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SZÉF Országos Tanácsa Végrehajt 

Dumitru BalaliíA Szocialista Egységfront Orszá-
... Tanácsa mélv sajnálattal közli, Burojanak tagja, , . .
5/ Et Állal El Fassi, a Ma- a SZÉF Országos Tanácsának tagji mkíói Isztiqlal Part elnöke, a Mircea Malita. a köztársasági elnő 
SZÉF Országos Tanácsénak meghl- tanácsosa, az Államtanács minis- 

országunkba látogatott kül-

Szíriái Arab Köztársaság elnöke, az Aiab Szó 

mából hozzá intézett üzenetet- ____________ —---------------- -

II. ét-negyed — '■ hónap Hafez Al-Asszad, aE 1431 oap
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téri rangú államtitkára.
vására Részvétét nyilvánította Pavel $tedöttség vezetője.társaság elnöke képviseleteben ré-.zl Állal El Fassi hazája politikai fan, az RSZÁSZ titkára Titus P 
éleiének egyik kiváló személyisége pescu. az MTSZOSZ alelnöke, Va* 
volt kitűnt a marokkói nép szabad- sile Nicolcioiu, a KISZ KB titkaraB 
ságáért. függetlenségéért és haladé- Mihai Aldea, helyettes egészségügyei 
sáért folytatott harcban. miniszter.

Népünk barátjaként Állal El Fassi A gyászszertartás részvevői ez*
cselekvőén támogatta a Románia és után egy percnyi csenddel adózta* 
Marokkó között fennálló jó kap- az elhunyt emlekenek, majd őrsége* 
csolatok fejlődését és konszolidáló- álltak a ravatalnak I
dasat. ezt a célt szolgálta az Isztiq- A küldöttség tagjai az Isztiqla* 
lal Párt küldöttsége élén hazánk- Párt vezetosege neveben köszöneté* 
bán tett mostani látogatása is. mondtak Nicolae Ceausescu elnolcjH

Állal El Fassi a Marokkói Tsz- nek, a Román Kommunista Pari. es«l 
tialal Párt elnöke elhunyta alkal- a Szocialista Egységfront vezetőség 
mából Bukarestben gyászszertartás- gének a figyelmessegert, az orvost* 
rákerült sor. segítségnyújtásért, az Isztiqlal Pár*

Ravatalánál virágkoszorút helyez- elnöke életének megmentéséért tett* 
tek el Nicolae Ceausescu, a Román eroíeszitesekert.
Kommunista Párt főtitkára. Romé- Köszönetét nyilvánítottá Marokká - 

Szocialista Köztársaság elnöke, bukaresti nagykövete is.
Román Kommunista Párt Köz- A gyászszertartás után az Állal* 

ponti Bizottsága és a Szocialista El Fassi földi maradványait tártál-* 
Ewségfront Országos Tanácsa ré- mazó koporsót különrepúlőgépetj | 
sz^ről Marokkóba szállították.

A küldöttség tagjainak és Maati Ugyanazzal a repülőgéppel uta.
Jorionak. Marokkó bukaresti nagy- zott Mircea Malita, az Államtanács 
követének Nicolae Ceausescu elnök, miniszteri rangú államtitkára, Ro- 
a Román Kommunista Párt Köz- mánia Szocialista Köztársaság elnö- 

Bizottsága és a Szocialista kének személyes képviselője.
A repülőtéren jelen voltak a kij- 

a vetkező elvtársak: Gere Mihályi

Hazaérkezett Vasile Vilcu elvtárs.
Államtanács alelnöke és Nicolae vett Dániel Oduber Quirosnak,

Rica Köztársaság elnökének a be
az külügyminiszter- 

Nicolae Ceausescu 
Szocialista Köz-

Ghenea elvtárs, 
helyettes, aki 
elvtárs, Románia

ta
A KÖZPONTI 

meteorológiai intézet jelenti

iktatásán.

