
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, luni a avut loc ședința Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței, au fost analizate rezultatele referendumului de la 23 noiembrie privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre.Comitetul Politic Executiv a apreciat că rezultatele referendumului au pus pregnant în evidență adeziunea deplină a întregului popor român la politica de dezarmare și pace promovată eu consecventă de partidul și statul nostru, voința sa fermă de a se angaja cu toate forțele în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete, practice, de dezarmare, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie.A fost reliefat faptul că organizarea și desfășurarea referendumului ■— la care au participat, pentru prima dată în lume, și tineri între 14 și 18 ani — au constituit o puternică manifestare a profundului democratism - al orînduirii noastre socialiste, care asigură participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor țării la dezbaterea șl stabilirea măsurilor de însemnătate deosebită pentru prezentul și viitorul patriei, la conducerea societății.Comitetul Politic Executiv a subliniat cu satisfacție că milioanele de partici- panți la referendum — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, de Ia orașe șl sate —• au aprobat și sprijinit în mod entuziast, prin votul lor. noua și deosebit de valoroasa Inițiativă de pace a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pătrunsă de o înaltă răspundere față de viața și munca poporului român, de destinele umanității.Comitetul Politic Executiv a arătat că referendumul, care a avut loc într-o atmosferă de puternică unitate, de intensă angajare patriotică, de responsabilitate civică, s-a constituit într-o vibranta ex

presie a stimei, recunoștinței și deosebitei prețuiri pe care întreaga noastră națiune le manifestă față de strălucita activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe arena mondială, față de inițiativele și acțiunile sale consacrate păcii și dezarmării, asigurării tuturor condițiilor pentru ca poporul român să-și poată înfăptui planurile și programele sale de dezvoltare socialistă a țării într-un climat de liniște, colaborare și deplină securitate internațională.Comitetul Politic Executiv, personal secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au adresat cele mai calde mulțumiri milioanelor de cetățeni din patria noastră, care au participat la referendum spunînd un DĂ ho- tărît politicii de pace și dezarmare, întregii politici interne și externe â partidului și statului nostru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea că oamenii muncii, întreaga națiune, vor întări votul de la 23 noiembrie printr-o activitate susținută, prin realizări tot mai mari în îndeplinirea e_ xemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, în realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului pentru dezvoltarea economi- . co-socială a patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor, pentru înfăptuirea neabătută în viață a mărețului Program de 'edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Dînd o înaltă apreciere rezultatelor referendumului, Comitetul Politic Executiv a subliniat că, în actualele împrejurări internaționale, grave și complexe, este mai necesar ca oricînd ca toate statele, toate popoarele să-și intensifice eforturile și să conlucreze tot mal strîns pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară; pentru promovarea fermă a politicii de destindere și securitate, de înțelegere, colaborare și pace în lume.Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie dat publicității Comunicatul Comisiei Centrale pentru Referendum.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
și tovarășa ELENA CEAUȘESCU 
au participat, duminică, Ia referendum, 
în cadrul Întreprinderii „23 August1*

din CapitalăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au aflat, duminică, în mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală pentru a vota, împreună cu ei, în cadrul referendumului privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre.Desfășurată în această zi de mare însemnătate în viața politică și socială a patriei, întîlnirea cu secretarul- general al partidului a constituit pentru puternicul detașament muncitoresc bucureștean un minunat prilej de a reafirma, direct, vibrant, sentimentele de nețărmurită dra-

< goste și stimă față de tovarășul N i’ c o 1 a eCeaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii noasfere, care, de mai bine de • jumătate de secol, slujește, cu abnegație revoluționară și neasemuită dăruire, cu fierbinte patriotism, interesele fundamentale ale poporului, cauza libertății, independenței și prosperității României, idealurile socialismului și comunismului, aspirațiile de pace și progres ale poporului român, ale întregii omeniri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa , Elena Ceaușescu, au fost întîrtipi- nați și salutați cu multă căldură, la sosirea la clubul întreprinderii, de membrii ai Comitetului Politic. Executiv al C.C, al P.C.R., de reprezentați ai Comitetului Municipal de partid, ai marelui colectiv

muncitoresc bucureștean.Mii de oameni ai muncii care lucrează în unitățile de pe această mare și modernă platformă industrială a Capitalei au făcut o impresionantă primire iubiților oaspeți. ■ 1. Din mulțime s_au desprins grupuri de pionieri și șoimi ai patriei, care au oferit, cu gingășie, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori și le-au a- dresat, cu emoție, cuvinte de mulțumire pentru copilăria senină, fericită ce o trăiesc. Tineri și. tinere s-au apropiat, de asemenea, de tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, de tovarășă: Elena Ceaușescu, rugîndu-i să primească florile recunoștinței pe care tînăra gc-
(Continuare în pag. a la)

Cu sentimente de profund atașament față de- întreaga politică a partidului și statului, de
adeziune deplină față de strălucitele inițiative de pace ale tovarășului NICOLAECEAUȘESCU

VALEA JIULUI A VOTAT PENTRU VIITORUL PATRIEI,
PENTRU PACEA OMENIRII

Referendum

Ziua unei mari răspunderi23 noiembrie 1986. O zi istorică, O zi a marilor răspunderi, în care Valea Jiului, asemenea întregii țări, a dat o puternică expresie sentimentelor de profund atașament față de întreaga, politică internă și externă a partidului și statului, de adeziune deplină față de noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu privire la reducerea încă din acest an cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Desfășurat sub semnul acestor vibrante sentimente patriotice, referendumul care a avut loc a prilejuit afirmarea pregnantă a unității de monolit a poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminentul ctitor al României socialiste moderne,1 neabătut apărător al cauzei păcii, de numele și activitatea căruia sînt legate cele mai răsunătoare prefaceri ale țării noastre pe. calea dezvoltării multilaterale.Dis-de-dimineață, localitățile Văii .Jiului au fost cuprinse de animația specifică marilor evenimente. Mii și mii de oameni ai muncii — mineri, constructori, energeticieni, muncitori din transporturi și prestări de servicii, din domeniul circulației mărfurilor, . cercetători, cadre didactice și medicale, studenți, s-au îndreptat spre locurile de muncă, laboratoare și amfiteatre unde — într-un climat profund democratic — și-au: exercitat un drept și, totodată, o îndatorire; constituțională. Animația și-a . pus amprenta și asupra atmosferei, din școli și licee. unde tinerii între. 14—18 ani au fost chemați în Cadruț referendumului, să-și exprime opțiunea cu privire Ia propriul lor viitor. De asemenea, în cartiere, centrele de votare au primit încă de la prima oră. prevăzută în programul referendumului numeroși cetățeni și cetățene — pensionări, casnice —- care au făcut, ca întotdeauna proba înaltei responsabilități cetățenești. l" :Prezenți în mijlocul colectivelor .muncitorești, în școli și cartiere, reporterii și corespondenții ziarului au consemnat date elocvente despre: .desfășura-
(Continuare în pag. a 2-a)

