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Az előadás

képei:

1. Sztálin elvtárs.

tle. Mallell!koy elvtársnak, a Szovjetúnió Politikai HilZottsága
tagjának arcképe.

2. A "Vörös Október" gyár romjai.
. 3. Gyárépítkezés a Szovjetúníóban.
4. Bányészok munkája.
5. Réselet a Kuznyeckí ipartelepről.
6• Vizíerőmű.
7. Traktorok útba:nla kO,J:}10Z
felé.
8. Aratás kombá jnokkal.
9. Vetőgépek 'egy mezőgazdasági gépgyárhan.
10. Lakóiházatk építésa Leningrádban.
11. Köházak Saumjan-kolhoz egyik utcáján.
12. Kép egy szovj et élelmiszerüzletböl.
13. Ruhaanyag vásárlás e,g,ykolhoz árudáj áhan.
14. A moszkv:ai Csajkovszkij hangversenyterem.
15. FaJlusi kultúrház ohvasóterrne.
16. Bérfizetése:gYSZlO'vjetautógyárban.
17. Szovjef ,főÍ'sk'Ü,Ia'
előadóterme.
18. Sí.v:a'bagaz öntözés előtt.
19. TéTkép a Kara-Kum sivatag és környékéről.
20. Hatalmas gépekikel ássák a csatornákat.
, 21. Davidov mérnők tervéhez szűkséges térkép.
22. A sivatag 'térrriékeny' vidék lesz az őntőzés után,
23. Sztáliní Iásítási terv.
24. Me,zővécfő erdőssávok a Dokucsájev Intézetben.
25. A Iásétés 15 éves terve,
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26.Örtálló szovjet katona.
27. Egy város képe a Iasészták kivonulása után.
28. Felvemelás a Vőrös-téren.
29. Gyalogsági roham Sztftlingrádnál.
30. MegsemmísHett nérnet hadfelszerelés.
31. Német veszteségek a háború első két évében.
.32. Szovjet Hadsereg bevonulása Prágába.
33. Felseabadító szovjet katonák Be1tgrád utcáin.
34. A távolkeleti HaJl'hÍJnI
Iakosséga üdvözli felszabadítóit.
35. Győzelmi zászló Berldn felett.
36. Hogyan osztották szét az amerikai imperialisták háborús
zsákmányukat.
37. Sztár jk Amerikában.
38. Táblázat az amerikai termelés csökkenéséről.
39. Karikatúra az amerikai háborús gyuíto~atókról.
40. Kilakoltatott rrumkáscsaléd Amerikában,
41. Amerikai szónok a békeel1en beszél.
42. V~sill1.ls,zlkij
elvtárs, szovjet k:ÜilügyminÍszter.
43. Fagyajev szovet író belszél a párisi békekonfcrencián.
44. Béket~ünt'e.tésa Nemzetközi Nönapon.
45. Felvloll1.Julása Vilá:gHjúsÍigi Találkozón.
46. Komszomol a V~lági,fjúságí Talalkozón.
47. Tűntetés Angliában az imperialásta elnyomók miatt.
48. Gyarmati dolgozók törnegfelvonul ása.
49. FraJa
mijliók tűntetése az amerikaikat kiszolgáló tőkések ellen,
50. TJiiÜlrezelvtárs, a Francia Kommunísta Párt főtitkára .
51. Togliatti elvtárs, az Olasz Kommunista Párt főtitkára,
52. Olasz munkások tüntető felvonulása.
53. Kép az újjáépűdtLengyelországból.
54. Lengyel fiatalok,
54/a. Felszabadult bulgár nő szűretel.
55. Táncoló roman Mjúság.
56. Autókiállítás Csehszlbwákiában.
57. Albánia új katonásága.
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IlS. Wilchelm Pick a Nérriet Demokratikus Kőztársaság elnöke
szemlet tart.
59. Mao-Ce- Tung elvtárs a Kínai Kornmunista Párt vezetője.
60. Kina~ hads·e:r'e,g elöeenyomulása.
61. K,ínai űzern.
62. Felszabadult kínai dolgozók.
63. "Őrködünk:a békén" [plakát].
64. Sz'Ovj,ertgépesített hadosztály felvonulása.
65. Szovjet sasok.
66. Harckocsik felvonulása.
67, Szovjet hajók
68. Szovj et tüzérek bevonulása felszabadított városba.
69, Szovjet katona - a nép fia.
70, Sztálin elvtárs - a l'egyőzheteLl'en béketábor vezetője.
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SZOVJETUNiÓ

