
Azok a bizonyos levelek 
már kétszer Is lehullottak, 
de a háború csak nem 

akar véget érni. A WM fegyvergyárban 
gyerekemberek állnak a munkapad 
elé, a hadbavonultak helyére. A Miha-
lik fiú is most ismerkedik az appretúra-
műhéllyel és jövendő feleségével, Vil-
mával. (Ruttkay Éva és Tordy Géza.) 

Ismét dúl a háború, Csepel 
kommunistái a föld alá il-
legalitásba kényszerítve 

szervezik a fasizmus elleni harcot De 
Hain Péter emberei sem tétlenek: le-
bukik Irén is, a csepeli földalatti ellen* 
állási mozgalom harcosa. (Vass Éva.) 

ÖT KÉP — Ö 
s 

"P övidesen elké-
1 1 szül a magyar 
filmgyártás érdek-
lődéssel várt új 
alkotása az »Al-
matlan évek-", A 

forgatókönyvet 
Máriissy Judit 
írta, a filmet Má-

A gyári öreg mozdony i 
tokát — a csepeli mur i 
Manfréd birodalmát, s 

ridssy Félix ren-
dezi. A felvételek 
a Csepeli Vas- és 
Fémművek mű-
helycsarnokaiban, 
a gyár területén 
és környékén; 
a csepeli, buda-
pesti utcákon és 
a Hunnia film-
stúdió műtermei-
ben készülnek, 
Makláry Zoltán, 
Ruttkay Éva, Tö-
rőcslk Mari, Vass 
Éva, Agárdi Gá-
bor, Barsi Bé-



lA kapitalizmus gazdasági 
Iválsága Csepelt sem kíméli: 
(kihűlnek a kemencék, s a 

munkásokat szélnek eresztik. De a ko-
mor időkben csak kinyílik a szerelem 
a fiatalok szívébea Knézits Jani és 
Kató, a kis rikkancslány egymásra ta-
lálnak... (Törőcsik Mari és Zenthe 
Ferenc.) 

IA szovjet csapatok Buda-
ipest felé közelednek. A né-
Imetek fejvesztve menekül-

nek, maguk előtt terelve a védtelen 
polgári lakosságot. De Csepel népe 
szembeszáll a kiürítési rendelettel, s 
tömeggyűlésen tüntet ellene. A munká-
sok a Szózatot éneklik. (Makláry János 
és Agárdi Gábor.) (outi János felvitelei) 

)T TÖRTÉNET 
la, Zenthe Fe-
renc, Tordy Géza, 
Ascher Oszkár, 
Rajz János, Avar 
István és mások 

közreműködésével. 
Az -Álmatlan 
évek* öt történe-
tet mond el a régi 

nem vontat többé ágyúkat, gráná-
: kásák birtokukba vették Weiss 
kitűzték a forradalom lobogóját 

időkről, a felsza-
badulás előtti ne-
héz, gondokkal, 
tragédiákkal ter-
hes évtizedekről, 
a magyar munkás-
osztály fellegvára, 
a Vörös Csepel 
munkásainak, fér-
fiainak, asszonyai-
nak küzdelmes, 
hősi múltjáról. 
Képeink az öt, 
egymásba fonódó 
történet egy-egy 
jelenetét ábrázol-
ják. 


