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Momente cu semnificații profunde în cronica relațiilor tradi
ționale româno-sovietice, care deschid noi perspective 
de dezvoltare legăturilor de conlucrare frățească, de prietenie 
și bună vecinătate dintre popoarele celor două țări, în folosul 
reciproc, al cauzei socialismului și păcii în întreaga lume

MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-SOVIETICE
într-o atmosferă vibrantă mii și mii de bucureșteni au salutat cu căldură, cu sentimente de înaltă stimă pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev, 
aclamînd cu entuziasm pentru întărirea continuă a prieteniei româno-sovietice, a colaborării și solidarității frățești dintre România și Uniunea Sovietică

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului 
Leonid llici Brejnev

Stimate tovarășe Brejnev,
Dragi oaspeți sovietici,

Tovarăși și prieten*
Am deosebita plăcere ca, la mitingul 

prieteniei româno-sovietice organizat cu 
prilejul vizitei in țara noastră a tovară
șului Brejnev și a celorlalți oaspeți so
vietici, să adresez. în numele comuniști
lor. -al întregului popor român, comuniș
tilor. popoarelor Uniunii Sovietice un 
fierbinte mesaj de solidaritate și cele mai 
bune urări' de succfes în marea operă de 
edificare a orinduirii comuniste, de în
florire economicQif-socială multilaterală a 
patriei lor. (Aplauze puternice).

Vizita și convorbirile avute în aceste 
zile cu tovarășul Brejnev constituie o 
nouă manifestare a prieteniei și colaboră
rii dintre partidele și popoarele noastre 
care au adinei rădăcini istorice, s-au 
făurit in decursul multor secole de bună 
vecinătate și întrajutorare, de luptă co
mună pentru libertate și progres. Docu
mentele atestă numeroasele .legături în
chegate de-a lungul istoriei, • in diferite 
domenii. între cele două popoare, contac
tele și colaborarea strinsă dintre perso
nalități politice.și culturale de frunte ale 
celor două țări.

O pagină de neuitat în cronica acestei 
prietenii o constituie lupta eroică, pur
tată umăr la umăr, de ostașii români și 
ostașii ruși, împreună cu partizanii bul
gari, în 1877, împotriva armatelor impe
riului otoman, luptă care a dus la cu
cerirea independenței' de stat a ~ Româ
niei, al cărei centenar îl vom sărbători 
anul viitor. (Aplauze puternice). Deose
bit de bogate sînt tradițiile de solidari
tate internaționalistă între mișcările mun
citorești și socialiste din cele două țări. 
Revoluționarii români și ruși s-au spri
jinit activ in luptele împotriva exploată
rii și asupririi, pentru cauza libertății și 
fericirii popoarelor lor. Victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, care 
a marcat inceputul unei ere noi îrr istoria 
umanității, a deschis o epocă nouă și în 
relațiile dintre popoarele țărilor noastre. 
(Aplauze puternice). Forțele înaintate, 
clasa muncitoare din România și-au ma
nifestat solidaritatea cu eroicul proleta
riat rus. luptind, inclusiv cu arma în 
mină, pentru apărarea tînărului stat so
vietic. încă de la înființarea sa, Partidul 
Comunist Român, continuînd vechile tra
diții ale mișcării noastre muncitorești, a 
acționat pentru prietenie și colaborare cu 
Uniunea Sovietică. Partidul nostru s-a 
pronunțat cu fermitate pentru o politică 
de p^ce. împotriva participării României 
la războiul hitlerist, a organizat și condus 
lupta forțelor patriotice pentru ieșirea 

r țârii noastre din acest război și alătu
rarea ei Uniunii Sovietice, a desfășurat 
o vastă activitate de unire a poporului 

în lupta pentru răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste, pentru întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei hitleriste. (Apla
uze puternice). După înfăptuirea insurec
ției naționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste — realizată ca urmare a 
luptei hotărîte a Partidului Comunist fir
man. a întregului nostru popor, precum 
și în condițiile internaționale favorabile 
create de marile victorii obținute de Ar
mata Sovietică, de celelalte forțe ale coa
liției antihitleriste, de popoarele din Eu
ropa in lqpta împotriva Germaniei na
ziste — și în cursul luptei comune pen
tru înfrîngerea definitivă a fascismului, 
s-au pus baze noi. trainice, prieteniei, so
lidarității și colaborării româno-sovietice. 
(Aplauze puternice).

Le-a revenit partidelor noastre comu
niste sarcina de onoare și înalta răspun
dere de a așeza relațiile dintre cefe două 
popoare pe temelii noi. Intre România și 
Uniunea Sovietică s-au dezvoltat și se 
dezvoltă raporturi bazate pe principiile 
marxism-leninismului și solidarității in
ternaționaliste, ale deplinei egalități in 
drepturi, respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, pe comunitatea 
orîr-duirii sociale, pe țelurile și aspirațiile 
fundamentale comune. Toate acestea își 
află concretizarea în prevederile Tratatu
lui de .prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, care că
lăuzesc neabătut dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor româno-sovietice. (Aplauze 
prelungite).

Se desfășoară cu succes colaborarea 
economică dintre cele două țări, comer
țul exterior cu Uniunea Sovietică repre
zentând în prezent circa o cincime din 
totalul schimburilor economice ale Româ
niei. Țările noastre cooperează, în con
diții reciproc avantajoase} la realizarea 
unor obiective economice, atit pe terito
riul României, cit și pe teritoriul Uniu
nii Sovietice; Există perspective favora
bile ca schimburile și cooperarea econo
mică româno-sovietică să se intensifice 
tot mai mult în viitor. S-au extins, de 
asemenea, colaborarea tehnico-științifică 
și schimburile culturale, contactele la di
ferite nivele și schimbul de experiență în 
construcția noii orînduiri.

O însemnătate deosebită au legăturile 
de solidaritate dintre partidele noastre, 
schimburile de delegații la diferite nive
luri. în acest cadru doresc să menționez 
însemnătatea întîlnirilor și convorbirilor 
pe care le-am avut împreună, tovarășe 
Brejnev, și în mod deosebit convorbirile 
pe care le-am purtat în Crimeea în vara 
acestui an.

în cursul discuțiilor din aceste zile am 
făcut un larg schimb de păreri cu privire

(Continuare In pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Dragi tovarăși, prieteni,
In numele celor șasesprezece milioane 

de comuniști sovietici și al întregului 
popor sovietic, vă transmit dumneavoas
tră, locuitorilor Bucureștiului. comuniști
lor României. întregului popor român un 
călduros salut frățesc. (Aplauze puternice).