A belgiumi Vegyipari Szövetség kamara elnökével. A felek a 
küldöttsége, élen H. Janssen elnök- ipari együttmü^odes fejlesztési wv 
kel. megbeszélést folytatott Nicolae tatairól tanácskoztak.

a Külkereskedelmi 
és Nemzetközi Gazdasági Együttmű
ködési Minisztérium miniszteri ran- 

államtitkárával és Román Mol- 
dovannal. a Kereskedelmi és Ipar

A következő 24 órában:
idő, változó fel 

borús égbolt 
megyéiben, 

zlvata-

a-
ránylag meleg 
hózet, különösen 

ország északi
A küldöttség tagjai megbeszélést 

folytattak több külkereskedelmi vál
lalatnál és felkerestek vegyipari lé

N. Nicolaeval,
az záporokra, 

kilátás. Mérsékelt 
hömér-

ahol gyors 
rokra van
sutsszz.
fok kozott. ^acEsr0nCy^bbm,ehet- 

értékek:

gu tesítménveket.
lehet sem

érdekében, amely óhaj 
Nicolae Ceausescu, Románia Szocia 
lista Köztársaság elnöke San Mari 
no-i látogatása alkalmából jutott ki
fejezésre. elhatározta, hogy képvi
seletét egymás országában fökonzu- 
látusi szintre emeli.

tes Románia Szocialista Köztársaság tonság 
kormánya és San Marino Köztársa
ság kormánya, hangot adva a két 
államfő ama óhajának, hogy fej
lesszék és megszilárdítsák a kétol
dalú baráti kapcsolatokat az egye
temes béke, együttműködés és biz-

cében meg
S*eS«gk£.EL Helyen- 

köd.
15 és
ként gyenge 

Bukarestben 
délutáni órákban 
hőmérséklet 
melkcdik.

meleg idő. A 
záporok. A 

fokozatosan e-

nia
a

A fogadáson részt vettek minisz
tériumok, külkereskedelmi vállala
tok vezetői. Ott voltak diplomáciai

n nagyváradi Állami Bábszin- 
** ház magyar tagozata nagy 

közönségsikerrel mutatta be G. 
Sapghir-G. Tifirov szovjet szer- 
zöpár Nagy akarok lenni című 
bábjátékát. Kovács György for
dításában. Az előadást rendez
te: Szele Vera. díszlet- és bab- 
iervezö: Bölöni Vilmos.

Li Tin-Csuan. a Kínai Népköz- 
társaság bukaresti nagykövete és 
Szi An-Min, a bukaresti vásár kí
nai pavilonjának igazgatója foga
dást adott abból az alkalomból, képviseletek vezetői, a diplomáciai 
hogy a közfogyasztási cikkek nem
zetközi vásárán megrendezték a kí
nai pavilon napját.

TUDOR ARGHEZI 
EMLÉKHÁZTelevízióműsor
bukaresti Mártikor utcá
ban ünnepélyes külsőségek 

között felavatták a Tudor Ar- 
ghezi-emlékházat.

A nagy költő életét és 
kásságát Amza Siceanu, a Bu
karest municípiumi szocialista 
művelődési és nevelési bizottság 
elnöke, valamint Radu Bourea- 
nu, Alexandra Andrifoiu, Paul 
Anghel, Tiberiu XJtan és Barufu 

méltatták.

testület más tagjai, kiállítási pavi
lonok igazgatói.

oonti
Egységfront Országos Tanácsa nevé
ben részvétüket nyilvánították 
következő elvtársak: Gere Mihály, Gheorghe Oprea, Eugen Jebeleanu,

Nestor Ignat. Dumitru Balalia. Pa- 
Titus Popescu, Vasile

)
mun-I. műsor: A Lengyel Népköztársaság buka- megemlékeztek a jubileumról, s ki

resti nagykövetségén ünnepélyesen fejezte meggyőződését, hogy a két 
átnyújtották a „Nicolaus Copernic“ ország tudományos együttműködési 
jubileumi érmet több román tudo
mányos dolgozónak a nagy tudós 
születésének 500. évfordulója alkal
mából.

