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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In ziua de 3 noiembrie 1976 s-au încheiat 
lucrările Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, desfășurate sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ccaușescu, secre
tarul general al partidului.

După cum s-a mai anunțat, la lucrările ple-
ai comitetelor județene de partid, șeii și ad
junct! do șefi de secfic la C.C. al P.C.R., cadre 
de conducere din ministere, instituții centrale
și organizații de masă, precum și redactori șefi 
ai presei centrale.

Pe marginea punctelor înscrise la ordinea de 
zi au luat cuvintul tovarășii: Gheorghe Blaj, 
Iulian Ploștinaru, Ferdinand Nagy, Ștefan Bo- 
boș, Trandafir Cocirlă, loan Florea. Emil Pc-
Mihall Floreseu

ie Petrescu, George Homoștean, 
Dumitru Capoianu. Gelu Kahu,

Pantellmon Găvănescu, Angelo Miculescu, Ion
Piton. loan Avram, Lina Ciobanu, Cornel Bur
tică, Constantin Stanca, Letay Lajos, Alexan
dru,lonescu, Eugen Barbu, Dumitru Ghișc.

In Încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român a luat
cuvintul tovarășul NCOLAE CEAUȘESCU.

Plenara a aprobat in unanimitate aprecierile 
și sarcinile conținute in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a stabilit ca organele și 
organizațiile de partid, ministerele, celelalte in
stituții centrale, toate organele de stat și eco
nomice să ia măsuri pentru aplicarea in viată 
a indicațiilor și orientărilor dale de secretarul 
general al partidului.

Cuvintarea va fi dată publicității.
In legătură cu problemele înscrise la ordinea

1. Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut Progra

acționeze permanent pentru folosirea largă a 
tuturor mijloacelor politico-educative și cul- 
tural-artisticc de care dispune societatea noas
tră în vederea realizării integrale, în cele mai 
bune condiliuni. a prevederilor stabilite in 
Programul de măsuri, pentru înfăptuirea In 
viată a hotăririlor Congresului al XI-lea și 
Congresului educației politice și al culturii so-

Plcnara C.C. al P.C.R. a adoptat o Hotărire 
prin care iși însușește și aprobă în unanimitate 
Programul do măsuri care va fi dată publici-

2. Plenara C.C. al P.CJt. a aprobat îmbună
tățirile ce urmează a fi aduse unor prevederi 
ale Planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României pe anul 1977. pre
cum și proiectul Bugetului de Stat pe același 
an, stabilind ca acestea să fie supuse spre legi
ferare Marii Adunări Naționale.

Plenara apreciază că orientările fundamenta
le ale planului pe 1977 corespund obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, 
asigură dezvoltarea in ritm inalt a economiei, 
creșterea avuției naționale și. pe această bază, 
ridicarea bunăstării materiale a întregului po
por, înfăptuirea cu fermitate a programului 
partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României

In legătură cu acest punct al ordinii de zi. 
Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat o Hotărire 
care va fi dată publicității.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat Raportul 
cu privire In aprovizionarea populației pe anul 
1976 și Progrnmul privind aprovizionarea popu
lației cu produse ngroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe trimestrul IV 1976 și 
semestrul I 1977.

Hei și a muncii, pe ridicarea nivelului general 
de pregătire a cadrelor.

Plenara a stabilit ca măsurile privind asigu
rarea condițiilor de trecere la reducerea dura
tei săptăminii de lucru să fie experimentate, 
urmînd apoi ca propunerile de reducere să fie 
supuse spre aprobare Conferintoi Naționale a 
Partidului Comunist Român.

In legătură cu această acțiune, plenara a a- 
doptat o Hotărire care urmează să fie dată pu
blicității.
I 5. Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit să se in
ti retribuției, prin plata de către unitățile so
cialiste a unui impozit calculat la fondul total 
de retribuire, in locul impozitului actual calcu
lat pentru fiecare angajat in parte. In acest fel, 
odată cu simplificarea operațiilor de calcul, se

mul de măsuri privind aplicarea holăririlor 
Congresului al XI-lea al partidului șl ale Con
gresului educației politice și al culturii socialis
te in domeniul ideologic și culturii socialiste, 
elaborat sub conducerea nemijlocită a tovară-

partidului.
Măsurile adoptate do plenară |in seama de 

propunerile făcute de organele «1 organizațiile 
de partid, de oamenii muncii, in cadrul dezba
terilor organizate în întregul partid, în presă, 
la rndio și teloviziune și urmăresc intensifica
rea activității de dezvoltare a conștiinței socia- 

cipării creatoare a tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de alto naționali
tăți — la viata ideologică, politică și culturală, 
caro .trebuie să devină o pirghie esențială în 
făurirea societății socialiste multilateral dez-

Plcnara reafirmă necesitatea ca la baza în
tregii activități ideologice, politico-educative și 
cultural-artistice să stea concepția revoluționa
ră despre lume și viată a partidului — materia
lismul dialectic și istoric, principiile marxlsm- 
leninismului și Programul partidului — carta 
sa teoretică fundamentală.

Plenara cheamă comitetele județene de 
partid, municipale, orășenești și comunale, ton
te organele și organizațiile de partid, de masă 
și obștești, comuniștii, pe toti cei ce activează 
in domeniul muncii ideologico și politice, al în- 
văfămintului și știin|ei, al culturii șl artei să

podăriilor populației și introducerea unui im
pozit fix pe hectar. Prin aceasta se urmărește 
imbunătătirea sistemului do așezare a impozi
tului agricol, ceea ce va duce și la sporirea pro- 
nale.

Măsurile privind noul mod do percepere a 
impozitelor urmează să fie supuse dezbaterii 
Conferinței Naționale a partidului.

