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A béke erőinek nagy győzelme
Július 27~én Panmindzsonban 

sikeresen befejezett hosszas 
tárgyalások eredményeként alá
írták a koreai fegyverszüneti 
egyezményt. A hadműveletek vé
get értek. Mindkét harcoló fél 
fegyveres erői az egész arcvo
nalon visszavonulnak a demar
kációs vonaltól, maguk mögött 
hagyva a demilitarizált övezetet. 
Megkezdődnek a politikai érte
kezlet előkészületei. Ez az érte
kezlet hívatott biztosítani a ko
reai kérdés végleges rendezé
sét.

A béke világot átfogó tábora 
méltán ünnepli a koreai fegy
verszünet aláírásában a béke 
erőinek nagy győzelmét, a bé
ke ügyének megszilárdulását. 
Ugyanakkor a világ népei az 
öröm és a győzelem e percében 
sem feledkeznek meg arról, 
hogy a fegyverszünet aláírása 
még nem jelenti a fegyverszünet 
megtartását a másik fél részé
ről: hogy a fegyverszünet még 
nem béke. A fegyverszünet 
eredményes megvalósítása, a 
koreai háború végleges felszá
molása érdekében a béke erői
nek nagyfokú éberséget kell ta- 
nusítaniok, lankadatlanul kell 
továbbra is küzdeniük.

A koreai fegyverszünet meg
kötése a béketábor nagy győ
zelme. A koreai háború nem 
pusztán koreai ügy volt, hanem 
az egész világpolitika leg
égetőbb kérdése. Ennek meg
felelően a koreai fegyverszünet 
megkötésének hatása nem korlá
tozódik egyedül Koreára, Külö
nösen nagy jelentősége van an
nak. hogy ismét bebizonyoso
dott: a nemzetközi kérdések 
megoldásának helyes és cél
ravezető módszere — a tárgya
lások módszere. Ha a koreai há
ború kérdését, napjaink «gyík 
leginkább elmérgesedett, leg
fájóbb kérdését meg lehetett ol
dani tárgyalások útján, akkor 
meg lehet így oldani — és így 
kell megoldani — a többi vitás 
kérdést is.

Fáradhatatlanul, a koreai 
háború kitörésének első nap
jától kezdve küzdött a béke 
helyreállításáért a béketábor 
vezető ereje: a Szovjetunió. A 
Szovjetunió képviselői számos 
nagvjelentőségű kezdeményezést 
indítottak el, fontos javaslatot 
tettek a háború megszüntetése

érdekében. A Szovjetunió javas
lata nyomán indultak meg ta
valyelőtt a fegyverszüneti tár
gyalások. Idén tavasszal, a tár
gyalások újrafelvétele előtt tel
jes szolidaritással támogatta a 
koreai és kínai kormány békés 
javaslatait a Szovjetunió kormá
nya is.

Dulles, amerikai külügymi
niszter a fegyverszünet aláírása 
alkalmából mondott beszédében 
azt a cinikus dicsekvést enged
te meg magának, hogy a há
roméves hadműveletek során a 
koreai polgári lakosság millióit, 
irtották ki és Észak-Korea te
rülete pedig „lényegében elpusz
tult”. Lehet, hogy Dulles vala
kit meg akart félemlíteni ezzel a 
nyilatkozattal, de az eredmény 
más lett: az amerikai külügy
miniszter akaratlanul kiemelte 
az amerikai intervenció igazi 
jellegét. Ez az intervenció fő
képpen Korea békés lakossága 
kiirtására, a nép javainak meg
semmisítésére irányult.

A koreai hadműveletek ered
ménye világosan bizonyítja, 
hogy az ilyen hadviselési mód
szerek nem segítettek az ameri
kai parancsnokságon. Még az 
amerikai tábornokok is kényte
lenek beismerni, hogy nem tud
tak katonai győzelmet aratni 
Koreában. Marshall, volt ameri
kai hadügyminiszter — akit egy
általán nem lehet Korea iránt 
semmiféle rokonszenvvel gyanú
sítani — a háború menetéről 
egyszer kijelentette: „A mítoszt 
megsemmisítették: nem bizo
nyultunk olyan erős országnak, 
mint amilyennek tartottak ben
nünket”.

