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TUDNIVALÓK
A BESZf:LÖ Kf:PEK, a Népművelési
Minisztérium
új vetítettképes előadásszövegei
és filmdiapozitívsorozatai,
ti népművelési
előadók
munkájának
megkönnyítését,
érdekesebbé,
színesebbé,
szernléletesebbé tételét kivánják szolgálni.
A BESZf:LÖ
Kf:PEK
előadásszővegeit
és filmdiasorozatait
vidéken. az illetékes megyei tanács népművelési
alosztálya,
Budapest területén
a NM Kőnyv- és Diapoz.itiv-r aklár a (Budapest, VI.,
Rippl Rónaí-u, 26.) díjtalanul
kő.csőnzi. Az odaszállítás
költségei
a kölcsőnző
hivatalt,
a visszaszállítás
költségej a kölcsőnvevőt
terhelik. Közérdek,
hogy la szővegkönyveket
és a íílmdiasoroz.atok at felhasználásuk
után azonnal
vissz akűldjük
a kölcsönzö
hivatal címére.
A kő'csőnzött
előadásszövegekért
és diasorozatokért a kölcsőnvevő
hivatal anyagi felelősséggel
tartozik. A szo-:
veget változtatn!
(áthúzni, stb.) nem szabad, különösen
kíméljük
a íilmd'asoroza toka t a karco.ástól.
A vetítettképes
előadásokkal
kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok
és észrevételek
közlését
a NéprnűvelésMinisztérium
VI. főosztálya
(Budapest, V., Báthori-u.
10. V. em.) bárkitől köszönettel veszi.
Az 1949-50. oktatási évadban
adásszövegek
és filmdiasorozatok
lapjának hátsó oldalán található.

velési

megjelent
címjegyzéke

Enneik az előadásnak
a szövegét
Minisztérium
Oktatási
Oszt:'!l)'?
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vetítettképes
előa füzet borító-

és képanyagát
la Népműállította
össze.
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Az előadás képei
1. Kerigyeli dolgozók :avála6ziási

hirdetményt

nézik.

2. Urbán Sándorné népnevelő munkában.
3. Ujjáépített péti nítrogénrnűvek.
4. Sztálin-híd építése.
5. Sztálin-híd
egy részlete.
6. Béke-úti lakásépítés.

7. Uj falu terve.
8. Magyar kornbájnok.
9. Kőbányai
egészségház.
10. Babócsai kultúrotthon.
ll. A sztálini természetátalakitő
12. Zsdánov-város

terv részlete.

rész építése.

13. Moszkvai egyetem terve.
14. V'illanytr aktor munkában.
15. Román olajfínomító.
16. Gottwaldov~ új -munkáslakásai.
17. Lengyel napközi' otthon.
18. Kinai nők mint kombájnvezetők

.

. 19, Országház.
20. U jságcikk montázs.
, 21. Rémhírterjesztő.
22. Éhező olasz gyermek.

. '.

1

23. München

város

egy része.

24. Az ENSZ

szavazó-gépezete.

25. Jobboldali

szoc,

kar ikatúr

dern-ek

ája.

26. Titó kar ikatúrája.
27. Karikatúra

Ja kizsákrnányolásról.

28. Romrészlet.
29. Korea

térképe.

30. Kirn-Ir-Szen

elvtárs.

31. Koreaí

iparvidék

32. Koreaí

vizi erőmű.

33. Phengjangi

újjáépítése.

egyetem.

34. Koreaí városrész

bombatámadás

35. Legéppuskázottanya,

után.

gyermekével.

36. Koreal nő kivégzése.
37. Karikatúra
az amerikai

agresszióról.

38. Or avecz Béla, a Rákosi

Művek

39. K~reai

gyüjtés

a Ganz

40. Koreaí

gyűjtés

Zsárnbékon

41. Béke-úti
42. Amerlkai
44. Vietnami

ifjúsági

béketűntetes.

47. Milanói

béketűntetés.

murrkaversenyben.

béketűntetése.

az aláírások.

dolgozók
aláírja

51. Oltasz dolgozók
52. Békeív

gyárban.

cséplögéprnelleit.

partiz ánok munkában.

46. Francia

50. Liszenko

dolgozója.

béketüntetés
iUúság

49. Szovjet

Villamossági

brigád

45. Osztrák

48. Gyűlnek

élenjáró

aláírás

aláírják

a békeívet.

a békeívet.
aláírják

la békeívet

Magyarországon.

a nyílt utcán.