7. Comitetul Central și Comisia Centrală de 
Revizie au hotărit alegerea tovarășului Vasilo 
Vtlcu ca membru și președinte al Comisiei 
Centrale do Revizio și, in legătură cu aceasta, 
eliberarea sa din rindul membrilor Comitetului 
Central și ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit alegerea tovarășului Ion 
Dincă ca membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.CJL

Tovarășa Tamara Dobrin a fost trecută din 
rindul membrilor supleanți in rindul membri
lor C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit îmbunătățirea componentei 
Comisiei ideologice a Comitetului Central al 
partidului.

comuniștii, toti oamenii muncii din patria noas
tră — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vor acționa cu fermitate și e- 
lan, cu întreaga lor capacitate și energie, pen
tru îndeplinirea exemplară a prevederilor pla-

privind creșterea bunăstării materiale și spiri- 

sarcinilor din domeniul activității ideologice, 
politice și cultural-educative, pentru înfăptui
rea obiectivelor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a Programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl de înaintare

Plenara Consiliului 
Național al Frontului

Unității Socialiste

Imperative ale acestor zile:

I [~ÎN INDUSTRIE H
Ș PLANUL-EXEMPLAR ÎNDEPLINIT

; LA FIECARE PRODUS SI SORTIMENT
I • Doi secretari U.T.C. din două unifâfi economice 
ț de pe platforma industrială a municipiului lăți 
) despre MĂSURI Șl ACȚIUNI EFICIENTE IN SPRIJINUL 

J PRODUCȚIEI

' • Sarcinile acestui an, realizate inainte de termen

ÎN AGRICULTURĂ
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Printr-o susținută partici
pare a tuturor locuitorilor 
satului, a tinerilor, prin fo
losirea la maximum a ca
pacităților mecanice, a- 
cum cind vremea este încă 
bună trebuie acționat cu 
hotărire la efectuarea lu

crării prioritare

RECOLTAREA 
PORUMBULUI
Citiți in pagina a 3-a relatările reporterilor noștri
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Creații inspirate din munca 
și viața tinerilor
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TĂNASE SCATII -ÎNVĂTĂMÎNTUL 

Șl PRODUCȚIA 
argumente ale integrării 

socio * profesionale
— i/ii+Apila» nkaAlonKtl a viitorilor aosoivenți 

agassas
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PREMIERA
Lucrarea de diploma 

a eleyului — un aparat 
pentru dotarea școlii

Creații inspirate 
și viața tinerilor

la semnalele ziarului
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Organizației 

B’nai B’ritli din S.l.A.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 2-3 noiembrie 1976

în preiența tovarășului NICOLAf CEAUȘESCU, ieri au început

Lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni 
a legislaturii a Vil a 

a Marii Adunări
Naționale

Relatarea lucrărilor în pagina a 3-a

»
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|.ÎN AGBICULTURĂ|
PARTICIPAREA MASIVA A TUTUROR LOCUITORILOR 
DE LA SATE, FOLOSIREA LA CAPACITATE MAXIMA 
Șl PE ÎNTREAGA DURATĂ A ZILEI A MAȘINILOR 

AGRICOLE, SĂ ASIGURE

• CULESUL GRABNIC AL PORUMBULUI

• EFECTUAREA LA TIMP A ARATURILOR

Folosite judicios, mijloacele de transport 
asigură depozitarea operativă a recoltei

In pagina a 4-a

Cum finalizați investițiile acestui an, 
cum pregătiți investițiile anului viitor ?

Buna colaborare dintre 
constructori și beneficiari 

sporește ritmul de execuție 
Pe două șantiere de construcții 
din orașul Cimpulung Muscel

Prin reproiectarea investițiilor 
in domeniul construcției de mașini 

IMPORTANTE REDUCERI DE CHELTUIELI 
Șl CONSUMURI MATERIALE 

în pagina a 4-a
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AGENDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui-ales al Statelor Unite ale 

y, Americii, JIMMY CARTER, următoarea telegramă :

Am deosebita plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări și 
bunele mele urări de sănătate și fericire personală cu ocazia ale
gerii dumneavoastră ca președinte al Statelor Unite ale Americil.

Sînt încredințat că bunele relații statornicite între țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în spiritul documentelor co
mune româno-americane, pe baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în drepturi. neamestecului in 
treburile interne, respectului și avantajului reciproc.

Exprim speranța că în anii următori vom conlucra împreună 
în mod fructuos pentru extinderea și adincirea colaborării dintre 
Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii. atit pe 
plan bilateral — în domeniile politic, economic, tehnico-științifie și 
cultural —, cît și în promovarea soluționării juste și echitabile a 
marilor probleme ale lumii contemporane, corespunzător interese
lor ambelor noastre popoare, ale cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Tovarășa Elena Ceausescu a primit
pe ambasadorul Cehoslovaciei la București

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
primit, joi, 4 noiembrie, pe Mi
roslav Sulek, ambasadorul Re

publicii Socialiste Cehoslovace la 
București, in vizită de 
bun, cu ocazia încheierii 
nii sale in țara noastră.

întrevederea a decurs 
atmosferă cordială.

rftmaș 
misiu-
într-o

Primul ministru al guvernului, Manea Mănescu,

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, va face o vi
zită oficială de prietenie în 
Irak, la invitația vicepreședin-

Primire la primul ministru ai

telul 
tului 
Irak, 
parte

Consiliului Comandamen- 
Revoluției din Republica 
Saddam
a lunii

Hussein, In prima 
noiembrie a.c.

4

4

r

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, în cursul zilei de joi, 
în vizită de rămas bun, pe am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Miroslav Sulek, care '

La București a sosit joi o de
legație economică guvernamen
tală iraniană, condusă de Ma- 
noochehr Taslimi? ministrul co
merțului, pentru a participa la 
lucrările celei de-a 12-a sesiuni 
a Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene de colaborare 
economică și tehnică.

în cursul după-amiezii, 
Capitală au început 
Comisiei mixte ministeriale.

în alocuțiunile rostite cu a- 
cest prilej, cei doi miniștri au 
evidențiat că lucrările sesiunii 
se înscriu ca un^moment im
portant în transpunerea în 
practică a înțelegerilor conve
nite de președintele Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, cu privire la dezvol
tarea continuă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și coope
rare dintre cele două țări și 
popoare. , .

Agenda de'lucru a actualei 
sesiuni a Comisiei mixte mi
nisteriale înscrie, între altele, 
analiza îndeplinirii prevederilor 
protocolului sesiunii anterioare, 
stadiul derulării acțiunilor de 
cooperare economică, precum și 
stabilirea de noi acțiuni și mă
suri pentru extinderea și diver
sificarea raporturilor economice 
bilaterale.