Prețuiesc mult, prilejul de a vorbi la 
acăst miting și vreau să vă muițume^p 
din tot sufletul, dragi prieteni, pentru 
primirea emoționantă, cordială, făcută mie 
și tovarășilor mei.

Țin să aduc în med deosebit mulțumiri 
secretarului general al Partidului Comu
nist Român, președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru bunele cuvinte rostite 
la adresa Partidului nostru Comunist, a 
poporului sovietic. Tovarășul Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere rezultatelor con
vorbirilor noastre. Noi sintem de acord 
cu această apreciere. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Declarația comună sovieto-română des
pre dezvoltarea in continuare a colabo
rării și prieteniei frățești intre Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul 
Comunist Român, intre Uniunea Sovie
tică și România, pe care am semnat-o 
chiar acum, reprezintă încă o mărturie 
în acest sens. (Aplauze puternice).

Schimbul nostru de păreri a fost util 
și rodnic. Tratativele au adîncit înțelege
rea reciprocă dintre partidele noastre, au 
întărit atmosfera de incredere care este 
atit de importantă pentru consolidarea in 
continuare a relațiilor noastre frățești. 
Am reușit să trasăm împreună noi obiec
tive ale colaborării noastre in direcții de 
importanță-cheie.

Prietenia popoarelor sovietic și român 
are rădăcini implintate in adincul seco
lelor. Popoarele păstrează cu sfințenie 
amintirile despre evenimentele petrecute 
cu un veac în urmă, cind. datorită luptei 
comune a popoarelor noastre, a fost re
dobândită independența României și al
tor state balcanice. Și oare pot uita oa
menii sovietici ce rezonanță profundă a 
avut în inimile oamenilor muncii români 
în 1905 eroica epopee a cuirasatului re
voluționar ,,Potemkin44 răsculat! Solida
ritatea internaționalistă a muncitorilor 
români a salvat pe eroii de pe ..Potem
kin" de la extrădarea către autoritățile 
țariste.

Furtuna Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a stîrnit un puternic ecou in 
România. Vladimir llici Lenin, relevind 
acțiunile revoluționare ale proletariatului 
și țărănimii române, spunea că focul in
surecției proletare „s-a extins asupra 
României". Acestea erau acțiuni premer

gătoare ale bătăliilor hotărîtoare purtate 
apoi de clasa muncitoare română în frun
te cu comuniștii împotriva puterii bur- 
ghezo-moșierești.

Cind întunericul nopții fascismului s-a 
lăsat asupra țării dumneavoastră, tocmai 
comuniștii au fost aceia care au ridicat 
în România steagul luptei împotriva hi- 
tleriștilor și acoliților lor. în perioada 
ofensivei asupra armatelor hitleriste, des
fășurată jpe frontul sovieto-german, co
muniștii români au înfăptuit insurecția 
victorioasă din august, doborînd regimul 
fascist. Umăr la umăr cu Armata Sovie
tică, cu antifasciștii și proletarii și pa- 
trioții din alte țări, cei mai buni fii ai 
poporului român au luat parte la luptele 
din faza finală împotriva Înrobitorilor 
naziști. (Aplauze îndelungate). Este deci 
absolut firesc că România nouă, populară, 
carev s-a născut in focul acestor crîncene 
încercări, a stabilit din primele zile ale 
existenței sale relații de prietenie cu 
Uniunea Sovietică. (Aplauze puternice). 
Din primele zile ale existenței sale, ea 
a simțit sprijinul tovărășesc multilateral 
al Țârii Sovietelor. Din primele zile ale 
existenței sale, ea a devenit membră ac
tivă și stimată a familiei apropiate a sta
telor care au pășit pe calea socialismu
lui. (Vii aplauze).

Comuniștii sovietici și români au tras 
concluziile cuvenite din experiența isto
riei. Astăzi relațiile noastre sînt consfin
țite prin Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. Acest Tratat 
se bazează pe principiile incontestabile 
ale egalității în drepturi, independenței, 
neamestecului în treburile interne, îm
binate cu întrajutorarea tovărășească, fi
delitatea față de internaționalismul pro
letar socialist. (Aplauze). Tratatul expri
mă voința partidelor noastre comuniste, 
hotărirea popoarelor sovietic și român de 
a păstra și înmulți roadele prieteniei 
sovieto-române. (Aplauze puternice). Ne 
vom călăuzi ferm după litera și spiritul 
acestui Tratat. (Vii aplauze).

Tovarăși,

Oamenii sovietici acordă o înaltă apre
ciere minunatelor împliniri ale clasei 
muncitoare, țărănimii cooperatiste șl in
telectualității din România, care, sub 
conducerea încercată a Partidului Comu
nist. au schimbat fața țării lor. (Vii 
aplauze).

Noi vedem cu multă satisfacție că Re
publica Socialistă România este în pre
zent o țară care se dezvoltă în ritmuri 
rapide, are o industrie modernă, în per
manentă ascensiune, și o agricultură co
operatistă bine organizată.
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Tovarășului Leonid llici Brejnev i-a fost conferit 
„Ordinul Steaua Republicii Socialiste România" 

clasa I, cu eșarfă
Solemnitatea de la Palatul Consiliului de Stat 

ÎN PAGINA A IV-A

Orizonturi noi relațiilor multilaterale dintre țările, popoarele și partidele noastre

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU Șl LEONID ILICI BREJNEV AU SEMNAT IERI
DECLARAȚIA

privind dezvoltarea continuă a colaborării și 
prieteniei frățești între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 

între România și Uniunea Sovietică
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republici? Socialiste România, și 
tovarășul Leonid llici Brejnev. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, au semnat, 
miercuri dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, în cadrul

unei ceremonii, Declarația pri
vind dezvoltarea continuă a 
colaborării și prieteniei frățești 
între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, între România și 
Uniunea Sovietică.