Most, amikor elhallgattak 
Koreában a fegyverek, a magyar 
nép, amely a koreai háború első 
napjától a legteljesebb együtt
érzéssel és cselekvő rokonszenv
vel figyelte a szabadságát védő 
Korea népének harcát, most 
örömteli, forró üdvözletét küldi 
a sokat szenvedett hős és győ
zelmes koreai népnek Kívánjuk, 
hogy mielőbb gyógyuljanak be a 
sebek Korea földjén és a koreai 
szívekben, mielőbb építsék újjá, 
virágoztassák fel hazájukat. 
A magvar nén toyábbra is 
szilárdan ott ál! mellettük a 
Szovjetunió vezette legyőzhetet
len béketáborban.

Az oroszlányi kiiffejtéses bánya kiadta az első napi 
100 v apn  szénát

Májusban adták az első va
gon szenet az oroszlányi kül- 
fejteses bánya dolgozói s azóta 
egyre több csille iszén robog az 
új szénosztályozóhoz az öt és 
fél kilométeres ipari vágányon. 
Júniusban összesen 896 vagon 
szenet adtak népgazdaságunk
nak. Jú' usba-n tovább növelve 
termelésüket, már a napi 75 va
gyonos szén termeléséért harcol
tak. Július 1-től 27-ig már 12SI 
vagon czenet termeltek ki az 
5—10 méter vastagságú földre 
teg aiói. Szombaton, július 
25-én elérték a napi 100 vago 
nos termelést.

Az új bánya műszaki és fizi
kai dolgozók a napi tervek állan
dó teljesítése mellett gondolnak 
a holnapra is. A jelenlegi front 
fejtésen lelkesen, lendületesen 
termelnek a brigádok s egvre 
jobban közelednek a szén réteg 
végére. A műszaki vezetők már 
gondoskodtak új frontfejtés elő
készítéséről. Négy nappal eze
lőtt munkába állították az űj 
100 in éter hosszú frontfejtésen 
a sér’eges kotrógépet, amely 
oddig 2500 köbméter szenet ta«- 
karó földréteget mozgatott meg.

„Az
A tatabányai MAVAUT 

járatainak pontatlansá
gára. a .MAVAUT dolgo
zóinak az utasokkal való 
bánásmódjára vonatko
zóan sok panasz érke
zett már szerkesztősé
günkbe. Amikor a hibá
kat feltártuk a MAVAUT 
vezetősége előtt, rend
szerint a következő vá
laszt kaptuk: ..Nem tu
dunk mii csinálni a 
dolgozókkal. mind el 
akar menni!’- Most nem 
arról írunk, hogy ho
gyan bánnak a jegyke
zelők és gépkocsiveze
tők az utasokkal, ha
nem az érem másik ol
dalát nézzük meg. Azt, 
hogy hogyan bánik a 
MAVAUT vezetősége a 
MÁVAUT dolgozóivá1!. 
Miért akarnak elmenni 
onnan a dolgozók?

A női pihenőszobá
nak nevezett kis szo
bácskába két ágy fér. 
E^zel szemben legtöbb
ször öten-hatan pihen
nének. ha lenne hol. A 
pihenőben ..aki előbb 
odaér” alapon jutnak 
ágvhoz a jegykezelőnők. 
Akinek nem jut ágy. az 
a gépkocsiban „pihen” . 
Ennek nagyon sokszor 
a következő járatban az 
utasok isszák meg a le
vét. A jegykezelőnő fá-

érem másik oldala
radt. türelmetlen, nem 
úgy bánik az utasokkal, 
hogyan kellene. A férfi
szálláson ugyanez a 
helyzet, azzal a különb
séggel, hogy ott egy 3- 
szor 4 méteres szobába 
hat ágyat szorítottak 
be. A szobába se szek
rény, se asztal vagy 
szék nem fér be. Itt 
lakik többek között 
azoknak a dolgozóknak 
is egyrésze, akik nem 
tatabányai lakósok. A 
műszaki vezető például 
— akinek családja Bu
dapesten él — az irodá
ban, az asztalon alszik.