Wladyslaw Wojtasik nagykövet 
rövid beszédében köszönetét mon
dott azért,

RKP KB Végrehajtó Bizottsá
gának póttagja, a KB titkára, a vei Stefan. 
SZÉF Országos Tanácsának titkára.
Gheorghe Oprea. a kormány első 
miniszterének
Jebeleanu. a SZÉF Országos Taná
csának alelnöke, Nestor Ignat.

az16 00—17.00 Tévé-iskola: • Mate
matika: a differenciálhányados
és alkalmazási területei II. - a 
főiskolai felvételizők szamára • 
Román irodalom: Octavian Go- 
ga. a költő

17.M Alvilág körül: Norvégia
17.55 Mezőgazdasági lexikon: •

Gazdaságos, modern pisztráng
tenyésztés • Vadásztrofeak • 
Csokoládé - dokumentumfilm az 
édességek gyártási folyamatáról

18.25 Tévé-egyetem: • Politikai
tanfolyam: spontaneitás és tuda
tosság a szocialista társadalom 
haladásában 9 A román tudomány és technika történetéből : 
az építészeti iskola III. o A 
civilizációk története: nyugat-
európai gótika I

19.00 A család: © Hétről hétre — 
hírek » Beszterce-Na szód me
gyei hős anvák - riport • Le
vél a szülőkhöz: a teniszklub
barátai • A népesedés nemzet
közi éve • Mozaik 
közi hírek

19.25 E^eregv este
19.30 Tévé-híradó '

ÚJ ZENEI 
KÖNYVEK

Nicolcioiu, Mihai Aldea.
Ott volt Maati Jorio, Marokkó 

Eugen bukaresti nagykövete, a nagykövet
ség több tagja, bukaresti diplomá- 

a ciai képviseletek vezetői.

kapcsolatai tovább fejlődnek.
Az ünnepségen részt vett Miron 

Nicolescu
helyettese.

A Kriterion Könyvkiadó gondozásá
ban a közelmúltban két, zenei íráso
kat tartalmazó könyv jelent meg: a
Bartók tanulmányok 
László Ferenc- és a Seprödi János vá
logatott zenei írásai és népzenei gyűj
tése, Almási István Benkő András és 
Lakatos István bevezető tanulmányával.

A Bartók kötet az első együttes je
lentkezése egy zenetudományos mun
kaközösségnek, amely a hazai Bartók- 
kutatás legsajátosabb kérdéseivel fog
lalkozik. A kötet anyagát részben — a 
Bartók-szakirodalomban 
tanulmányok (Mihai Rádulescu: 
detiség és eqyéniség Bartók műveiben, 
Szalay Miklós: A sötétség és a fény 
zenéje, Angi István: A szép és a csúf 
harca Bartók Béla zenéjében, Jaaamas 
János: A Mikrokozmosz I. és II. fü
zetének hanqsorai), néhány módosított 
újraközlés (Almási István: Bartók és 
az erdélyi népzenekutatás, Viorel Cos- 
ma: Újabb dokumentumok Bartók Béla 
Volkmusik dér Rumanen von Marómű
re? című
másrészt pedig a kiadó és a szerkesz
tő felkérésére a kettős évforduló (1970— 
1971, Bartók halálának 25., illetvi szü
letésének 90. évfordulója) után kelet
kezett szakdolgozatok. (Szenik Ilona, 
Benkő András, László Ferenc, Orbán 
György és Traian Mirza munkái). A kö
tet külföldi szerzője Demény János. A 
Bartók-könyv legfőbb érdeme, hogy a 
benne foglalt tanulmányok szigorúan tu
dományos igénnyel közelítik meg a 
problémát, tárgyilagosan mondanak 
véleményt az eqyes kérdésekben, és u- 
gyanakkor érdekfeszítő olvasmányok 
nem szakembereknek is.

Befejezésül csak annyit — és ez vo
natkozik mindkét kötetre: a szerkesztők 
és a kiadó figyelemreméltó munkát 
nyújtottak át az olvasónak.

SIMONFFY KATALIN

Romániaakadémikus,
Szocialista Köztársaság Akadémiá
jának elnöke és Vasile Gliga kül- 

ahogyan országunkban ügyminiszter-helyettes.

T. Arghezi írók 
(Agerpres)

szerkesztette

lORVOSI KÖZLEMÉNYVADÁSZ-LAK Románia Szocialista Köztársaság segélyt küldött a szíriai Vörös Fél- 
Vöröskereszt Társasága élelmisze- holdnak az árvízkárosultak felsegé- 
rekből és takarókból összeállított lyezésére. Az orvosok erőfeszítései ellenére 

az Állal El Fassi 1974. május 13-án 
19.10 órakor elhunyt.

