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KIRJELDUS
Perekesne aastalõpu koosviibimine, siseruumis vibulaskmine
Kabemäng, väikelaps
"Parim foto", töökoda
Kõneleja punanurgas
Ehitus, malemäng, vaade Pikale tn (Lenini allee), sillale
Väljapanekul (karikad, fotod, embleemid jne), kodune koosviibimine, näitemäng ja trupp
Ehitus, kodune olustik, jääpankade lõhkumine jõel, teater "Endla" ehitus
Kelgutamine, meesterahvad, maadlus
Kabe karikavõistlus, kaevetööd, väikelaps
Kabe mäng, teater "Endla" ehitus, väikelaps, vibusport siseruumis
Teatejooksuvõistlus Pärnu tänavatel
Koolitüdrukud õmblemas, naisduett klaverisaatjaga, poks ja tõstmine spordisaalis, tantsuõhtu
Väikelaps, ehitus, kabevõistlus
Lasteaialapsed ja -õpetajad rühmas õppimas, suusavõistlus
Naised vibulaskjad, tõstmine, puidutöökoda
Koolilapsed kevadisel koristusel, väikelaps, ujumisvõistlused
Traktori tööd liival Rannahoone juures, meesterahvas rannaliival, Eesti NSV lipu heiskamine majale,
jooksu- ja jalgratta tänavasõidu võistlus

MÄRKUSED

Sõudevõistlused jõel
Välised spordivõistlused - staadioni alad, ujumine
Linna ehitus - Pikk tänav (Lenini allee), suvi rannas, kalavõrgu parandajad
Linna majad Akadeemia tänaval, graatsiad mererannas, grupifotod, maaelu, jõe ääres ja jõel
Sõudevõistlused jõel
Kodune koosviibimine, suvine rannaelu
Kevad aias, ehitus, vasaraheide, lapsed hoovis mängimas, asfaldi panek, vibulaskmine, töökojas
Rookatusega hoone, Pikk tn (Lenini allee) teater Endla poolt, Linatööstuse hoone, majad Ülejõl Räämal,
25 ehitustegevus
26 Väikelaps, elu maal, seenelkäik
27 Abielu registreerimine
28 Vihmane õhtu Pärnu silla juures, sööklas
29 Lapsed tenniseväljakul Akadeemia tänava hoovil, vaade pooleli olevale teatrile
Teater "Endla" ehitus Akadeemia tänava hoovist vaadates
30 Väikelaps, matus, rannamelu - pallimäng,
31 Puitpingi ehitus Akadeemia tn maja hoovil, perekonna fotod, maaelu - lapsed karjas
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Vibusport, motokross
Suvine rand, spordivõistlused sõudmises
Telklaager ja "suvepäevad", vibusport, tootmisvõimlemine õmblustsehhis, ehitusplats
Sõudevõistlused jõel, sügisene kooliminek, Akadeemia tn vaade jõe suunal, tearer "Endla" ehitus
Jooksuvõistlus, tootmishoone, sadama vaated, koolitüdrukud sügisel askeldamas
Väike tüdruk, kartide tänavasõit Pärnus
Koolisport Kooli tn koolis, vibulaskmine
Sügisene krossijooks metsa-all, maadlus, portreefotod, akordionimäng ja tantuõhtu
Staadionisport, vibulaskmine, kabe paus töökohal, portreefotod
Vibuspordivõistlustel väljaspool Eestit ja rulluisutamine staadionil "Avangard" (Ukraina-Prõpjat?)
Kabeturniir, vibusport
Puidutöökoda, kontoris, kabemäng
IV KK matkapäev, õmblusateljee
Koolilaste rongkäik Lõuna tänaval Munamäe suunal spordi/liuväljal, kojamees puulehti koristamas,
45 lasteaiarühm jalutamas, väikelaps
Habemeajamine, Moskva ja vibulaskmine, Pärnu rand, Pika tänava (Lenini allee) majade ehitus,
46 rallitsikli putitamine
47 Abielu registreerimine, poks
48 Poks
49 Jalgpall, staadionivõistlus
50 Lauatennis, basseinis ujumine
51 Väikelaps, sanitaarsalk
52 Saali võrkpall, keraamika - savitöö, Viisnurga mööblitsehh,
53 Spordivõistlused staadionil (jooksmine, vibusport), pereüritus, õhtune pilk teatriplatsile, ujula
54 Spordivõistlused staadionil (jooksmine, vibusport)
55 Karneval-maskiball,
56 Ehitusobjektil, uisuväli jõel, kodune nääripuu
57 Ehitusobjekt, ujulas ujumisvõistlus
58 Maadlus, lauatennis

Teater "Endla" ehitus Akadeemia tänava hoovist vaadates