Az 56 autóbusz sze
mélyzetének és a mű
hely dolgozóinak mind
össze egy zuhanyozó és 
egy WC áll rendelkezé
sére. Ezeket is egy he
lyiségbe építették. Most 
építenek ugyan egy für
dőt, de ebbe is legfel
jebb négy zuhanyozó 
fér.

A garázs is kicsi. A 
javításra szoruló gép
kocsik felét az udvaron 
javítják. Nyáron még
csak hagyján, de ősszel, 
télen. tavasszal! Sok
szor kocsik szántotta 
bokáig érő sárban fekve 
dolgoznak a szerelők.

Ezekután semmi cso-

dálatos sincs abban, 
hogy a dolgozók sze
retnének elmenni a 
MÁVAUT-tóI. N ag y sán 
dor helyettes főnök 
nem is tartóztatja őket: 
„Menjenek csak. kapunk 
helyettük akár harmin
cat is.”

Mindezekért a hibák
ért elsősorban a 
MAVAUT tatabányai fő
nöksége a felelős, azon
ban aíig kisebb mérték
ben a MÁVAUT buda
pesti központja is, hi
szen szorgalmasan el
járnak Tatabányára a 
panaszokat vizsgálni, 
tenni azonban semmit 
sem tesznek.

Mindez azonban nem 
mentesíti a MAVAUT 
dolgozóit az alól, hogy 
az általuk elkövetett 
hibákért megkapják a 
büntetést. Az autóbusz- 
közlekedésben még min
dig nagyon sok hiba 
van. Pontatlanok a já 
ratok, gorombák az 
egyes jegykezelők és 
gépkocsivezetők az uta
sokhoz. Gondoskodjanak 
a tatabányai MÁVAUT 
főnökség felsőbb szer
vei arról, hogy úgy eze
ket a hibákat, mint a 
fentebb felsoroltakat 
sürgősen kijavítsák.

Unyi félreértések
— Bizony az ország gyű'ési 

képviselőválasztások óta ná. 
lünk se taggyűlés, se népne
velőértekezlet nem volt — 
mondja az unyi tanácselnök.

— De kulfúrmunka csak fo
lyik? — kérdezzük.

— Az sem, pedig szép kul- 
túrházat kaptunk a felszaba
dulás után.

Van kultúrotthon, nincs kul
túr munka. Vannak népnevelők, 
de nem agitálnak. Van párt- 
szervezet, de nem tartanak tag

gyűlést. Több állandóbizo'.tság 
van, de gyakorlatban egy sem 
működik.

Nem lehet csodálkozni ezek 
után, hogy furcsa elképzelé

s é i  n ie“ lia

— Nyissa ki az ajtót
elnökasszony! — kiabált 
be Nagy János tűzoltó 
Ferge Sándorné. dadi 
tanácselnök ablakán
szerdán hajnalban.

— Tatabányáról jö t
tem — mondta Fergéné- 
nek, aki akkor akart 
reggelit készíteni a fér
jének. — A tűzfigyelők 
névsorát akarom ellen-

sek szüleinek Unyon a kor
mányprogrammal, különösen 
a beadással kapcsolatban. 
Egyesek úgy okoskodtak, hogy 
„ha a tavalyi adósságot elen
gedik az idén, akkor az ideit 
jövőre törli a tanács”.

