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TUDNIVALÓK
A BESZtLÖ KtPEK e.öedésszöveqeit
és filmdiasorozatait
illetékes megyei tanács népművelési
alosztálya díjtalanul
kölcsönzi. Az odeszé.lltés
költségei
e kctcsönző
nivete.t, a visszaszállítási
költségei
a kölcsönvevőt
ternel.k.
Közérdek,
hogy a
szöveqkönvveket
és a filmdiasorozatokat
telneszné.ésuk
után
azonnal visszaküldjük
a Megyei
Tanács Népművelési
Osztály
címére. A kötcsönzött
előadásszövegekért,
a diasorozatokért
a
kötcsönvevö
hivatal anyagi felelősséggel
tartozik.
A szövegel
véltoztetru
(étnúzn'.
stb)
nem szabad. Különösen
kíméljük
a
filmdiaso'ozölol<at
a kercoiéstór.
A vetí!ettkéoes
elöadásokkal
lcaocsolatos
tepeszte.etok.
'nditvényox
és észrevételek
közését
a Mögyar Faló Dia-osztálya
(Budapest. V., Veres Péné-utce
9.), bérkitő!
köszőnettel
veszi.
Az 1949., 1950, 1951. oktatási évedben rneqjeient
vetitettl::épes etöeoésszöveqek
és !ilmdiaso'oza:ok
címjegyzéke
a tüzet
borüóieo jának hátsó o.oetén található
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NÖK AZ IPARBAN
1. Hogy mennyire tudjuk megvalósítani
felemelt ötéves tervünket, komoly mértékben
múlik a magyar dolgozó
nőkön is.
Azon: hogyan fogadjuk
meg szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs útmutatását,
aki Pártunk II. Kongresszusán
mondotta:
.Kírnéletlenüt
fel kell iépni azokkal amaradiakkal,
ósdiakkal
szemben, akik megakarják
gátolni, hogya magyar szocial.ste
építés ereibe friss vér kerüljön, 110gy benne korlátlanul
és
szélesen hömpölyögjön
a dolgozó nők áradata".
2. Az új Tervtörvény
előírja, hogya
gyáriparban
é's ez építőiparban al. eredetileg
előirányzott
480 ezer rnunkés helyett
650 ezer új munkaerőt
kell munkába állítani és ezt elsősorban az ifjúság és a nők soraiból kell biztosítani.
Mire kell ez a sok új munkaerő? Sztálinvároshoz,
a Sztálin Vasmühöz, Inotához, Kazincbarcikához,
hogy az még sokka! hatalmasabb legyen, mint ahogy tavaly elképzeltük,
szebb
legyen, mint ahogy ma elénk tárul.
3. Ha a dolgozó
magyar nők a mi új Budapestünk
felett magasba törő Szabadság szoborra néznek, a hős szovjet katonák ezreire
gondolnak,
kik vérük hullatásával,
életük odaadásával hozták meg számukra a felszabadulást,
azt hogy az
állami és társadalmi
étet minden területén
a nő .e férfinek
egyenjogú
társává vált. .
De nézzük meg~ mit mond népünk első igazi Alkotmánya
a
nőkről.
4. Vetített szöveg:
50. §. (1),
A Magyar Népköztársaságban,
jogokat
élvezn ek.

Ha a rnultet idézzük
az Alkotmány.