A BÉKE ÖRE

1. A Szovjetúnió dicsős-éges hadiserege Sztá.lin vezetésével
a második vi,lágiháhorúbélJll.,
megmentette az emberiséget a fasiszta
barbárságtól. Ebből a háborúból haóalmasan megerősödve került
ki a Szovjetúnió és mérhetehlenűl megnőtt a tekintélye a világ
népes előtt. A vi,lág dolgozói hálásan tekintenek a dicsőséges
szovjet népre és nagy vezérére Sztálínra, aki fára,dhataJtlanul
vezeti a harcot az új háborús g,yujt10iga.tók
ellen a béke megszilárdításáért.
ifa •. Az Októberi Nagy Szeeialista Forradalom 32. évfordulój ám, november 7-én, Mal'cnkov, a Szovjetúnió Kommunista
Párt ja Politikai Biz,clttSJáJg:án:akbagjana.gy beszédet tartott a
moszkvai városi szovjet _ünnepi ülésen. Beszéde elején ismertette a Szovjetúriió hatahnas gazdasági eredményeit.
2. Emlékeztetett arra, hogyaháJborús
pusztátás a szovjet
ipart erősen megrongálta, A Iasiszták elvonulása után felgyujtott
gyárak űszkös romjai rnarad'tak meg.
3. Dc a szovjet ipar a háború utáni ötéves terv, hálrom év
és néhány hónapja alatt új jáépítette és helyreáldítottaa háborús
rombolásokan és ez év októberében már másfélszer többet termelt, rnint 1940-hen az utolsó békeévben.
4. Ezt a hatalmas fejlődést úgy tudta biztosítané, hogy a
munka minden frontján gérpelsítelttéka termelést. A bányában
megsoloszorozódott a bányászok teljesítménye. Korszerű gépekkel történik a szén Iejtése is.
5, Kuznvecki ipartelepen a -gépesíte.trt szállltóeszkőzök biztosítják a munka terrnelékenységét.
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,6, A gépek hajtóerejéhez szűkséges villanyáramot a nagyszerűen megépített vízierőművek szol,gáUatják.
-. 'I, Ez a háború utáni gyorlS fejlődés tette lehetövé a gépgyártás további nagyfokú fellendülését, ami biztosította a szociadista mezögazdaság számára' olyan fontos' gépesítés fokozasáto Csak 1949-betn: eddig 150,000 traktorral,
8. 29.000 arató- és cséplőgéppel,
9. és 1 millió 600 ezer traktorvontatású eszközzel segítették
a Szovjetúníóban a dOII'go'z.óparasztság munkáját.
10. A háború óta ~ szovjet 'ember életseinvonala állandóan
és ugrásszerűen emelkedik. három .év és 9 hónap alatt a városokban 61 millió négyzetméter
terűletű eg,ésiiséges lakást építettek ...
11. akoLhoz'Ük:han és falvakban» pedig 2 milléó lakóház
épűlt fel, amelynek legnagyobb része emeletes köépűlet. A kolhozok egyre inkább hasondítanak ,a városokhoz.
12, A városokban és kelhozokban ,egyaránt
rakott élelmiszerüzletek várják' a dolgozókat.