Vot unanim 
pentru viața, 
pentru viitorul 

nostru„Raportăm, în ziua refe-' rendumului național, expresie a adeziunii noastre depline la noua și vibranta inițiativă de pace a României, 27 000 tone de cărbune extrase peste plan în acest an“, ne-a spus minerul șef de brigadă Constantin Popa, Erou al Muncii ^Socialiste. Alături de ortacii lui s-au aflat și alți mineri de frunte ai Lupeniului, cei din brigada lui Mihai Blaga, care, de asemenea, au venit cu entuziasm și responsabilitate, spre a vota pentru pace, pentru dezarmare.„Uniți în cuget și-n sim- țiri“ — iată gîndul ce i-a. animat pe minerii Lupeniului în emoționantele clipe ale referendumului ; uniți iu abataj, în linia întîi a cărbunelui, uniți aici, în niomentul, votului — vii e- xemple de acțiune, politica, expresie a înaltei . coriști- ințe muncitorești.Tot: la I.M. Lupani, cu aceleași vibrante sentimente .s-au prezentat la Vot încă în primele minute de la deschiderea refe-
II. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Cărbunele nostru — cărbunele păciiPrimele ore ale zilei în care întregul popor român, la secțiile de votare, printr-un DA hotărît și-a exprimat dorință sa de pace, colaborare și înțelegere cu toate popoarele lumii, exprimîndu-și astfel puternica adeziune la înțeleaptă politică a partidului nostru al cărui promotor strălucit este încercatul nostru conducător, Eroul păcii. Erou între eroii neamului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Grupuri compacte de mi

neri de la Dîlja pășesc în secții de votare, amenajate sărbătorește, cu ho- tărîrea oamenilor căliți în munca neabătută pentru a da țării cît mai mult cărbune, a hoțărîrii omului' care dorește ca rodul muncii lui, să fie folosit, . așa cum spunea brigadierul Nicolae Toima, prezent la vot cu întregul schimb : „Numai pentru pace și bunăstare, pentru fericirea oamenilor, pentru viitorul luminos al țării1*. Alături de ei, un

alt șef de brigadă, de a- semenea , eu întregul schimb, Gheorghe Matei.' au semnat, cu semnătura apăsată a omului care mînuiește zilnic pikame- rul și mașina de perforat, pentru noua inițiativă de pace a României socialiste, a secretarului general al partidului nostru. In rîndurile minerilor de la Dîlja care au votat la primele ore i-arn înttinit
Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Semnături pentru pace, la IACMM Petroșani. Foto: T. ALEXANDRU
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VALEA JIULUI A VOTAT PENTRU VIITORUL PATRIEI,
PENTRU PACEA OMENIRII

Minerii Lonei, la unison cu (araSemnătura' în dreptul rubricii DA, la referendum, un moment de înaltă trăire patriotică a mîn- driei de a fi român, participare a de la Lopea, și conducerea socialist al țării, de orizont prin cele nouă puncte de votare din întreprindere. La ora 7 dimineața, votaseră aproape 1500 de mineri, tehnicieni ți ingineri, din 2400. .— Colectivul nostru, remarca Ilie Păducel, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, a întîmpinat acest eveniment de importanță istorică din viața țării rezultate de prestigiu, norîndu-și astfel rea la întrecere tă, adresată Ia anului, tuturor lor țării din ramura cărbunelui. Concret — plus 27 369 tone cărbune la 1 noiembrie, alte pînă în dimineața de 23 noiembrie.— Prin astfel de

de minerilor la făurirea destinului Un tur

cu o— chema- socialis- începutul mineri-pînă1416 zileifapte și semnăturile noastre, ‘ ne manifestăm adeziunea față de noua inițiativă de pace a secretarului general al partidului nostru, tovarășul N i c o 1 â e Ceâușescu, Minerul de onoare al țării, remarcă șeful de brigadă Iosif Bucur. Spre exemplu, sectorul III. .’Acumulasem, datorită greutăților de ordin tectonic, restanța; In o însemnată luna noiem- .

brie am recuperat deja 2286 tone, angăjîndu-ne astfel să ne îndeplinim sarcinile anuale.— Sectorul II, raportează cu mîndrie sing. Gheor- ghe Bunea, șeful sectorului, a obținut în această perioadă plus 1600 de cărbune. .Fiecare semnătură tă deci' încărcătura de semnificații a fapte de prestigiu, nează pentru pace, tru. 'dezarmare, împotriva războiului și pericolului nuclear, șefii de brigadă Gheorghe Poenaru și fra- autorii, împreu- ........... i minei,

tone

La datorieCei ce asigură comuni- . carea dintre oamenii aflați la distanță — lucrătorii Oficiului PTTR din Petroșani — au ținut să fie prezenți încă de da prima oră a zilei de duminică, la centrul de votare. Intre cei prezenți, electromecanicii Ion Bâlteanu, fruntaș în întrecerea socialistă, Alexandru Filip, Dumitru Barna, Pândele Ploieșteanu, telefonistele Doina Floarea, Carolina Miron, Melinda Iliescu, muncitorii Elena Față, E- lisabeta Marton, George- ta Romanescu, Ion Vitan, care dînd exemplu de Î- naltă conștiință muncitorească, și-au alăturat glasul milioanelor de oameni ai muncii, care, în numele rațiunii, al vieții, al dorinței de a edifica în România comunismul, au spus DA la marele referendum național. După vot, lucrătorii oficiului PTT și-au continuat munca pusă în slujba oamenilor, a comunicării între cei ce, în pofida faptului că se află la distanță, își pot comunica gîndurile, sentimentele. (Al. II.)