a nők

*

a férfiakkal

fe!, akkor ezerszeresen

drága

egyenlő

számunkra
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:'. Nézzük meg az uri v,iág ugynevezett
munkesiekéseit ....
Ez
a ouoepesu
tegiagyar
muncesteiepenek
egyiK resze. A magyalOl~lagl
!o"e::.t=f( aólöl Igen uJ nézek,
melyeKet
a munxesocnex
epueuex
V0il16, eppen
Ggy a Ilazugsagok
kozé
tenozrex, mmt a resisztex tobo: toqeosozeseí. hUl my-Magyarorszag, meiv az egesz rnunxesoszteiv
.eqkonvortereueob
kizsal\.mányo.asat
vercsuette
meg, a co.cozo
asszonyok
nyomorenex
es teerecsonyuésenes
is k.é.tó
peidáit adta.
6. így é.tex családok tiz- és tízezrei. Ho: kapott vetne munkát
a nö, ern.kor a térfi rnunke nelküt Iézengeu. Es ha nagyntKán
üzembe kerü:netett
a leany, vagy esszony.vméq
a telllaknál
is nyomorúsagosabb
bért xepon. Foruos oeosztést?
Megbecsurest? sone: Azon túl, hogy éhbérért cotqozteuék,
SOKszor a iegemberteienebb
rneqeiéztetésoen
VOlt
reszuk.
7. véoiretnex
IS beit.ö ez a fe:velei,
amely a hirhedt budapesti
Nagymezö-utcai
éjjeli mutetóben készun. Ezekben a tény es
rebojoxoen
vették meg és adták el a há:ójukba
került nő
ket a leánykereskedők.
8. Azt a kort, amelyben a nö teljesen kiszoigáltatott
volt, r;deg
valóságában
látjuk itt. [gy osztottak ingyen levest az éhező
rnunkanétku.teknek.
De százezreknek
még a rneieq Iötvből
és a karéj kenyérbő;
sem jutott.
9. Más lett a helyzete a nőknek a tetszeoaou.és
után. Munkára,
békeharcra
híva gyárak fe:vételi tábiáinak, a lapok h.rdetéseinek serege.
Munkásokat,
munkásnöket
keresnek.
Mint a
sötét éjszaka és a ragyogó
nappal között,
olyan a különbség a rnult és a boldog je.enünk között. A munkanélküliség
éppen úgy e.tünt, mint a letűnt világ sok más keserűsége.
10. Pártunk, kormányunk
hívó szóva! fordu: a nök felé. Munka·
helyek ezrei és ezrei várják a leányokat
és asszonyokat.
A nők tömeges
bevonása
a gyárakba,
az ipari termelőmunkába,
nemcsak
egyén;
felemelkedésük
biztos forrását
jelenti, hanem országunk egész jövő fejlődésének
ez egyik
legfontosabb
láncszeme.
11. tS a hívó szóra megmozdut
a nők serege. Tömegesen jelentkeztek ipari munkára, hogy ipari tanulók, segédmunkások,
majd étképzősök
legyenek.
A Munkaerőtarta!ékok
Hivatala
Nagyfuvaros-utcai
jelentkező
helyén Burghardt Aranka egyéves szerződést
köt. .Kőrnűves
munkás leszek!"
jelentette ki büszkén. Sztálinvárosba,
a szocialista
város építkezéséhez került.
12 Kiss Anikó, Öri Zsuzsa, Mirosevics Júlia és Nagy Rozália vasbeton-szerelő
ipar' tenu'ók
is a Sztálin Vasmű építkezésein
4

a

doiqoznek.
Annak
hatalmas aikotó erőnek egy részét, melyet a nők rniuíós tömege képvisel,
állít juk be most a szecializmust építő munkába.
13. Az országban
minden netelrnes épitkezésnél
megtaláljuk
a
dolgozó
nőket.
A budapesti
sportstadion
építkezéseinéi
serényen
dolgozik a Martos Hóre-br'qéd.
A termelésben bizonyították be a dolgozó nők, hogy nem maradnak el a férfiak
mögött.
Néhány nap: gyakorlás
után a két újonnan jelentkezett
átképzősnek
is vígan megy a nehéznek mondott szerelés.
14. Kora reggel jókedvűen
érkeznek a munkahelyre:
E két vidám
DISZ-tag is a békéért harcol, a 150 százalékos állandó napi
munketetjesürnénvével,
A sportstadion
tervének gyors valórevéuésébó:
így veszik ki részüket.
15. A nők száma je!entősen
emelkedett
sok olyan területen,
amely azelőtt majdnem kizárólagosan
"férfi szakmának számított",
például a bányászat.
Dolgozó
asszonyainkat
bátorítja az a tudat, hogy ezen a nehéz munkán is egyenrangúak
a fér'iakka .. Berle Istvánné, a tatabányai ünnepélyes műszakváltáson és sok más bányász munkatársa, a következőképpen
fejezte
ki érzését
munkába állása előtt: "Nem torpantam
meg a nehézségektől,
és igyekeztem
bebizonyítani,
hogy mi
dolgozó
nők a legnehezebb
munkában, a bánya mélvén
is
megáljuk helyünket".
1ó. A várpalotai
bányában igen komoiy feladatot,
az egyik gép
kezelését
is nö látja e:. Mint segédmunkások,
betanított
munkások és szakmunkások
számosan tűnnek ki az anyagtakarékosság
és az újítás vopelén is.
17. Nepró.-nepre
új munkaterületekre
nyomulnak be a dolgozó
nők. Egyre-másra
szereznek
olyan szakképzettséget,
ami
korábban csak a férfiak kiváltsága volt. Szép számmal vannak
már női műszerészeink
is. A képen Siemens-gyár
"Tőkés"brigádját
látjuk.
18. A text'lgyárak
szövőgépei
meilett éppen úgy találunk nőket,
mint ....
19.....
a laboratóriumok
mikroszkópjai
előtt.
20. K. Szabó Ilona, aki Turkevéről
jött Budapestre,
a Borárostéri híd építésénél,
mint az egyik 'szerelöbríqéd
tagja,
dolgozik.
Becsülettel
megállja
helyét. Először blzalmatlanul
fogadták
a férfimunkások.
Azt gondolták
nem fogja megállni helyét. A "gyengébb
nemről" szóló multbeli tévhit beléjük röozödött.
K. Szabó Ilona ügyes ipari munkássá fejlődött. .
Munkájával
példát mutatott,
s most bátorítja
a többi lánytársait is.
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21. szarnos