dúsain me'~-

13, Az öltözködés is csak azért gond a szovjet ernber szá-

mára, mert a gyönyörü ruhaűzletekben a sok fínom anyag közül
nehéz kiválasztani a neki Iegiobban tetszőt.
14, A szovjet nép - szeréti a művészetet --- erről tanuskoddk .a zsúfolt hangversenyterem,
ahol a legnevesebb müvészek
szórakoztatják a dolgozókat.
15. A kultúrházak és klubbok kényelmes olvasótermeit -a
város és falu lakossága rendszeresen látogatja. Képünk egy
falusi kultúrház
olvasó termét ábrázolja.
,..
16. Az életszínvonal emelkedését világosan megrmrtatja az _
árak állandó csökkenése, ami által a bérek értéke természetesen ,
növekszik, Két éve, 1947 decemberében bocsájtották ki az új
pénzt és azóta a szovjet kormány kétszer szállította már le az
árakat, amiből a szovjet lakosságnak - 157 méllió rubel haszna
származott,
i/
17, Az egyetemeken és ,főisko,lákClil!
százezer számra nevelik
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a ,kivá:ló szakemhereket
,akik a termelés foko~ása el'd~!kéhe'1i
egyűttműkődnek
az élmunkásokkal
és kolhozparasztokkal.
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18. Szovjet tudományos kutatás minden eredményét a 'békés fejlődés és haladás. 5zol,~álatába á:llitja. Az atomerő, .arrustaz
amerikai imperiali ták a pusztítás és megfél,em1ítés cél jára használnak fel, a Szovjetúnióban a természet átalakítását SiZolog:á,lja.
A szovjetúnió
délszibériaí részén iJyen kietlen sivatagok húzódtak ....
19. a térképen a nagy Karakurn-sivatagot látjuk, ahol eddig növényi és állati élet nem volt. A nép Éhség-sivatagnak
nevezte.
20. Davidov szovjet mérnők terve alapján hozzáfogtak az
atomerővel szétrobbantotó hegyeken Iceresztűl fclyó víz számára
csatonna építéséhez. Ez az új csatorna fogja biztosítaní a vidék
bőséges vízzel való ellátását.
21. Az atomerővel készített csatorna vize fogja etllátni a
vidék erőműtelepeib, és iparát, 'teremtv me'g,a lehetőséget mező. gazdaság és állattenyésetés kifejlődéséhez;
22. Rövid idő múlva az atomerő felhasználásával ennek il
vidéknek termelése milliók kenyerét fogja jelenteni,
23. Más vidéken is szembeszállt a .szcvjet tudomány a természet mcstoha erejével. Sztálin elvtárs kezdeményezésére a
le~kiv:álóbb szovjet tudósok kidolgozták a mezővédö erdősávok
tervét. Ebben az évben 500 ·ezer hektár terűletet Iásitottak he.
24. Ezeknek segítségével megszűntették az aszályokat és a
száraz szélviharok pusztítását. Igy a:z eddi.g kihaszná'latlan földeken jó terméseredményeket értlek el.
25. A mezővédő erdősávok tervének végrehajtása, új korszakot nyitott meg a szovjet mezőgazdaságban, mert a megváltoztatott éghajlat ugrásszerűen fokozta a szovjet kelhozok ter,
méshozamá t,
26. Eit a minden területen tapasztalható békés. épitőmunkát
védi a szovjet hadsereg a háborús g.yujlogatókkal szemben,
27. A szovjet nép - amelyik a bonvédö háborúban a l'e'gtöbb áldozato-t hozta, hOlgymegszabadítsa a világot a fasiszta