Dr. TH. BURGHELE professzor, 
akadémikus, egészségügyi miniszter, 
dr. POMPILIU POPESCU előadó

különleges tu- Allal El Fassit, a Marokkói Isz- 
tiqlal Párt elnökét sürgősen 
egyik bukaresti klinikára szállítot
ták a következő diagnózissal: roha
mosan súlyosbodó heveny szívin
farktus hevenv tüdővizenyővel; szív
ás légzésbénulás.

Állal El Fassinak már volt egy
szer szívinfarktusa két évvel ezelőtt.

Szakorvosi kollektíva 
megfelelő kezelést alkalmazott.

Avonzo es
risztikai létesítmények kö

zül is kitűnik a Vladimirescu-i 
erdőben — Aradtól alig tíz kilo
méterre — berendezett összkom
fortos vadász-lak. Igaz, inkább 
háznak nevezhető ez az emele
tes, vízzel, villanyvilágítás
sal ellátott épület. amelyet a 
sportvadászok és halászok me
gyei szövetsége patronál. Négy 
mesterséges tóban pontyok, ká
rászok százai nőnek, fejlődnek, 
a horgászok szórakozása, kedv
telése tehát biztosított. A va
dász-lak száz személy megven
dégel ésére tervezett éttermében 
a legfinomabb vad- és halkészít
mények várják azokat is, akik 
halászni, vadászni ugyan ‘ nem 
tudnak, de az ínyencségeket sze
retik. Bár a vadász-lakot első
sorban a szövetség tagjai szá
mára rendezték be. szívesen fo
gadnak átutazó turistákat, hét
végi „civil*1 vendégeket is.

I

— megjelent 
Ere- A KOVÁSZNA MEGYEI 

ÉPÍTŐ- ÉS SZERELŐ VÁLLALAT 

SEPSISZENTGYÖRGY

tanár, dr. GH. GHEORGHIU. dr. 
NICOLAE STRAJAN. dr. DELIA 

azonnal POPESCU, dr. POPESCU BARAN 
DINUnemzet

in BIF.TÜSAGI EST 
20.00 Tanuljunk egy dalt 
20.10 Csütörtöktől csütörtökig 
20.15 Ankét az ifiűsági otthonok 

énitkezési késlekedéseiről 
20.35 A galdti-i egyetemi közoont 

agitáriós művészbrigádjának köz
pontba

20 55 Riport a? országos diákszín
játszó fesztiválról

A K0ZUGYEK IRÁNTI 
FELELŐSSÉGÉRZETTEL

I kötetének keletkezéséről), SZAKMUNKÁSOKAT
ALKALMAZ

21.10 Van-e még kérdeznivalójuk 
az urbanisztikai robbanásról és 
az elkövetkező évtizedek város
fejlesztéséről?

21.50 Tévé-meglepetés 
22.15 Napi eseménykrónika

A KÖVETKEZŐ SZAKMÁKBAN: (Folytatás az 1. oldalról)

papír, fém és fahulladék összegyűjté
sét — értéke ebben az esztendőben 
84 millió lejt tesz ki, mindenképpen 
nagyarányú szervezési tevékenységet 
feltételez a tanács részéről. A lakos
ság kezdeményezéseinek, javaslatai
nak felkarolása és egybehangolása, az 
állandó dialógus, a közügyintézés la
kónegyed! fórumainak aktivizálása, az 
igényesség a közös tennivalók kijelölé
sében csupán néhány vetülete ennek 
a szervezési munkának, amely végső 
soron két alapvető irányt követett: a
széles tömegek bevonását és a haza
fias verseny pontjai egész skálájának 
felölelését.