nului muncii peste numai trei zile.: — Și noi, ne relatează șeful de brigadă Cornel Pilea, din cadrul sectorului V, avem realizări bune. Ca fiu de țăran.;, jian, ci urmaș de miner, trăiesc asemenea milioanelor . de cetățeni . ai României socialiste, satisfacția de a contura ctitoriile „Epocii Nicolae Ceâușescu", perioadă care asigură țării .1 ' i orizonturi de prosperitate economică și civilizație. Din familia Pilea au semnat azi pentru pace și cei. lalți frați ai mei, de : asemenea mineri — Ma'rcu, vagonetar, Viorel, lăcătuș la sectorul VIII, Nicolae și Petru, de la carieră. De fapt, fiecare colectiv constituie o sudată familie muncitorească, întreagațară e o familie de suflet și crez a generației ' de azi și a celor viitoare.Fiecare semnătură-faptă de prestigiu pune în valoare crezul unanim al națiunii noastre social is-; te, care își urmează cu credință conducătorul iubit, secretarul general . al partidului, vocația sa constructivă și dorința de pace, , angajarea entuziastă în îndeplinirea prevederilor celui de.al XlII-lca Congres al partidului, ca. re voi' asigura trecerea României la stadiul de țară mediu dezvoltată.

poar- piină unor Sem- pen- noi și luminoase
ții Antal, < nă. cu specialiștii ai noii tehnologii de lu. cru în Valea Jiului, tavanul de rezistență. Pun semnătura în dreptul rubricii viață și înțelegere între popoare cei patru frați Mîndruț — Grigore, Petre, Vasile, Nicolae, ce- ceilalți lorlelalte rude Și ortaci din brigada fruntașă.-— Anton Floreă, precizează maistrul minier principal Aurel Nelepcu, șeful sectorului IV. se află • deja în șut, după ce, bineînțeles, s-a pronunțat în favoarea silabei esențiale a fericirii și prosperității planetei. Mobilizîn- du-se exemplar, ortacii săi au adăugat celor 8800 tone de cărbune extras suplimentar pînă la 1 noiembrie alte cîteyasute, care fac astfel posibilă petrecerea Revelio

incit și independent patriei.„Am trăit tragedia celor două războaie mondiale —- ne-a spus țăranul Petru Mihăiasă, care are peste 82 de ani. Pentru popor, pentru oameni, pacea este bunul cel mai de preț. Numai trăind în pace putem să ne creștem copiii, să ne realizăm gîn- durile de prosperitate și bunăstare sub conducerea înțeleaptă a partidului, . a iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul N i c o Ceâușescu, secretarul neral al partidului".Strîns uniți în partidului, al lui său din Uricani și-au mat, în cadrul mului, hotărîrea de milita neabătut pace și dezarmare, tru înfăptuirea ră a sarcinilor ce. le re-—.. ... documente ale celui de-al XIII- lea Congres , al partidului.
Viorel STRĂUT

Ion VULPE

. Nouă și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceâușescu, secretarul general al partidului, a cunoscut, duminică, adeziunea deplină a cetățenilor din Uricani. Minerii de la cele trei întreprinderi de pe raza localității, constructorii, preparatorii, cooperatorii, forestierii, țăranii, și-au exprimat, încă de la primele ore ale dimineții, dreptul la vot, adeziunea deplină la politica de pace . a României socialiste. I- nainte de începutul schimbului I, minerii și mecanizatorii din brigada 1, condusă de maistrul Constantin Toncea, de la I,M. Cîm- pu lui Neag, au spus DA unanim pentru dezarmare, pentru pace. Ei și-au întărit votul cu un frumos succes de muncă : 48 000 tone de cărbune extras peste plan în perioada care a trecut .din acest an. Constructorii din formația complexă „Valea de Brazi" a IACMM, în frunte cu sing. ______Ioan Eșiu, șeful formației, vin d}n istoHcele . votaseră la ora 8, cu toții. In sala casei de cultură din localitate, pensionarii Petru Dinea și Maria Di- nea au fost prezenți printre primii, de la ora 6, la vot, alături de Simian Kubi, Alexeandru Troznay, Daniela Glăvan, Floarea și Petru Mihăiesc, Grigore Constantineseu și alte zeci de cetățeni dornici de a se pronunța pentru viață pentru viitorul liber, fe-

1 a. e
ge-jurul secretaru- general, cetățenii expri-referendu- a pentru pen-exempla-

în numele vieții•A

„ Am spus ie vieții, în ui! ui". Sînt care le-am DA în numele cuvinte auzit nunje- viito- pc rostite cu emoție, duminică, încă; din primele minute ale dimineții, de cei ce au ținut să fie prezenți la centrele de, votare spre a_și exprima deplina adeziune la noua. inițiativă de pace a României.’Ne-am aflat, printre cei ce trăiesc și muncesc în orașul Lupeni. La IF'A „Vîscoza" asistăm la un moment semnificativ. Un grup de 30 de operatoare chimiste conduse de coordonatoarea formației, Irina Hribal — mame, soții, fiice de miner — s-au prezentat împreună, . la prima oră, la vot. Alături, s-au aflat Maria Sîrbu și soțul ei Nicolae Sîrbu, tot operatori ehimiști, preună cu cele două fiice, Elena și Viorica, de menea, oameni ai i-.__.__ la IFA Vîscoza. Opțiunea pentru pace a unei fami-
îin-‘ ase- muncii

Iii, un. DA. spus eu hotărâre pentru liniștea căminului. pentru viitorul ferit de ororile conflagrației..La Preparăția Lupeni, stăm de vorbă cu două familii aparținînd la două generații diferite, în fapt, părinți și copii. „Am spus DA pentru ca munca noastră să dea rod bogat, pentru a ne vedea visurile împlinindu-se. Cu gînduri am- votat dezarmare, pentru —• ne-a declarat lăcătușul Mihai Șusta, prezent la vot împreună cu soția sa, Maria, de asemenea, lăcătuș, fiica. Lucia, și ginerele, Gavrilă. O familie muncitorească, o familie de preparatori ai cărbunelui care cu fiecare zi, îngemănează în tone de cărbune preparat pentru economie, gîndurile » de pace, de muncă, în numele. vieții !

aceste pentru pace"

1. DOBROGEANU

Cărbunele nostru—cărbunele păcii
(Urmare din pag. 0pe minerul de puțuri Ion Baicu și minerii Dinu Năstase,-Vasile Niță, Aurel Pită, maistrul electromecanic Lazăr- Gălățan.La mina Livezeni, Eroul Muncii Socialiste, Teodor. Boncalo s-a prezentat la vot. împreună cu întreaga brigadă și și-au exprimat prin semnăturile puse, deplina adeziune la noua și strălucita inițiativă de pace a României socialiste de a reduce cu 5 la sută armamentele, efectivele și ; cheltuielile militare. Ca Un simbol al dorinței de pace maistrul loan Alstani a votat împreună cu feciorii săi, mineri frontaliști. Printre cei dintîi s-a prezentat la vot și tînărul muncitor care încă nu a împlinit 18 ani, porel Mirci.La IPCVJ la ora 6, maiștrii Ermogen Magda și

Petru Vințan, ing. Ioan Szilagy și. electricianul Marin Avram, oameni care printr-o' activitate susținută înnobilează rodul muncii minerilor, și-au spus răspicat, printr-un D.1 ferm, gîndul lor, dorința lor de a trăi în de a contribui latarea României intr-un climat de colaborare și înțelegere cu toate popoarele lumii.
La Liceul industrial minier din Petroșani.