Ne várja se a párttitkár, se 
a tanácselnök, se a népnevelő- 
kollektíva, hogy a csolnoki,
vagy a dági népnevelők győz

zék meg az unyi dolgozó pa
rasztokat arról, hogy a beadás 
törvény, hogy aki úgy számol, 
hogy az idei adósságot jövőre 
törlik és nem tesz eleget kö
telezettségének, azzal a múlt- 
évi adósságot is rövid időn be
lül befizettetik.

t• • • •

még 200 forintra is, de 
örülhet, ha nem csuk
ják le érte egy-két hó
napra. •

Nagy János elvtársat 
pénteken megkérdeztük, 
hogy mit végzett Dad 
községben. A válasz rö
viden ez volt:

— Az elnöknőt meg
kértem. hogy a névsort 
máskor tartsa magánál...

fenyegetne!.
őrizni. Gyorsan kerítse 
elő. mert sietek.

— A tűzoltóparancs
noknál van — mondta
Fergéné.

— Súlyos hiányosság 
— állapította meg Nagy 
elvtárs — és ha a pa
rancsnoknál nincs?! Tud
ja mi jár ezért? Vegye 
tudomásul. hogy ha 
akarjuk megbüntethetjük

Az áruellálás bürokráciája

A tavalyi tartós nyári szá
razság megnehezítette az idei 
zsír. és étolajellátást. A ren
delkezésre álló készlet meg
követeli még a dorogi járási 
tanács kereskedelmi osztályá
tól is, hogy észszerű elosztás
sal biztosítsa a szükségletek 
kielégítését. Ezzel pedig hiba 
van.

Kesztölcön egyik bolt raktá

rában ládaszámra várja a fo
gyasztókat a minőségi étolaj. 
Az üzletvezetőnek az a véle 
ménye, hogy hiába kínálják, 
nem vásárolják a falu lakói.

Nem lenne helyesebb, ha a 
járási tanács kereskede'mi 
osztálya olyan falvakba külde
né az olajat, ahol nagyobb 
szükség van rá, ahol szívesen 
megvásárolnák?!

Magas, barna lány Schläger 
Mária. Tizenhat éves. Sárról 
Kisbérre jár gimnáziumba.

Egyik nap. még a csépíés 
megkezdése előtt a suri tanács 
elnöke felkereste Schléger Má
riát.

— Arra gondoltunk — mond
ta az elnök — hogy te leszel 
az egyik cséplési ellenőr, ha 
van hozzá kedved.

— Kedvem volna — mondta 
Mária — csak erőm lesz-e?

— Mi bízunk benned. Majd 
segítünk. *

20-án kezdték a cséplést. Má
rta. még előző nap kintjárt a 
csépeltető gazdánál, hogy 
rendben van-e a beadási köny
ve. A gépállomásról megkapta 
a cséplési nyomtatványokat. 
Még a ceruzáit is kifaragta 
másnapra.

A  CSÉ
Nehéz volt az első napok

ban.
Az első két nap nem teljesí

tették a normát. A villanycsép
lőgépnek 80 mázsa gabonát kel
lett volna elcsépelnie egy nan, 
de még a 70-et sem érték el.

A gép többször leállt apróbb 
hibák miatt.

A munkáscsapat tagjai közül 
egy páran, míg a gépet javí
tották, leheveredtek a fűre. Az 
egyik — egy idősebb ember — 
cigarettát vett elő és rágyúj
tott.

Mária észrevette.
—- Nem tudja, hogy a cséplő

gépnél tilos a dohányzás? — 
szólt rá. — Csak a legkisebb 
szikrát kapja a gabona, már 
lángralobban az egész.

Az ember nem szólt semmit, 
konokul szívta tovább a füstöt.

Mária szinte kiolvasta szemé
ből, mit gondol. „Ez a kislány 
akar nekem parancsolni?’'

— Egy cigaretta nem ér 
annyit, hogy leégjen egy csa
lád egészévi kenyere — mond
ta Mária és otthagyta a mun
kást.

Később, mikor visszanézett a 
cséplőgép mellöl, látta, hogy ■el
oltotta a cigarettát.

