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Azi, la posturile noastre de radio și televiziune 
Astăzi, incepînd din jurul orei 10,00, studioul nostru de 
televiziune va efectua, din orașele Giurgiu și Ruse, transmișii 
directe de la manifestările ce vor avea loc, in prezența 
tovarășilor NICOLAE CEAUȘESCU și TODOR JIVKOV, cu prilejul 
inaugurării lucrărilor de construcfie a întreprinderii comune 

pentru producerea de mașini și utilaje grele.

în jurul orei 11,00, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct, de la Giurgiu, mitingul prieteniei 

romăno-bulgare.

La Complexul expozițional din Piața Scinteii, 
intr-un rodnic dialog cu cadre de conducere 

și specialiști din diferite sectoare care 
contribuie la realizarea investițiilor

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o nouă și aprofundată 
analiză a unor probleme esențiale 
privind afirmarea revoluției tehnico- 
stiintifice în domeniul construcțiilor
J A •>

industriale și social-culturale

in fiecare secție la fiecare
loc de muncă

KIMiTI PROOlICțll
PESTE PUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. a examinat, joi dimineața, în cadrul unei cuprinzătoare 
expoziții organizate la Complexul din Piața Scînteii, soluțiile 
prezentate de specialiști vizînd introducerea unor tehnologii 
și materiale de mai ridicată eficiență în construcții, sporirea 
gradului de industrializare a lucrărilor prin folosirea prefa
bricatelor și extinderea mecanizării, ridicarea productivității 
muncii, îmbunătățirea funcționalității și aspectului dotărilor 
social-culturale.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Gheorghe Cioară, Ion Dincă, Iosif Uglar, 
Teodor Coman, Vasile Palilineț, Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Maxim Berghianu, ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Vasile Bumbăcea, ministrul construcțiilor industriale, 
Mihail Florescu, ministrul industriei chimice.

Această analiză aprofunda
tă asupra unor probleme e- 
sențiale ale afirmării revo
luției tehnico-științifice in
tr-un sector de o deosebită 
însemnătate pentru progresul 
țării, se înscrie, în chip fi
resc, în cadrul preocupărilor 
pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a hotărî- 
rilor celui de-al XI-lea Con
gres. în scopul dezvoltării 
continue a economiei româ
nești și sporirii în ritm înalt 
a venitului național, ridicării 
neîncetate, pe această bază, 
a nivelului de trai al popu
lației. Noua întîlnire a secre

tarului general al partidului 
cu cadre de conducere din 
toate organismele și institu
țiile de resort, cu specialiștii 
din diferite domenii care con
cură da realizarea sarcinilor 
de investiții din industrie, a- 
gricultură, transporturi și so
cial-culturale a pus în evi
dență deopotrivă existența 
unor însemnate rezerve de 
reducere a cheltuielilor ma
teriale și necesitatea valorifi
cării lor optime pentru creș
terea eficienței activității e- 
conomice, pentru executarea 
integrală - a tuturor obiective
lor de dezvoltare economico-

socială cu consumuri mai re
duse și costuri de producție 
mai mici, pentru realizarea su
plimentară, din fondurile ast
fel economisite, a unui număr 
important de apartamente, 
dotări edilitare și unități eco
nomice.

Concluziile acestui dialog 
vor sta la baza unor progra
me unitare de acțiune vizînd 
reducerea consumurilor de 
materiale și a cheltuielilor de 
producție din construcții, di
minuarea volumului de ma
noperă și atingerea unui grad 
mai înalt de mecanizare a lu
crărilor, sporirea productivită

ții muncii și a eficienței în
tregii activități economice din 
sectoarele supuse analizei.

Ampla expoziție din Piața 
Scînteii grupează, materiali
zate în produse noi, cu para
metri funcționali și calitativ 
superiori, rodul eforturilor 
creatoare ale constructorilor, 
inginerilor, proiectanților, ar- 
hitecților din toate compar
timentele de activitate răs
punzătoare de înfăptuirea 
amplelor programe de investi
ții industriale, agrozootehni
ce și social-culturale prevă-

(Continuare in pag. a IlI-a)

La întreprinderea de auto
camioane din Brașov, luna 
noiembrie a fost declarată o lună 
a recordurilor în producție. în 
această perioadă a fost recu
perată astfel o mare par
te din rămînerile în urmă 
acumulate. în această lună, 
peste 4 000 tineri din noua tur
nătorie de fontă, din secțiile 
punți, motor Diesel, montaj- 
general. sculerie au efectuat 
peste 160 000 de ore de muncă 
patriotică în sprijinul produc
ției.

— Schimburile și brigăzile ti
nerilor — ne spune Constantin 
Bejliu, secretarul comitetului 
U.T.C. — au luat ființă acolo 
unde necesitățile producției le 
impuneau. La turnătoria nouă de 
fontă, de exemplu, la sfîrșitul 
lunii noiembrie, schimbul tine
retului, alcătuit din 60 de ute- 
ciști conduși de Nicolae Cîm- 
pureanu a reușit să elaboreze 
peste 70 tone zilnic față de sar
cina de plan de 58—60 tone. 
S-au remarcat in mod deosebit, 
tinerii Constantin Ghiur, Ghe
orghe Costin, Viorel Nicu, Ion 
Ciobanu și alții.

în atelierul de curățătorie- 
ajustare. unde lucrează cele 
mai multe fete din secție, bri
gada de tineret de sub condu
cerea lui Vasile Chiriac a rea
lizat și ea un record de pro
ducție : față de circa 9—10 tone 
piese turnate a livrat zilnic 39 
de tone. De menționat aici, că 
ordinea. curățenia și calitatea 
produselor se află la înălțime. 
Cristina Iovici, Aurica Ilincă, 
Margareta Ilincă ocupă locuri

fruntașe la panoul de onoare al 
secției.

