok Nyugat-Berlinegyik
elpusztított utcáj án e sokatmondó kiállítást rendezték romokból, katona14

fej fákból, s hogy rnindenki érts-en belőle, táblát helyeztek rá
ezzel a szöveggel: "Ezt akarja Eisenhower l" .
15. "Ami go home!" .Amcrikaaak menjetek haza!" Ezzel a jelszóval tüntet Nyugat-Németország
népe az egységes demokratikus Németország,
a békeszerződés rnel.ett, Európa békéjének megsziJárdítása
mellett,
16. Tízezrek és százezrek felelnek harco6 "Nem"-mel arra a kérdésre, amit az acélsisakos íakeresztekre írtak. "Az Egyesült
Allamokért, Adenauerért harcoljunk és haljunk meg?"
Nem: Nyugat-Németország
népe élni akar! Szabadon -élni és
szabadon építeni hazáját, együtt az ország keleti felén élő
testvéreivel, a szocializrnustépitő
NDK dolgozóival.
17. Ezt a harcot a Nérnet Kornrnunista Párt és annak elnöke,
Max Reirnann elvtárs vezeti. A Nérnet Kornrnunísta Párt a
békeszerződésér
t, a demokratikus egységes, békeszerető Németországért
vívott harcban maga köré tömörít minden becsűletes, békeszerető németet, magasra emeli a nemzeti függetlenség zászlaját.
Max Reirnann elvtárs szava ma Nyugat-Németország
minden
hazafiának jelszava lett: "Ad,enauer.J'lek pusztulnia kell. hogy
Németország
élhessenl"
VEGE