în
lucrările

★
în cadrul manifestărilor de

dicate celei de-a 30-a aniversări 
a înființării Organizației Na
țiunilor Unite pentru educație, 
știință și cultură — UNESCO 
— și a celei de-a 20-a aniver
sări a intrării României în a- 
ceastă organizație, joi diminea
ță s-a deschis la Biblioteca A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România o expoziție de publi
cații editate sub egida UNESCO.

După cuvîntul introductiv 
rostit de acad. Ștefan Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România,

Liceul
„Ion Creangă" 
din Capitală
la 50 de ani
de existență

Aniversarea a constituit pen
tru dascălii și elevii liceului ce 
poartă cu cinste numele mare
lui povestitor un moment de 
reală emoție și mindrie patrio
tică. La capătul a 50 de ani de 
existență, de la școala secunda
ră de fete care funcționa în 
Calea Rahovei 40, la liceul si
tuat pe malul drept al Dîmbo
viței, pe strada Cuza Vodă și 
armonizat perfect în peisajul 
arhitectural al orașului, actualul 
edificiu se impune ca o unitate 
puternică de invățămint a Ca
pitalei. Avind o structură com
plexă — cuprinzind toate trep
tele — clasele I—XII, noul local 
dispune de o solidă bază mate
rială : mobilier, laboratoare, ca
binete și ateliere-școală dotate 
cu aparatură modernă, necesară 
desfășurării în condiții optime a 
procesului de învățămînt, în 
concordantă cu cerințele acestei 
etape in care poporul nostru 
făurește societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. Un plan 
de producție de peste două mi
lioane, realizat și depășit în ca
drul atelierelor, dovedește ma
terializarea imperativului legă
rii invățămîntului de producție, 
a pregătirii tineretului pentru 
muncă și viață.

Dedicate solemnului eveni
ment, programul festiv, în
tâlnirea dintre generațiile de 
elevi și dascăli au reprezentat un 
moment de referință in tradiția 
acestei școli. Pentru păstrarea 
prestigiului de care se bucură 
liceul între celelalte instituții de 
invățămint ale Capitalei, slu
jitorii de azi s-au angajat să 
contribuie pe mai departe la 
îmbogățirea palmaresului de 
succese, la perfecționarea con
tinuă a pregătirii profesionale și 
politice, la continuarea frumoa
selor tradiții ale școlii româ
nești.

L PODOLEANU

Manifestări
aniversare

prilejuite de cea de-a 59-a
a Marii Revoluții Socialiste UCENICIA LA LOCUL DE

a-

din Octombrie
MUNCĂ NU CUNOAȘTE

0 FORMĂ FĂRĂ

guvernului
misiunea in țarași-a încheiat 

noastră.
Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

prof. Ion Drăgan, 
al Comisiei Naționale 
publicii Socialiste 
pentru UNESCO, a 
principalele preocupări în . 
litica editorială a acestei orga
nizații.

Expoziția cuprinde numeroa
se lucrări de referință — sin
teze, manuale, enciclopedii, a- 
nuare, repertoare, studii — 
menite să pună la indemina 
cititorilor din toate țările rea
lizările cele mai importante ale 
cercetărilor în domeniile edu
cației, științei, culturii și infor
mării, ajutînd astfel la mai buna 
cunoaștere reciprocă a națiuni
lor.

secretar 
a Re- 

România 
prezentat 

po-

Cu prilejul eelei de-a 59-a 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, joi au 
avut loc adunări festive la 
București. Galați, Brașov, Ba
cău și Botoșani.

Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, ai Consiliului General 
al Asociației române pentru 
legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S., numeroși oameni ai 
muncii, studenți. elevi din lo
calitățile amintite. Au fost 
prezenți reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București, membri ai delegației 
Asociației de prietenie sovie- 
to-română care se află în vi
zită in țara noastră.

Despre însemnătatea istorică 
a Revoluției din Octombrie au 
vorbit : la adunarea de la Fa
cultatea de științe juridice a 
Universității din București — 
prof. univ. George Ciucu. rec
torul Universității, și V_A_ Mok- 
șin. consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București : la între
prinderea mecanică navală din 
Galați — ing. Constantin Iacob, 
directorul întreprinderii, și V. 
P. Usaciov, adjunct al minis
trului invățămintuhii superior 
și mediu de specialitate al 
R.S.F.S. Ruse, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto- 
română ț la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Brașov — 
Victoria Negrea, președintele 
Comitetului județean de cultură 
și educație socialistă, președin-

tele Comitetului județean AR- 
LUS, și B.I. Minakov, ministru 
consilier la Ambasada U.R.S.S. 
la București ; la Clubul Com
binatului de hîrtie și celuloză 
..Letea" din Bacău — Teodor 
Timaru. secretarul comitetului 
de partid al combinatului, și B. 
V. Volkov, locțiitor al reprezen
tantului comercial al U.R.S.S. 
la București ; la Clubul între
prinderii textile ..Moldova" din 
Botoșani — ing. Augustin Vasi
le Cordoș. directorul întreprin
derii. și Feodor Angheli. cores
pondentul ziarului .,Pravda" la 
București.

Vorbitorii au subliniat cu a- 
cest prilej largul răsunet pe 
care l-a avut victoria Revolu
ției din Octombrie, influența ei 
asupra evoluției mondiale, ma
rile realizări obținute de po
poarele sovietice in dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei 
și culturii, în toate domeniile 
activității economice și sociale, 
precum și succesele remarcabi
le ale poporului român în di
recția înfăptuirii exemplare a 
prevederilor și hotâririlor ce
lui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. Referindu-se la tradi
ționalele legături prietenești 
statornicite intre partidele, po
poarele și țările noastre, vorbi
torii au reliefat totodată impor
tanța deosebită a intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceauțescu și Leonid 
Brejnev pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor româ-

no-sovietice. pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice, in lupta pentru mărețele 
idealuri ale socialismului și co
munismului, ale păcii și înțe
legerii între popoare.

în încheierea adunărilor, for
mații artistice de amatori și 
profesioniști au prezentat spec
tacole.

★
Cu âcest prilej, au fost orga

nizate expoziții de fotografii ce 
prezintă aspecte ale construcției 
comunismului in țara vecină și 
prietenă.

★
La cinematograful „Modem" 

din Suceava se desfășoară în- 
cepînd de azi „Zilele filmului 
sovietic", manifestare organiza
tă cu prilejul celei de-a 59-a a- 
niversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Sînt programate filme reali
zate de cineaștii din țara prie
tenă, între care „Spartacus". 
„Expediția dispărută", „Șatra", 
„O sută de zile după copilărie".