Vasile Ochiș a condus cu a- 
ceeași pricepere brigada de tur
nători-formatori de pe linia 
unde se produc toate tipurile 
de axe cu came pentru indus
tria de autovehicule românești. 
Tinerii au înregistrat un spor 
lunar de 14 la sută și acest 
..record" se menține în con
tinuare față de echipele din 
celelalte schimburi. loan Cos- 
tel. Eugen Blaga, Pavel Bo- 
ghian, Dănuț Costică. Fănica 
Zaharia sînt doar cîțiva dintre 
tinerii care muncesc sub de
viza : „Cit mai multe forme și 
mai puțin rebut".

Se știe că in general turnă
toriile marilor întreprinderi in
dustriale, locuri grele de muncă, 
sînt confruntate cu multe pro
bleme, legate in special de 
slaba calificare a tinerilor. Aici 
însă, fiecare muncitor calificat 
se ocupă de cite un tînăr nou 
venit. ..în plus, ne spune Alex
andru Manea, secretarul comi
tetului U.T.C. de la turnătoria 
de fontă, am organizat două 
cursuri de calificare pentru 103 
tineri turnători și formatori la 
care predau inginerii din acti
vul U.T.C. al secției. Gheorghe 
Izbășoiu. Lăszlo Gherghely, 
Gheorghe Hatără se află in 
fruntea acestei acțiuni. Tot
odată. avînd în vedere valoarea 
utilajelor pe care lucrăm. în 
secție mai funcționează un curs 
de specializare de 7 luni pentru 
electricieni și altul de 8 luni 
pentru lăcătuși".

ADINA VELEA

O veste de la sticlarii din Tg. Jiu

„AM ATINS PARAMETRII 
PROIECTAT!4

La capătul firului vorbește en
tuziasmat un tînăr inginer, Tra
ian Pascu, secretarul comitetu
lui U.T.C. de Ia întreprinderea 
de sticlărie-menaj Tg. Jiu:

— Noi nu avem o echipă sau 
o brigadă de tineret, accentuea
ză el cuvintele. Avem o întrea
gă fabrică a tineretului. Reți
neți că la noi media de vîrstă 
este de 20 de ani și 5 luni. Dar 
nu pentru asta v-am sunat. La 
o recentă analiză a activității 
a reieșit că avem o depășire, 
pe luna noiembrie, de 100 000 
lei la producția globală. Cu 
această realizare am atins 
parametrii proiectați. Vă dați 
seama ce-nseamnă asta? Deși 
sinteni in producție doar de 1 
an și 3 luni...

Primesc vestea cu bucurie și 
mă gîndesc la tinerii sticlari 
gorjeni aflați acum lingă cup
toare, executînd fiecare cu ges
turi sigure, cu precizie matema
tică, operațiile ce-i revin la 
banda imaginară a materiei in
candescente. îi văd pe plat
formele înguste de lîngă cele 
3 cuptoare, întrecîndu-se zi 
de zi, noapte de noapte, fie
care cu sine, fiecare cu cei
lalți, o echipă cu alta. Nu 
știi care dintre echipele lui 
Gheorghe Drăghiescu, Vasile 
Pasăre, Gheorghe Bîndea, Vic
tor Gugu. Constantin Vulpie sau 
Mihai Cănăluș este în frunte.

— Secția cuptoare — ne in
formează în continuare Traian 
Pascu — are o depășire de 10—15 
la sută față de nivelul planifi
cat. Și la secția șlaif avem de
pășiri. Dacă vreți să scrieți 
ceva despre noi, nu uitati 
secția pictură, unde, pină in 
prezent, s-a depășii producția 
cu 30 la sută. Asta dato

rită, în primul rînd, fetelor din 
echipele Ancăi Glăjer și Ioanei 
Grigore, care, ințelegind nece
sitatea atingerii parametrilor 
proiectați, au organizat lucrul 
de așa natură incit au redus 
rebuturile sub limita admisă, iar 
consumul de materie primă în 
limita minimului posibil.

— După cite înțeleg, n-a mai 
rămas decît secția sculptură...

— Nu, nici secția sculptură nu 
e mai prejos. La ora actuală ea 
este punctul cheie. Cei 280 de 
tineri de aici au depus eforturi 
deosebite. La sfîrșitul lunii oc
tombrie se acumulase o produc
ție neterminată mare. Ini
țiativa pornită de la echi
pele Emiliei Setter și Ion 
Jiulescu, de a organiza consfă
tuiri și schimburi de experiență 
cu muncitorii de înaltă califi
care, a dat roade neașteptate. 
S-au reorganizat echipele, asi- 
gurîndu-li-se un raport echita
bil de oameni cu experiență, 
s-au îngrijit mai bine utilajele, 
s-a pregătit corespunzător locul 
de muncă (prin scurtarea timpu
lui de montaj al pietrelor pe ma
șinile de sculptat). Aceluiași 
scop îi sînt destinate și 
cursurile de ridicare a califi
cării, pe linie C.T.C., și înțilni- 
rile din orele libere ale tinerilor 
pictori și gravori cu muncitorii 
virs Iniei, care le împărtășesc alte 
secrete ale meseriei și nume
roase acțiuni similare întreprin
se de organizația U.T.C.

Vă rog să mai consemnați și 
faptul că, în luna noiem
brie 1976, fabrica de la Tg. 
J iu a livrat primele produse 
destinate exportului. Un fapt 
care confirmă calitatea deose
bită a produselor noastre.

VASILE RĂVESCU

„CARTEA DE MUNCĂ“ A PROMOȚIEI 1976
Pentru absolvenții politehni

cilor. aproape 10 000 la număr, 
au trecut patru luni de cînd 
poartă aplicativul „ing“, aflin- 
du-se in producție. Profesorii 
sint ..omul de la catedră" de 
mai bine de două luni. Medicii 
și agronomii au primit botezul 
profesiei numai de o lună. Pro
moția numără peste 22 000 spe
cialiști. Debutul lor a fost con
semnat. generos, in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. 
Majoritatea precumpănitoare 
și-a onorat simplu semnătura 
pusă la început de studenție pe 
contractul cu viitoarea profe
sie : — s-a prezentat la post, 
în proporție de 98,3 la sută. Un 
procent bun. mai cu seamă că 
acesta, pus și numai alături de 
procentul de anul trecut, 96,5 la 
sută arată o creștere. Reținem 
insă remarca tovarășului Aure
lian Bondrea. director in Minis
terul Educației și învățămin- 
tului, secretar al comisiei gu
vernamentale de coordonare a 
repartizării absolvenților învă- 
țâmîntului superior. Conștiința 
civică, atitudinea responsabilă 
a tinerilor nu poate fi măsurată 
în creșteri procentuale ; pro
centele sint de reținut pentru 
statistică, ca un punct de reper

al unei situații. Creșterile exis
tă. adevărat, arătînd nota do
minantă atitudinii celei mai ti
nere promoții, care a înțeles 
că s-a format pentru un loc de

care statul le-a investit în pre
gătirea lor timp de 3, 4 ori 5 ani 
și care, calculate pe individ și 
pe total, nu sint mici, ci datori, 
mai ales, cu luni, poate cu ani