53. Békegyűlés a Sportcsarnokban.
54. Mávag

üzemrészlet.

55. Pusztaszentgyörgyí

dolgozók terménybeszolgáltatása.

56. Traktor munkában.
57. Papi békebizottság megalakulása.
58. Tervkölcsön-plakát.
59. Orosz Istvánné
5000 forintot
nyert
tervkőlcsőn-kötvényét
mutatja.
61. Csöppentő Sándorné tanácstag murrkaközben.
62. Dávid Imre középpar aszt tanácstag-jelölt.
63. Dr. Vajna István községi orvos tB:nácstag.
64. Katonai díszszemle a Hősök-terén.
65. Tankok felvonulása.
66. Ma'gyar katona búzakévével.
67. Kínai béketüntetés.
68. Kínai hadseregszernle.
69. Prágai békegyűlés .
.\

,

70. Május l-i ünnepség
71. Május l-i felvonulás

Bukárestben.
a Vörös-téren.

72. A Szovjet Hadsereg

tankjairtak felvonulása.

73. A Szovjet Hadsereg felvonulása,
74. Pécsi kekszgyár.
.
75. Kornbájn rnunka ~özben.
76. Ifjúságunk.
77. Rákosi elvtárs népgyűlésen

beszél.

78. Október 22-ről naptár.
79. Május

l-j felvonulás Budapesten.

r-
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800 millió ember a békéért
1. Október 22-én országszerte tanácsokat választ a magyar nép.
Történelmi jelentőségű dátum ez népünk életében. Több, mint
220 ezer. dolig-ozót jelölt la Népfront a tanácsokba.
2. Urbán Sándorné kengyel] népnevelő, Pintér János 17 holdas
kőzépparaszt családjával a Szabad Nép cildce nyomán arról
beszél, hogy a választással megerősítjük a dolgozók hatalmát
és a szavazatok millióival teszünk hitet a béke ügye mellett,
3. Nagy lépésekkel haladtunk előre békés építőmunkánkban
az
elmult választások óta. Ezen a képerr ,egy hatalmas, gyárat
látunk. 263 új ipari üzemet létesitűnk az 5 éves terv folyamán.
4. Befejezéshez közeledík
a budapesti Sztálin-híd építése. Novernber 7-én adják át a forgalomnak
A Sztálin-híd íővárosunk leghosszabb és legerősebb hídja lesz, Obudát és Angyalföldet, Budapest két legnazyobb munkáskerületét köti majd
össze.
5..

Új

hidak, új ubak hálózzák
terv során.

majd be az országot

az ötéves

6. Ilyen szép modern házak, épülneik az üzemek !,eg'kiválóbb dolgozói részére. 14 ezer új lakás készül lel az 1950-'es.esztendőbM.
.
7. Ez a kép Rákosi kőzség kicsinyített mását mutatja. Makó
kőrnyéki tanyák helyén fog Ielépülni. Sok új község létesül
az ötéves terv folyamán, alíg van ó:IJ~anhely az országban,
ahol ne épült volna már eddig is új családi házak egész sora.

B.

Az Első Magyar
Gazdasági
Gépgyár
munkássága
készítette
ezeket
az arató-cséplögépeket
a szovjet gépek mintájár a,
hogy megkönnyítse
vele 13 rnezei munkát, uj házak, új gépek
jelzik népi demokratikus
orszázunkban
u dolgozó parasztság
felemelkedésének
útját.

9.

A kőbányai
egészségház
egyik
szép példája a sok újonnan'
épített
kórházaknak
és egészségűgyl
intézménynek.

10. Ez la somogymegyei
Babócsa község kultúrotthona.
Dolgozó
parasztságunk
egyre több kultúrotthont
épít magának,
ahol
rnéltó módon művelődhet
és szórafkozhat.
ll.

Nagy példalképünk 13 Szovjetúnió
hatalmas
természetátalakító
terveik megvalósitásán
dolgozik
Országnyi
területek
éghajlatának megváltoztatását
kezdték
meg. A térképen
a volgai
vízierőművék
építésének
helyét látjuk Kujbisevnél
és Sztálingrádnál.
Az erőművék
nemcsak
az. ipartelepek
százait látják
el majd villan nyal, hanem a hosszú csatornák.
építésével 27
rnillió
katasztrálís
holdnyi terület
öntözéséf is biztosítják
Nézzük meg a sűrűn vonalazott
terület
nagyságát,
amely a
csatornák építésével
termékeny
területté
válik.
Hasonlítsuk
össze a bal felső sarokban
lévő Magyarország
területével.