In aplauzele celor prezenți, 
după semnarea Declarației, to
varășii Nicolae Ceausescu și

Leonid llici Brejnev și-au strlns 
îndelung mîinile, s-au îmbrățișat 
cu căldură.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe

Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pâ- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Râutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Ion Coman, 
Mihai Dales, Miu Dobrescu, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu și

(Continuare In pag. a U-a)



DECLARAȚIE I mitingul PRIETENIEI
. . . . Ț. ? ! ROMÂNO-SOVIETICEprivind dezvoltarea continua a colaboram și 

prieteniei frățești între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 

intre România și Uniunea Sovietică

■i

SEMNAREA DECLARAȚIEI

secretar general 
al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice



MITINGUL PRIETENIEI ROMANO-SOVIETICE
Cuvîntarea tovarășului 
LEONID ILICI BREJNEV 
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Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
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Convorbiri intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Hid Brejnev
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Tovarășului Leonid llici Brejnev i-a fost conferit 
„Ordinul Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă

DECRET PREZIDENȚIAL
Președintele Republicii SocioHile Romonlo decreleoi

ARTICOL UNIC. - Sa conferi inolto distincție o ț*>'l.
Stooua Republicii Socloliste România" daw I. cu «>orfo, Io 
Leonid llici Bre/nev. secretarul general ol Comitetului C Partidului Comunist al Uniun'l Sovietice, cu prilejul implin 
de 70 de ani și J>enlru contribuția ^deosebita oduso Io d« 
Comunist ol Uniunii Sovietice, dintre poporul român ti p

AUllXlfA
telegrame

dr'Ar-mibl'lr" SmlalKtr Romiinls. 
. AGOST1S1IO NF.TO. președinte

ST INTA

CRONICA U.T.C.

'elecMU Corn
nulul din Mi

TIMIȘ

NICOLAE CEAUȘESCU

Solemnitatea 
de la Palatul 

Consiliului de Stat

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Cuvintul tovarășului 
Leonid Hid Brejnev

BRIGĂZILE TINERETULUI iN BĂTĂLIA RECOLTELOR

LA ORDINEA ZILEI

FELIX C-512 
un calculator al tineretului 1

Credite acordate 
de C.E.C. pentru 
avansul necesar 
construirii sau 

cumpărării 
de locuințe



ORGANIZAȚIA U.T.C. TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

, Problemele de muncă si viată 
ale tinerilor — repere prime 

ale activității comitetului U.T.C.
Străbateam una din aleile 

Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Rm. Vîlcea cînd 
deodată secretarul comitetului 
U.T.C., Ion ISțedeluș, îmi atrage 

i atenția asupra unui tînăr. Nimic
T neobișnuit în gesturile acestuia.

Se grăbea să intre în schimb. 
Aveam să aflu, cîteva minute 
mai tîrziu, că Toma Predescu a 
constituit o problemă pentru or
ganizația U.T.C. După ce a um
blat prin județul Olt, s-a anga
jat aici, la întreținere. Lipsea, 
întîrzia. A devenit subiect de 
discuție... Unul din cei 459 de 
uteciști cit numără organizația 
s-a aflat, la un moment dat, pe 
un drum greșit. Organizația 
U.T.C. n-a trecut cu vederea 
acest fapt ci și-a propus să-1 
integreze în ritmul colectivului. 
In discuțiile, de la om la om, în 
adunările generale, T. P. a fost 
ajutat să înțeleagă că locul său 
este alături de al celorlalți. Tî- 
nărul a înțeles așa cum se cu
vine critica. A dovedit-o prin 
muncă. Azi, nu există ședință 
în care să nu fie evidențiat. „A- 
cuțn, reia secretarul, avem un 
alt caz : Tudorița Smeureanu. A 
venit de la U.£.U.C. și ne creea
ză mari probleme dar sîntem ho- 
tărîți să nu-i trecem cu vederea 
nici cea mai mică abatere. în 
folosul ei și al colectivului*. Esțe 
aici locul să spunem că ceea ce 
caracterizează organizația U.T.C. 
este spiritul de intransigență. 
Au fost și cazuri, cînd cu tot 
ajutorul acordat, un tînăr a 
continuat să se abată de la prin
cipiile noastre de muncă, așa 
cum s-a întîmplat cu Ion Miu, 
situații în care uteciștii au mers

LA „UNIVERSAL" CLUB — BUCUREȘTI

Seară pentru elevi, 
organizată de elevi

/ Pe scena spațioasă a Universal 
Club-uiui, cițiva foarte tineri in
strumentiști acompaniază un 
„cîntăreț folk" in uniformă de 
elev. Muzica discretă, de bună 
calitate, este punctată cu scurte 
recitări. Versurile lui Minulescu, 
Marin Sorescu, Nichita Stănes- 
cu sint primite cu aplauze. 
Apoi, cineva se apropie de mi
crofon și anunță : „Discotecă 
Un tînăr prezintă succint, cu 
pricepere și aplomb, fiecare me
lodie. După ce primele momen
te de timiditate sint învinse, 
dansul pune stăpinire pe întrea
ga sală. Ne aflăm la o „Seară a 
elevilor" din sectorul III al Ca
pitalei, găzduită de „Universal14 
club.

— Doar găzduită — sublinia
ză Nicolae Lagu, directorul 
clubului. Noi oferim sala, dis
coteca și — ca un dar — la 
tfîriitul programului, o jumă
tate de oră de muzică, cu or
chestra și soliștii noștri. In rest, 
întreaga organizare revine ele
vilor. Ei trebuie să se ocupe de 
tot, de la asigurarea funcționă
rii garderobei și echipei de or
dine, pină la alcătuirea și susți
nerea micului program artistic.

In seara aceasta, rolul de or
ganizator și l-au asumat elevii 
de la Liceul de mecanică 
fină nr. 1.

— E prima noastră acțiune 
de acest gen — îmi spune Ion 
Vlaicu, responsabil cu problems 
culturale in cd&lrul comitetului 
U.T.C. Am avut mari emoții — 
formația noastră are o „vechi
me" de citeva zile și e prima 
oară cind cintă pe o scenă ade
vărată ! Dar, deși ne lipsește 
experiența, am ținut mult să ne 
alcătuim programul numai cu 
forțe proprii.

— Acest debut, primit cu 
căldură de colegii noștri, ne dă 
curajul să continuăm, adaugă 

pină la sancționarea sa. Sanc
țiune înțeleasă firește ca un act 
colectiv de ajutor.

Aceste cîteva exemple, și nu 
sînt singurele, vin să confirme 
faptul că organizația de la C.P.L. 
are o bogată viață interioară. c& 
în preocupările comitetului 
U.T.C. stă în prim plan crearea

La Combinatul 
de prelucrare 
a lemnului 
Rm. Vîlcea

unui climat sănătos de educare 
a tinerilor în spiritul principii
lor eticii și echității socialiste. 
Măsurile stabilite în programele 
de activitate vin din interiorul 
organizației, din studierea aten
tă a procesului de producție, a 
comportării tinerilor. Ele por
nesc, așadar, de la realitate șl 
servesc acesteia. Intr-un aseme
nea mod de abordare a proble
melor se află eficiența activită
ții desfășurate. Respectarea dis
ciplinei tehnologice, reducerea 
consumurilor specifice, calitatea 
produselor, integrarea noilor ve- 
niți sint teme pe care uteciștii 
le-au dezbătut cu' responsabili-

Doina Hariga, din anul III. Știm 
că sintem departe de a fi niște 
profesioniști, dar repetind, pre- 
gătindu-ne cu mai multă grijă 
programele viitoare, sperăm că 
vom reuși să răspundem in mai 
mare măsură exigențelor colegi
lor. Vom cinta muzica pe care 
o îndrăgim, vom recita versuri
le care ne reprezintă generația.