üzemben sok étképzösnöt
teléíunk.
A tenulórnühelyben szerszámátképzős
lányok és asszonyok gyorsan haladnak a szakma elsajátításában.
Az újonnan munkába állók
számára minden üzemben megszervezték
a munkába való
bevezető
oktatást. Eleinte ugyanis, a szerszámokkal
a gépeken történő dolgozás a nőknek sokkal szokatlanabb,
mlnt a
férfiaknak.
22. Jól felelt a vizsgán minden kérdésre
és a gyakorlati
rnunke
során is kitűnően megállta helyét Szőke Ilona, a Rákosi Művek kerékpárés varrógépgyárának
legjobb
átképzőse.
23. Nagy szeretettel
veszik körül és tanítják
a gyárakba,
üzemekbe került lányokat és asszonyokat,
hogy elsőrendű
szakmunkások lehessenek.
A Rákosi Művek szerelőműhelyében
Mészáros János sztahanovista
bevált rnunkernódszerét
adj c
át Zsombéki
Erzsébetnek
és Barna Margitnak.
24. Nemcsak a férfiak,
hanem sokszor a nők is tanftanak.
Itt
Popovics
Józsefné, a MA VAG magkészftő
műhelyének
rnűvezetője
adia át munkamódszerét.
Popovicsné
seqédmunkésként került az üzembe. Mint kitűnő szakmunkás 1948-ban
élmunkás,
1950-ben pedig sztahanovista
lett. Neki köszönhető, hogya
műhelyben
csökkent a selejt és emelkedik
a
termelés.
25. Tapasztalat
szerint a nők ügyesséqben,
szorgalomban
és
feqyelmezettségben
sokszor példaként
állnak előttünk. 'tV1utatja az is, hoqy a munkaversenvben
résztvevők
több
mint
30 százaléka nö és már közel 1000 női sztahanovistánk
van.
Sitkei Saroltát,
a Férnéru- és szerszérnovér
sztahanovista
!akatosát kiválóteliesítményéért
a jelentős fizetésenkfvül,
a Köztársasáai
érdemrend
bronz-fokozatával
jutalmazta
a
dOlqOZÓ néo ál!ama.
26. Házi Istvánné is jó munkájával
érdemelte
ki a Dunai Vasmű
em!ékérmet.
27. Milven derűs, eléqedett
Heoedüs Erzsébet az Orion-rádióovár sztehanovlste
rnunkésnö ie. A termp-Iésben elért sikereive' érdemelte
ki. hoov tanácstaaoá
választották.
28. A Zóte kéménvseorő-brioádot
mutatiuk be. Karádi GilAlla,
Bnrkóczi Li'lioc:né és Takács Margit teljesrtrhénye
általában
150 <:zá7i'jlék f~!ett vnn.
29. ft. női qépkocsivezetőnő
már úgy hozzá tartozik az utca képéhez ....
'
30 .....
rnint a női rp-nrlŐr. Horváth tV1argit mlnt forgalmi rendőr
nnnVC:7erűen menRl1 ja hplvét
31. KüJönösen a vasúti forgalmi személyzet
között volt alacsony
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o nöi dolgozók erénvszérne.
1950-benmég
csek 3.3 szézelék
volt a nö. Ma már gyakran találkozunk
női vasutasokkal.
A
képen Hüfflinger ,Anna, a Csepe ii Gyorsvasút
egyik forgalmistáját
látjuk.
Ujrendszerű
biztosító
berendezés
mellett
teljesít szolgálatot.
32. Veres Endréné trolleybusz-kalauznőt
jó munkájáért
sztehanovista címmel jutalmazták.
33. özv. Jónás Gyuláné, a Hubert és Sigmund-gyár
sztahanovistája a legmagasabb
kitüntetést,
a Kossuth-díjat
nyerte el
1951 március 15-én, az akkori 320 szézalékos
teljesítményéért. Büszkén mondotta
munkásasszony-társainak:
A munka
számomra dicsőség!
A mi drága Rákosi elvtársunk
tenított
meg bennünket
élni egyenjogoságunkban,
neki köszönhetjük mi asszonyok, hogy megtanul tunk résztvenni egyre szépülö életünk formálásában,
az ötéves tervben.
34. Oe ki tudná felsorolni ma már azt a sokezer női dolgozót, ekinek dicsőségtáblán
ragyog a neve. Szi!bek Lajosné és Biró
Eszter gépesztergályosok
teljesítményei
a férfiak csúcsteljesítményévei
vetélkednek.
35. A Minisztertanács
májusi határozata első feladatként
állította
elénk, hogya
munkaerőqazdálkodásunk
