~

-----~--

..~..--------_ .

.'

!i

206U60
\

1
i

\

-~

,'\
I
\. \J

I

I

Sz. sorozat, 13. szám

A KOREAI
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KIADJA
A NtPMŰVELtSI
MINISZTtRIUM
OKTATÁSI

OSZTÁLYA

BUD AP EST.
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TUDNIVALÓK
A BESZf:LO
Kf:PEK
előadásszövegeit
és filmdiasorozatait
a; illetékes meg yei tanács népművelési
alosztálya díjtalanul kö~csönzi. Az odaszállítás
kőltségei
a kőlcsönző
hivatalt,
a visszaszállítás költségeí
a kölcsőnvevőt
terhelik. Közérdek,
hogy a szövegkönyveket
és a íi'mdasorozratokat
felhasználásuk
után azonnal
visszakü'djük
la M:,:gyei Tanács Népművelési
Alosztály
címére.
A kő'csőnzőtt ielőadásszővegekért
és diasorozatokért
a kö'csönvevő h.vatal anyagi 'fe~e!ősséggel "tartozik. Aszöveget
változtatui
(áthúzni stb.) nem szabad, kűlőnősen
kíméljük a Iilmdiasor ozatokat a karcolástól.
.
A vetítettképes
előadásokkal
kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok
és észrevételek
közlését
a Népművelési
Minisztérium
VI. íőosztálya (Budapest,
V., Báthori-u.
10. V. ern,) bárkitől
köszönettel veszi.
Az 1949-50.
oktatási évadban megjelent
adásszövegek
és Iilrnd.asorozatok
címjegyzéke
lapjának hátsó oldalán található.
Ennek az előadásnak
a szövegét
lési Minisztérium .Oktatásí Osztálya
A "Beszélő
előadásszővegeinek

~ íll;;)fj Í)

vetítettképes
előa füzet borító-

és képanyagát
állitotta 'öSSZ2;

a Népműve

Képek" -1949-1950. oktatási évadban megjelent
és Iilrndiasorozatainak
címjegyzéke:

r~r.7sJ ;f:~~~:I;;iíi
,rrl; ~
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Az előadás képei
1. Korea

térképe.

2. Koreaí

partrészlet.

3. Gyémánt-hegyek.
4. Kirn-Ir-Szen.
5. Korea

címere.

6. Epülő

gyár.

7. Vizierőmű.
8. Villamos

erőmű.

9. Sztálinyecek.

10. Rizsültetés.
ll.

U jságolvasó

koreai

parasztok.

12. Analfabéta-tanfolyam.
13. Altalános

iskolások.

14. Pheniangí

egyetem.

15. Egyetemisták.

16. Koreaí

ifjúság

május

1-i felvonulása.

17. Gyermekbölcsőde.
18. Csecsemőgondozó.
19. Korea

térképe

20. Amerikaiak

a 38-ik fokkal
a lövészárokban.

megjelölve.

21. Egő város.
22. Felszabadító páncélosok.
23. Géppuskázók
a tűzvonalban.
24. Partvédő

tengeri flotta.

25. Amerikai hadifoglyok.
26. A íelszabaditó
néphadsereget
27. Tömeggyűlések
28. Keszon pártháza,

.örömmel fogadják.

a felszabadulás

után.

Ondine népi bizottságának

székháza.

29. Önkéntesek.
30. Önkéntesek búcsúztatása.
31. Öntöde.
32. Romeltakarítás.
33. Amerikai terrorbombázás
után.
34. Halott koreai anya gyermekével.
35. Délkoreai hazafiak kivégzése.
36. Koreaí nő kivégzése.
37. Délkorea:

parasztok

38. Délkoreai parasztok

kinzása.
kivégzése ..

39. Koreai hazafi kivégzése.
40. Amerikaiak kísérik a koreai parasztokat
41. Harcra

a· vesztőhelyre.

felhívó plakát.

42. .Koreai nőkatona.
43. Önkéntes nők, férfiak.
44. Eskütétel.
I

!.

45. Nehéztüzérség tűzvonalban.
46."Moszkvai békegyűlés.
47. Francia
48. Román

anyák tűntetése
békegyíílés.

