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1. Nina Szk:ripnyik 1805 q-t aratott hel danként ,
Ljubov PrilivkS és .AnnaTrenozskinov 20 q buzát
tennel t.
2. ,Ajvazovszkij: A szántőf'öf.dön,
3. Szénbánya.
4. Szénszállitás.
5. Ércszáll:1.tás.
6 Vasolvasztó
7. Gépgyár.
8. Sztalingrádi traktorgyá.r.
9. Sztalingrádi traktorok.
10. Csel,jabins zki traktorgyár ;.
ll. Chersoni "Petrovszkij" góz~pgyá.r.
12. A gyár szerelóosztálya.
13. Moszkvai lokomobilgyár.
14. MQgilevi 1okomobilgyár. ,
15. Magtisztitó centrifuga. '
16. ''Volga'' tipusu seeparátorek,
17. SzecskavágPgépek szerelése.
18. L6vontatásu kaszálógép.
19. Ljuberecki mezőgazdaságí, gépgyá.rban.
20. KSz...lOtipusu szénakaszáló gép bemutatása.
21. KSZ-IOoldalnézetben.
22. KSZ-I0 munkaközben, szénagerebl~vel
e~tt.
23. KSZ-lOfelülnézetben.
'24. Elszá.lli tásra ké Sli kaszálógépek.
25. Vetégépek gyártása.
26. Szállításra kerülő vetógépek.
27. Szf>-6 jelü kukoricavetégép.
.
28. Leningrádi ''Kirov''-traktorg,yár.
29. Gyapotföldek traktorai.
30. Régi arató-cséplőgép.
31. sz...6 jelü kombájn.
•. ~ ,
32. SZ-4 jelü önjáró kombájn öenilt atása..
33· Puszt'í.gín és Ivánov méznökök,
34· SZ-4 kombájnok.
35. Külön}egos kombá.jnészaki vidékek részére.
$

------------------~---------..•.......----- 2 =-,__ --------_ ...36. Kévekötő gép.
31. önjáró gabonaszári tó g3p.
38. Magti'szti tó gépek.

39. LK-7 tipusu önjáró lenkombájn.
40. Lenkombájnmiiködéakö zben,
41. LeningI'ád.i lenkombájn-gy'd.r.
42. Kukorica-kombájn.
43. BurganyabegyUjt6 gép.
44. Répaszed6gép modellje.
45. SZPG-l jelü kombájn.
46. Répaszedó kombájn működése.•.
47. Traktorlapátok oukorrépa ,rakodásához.
48. Gybpotkombájn.
49. Traktoreke nocsaras területekre.
SO. Traktoreke bozótos tertiletek fel tö:resére.
51. dsemeteültet6 ekék.
.
52. Melegágyi kombájn.
53. Csatornaváj6 ~p.
54. Egy kolhóz eroniive.
55. 7 kolh6z közös eromüve.
56. Kergumi erőmü a. Dvínán,
51. GázgeneI'á.
to ro s á.r~ cjl e/!lztd
58 • .A. l'Vörös Október" kolh6z -Mllanytelepe.
59. G6zgépról tanulnak a középiskolás lányok.
60 • .A benzinnÍotor szerkezetével isnertetik
meg a
középiSkolásokat.
61. .A kolbóz 1 akato smühelye.
62. A kcrlh6z kórháza.
63. A moszkvaí,Áll and6 Mez6ga.zdaságiKiálli tás.
63/e. .Agépesítés megkönnyiti a munkát.
63jb Osztin fiwrek teljesi tménye.
63/c Gépesitéssel a munka termelékenyebb.
64. "Sztalinec-80" jelü traktor a prágai kiállitMon
65. Prozorov koÍhózelnök a prágai kiálli táson
66. Traktorok és kombájnok indulnak a földekre.
61. l3őséges sugárban ömlík a gabona.
68. "Munkásés kolhózparasztnó" jVera Mueh:ina.szobrai
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