rendszerében
a íletal lányok számát növeljük,
mert 1950-ben az ipari tanulóknak méc csak 22 százaléka volt a nö.
36. Elhérftottuk
mindazokat
az akadályokat,
amelyek a tanulást,
a szakmai
továbbképzést
elzárták
dolgozó
nőink
elől.
Iparostanulóink
bármely
ipari szakmában
az autószerelő:
gépipari,
bányaipari,
vagy ....•
37 .....
az építőioariszakmában
fejlesztik
tudásukat. Nemcsak
az iparostanulóknak,
hanem minden szakmunkásnőnek
[oqe.
de uqvanakkor
kötelessé'qe
is a tanulás. Az eredménye
kettős: először a tanult szakmában tökéletesíti
magát, előbbre
jut, másodszor többet termel. ezáltal emelkedik a fizetése is
38. Marxista szeminárium
az egyik overben. Dolgozó nőink ter
mAlésA elválaszthatatlanul
összekaocsolódik
a politikai
és
'deolóqlal továbbkéozéssel.
Az itt tanultakat gvakorlati
rnunkáiuk . során
felhasználva.
előrelendítik
atöbbtermelést,
mpllvel a béke táborát erősítik.
39. Alkotrnénvunk
nemcsak kimondia a nők ecvenlooúséqét,
hanem azt is leröqzfti, hogy az egyenjogLlság
miben áll.
VAtített szöveg:
50. ~. (2).
A nők eovenlooúsécát
szolcéllék: a munkafeltételeikn'ek
a
férfiakkal
azonos módon való biztosítása,
a terhesség
ese-
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tére a nőknek járó fizeten szabadság, ez anyaságés a gyermek fokozott törvényes védelme, továbbá az anya és gyermekvédőintézmények
rendszere.
LIO. A Munka Törvénykönyve
a napi nyolc órai munkaidő ereu
szoptetésí
időt biztosít az anyáknak. A csecsemők az üzemek napfényes bötcsöoébe
kerülnek.
-!1. Nyudoqtenoorqozhet
az anya, hiszen kisgyermekeire a napköz.otthonokben
a dolgozók államának szerető gondossága
ügye;. Ime, a kicsinyek [étszés
.:.2.
és étkezés közben.
":3. A gyermekek népi demokráciánkegfőbb
kincsei. A Standardgyár napköziotthonában rendszeres az orvosi vizsgálat. Az
anya gondja az állam gondja is. Ezért írja elő ötéves terv·
törvényünk, hogy az eredeti.eq tervezett bö!csődei férőhelyek száma 6000 helyett 30 ezer legyen
44. A oo.qozók gyermekei
élvezk a nvereés örömeit.
45. A do gozó nők egészségére is vigyáz a nép állama. Az Acé;·
és Csőgyár 'fogorvosi rendelője és számtalan más üzem
orvosi rendelője azt a cé't szoqétje, hogy ha szükséges,
e dolgozó nő munkahelyén részesü.jön
orvosi kezelésben.
46. Az újpesti Szent í.észtó-út élmunkásházait látjuk. Most egyre
több és több dolgozónő kerül munkája révén megérdemelten modern, napfényes lakáshoz.
J7. Oe a toborzott munkásnők széltásére
is nagy gondot fordítanak. Varkoj Mária és ,Tóth Ferencné toborzott munkásnők
'Iyen szép lakásban eknek az Ormos-pusztai bénvetetepen.
48. A mi Pértunk. kormányunk számára nem közömbös az sem,
hogy hogyan birkózik meg a dolgozó asszonya
főzés, a
háztartás gondjaival. Ezért szerveztük meg, több rnint 800
ezer ooqozó részére az üzemi étkeztetést is.
49. A pihenés idején mód van a feifrissülésre. Alig akad gyár,
vagy üzem, erne.y ne nyujtana sportolási lehetőséget. Munka
után vígan kosárlabdáznak a postásjárműtelep dolgozói.
SO. A Munkára Harcra Kész testneve.ési mozgalom keretén belül
ekeíorn nyílik más sportlehetőségekre
is. Szentirmainé a
Genz-v.t'envqyér oo.qozó]e, az ismert kitűnő céllövő bajnoknö, szabad idejében a lőtéren gyakorol.
:'1. A jól végzett munka jutalma a fizetett szabadság. Az év rninden szakában a legszebb üdülőhelyeken pihenn ek a dolgozónők. Képünkön a női ruhagyár dolgozóinak üdülőjét
látjuk
Nóqrédveröcén