4"9.Német Demokratikus
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Koreáért.

Ifjúság tűntetése

Koreáért.

SO. Olasz békegyűlés.
51. Csehszlovák

békegyűlés.

52. Magyar bé~egyűlés.
53. Tőbbterrneléssel a békéért.
54. Terrnénybegyüjtés.
55. Koreai felajánlás.·
56. Kérházvonat.
57. Orvosok indulása Koreába.
58. Magyar

páncélosok felvonulása.

59. Koreai páncélos.
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A koreai nép harca a szabadságért
1. Ez Korea térképe. Korea Kelet-Azsta Iélszigete. Egyik partját
la Japán-tenger, másik partját la Sárga-tenger
mossa. Korea
népe évtizedekig japán megszállás alatt nyögött. 1945 augusztusában a szovjet csapatok felszabadították Koreát a japán
elnyomás alól. Egy hónap mulva azonban la nemzetközi egyezmények értelmében Dél-Koreát
amerikai
csapatok szállták
meg. A képen látható vastag' vonal a Koreát kettéválasztó
38. szélességi fok.
2. Ilyen öblök partján fekszenek a koreai halászfalvak.
felé erdős hegyoldalak 'emelkednek.

Á tenger

3. Gyönyörű hegyes vidéket látunk. Olyan alakja van ezeknek
a szikláknak, mint a kristályoknak.
A koreaiak Gyémánthegynek nevezik.
4. Kim-Ir-Szen elvtárs a Koreaí Népi Demokratikus Köztársaság
vezetője. Az
vezetésével Eszak-Koreában
a dolgozó nép
vette kezébe a hatalmat.
ő

5. A felszabadult nép optimizrnusát,
alkotókészséget
fejezi ki
Korea új CÍmere. A rizskalászokkal övezett koreai tájr a és
vizierőműre a felszabadító vörös csillag sugara ragyog.
6. új építkezések megindulásáról tanuskodik ez a kép. Ilyen
modern eszközökkel, darukkal, építőipari gépekkel készítik új
gyáraikat, hídjaikat, városaikat, ahonnan a gyűlölt japán és
koreai kizsákmányolókat elkergette a nép.
7. Villanyáram ot termelnek a sebesíolyású
folyók. Ez egy hatalmas vizierőmű duzzasztógát ja, mely egész Korea büszkesége.
4

8. Ezt a villamoserőművet
hasonló alkotás rnutatja
ményét.

is a felszabadulás
után építették. Sok
a felszabadult nép munkájának
ered-

9. A Szovjetuniótói
kapott Sztálinyec
traktor könnyítí
meg a
földhözjuttatott
parasztság
munkáját.
10. A vízzel elárasztott területeken rizspalántázás
folyik. Koreában
a rizs a főtermény.
Eszak-Koreában
már nincsenek földesurak, maguknak dolgoznak a parasztok.

,
r

11. Pihenés közben
guk fej lődését.

újságet

olvasnak.

Figyelemmel

kísérik

orszá.

12. Irní-olvasní tanul sok koreaí parasztasszony.
előtt nem jutott nekik más, csak a munka

A felszabadulás.
látástól-vakulásig.

) 3. A képen az egyik phenjangi
általános iskola leány tanulóit
látjuk. A jótannlők
vörös nyakkendőt kapnak, úgy mint nálunk.
14. 1947 -ben építették a phenjangi egyetemet,
vezetőjűkről:
Kim-Ir-Szenről
neveztek el.
15. Az egyetemen

rnunkások

és parasztok

amelyet

gyermekei

16. Kirn-Ir-Szen boldog ifjúsága vörös selyemzászlók
Iel Phenjangban
május l-én.

szeretett

tanulnak.
alatt vonult

17. Játékot tanulnak
a: kicsinyek.
Tisztaság,
vidámság
napköziben. Nagy gondot fordítanak
a gyermekekre.
18. Megint hízott a kisbaba. A koreai
egészséges
és azépen fejlődik.