Dili toată inima

■și creației pe aceste leagUri strămoșești.Cei aproape 1700 de ii Liceului industrial

La întreprinderea de tricotaje Petroșani.

—• Este o zi unică în viața noastră, a tinerilor între 14 și 18 ani, spunea elevul Ovidiu -Vîlcu din clasa a X-a G a Liceului industrial din Petroșani, împreună cu toți cetățenii patriei, ne manifestăm res-' ponsabilitatea și maturitatea. Votez din toată inima pentru o lume a păcii, în care noi, tinerii, să putem prelua ștafeta muncii ' ■ me-

nier, cuprinși de emoția participării la un act politic cu semnificații bite în viața țării, exprimat duminică neața opțiunea de a învăța în liniște, într-o țară a păcii....Ora 6 la Institutul de mine. O atmosferă sărbătorească, ațît de caracteristică marilor evenimente politice. Grupuri-grupuri, cei 2655 de ștudenți, cadre didactice, toți oamenii muncii din această prestigioasă instituție de învăță, mint superior, intrau în corpul amfiteâtfelor din spațiile noi de învățămînt spre a vota pentru pace.(Urmare din pag. D __ _4dînc sădite în su.
Vot unanim

elevi m i-
rendumului, lăcătușul Marcel Ionel, un tînăr care nu a împlinit încă 18 ani,,și care s-a aflat în fața primei sale opțiuni politice majore, lăcătușul . Petru Bander, care peste numai cîteva zile, după '25' de Sni de muncă neîntreruptă aici, va ieși la pensie, Andrei. Kovacs, de la sectorul IV, tatăl a patru copii, care ne-a relatat după exercitarea votului: „Am spus DA vieții, viitorului copiilor mei, viitorului lumi- t nos al patrei".

deOse- și-au dinii-
fletul și conștiința noastră, aspirațiile tuturor studenților sînt aspirații de pace, mărturisea Ovidiu Ștefan, student în anul III al Facultății de mine. Cu mîndrie patriotică și responsabilitate socială votez pentru o lume a păcii, exprimîndu-mi astfel nețărmurita adeziune la politica profund umanistă a partidului și statului nostru, la strălucita inițiativă a tovarășului Nicolae Ceâușescu, secretarul general ai partidului, prin care se dă lumii întregi un e- xemplu de o măsură concretă consacrată dezarmării și păcii.

. T. SPĂTARE ■

Ziua unei mari răspunderi
(Urmare din pag. 1)rea referendumului, opinii ale oamenilor muncii exprimînd într-o sinteză deosebit de sugestivă dorința unanimă de. a susține din inimă politică de pace a Rolnâniei socialiste, strălucitele inițiative șle secretarului general ăl partidului, tovarășului Nicolae Ceâușescu, eminentul nostru conducător care a ridicat necontenit prestigiul țării noastre în rîndul tuturor națiunilor lumii contemporane.Redăm, în reportajele noastre impresii, gînduri și imagini din timpul referendumului,- eveniment politic major desfășurat sub semnul dorinței de pace a tuturor celor ce trăiesc șimuncesc în municipiul nostru. ‘
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VALEA JIULUI A VOTAT PENTRU
VJ±TORJJJL PA TRJEJ,

PENTRU PACEA OMEN IR II
Semnaturi pentru progres 

și bunastare
Cu gîndul la viitorul 
tuturor fiilor țării

Cu planul pe 11 luni îndeplinit

Victorie pe frontul pașnic 
ai cărbunelui

Așa cum au ieșit din mină, ortacii lui Ștefan Alba, toți minerii din schimbul de noapte, s-au prezentat, printre primii să-și pună semnătura pe buletinul de vot. La ora 7 votaseră peste 50 din cei 80 de membri ai acestei formații fruntașe de cîțiva ani, nu numai la mina Petrila ci și pe întreaga Vale a Jiului.— Am spus cu toții un DA hotărît pentru pace, pentru dezarmare. Și știm pentru ce... Eu, cel puțin, am multe amintiri din războiul pe care l-am trăit pe cînd eram doar de o șchioapă. Tata a plecat la război și nul-am mai văzut 7 ani. Mama, cu 4 copii iniei, arămas să ne crească, sălucreze pământul. Ororile războiului le-am resimțit prin lipsuri de tot felul, mai ales prin foamete. Vrem ca ororile războiului să nu se mai repete niciodată. Toți avem copii. Eu am păstrat tradiția părinților: am tot 4 copii. Pentru ei lucrez, pentru prezentul, și Viitorul tuturor fiilor țării. De" aceea, așa cum ■-ne-a îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Marea adunare populară din Capitală, am votat pentru dezarmare, hotărîți să susținem opțiunea prin faptele noastre, de muncă in abataje. Bunăoară, în '■ schimbul de noapte din
Am votat pentru un scop nobilAsemenea- oamenilor, muncii din întreaga țară, și constructorii de utilaje miniere din Petroșani au participat încă din primele ore ale dimineții la referendum, exprimîndu-și printr-un DA hotărît, a- deziunea deplină față de noua și strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Muncitorii, tehnicienii, inginerii, întregul personal și-au pus semnătura de conștiință pe buletinele de vot. Un vot pentru viață, pentru munca pașnică, pentru pace și dezarmare, un vot . pentru legământul de a munci cu abnegație, cu spirit revoluționar. putem

'• If M Petroșani.