52. A müvelödés
és szórakozás terén is tág tér nyílik a nök.szémára. A könyvnapon
a Rákosi Művek elötti könyvsátornái
sok dolgozónö
vásárolt könyvet, mert tudja, hogy az a tudás
fegyvere.
':>3. A szovjet ipari munkásnők ragyogó
példái mutatták és mutatják az utat a termelésben
a mi lányainknak, asszonyainknak. Ki nem ismeri Dubjágát, a szovjet sztahanovistanőt,
aki
hazánkban is járt. Tcpeszteletel
átadásával
segítette
elő
magyar pamutiparban
és másutt szövőnőinket,
hogya'
többgépes rendszerre
tér!lessenek
át.
ö

~)4. Ez Lidija Korabelnyikova,
a moszkvai Pénzsí-Komrnün cipőgyár kiváló brigádvezetője.
Róla nevezték ei azt a mozqeimat, amikor az üzemek minden hónepban egy napig meg. takarított anyagbó! dolgoznak.
55. Nagyezsda
Kolesznyikova
és vako:óbrigádja
éppen munkatervét beszéli meg. A brigád 180-200
szézerékra teljesíti
termelési
feladatát.
')ó. A Szovjetúnió
határain túl is ismert Antonyina
Zsenderova
neve, aki a Kaganovicsról
elnevezett
'ublini mechanikai öntöde újítóesztergályosa.
SJ. A Szovjetúnióban
és a baráii demokráciákban,
Kínában, Albániában, Bulgáriában
és Lengyelországban
is ezrével, meg
ezrével
találunk olyan nőket, akik a termelési
front első
vonaiában
harcolnak.
Lengyelországban
Anna Alekszandrovics a .Boborok" vasművek
darúkezelö
élmunkásnője
állandóan 130 százalékra teljesíti
normáját. '
:,8. Csehszlovákiában
Iréne Vaciavn motorszerelő
a prágai rnotorkerékpárgyár
kiváló é!munkásnője
156 százalékra
teljesítette normáját
"A béke élmunkásmozgalom"
keretében.
59. Mária Cinca éírnunkésnö a remén nők büszkesége 34 szövögépen dolgozik
egyszerre.
bÚ, A Német Demokratikus
Köztársaságban hasonlóan, mint nálunk,
ezrével jelentkeznek
a nők ipari munkásoknak.
6'1, Es mi a helyzet a kapitalista
országokban?
Hogy élnek ott
a nők. Ez eredeti amerikai kép. Ez az asszony egyike a sok
rnillió amerikai
rnunkenélkülinek.
Férjét Koreába hurcolták.
Kisgyermekével
1500 mérföldnyire
kellett' vándorolnia
szülővárosából,
mert nem tudott munkát kapni. Nincs miböl gyermekét eltartani.
ói. Francia gyarmat. Ijedt arcú, rabszolgasorsba
taszított
nők,
az, ültetvényeken
állati munkát végemek,
hogy megélhessenek ésgyermekeiket
~elnevelhessék.