van

a

anya is örül, ha gyermeke

19. A térképen látható 38_ SZélességi foktói délre más volt az
élet Koreában.
Li-Szin-Man bábkorrnánya
amerikai gazdái
segítségével
rabságban tartotta Dél-Korea riépét. De nem elégedtek meg ennyivel. Eszak-Kores szabad dolgozóit is urar;
muk alá akarták vetni.
20. A képen amerikai tiszteket, politikusokat,
kémeket és a LiSzin-Man bábkormány
áruló tisztjeit látjuk a 38-ik szélességi
foknái, Dél-Korea határán,
amint az észak elleni támadás
tervét a helyszínen tanulmányozzák.
21. Galád
terviiket
megvalósítva,
zúdítottak
Esz ak-Korea békés

háborút,
lakosságára.

halált,

pusztulást
5

22. Eszak-Kor ea népe fegyverrel
Kemény harcokban vissz averték
23. A gyalogság
24 ....

modern

és a hadihajók

gyorstüzelő

ágyúinak

25. Ezek itt amerikai hadifoglyok.
nem hitték, hogy idejutnak.

I
r

26. Dél-Koreában
Néphadsereget.
27.' Hatalmas

fogadta

tömeggyűléseken

fegyverei

acéltorka

I

boldogan

válaszolt
a betolakodóknak.
a betolakodókat.
...

is a szabad

Az öntelt kegyetlen
la lakosság

űnnepelték

az

hazát

védi.

gyilkosok
előnyomuló

felszabadulásukat.

28. A baloldali képen Keszon város pártházán
a Népköztársaság
lobogója hirdette la szabadságot.
A jobboldali képen Ondine
város népi bizottságának
székházát
látjuk.
Munkásés
parasztb.zottságok
vették kezükbe városuk irányítását.
29. Frontra induló önkéntesek. A Párt hívó szavára ezrével
lakozilak la déli területek dolgozói a néphadsereghez.

csat-

30. Anyák, feleségek,
testvérek,
virággal,'
harcos
jelszavakkal
búcsúznak
az önkéntesektél.
Tudják, hogy szabadságukért.
szebb életükért indulnak harcba az ellenség 'ellen.
31. Ömlik az izzó acél. Fegyver lesz belőle.
munkával
segítik a felszabadító harcot.

Az otthonmaradtak

32. A lakosság

takarít.

önkéntes

munkával

romokat

33. Az amerikai banditák vadállati
kegyetlenséggel
rombolnak,
pusztítanak.
Egész távolkeleti haderejüket
összevonták,
hogy.
letipor ják Korea hős népét.
34. Kicsi Ten! Soha többé
ölel át szerető karjával.
rikai banditák.

nem csókol meg az édesanyád,
nem
Ellened viselnek irtóháborút
az ame-

35. A koreai nép ellenállását kegyetlenkedéssel
akarják megtörni.
Tömegével kötözik kivégzőcölöpökhöz
a földért, szabadságért
harcoló koreaí hazafiakat.
36. A nőket sem kímélik.
Elő céltáblaként
használják.
A képen
fiatal koreaí nőt gyilkolnak meg- az elvetemült banditák.
6

37. Csendőr veri a megkötösött parasztokat
bűnük, hogy szeretik hazájukat.

és munkásokat.

Az a

38. Legéppuskázott parasztok fekszenek a csendőrök lábai előtt.
Kivégezték
őket, mert földet kaptak és szabad hazában akartak élni.
39. Rettenetesen megkínozták
ezt a koreaí , szabadságharcest.
arcát puskatussal verték szét, karját széttaposták,
Ezek az
amerikai hadviselés módszerei.
'
40. Teherautón
szuronnyal

viszik a koreai 'hadifoglyokat kivégzésre.
döfködik, puskatussal zúzzák testüket.