în deschiderea manifestării a 
fost prezentat filmul „Din zori 
în zori", producție a studioului 
„Mosfilm". La spectacolul 
gală a luat parte și delegația 
cineaști sovietiei aflată, cu 
cest prilej, in țar* noastră.

Concomitent. „Zilele filmului 
sovietic" se desfășoară in Ca
pitală și la Botoșani.

de
ce
a-

FRECVENȚĂ
alt'Am urmat, împreună cu _ 

colegi, cursurile de calificare 
cadrul 

Făgăraș,

9
la locul de muncă in 
Combinatului chimic _ __ T,
jud. Brașov. In timp ce eram in 
vacanță (in anul III), am pri
mit o scrisoare din partea con
ducerii combinatului că am fost 
exmatriculat pentru absențe ne
motivate și eu și colegii mei. 
Ne-am prezentat la Făgăraș 
crezind că se va putea reveni 
asupra deciziei luate. Nu 
revenit. Stimată redacție, 
cunosc, am 39 de absențe, to
tuși socotesc foarte drastică ho
tărirea luată. Nu pot renunța 
atit de ușor la cei aproape trei 
ani de ucenicie. Am 19 ani și 
deocamdată nu mă pot încadra 
nicăieri. Mă adresez dv. (și în 
numele colegilor mei) cu con
vingerea că ne veți ajuta să 
rezolvăm această situație atit 
de dificilă.

form regulamentului de organi
zare a școlilor profesionale. Vi 
s-a mai dat o șansă (și dv. și 
celorlalți 9 colegi aflați într-o 
situație asemănătoare) : să re
petați anul pe lingă o întreprin
dere care vă primește. în orice 
caz, trebuie să știți că meseria 
nu se poate învăța la cursuri 
fără frecvență. întreprinderea, 
oricare ar fi ea, are un plan de 
executat, iar dv., ucenicii 
locul de muncă, constituiți 
parte din forța de muncă a 
treprinderii așa incit absența 
se resimte.

NE-AM ADRESAT COMITE
TULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
U.T.C. TOVARĂȘUL NI- 
COARA POMPEI, PREȘEDIN- 
TELE CONSILIULUI TINERET 
MUNCITORESC, NE COMU
NICA :

s-a 
re-

VASILE ASMARANDEI

CELE SESIZATE DE DV. AU 
FOST CERCETATE DE ADINA 
VELEA, REDACTOR AL ZIA- 
RULUI NOSTRU. IATA CON
STATĂRILE SALE :

La Combinatul chimic din Fă
găraș, cazul dv. este foarte cu
noscut. Hotărirea conducerii 
combinatului a rămas nestră
mutată și v-a fost adusă la cu
noștință. în urma celor 53 de 
zile absentate nemotivat, s- 
decis exmatricularea dv. con

APLICAȚI CELE

CURIER JURIDIC • CURIER JURIDIC

la 
o 

în- 
dv.

ÎNVĂȚATE ÎN ȘCOALĂ

Sîntem două absolvente ale 
Scolii tehnice postliceale M.I.U- 
Sibiu cu specialitatea structura 
și proiectarea tricourilor și lu
crăm în întreprinderea de cio
rapi „Sebeșul". Din păcate nu 
putem pune în practică cunoș
tințele acumulate în școală, de
oarece lucrăm in sectoare cu 
totul diferite de specialitatea 
noastră. Să nu credeți că am 
dori un loc călduț — o muncă 
de birou. Dorim să lucrăm în 
producție la mașinile pe care 
le-am învățat în școală, să a- 
profundăm meseria, să ne adu
cem și noi aportul nostru 
crearea unor produse cit 
frumoase și de calitate 
oară. Vă rugăm să ne 
ce putem face pentru 
rea visului nostru.

la 
mai 

superi- 
sfătuiți 
realiza-

OLIMPIA BULZ 
ANNELIESE WUORNER

PUTU CONSTANTIN, ROMAN : Conform art. 11 din Legea 
nr. 4 1973, cetățenii Ui pot construi o locuință proprietate per
sonală numai in localitățile in care domiciliază. Sint exceptați 
de la această dispoziție legală cetățenii care au obținut apro
barea de a se stabili cu domiciliul in municipiul București, pre
cum și cei care au absolvit un institut de invățămint superior si 
sint repartizați de comisiile guvernamentale să facă practica 
în cadrul unei unităti care are sediul in București. Dv.. absol
vent al unui liceu industrial și încadrat muncitor intr-o unitate 
cu sediul in București, vă veți putea construi o locuință pro
prietate personală numai după ce veți obține aprobarea de a 
vă stabili domiciliul in municipiul București.

1STRATE POPESCU. PETRILA : Potrivit art. 2 din Decretul 
nr. 285 1960, cuantumul alocației de stat pentru copii se stabi
lește in raport cu retribuția tarifară de încadrare. Art. 3 din 
acest decret prevede că ori de cite ori se majorează retribuția 
tarifară se diminuează drepturile de alocație de stat pentru 
copii, in cazul in care sint depășite plafoanele de venituri in 
raport de care se acordă acest drept. Decretul 410'1973, la care 
vi referiți, nu cuprinde nici o dispoziție derogatorie de la pre
vederile pe care le-am menționat mai sus. Unitatea in care

A luat ființă Centrul republican de pregătire 
și perfecționare a jucătorilor de tenis

sinteți încadrat a procedat corect, respecting aceste 
legale.

CONSTANTIN CERCEL, BUCUREȘTI: Fabricarea 
prime pentru obținerea rachiurilor naturale se face 
instalațiile aparținind M.A.I.A.. unităților de stat, 
qospodărv.lo* individuale pentru care s-au obținut autorizații de 
funcționare in condițiile prevăzute de Decretul 504 1957, art. 1 — 
a’:r:. 3. Iată in ce condiții se poate obține autorizația de func
ționare a unui cazan de fabricat rachiu ; capacitatea cazanului 
să f’.e de 100 litri (deci un cazan destul de mare), cazanul auto
rizat să funcționeze sub controlul direct al I.V.V. și să prelu
creze materiile prime și de la alți producători care se află în 
raza sa de activitate. In cazul dv.. nu vi se poate elibera, o 
asemenea autorizație deoarece in jud. Dolj fabricația materiilor 
prime se ace numai la cazonele I.V.V. și C.A.P., care sînt în 
număr suficient ți asiguri fabricația integrală a materiilor exis
tente m producători.

materiilor 
numai la 
C.A.P. si

Rubrică realizată de DOMNIȚA VĂDUVA, 
pe baza răspunsurilor sosite la redacție 

din partea Consiliului popular al județului Dolj, 
Ministerului Muncii și I.C.V.L.