care am ieșit, am adăugat încă 200 tone .cărbune la producția suplimentară de peste 50 000 tone realizată de la începutul anului...Un alt interlocutor ne-a fost Gheorghe Borșoș, miner în brigada lui Mihai Ignat din sectorul I. A ieșit și el din schimbul de noapte, în care au făcut ultimele pregătiri pentru ca în abatajul nou deschis în cinstea evenimentului zilei, pe stratul 5, duminică, în schimbul I, să realizeze prima pușcă- tură, să extragă primele tone de cărbune.Pînă la ora 8, votaseră, tot în grupuri compacte și minerii altor brigăzi de frunte ai Petrilei, ă lui Leonte Dumitru și Szasz Sandor din sectorul III, toate echipele de electromecanici din sectorul VIII, precum și minerii specialiști din brigăzile fruntașe ale lui Constantin Borș, Vasile Pavel, Ioan Pop, Francisc Barabaș și Eme- ric Szabo din sectorul de investiții. Un exemplu grăitor de conștiință civică a dovedit brigadierul Constantin Borș — după ce a semnat buletinul cu minerii cu care abia ieșise din schimbul III, și-a luat, cîteva burghie, proaspăt ascuțite, s_a reîntors in mină, cu ortacii din schimbul I.Pentru a-și întări adeziunea la politica de pace cu noi fapte de muncă, de vrednicie minerească.
Ioan DUBEK

tru ridicarea continuă a patriei pe noi: trepte de progres, și civilizație în- tr-o lume a păcii și colaborării, fără arme și fără războaie. La aceste idei s-a referit și ing. Gh. Do- garu, șeful serviciului CTC al întreprinderii :— Am spus un DA ferm la referendum fiind con- știenți, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala cuvîntare rostită la Marea adunare populară din Capitală, că stă în puterea oamenilor, a popoarelor, să oprească cursul periculos al evenimentelor din viața internațională, să impună pacea. Pacea creează climatul în munci, în ca

La I.M. Vulcan, în sala împodobită sărbătorește,- imediat după. ora 6, intră primul grup de mineri : sînt ortacii dinschimbul I al acestei zile, care, înainte de intrarea în șut, au venit să își exprime voința lor de pace, în cadrul referendumului. Semnături pe listele de votare, în dreptul coloanei cu DA, pun Gheorghe Buhuțan, binecunoscutul șef de brigadă, și tovarășii lui de muncă, Nicolae Mihai, Ion Moșilă, Valica Dumitru, Petru LupU, Ludovic Didi, Ion Cociș. La ieșire, se întâlnesc cu schimbul III, cu Miluță Roșu, Gheorghe Popescu, Iuliu Gabor, Luca Petraru, Deneș Lenghel — cu aceia care au încheiat în abataj, o rodnică zi de muncă, bilanțul cu care pășesc în sala de votare, fiind de 300 de tone decărbune — ceea ce înseamnă o rotunjire la 8000 de tone a producției suplimentare de cărbuneobținută de la începutulanului. Aceleași fapte de muncă, semnături , viguroase pentru pace, aduc, în fructuosul bilanț, al zilei, și minerii brigăzii conduse -'de Traian Borșa, cei care au ridicat la 6O0O de tone plusul înregistrat de la începutul anului. ...O „mărturie" consemnată la punctul. de votare a- menjat la Școala generală nr. 4 din Vulcan. Interlocutor ne este Andrei Szabo, în vîrstă de 65 de ani: „Am votat DA, cu toată conyingerea celui ce a cunoscut ororile unui răz
re putem construi. Dorim ca niciodată norii războiului să nu ne amenințe, iar această dorință o vom susține prin munca noas- » tră pașnică. Sînțem hotărîți să fim la înălțimea încrederii și grijii pe care partidul ne-o poartă, la înălțimea timpului eroic pe care îl trăim. Vocația noastră de constructori de utilaje miniere încorporează și vocația de luptători pentru ca tot ceea ce făurim să nu fie distrus de armele unui război nimicitor, ci să folosească unui scop nobil: progresul umanității.

Ioan BALDI, 
Petroșani

boi; am spus DA, din toată inima, cu mîndrie. patriotică, pentru noua inițiativă de pace a țării noastre, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am spus DA pentru viitorul liniștit al acestor copii care învață în sălile de clasă ale școlii, pentru viața ferită de războaie a tuturor copiilor lumii, a generațiilor care vin"....La întreprinderea de confecții din Vulcan, la primele ore ale dimineții s-a consemnat o masivă participare la vot; și Mici, în fața listelor, au' venit colective întregi de muncă, din secții, din ateliere, purtând cu ele rodnicia faptelor de muncă: depășirea pe această lună a planului producției marfă cu peste 3 milioane de lei, importante sporuri la producția pentru export. Intre semnăturile de a- probare a reducerii armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare cu 5 la sută, notăm nume ca Stoleru Cațrina, Ana Chișpol, Carolina Banhazi, nume de muncitoare fruntașe, mame a câte trei și patru copii.
Sabin BORCAN

Dorința de bine 
a oamenilorDuminică în zori, la A- ninoasa. Oameni muiți populau străzile sau co. Uorau dealurile în straie de sărbătoare, Lâ punctele de votare, oamenii și-au exprimat dorința lor de pace, opțiunea lor po- ■ litică, afirmată în cadrul referendumului, era încărcată de profunde și majore semnificații.La I.M. Aninoasa, primii care au votat au fost minerii din cunoscuta brigadă a lui Vasile Florea, cel care a preluat ștafeta de la Pavel Dediu. Apoi, tot primii, au intrat în șut. La ora 8 votaseră 90 la sută din oamenii muncii de la mină. Tinerii Sorin Bircea, Marin Dan- ciu, Daniel Dudău, Daniel Blag, Sebastian Cătălina au susținut duminică primul lor examen de maturitate. Tema: pacea. Răspunsul a fost unanim — DA păcii, NU războiului.La AUTL, UMTCF, depozitul forestier, opțiunile au fost exprimate, în unanimitate, pînă la ora 9. Conducătorul auto Aurel Țabîră, de la AUTL, forestierii Eugen Pakot și Gheorghe Beteringhe sînt doar câțiva dintre cei cu care am stat de ' vorbă după semnarea listelor. Fără îndoială, , cel mai frumos amenajat punct de votare a fost la Școala generală din Iscroni. S-a organizat o expoziție cu desene ale copiilor, avînd ca temă PACEA. Primul, în. zorii zilei, a votat pensionarul miner Nicolae Rădoi.O definiție a păcii, desprinsă din discuțiile purtate în fața listelor de opțiune-: Florea Ionescu, miner șef de brigadă: „Pacea înseamnă lumină și ’ căldură. Cărbunele dă lumină și căldură. Pacea înseamnă, deci, cărbune'!".Mircea BUJORESCU