„ACOLO UNDE ESTE 
NEVOIE DE TINE" 
criteriul cel mai fertil 

al opțiunii
muncă și nu să-și piardă vre
mea pe culoarele instituțiilor 
unde pot depune o cerere de 
aprobare a absenței de la post. 
Atîta vreme însă cit există și 
categoria de 382 neprezentați, 
înseamnă, implicit, că există și 
tineri cu o conștiință profesio
nală și etică scurtcircuitată pe 
traseul responsabilității. Ei ră- 
mîn datori țării, societății nu 
atit cu niște sume de bani pe

de muncă desfășurată la nivelul 
calificării lor.

Pare nefiresc să ne ocupăm 
de o minoritate atunci cind 
majoritatea înțelege să-și ono
reze asemenea datorii. In con
dițiile societății noastre preocu
pată ca omul potrivit să fie la 
locul potrivit este cit se poate 
de firesc să ne ocupăm de a- 
ceastă minoritate, chiar și dacă 
din 22 000 doar 10 ar face notă

discordantă. Sînt însă, am vă
zut, ceva mai mulți tineri care 
s-au format în facultăți și nu 
se află la locul potrivit. Ii spu
nem tovarășului Marin Ni- 
chersu, inspector principal in 
M.E.I., că, de regulă, dacă nu 
majoritatea in orice caz mulți 
din neprezentații la posturile 
lor de pe foaia dc repartiție 
guvernamentală își găsesc in 
cele din urmă posturi în altă 
parte ; în ultimă instanță ei au 
o acoperire in fața eventuale
lor întrebări : „Nu hibernăm 
cu diploma de specialist in bu
zunar, lucrăm". Dar nu mun
cesc unde trebuie să munceas
că— ni se precizează. Că, pină 
la urmă, neprezentații la posturi 
se aranjează, nu poate mulțumi 
pe nimeni — unii se aranjează 
după ce plătesc amenda pen
tru neprezentare — o plătesc 
de fapt părinții, care fac acest 
efort material numai și numai 
să nu-și lase fiii ori fiicele, 
tineri majori și cu profesie, în 
localități „exil".

înțelegem : nu este totul unde 
muncești, ci dacă muncești unde 
este cea mai mare nevoie de

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare tn pag. a ll-a)

FORȚA CULTURALĂ 
A UNUI VIITOR ORAȘ

Nu avem timp și ambiția 
de a construi palate... Con
struim insă, trainic și bine, a- 
șezări care ne reprezintă și care 
atestă pe lingă nevoia de mai 
mult și mai bine pentru om și 
gustul pentru frumos — Jmpli- 
cat de permanenta noastră as
pirație spre civilizație.

în acest sens, al ancorării în 
civilizația modernă, al realită
ților prezente și de perspecti
vă, gîndesc încă de pe acum 
organizatorii vieții cultural-ar- 
tistice ai proiectatului oraș al 
constructorilor de autoturisme, 
ce se va numi orașul DACIA.

★
Firește, pentru oamenii și, în 

special, pentru tinerii acestor 
meleaguri — cîndva destul de 
sărace — apariția acestui gi
gant industrial. care produce 
zilnic peste 200 de limuzine 
„Dacia 1 300", a însemnat și în
seamnă mult din toate punc
tele de vedere. Nu poate trece 
nimeni cu vederea că fiii de 
țărani —- altminteri buni legu

micultori și horticultori — sînt 
acum neîntrecuți în mînuirea 
celor mai moderne aparate și 
agregate ale întreprinderii ; de 
la aparatele de sudură, pînă la 
cele mai fine instrumente și 
dispozitive pentru asamblarea

Tinerii in Festivalul
„CÎNTAREA 
ROMÂNIEI"

motoarelor sau echilibrarea 
pneurilor... Oamenii, tinerii de 
aici cresc, aspiră și participă 
la circuitul de valori materiale, 
odată cu uzina, dar, paralel cu 
aceasta, nu mai puțin la pro
pria lor desăvîrșire spirituală. 
Căci, dincolo de numeroasele 
invenții și inovații, realizate în 
procesele de producție de către 
tinerii uzinei, un rol tot mai 
mare il au aceștia în contura

rea climatului cultural-artistic 
al întreprinderii și al actualei 
comune Colibași. Iată numai 
cîteva dintre realizările și pro
iectele lor :

„De curind ansamblul artis
tic de cîntece și dansuri Da
cia al I.A.P. — ne preciza tină- 
rul Gheorghe Damian, secreta
rul Comitetului U.T.C. al între
prinderii — s-a întors dintr-un 
turneu artistic efectuat în lo
calitatea Caserta din Italia. Au 
participat 30 de tineri membri 
ai ansamblului. „Succesul a 
fost pe măsura eforturilor lor 
Închinate artei, frumosului, 
frumosului nostru cîntec și joc 
popular pe care l-au reprezen
tat la mii de kilometri de pa
trie, de uzină. Și, desigur, aces
tea nu pot să fie decît un im
bold^ pentru intensificarea ac
tivității lor viitoare, care-și 
conturează încă de pe acum noi 
dimensiuni".