Invitații din această seară ai 
Liceului de mecanică fină — 
elevii de la „Alexandru Sabia* 
și de la Liceul electrotehnic nr. 
8 s-au împrietenit repede cu 
gazdele și apreciază seara lor 
ca o reușită...

— Ne bucurăm că putem să 
ne întilnim și să ne cunoaștem 
mai bine, spune Valeriu Tudor 
din anul II, Liceul „Alexandru 
Șahi a". E foarte bine că progra
mele sint alcătuite și susținute 
numai de elevi, pe gustul nos
tru. Cred că acesta este secre
tul că ne simțim atit de bine l

Seara distractivă a elevilor va 
deveni o permanență, ne asigu
ră, din partea comitetului U.T.C. 
al sectorului III, tovarășa Maria 
Eftimie. In fiecare săptămină, 
un alt liceu se va ocupa de or
ganizarea propriu-zisă și da 
programul artistic.

Pe lingă spațiul civilizat, 
adecvat, de întilnire și distrac
ție pe care îl oferă, seara pen
tru elevi constituie un stimu
lent prețios al activității artis
tice din școli, oferă talentelor 
o scenă generoasă pe care să se 
desfășoare. Am consemnat de
butul unei inițiative frumoase, 
primită cu entuziasm de elevi. 
Sperăm că permanentizarea nu e 
doar o promisiune, că in fiecare 
miercuri vom putea participa la 
seri din ce în ce mai interesan
te, din ce in ce mai bine orga
nizate.

MONICA ZVIRJINSCHI 

tate și competență în adunările 
generale U.T.C. în legătură cu 
care se organizează în perma
nență raiduri anchete. în adu
nările de semnare a Angaja
mentului Solemn de exemplu 
uteciștii au ridicat probleme vi- 
zînd mai buna aprovizionare a 
locurilor de muncă, asigurarea 
condițiilor pentru sortarea ma
terialelor. repararea unor uti
laje. ritmicitatea producției.

Situînd pe prim plan antrena
rea tuturor tinerilor în întrece
rea utecistă, (la realizarea anga
jamentului propriu asumat a- 
tunci cînd întreprinderea a che
mat la întrecere toate colecti
vele de muncă similare din tară), 
comitetul U.T.C. se ocupă cu a- 
ceeași grijă de problemele de 
viață ale tinerilor. Mulți din cei 
care muncesc aici, îndeosebi Ia 
fabrica de mobilă, sint veniți 
din diferite localități. Cei din 
împrejurimi erau nevoiți să facă 
navetă de la 40—50 de km. Lă- 
sînd la o parte faptul că uneori 
întîrziau din pricina mijloacelor 
de transport, drumul zilnic era 
obositor, iar pentru seraliști... 
Toate acestea se resimțeau in 
randamentul mai scăzut în pro
ducție. Tinerii care locuiau la 
gazdă își chiverniseau mai greu 
veniturile. In consiliul oameni
lor muncii secretarul comitetu
lui U.T.C. a supus atenției aces
te probleme și ele au fost re
ceptate de către factorii de de
cizie. In septembrie s-a dat în 
folosință un cămin cu 240 de 
locuri dotat cu mobilier modern, 
la construcția căruia tinerii au 
prestat peste 4 000 de ore de 
muncă patriotică. Aici locuiesc, 
pînă la altă rezolvare, și 14 fa
milii de tineri căsătoriți. Cămi- 
niștii și-au cumpărat televizor, 
aparate de radio, pikupuri. In 
grija sa pentru tineri conduce
rea întreprinderii (construcția 
s-a realizat în regie proprie) a 
găsit și posibilități de rezolvare 
a unor probleme gospodărești, 
în incinta căminului funcționea
ză, (exemplul poate fi urmat), 
frizerie, centru de pîine, centru 
de legume și fructe, un magazin 
alimentar. în apropiere, se află 
cantina care asigură două mese 
consistente pe zi. Peste puțin 
timp se va amenaja prin muncă 
patriotică un teren sportiv. Or
ganizația U.T.C. se implică tot 
mai mult în problemele majore: 
este consultată la distribuirea 
apartamentelor (s-au rezolvat 7 
cereri ale familiilor tinere și 2 
sînt pe cale de soluționare), la 
stabilirea evidențiaților, a sti
mulentelor. Peste 80 la sută din 
tinerii combinatului învață. O 
asemenea sete de împlinire me
rită consemnată. Comitetul 
U.T.C. se interesează de frec
vența acestora la cursuri, de si
tuația la învățătură. Există în 
intenție organizarea unor medi
tații, în întreprindere, la mate
riile mai dificile. Tovarășul Con
stantin Ilinca, secretarul comi
tetului de partid, aprecia serio
zitatea cu care comitetul U.T.C. 
se ocupă de viața și muncă ti
nerilor, de modul responsabil în 
care urmărește și-și finalizează 
măsurile stabilite. Poate ar mai 
trebui vorbit — chiar enume- 
rînd numai — despre modul în 
care este concepută și viața spi
rituală a tinerilor. Despre serile 
cultural-distractive cu programe 
susținute de formația proprie 
„Alutus*, reactivizarea formației 
de mandoline, evoluția brigăzii 
artistice care în urmă cu două 
luni a cucerit locul I pe județ, 
întrecerile sportive, excursiile, 
despre intensele pregătiri care 
se fac pentru participarea tine
rilor la Festivalul național „Cin- 
tarea României*. Toate acestea 
sînt subordonate conștientizării 
tinerilor, situării lor în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste, 
în soluționarea tuturor proble
melor majore cu care se con
fruntă întreprinderea.

LIDIA POPESCU

În centrul preocupărilor economice ale organizațiilor U.T.C.