*

Másnap reggel a tanácselnök 
elv társ is kijött a géphez.

! ELLENŐR
— Reggel óta folyamatosan 

csépelünk — újságolta öröm
mel Mária — a mai napon tel
jesíteni fogjuk a normát.

— Hát csak igyekezzetek — 
mosolygott az elnök — 24-én 
értékeljük először a községben 
csépelő csapatok munkáját.

*

A versenyzászlót az elnök 
elvtárs adta át nekik. Mária 
külön dicséretet kapott azért, 
men a nyomtatványokat szépen 
vezette.

A versenyzászló elnyerése 
még csak növelte a csa/xtt lel
kesedését.

Mária szombaton délután 
megbeszélte a csapat tagjaival, 
hogy vasárnap is dolgozzanak. 
Ügy döntöttek, éjjel kezdik a 
munkát, hogy több idő marad
jon a pihenésre és szórakozás
ra. Éjjel két órától másnap 
reggel 9-ig egésznapi normá
jukat teljesítették.

*

Húszadika óta 12 gazda ga
bonáját csépelték el. Schléger 
Kiáriának jutott ideje arra is, 
hogy elbeszélgessen a gazdák
kal a beadási kötelezettség tel
jesítéséről.

Minden egyes dolgozó pa
raszt, akinek ők csépeltek, a

géptől tett eleget beadási kö
telezettségének.

*

27-én reggel esett az eső. A 
kazlak megáztak. Schléger Má
ria szólt a csépeltető gazdá
nak. Nóchta Istvánnak, hogy 
szedje le a kazal tetejéről a 
vizes kévéket. ,

Nochta ellenkezett, hogy ö 
nem rakja le, mert sáros lesz.

Emiatt félóráig állt a gép. 
„Most már keményen a sar
kamra kell állni” — gondolta 
Mária.

— Ha nem. engedi azonnal 
lerakni a vizes kévéket — 
mondta Nochtának — átme
gyünk a másik udvarba csé
pelni. Nem tölthetjük vitatko
zással az időt.

A kévék egy perc alatt le
kerültek a kazal tetejéről — 
persze száraz helyre, nem' a 
sárba — és elkezdték a csép
lést. *

A tanácselnök elvtárs gyak
ran kijár a cséplőgéphez.

— Ügyes lánya van — mond
ta Schlégernének, aki ebédet ho
zott Máriának.

— Pedig nagyon nehéz volt 
neki először. Azt én tudom a 
legjobban.

Schléger Mária cséplési el
lenőr pedig ezalatt a szalmát 
vizsgálja, hogy nem maradt-e 
benn kalász. Mert minden szem 
gabona érték.

Cs.-né

MAKSZIMKA
Új színes szovjet filmalkotás

A két hajó, amely olyan ha
sonlónak látszott messziről, kö
zelről nagyon is különböző. Az 
Egyesült Államok zászlaja alatt 
hajózó egyik vitorlás legény
sége az emberiség legzüllötíebb 
elemeiből tevődik össze. Kalóz
hajó, Afrikai emberpiacokon vá
sárolt négereket szállít rabszol
gáknak távoli kikötök felé. A 
másik: orosz hajó. A rabszolga
kereskedelem elleni nemzetközi 
egyezmény értelmében az orosz 
hajó üldözőbe veszi a kafózha- 
jót. A kalózhajó eszeveszett pa
rancsnokai, hogy bűnüket lep
lezzék, elhatározták: az áruló 
hajórakományt — a-néger rab
szolgákat — megkötözik és a 
tengerbe vetik. Amikor az orosz 
hajó parancsnoka értesül arról, 
hogy mi készül a kalózhajón, 
megüzeni: amennyiben alávaló 
tervüket megvalósítják, az orosz 
hajó legénysége halállal bünteti 
a kalózokat. A megrettent kaló
zok kényszerítik kapitányukat, 
hogy álljon el tervétől.