Közben

41. A kegyetlenkedések
nem törik meg Korea népét. A plakát
szövege felhívás a, néphez, a katonákhoz.
álljanak bosszút az'
elkövetett gaztettekért.
42. A hívó szóra Korea asszonyai is ,fegyverrel küzdenek az amerikai agresszorok eBen, tanubizonyságot
adva legyőzhetetlen
sz abadsázszeretetűkről.
43. Önkéntesek, nők és férfiak végeláthatatlan sorokban vonulnak. '
Ok is fegyverrel akarják védeni hazájukat.
44. A honvédség esküt tesz, hogy utolsó csepp vérükig harcolnak
a végső győzelemért.
45. A néphadsereg
csapatait nehéztüzérség
támogatja. Minden
talpalatnyi földért kemény harcot vívnak.
46. Szovjetuníóval
az élen az egész világ békeszerető népe figyelemmel kísér i la koreai nép hős harcát. Moszkvai tömeggyűlést
látunk. A szovjet dolgozók tiltakoznak az amerikaiak koreai
agressziója ellen és éltetik la hős harcosok at.
47. Franciaországban
felvonuláson tiltakoznak a francia nők az
imperialista háborús gyujtogatók
ellen. Jelsz avuk: "Ki az
amerikaiakkal
Koreából,
Korea a koreaiaké."
48. Bukaresti

békegyűlés.

A koreai hősöket éltetik.

49. A népek függetlenségéért,
a háborús gyujtogatók ellen tűntet
a nérnet ifjúság. A táblán nagy betűkkel ez áll: "EI a kezek-'
kel Koreától!'
GO. Olaszországban

...
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51. Csehszlovákiában
óriási tömegek
az amerikai beavatkozás ellen.

tüntetnek

la béke mellett,

52. A magyar dolgozók a budapesti békenagygyűlésen
tesznek
hitet, hogy az egész nép saját ügyének tekinti a koreai nép
harcát és szolidaritását fokozottabb munkával is kifejezi.
53. Krüger Ferenc, a Rákosi-Művek ríjúmunkása
ezzel a jelszóval
dolgozik: "Előre a termelékenység
emelésével a hős koreai
nép harcának tárnogatásáért."
.
.54. B'tó Gergely sándorfalval dolgozó paraszt 30~ % -ra teljesítette beadási kötelezettségét,
hogy erősítse az országot és
ezzel is segitse a koreai nép harcát.
55. A Ganz Villamossági
gyüjtenek.

gyárban

a koreai kérházvonat

részére

56. Az országos gyűjiés eredménye: teljes, felszerelt tábori kórház. Viszi a vonat messze keletre a magyar dolgozók ajándékát.
57. Magyar orvosok szállnak be a repülőgépbe, Koreába rnennek, hogy segítsenek gyógyítani a sebesült harcosok at.
58. Ezek a mi nagyszerű páncélosaink. Azzal is segítjük Koreát,
ha erősítjűk Néphadseregünket,
Az imperialisták az egész
béketáborra fenik a fogukat.
59. A világ dolgozóinak szolidaritása erősíti a dicső koreai katonát további kemény harcra, melyet hazája függetlenségéért,
a világ békéjéért viv.
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Szabad

Föld Téli Esték:

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (5z.-1. sz.)
Képek a Szovjet kolhozok életéből (5z.-2. sz.)
Sz.ovjetúnió, a béke őre (5z.-3. sz.)
Sztálinélete
(5z.-4.
sz.)
Moszkva felé tekint a világ (5z.-5.
sz.)
A szovjet falu kultúrélete (5z.-6.
sz.)
Felszabadult ország - felszabadult nép (5z.-8.
sz.)
Országos Mezőgazdasági
Kiállítás és Tenyész állatvásár
(5z.-9.
sz.)
Aratás a nagyszénási "Dózsa" termelőszövetkezetben
(5z.-l0.
sz.)
Boldog jővőnk - ötéves tervünk (5z.-ll.
sz.)
800 millió ember a békéért (5z.-12. sz.)
A koreaí nép harca a szabadságért.
(S'z.-13. sz.)
Természettudernányi:
A csillagos ég (T.- I. sz.)
Az állattenyésztés
út útjai (T.-2. sz.)
Micsurin a természet nagy átalakítója (T.-3. sz.)
Művészeti:

A szovjet

íestőművészet

(M.-I.

sz.) (Színes üvegdiapozitiv.)

Híradó:
Győr -Sopron-, Ha jdú -Bihar-,
ladó (H.-l.
sz.)

Pest -, Veszprém -, Zala -megyei

hír-
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Felelős kiadó:
Budapesti

Szántó Mikló9.

Szikra Nyomda V.. Honvéd-utca
FeJeJŐ3 vezet6: Radnóti HároJy.
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