Van azonban itt a kezdeményezés
nek egy sajátos vonatkozása is, és
pedig e hazafias munkaakciók során 
a tanács a közügyek iránti felelősség
érzet kialakításának nevelő szándékát 
is szem előtt tartotta. íme, néhány 
konkrétum a megvalósításokból. Má
jus 11-ig 64 millió lej értékű hazafias 
munkát végzett Kolozsvár lakossága. 
A városrendezési tervben foglalt utak, 
utcák, építkezés előkészítési munkála
tai közül megemlítjük a Monostori ne
gyedben a Bucium és a Lingurarilor 
utcák nagyszabású munkálatait, ahol 
10 millió lej értékű hazafias munkát 
végzett a lakosság. Megkezdődött az 
ifjúsági park kiképzése, amelyből az 
idén 35 hektárnyit átadnak a haszná
latnak, az itt végzett hazafias munka 
értéke eddig 15 millió lej. Jelenleg a 
kiállítási csarnok környékén készülnek 
bekötőutak, az öt millió lej értékű ha
zafias munka eredményeként már kör
vonalazódik a kiállítási csarnok körüli 
park is.

Jelentős eredményekről számolnak

be a Podgoriei utcai építkezésnél isi 
14 000 négyzetméternyi útszakasz ké
szen áll, év végéig átadják rendelteté
sének az itteni út nagyrészét, amely 
végül összeköti Kolozsvárt Apahidával, 
s az a rendeltetése, hogy kivonja a 
város belsejéből a nehézforgalmat.

Ez csupán néhány abból a több 
mint ezer építótelepből, amely össze
fogja a hazafias munkában résztvevő 
lakosság erőfeszítéseit. Emellett a la
kónegyedekben az idén a lakószövet
ségek irányításával 20—25 hektárral 
nő a kisebb parkok, zöldövezetek terü
lete. A játszóterek, sportpályák épí
tését szintén a lakóbizottságok irá
nyítják és maguk a lakók végzik sza
bad idejükben. Az ide elhelyezett já
tékokat fém- és fahulladékból ugyan
csak hazafias munkával maguk a szü
lők készítik.

A hazafias munka építőtelepei ki
vitelezési terveinek 70 százalékát a 
municipium városrendezési tervének a- 
lapján szabad idejükben készítették el 
a tervezők. A résztvevők — ipari vál
lalatok munkásai, az ifjúság, a pioní
rok, a lakónegyedek munkásai — napi 
tervek alapján dolgoznak, amelyekből 
kitűnik, hányán vettek részt és mennyit 
dolgoztak.
nicípiumi viszonylatban 10—15 000 em- 

dolgozott eddig. A SZÉF 
kezdeményezésére 
zőkben minden hónapban megtartják 
a hazafias munka napját. A most kö
vetkező vasárnapon 40—50 000 kolozs
vári lakos vesz majd részt az emlí
tett hazafias munkatelepeken.

Minden jel arra mutat, hogy e szé
les körű részvétellel, alapos szerve
zéssel a 84 millió lejes vállalásukat 
jelentősen túlszárnyalják az idén a ko
lozsváriak.

A Szilágysámson községhez tar- 
'' tozó Gyümölcsvölgyén az 
elmúlt napokban Mike Julianna 
magukra hagyta a lakásban két 
kiskorú gyermekét. Míg az anya 
házon kívül volt, a gyermekek 
tüzet gyújtottak, 
keletkezett tűz, 
kisfiú és a másfél 
füstmérgezésben meghalt. Ismét 
egy sokadik tragédia int arra, 
hogy nem ajánlatos kiskorúakat 
a lakásban bezárva magukra 
hagyni.

• kőműves
II. műsor:

ács20.00 Fiatal előadóművészek hang
versenye Haendel: H-dur hár
faverseny — előadja Ion Iván 
Romcea; Chopin: 2. f-moll zon
goraverseny — előadja Ágoston 
István: Dvorak: h-moll gordon
kaverseny 
doreanu. A Rádió-Televízió szim
fonikus zenekarát Henry Selbing 
vezényli
Szünetben : Telex és Uj versek 

22.05 Könyvek 
Flórian: Gondolatok a marxista 
filozófia c. könyvről, vitatkozik 
dr. Cülina Maré, dr. loan Alua§ 
tanárok és a szerző

• víz- és központi-fűtés szerelő
• szakképzetlen munkásokat

Bővebb felvilágosítást a vállalat munkaszervezési osztály 

Sepsiszentgyörgy, Strand utca 5 szám, telefon 12173 
A vállalat lakást és állandó munkát biztosít.