VASILE MĂRUȚĂ
(Continuare in pag. a Il-a)
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• 40 de ani de la 
procesul luptătorilor 
antifasciști de la Con-, 
stanța - ÎN APĂRA
REA INTERESELOR 
SUPREME ALE ȚĂRII
• Organizația U.T.C. 
- IMPORTANT ESTE 
NU NUMAI SĂ SE
LECȚIONĂM PROPA
GANDIȘTI, CI SĂ-I ÎN
DRUMĂM CONCRET, 
SĂ-I SPRIJINIM E-

FECTIV
• Zilele artei teatrale 

din R.D. Germană
• Serialul „Scinteii 
tineretului" : ȘCOALA

VOINȚEI
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU^ 
' a făcut ieri o nouă analiză a unor probleme 

esențiale in domeniul construcțiilor
(Urmare din pag. I)

►

*

zute pentru actualul cincinal. 
Ele concretizează în fapte in
dicațiile și recomandările cu
prinse în cuvîntările secreta
rului general al partidului la 
Plenara din 2—3 noiembrie 
1976 a C.C. al P.C.R., la con
sfătuirile de lucru din sep
tembrie a.c., cu cadrele din 
proiectare și construcții in
dustriale, din cercetarea ști
ințifică și proiectarea tehno
logică, concluziile formulate 
cu prilejul unor analize si
milare, desfășurate în cursul 
lunii trecute în Capitală în 
cadrul unor vizite de lucru.

în prima parte a vizitei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a examinat noile propuneri 
formulate de specialiști pen
tru ieftinirea construcțiilor in
dustriale, agrozootehnice și a 
unor lucrări hidrotehnice și 
de îmbunătățiri funciare. Ele 
sînt ilustrate în expoziție 
printr-o serie de prefabricate 
și materiale noi sau aflate în
că în fază de prototip, mache
te ale unor construcții-tip cu 
diferite destinații asamblate 
din asemenea elemente con
structive, precum și schițe 
privind tehnologiile și pro
cedeele adecvate de reali
zare. Rețin atenția în mod 
deosebit elementele de fun
dație, zidurile și pereții por- 
tanți, planșeele, grinzile și al
te produse-tip pe diferite ge
nuri de construcție, reînnoite 
și reproiectate în așa fel în- 
cît să reclame un consum sen
sibil micșorat de materiale în 
condițiile menținerii rezisten
ței și sporirii funcționalității 
lor. Este subliniat faptul că 
la realizarea lor s-au folosit 
cu precădere materii prime 
mai ieftine, așa cum a indicat 
secretarul general al partidu
lui, cățele se înscriu în li
mitele unor norme de consu
muri îmbunătățite și pre
zintă în același timp însușiri 
funcționale mai bune. Tre
zesc, de asemenea, interesul, 
o serie de soluții aflate în curs 
de experimentare privind fa
bricarea unor materiale noi, 
elaborate de specialiștii din 
hidrotehnică, menite să le în
locuiască pe cele tradiționa
le, mai scumpe, la lucrările 
de aducțiuni și canalizări de 
ape.

Apreciind, în ansamblu, e- 
forturile depuse de proiectant! 
și arhitecți pentru realizarea 
unor elemente de construcție 
industriale mai simple, mai 
eficiente, mai puțin costisitoa
re, secretarul general al parti
dului a considerat, totodată, că 
unele din prototipurile pre
zentate sînt încă superdimen- 
sionate, cerînd să se continue 
și să se aprofundeze studiile 
și cercetările în acest dome
niu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut introduce
rea cît mai urgentă în pro
ducție a acelor elemente care 
se înscriu în normele și exi
gențele impuse în acest do
meniu. urmînd ca, în cîteva 
luni, specialiștii să prezinte o 
serie de noi soluții construc
tive bazate pe materiale u- 
șoare, pe materiile prime de 
care dispunem. Atenția deo
sebită față de problemele re
ducerii consumurilor de mate
riale și a costului construc
țiilor, în condițiile sporirii 
gradului de eficiență, de re-

„Cine bea apă din Ialomița, pe 
Ialomița rămîne“— îmi spunea 
zilele trecute un tinăr de la 
Combinatul chimic din Slobozia. 
Și eu am rememorat tot atitea 
declarații de inimă aflate in dru
murile pe care m-a purtat me
seria : „Cine bea apa din Dîm
bovița..." ; „Cine bea apă din 
Olt...“ ; „Cine bea apă din 
Jiu...“ ; „Cine bea apă din Mu
reș..." ; din Criș. Șiret, Bistrița 
ori Iza — și înțeleg că repetiția 
metaforei nu face decit să-i în
tărească trăinicia, să-i sporească 
valoarea.

Cine bea, deci, apă din Ialo
mița ? A băut apă din Ialomița 
tinărul operator chimist Chivu 
Gheorghe, cu ani de meserie 
verificată la Combinatul petro
chimic Ploiești, care coborind în 
Slobozia a intilnit, atunci în 
1971, in locul obișnuitelor ta
blouri de comandă, un imens 
șantier. Aceeași apă le-a legat 
de orașul din inima Bărăganului 
și pe tinerele Stroe Arecla și 
Arion Anica, coborite din ținu
tul Buzăului să devină filatoare 
la Slobozia. I-au încercat gustul 
sălciu-amar, ca dorul de casa, 
înșiși ialomițenii care, nemai- 
fiind nevoiți să urce spre alte 
meleaguri în căutarea unui loc 
de muncă, și-au aflat rostul în 
viață aici, într-una din cele mai 
moderne profesii și mai aprinse 
ambiții.