ó3. Indiában. rengeteg nö az éhhalál küszöbén áll. Ezeket míno az
angol es eruertxei tokesek zsekmenyorjex
Ki, nogy nesznuk
novexecnessek.
64. Es vessunk egy pillantást a szomszédos
Ausztria amerikai
ovezeieoe. A oecsi etotjéróseqok epuletei elott a munxenéixuuex sorai var exoznex neporue, nogy rnunxenelxun segéIyuxet krtizessék s ez a tom eg napror-nepre neqycoo lesz.

'1

65. Nyugatnémerországi

városokban sem más a helyzet. A lányok,
asszonvox a békeert, rnunxeert kuzcenek.
66. Arnenxeoen
egyre erosootk a dolgozó
nők békeharca.
Har·
eos xtei.ese az enyexne« a koreai naoorú azonnali oeszunte-

téséért.

,

Ol. Belgiumban
az anyák gyermekeiket
is magukkal
vitték
a
bexetetvonulesre.
'1 eoléjuxon ez a harcos mondat áll: "Anyák,
harcoljatok
a, békéért!"
68. A nöi onretéldozes
iegdicsőbb
példáját mutatják a hős koreai
asszonyok, amikor honvédö hercoxben a térrrakkal vállvetve,
fegyverrel
harcolnak a fronton az amerikai gyilkos témecók
ellen. Számos koreai munkásnő fegyvert
fogott, hogy megvédje gyermekét,
függetlenségét,
népe szeoeoséqet.
69. A mi dolgozónőink
jó munkéjukkel, szakmai továbbképzésükkel üzennek az amerikai halalgyárosoknak.
A Dunakeszi Föműhely
dolgozónői
a munkereqyet em meqszrlérdítésévet
és a minöseq javításával
felelnek
az imperialisták
minden
aljas próbálkozásaira.
'

70, Felvonulásokon,

gyGléseken,
munkahelyeiken
tesznek hitet,
amellett,
hogya
szocializmus
építésével
fokozott
helytállással erősitsük
hazánkat. Rákosi elvtárs, szeretett
vezérünk szavai világítanak
előttünk: ,,A mi országunk nem rés a
béke frontján,
hanem erős bástya".
A dolgozó
nők ezt a
bástyát,
szabadságukat,
családjukat,
gyermekeiket
védik,
amikor az üzemekben
a békéért harcolnak.
71. Gyáriparunk
hatalmas arányú fejlesztése,
a dolgozók
életszínvonalának
emelése olyan feladat, melynek megvalósításában fontos szerep vár az iparban dolgozó nők szézezrelre.
72. A mi ipari rnunkésnö.nk százai és ezrei teszik emlékezetessé
nevüket, a béke, a mindennapi munka hőstettelvel.
Hídépítők,
sztahanovisták,
tudósok, mérnökök
ezrei emelkednek
ki soraikból.

Vége,
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A "BESZELÖ KÉPEK" 1949., 1950., 1951. oktatási évadban
Jelent előadásszövegeinek

és filmdiasorozatainak

megcímjegyzéke:
.