Ortacii din brigada lui Petru Bălan, . sectorul III al minei Vulcan, a- tunci cînd, au intrat, la câteva minute după ora 6, în sala unde era amenajat punctul de votare, purtau izbânda în priviri. Și Iuliu Lupaș, și Vasile Covaciuc, și Andrei Dă- nilă,' și toți ceilalți care încheiaseră schimbul III al zilei de 22 noiembrie, aveau de ce să se bucure: prin producția dată de ei și de colegii din celelalte brigăzi ale sectorului, se atinseseră parametrii planului pe 11 luni. Cu alte cuvinte, sectorul devansase, cu o săptămînă, calendarul producției.Din discuțiile purtate cu ei, cu conducerea sectorului, am desprins cîte- va dintre elementele ce conturează dimensiunea succesului, a acestei victorii repurtate pe unul dintre cele . mai pașnice fronturi — frontul mucii, frontul cărbunelui. „Pîr- ghia esențială a bilanțului fructuos o constituie creșterea productivității muncii — la acest capitol ran-, damentele în cărbune fiind depășite cu mai bine de 30<0 de kilograme pe post", subliniază inginer Andrei Fodor, șeful sectorului. Este „un capitol" la care brigada condusă de Gheorghe Păduraru a înscris („paginile" cele mai semnificative: minerii din acest puternic și harnic colectiv au atins randamente de 10 tone pe post, au aproape 3300 de kilograme mai mult decât nivelurile prevăzute. Este u'n „capitol", la care au contribuit, în mod substanțial, și celelalte brigăzi ale sectorului, cele conduse de Ioan Bud,Gheorghe Monoraru și Cosma Foca. Ce-i drept,ultima dintre ele cam„avea probleme" , cu pro- ductivitățile — ba din C.T. DIACONU

Faptele de muncă rodnică, 
semnificativă pledoarie pentru paceZiua de 23 noiembrie, data la care, într-o impresionantă unitate de voință, poporul nostru și_a exprimat deplina a- probare față de noua inițiativă de pace a României socialiste, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, această zi a însemnat, pentru colectivele de muncă din unitățile economice ale Văii Jiului, un rodnic și semnificativ bilanț de producție. Din abatajele minelor pînă în secțiile și atelierele în care au lucrat constructori de mașini, tricotoare și confec- ționere, au sosit vești care ilustrează dorința și vocația de muncă pașnică, de muncă in slujba progresului, înfloririi multilaterale a patriei socialiste.• Minerii de la Paro- șeni au amplificat, prin producția suplimentară obținută în data de 23 noiembrie; succesele , înregistrate pînă acum. Cu cele 989 de tone extrase1 peste .sarcinile de plan ale zilei, ei au ridicat la 31 345 de tone cantitatea de cărbune livrat în plus de ia începutul lunii noiembrie.« Și colectivul de muncă al celei mai mari mine din Valea Jiului și din țară, mina Lupani, a contribuit la bilanțul fructuos al acestei zile : din 

pricina tectonicii zăcământului, ba ca efect al aprovizionării necorespunzătoare cu materiale, ba, și ortacii o spun cinstit, din cauza unei. delăsări de ultim moment. Și, atunci s-a făcut simțită • solidaritatea minerească, ajutorul sectorului, așa încât, . în prezent, în această ofensivă pașnică pentru cît' mai mult cărbune, brigadă, a ajuns în prima linie a rezultatelor meritorii.A vorbi despre ofensiva pe frontul cărbunelui în preajma locului unde minerii își exprimau adeziunea la inițiativa de pace a țării noastre,' în zorii, unei dimineți liniștite, în: primele minute ale refe-, rendumului de la 23 no-, iembrie, ni se pare a depăși, semnificația unui dialog obișnuit despre producție, despre lupta pen-, tru cît mai mult cărbune. Coincidența de loc și de timp nu este „pur și simplu" întîmplătoare: eaexprimă, intr-un mod convingător, rostul profund al muncii minerului, a celui care, din adîncurile frămîntate ale pământului, scoate lumina și căldura pentru semenii săi.Pașnicele, dar atît de semnificativele . calcule au continuat: „Faptul că ne.am îndeplinit, mai devreme,'planul pe 11 luni, ne va permite ca, pînă la sfârșitul lui noiembrie, să obținem o producție suplimentară de. cel puțin 7000 de tone de cărbune", conchidea inginerul . Andrei Fodor, șeful sectorului. Și, „statul său 1»ajor", in care intră, .de drept, șefii de brigadă, cei care își conduc ortacii din linia întîi a frontului de cărbune, atît de pașnicul Stat' major al sectorului III producție de la mina Vulcan, este pe depfin de acord.

abataje a fost expediată o producție de 7 340 de tone de cărbune, cu 267 de tone mai mult decît prevederile preliminarului.• Viguroase „semnături de muncă-' a pus și colectivul de la întreprinderea minieră Cîmpu lui Neag, prin depășirea preliminarului zilei cu 157 de tone — apropiindu-se, astfel, de cantitatea de 10 000 de tone de cărbune extras în plus față de sarcinile lunii noiembrie, ceea ce înseamnă onorarea, în devans, a angajamentului asumat pentru această perioadă.. -ij» Vești bune și de la mina Petrilă : colectivulacestei întreprinderi și_â depășit prevederile zilei cu 110 tone de cărbune, confirmând, . în felul a- cesta, procesul de redresare fermă a. producției, de înscriere a activității pe coordonatele indicatorilor .de plan., • O zi rodnică și-pentru constructorii de utilaj minier : de pe fluxul de fabricație al IUMP au fost expediate cinci transporturi de piese și suban- samble, pentru complexele mecanizate, cu destinația nuna Lupeni. De asemenea, au fost finalizate și pregătite pentru livrare 19 de grinzi, ele urmând să fie trimise u- nor narteneri de nestt hotare.
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășa ELENA CEAUȘESCU 
au participat, duminică, la referendum, in cadrul întreprinderii 

„23 August" din Capitală
(Urmare din pag. I)nerație le-o poartă pentru condițiile tot mai bune de muncă și viață. In rîndul acestor tineri se aflau băieți și fete, între 14 și 18 ani, care și-au manifestat bucuria și satisfacția de a vota, împreună cu întregul popor la referendum, de a sprijini prin votul lox’ strălucita inițiativă de pace a conducătorului iubit _ al partidului și statului, _ de a-și spune răspicat cuvîntul îhtr-o problemă fundamentală care privește soarta tuturor generațiilor —- dezarmarea și pacea.Făcîndu-se ecoul simță- mintelor pe care le împărtășeau, în aceste mo- • mente deosebite, toți cei ee muncesc din patria noastră, mai mulți Eroi ai Muncii Socialiste din întreprinderile Capitalei au exprimat, în cuvinte calde, a- probarea unanimă față de noua și importanta acțiune de pace a României, a președintelui ei, care corespunde în cel mai înalt grad aspirațiilor poporului nostru, ale tuturor națiunilor lumii, precum și ho. tărîrea de a întări votul dat la referendum prin realizări de seamă în activitatea lor creatoare, pașnică, consacrată înfloririi continue a României socialiste.In continuare, tovarășul Petre Răducanu, secretarul Comitetului de partid, președintele Comisiei pentru referendum de la întreprinderea „23 August", a raportat că toți oamenii muncii din această citadelă a muncii pașnice și-au exercitat dreptul constituțional de vot, spunînd Un DA hotărît pentru dezarmare și pace, pentru realizarea programelor noastre de progres și bunăstare, pentru politica realistă, clarvăzătoare, umanistă a partidului și statului, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pământul patriei.A urmat un moment de înaltă , și profundă semnificație, trăit cU adîncă e