Toți, mulți, astăzi mii, își a- 
mlntesc că n-a fost deloc ușor 
începutul: construcția combina
tului, a celorlalte obiective in
dustriale, propria instrucție pro
fesională, acutele nevoi edilitar- 
gospodărești. Dar toți care s-au 
îmbiat din izvorul tonic al vie
ții și răspunderilor ei, al datoriei 
de om și de conștiință înnoită au 
știut să lupte cu dificultățile, să 
invingă. Din 1973, Bărăganul pri
mește îngrășăminte chimice de 
la Slobozia ; în prezent, produ
sele ieșite din mina celor care 
au băut apă din Ialomița sînt 
apreciate în zeci de țări, străine. 
Iar ei, aici, pe Ialomița, au ră
mas să trăiască satisfacția dato

zistență și ale îmbunătățirii 
aspectului estetic este ilustra
tă și de hotărîrea de a se or
ganiza anual expoziții pe 
acest profil, care să reflecte 
modul în care cercetarea ro
mânească merge și în dome
niul respectiv in pas cu ten
dințele actuale pe plan mon
dial. în acest context, secreta
rul general al partidului a 
subliniat necesitatea perfec
ționării continue a activității 
de cercetare și proiectare, ca
re trebuie înțeleasă ca o ac
țiune permanentă. Soluțiile 
prezentate nu trebuie consi
derate a fi realizate odată 
pentru totdeauna, este necesa
ră continua lor îmbunătățire, 
promovarea consecventă a 
noului în toate sectoarele con
strucției economico-sociale. a- 
plicarea celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii.

în cadrul expoziției, un loc 
aparte l-au ocupat noile so
luții constructive din dome
niul transporturilor, care se 
remarcă prin conținutul redus 
de oțel, ciment. Au fort pre
zentate. între altele. ziduri 
din piatră brută pentru sus
ținerea și sprijinirea terasa- 
mentelor. îmbrăcăminte as- 
faltică ușoară pentru 
țiile rutiere, machete 
saje denivelate cu 
structuri din grinzi și 
elemente de automatizare fe
roviară cu consumuri scăzute 
de alamă și cupru. Un viu in
teres a stârnit prezentarea u- 
nui scut mecanizat pentru e- 
xecuția tunelelor de cale fe
rată. Cu ajutorul acestui a- 
gregat, a cărui viteză de lucru 
ajunge pînă la 5 metri în 
24 de ore. costul construcției 
tunelurilor va fi mult dimi
nuat, în condițiile unor con
sumuri materiale și de mano
peră simțitor reduse.

Ca și în vizitele de lucru și 
cu prilejul analizelor ante
rioare.. o atenție deosebită a 

iinirea

fur. da
de pa- 
supra- 
goluri.

riei împlinite, să-și asume noi 
și mai mari datorii.

în fața tabloului de comandă 
din secția amoniac a Combina
tului chimic, cîteva perechi de 
ochi urmăresc pulsul aparatelor 
Lupu Ene și Chivu Gheorghe 
privesc calmi zecile de becuri 
care clipesc misterios pentru un 
neavizat ; ei doi conduc, intr-un 
.schimb, întreg procesul tehnolo
gic al fabricii, dar tot ei cunosc, 
parametru cu parametru, tot 
ceea ce se intimplă cu miracu
loasele reacții care se produc 
de-a lungul coloanelor de sin
teză. Alături, gata să intervină, 
tinerii electromecanici șt lăcătuși 
A.M.A. (aparate de măsură și 

RITMURI DINAMITE, ÎNARIPATE DE EFORT
automatizări) Butnaru Cornel, 
Constantinescu Gheorghe, Che- 
saru Ion, Ristea Zaharia. Prac
tic, in actualul cincinal produc
ția va fi dublată. Această per
formanță se realizează îndeosebi 
pe baza creșterii productivității 
muncii, ceea ce presupune, în 
primul rind, o deosebită investi
ție de inteligență tehnică, spirit 
de invenție. Dar tinerii interlo
cutori sînt calmi, siguri pe ei. 
Ei s-au format odată cu combi
natul, sînt acum muncitori în 
toată puterea cuvintului, capa
bili să-și asume o asemenea răs
pundere. Pentru aceasta, deși 
posesori ai unor meserii cu 
acte-n regulă, peste trei sule 
dintre ei urmează diferite spe
cialități ale liceelor serale ; ab
solut toți, apoi, de la proaspătul 
angajat la cel cu ani de vechi
me, sînt elevi sîrguincioși ai 
cursurilor interne de ridicare a 
calificării.

Lalea și

t prin 
>ită a

acordat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu construcțiilor de 
locuințe, atenție care a deter
minat. așa cum reflectă ex
poziția vizitată, o schimbare 
de fond în concepția spec: 
liștilor care lucrează în 
domeniu. Sînt reunite 
rezultatele preocupărilor 
jugate ale cercetării, 
iertării și ale constructorilor, 
pentru materializarea ind 
fiilor privind sporirea 
dului de confort și aspect 
exterior și interior, ridicarea 
gradului de industrializare a 
realizării blocurilor de locuin
țe. folosirea unor materiale noă. 
a unor finisaje super.oare. A- 
par^mer.tele cu 1—I camere 
prezentate tovarășului Nu 
Ceaușescu. ur.ele dintre 
gata mobilate, cu piese 
daptate la dimensiunile și sti
lul construcției, se disting prin 
«pății utile «ponte. prin creș
terea nivelului de confort. Fi
nisajele noi. cu aspect plăcut, 
ușor de întreținut. au 
cuit în buna parte pe 
tradiționale. Tovarășul 
Ceaușescu s-a declarat sansfâ- 
cut de modul cum s-au trans
pus in viață indicațiile date 
în acest domeniu, eerind 
odată proiectantilor și

In aceeași firească întrecere cu 
timpul și exigențele producției 
le-am cunoscut și pe colegele 
chimiștilor — muncitoarele de la 
Filatura de bumbac. Interlocu
toare, însăși Stroe Arecla, cea 
care, de la primul cuvint, mi-a 
amintit și ea despre apa lalo- 
miței : ..Plecasem din Buzău la 
Lugoj să mă calific. în 1971 am 
venit la Slobozia, de unde n-am 
de gind să mai plec". Ce s-»» 
intimplat in acest interval de 
timp — ințelegind modestia ti
nerei fete — completează repor
terul. Din noiembrie 1971 Stroe 
Arecla este numită brigadiera 
la secția ring, răspundere egală 
cu aceea de șef de echipă in alte 

locuri de muncă. I se dau pe 
mină 20 de mașini și opt fete, 
unele la primul contact cu me
seria. In cinci ani, ea a știut să 
se impună în așa fel incit a 
făcut din brigada pe care o con
duce o formație fruntașă. în fa
brică s-a introdus, cu caracter 
intern, drept normă de fruntaș 
în producție realizarea planului 
in proporție de 103 la sută. Rit
mic, lună de lună, brigada fe
telor de la ring realizează pla
nul în proporție de 110 la sută. 
Sînt, toate acestea, semne, ar
gumente certe că tinerii orașului 
Slobozia au înțeles dimensiunea 
noilor prefaceri și fac totul să 
fie la înălțimea acestor cerințe.