REALIZAREA EXEMPLARA A PLANULUI, 
CREȘTEREA EFICIENTEI LA FIECARE LOC DE MUNCĂ 5 7

Spațiile de 
producție, mai 
bine utilizate

La întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul- din Suceava, planul 
anual Ia producția marfă a fost 
realizat integral, obținîndu-se 
peste prevederi 445 000 bucăți 
tricotaje. Un rezultat cu atit mai 
bun cu cit acest important spor 
de producție a fost obținut în 
condițiile realizării a peste 100 
noi sortimente față de plan. 
„Toate aceste succese — ne spu
ne Viorica Ciobanu, secretara 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere — au la bază preocuparea 
permanentă a organizației noas
tre pentru ridicarea pregătirii 
profesionale a tinerilor, pentru 
folosirea la capacitate maximă 
a utilajelor și a spațiilor de 
producție. Ca urmare in perioa
da ce a trecut din acest an, pe 
aceleași spații au fost montate 
încă 3 noi linii tehnologice, alte 
numeroase mașini realizate în 
cea mai mare parte prin auto- 
utilare. O altă preocupare la fel 
de importantă o constituie redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție. Și în această privință, 
inițiativele întreprinse de tineri 
— amintesc de pildă pe cea inti
tulată „Cel mai bun gospodar 
al locului de muncă" — au avut 
ca rezultat obținerea unei eco
nomii de fire de peste 10 tone".

ION D. CUCU

A ști ce e nou 
in meseria ta

Pe platforma industrială a o- 
rașului Sfîntu Gheorghe — Co- 
vasna, se impune ca o unitate 
în plină dezvoltare întreprinde
rea de aparataj electric auto. 
Majoritatea tinerilor încadrați 
aici sînt absolvenți ai școlii pro
fesionale, și de aceea preocupa
rea pentru calificare și perfec
ționarea lor este privită cu toată 
seriozitatea, în acest scop comi

Imagine din secția „menaj" a Fabricii de sticlă din Dorohoi, unul dintre cele mai tinere obiective 
economice din industria județului Botoșani
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tetul U.T.C. organizînd cu regu
laritate cursuri de specializare 
cu toți tinerii muncitori. Alte 
acțiuni și inițiative ale organi
zației U.T.C. vizează laturile ca
litative ale activității economice. 
Dintre acestea amintim „Fiecare 
tînăr inginer, tehnician și eco
nomist — autor al unei soluții 
tehnico-economice noi“, ..Auto
controlul calitativ" ș.a. Ca ur
mare. tinerii ingineri, tehnicieni 
și economiști au prezentat pină 
în prezent 14 inovații și rațio
nalizări. De asemenea, prin au
tocontrol s-a îmbunătățit cali
tatea produselor și au fost exe
cutate cu forțe proprii o serie 
de S.D.V.-urt In fruntea acțiu
nilor se află secretarul comite
tului U.T.C., Pușkaș Csaba, tine
rii șefi de echipă Brendli Imre, 
Ion Varga, subinginerii Bihari 
Bela. Andraș Robert, inginerii 
Antal Ștefan, Ioan Vlad* și Ma
riana Dudaș.

ADINA VELEA

în ce ritm 
asimilăm noile 

produse ?
Acțiunea de reproiectare a u- 

nor mașini și utilaje destinate 
șantierelor de investiții s-a con
cretizat la întreprinderea ..6 
Martie" din Timișoara în redu
cerea substanțială a consumuri
lor materiale, în special de me
tal. Prin soluțiile tehnice deja 
materializate în producție, greu
tatea proprie a ascensorului de 
materiale este, de pildă, cu 600 
kg inferioară celui fabricat pînă 
acum. La fel, greutatea noii ma
șini de îndreptat și tăiat oțel- 
beton este cu 500 kg mal mică 
decît a modelului vechi, ceea 
ce, la o producție de 40 de bu
căți planificată pentru acest an, 
echivalează cu o economie de 
20 de tone metal.

— Pînă la sfîrșitul acestui 
cincinal, ne spunea tovarășul in
giner Valentin Artenie, șeful a- 
telierului de proiectări, 70 la 
sută din întreaga producție a în
treprinderii o vor reprezenta 
noile produse. în comparație cu 
ultimul an al cincinalului trecut, 
complexitatea tehnică a utila
jelor noi produse, deja reflec

tată în creșterea productivității 
muncii pe șantiere, este cu mult 
superioară tipurilor anterioare. 
Pentru a face față solicitărilor 
și. implicit, pentru îndeplinirea 
integrală a planului fizic anual, 
trecem încă din faza finală a 
elaborării proiectelor, la reali
zarea prototipului, pentru ca a- 
poi, pe parcursul finisării aces
tuia. să ne punem la punct
S.D.V.-urile și tehnologiile de 
bază necesare asimilării în pro
ducția de serie. S-a izbutit ast
fel ca, în întreprinderea noastră, 
ciclul cercetare, proiectare, pro
ducție, să fie de regulă devan
sat cu 2—3 luni față de prelimi
nările planului tehnic.

Funcționarea ireproșabilă a 
acestui circuit Impune o cores
punzătoare pregătire profesio
nală a colectivului. De aceea, 
acțiunile inițiate de către orga
nizația U.T.C. se integrează toc
mai unei asemenea cerințe. De
spre ele ne-au vorbit atit secre
tarul comitetului U.T.C., Ion 
Roșu, cit și șeful serviciului 
producție, tovarășul loan Dodu. 
La cercul de citire a desenului 
tehnic participă in prezent 109 
tineri. Printre „profesori", tine
rii ingineri din atelierul de pro
iectare Zoltan Kolar, Iosif Griîn 
și Mihai Neacșu. Cinetlubul în
treprinderii a realizat un film 
cu noile produse concepute in 
unitate. Prin intermediul peli
culei, prezentată în toate sec
țiile, au fost detaliate elemen
tele componente ale utilajelor, 
comportarea lor în exploatare. 
Pe de altă parte, acțiunile de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției, echivalata cu pro
ducția a 10 vibratoare, 3 mașini 
de tencuit și 2 schele metalica 
autoridicătoare, reprezintă ex
presia practică a strădaniei tine
rilor de a se număra printre 
principalii realizatori ai obliga
țiilor pe care le are întreprin
derea față de beneficiari.