i

'8

I
f,

I

-#

I

1

!~

vcs:zicdclemtŐl-- tudja és emlékezik a háború borzalmaira, Nem
akar háborút.
28. A Vörös Hadsereg hatalmas ereje biztosíték a szovjet
dolg;o'zók előtt mindea; tavadóval szemben.
29. Ez a hadsereg háztól:-ház!ilg való harchan üldözte az;
ellenséget, félelmet nem ismerve, mert tudta, hogya dol'gozók
országát védi.
30. Óriási veszteséget okozott 'a Iasisztáknak. Megsemmi,sítette hadosztályait.
31. Képünk a német hadsereg ember és hadiarryag veszteség<cit mutatja, A szovjet hadsereg valóra váltotta Sztálín elvtárs szavait r "A mi ügyünk igaz ügy - a győz.e1em a miénk
lesz."
iC;;i
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32. És a győz,elem elérkezett! Sztálingrádnál megíordult a
hadihelyzet és a dicsőséges szavjet csapatok az ellilensé~ üldözése közben felszabadítoiták az elnyomott országokat Prwgától
eg,és'z,en Szófiáíg.
33. Ezen az úton szabadította fell a Szovjetúnió dicső hadseregJe Jugoszlávia népét is a faslÍs,zt.ajárom alól, A jugoszlláv
nép hálás ezért felszabaditójának . .. Tétóék minden terrorja
ellenére kHart a Szovjetúmó barátsága mellett. Tudja, csak rővid idő kérdése, ho,gy elűzze a hazaáruló bitangokat és visszatérhessen a szabadságseeretö :nlépek na,gy táborába.
34. X szovjet had:s'elr,elgSztá:lín vezetésével mindenhol leverte a fasiszta támadót ésa
Berlín ,f.elleltkt1tűzQ1tt győzleilmi:
lorbog:óaz egés!z vi.lágnrak hírdette a. Vörös Hadsereg dícsőségét.
35. A némel és olasz Iasiezták Ieverése után a szovjet hadsereg dönltő erővel vett részt a japán. imperialista hadsereg leverésében, Távolkelet leigázott népe kiltörő lelkesedéssel fio'g,adta
a felszabadító szovjef csapatokat.
36. Amerikában ezalatt az i:mper,~alisbák,mint akik jól végez,térkdorlgukat,gyors:an hozzákezdnek a háborús zsákmány szétosztásához, A gyár:osok sckrniblíó dollliárt vá'g~,a:l~
zsebre, a Ieszerdt katonákra pedig munrkanélkü:Hslégés nyomor várt.
37. A háború helÍej,eizés'eután.a dÜ'lg'Ozótöm'egekeléged~ti~
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lensége állandóan nőtt a kizsákmárryolás éselnyomás fckozódasa
miatt. Sztrájkok e~ész sora kezdődött etl.
~.
38. Ezek a sztrájkok mind gyakrabban ismétlődnek meg.
Az ipari termelés. az Egy€sül1t Államokban a háború óta állandóan csökken, mig a Szovjetúoióban ugyanazon idő alatt többszőrösére emelkedett.
.
39. Nem csoda tehát, hogya tökések, hogy elkerüljék a teljes csődöt, állandóan "tüz,et kiabálnak" és háborúra uszítanak.
40. Így Sietn tudják azonbanel'leplezni
a dolgozók borza.lrnas
helyzerét. A munkanélkűliek
száma napról-mapra nő. Ma már
elérte a 14 mídliót.
41. Ez a l:1dyz,et Amerikában, de az or.slZág unai el akarják
terelni a dolgozók Hgyelmét saját nyomorúságos helyzetűkröl,
másról kiabálnak. "Uraim, Europa veszélyben van, Kelet Ielöl
béke fenye'ge:bi" - ordiitj aruz amerakai szónok.
42. Ebben kivétclescn igazat mrmdanak. A békemoegalom
élén a, Szovjetúnió áll. Visinszkij, szovjet kűlűgyminiszter,
az
Egye'sült Nemzetek köz:gyüMslén fáradhatatlanul
kűzd a háborús
g:yujtoga!tók mesterkedései
ellen.
43. De nemcsak a szoviet poditikusok, hanem minden szovjet hazafi küzd a békéért. Fagyajev az "Ifjú Garda" vilá~hírü