Dar a vorbi despre tinerii din 
Slobozia numai ca despre niște 
oameni legați de mașinile cu 
care lucrează — oricît de expre
sivă s-ar impune această ima
gine prin înseși consecințele 
ei -r înseamnă a avea un potr. 

tret incomplet, unilateral. Ei 
trăiesc, aspiră in atmosfera în
cărcată de fermentul unei vieți 
bogate, multilaterale. I-am cu
noscut la locurile de muncă, car 
i-am intilnit și pe stradă, in 
locurile de odihnă și recreere. la 
alte activități menite să le «t- 
gure o dezvoltare armonioasă, o 
personalitate cit mai completă.

Unul din punctele de mare 
atracție il constituie, desigur, 
viața culturală a orașului. in 
care tineretul este implicat cu 
puterea și pasiunea virstei sale. 
Sînt realizate, astfel, cicluri de 
activități ca : „Să muncm și să 
trăim in chip comunist-. ..Ro
mânia, pe drumul marilor în

făptuiri", „Cadran politic", 
„Centenarul Independentei" care 
reunesc, in cadrul unor mese 
rotunde, simpozioane, intilniri, 
dezbateri, sute și sute de tineri. 
Se discută despre tineretul și 
exigentele cincinalului revolu
ției. tehnico-științifice, respon
sabilitatea politică și profesio
nală a tinărului specialist, co
munistul — model de compor
tare și atitudine înaintată fa(ă 
de muncă. Programul partidului 
— program de luptă și muncă 
al fiecărui tinăr comunist. Sint 
dezbateri axate pe cunoașterea 
și aprofundarea documentelor 
de partid, cu referințe concrete 
la realitatea vie a județului, a 
fiecărui loc de muncă. Ilina 
Ștefan, un tinăr chimist partici
pant activ la asemenea acțiuni, 
sublinia calitatea lor deosebită, 
influența pozitivă pe care aces
tea o au asupra sa, a colegilor 
săi.-...........— ......._ 
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Totodată, venind în sprijinul 
dragostei de frumos a ialomițe- 
nilor, numeroase teatre din țară 
au luat inițiativa prezentării la 
Slobozia a unor spectacole va
loroase. „Astfel — mărturisește 
Petrache Costel, directorul casei 
de cultură — am alcătuit o ade
vărată stagiune permanentă. 
Contribuția esențială și-o aduce 
Teatrul C. Nottara din Bucu
rești. care dealtfel ne și patro
nează, ajutîndu-ne cu regizori 
sau punînd în scenă piese in 
care, alături de profesioniști, 
joacă și artiști amatori din ora
șul nostru. Cuvinte de mulțu
mire avem și pentru Naționalul 
bucureștean, Teatrul de Come-

Un reportaj 
din Slobozia

die, Mic, Tănase, Țăndărică, alte 
formații de profil din Constanța, 
Alexandria, Cîmpina".

Dar dacă tinerii sînt tot mai 
receptivi beneficiari ai actului de 
cultură, ei devin concomitent și 
realizatori ai unor asemenea ac
tivități. Dorobanțu Alina, lucră
toare la întreprinderea de trans
porturi auto, mi-a vorbit cu ne
disimulată mîndrie despre for
mația de dansuri populare din 
cadrul Casei de cultură, care 
împreună cu Ansamblul „Ialo
mița" a efectuat primul turneu 
peste hotare, in Olanda, unde 
au repurtat un strălucit succes. 
Din această formație sint ne
lipsiți tinerii Stroie Dumitru și 
Anghel Donea, de la Combina
tul chimic, Florica Soare și Ilie 
Voica de la Filatură, familia 
Niculina și Dumitru Rădăcină de 
la Fabrica de ulei.

Numeroși alți tineri participă 
la activitățile desfășurate de

pentru 
și so- 
Nicolae 
această 

de 
ce trebuie sinteti-

tivității, la reducerea duratei 
de execuție a construcțiilor, a 
cheltuielilor de investiții.

întreaga expoziție a fost 
concepută de specialiști ca un 
cadru de confruntare de noi 
idei creatoare, într-o sferă de 
cel mai larg interes 
construcția economică 
cialâ. Tovarășul 
Ceaușescu a apreciat 
acțiune ca o bază bună 
realizări 
zate într-un program unic, 
cu termene concrete de apli
care. Este, de asemenea, im
perios necesară elaborarea i- 
mediată a unui program de 
mecanizare a lucrărilor pe 
șantiere, ca și a unui program 
de sporire a productivității 
muncii în activitatea de con
strucții. Mai cu seamă în acest 
domeniu — a apreciat secre
tarul general al partidului — 
trebuie să obținem o mare 
reducere a duratei construc
țiilor, o creștere de cîteva ori 
a productivității fizice, nu 
numai valorice, ca să ne pu
tem compara cu indicatorii a- 
tinși în țările avansate eco
nomic.

Adresînd factorilor de răs
pundere din ministere, proiec- 
tanților, arhitecților, construc
torilor, îndemnul de a-și con
centra în continuare eforturile 
și puterea de creație pentru 
sporirea gradului de indus
trializare a lucrărilor pe șan
tiere, pentru elaborarea unor 
soluții constructive și tehno
logii mereu noi, mai eficiente, 
mai moderne, pentru reduce
rea consumurilor și introdu
cerea de materiale cu însușiri 
superioare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a precizat că anali
za acestei problematici majore 
va continua sistematic, pentru 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a amplului program 
de investiții economico-sociale 
prevăzute de cincinalul revo
luției tehnico-științifice.