moție, cu intensă satisfacție și mîndrie patriotică de cei prezenți, de întreaga națiune.Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și_a pus, cu fermitatea ce-i caracterizează întreaga gîn- dire și acțiune dăruite păcii, binelui poporului român, semnătura pe buletinul de vot al referendumului. Acest DA pentru reducerea armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare ale României, întărit prin marea autoritate, prin deosebitul prestigiu al conducătorului iubit și stimat al națiunii noastre, al întîiului cetățean al țării, semnifică, în actualele condiții internaționale, grave și complexe, un act politic de însemnătate istorică pentru prezentul și viitorul pașnic al țării, al omenirii. România socială și-a reafirmat, încă o dată, cu strălucire, prin cel mai de seamă și autorizat fiu al său, vocația Umanistă și voința de pace, hotărîrea de a se angaja cu toate forțele și de a participa activ la lupta pentru dezarmare, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, fără arme și fără războaie, de a trăi în înțelegere și liniște cu toate națiunile.Același DA hotărît, a- ceeași înaltă opțiune pentru pace și dezarmare au fost exprimate, prin votul dat, de tovarășa Elena Ceaușescu.După momentul solemn al votării, care a avut loc la clubul întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost înconjurați, din nou, cți multă a- fecțiune, de pionieri și șoimi ai patriei, care, în- mîndu-le buchete de flori, le-au reafirmat în versuri, calda lor recunoștință.In acest timp, corul Palatului Pionierilor și Șoimilor- Patriei, a interpretat, cîntecul, intitulat sugestiv, 

„Copiii țării vor să fie pace".Prin gesturi emoționante, prin cîntec și vers, au fost manifestate sentimentele de nemărginită dragoste și încredere în gloriosul nostru partid comunist, în conducătorul său încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care călăuzește cu înțelepciune și cutezanță revoluționară țara și poporul spre orizonturi tot mai luminoa. se de progres și prosperi, tate.S-a dat expresie stimei și prețuirii deosebite față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția importantă ce o a- duce la dezvoltarea multilaterală. a țării, la puternica înflorire a științei, în- vățămîntulul și culturii românești, pentru activitatea neobosită ce o desfășoară pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să fie folosite exclusiv în slujba omului, â propășirii întregii umanități.In versuri sugestive, rostite în aceste clipe sărbătorești, s-a relevat ho- tărîrea tuturor cetățenilor țării de a susține, prin- tr-o puternică angajare patriotică, prin faptele lor de muncă, țelurile nobile ale noii inițiative de pace a României socialiste, inspirată din concepția profund umanistă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, convinși fiind că mărețele planuri de dezvoltare a patriei pot fi înfăptuite numai în condiții de pace și colaborare internațională, intr-un climat de înțelegere și securitate deplină.Mari coruri reunite au interpretat cîntecul atît de scump nouă, tuturor, „Partidul Ceaușescu .— România".. înainte de a părăsi clubul întreprinderii, adresîn- du-se ziariștilor străini ve. niți să relateze despre referendumul privind reducerea de către România a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, to

varășul Nicolae
Ceaușescu a spus :

„După cum vedeți, po
porul român votează pen
tru pace. Și am dori ca 
toate popoarele lumii să 
voteze pentru pace.

Puteți să spuneți pre
ședintelui SUA, Ronald 
Reagan, și secretarului ge
neral al C.C. al PCUS, Mi
hail Gorbaciov, că tinere
tul, copiii și poporul ro
mân doresc cu toții pacea.

Copiii — și sovietici și 
americani —, toate popoa
rele doresc pacea și aș
teaptă să se facă un gest 
în această direcție, în a- 
cest ân sau în anul viitor, 
să se renunțe la armele 
nucleare, să se ajungă la 
înțelegeri. Aceasta este 
voința, acesta este votul 
nostru.

Să facem ca Europa, A. 
merica. Africa, toate con
tinentele, toate popoarele 
să trăiască în pace, fără 
arme nucleare.

Presa trebuie să ajute 
în lupta pentru pace și 
sper că veți face acest lu
cru".La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați, din nou cu

COMUNICATUL
Comisiei Centrale pentru Referendum, cu privire la rezultatul 

referendumului de la 23 noiembrie 1986 in legâturâ cu reducerea, 
de către Republica Socialistă România, cu 5 la sută, 

a armamentelor, efectivelor $i cheltuielilor militare
In baza prevederilor 

Constituției Republicii So
cialiste România și ale 
Decretului Consiliului de 
Stat nr. 360/1986, în ziua 
de 23 noiembrie 1986 a a- 
vut loc referendumul în 
legătură cu reducerea, de 
către Republica Socialistă 
România, cu 5 la sută, a 
armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

Comisia Centrală pentru 
Referendum verificînd, în 
temeiul art. 8 din Decre
tul Consiliului de Stat 
nr. 360/1986, procesele ver
bale ale comisiilor jude

deosebită însuflețire de miile de bucure.șteni aflați pe platoul din fața întreprinderii.Cei prezenți au urat, cu toată căldura, tovarășului Nicolae Ceaușescu multă sănătate, putere de muncă, noi și mărețe împliniri în activitatea ce o desfășoară în fruntea partidului și statului, spre binele poporului și gloria nepieritoare a României.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu au fost invitați să se prindă în Hora păcii.23 noiembrie 1986. O zi memorabilă în . care toți cetățenii patriei și, împreună cu ei, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au votat, într-o semnificativă unitate de gînd și voință, pentru reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare ale țării, măsură î- nițiată în numele intereselor supreme ale poporului român, al apărării valorilor civilizației universale, care exprimă hotărî- rea României de a contribui activ, nemijlocit, la 

țene și a municipiului Bucu
rești cu privire la rezulta
tul referendumului din 
ziua de 23 noiembrie 
1986, a constatat urmă
toarele 5

1. In listele de vot au fost 
înscriși 16 073 845 cetățeni 
cu drept de vot, din care 
au participat la referen
dum 16 073 621 cetățeni, a- 
dică 99,99 la sută.