12. Képünk Zsdánov város építkezésének
egy részletét
rnutatja.
Bárhová megyünk la Szovjetúnióban,
míndenűtt ez 13 kép fogad
bennünket.
Ú j erőrníívek, gyárak,
lakóházak,
iskolák létesülnek.
13. A moszkvai
Lenin-Egyetem
kicsinyített
mását látjuk, amelynek építését már meg is k,ezdték.Moegbecsülik
otta
tudományt, ahol ilyen gyönyörű
32 erneletes épületben tanulhatnak
a diákok.
14. A Szovjetúnióban
járt magyar
par asztkűldöttség
egy villanytraktor rnunkáját
tanulmányozza.
M:ndenütt
azt látták, hogy
egyre több villanygép könnyíti meg a kelhozparasztság
rnunkáját.

5
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15. Gyom ütemben halad a nepi dernokráciák építő rnunkája is.
Romániában hatalmas olajíinomítók épülnek a Fekete-tengeri
Konstanca városában.
16. Gottwaldovóban,
Csehszlovákia
ezekbe az új házaikba kőltőznek

liegnagyobb cipőipari telepéri
la rnunkások.

17. Lengyelország fővárosában, Varsóban, ahol anémet íasiszták
. pusztításai nyomán kő-kövön nem maradt, ma már ilyen napközi. otthonokban töltik boldog napjaikat !3 dolgozók gyermekei.
18. Nem lesz többé elmaradott a kínai parasztság. A Szov jetúnió
segítségével megkezdődött
Kína .mezögazdaságának
gépesitése. A felszabadult kínai nő:k egyenrangú
társként veszik ki
részűket az építőmunkából.
19. Szőczei Sándor, la MAV AG Kossuth-díjas
kovácsa, Juhász
Józsélné turai asszonya
pestmegyeí timács alelnöke és Papp
Milklós tüzértiszti iskolai hallgató Népköztársaságunk
alkotmányát olvassák Az Alkotmány kirnondja, hogy minden hatalom a dolgozó népé. Ové a gyár, a föld, la hadsereg. Magának építi .azországot
és kész megvédení az ellenséggel szemben.
20. Ilyen ellenség a zsizsikes gabonát beszolgáItató kulák, az áruhalmozó, a rémhírterjesztő,
akik az imperialisták ügynőkeí az
országban. Keményen lesujt népünk la kártevökre. Letartóztatás, börtönbüntetés vár rájuk.
21. "Amerika hangja", Truman beszél a gyűlöletes harácsolokból
üzérekből, rémhírterjesztőkből.
Mázsaszám vásárolták fel a
dolgozók elől laz élelmiszereket. s közben sorbanállást szerveznek és rémhíreket terjesztenek.
22. Ez la rongyes ~ldsfiú egy olasz földtelen
paraszt gyereke.
Egyre
az éhező, munkanélküli családok száma a nyugati
országokban.
Az amerikai imperialisták
háborús politikája,

no

6
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veszett fegyverkezése nyornorfés
francia, la ném et dolgozóknak.

éhséget

jelent az olasz, a

23. A Nyug-at-Németországi München város egy részét mutatja
ez a kép. Az amerikai övezetben lakásépítésre nincsen pénz,
dc a Iegyvergyárosok milliárdos hasznot húznak

24. Az imperialista

országok népellenes kormányai dróton r ángatott lakájai Amerika háborús terveinek. Az Egylesült Nemzeíek Szervezetében .amerikai vezényszór a szavazzak le a
Szov jetúnió békét biztosító javaslatait.

25. Az .arnerikai íegyverkezésnek 'készséges kiszolgálóí a hazaáruló jobboldali szociáldernokraták, mint Bevin angol külügyminíszter. Amerikai vezényszóra járja a táncot a vén háborús
úszitóval, Churchill el.
26: "Pénz beszél, kutya ugat", mondja ia kőzrnondás. Ai arrreríIkai és langol imperialisták láncos kutyája Titó, koncot remélve
acsarkodik :a béketábor ellen.
27. Hadianyaggyárosoknak,
kialandortábor~okoknak
a rablásra, gyilkolásra.