Közben azonban vihar tör ki. 
Az orosz hajó matrózai úrrá 
lesznek a viharon, a kalózhajó 
azonban az elemek martalékává 
válik. Az orosz matrózoknak si
kerül a matrózhajó egyik utasát, 
egy meggyötört néger fiúcskát 
kimenteniük a vízből. Szeretet
tel veszik pártfogásukba a feke
tebőrű legény két. Amikor meg
tudják, hogy rabszolgának akar
ták eladni, szívük megtelik az 
együttérzés melegével.

Különösen közel kerül a né
ger fiúcska Lucskin matrózhoz, 
akinek lelkén valami nagy bá
nat fekszik és már régóta azon 
igyekszik, hogy azt pálinkával 
mossa le. Lucskint matróztársai 
is javíthatatlan részegeskedő- 
nek tartják. Attól a pillanattól

kezdve azonban, hogy a hajó 
kapitánya megengedi, hogy a 
gyereket nevelhesse, a matróz 
teljesen megváltozik. Még az 
italról is lemond. Hiszen most 
már neki is gondoskodnia kell 
egy másik emberről. A kis néger 
fiú mégtanulja az első szavakat, 
azon a nyelven, amelyen először 
szóltak hozzá szeretettel. Mak
szimka lesz ezentúl a neve, mert 
Szent Makszim napján mentet
ték ki a tengerből.

Az egyik orosz tiszt, aki a 
közelmúltban még mint föld- 
birtokos kénye-kedve szerint kor
bácsolta a parasztokat, rossz
szemmel nézi Lucskin és a né
ger fiú barátságát. Ezért ráve
szi a matöózt. hogy uz ismét 
leigya magát. A részeg matrózt 
a kikötőben settenkedő kalózok 
idegen hajóra hurcolják. Mak- 
szimka követi jótevőjét és ami
kor a kikötőt átkutató orosz hajó 
közeledik, ő tudósítja hollétükről 
a mentésiikre érkezőket. Mak- 
szimka visszaadott egy orosz 
matrózt a flottának! Ezzel mél
tónak bizonyult arra, hogy fel
vegyék a hajó legénységének ál
lományába és ott éljen az orosz 
matrózok között.

Makszimku fordulatos, izgal
makban bővelkedő, kalandos ten- 
gerészfilm. A film alkotói a ka
landos film eszközeivel elérték, 
hogy a „Makszimka” fiatal és 
felnőtt nézői a kis néger fiú sor
sát egyengető becsületes embe
rek diadalmában meglássák 
azoknak a győzelmét, akik nap
jainkban minden elnyomott em
ber felszabadulásáért, emberhez 
méltó éleién küzdenek. Ezt a 
filmet a Tatabányai Petőfi Film
színházban 31-től 2-ig, a Tatar

I" bányai Szabadság Filmszínház- 
ban pedtff 3-tól 5-ig mutatják 
be.