Fizetés a 914 1968-as MTH és a 890 1970-es törvény értelmében.

s noha nem 
a három éves 

éves kislány
előad ia Dorel Fo- an:

BEMUTATÓ bútorüzletet nyitott a 
gyár közelében a szatmári faipari 
vállalat. Az új egységben termé
szetesen nemcsak ismerkedni lehet 
az üzem termékeivel, de bármelyik 
bútorféleséget meg is lehet vásá
rolni.

és eszmék. Radu

(5731)Szolgálatos szerkesztő:
Kiss Zsuzsa

Minden péntek délután úgy
mond telt ház van a Szeben mu- 
nicipiumi néptanács házasság
kötő termében. Rendszerint 25-30 
fiatal pár seregük egybe, 
akik beadták irataikat és egy 
hét múlva ugyanebben a terem
ben járulnak majd az anya- 
könyvvezető elé kimondani a 
boldogító igent. Péntekenként 
házasság előtti tanácskozás folyik 
ebben a szép helyiségben. Orvo- 
sok, jogászok, a bíróság képvise
lői, tanárok és más szakemberek 

le a frigyre lépők közé. 
Mindem}: a maga szakköréből 
tart hasznos, tömör ismertetőt a 
hazassag, ? családi élet vonatko
zásában érvényben lévő törvé
nyekről, a család szerepéről szo
cialista társadalmunkban, a gyer
meknevelésről, a harmonikus há
zasélet előfeltételeiről Termé
szetesen, a fiatalok otthon, szü
leik részéről is kapnak tanácso- 
kat. De itt szakavatottabb, gya
korlatibb a tanácsadás, nagyobb 
súlya van a szavaknak, hiszen 
azokat szakavatott emberek a 
törvény es a helyi állami szerve
ik képviselői tolmácsolják

T Nc,m malmos, lapos előadá
sok ezek — mondja Ráchita Ro- 
mulus, a municípiumi néptanács 
anyakönyvi hivatalának vezetője.

Ellenkezőleg, eleven, őszinte 
dialógus. Ezért is jönnek szíve
sen a fiatalok.

Tavaly június

TELEX • TELEX • TELEXhozzáadásával is megpróbálja 
biztos alapra helyezni, nyílegye
nes vágányra terelni az induló 
családok életútját.

— A tanácsadás mellett igyek
szünk magát a házasságkötést 
is minél ünnepélyesebb esemény
évé avatni — folytatja az anya
könyvvezető. — Szép terem, a- 
dekvát zene, megfelelő környezet 
és hangulat fogadja nálunk 
egybekelőket. Sőt, a municípiumi 
KISZ-bizottság, amelynek képvi
selője szintén jelen van a há-

Növekszik a municipium lakos
ságának a lélekszámú és ezzel 
arányosan növekszik a házasság- 
kötéseké is.

Néhány utcával arrább, egy 
másik intézménynél, a municí
piumi bíróságon érdeklődöm a 
házasságok időtállóságáról. Marcu 
Ion, a bíróság elnöke elmondja, 
hogy a válások száma még min
dig igen magas. A kimutatások 
igazolják az elnököt, pedig 
a bíróság csak alaposait meg-

— Ha a fiatalok alaposabban 
megismernék egymást, nagyobb 
felelősségérzettel kopogtatnának 
az anyakönyvvezetöi hivatal aj
taján
rosági elnök — a válások száma 
alaposan megcsappanna. Hiszen 
r. huzamosabb ismeretség folya
mán a legelvakultabb szerelmes 
is könnyen rájöhetne arra, hogy 
választottja olyan tulajdonságok
kal rendelkezik, amelyek számá
ra elfogadhatatlanok.