Din discuția pe care am avut-o 
cu tovarășii Simion Groza, di
rector al întreprinderii „Sebe
șul", Dorin Lepădatu. locțiitor 
al secretarului de partid pe în
treprindere, și Mariana Solea, 
secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, a reieșit că, după 
absolvirea școlii postliceale, to
varășele care v-au scris au 
fost repartizate la o Întreprin
dere de profil din Rădăuți. Da
torită faptului că tovarășa Bulz 
Olimpia este din Sebeș, iar to
varășa Wuorner Anneliese este 
din localitatea Cîlnic, situată la 
14 km de Sebeș, au solicitat în
treprinderii „Sebeșul" încadra
rea lor în această unitate. De
oarece în acel moment nu e- 
xistau posturi în secțiile pentru 
tricotat au fost repartizate în 
secția vopsitorie, în funcția de 
controloare C.T.C. Tinerele 
respective au solicitat Consi
liului oamenilor muncii trece
rea lor într-o secție de specia
litate. Acesta, analizînd cazul, 
a hotărît trecerea lor în func
țiile de controloare C.T.C. în 
secțiile pentru tricotat, Wuorner 
Anneliese în secția circulare I. 
iar Bulz Olimpia în secția cir
culare II. Astfel, problema a 
fost rezolvată în mod favorabil.

Redactorul rubricii
DOMNIȚA VĂDUVĂ

prevederi

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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UN „LABORATOR" AL PERFORMERILOR
O veste îmbucurătoare : s-a 

aprobat, recent, organizarea și 
funcționarea Centrului republi
can de pregătire și perfecțio
nare a jucătorilor de tenis. 
Această unitate de specialitate, 
subordonată Federației române 
de tenis, va funcționa, in perioa
da de iarnă, in sala de tenis 
„23 August" — beneficiind de 
unele poziții la noua sală Giu- 
lești — iar in perioada cînd este 
posibilă pregătirea in aer liber 
se vor folosi baza sportivă de la 
stadionul „23 August", insumind 
un număr de 10 terenuri, pre
cum și, in caz de nevoie, tere
nurile de la Tenis Club Bucu
rești din str. Plevnei. Centrul 
republican de pregătire și per
fecționare 
științifică, 
jucătorilor _ . 
scopul realizării obiectivelor de 
performantă stabilite. Bucurin- 
du-se de serviciile Centrului de 
medicină sportivă și ale Centrului 
de cercetare științifică „23 Au
gust" — unități ale C.N.E.F.S. — 
noul centru realizează, în mod 
unitar. îndrumarea și controlul 
metodic și medico-sportiv al 
pregătirii, contribuie la organi
zarea și desfășurarea activității 
politico-educative a sportivilor 
și cadrelor tehnice, asigurîn- 
du-se. totodată condițiile orga
nizatorice și materiale optime 
procesului de instruire și an
trenament. Centrul iși desfășoa-.

asigură o pregătire 
la nivel superior a 
de perspectivă în

ră activitatea cu personalul în
cadrat permanent sau temporar 
(prin scoatere din producție 
sau detașare). Iată colecti
vul de antrenori aprobat de Bi
roul F.R.T.: Vasile 
antrenor coordonator, 
ghe, Silviu Sperneac. 
din. Dan Coler.

Activitatea centrului este con
tinuă, pe întreg parcursul anu
lui, iar in vacanțe vor funcționa 
aici tabere de pregătire pentru 
copii și juniori selecționați din 
București și din provincie. La 
procesul de pregătire, in cadrul 
centrului, participă elemente de 
perspectivă din toată țara intre 
13—18 ani, după un program ri
guros, ce se va stabili de către 
F.R.T. prin Colegiul central de 
antrenori și antrenorul coordona
tor al centrului. Corpul de tehni
cieni al centrului are sarcina de a 
colabora strins cu antrenorii de 
la cluburile de unde provin 
sportivii, in vederea realizării 
unei pregătiri unitare, continue. 
La sfirșitul fiecărui an. in luna 
decembrie mai exact, se va face 
un bilanț al realizărilor — pe 
baza fișelor individuale — și se 
va stabili programul de activita
te, măsurile necesare pentru o 
activitate rodnică in anul care 
urmează.

In cadrul centrului vor acti
va următoarele categorii de 
sportivi : la acțiunile cu carac
ter periodic vor participa spor-

Serester, 
Gh. Boa- 
Alex. Bă-

tivii care sint vizați să facă 
parte din echipele ce urmează 
să ne reprezinte in competițiile 
oficiale ; la pregătirea comună 
vor participa numai sportivii 
care au fost selecționați în e- 
chipa — nominalizată cu o lună 
inainte — ce ne reprezintă la 
competiția oficială : sportivii de 
perspectivă — pină la vârsta de 
14 ani — selecționați pentru ta
bere ; sportivii din echipele de 
tineret care fac pregătire înain
tea competițiilor oficiale. Selecția 
tinerilor pentru participarea la 
pregătire, in cadrul centrului, se 
va face pe baza unor teste, pre
cum și a unor probe ți norme de 
control fizice și tehnice. Neinde- 
plvnirea acestora — verificările 
sînt periodice — atrage după 
sine scoaterea din pregătirea ce 
se efectuează in acest centru. A 
fost deja intocmită o listă de 
sportivi pe categorii de virstă 
care sint in atenția centrului, 
numărul acestora ridicindu-se la 
peste 60 pină in momentul de 
față.

Noua unitate sportivă vine să 
contribuie la o selecție și la o 
pregătire a valorilor, a elemen
telor de perspectivă, pe baze 
riguros științifice, garantindu-se, 
totodată, că nu se vor mai pier
de pe drum talentele de care 
are atita nevoie tenisul nostru 
de performanță.