szerzöje a párisi békekenderencián a szovjet nép egY'<,égoesbékeakaratát k:őz,li a világ, békeszerető dolgozóival.
44. Ezek .a szovjet ernberek hátram áldhatnak ki a világ elé,
merf tud.iák, h:olgy mög'öttü~ áH a víláJf rninden békeszerető dolgoZlÓja. Ezt bizonyítja a nemzetközi Nőnap békctűntetése, ami,
orSZ8gunk fővárosában zajlott le ...
45. a béke j'e'gyéhen me g>1-,endez,ett!2yöinyöríi budapesti ViláéIfjúsá~i Találkoeő ...
46. ahol a szovjet ifjúság, a Kornszomol vold míndeoki
mirrtaképe.
, 47, De nemcsaka szabad orszáookban tűntelnek ,3. d'olliQ,o·zók.
Az :mneriaHsHk ,ki7.'lákmányolá,sátó! szenvedö orszádok népe
A'l1ig:Háb'an,épp'Úgy ...
48, mint a gyall'mati or:s,zág:okban, tőmegtűntetésekkel
tesz
bizÜ'ny.s:ágot erős békeakaratáró],
l
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49. Francia munkások mjlliói tüntetnek az amerikai gyarmatosítók ellen. Ezek 'a hatalmas tömegtüntetések
bizonyítják,
hogy nem sokáig tarthatja már magát Franciaországban
az' amerikaiakat kiszolgáló tőkés hatalom,
50, A dolgozók haircát Franciaoeszágban
az ország legerősebb párt ja, a Kommuinsta Párt vezeti, melynek főtitkára Thorez
elvtárs.
51, GyengÜll az írnperimlizmus hadállása Olaszországban is.
A Kornrnursista Párt TIOIg:haittielvtárs vezetésével kővetkezetesen
haircol az imperialisták minden mesterkedései ellen.
52, Jól tudják az olasz dolgozók, hogy kiktől várhafnak
segítséget. Tüntető Ielvomslásukom Lenin és Sztálin képeivel vonulnak végig a .r6Il1!aÍ! utcákon.
53•.A Szovjetúníóval együtt fejlődnek és erősödnek ta demokrácia és szocáalizmns erői az egés,z világ:o[]j. Elsősorban a népi
demokráciákban, aho'l a föld, ta gyffir és a: kultúra mMI r:ég a nép
kezébe kerűbt, A kép .lengyel traktorgyár
munkásait
mutatja,
akik a l,enlgyel parasztság részére készítenek traktorokat.
54. A lengyel fiataltság boldog, mert tudja, hOlgy számára
épül a jövő,
.'
54/a, Bulgáriában a nép már magának szűretel, mert nincs
aki ,ellvegye munkája gyümölcsét.
55. Rornánéa d'O'lgoz.óia Szovjetúníó
:segítségéve! kiűzték
()1rszágukhol az impensalisták bérenccit. Megszilárdult az országban a népek barátsága és békeakarata
és ennek a gy6zelemnetk
öröme tükröződik a táncoló roman ifjúság arcán.
56, Csehsz'lovákiában már hálfom éve a' dolgozók mumkaversenye biztosítja az ipari "termelés ill'a'gY'a'rányú fe.J1:elll.dűtlésréL
57, A kisíerűletű Albánia hoMo&, népe a Szovjetúnáó slegítségével ,elő,SZÖ'1'
létesített olyan hadsereg-et, mely a illlép békés
munkáját védi.
58, A béketábor hatalmas erejének növekedését jelenti az is,
lllQlgya Német Demokratékus Köztársaság mega'[akult :a. Szovjetúnió támogatásával.
Vezetőjéül Wi1ch-clm Pickct, a harcos forradalmárt

választották
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A "Beszélő Képek" 1949-50.
oktatási évadban megjelent
előadásszövegeinek
és Hlmdiasorozatainale címjegyzéke:
Szabad Főld Téli Estélí:
A Nagy Októberi Sz.ocialista Forradalom (Sz.-l.
Képek a Szovjet kolhozok életéből (Sz.-2. sz.]

Szovjetúnió a béke őre (Sz.-3.

Természettudományi:
A csillagos ég (T.-1.

ti.

sz.)

sz.]

sz.]