,

1

SZABAD FöLD TÉLI ESTÉK:
A Nagy Októberi Forradalom (Sz.-1. sz.)
Képek a szovjet kol hozok életébő; (Sz.-2. sz.)
Szovjetúnió, a béke őre (Sz.-3. sz.)
szrét.n élete (Sz.-4. sz.)
Moszkve felé tekint a világ (Sz.-5. sz.)
A szovjet falu kultúrélete (Sz.-6
sz.)
Felszabadult ország - fefszabadult nép (Sz,-8, sz.)
Országos Mezőgazdasági Kiá:lítás és Tenyészállatvásár (Sz....:..9.sz.)
:
Aratás a neqvszénést "Dézsa" termeőszövetkezetben
(Sz.-10. sz.)
Bo.ooq jövőnk - ötéves tervünk (Sz,-11. sz.)
8GJ rn.u.o ember a békéért (Sz.-12, sz.)
A koreai nép harca a szabadsőgért (Sz,-13, sz.)
Másod;~ par~sztküldö!tségünk
útja a Szovjetúnióban (Sz.-14. SZ.)
Képek néphadsereglink é:etéből (Sz,-15, sz.)
Faekétől a traktofg (Sz,-16, sz.)
Hoqven él a péri "Micsurin" terrne.öcscport parasztsága (Sz.-17. sz.)
Hogyan él a k.storrnésí "Dózsa" te.rne.ös zöverkezet parasztsága (S;:.-18. sz.)
.A.gyapotteYmelés (Sz,-19, sz.)
lö,d tutószalag (Sz,-20, sz)
Sport: egészségv8delem
(5z,-,-21, SZ,)
Tartsuk tisztán házunk táját (Sz,-n,
sz.)
A. legloiltosabb növónyápolási munkák (Sz,-23, sz.)
t.étcqetas a kiskirá,ysági "lIjú Gárda" termelöszövetkezetben
(Sz.-24. sz)'
Bányasz munka, szép rnesteséq (Sz,-25, SZ,)
A nép fai a hadseregben (Sz,-28, SZ,)
Hogyan vádakezünk
a tüdővész et.en (Sz,-29. sz.)
Amit a rákbetegségröl
rrundenk.nek tudnia kell (Sz.-31. sz.)

.

Képek a Szovjetúni6b61:
Képek a SzovjetÓnióból (Szu.-1. sz.)
Tavasz' a kethozben (Szu.-2. sz.)

Természettudományi:
A csiliagos ég (T-1. sz.)
Az állattenyésztés új útjai (T.-2. sz.)
Micsurin a természet. nagy átalakítója (T.-3. sz.)
A növények étete (T.-4. sz.)
A v:lág, amelyben élünk (T.-5. sz.)
Az ember származása (T.-6. sz.)
Erd6gazdaságunk (Sz.-26. sz.)
A talaj szerkezete és élete (Sz.-27. sz.)
A növény- és állatvilág fej'Odése (T.-7. sz.)
A Iö.d és az é:et feilódése (T.~.
sz.)
A légkör élete (T.-9. sz.)
Hogyan működik a motor (T.-10. sz.)

Művészet:
A szovjet festOmúvészet (M.-1.

sz.) (Szines üvegdiapozitfv)

Mesék:
Mese az aranykakasról (M.-2.
A cár és a madár (M.-3. sz.)

sz.)

Hírad6:
Gyár-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Pest, Veszprém, Zalamegyei

hiradó

(H.-1.

Játék filmek:
Az ezred fia
Mr. Twiszter
Sztálingrádi csata 1-11. rész.
Az ifjú gárda 1-11. rész.
Aki a népnek vermet ás ••••

Aktuális
Május e:seje a dolgozók harcos ünnepe (A.-1.
Magyarország felszabadulása (A.-2. sz.)
Nők harca a békéért (A.-3. sz.)
A Magyar VÖiÖS Hadseregben 1919-ben (A.-4.

.

sz.)
..•.~

sz.)';\~ilflJ~~\

Ismerd meg· hazádat{~

Az éggteleki cseppkőbarlang
A Balalon és környéke (1-2.

(1.-1. sz.)
sz.)

~

Müszaki:
fpül a foldalaiti gyorsvasút (Sz.-30. sz.)
A ciklusos munka;nódszer szénbányáinkban (Mű.-1.sz.)

T~~
__
._~•••...

sz.)