V. CĂBULEA

• ÎN PRIMA ZI A TUR
NEULUI internațional de tenis 
de la Sao Paulo, jucătorul ro
mân Ion Țiriac l-a învins cu 
6—2. 6—4 pe brazilianul Fer
nando Gentil.

în alte două partide, campio
nul argentinian Guillermo Vi
las l-a eliminat cu 6—3, 6—4 
pe Joao Soar?s (Brazilia), iar 
italianul Adriano Par.atta a dis- 
jJus cu 6—2. 6—4 pe Julio Goes 
(Brazilia).

lua la București, unde simbătă 
vor Intilni selecționata univer
sitară a României.

• ÎNCEPÎND DE ASTĂZI ȘI 
PÎNÂ DUMINICA. 7 noiembrie, 
la Cluj-Napoca se vor desfășu
ra întrecerile uneia din grupele 
semifinale ale competiției eu
ropene de polo pe apă „Cupa 
Cupelor". în această grupă se
mifinală vor juca echipele 
M.G.U. Moscova. Canottieri Na
poli, Cerno More Varna și Di
namo București, primele doua 
clasate urmînd să se califice 
pentru faza finală a competi
ției.

Astăzi, în prima zi a turneu
lui. sînt programate următoa
rele două partide : Dinamo 
București — Cerno More Varna 
(ora 18.30) și M.G.U. Moscova — 
Canottieri Napoli (ora 19,30).

• REPREZENTATIVA UNI
VERSITARA de rugbi a Fran
ței va întreprinde în cursul 
săptămînii viitoare un turneu 
in țara noastră. în primul meci, 
oaspeții vor juca miercuri, 10 
noiembrie, la Iași, cu formația 
locală Politehnica. în continua
re, rugbiștii francezi vor evo-

Pugiliștii la ora pregătirilor...
Ne mai despart doar cîteva zile de un eveniment așteptat 

cu nerăbdare de multi iubitori ai sportului: finalele campiona
telor naționale de box (programate intre 8—14 noiembrie, pe 
ringul instalat în Palatul sporturilor și culturii) deoarece vor 
putea fi urmăriți in ring, pentru prima oară de la Olimpiada 
de la Montreal, cîțiva dintre pugiliștii componenți ai lotului 
național. Alături de aceștia vor ataca titlurile incă 200 de bo
xeri. Se așteaptă, astfel, cu legitim interes, replica tinerilor 
pugiliști care bat la porțile consacrării.

Recent, am vizitat două dintre taberele de fertilă rivalitate 
care sc pregătesc pentru finale — este vorba de boxerii clubu
rilor Dinamo și Steaua — solicitînd antrenorilor citeva păreri 
în legătură cu apropiatul eveniment din lumea " ’

— Să fiu sincer, cred că vom 
menține supremația dinamovistă 
la categoriile „ușoară" și „grea1*. 
Nu văd cum am putea pierde 
titlurile la aceste categorii... Sper, 
însă, să nu rămînem doar cu attt! 
Dar, bineînțeles, orice prono
sticuri, mai ales în box, sînt ha
zardate...

— După Olimpiada de la 
treal s-au exprimat păreri 
viitor nu vom mai putea __
pe majoritatea „olimpicilor"... Se 
așteaptă un nou val?

Mon- 
că în conta

boxului.

CONSTANTIN DUMITRESCU 
(Dinamo) -

„Ne vom 
premația 
„ușoară" 
sper să 
doar cu atît...

antrenor emerit:

menține su
la categoriile 

și „grea", dar 
nu râmînem

Șimon Mircea, 
listrat Cuțov, __ _  __
boxeri consacrați. cu mare expe
riență, capabili și în acest an de 
rezultate de prestigiu. Apoi, ur
mează doi boxeri în care îmi

Paul Dobrescu, Ca- 
Ion Gybrfi. Sint

ION CHIRIAC (Steaua) — antre
nor emerit:
„Va fi un campionat al 
tinereții I Finalele sînt 
o excelentă trambulină 
de lansare pentru tine
rii boxeri..."

— După părerea mea, nu este 
adevărat. Cîțiva olimpici își vor 
apăra șansele și la viitoarele J.O. 
Dar vine un nou val. Dispunem 
de foarte multe elemente de va
loare. Gîndiți-vă că acum cîțiva 
ani un Alee Năstac, un Gruescu, 
un Mircea Șimon, ca să dăm 
doar cîteva exemple, erau niște 
„iluștri necunoscuți". Așa sînt și 
acum destui „necunoscuți" pentru 
marele public, care; vizează con
sacrarea. Să avem răbdare, în cu- 
rînd vom purta pe buze noi 
nume de boxeri ce vor face cinste 
boxului românesc.

— „Steaua" a figurat întotdeau
na printre combatanții din pri-

— Ați rămas același optimist 
contagios. Cu ce gînduri abordați 
apropiatele finale?

• TRADIȚIONALA COMPE
TIȚIE sportivă de masă „Cro
sul tipografilor" se va desfă
șura anul acesta în Capitală în 
dimineața zilei de 14 noiembrie 
și va reuni la start peste 700 de 
concurenți între care și munci
tori sportivi din Polonia și Bel
gia. Programul *_/___ “__
prinde 4 probe : 1 000 m. ju
nioare. 2 000 m juniori ; 2 000 
m senioare și 3 000 m seniori. 
Startul se va da din fața Pa
latului telefoanelor de pe Calea 
Victoriei.

întrecerii cu-

• ASEARĂ ÎN SALA SPOR
TURILOR DE LA FLOREASCA 
în meci retur pentru grupa E din 
cadrul competiției internaționa
le de baschet (masculin) „Cupa 
campionilor europeni" echipa 
Dinamo București a întîlnit re
dutabila formație italiană Sinu- 
dyne din Bologna. Baschetbaliș- 
tii români au obținut o frumoa
să victorie cu scorul de 99—96 
după ce la pauză au condus cu 
52—41. Niculescu și Novac au 
înscris cîte 20 de puncte. Din 
echipa oaspete s-au remarcat 
Serafini (25) și Driscoll (23). în 
primul joc echipa italiană cîști- 
gase cu 77—68.