„Meglátni és megszeretni egy 
pillanat műve!" Van ilyen, nem 
vonjuk kétségbe. Az is igaz vi
szont, hogy az igazi szerelem egy 
eleire szól, kiállja az idő próbá
ját. De csak akkor, ha időt a- 
dunk neki a bizonyításra, a pró
batételre. Nem úgy, hogy a szom
bat esti bál fellobbanása utáni 
héten már az anyakönyvvezetö 
ele állunk. A legritkább esetben 
születnek boldog es tartps házas
ságok az egy-két hetes „jegyes
ség“ után. Szülők, KlSZ-szerve- 
zetek, társadalmi és tömegszer
vezetek, pedagógusok és pszicho
lógusok kellene hogy többet te
gyenek az ilyen irányban kifej
tett nevelőmunka és ismeretter
jesztés fokozásara, a családala- 
pitási felelősségtudat növelésére. 
Mert a házasság előtti tanács
adás egymaga nem helyettesíthet 
egy általánosabb, átfogóbb és 
hosszabb távon folyó felvilágosi- 
tó-nevel6 munkát. Talán a pén
tek délutáni tanácsadások is ha
tékonyabbakká válnak, ha azokra 
meghívnánk ezüst- vagy arany
lakodalmukat megért házaspáro
kat, s esetenként olyan elvált 
fiatalokat, akik elhamarkodva 
mondták ki nemrég a holtomig- 
lan-holtodiglant. E két kategória 
élettapasztalatának 
elejét vehetné elsietett frigyek 
megkötésének, tudatosíthatná a 
fiatalokban azt, hogy a házasélet 
a szerelmen túlmenően 
sok alkalmazkodást, 
esetenként 
mindkét fél részéről.

• Egynapos pihenő után a kerék
páros Békeverseny részvevői a hete
dik szakasz keretében álltak rajthoz 
a Szczeczin — Neubrandcnburg tavon. 
A mezőny ezzel az NDK területére 
lépett. A győzelmet a holland Theo 
Smith szerezte meg, a győztessel azo
nos idővel ért célba az a csoport is, 
amelyben Ion Cernea és Nicolae Da- 
vid volt. Egyéni összetettben a len
gyel Tadeusz Nytnik áll az élen. csa
patban Lengyelország vezet • A dort- 
mundi nemzetközi 
fordulóval a befejezés 
Ciociltea és a 
áll az élen — 8—8 ponttal. 3—4. Nona 
Gaprindasvili 
7,5—7,5 ponttal, 
noknö

azok, mondja Marcu Ion bí-
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és Damjanovics — 
A szovjet világbaj- 

ki v alóan szerepelt ..eddig, a 
férfiak mezőnyében is md&állta bo
lyét • A Nana Alekszandrija — Mar
ta Sülj női sakkvilágbajnoki elődöntő 
párosmérkőzés második játszmáját 
Alekszandrija nyerte, aki mar 2:«i 
arányban vezet, továbbjutása szinte 
biztosra vehető • Legutóbb a vívást 
bonyolították le a budapesti nemzet
közi öttusa tornán, 
szág versenyzői vesznek részt. A leg- 
eredmenyesebbnek

mám
is
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amelyen tíz or-zasságkötésnél, ünnepi köszön
tőket nyomtat az ifjú párok ré
szére, amelyekben a KlSZ-szer- 
vezet és a néptanács kíván bol
dogságot nekik. Az ilyen aprósá
gok szintén hozzájárulnak az ese
mény ünnepélyes■ jellegének biz
tosításához.

— Különben megyeszerte erő
feszítéseket teszünk arra — egé
szíti ki Avram loan, a megyei 
néptanács szakinspektora —, 
hogy a fiatalok számára emléke
zetes eseménnyé avassuk a há
zasságkötést. A megye városai 
mellett, több községben — pél
dául Nagyselyken, Tolmácson, 
Muzsnán, Berethalomban és e- 
QVebütt — a községi néptanács 
külön házasságkötő házat, illetve 
helyiséget rendezett be.

Az anyakönyvvezetöi hivatal- 
°an vaegérdeklődöm a házasság
kötési statisztika alakulását. Sze
ben munietpiumban 1972-ben 
1417, a tavaly pedig 1481 házas
ságot jegyeztek be. 1974 április 
13-tg 400 szebeni fiatal pár állt 
az anyakönyvvezető elé és kelt 
egybe. December végéig előrelát
hatólag meghaladják

indokolt esetekben ad helyet a 
válókereseteknek. Tavaly pél
dául 41 keresetet utasítottak vjsz- 
sza, mint megalapozatlant, 36 
esetben sikerült összebékíteniük 
a házastársakat a bíráknak, szá
mos esetben 6—12 hónapi gon
dolkodási időt adtak a feleknek.