Tatabánya, Petőfi: 31-től 2-ig 
Makszimka. 3-tól 5-ig Solvai titkos 
aktái. Tatabánya, Szabadság: 30-tól 
2-ig Solvai titkos aktái. 3-tól 5-ig 
Makszimka. Dorog: 30-tól 2-ig An
gyallal nyaraltam. 3-tól 5-ig Kron
stadt i tengerészek. Esztergom: 30-tól 
2-ig Solvai titkos aktái. 3-tól 5-ig An
gyallal nyaraltam. Tata Tó: 30-tól
2-ig Halálraítélt hajó. 3-tól 5-ig 
Mágnás Miska. Komárom: 1-től 3-ig
Rejtelmes sziget. 4-tól 6-ig . Egy hét 
a csendes házban. Nyergesujfalu, Al
kotmány: 1-től 2-ig Előre tengeré
szek. 4-től 5-ig Ifjú szívvel. Nyer
gesujfalu, Viscosa: 2-től 3-ig Egy
hét a csendes házban. Almásfüzitő: 
31-től 2-ig Harmadik csanás. 4-től
5- ig Császár pékje. Annavölgy: 1-től
2- ig Három sürgöny. 5-től 6-ig 
Vihar. 2-án Utolsó puskalövés. Kis
bér: 1-től 2-ig Ifjú szívvel. 5-től 6-ig 
Csodaparipa. Kesztölc: I-tői 2-ig Au
gusztusi vasárnap. 5-től 6-ig A le
győzhetetlen város. Lábatlan: 2-től
3- ig Afrikában történt. 5-től 6-ig 
Borodinói győzelem. Oroszlány: 1-től 
2-ig Borodinói győzelem. 5-től 6-ig 
Állami Aruház. Sárisáp: 1-től 2-ig El
adó lány. 5-től 6-ig Három sürgöny. 
Szőny: 2-től 3-ig Falusi orvos. Tata
bánya, Táncsics: 1-től 2-ig Császár 
pékje. 5-től 6-ig Újra a fronton. 
Tát: 1-től 2-ig Orsai csomópont. 5-től
6- ig Csoda Milanóban. Tokod: 1-től
2- ig Vörös zászló a zöld hegyen.
3- tól 1-ig Gőgös hercegnő. 5-től 6-ig 
Indiában.

KESKENYFILMEK MŰSORA AU
GUSZTUS 1-TüL 2-IG, SZOMBAT

TÓL VASÁRNAPIG.
Acsteszér: Borodinói győzelem.

Ászár: így győztünk az olympian. 
Bajót: Állami Áruház. Baj: Elitéit 
falu. Bajna: A köpeny. Bábolnn- 
puszta: Fiúk. lányok, kutyák. Ba- 
konyszombathely: Csillagok világá
ban. Bársonyos: Feledhetetlen 1919. 
Bököd: Vadvízország. Bana: Tarka
kockás. Bakonybánk: Egy ifjú házas
pár története. Csév: Üj harcosok 
születnek. Császár: Két krajcár re
ménység. Csolnok: Rejtelmes sziget. 
Uny: Rejtelmes sziget. Dunaal- 
más: Vidám vásár. Dömüs: Fel
hők titánja. Szentgyörgymező: Fe- 
hérhajű lány. Ete: Fiúk. lányok, 
kutyák. Gvermely-Szomor: Ütközet 
békében. Hanta: Civil a pályán. Mé
reg: Fehérhajú lány. Környe: Hol
nap mindenki táncraperdül. Kömlőd: 
Ifjú szívvel. Leányvár: Gőgös her
cegnő. Lábatlan: Állami Árúház. 
Mocsa: Erkel. Nagyigmánd: Iga
alatt. Naszály: Késik a vonat. Nagy
sáp: Vidám vetélkedés. Oroszlány: 
Gőgös hercegnő. Pilismarót: A lá
nyok beleszólnak. Réde: Alattvaló. 
Sur: Timur és csapata. Süttő: Falusi

orvos. Szelíd: Vihar. Szőny falu: Hő
sök tavasza. Tarján: Szép ifjúság. 
Tokod: Egy ifjú házaspár története. 
Tárkány: Vihar. Vértesszöllös: ,,B”- 
ügy. Szomód: Riadó. Bakonysárkány: 
Tövis és borostyán. Mogyorósbánya: 
Támadás 6.25-kor. Épül: Meseország. 
Környebánya: Talpalatnyi föld. Kis- 
igmánd: Kis Katalin házassága. Aka: 
Tűzkeresztség. Vértes kethely: Eladó 
lány. Tagyospuszta: Titkos megbíza
tás. Szák: Teli Vilmos. Kocs: Három
sürgöny.
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nagy választékban kaphatók 
az állami könyvesboltokban:

Tatabánya, Baross G.-u. 
Dorog, Petőfi-u. 63. 
Esztergom, Kossuth L.-u. 

T

Nyergesújfalu, Kossuth 
L.-u. 114-116,

Tata, Ady Endre-út 13. 
Kisbér, Széchéflyi-út 15.
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