·1

J

a világuralmi tervektől megrészegült
jó üzlet a háború. Egymást biztatják

28. Még sok helyen állnak :a; második világháború romjai és 3Z
imperialisták ismét vérbe és kőnnybe akarják borítani a világot. Ennek érdekében j.gyeklSzik újjáéleszteni az amerikai imperialízrnus a reakcíó, la fasizmus erőit·
29. Most Koreában igyekeznek egy harmadik világ-háborút lángrarobbantani.
Korea a Szovjetúnió
.és Kína szomszédságában
fekszik. Termete két és félszer akkora, mint Magyarország.
Lakossága közel 30 millió. 5 évvel ezelőtt szabaditotta fel
a szovjet hadsereg Eszak-Koteát a japán elnyomás' alól.
30; Kírn-Ir-Szen elvtárs a koreai nép hős Ha vezetésével ÉszakKoreában a dolgozó nép vette kezébe a hatalmat ésa Szovjetúnió segítségéve! virág-zó népi demokratikus államot teremtett.
7
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:31. Hatalmas
sána.

arányú

építkezéseket

kezdtek az ország

lparosítá-

32. Korea új életét 'tükrözi ez a vizierőmű is,
33. Ez itt az újonnan épült Phenjani egyebem, aho!' ma már a dolgozók gyermekei tanulnak.
34. A hadszíntéren
elszenvedett kudarcajk
don terrorbornbázásokat
hajtanakvégro
rea békés falvai és városai ellen .

.15. A lakosság elleni gyilkos támadásaik
nyokat és gyermekeket sem .

dühében vadállati móaz imperialisták Konem klmélik az asszo-

.:36. A szabadságharcosokat
aljas fasiszta módszerekkel üldözjk.
Képünkön
láható, .arnint amerikai egyenruhás gyilkosok
fiatal
koreai nőt ölnek meg.
37. Az amerikai imperialisták gyarmati vadászterületnek akarják
rnegszereznl Koreát. De a hős koreai nép méltó választ ad a
betolakodóknak. Az imperialista r ablókra avereségek sorozatát rnér ik.
,1
"
38. Oravecz
magyar
harca a
, A koreai

Béla, a Rákosi Művek dolgozója
egyilke azoknak a
dolgozóknak.
ak:lk megértették,
hogy a koreaí nép
mi ügyünk is és jó rnunkával erősítl a béke táborát.
.héten 350 % -ra teljesítette nermáját.

39. A 'Ganz Viliam essági gyár dolgozói felajánlják keresetük 'egyrészét a Koreának ajándékozott kórházvonat
javára.
40. Zsámbékon a cséplésnél dolgozó parasztok örömmel ajánlják
fel megtakarított forintjaikat a koreaí nép hősi harcának me'gsegítésére.
A csomagok ezreivel fejezte ki dolgozó
népünk
háláját és szeretét la koreaí harcosok iránt.
'
.
4l.

8

A budapesti Béke-utcai építkezések ifjúsági brigádjai ezzel a
jelszóval végzi rnunkáját: Több termeléssei segítjük la koreai
nép harcát. Ok isés minden dolgozó egyre jobban megérti,

hogy Koreábana
Csendes-óceán
partjain a békéért, a háborús
gyújtogatók
megf ékezéséért
harcol a hős koreai nép.
42.

Az

amerikai
úszitás ellen,
békeharcosoka

dolgozók
legjobbjai
is tiltakoznak
A rendőrség
brutálisari megtámadja

a háborús
a tüntető

t. '

44 .. Imperialisták
zsoldos katonáit
szállító teherautót
döntenek az
árokba a gyarmati
járom
ellen küzdő vietnami
szabadságharcosok..
Nem félemlíti meg őket az á!,Jig felfegyverzett
ellenség.
45.

Ausztria

46.

Béketüntetés
Franciországban.
nak küzdelme,
a gyarmati
növelik a béketábor erejét .

. 47.

demokratikus

ifjúsága

tüntet

az imperialisták

A tőkés országok
népek felszabadító

Olaszország
legnagyobb
ipari városában:
'nek az oíasz dolgozók a kormány
háborús

ellen.

dolgozóimozgalmai

Milánóban
politikája

tüntetellen.

48.

A Szovjetúnió
békepolitikájára
szavaznak
azok a százrnillíók, lakik aláírták
a Béke Hívei Világkongresszusának
stockholmi felhívását,
követelték
az atomfegyver
betiltását.
Az
eddig több, mint 400 millió aláírás bizonyítja,
hogy hatalmas
tömegek teszik magukévá
a felhívást.
.

