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OZNÁMENI 

Matematický ústav ČSAV a JČMF pořádá v termínu 28. srpna — 2. září 1967 letní školu 
o nelineárních parciálních diferenciálních rovnicích. Počítá se s tím, že vedle čs. matematiků 
přednesou referáty též někteří zahraniční účastníci. Prosíme zájemce o tuto konferenci, aby se 
přihlásili do sekretariátu letní školy Praha 1, Krakovská 10, Matematický ústav ČSAV. Bližší 
podrobnosti budou zájemcům sděleny dodatečně. Členům JČMF bude hrazeno zápisné. 

Doc. Jindřich Nečas, DrSc. 
předseda organizačního výboru 

Děkan strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní v Liberci vypisuje konkurs na 

2 místa interních vědeckých aspirantů 

v oboru 0120 — experimentální fyzika se zaměřením na studium elektromechanických vlastností 
pevných látek. 

Žádost o přijetí se všemi předepsanými doklady zašlete do 31. 5. 1967 na adresu: 

Katedra fyziky VŠST v Liberci, Hálkova 6. 

Termín přijímací zkoušky bude včas oznámen. Nástup do aspirantury je 1. 10. 1967. 

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. — Ročník 12 — Vydává: Jednota československých 
matematiků a fyziků v Academii, nakladatelství Československé akademie věd, Vodičkova 40, 
Praha 1, Nové Město, — Redakce: ÚFPL ČSAV, Cukrovarnická 10. Praha 6. — • Tiskne: Knihtisk 
n. p. provoz 5, tř. Rudé armády 171, Praha 8. — Rozšiřuje poštovní novinová služba, objednávky 
a předplatné přijímá PNS — ústřední expedice tisku, administrace odborného tisku, Jindřišská 14, 
Praha 1. — Lze také objednat u každé pošty nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyři
zuje PNS — ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena jednotli
vého výtisku Kčs 3, — , v předplacení (6 čísel ročně) Kčs 18,— (cena pro Československo). 

$ 3, — , £ 1,1,6 (cena v devizách). 

Toto číslo vyšlo v dubnu 1967 
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