La Direcția circulație din Inspec
toratul general al miliției au fost 
raportate 14 accidente grave, pro
duse în zilele de 18—19 octombrie 
a.c. (34 ore). O atare situație a- 
trage atenția mai ales prin a- 
ceeași cauză care le-a provocat 
pe cele mai multe dintre ele — 
12 — și anume, neasigurarea la 
traversare. Victimele sînt copii și 
tineri (8), precum și vîrstnici tre- 
cuți de 50 de ani (4). Majoritatea 
accidentelor, la prima categorie, a 
avut loc pe timpul zilei (5), între 
orele 10—15, sau la lăsarea serii 
(3), între 18—19,30, momente cînd 
se înregistrează o animație a cir
culației copiilor spre și dinspre 
școală. Ele au fost favorizate și de 
condițiile atmosferice ale acestor 
zile ploioase și friguroase. în cele 
mai multe cazuri, neasigurarea 
înaintea traversării a fost urmată 
de apariții neașteptate în fața au
tovehiculelor, împrejurare în care 
evitarea accidentelor nu mai era 
posibilă. Cîteva recomandări, cu 
riscul de a reaminti unele dintre 
ele, sînt necesare atît pietonilor 
tineri, cît și conducătorilor auto. 
In condiții de umezeală, pericolul 
poate fi înlăturat mai greu, spa
țiul de frînare al mașinii amplifi- 
cîndu-se simțitor, Chiar și la pie
toni, reacțiile de a evita sînt limi
tate atunci cînd se află în aler
gare.

în general, mulți oameni, tineri 
mai ales, nu țin seamă întotdeau
na de regulile de circulație, nu- 
sînt conștienți de intensitatea tra
ficului. Astăzi, nu numai pe bu
levarde sau pe marile artere, ci și 
pe străzile așa zise liniștite, deși 
sînt diferențe valorice de totuși ----- — ...
oriunde 
vadă, 
lor. din 
tite, de 
cuci, în 
mița, Galați, Dîmbovița ș.a. Vizi
bilitatea, chiar pe timpul zilei, a 
devenit, datorită ceții, înnorări- 
Ior și ploii, redusă, mai obscură, 
în acest sens, ghiozdanul la elevi, 
ca £i pelerina sau gluga, în cu
lori mai deschise, vii, facilitează 
distingerea mai clară a pietonilor.

__ ________ trafic, 
poate apărea oricînd și 

un autovehicul. Do- 
producerea accidente- 

numărul celor amin- 
pildă, în orașul Te- 

comunele județelor Ialo-

La deplasarea în afara localității, se impune circulația pietonilor nu
mai pe partea stingă a străzii și 
se recomandă purtarea pe braț a 
unei banderole cu „ochi de pi
sică".

Sigur, acestea nu înlătură supravegherea și atenționarea per
manentă a copiilor. Chiar și con
ducătorilor auto le este necesară 
sporirea vigilenței, avînd în vede
re că în raza lor de acțiune poa
te apărea în orice moment un copil sau un pieton neavizat, mai 
„distrat" etc. Obligația profesio
nală și cetățenească impune con
ducătorilor auto asigurarea maxi
mului de vizibilitate. Aceasta cere 
folosirea ambelor ștergătoare de 
parbriz, funcționarea sistemelor 
de dezaburire sau dezghețare. De 
multe ori, iarna, fie din grabă, fie 
din alte motive, conducătorul auto 
șterge parbrizul puțin, doar în fața privirii sale, gîndindu-se că 
pe parcurs se va dezgheța. Un să
culeț cu sare, pentru operația de înlăturare a ghețil, este bine venit 
oricînd, mai mult decît a privi 
prin acei — iertată fie-ne expresia 
— „ochelari de cal“. Pentru iden
tificarea mai ușoară a autovehicu
lului, chiar și ziua, este indifrată folosirea luminilor de poziție. Cum 
la fel de recomandabilă este și cu
rățirea farurilor și stopurilor ori 
de cîte ori este nevoie. O privire 
în oglinda retrovizoare, înainte de 
a pune frîna de motor, poate evi
ta. de asemenea, un accident, ți- 
nînd seama că, în asemenea ca
zuri. nu se pune în funcțiune lam
pa de avertizare a frînării.

Poate aceste „sfaturi" să pară 
u^ora lipsite de importanță sau 
prea cunoscute pentru a le mai 
lua în seamă. Nu pornim de la 
ideea că nu sînt cunoscute și, în 
general, respectate, ci ne facem 
datoria din a atrage atenția asu
pra unor recomandări, atunci 
cînd capriciile vremii se manifes
tă într-un mod în care nu ne-am 
așteptat, reclamind, mai mult ca 
oricînd, încadrarea deplină în ri
gorile disciplinei rutiere.

V. RAVESCU

AGENȚIA UNIVERSALCOOP ANUNȚĂ

Și în acest sezon puteți reține locuri, din 
timp, la unitățile turistice ale cooperației de 
consum, prin Agenția de turism Universalcoop, 
care se află în holul casei de bilete a Sălii Pa
latului și este deschisă, zilnic, între orele 
13,00—17,00. Informații la telefon 145209.

Scoaterea la
INSTITUTUL 

DE MEDICINĂ 
Șl FARMACIE 

CLUJ-NAPOCA

concurs a unor posturi didactice

— Asistent la catedra
14, disciplina Ginecologie- 
obstetrică I. poziția 12 de la 
Facultatea de medicină 
nerală.

nr.

ge-

niatică de concurs se pot 
obține la rectoratul Institu
tului de medicină și farma
cie din Cluj-Napoca str. 1 
Mai nr. 13, etaj I, camera 19, 
telefon 2 61 79.

a) Catedra de Contabilita
te.
— Conferențiar, poz. 18, dis

ciplinele : Contabilitate ; 
Proiecte economice.

— Sîntem într-o fază avansată 
cu pregătirile și, ceea ce este 
îmbucurător, elevii mei dovedese 
multă poftă de lucru. Dealtfel, am 
motive să fiu mulțumit: toți bo
xerii dinamoviști și-au „făcut 
norma", adică au susținut, în 
acest an, un număr corespunză
tor de meciuri, ceea ce-i va aju
ta să abordeze finalele cu o bună 
pregătire realizată în regim de 
concurs și au dovedit la antre
namente seriozitate și ambiție, 
pregătindu-se mult mai bine ca 
In anii precedenți.

— Ca !n fiecare an, boxerii di
namoviști se vor număra printre 
protagoniștii cerți ai finale
lor. Pe cine vom vedea la lucru?