ION DANCEA

întrecerea 
cu noi înșine

Bilanțul activității Combinatu
lui de fire și fibre sintetice din 
Săvineștj consemnează pe pri- 
mele 10 luni ale anului însem
nate depășiri la toți indicatorii 
planului. Remarcabile rezultate 

s-au înregistrat la producția pe 
sortimente : 2 551 tone peste 
plan fibră melană, 155 tone fi
bră relon, 117 tone fibre textile, 
2 860 tone acid sulfuric, 45 tone 
utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică. Maria Talpă, se
cretara comitetului U.T.C. pe 
combinat, ne-a vorbit despre 
acțiunile inițiate de organizația 
U.T.C; în sprijinul producției, 
despre inițiativele lansate în ca
drul întrecerii „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincina
lului revoluției tehnico-științifi- 
ce“, „Am acționat astfel ca, încă 
de la începutul anului, să facem 
bine cunoscute obiectivele între
cerii, să urmărim „la zi" rezul
tatele obținute de către tineri, 
în concordanță cu cerințele ac
tualului cincinal, un accent de
osebit am pus pe îmbunătățirea 
calității producției — obiectivul' 
nostru numărul 1. Dintre Iniția
tivele valoroase în acest sens 
menționez „Calitatea produselor 
— problemă de onoare a colec
tivului nostru", aparținînd ute- 
ciștilor Fabricii relon și „Nici 
un refuz, nici o reclamație de 
la beneficiari*, aparținînd ute- 
ciștilor de la Fabrica melană. 
Eficiența acestor inițiative s-a 
concretizat în creșterea indicelui 
de calitate cu 2,5 la sută la Fa
brica melană și 1,2 la sută Ia 
Fabrica relon. Un alt domeniu 
în care acționăm cu perseveren
ță este cel al economiilor. La 
Uzina mecanică, de pildă, ini
țiativa utecistă „Registrul eco
nomiilor" a permis realizarea 
unor economii în valoare de 
două milioane lei. Iar la secția 
melană 4, ca urmare a inițiativei 
„Să lucrăm o zi pe trimestru cu 
acrilonitril economisit" s-au ob
ținut economii în valoare de 3,16 
milioane lei. Aceste rezultate 
foarte bune se datoresc în mare 
măsură și activităților politico- 
ideologice pe care le-am inițiat 
în scopul întăririi disciplinei."

T. POGOCEANU

LA SALA MICĂ A PALATULUI:

DERUIUL UNEI FORMAȚII ȘCOLARE
Corul de cameră al liceului „Gheorghe Lazăr“

Deși aproape în fiecare unita
te școlară există o formație co
rală, în mod firesc nu toate au 
reușit in ultimii ani să depă
șească anonimatul.

Asemenea performanțe — 
ce ar trebui rîvnite de cit mai 
multe ansambluri — au fost po
sibile doar in acele școli în care 
profesorii, dar și elevii au înțeles 
multiplele valențe educativ-pa- 
triotice ale cîntecului nostru co
ral, dind atenția cuvenită mun
cii de perfecționare, de cizelare 
artistică.

Acestei categorii de ansam
bluri școlare, cunoscute prin 
susținuta lor activitate corală 
desfășurată în cadrul vieții de 
concert a Capitalei, a orașelor 
țării și chiar internațională 
(Corul Liceului „Mihai Viteazu" 
din București) i s-a adăugat da 
curînd o nouă formație, al că
rui strălucit debut pe scena 
Sălii mici a Palatului a marcat 
începutul unei serioase și spe
răm îndelungate activități ! co
rul Liceului „Gheorghe Lazăr".

Soluții pentru 
reducerea 

consumului de 
metal și lemn

Pe măsura extinderii construc
țiilor pe verticală a spațiilor in
dustriale, în fața specialiștilor 
se pune tot mai mult problema 
găsirii unor soluții constructive 
cit mai simple care să justifice 
opțiunea pentru structurile eta
jate nu numai din motive func
ționale, dar și din necesitatea 
realizării unor înseninate eco
nomii de materiale și manoperă. 
Deosebit de importantă și de e- 
ficientă este în această privință 
soluția adoptată de specialiștii 
Trustului de construcții indus
triale și agrozootehnice din 
București. Este vorba de înlo
cuirea turnării clasice a plan- 
șeelor, cu montarea unor casete 
prefabricate „la sol".

Pentru prima dată avantajele 
noii soluții au ieșit cu adevărat 
în evidență pe șantierul recent 
deschis la extinderea capacită
ții întreprinderii de confecții și 
tricotaje din București, unde — 
așa cum ne spune Dumitru Ste- 
liade, șeful unuia din punctele 
de lucru — un nivel se ridică 
acum în două săptămîni, în loo 
de trei, fără nici un consum de 
lemn la execuția planșeelor (in 
structura clasică ar fi fost nece- 
nari 10 m.c.) și cu o reducere 
de 17 tone la consumul de me
tal. Extinzînd calculul Ia toate 
obiectivele de investiții la care 
a început să se aplice această 
soluție -rezultă că, pînă la sfîr
șitul acestui an, Trustul de con
strucții industriale și agrozoo
tehnice din București va obține 
o economie de peste 50 tone 
cherestea și aproape 100 tone 
metal. Pentru anul viitor, con
ducerea trustului a hotărit să 
adopte soluția ca proiect tip în 
construcția tuturor obiectivelor 
supraetajate pe care le va rea
liza.

N. COȘOVEANU

52 de eleve alcătuiesc în pre
zent corul de cameră al liceului 
dirijat de prof. Elena Văcărescu, 
formație care menține o micro- 
stagiune muzicală permanentă 
organizată — în liceu — în co
laborare cu Opera Română, Con
servatorul „Ciprian Porumbescu" 
și Filarmonica „George Enescu".

Cunoștințele muzicale dobân
dite de elevi de-a lungul unui 
an de solidă inițiere muzicală 
și-au spus din plin cuvintul in 
cadrul concertului coral pre
zentat de curînd, impresionant 
ca repertoriu, varietate stilistică 
și acuratețe interpretativă. Des
fășurat sub semnul unor mari 
aniversări ale poporului nostru 
(cucerirea Independenței de stat 
și împlinirea a 70 de ani de la 
răscoală din 1907) concertul a 
cuprins reprezentative lucrări 
ale repertoriului revoluționar 
patriotic și popular cit și uni
versal.

ALEXANDRU POPA

1. Profesor la Catedra Aero
nave și instalații de bord, Fa
cultatea Aeronave, la discipline
le : „Mecanica mașinilor aerie
ne" „Elemente de tehnică spa
țială" și „Mecanica aeronavelor" 
poziția 6 din statul de funcți
uni ;

2. Șef de lucrări la Catedra 
Măsuri și aparate electrice Fa
cultatea Electrotehnică, la disci
plinele : „Măsuri electrice și 
electronice" și „Instalații și e- 
chipamente electrice" poz. 20 din 
statul de funcțiuni ;

3. Șef de lucrări la Catedra 
Electrotehnică I, Facultatea E- 
lectrotehnică, la disciplinele : 
„Electrotehnică", „Electrotehnică 
și electronică industrială" poz. 
35 din statul de funcțiuni ;

4. Șef de lucrări la Catedra 
Centrale electrice, Facultatea 
Energetică, la disciplinele : „Re
țele și măsuri termice" „Insta
lații energetice industriale" „Me
tode de calcul numeric" „Termo- 
energetică industrială și termo- 
ficare" „Partea electrică a cen
tralelor termice" „Organizarea 
activității de construcție și 
montaj în sectoarele termoener- 
getice" ..Montajul și exploatarea 
instalațiilor electrice industria
le" și „Montarea și exploatarea 
utilajului termo" poz. 29 din sta
tul de funcțiuni ;