49.

Képünkőrt egy szovjet üzem dolgozóit látjuk a békeívek
aláírása közben.
A Szovjetúnióban
több, .mint 120 millió ember
írta alá a békeívet.

50.

Liszenko
a békére

51.

Olaszországban
több, rnint 14 és félmillió dolgozó írta alá a
békeívet. Az imperialista
terroralatt
nyögő olasz nép nem
hagyja magát megfélemlíteni
és nyílt utcán gyüjti I3Z alá-

•.

szovjet
szavaz.

akadémikus,

Micsurin

kiváló

tanítványa

.Irásokat,

5'2. Orosházi

dolgozókat
'l'átunk a békeív aláírása
közben.
Magyarországon
több, mint 7 millió aláírás tiltakozott
a háborús uszítás ellen,

L
fr

53. A budapesti júl. 15-j békegyűlésen
Losoncy Géza népművelési államtitkár beszélt. Ezen a gyűlésen pártállásra.
vallásra
való tekintet nélkül fogadják meg a dolgozók küldötteí, hogy
növelik az ország erejét, megvédik függeiIenségé't. Az elnöki
emelvényen
látjuk jobbról balra: Horváth Ríchárd cisztercita
hittanárt. Balog Istvánt, dr. Rusznyák István egyetemi
tanárt,
Mester Erzsébetet,
a Békebizottság
titkárát,
Zöld Sándor belüg'Yminiszt'ert, Kvon Odik koreai követet, Pongrácz Kálmánt,
Rónai Sándort,
laz Elnöki Tanács Elnökét,
Darvas
József
vallás- és kőzoktatásűgyi
mlnisztert,
Péter Lászlót, Bereczky
Albert református püspököt,
Panyí Fer encné sztahánovista
szövőnőt és Veres Péter Kossuth-díjas írót.
54. Az ország erejét növeljűk
jó munkánkkal
az üzemekben.
Keményen markolja
a fogót a munkás,
mert tudja, hogy
tőbbterrneléssel
mér csapást a háborús uszitókna ..
55. A -pusztaszentgyörgyi
dolgozó
parasztok
a cséplőgéptől
egyenesen beszolgáltattak
termésüket. Ezzel is a béketábort
erősitették. .
56. Harci Ieladatnak tekinti dolgozó parasztságunk
az őszi munkák;a
szántás-vetés
gyors elvégzését is.
57. A papi békebizottság megalakulása
segitette elő a megegyezést a katolikus egyházzal,'
Képünkön
Horváth
Richárd
cisztercita hittanár beszél. Az asztalnál ülnek jobbról-balra:
Szécsi Antal érseki biztos, Lombos László püspök, Darvas
József vallás- és közoktatásügyi
rniniszter .
. 58. Korrnányunk
felhívására
lelkesedéssel
járultak hozzá dolgozóink országunk
megerősítéséhez
a· tervkölcsönnel.
59. A tervkölcsönnel
mindenki nyer, nemcsak Oroszí Istvánné
parasztasszony,
aki boldogan rnutatja 5.000 Ft-ot nyert kötvényét, hanem azok is, akiknek kőtvényét
rnost még nem
húzták ki, de kölcsönükből
új gyárak, gépek, kórházak,
iskolák épülnek az ötéves terv során.
61. Csöppentő Károlynét,
a budapesti Szerszárngépgyár
üzemi
konyhavezetőjét
látjuk munka közben. Olyan asszony, aki
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mindenkor
kész népét
népi
demokráciánknak.
tanács tagjáva
jelölték.
62.

szolg álni, bátor
Az

üzem

harcosa

békénknek.
a XIII. kerületi

dolgozói

A törökszentmiklósi
tanyavilág
par asztsága Dávid Imre 10
holdas pártonkívűlí
egyénHeggazdálkodó
paraszto!
jelölte a
helyi tanácsba,
aki terrnénybeadását
500 % -ra teljesítette,
s
ezzel érdemelte
ki a dolgozók bizalmát.

63.

Dr. Vajna István pártonkívüli
törökszentmiklós!
orvost, szülőotthonban végzett
jó' munkájáért
jelölte
a tanácsba i3 Nép.' front bizottsága.

·64.

Az Aprilis 4-iki katonai díszszemlét
látjuk a Hősök-terén.
E~ a
hadsereg a mi hadseregünk,
népünk büszkesége.
Nemcsak
a
Tanácsokba.
hanem
a hadseregbe,
a tisztikarba
is legjobb
fiait kűldte
dolgozó
népünk,
hogy erős legyen és 'ha kell
csapással
feleljen az imperialista
kalandorok
minden próbálkozására

65.