Melyek a leggyakoribb 
okok?
(a részeges férj nem adja 
keresetét, botrányokat okoz, bán
talmazza feleségét és gyermekeit 
stb.). Nagyon gyakoriak az effé
le indoklások is: „Nem értjük 
meg egymást", „Nem ülünk egy
máshoz“, „Sajnos, a házasságkö
tés előtt nem sikerült eléggé 
megismernem életfámmal". 
utóbbiban sok igazság van. Leg
gyakrabban fiatal párok válnak 
el. Többségük egy-két heti isme
retség után jelentkezik az anya
könyvvezetö előtt. Persze, hogy 
nem ismerik, nem 
egymást. Álért ha hosszabb ideig 
tartana az ismerkedési időszak, 
mindkét félnek volna lehetősége 
kitapasztalni a másik jó és rossz 
tulajdonságait, s ezek tudatában 
dönteni a családalapításról.

a magyar Petho bizonyult. Constautin Cálina. aki a lo
vaglást nyerte, ezúttal a 11. helyen 
végzett. Két szám után a magyar Vil
lanyi vezet — 2062 ponttal, második 
a magyar Horváth, Cálina a nyolca- 
chk • A labdarugó világbajnokság 
tizenhatos döntőjébe jutott csapatok 
folytatják felkészülésüket. Haiti válo
gatottja a franciaországi Vichy-ben 
akkhmalizáiódik. s ma már a helyi 
Ojimpique csapatával barátságos mér
kőzést is játszik. Ezt követően a 
haiti labdarúgók nyolc nap alatt négy 
mérkőzést játszanak. Az NDK válo
gatottja svédországi portyája során a 
harmadik ligás .lönköpping együttese
vei mérkőzött. A találkozó 1:1 ará
nyú döntetlennel ért véget. A vez.e- 
te.st a hazaiak szerezték meg, a ven
degek Streich révén öt perccel később 
egyenhtettek • Meglepetés a Davis 
Kupában: az ázsiai zóna döntőjében 
lalcultaban India csapata 3:2-re le- 

A^'áHát. a kupa tavalyi 
győztesét. Igaz, a nagy ászok. Laver. 
iVewcotnbe. Kosewall nem játszottak 
az ausztrál csapatban • Alf Itamsey. 
az angol labdarugó 
szövetségi kapitány 
az Ajax Amszterdam ajánlatát, hogy 
vállalja cl a csapat irányítását. 
1966-ban lovaggá ütött 
bér továbbra

Dr.

váló-
Hütlenség, alkoholizmus 

haza4 működik atanácsadó szolgálat. Azóta sok- 
száz fiatal pár vett részt a „fel
készítőn-. E rendszeres találko
zók hasznossága nem szorítkozik 
csupán a család jogi törvénykezés 
ismertetesere. Bár ilyen 
pontból sem lebecsülendő a je- 
lentősege. Hiszen ez megfelelő 
keretek közt hangsúlyozza és tu
datosítja a fiatalokban
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SOROZATUNKBÓL MÉG KAPHATÓ:

Dumas: A KIRÁLYNÉ LOVAGJA (2 kötet 10 lej)
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szem

le
n család- algpítas es a család iránti fele

lősség társadalmi elvárásait el
kötelezettségeit Ám az ismerte
tőknek, az őszinte kérdésfelveté
seknek és válaszoknak van eay 
sokkal emberibb vonása. Az or
vos, a jogász, a tanár és a többi 
tanácsadó a házasságra vonatko- 

. túlmenően
egy kicsit a saját élettapasztalata

ismertetése
győzte

ismerhetik
nagyon 

megértést, 
lemondást igényel

válogatott volt 
visszautasította.1

paragrafusokon
Az

angol szukcni- 
is az angol labdarúgás 

szolgálatában marad, nz őszi idénytől 
valamelyik klubbal köt szerződést.

az 1500-at.
ZOLTÁN TIBOR