5. Asistent la Catedra Electro
tehnică I, Facultatea Electroteh
nică. la disciplinele : „Electro
tehnică" „Bazele electrotehnicii" 
și „Electrotehnică și instalații 
electrice în metalurgie" poz. 39 
din statul de funcțiuni ;

6. Asistent la Catedra Centra
le electrice, Facultatea Energe
tică, la disciplinele : „Echipa
mente electrice" „Rețele și apa
rate electrice" „Centrale electri
ce" „Partea electrică a centra
lelor nuclearo-electrice" „Partea 
electrică a centralelor termoelec
trice" „Utilizarea energiei elec
trice" și „Automatizarea și par
tea electrică a centralelor hidro
electrice" poz. 31 din statul de 
funcțiuni ;

7. ' Asistent la Catedra Termo- 

tehnică și mașini termice, Fa
cultatea Mecanică, la discipline
le : „Termotehnică" „Termodi
namică tehnică și transmiterea 
căldurii" și „Termotehnică și 
mașini termice" poz. 24 din sta
tul de funcțiuni ;

8. Asistent la Catedra Mate
matici I, Facultatea Transpor
turi, la disciplinele : „Matema
tici superioare" „Analiză mate
matică și matematici speciale" 
și „Algebră liniară și geometrie 
analitică" poz. 30 din statul de 
funcțiuni ;

9. Asistent la Catedra Mate
matici I, Facultatea Transpor
turi, la disciplinele : „Matema
tici speciale" și „Matematici su
perioare" poz. 44 din statul de 
funcțiuni ;

10. Asistent la Catedra Mate
matici I, Facultatea Transpor
turi, la disciplinele : „Matema
tici superioare" și „Analiză ma
tematică" poz. 45 din statul de 
funcțiuni ;

11. Asistent Ia Catedra Mate
matici I, Facultatea Transpor
turi, la disciplinele : „Analiză 
matematică" „Algebră liniară și 
geometrie analitică" și „Mate
matici superioare" poz. 46 din 
statul de funcțiuni ;

12. Asistent la Catedra Mate
matici I, Facultatea Transpor
turi, la disciplinele : .".Matema- 
tici superioare" „Matematici 
speciale" și „Analiză matematică 
și matematici speciale" poz. 47 
din statul de funcțiuni ;

13. Asistent la Catedra Mașini
electrice, Facultatea Electroteh
nică, la disciplina : „Mașini
electrice" poz. 32 și 33 din sta
tul de funcțiuni ;

14. Asistent la Catedra Hidra
ulică și mașini hidraulice, Fa
cultatea Energetică, la discipli
na : „Mecanica fluidelor și ma
șini hidraulice" poz. 18 și 21 din 
statul de funcțiuni ;

15. Asistent la Catedra Hi
draulică și mașini hidraulice, 
Facultatea Energetică, la disci
plinele : „Mecanica fluidelor" și 
„Mecanica fluidelor și mașini hi
draulice" poz. 19 și 20 din statul 
de funcțiuni ;

16. Asistent la Catedra de Me
canică, Facultatea Mecanică a.- 
gricolă, la disciplinele : „Meca
nică" și „Vibrații mecanice" poz. 
32 din statul de funcțiuni ;

17. Asistent la Catedra de Me
canică, Facultatea Mecanică a- 
gricolă, la disciplinele : „Meca
nică" „Mecanică tehnică" „Vi
brații mecanice" „Mecanică și 
rezistența materialelor" și „Elas
ticitate și plasticitate" poz. 33 
din statul*de funcțiuni ;

18. Asistent la Catedra de Me
canică, Facultatea Mecanică a- 
gricolă la disciplinele : „Meca
nică" „Mecanică tehnică" și „Me
canică și rezistența materiale
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lor" poz. 34 din statul de func
țiuni ;

19. Asistent la Catedra Me
canică, Facultatea Mecanică a- 
gricolâ. la disciplinele : „Meca
nică tehnică" „Vibrații mecani
ce" și „Mecanică și rezistența 
materialelor" poz. 35 din statul 
de funcțiuni ;

20. Asistent la Catedra Geo
metrie descriptivă și desen II, 
Facultatea Mecanică agricolă la 
disciplinele : „Geometrie des
criptivă și desen" și „Desen teh
nic" poz. 17 și 18 din statul de 
funcțiuni ;

21. Asistent la Catedra Geo
metrie descriptivă și desen II, 
Facultatea Mecanică agricolă, la 
disciplina : „Desen tehnic" poz. 
21 din statul de funcțiuni ;

22. Asistent la Catedra Meta
lurgie fizică, studiul metalelor și 
semiconductorilor, Facultatea 
Metalurgie, la disciplinele : „Me- 
talografie și proprietățile meta
lelor neferoase" „Metalurgie fi

zică și tratamente termice" 
„Tehnologia utilajului tratamen
telor termice" „Controlul produ
selor" „Metalurgia pulberilor" 
„Tratamente termice" și „Stu
diul metalelor" poz. 32 din sta
tul de funcțiuni ;

23. Asistent la Catedra Meta
lurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor, Facul
tatea Metalurgie, la disciplina : 
„Cristalografie — mineralogie" 
poz. 20 din statul de funcțiuni ;

24. Asistent la Catedra Auto
vehicule rutiere. Facultatea 
Transporturi, la disciplina : „E- 
chipament electric și de bord" 
poz. 18 din statul de funcțiuni;

25. Asistent la Catedra Auto
vehicule rutiere. Facultatea 
Transporturi, la disciplinele : 
„Bazele fabricării și reparării 
autovehiculelor" și „Fabricarea 
pieselor auto și măsuri mecani
ce" poz. 19 din statul de func
țiuni ;

26. Asistent la Catedra Auto
vehicule rutiere, Facultatea 
Transporturi, la 'disciplinele : 
„Exploatarea și tehnica transpor
turilor auto" și „Automobile" 
poz. 20 din statul de funcțiuni ;

27. Asistent la Catedra Ingine
rie chimică, Facultatea Ingine
rie .chimică, la disciplinele : 
„Procedee și aparate" „Reactoa
re organice", „Operații și utila
je" și „Reactoare anorganice" 
poz. 16 din statul de funcțiuni ;

28. Asistent la Catedra de In
ginerie chimică, Facultatea In-f 
ginerie chimică, la disciplinele : 
„Operații și utilaje în Industria 
organică și macromoleculelor" și 
„Operații și utilaje în Industria 

anorganică" poz. 17 din statul de 
funcțiuni ;