2. In listele de consulta
re a tinerilor în vîrstă de 
14—18 ani, au fost înscriși 
I 577 357 tineri, din care 
și-au exprimat opinia în 
cadrul referendumului 

înfăptuirea dezarmării, de a-și făuri un viitor fericit, socialist și comunist, într-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării între toate națiunile.Toți cei ce trăiesc și muncesc și-au reînnoit, in această zi istorică, prin votul lor, angajamentul ferm de a acționa cu întreaga energie și capacitate creatoare, cu elan revoluționar, pentru transpunerea neabătută în viață a generoaselor idei umaniste cuprinse în magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna marii adunări populare din Capitală, care a avut loc în întîmpinarea referendumului, pentru realizarea exemplară a prevederilor planului pe acest an șl pe întregul cincinal, a obiectivelor stabilite de Congresul al XlII-lea'al PCR, pentru ridicarea României pe trepte tot mal înalte de progres și civilizație, pentru creșterea contribuției sale la înfăptuirea unei păci trainice, aspirația cea mai fierbinte a poporului român, a tuturor națiunilor lumii.

1 577 353 tineri, practic 
100 la sută.

Pentru reducerea, de că
tre Republica Socialistă 
România, cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare au 
votat 16 073 621 cetățeni, a- 
dică 100 la sută din numă
rul total al cetățenilor cu 
drept de vot, participanți la 
referendum, și și-au ex
primat opinia 1577 353 ti
neri în vîrstă de 14—18 ani, 
adică 100 la sută din nu
mărul total al tinerilor ca
re au fost consultați în ca
dru! referendumului.

SPORT - SPORT - SPORT SPORT - SPORT = SPORT .r SPORT
FOTBAL, DIVIZIA A

Jiul — F.C.M. BrașovDeși fără C, Ștefănescu în teren, formația de sub. Tîmpa n-a fost pradă u- șoară în etapa de duminică. Dimpotrivă. A rezultat o primă repriză „explozivă", urmată de o a doua abordată „tactic" de Jiul, drept urmare victoria jucătorilor noștri este logică, firească și —- mai ales — tonică dacă avem în vedere faptul că,- după etapa a XlV-a, „lanterna roșie" a fost abandonată.Startul puternic al formației- noastre putea fi concretizat încă din primele minute. N-a fost însă așa pentru că. în min. 3, la centrarea lui Mulțes- cu, întirzie Lasconi, în minutele 5 și 9 Vaneea ratează din poziții favorabile (de - fiecare dată, singur cu portarul Polgar I), iar în minutele 10 și 18 pătrunderile lui Lasconi și, respectiv, Tirnofte sînt urmate ele șuturi imprecise, de la limita careului de .6 metri. Va veni însă mi

nutul 26 cînd, după șutul lui Lasconi (o primă repriză excelentă I), balonul respins, lateral, de Polgar va fi introdus în plasă de Băluță. După a- ceșt 1—0, 'jucătorii Jiului sînt de neoprit. Min. 27 i centrează Szekely și ratează, pe rînd, Băluță și Vaneea ; min. 28 : pătrunderea lui Dosan este blocată, în ultimul moment, de Naghi. Și vine golul al doilea: în min. 29 un „un^doi" spectaculos și foarte rapid între Vaneea și Lasconi, urmat de un șut imparabil, sub bara tranversalu, și Lasconi înscrie : 2—0.Din păcate, din acest moment, jocul scade clin cota de spectaculozitate, repriza I eoiisemnînd un avantaj liniștitor pentru' gazde. După reluare, după .o ratare a lui Timofte, minutul 53 consemnează o ieșire . Oportună a lui GLrjoabă care respinge cu piciorul din fața lui Bar-- bu. ' Minutul' 59 aduce cea mai frumoasă fază a re-

2-0 (2-0)prizei secunde: schimb de pase între Lasconi, Băluță și Mulțescu . ultimul centrează „peste apărare", preluare cu efect Vaneea și — din nou — portarul brașovean Polgar respinge. Repriza mai consemnează două ocazii brașovene prin Barbu (min. 60) și Cramer (min. 62).Cele două schimbări (Se- decaru în locul lui Dosan și Dina în locul lui Timofte) nu aduc vreo modificare esențială, așa că partida, arbitrată foarte bine de Dan Petresc u, Ma_ nole PaveLDan (ambii din București) și Constantin Gheorghe (Suceava), consemnează o victorie meritată (și foarte prețioasă) pentru- Jiul.Formația utilizată: Gîr- joabă — Florescu, P. Popa, Benone Popescu, Szekely — Mulțescu, Timofte (din 85, Dina), Dosim (din min. "63; Sedeca- ru) ■ — Băiuță, Lasconi, Vaneea.
Al. TATAR

DIVIZIA AREZULTATE TEHNICE i Flacăra Moreni — Dinamo 1—3, Steaua — Chimia Rm. Vîlcea 2—0, F.C. Argeș — „U” Cluj-N. 2—1, Jiul — FCM Brașov 2—0, 
Corvinul — S.C. Bacău 4—1, Sportul studențesc — Gloria Buzău 2—0, Universitatea Craiova — Rapid. 1—0, Petrolul — Victoria 0—0, Oțelul Galati — F.C. Olt 3—1.

CB A SAMEN TUB1. Steaua 13. 11 2 0 30— 5 242. Dinamo 12 9 3 0 39— 8 213. Victoria 14 7 3 4 18—13 174. Petrolul 14 5 6 3 13— 8 165. F.C. Argeș 14' 7 2 5 15—H 166. F.C. Olt 13 6 3 4 12—12 157. Sportul stud. 13 6 2 5 25—14 148. F.C.M. Brașov 14 7 0 7 14—18 149. S.C. Bacău 14 6 2 6: 18—24 14
10. Corvinul 14 5 3 6 22—21 1311. Oțelul Galați 14 4 5 5 14—13 1312. „U‘‘ Craiova 13 4 4 5 11—12 121.3. Rapid 14 5 2 7 15—24 1214. „U" Clu.i-Nupoca 14 4 2 8 14—18 1015. Chimia Rîmnieu Vileea 14 4 2 8 18—28 1016. Gloria Buzău 14 5 0 9 14—36 10
17. Jiul _ 14 3 2 9 11 — 22 818. Flacăra Moreni 14 3 1 1.0. 9—28 7ETAPA VIITOARE, duminică. 3( noiemhrie :
Gloria — Jiul, Dinamo — Sportul studențesc, F.C. Olt — Flacăra, ,,U“ Cluj-Xapoca —- Corvinul; Chimia — F.C. Argeș, F.C.M. Brașov — Rapid, „U“ Craiova — Petrolul, S.C. Bacău — ('țelul. Vit toria — Steaua.
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