Ha a békét
hadsereget!

66.

Ez a hadsereg
a béke hadserege.
A nép Lai, a dolgozó nép
békés, építő munkáját
őrzik. A 800 milliós béketábor legyőzhetetlenkatonái.
.

67.

Ennek
a legyőzhetetlen
tábornak
470 rnilliós hatalmas
népi Kína.

68.

Korszerűen

69.

70.

akarod,

íelszerelt

akarnod

kell az erős,

korszerű

erőssége

a felszabadult

kína i hadsereg

díszszemlé jét
Ez a hadsereg
megmutatta
erejét már az imperialista
lakodóknak,
s kisőpőrte
őket Kína területéről.

Napról-napra
vélünk erősödnek
a nepi
mok Ez év június elején tartott
pr ágaí
. szlovák nép békeharcát
bizonyítja.
A Szovjetúnió
l-én.

és a béke rnelleft

tüntet

magyar

lát juk.
beto-

demokratikus
állabékegyűlés
a cseh-

Bukárest

népe

május

II

••

71. A szeretett Sztálin előtt vonul fel Moszkva dolgozó népe, a
békéért folyó harc hatalmas élcsapata. A nemzetközi békefront vezetése a legjobb kézben: a nagy Sztálín kezében
van.
72. A világ legerősebb gazdasági és katonai hatalma, a szeelalista Szovjetúnió áll mell ettünk. Ez a hadsereg már bebizonyította, hogy legyőzhetetlen.
73. Az egész világ dologozói bizalommal és szeretettel tekintenek il béke őrére, a Szovjet Hadseregre.
Ahogyan la béke
ügyétől nem lehet a dolgozó népet e,l,tántorítani,ugyanúgy
nem lehet eltántorítani a magyar-szovjet barátságnak ügyé-_
től sem.
74.

Ötéves tervünket építjük. A pécsi kokszgyárhoz
'g-yára1k százai országunkban
békés épitőmunkának
nyei.

I

I

s más gépek
75. Ar ató-cséplőgépek,
- ban az ötéves terv alatt.

I

76. Eredményeink és boldog:
jövője' függ a békéfől. -

I'
,i

I

!

ezrei készűlnek

mosolygó

gyermekeink

hasonló új _
eredmégyárainkragyogó

77. Rákosi Mátyás,
népünk forrón szeretett vezető je mondta:
"Rendre, nyugalomr-a és békére van szükség, hogy megvaló6:tha'5~uk azokat a terveket,
melyek több élelmet, több ruhát, több cipőt, több kultúrát
adnak a városi és a falusi dolgozó népnek. - Ötéves tervünk megvalósításának
egyik legfontosabb előfeltétele: a béke."
78. Október 22-én a Tanácsválasztás
Népfrontra, a békére szavazol.

nagy napján:

legyen: állarrrunk
79. A Tanácsválasztás
pünk elszántságának
és helytállásának
Iéje a béke megvédése érdekében.
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A "Beszélő
e'őadásszövegeínek

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

1

Szabad Föld Téli Esték:

1

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (Sz.e--}. sz.)
Képek a Szovjet kelhozok életéből (Sz.-2. sz.)
Szovjetúnió, a béke őre (Sz.-3. sz.)
Sztálin élete (Sz.-4. sz.)
Moszkva felé tekint a világ (Sz.-5. sz.)
A szovjet falu kultúrélete (Sz.-6. sz.)
Felszabadult ország - felszabadult nép (Sz.-8. sz.)
Országos Mezög azdeság:
Kiállítás
és Tenyész állatvásár
(Sz.-9.
sz.)
Aratás a nagyszénási "Dózsa" termelőszövetkezetben
(Sz.-10. sz.)
Boldog jővőnk - ötéves tervünk (Sz.-ll.
sz.)
800 millió ember 18 békéért (Sz.-12. sz.)

I
I,
1
!

,
1

I

II

. I

Természettudományi:
A csillagos ég (T.-\.

sz.)

Az állattenyésztés új útjai (T.-2. sz.)
Micsurin 18 természet nagy átalakítója
(T.-3.
Művészeti:
A szovjet Ieslőművészet

(M.-\.

sz.)

sz.) (Színes üvegdiapozitív.)