29. Asistent la Catedra Ingi
nerie chimică, Facultatea Ingi
nerie chimică la disciplinele : 
„Operații și utilaje" „Termodi
namică tehnică și mecanica flui
delor" și „Fenomene de trans
fer" poz. 18 din statul de func
țiuni ;

30. Asistent la Catedra Ingi
nerie chimică. Facultatea Ingi
nerie chimică, la disciplinele : 
„Fenomene de transfer" „Utila
je pentru sinteza polimerilor" și 
„Termodinamică tehnică și me
canica fluidelor" poz. 19 din sta
tul de funcțiuni ;

31. Șef de lucrări la Catedra 
Organizarea și conducerea indus
trială, Facultatea Energetică la 
disciplina : „Organizarea și 

conducerea întreprinderilor" poz. 
28 din statul de funcțiuni ;

32. Șef de lucrări la Catedra 
Organizare și conducere indus
trială, Facultatea Energetică, la 
disciplina „Conducerea și orga
nizarea întreprinderilor" poz. 30 
din statul de funcțiuni ;

33. Lector la Catedra Pedago
gie și limbi străine, Faculta
tea Transporturi, la disciplina : 
„Limba franceză" poz. 20 din 
statul de funcțiuni ;

34. Asistent la Catedra Peda
gogie și limbi străine. Faculta
tea Transporturi, la disciplina : 
„Limba franceză" poz. 21 din 
statul de funcțiuni ;

35. Lector la Catedra de Pe
dagogie și limbi străine, Facul
tatea de Transporturi, la disci
plina : „Limba rusă" poz. 51 din 
statul de funcțiuni ;

36. Lector la Catedra Econo
mie politică, Facultatea Mecani
că agricolă, la disciplina : „Eco
nomie politică" poz. 22 din sta
tul de funcțiuni ;

37. Șef de lucrări la Catedra 
Mecanică, Facultatea Mecanică 
agricolă, la disciplinele : „Ele
mente de inginerie mecanică, 
întreținerea și reparația utila
jului chimic" și „Mecanică și 
rezistența materialelor" poz. 18 
din statul de funcțiuni ;

38. Șef de lucrări la Catedra 
Mecanică, Facultatea Mecanică 
agricolă, la disciplinele : „Meca
nică tehnică" și „Mecanică" poz. 
19 din statul de funcțiuni;

39. Lector la Catedra Matema
tici III, la disciplina „Matema
tici" poz. 31 din statul de func
țiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu
rești, Spl. Independenței 313 în 
termen de 30 zile pentru postu
rile de profesor și șef de lucrări 
și 15 zile pentru posturile de a- 
sistent de la data publicării a- 
cestui anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere împreună 
cu actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic din R.S.R., publi
cată în Buletinul Oficial al 
R.S.R., partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la recto
ratul Institutului politehnic 
București, în termen de 3 luni 
pentru posturile de profesor și 
șef de lucrări și, respectiv, 15 

zile pentru posturile de asistent, 
de la data expirării termenului 
de înscriere la concurs.

Cei care funcționează într-o 
Instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să anunțe în scris 
rectorului sau directorului aces
teia înscrierea la concurs.

Concursul a fost publicat în 
Buletinul Oficial al R.S.R. par
tea a III-a, nr. 195 din 22 no
iembrie 1976.

LISTA ACTELOR NECESARE 
ÎNSCRIERII LA CONCURS :
I. Pentru posturile de profe

sor :
— Cererea de înscriere — 2 

exemplare ;
— Memoriul de activitate di

dactică. științifică, tehnică în 
producție și socială — 4 exem
plare ;

— Lista lucrărilor publicate 
sau în curs de publicare — 4 
exemplare ;

— Lucrările de specialitate 
elaborate — 1 exemplar ;

— Autobiografia — 3 exem
plare ;

— Aprecierea activităților : di
dactică, științifică, obștească, 
tehnică în producție eliberată de 
șeful catedrei pentru cei din în
vățămînt, sau de colectivul de 
muncă unde candidatul își des
fășoară activitatea, pentru cei 
din afara învățămîntului, înso
țită de o adresă semnată de se
cretarul comitetului P.C.R. (nu
mai pentru cei din afara I.P.B.) 
și de către directorul instituției, 
în care să se menționeze că s-a 
obținut avizul favorabil al Co
mitetului județean al P.C.R. sau 
al Secretariatului comitetului de 
sector al P.C.R. pentru cei din 
municipiul București', pentru 
înscrierea la concurs ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare și de 
pe anexa acesteia — 2 exem
plare ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de doctor docent sau doc
tor — 2 exemplare ;

— Adeverință de vechime în 
muncă cu precizarea funcțiilor 

în care a activat — 2 exem
plare ;

— In cazul în care diploma de 
studii superioare sau cea de doc
tor este obținută în străinătate 
se vor depune traducerea legali
zată de pe aceasta în 2 exem
plare, precum și copie legalizată 
de pe adresa M.E.I. privind echi
valarea acesteia.

II. Pentru posturile de șef de 
lucrări și asistent:

— Cerere de înscriere ;
— Copie legalizată de pe di

ploma de studii superioare și de 
pe anexa acesteia — 1 exem
plar ;

— Memoriul de activitate ști
ințifică, tehnică și didactică — 
3 exemplare ;

— Lista lucrărilor științifice 
publicate sau în curs de publi
care — 3 exemplare ;

— Lucrările științifice publica
te — 1 exemplar ;

— Autobiografia — 2 exem
plare ;

— Adeverință de vechime în 
muncă în care să se precizeze 
că s-a efectuat stagiul legal după 
repartizare — 1 exemplar ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de doctor — 1 exemplar ;

— Aprecierea activităților : di
dactică, științifică, obștească și 
tehnică in producție, eliberată 
de șeful_ catedrei, pentru cei din 
învățămînt, sau de colectivul de 
muncă unde candidatul își des
fășoară activitatea, pentru cei 
din afara învățămîntului, înso
țită de o adresă semnată de di
rectorul instituției și de secre
tarul comitetului P.C.R. (numai 
pentru cei din afara I.P.B.), în 
care să se menționeze că s-a 
obținut avizul favorabil al co
mitetului județean al P.C.R. sau 
al Secretariatului comitetului de 
sector al P.C.R. pentru cei din 
municipiul București, pentru 
înscrierea la concurs ;

— Un dosar cu șină ;
— In cazul în care diplomele 

de studii sînt obținute în străi
nătate, pe lingă traducerea le
galizată a acestora se va depune 
și un exemplar de pe adresa 
M.E.I. privind echivalarea lor.
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