Fotografii:
ORESTE PLECAN 

și AGERPRES

cercurile de radio-tehnică, foto- 
cineclub, arte plastice, cen’aclul 
literar. La cercul foto l-am in
tilnit pe operatorul chimist Dinu 
Nicolae developind cele mai 
proaspete imagini ale orașului de 
aziy Ristea Zaharia, locțiitorul 
secretarului U.T.C. de la combi
nat, și Vasile Gheorghe se spe
cializau in radio-TV, în timp ce 
colegul lor Enache Nicolae dă
dea contur pe șevalet noilor 
obiective industriale. Secvențe 
esențiale din viața nouă a cetății 
trec subtil în poeziile elevilor 
Ciocea Florin, Georgescu Or- 
tansa, ale instalatorului sanitar 
Tache Nicolae.

Desigur, realitatea nu începe 
în tipare. Cu atît mai mult aceea 
a unui oraș aflat in puternică 
transformare, în cadrul căreia 
trăsătura industrială este tot mai 
dominantă. în acest cincinal 
Slobozia și odată cu ea, între
gul ținut ialomițean cunosc o 
dezvoltare industrială deosebită. 
Pe lingă chimie, vor apărea si
derurgia, metalurgia, construc
țiile de mașini, electrotehnica, se 
va extinde industria ușoară și 
alimentară. Investiții de ordinul 
miliardelor asigură certitudinea 
acestor realizări. In 1980, de 
pildă, producția globală indus
trială a anului 1968 va fi obți
nută in numai 50 de zile, iar 
cea a anului 1975 in 164 de zile. 
Sint ritmuri dinamice, înaripate 
de efort. Conștienți de aceste noi 
și mari îndatoriri, tinerii orașu
lui, toți cei care au băut apă din 
Ialomița se pregătesc, muncesc 
și învață in numele acestor vic
torii. în același timp, toți acești 
tineri, romantici cu răspunderi 
precise, sensibilizează in expre
sie artistică viața nouă, înnoită 
a tinărului lor oraș. Cu credința 
că cel puțin o silabă de cintec, 
desprinsă de pe acest străvechi 
meleag românesc, se va alătura 
înaltei cantate de vibrant pa
triotism, care este „Cintarea 
României".

ION ANDREIȚĂ

AGEiXIiA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu 
Iui Comunist Român, a primit din partea lui FRANCOIS MITTER 
RÂND, următoarea telegramă :

Domnule președinte,
Doresc să vă mulțumesc, imediat, pentru urările pe care aț 

binevoit să mi le adresați cu ocazia zilei mele de naștere și car 
m-au impresionat în mod deosebit.

Tovarășii mei din Partidul Socialist și eu însumi împărtășiri 
întru totul dorința pe care o exprimați de a dezvolta bunel» 
relații existente între cele două partide ale noastre și vom depum 
toate eforturile în acest sens.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea sentimentelo: 
mele cele mai bune de înaltă considerațiune.

Cu fidela mea amintire personală.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMA? 
a adresat COMITETULUI CENTRAL AL MIȘCĂRII POPULAR 
PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI următorul mesaj :

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării Mișcării Popu 
lare pentru Eliberarea Angolei ne este deosebit de plăcut ca, îi 
numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să adresăm președintelui Agostinh 
Neto, conducerii M.P.L.A., tuturor militanților săi, poporului angole. 
prieten cele mai calde felicitări, salutul nostru de prietenie și soli 
daritate.

De-a lungul celor două decenii de existență, M.P.L.A. a organiza 
și condus lupta poporului angolez pentru scuturarea jugului colo 
nial, pentru cucerirea libertății și independenței' naționale, care ; 
culminat cu proclamarea, la 11 noiembrie 1975, a independenței d» 
stat a Angolei.

In spiritul poziției sale consecvente de solidaritate și sprijii 
activ față de lupta justă a popoarelor pentru lichidarea oricăro: 
forme de dominație colonială, pentru dreptul lor la o viață liberă 
independentă, Partidul Comunist Român a stabilit și dezvoltă relați 
de strînsă prietenie și colaborare cu Mișcarea Populară pentru Eli 
berarea Angolei, i-a acordat permanent ajutor pe plan politic, diplo 
matic, moral și material.

Considerăm că în prezent, după dobîndirea independenței și afir
marea suveranității de stat a Angolei, sînt create condițiile pentri 
ca, in spiritul convorbirilor dintre secretarul general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, și președintele M.P.L.A., tovarășu 
Agostinho Neto, al documentelor încheiate cu aceste prilejuri, ra 
porturile prietenești, de colaborare și solidaritate militantă dintrt 
partidele și țările noastre să se dezvolte atît pe plan bilateral, cî 
și pe tărimul vieții internaționale, corespunzător intereselor ambeloi 
popoare, ale luptei împotriva politicii imperialiste, colonialiste ș 
neocolonialiste, de discriminare rasială și de apartheid, pentri 
democratizarea raporturilor dintre state și instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, pentru făurirea unei lumi mai bune și ma 
drepte.

La cea de-a XX-a aniversare a creării M.P.L.A., vă urăm succes 
în dezvoltarea economică și socială a Republicii Populare Angola, îr 
consolidarea independenței naționale, în opera de înfăptuire a aspi
rațiilor de progres și bunăstare ale poporului angolez.

Vizita delegației de prietenie 
a poporului chinez

Delegația de prietenie a po
porului chinez, condusă de to
varășul Ci Pîn-fei, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, secretar 
general al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a 
Republicii Populare Chineze, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră, s-a intilnit joi, 9 
decembrie, la Palatul Victoriei 
cu o delegație română condusă 
de tovarășul Vasile Vilcu, pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

în cadrul convorbirii, s-a fă
cut o informare reciprocă cu 
privire la realizările obținute de 
popoarele român și chinez în 
construcția socialistă și preocu
pările actuale în diferite dome
nii ale activității de partid și 
de stat din cele două țări.

Au fost subliniate cu satisfac
ție bunele relații de prietenie 
frățească, solidaritate militantă 
și colaborare multilaterală sta
tornicite între Partidul Comu

0 NOUĂ UNITATE 
INDUSTRIALĂ 

INTRATĂ IN FUNCȚIUNE
Pe platforma industrială de 

la întorsura Buzăului, județul 
Covasna, a intrat în funcțiune o 
fabrică de scaune, primul din 
obiectivele cincinalului 1976— 
1980, prevăzute pentru această 
localitate.