— în primul rînd „garda veche" 
în care, personal, am încredere;

Avanpremieră la campionatele 
naționale de box

pun mari speranțe: Remus Cozma 
și Vasile Didea. Aș dori din su
flet ca ei să îmbrace tricourile de 
campioni deoarece s-au pregătit 
cu multă ambiție pentru finale, 
în sfîrșit, tinerii Valentin Vrîn- 
ceanu, Teodor Pîrjol și Gheorghiu 
Simion (campion național la ju-, 
niori pe anul 1976). Nu le cer 
„titlul de campion", ci doar o 
evoluție prin care să-și pună în 
valoare calitățile remarcabile de 
care dispun...

—• Pentru că a venit vorba, cîte 
„titluri" vizează boxerii clubului 
Dinamo?

mele linii. Șl în acest an ple
căm la luptă cu mari speranțe... 
Care sînt acestea? Mai întîi, tine
retul: avem o serie de pugiliști 
care doresc să se afirme într-o 
competiție de ținută, lată clțiva 
dintre ei: Teofil Ghinea, Ion Oțe
tea, Ion Manta, Ion Lungu, Flo
rian Ghiță și Carol Hajnal. Aces
ta din urmă trebuie să confirme, 
la cei 20 de ani ai săi, că se 
poate conta pe el pentru primul 
lot al țării. Cred în acești tineri 
pugiliști și mai cred că actualul 
campionat va fi un campionat al 
tinereții. Finalele sînt o excelen
tă trambulină de lansare pentru 
tinerii boxeri...

— înțeleg că îmi solicitați un 
pronostic. Iată ce gîndesc: Alee 
Năstac, Gh. Ciochină, Carol Haj- 
nal vor lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni. Nu este ex
clus însă ca și alți colegi de 
sală să obțină mult rîvnitul titlu 
de campion al României. Un sin
gur lucru țin neapărat să-1 no
tați și să apară în ziar: ca și 
cu alte prilejuri vom căuta să 
oferim publicului „spectacole" în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Meciurile de box sînt, sau ar 
trebui să fie, spectacole și nu în
căierări, cum se mai întîmplă 
uneori... M-am străduit să im
prim în conștiința sportivilor mei 
această idee și am impresia eă 
am reușit. Confirmarea o voi 
primi la finale.

Interviuri realizate dc 
TEODOR POGOCEANL

Candidații la concurs 
depune la secretariatul 
toratului Institutului de 
dicină și farmacie din Cluj- 
Napoca str. 1 Mai nr 13. în 
termen de 15 zile de la data 
apariției 
Buletinul Oficial al 
Partea a IlI-a, 
înscriere însoțită de 
prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica So
cialistă România, publicată 
în Buletinul Oficial al 
R.S.R. Partea I nr. 33 din 
15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educa
ției și învățămîntului nr. 
84 539/1969.

Concursul se va ține la 
sediul institutului în termen 
de cel mult 15 zile de la data 
expirării termenului de în
scriere la concurs.

Candidații care funcțio
nează într-o instituție de 
învățămînt superior sînt o- 
bligați să comunice in scris 
rectorului acesteia înscrie
rea la concurs.

Informații suplimentare 
privind condițiile de înscrie
re la concurs, precum și te

vor 
rec- 
me- I.

acestui anunț în
. .............. R.S.R. 

cererea de 
actele

ACADEMIA 
DE STUDII 

ECONOMICE 
BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ECO
NOMIA INDUSTRIEI. CON
STRUCȚIILOR 
PORTURILOR

ȘI TRANS-

a) Catedra de 
organizarea și ___ 
unităților industriale

Conducerea, 
planificarea

— Asistent, poz. 30, discipli
na : Programarea produc
ției.

II. FACULTATEA DE CO
MERȚ
i) Catedra de Relații econo
mice internaționale
— Asistent, poz. 20, discipli

nele : Cooperare economi
că internațională și a 
R.S.R. ; Relații economice

internaționale ;
— Asistent, poz. 21, discipli

na : Comerț internațional 
și politici comerciale ;

— Asistent, poz. 22, discipli
na : Conducerea și tehnica 
comerțului exterior.

III. FACULTATEA DE FI
NANȚE — CONTABILITATE

Candidații la concurs 
depune la secretariatul 
toratului Academiei de __
dii economice din București. 
Piața Romană nr. 6, cererea 
de înscriere împreună cu ac
tele prevăzute de Legea nr. 
6 privind Statutul personalu
lui didactic din R. S. Româ
nia publicat in Buletinul ofi- 

■ cial partea I nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiu
nile Ministerului Educației și 
Invățămîntului nr. 84539/1969, 
astfel :

— pentru postul de confe
rențiar. in termen de 30 zile 
de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul oficial iar 
concursul se va desfășura la 
sediul Academiei în termen 
de 60 de zile de la data ex
pirării termenului de în
scriere ;

— pentru posturile de asis
tent, în termen de 15 zile de 
la data publicării acestui 
anunț în Buletinul oficial iar 
concursul se va ține la sediul 
Academiei în termen de 15 
zile de la data expirării ter
menului de înscriere.

Cei care funcționează în- 
tr-o instituție de învățămînt 
superior sînt obligați să co
munice • în scris, rectorului 
acesteia, înscrierea la con
curs.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 
12—14 la secretariatul recto
ratului.

vor 
rec- 
stu-



știri, hoți. comehtarii o știri. hote, comehtarii »știri. hote, comutării • știri, hote, comehtarii • știri

în așteptarea „căștilor verzi", 

in capitala Libanului 
luptele s-au intensificat

Scăderea posibilităților 

de calificare la locul

„Vrem să ni se asigure cel mai elementar 
drept al omului — dreptul la muncă"

Soluționarea problemelor alimentare 

parte integrantă a noii ordini

Puternică demonstrație 

a tineretului englez 

împotriva șomajului

Alegerile

populația majoritară

CONFERINȚA IN PROBLEMA RHODESIANA 

Proiect privind transferul puterii către
economice internaționale

Ultimele rezultate ale
alegerilor prezidențiale din S.U.A.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT » PE SCURT

MOZAMBIC

Urmașul lui „Concorde*
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pentru Adunarea

Arestări

Ripostă fermă trupelor rasiste
rhodesiene
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