Intr-o telegramă transmisă cu 
acest prilej C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de către Comitetul de partid și 
Consiliul oamenilor muncii din 
această tînără întreprindere se 
spune printre altele :

Vă rugăm, mult stimate tova
rășe secretar general, să pri
miți hotărîrea noastră, a tu
turora, care trăim și muncim 
în această frumoasă parte a 
țării, de a nu precupeți nici un 
efort, de a munci cu și mai 
multă responsabilitate și dărui
re pentru realizarea fără pre
get a sarcinilor ce ne revin din 
Programul Partidului Comunist 
Român.

snoitvi
• Comentând succesul gimnas

tei românce TEODORA UNGU- 
REANU, obținut la concursul 
de la, Milano, corespondentul a- 
genției „Reuter" notează între 
altele : „Cu o evoluție fermecă
toare, de înaltă clasă, românca 
Teodora'Ungureanu a confirmat 
valoarea școlii românești de 
gimnastică, compensînd absența 
eroirîei Olimpiadei de la Mont
real, Nadia Comăneci, care nu 
a putut participa la concursul 
de la Milano. Românca a obți
nut note foarte înalte : 9,95 la 
birnă și 9,90 la sol, întrecind-o 
cu mai mult de două puncte în 
clasamentul final pe campioana 
maghiară Marta Egervary".

Același comentator subliniază 
și performanța lui DAN GRECU, 
reintrat în circuitul concursuri
lor internaționale după acciden
tul suferit la Olimpiada de la 
Montreal.

Aproape 10 000 de spectatori 
au urmărit întrecerile acestei 
competiții, în care România s-a 
situat pe primul loc în clasa
mentul pe națiuni, fiind urma
tă de echipele Ungariei, Elve
ției, R.F. Germania și Italiei.

• TENIS. Intr-un meci de
monstrativ feminin de tenis des
fășurat la Sofia, jucătoarea ro
mâncă Florența Mihai a între
cut-o cu 6—2, 6—1 pe Budarova 
(Cehoslovacia).

• ȘAH. După o zi de repaus, 
turneul interzonal feminin de 
șah de la Tbilisi a continuat cu 
runda a 7-a. Maestra româncă 
Gertrude Baumstark a remizat 
cu Petra Feustel (R.D. Germa
nă). ' 

nist Român și Partidul Comu
nist Chinez, între Republici 
Socialistă România și Republics 
Populară Chineză, hotărîrea co
mună de a dezvolta și in viitoi 
raporturile spre binele celoi 
două popoare, în interesul cau
zei păcii și socialismului.

La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a fost prezent Li Tin- 
ciuan, ambasadorul R.P. Chi
neze la București.

★
In cursul dimineții, delegația 

chineză a vizitat unele cartiere 
de locuințe din Capitală pre
cum și uzinele de utilaj chimic 
„Grivița roșie". Cu acest pri
lej, oaspeții au avut ocazia să 
cunoască aspecte din realizările 
oamenilor muncii bucureșteni 
în domeniul economic și social, 
preocupările acestora în trans
punerea în viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea al parti
dului cu privire la construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră și 
înaintarea României spre co
munism.

Delegația Consiliului Revolu
ției din Portugalia alcătuită din 
generalul Franco Charais, co
mandantul Ribeiro Cardoso și 
căpitanul de fregată Victor 
Crespo, care la invitația Consi- 

. liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste face o vizită de 
prietenie în țara noastră, a fost 
joi oaspetele municipiului Bra
șov. In cursul dimineții, oaspe
ții s-au intilnit cu elevii și ca
drele didactice de la Școala mi
litară de ofițeri activi de artile
rie antiaeriană și radiolocație 
„Leontin Sălăjan" și au vizitat 
complexul turistic Poiana Bra
șov.

*
George Macovescu, ministrul 

afacerilor externe, a primit joi 
dimineață pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane în Republica Socialis
tă România în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

★
Intre 7 șî 9 decembrie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Co
mitetului Consultativ al Centru
lui european pentru învăță- 
mîntul superior al U.N.E.S.C.O. 
— C.E.P.E.S. — cu sediul . la 
București.

I

• FOTBAL. Sezonul fotbalistic 
european s-a încheiat odată cu 
disputarea meciurilor retur din 
cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.". în general, în 
această fază nu au fost înre
gistrate surprize, pentru sfertu
rile de finală ale competiției ob- 
ținînd calificarea echipele Que
ens Park Rangers, Atletico Bil
bao, Juventus Torino, A.E.K. 
Atena, F. C. Barcelona, F. C. 
Magdeburg. Feyenoord Rotter
dam și Racing White Molen
beek.

De notat totuși eliminarea e- 
chipei Vest-germane Schalke 04 
de către formația belgiană Ra
cing White Molenbeek. învin
gători în primul joc cu scorul 
de 1—0, fotbaliștii belgieni au 
reușit să termine la egalitate 
meciul retur susținut în depla
sare.

Iată rezultatele tehnice ale 
meciurilor retur (în paranteză 
sint trecute rezultatele din tur): 
F.C. Barcelona — Oesters Văx- 
jde (Suedia) 5—1 (3—0) ; Fe
yenoord Rotterdam — Espanol 
Barcelona 2—0 (1—0); Schalke 04
— Racing White Molenbeek 1—1 
(0—1); Videoton — F.C. Magde
burg 1—0 (0—5); Șahtior Donețk
— Juventus Torino 1—0 (0—3); 
A.C. Milan — Atletico Bilbao 
3—1 (1—4); Steaua Roșie Bel
grad — A.E.K. Atena 3—1 (0—2); 
F.C. Koln — Kueens Park Ran
gers 4—1 (0—3).

Tragerea la sorți a sferturilor 
de finală pentru toate cele trei 
competiții europene intercluburi 
(„Cupa campionilor europeni", 
„Cupa Cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.") se va efectua, la 11 
ianuarie, la Zurich.
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