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EXERCITO SECRETO EUNINOU DO AR DISCURSO DO PRESIDENTE FRANCÊS
Corte nas importações
foi um ato desleal dos
EUA, acusa Fidel Castro
HAVANA, 5 (UPI — DIA-

«IO DO PARANA') — O pri-
melroJTiinistio Flricl Castro de.

¦fiou ontem A. noito os Esta-
dos Unidos e & Orgnnlzação dOB
Estados Americanos (OBA) ao
afirmar que nada impedirá a
„rojeçáo da revolução em to-
^ia a América Latina.

Em um discurso^ do duas ho-
ras o quarenta e cinco rainu.
tos, nnto aproximadamente um
milhão dn cubanos, Castro de.
núricióu o embargo norte.ame-'
j-icano às Importações praco-
dentes de Cuba, e disse que se

'trata do -ruma deslealdade».
EXÉRCITO X POVO
A enorme multidão, a maior

« reunida em uma concentra,
çiio castrlsta em Havana, aplètu

dlu repetidamente o chefe do
governo. Muitos o saudaram
com a saudação comunista de
não fechada e cantaram o hi-
no comunista ,«A Iriternacio.
nal».

A concentração foi organiza-
da para escutar o que se qua.liflcou como a resposta de Cas.
tro à. decisão da conferência do
Punta dei Esto, de excluir o
seu governo do sistema inter-
americano. Castro disse que a
revolução se estendo a outros
paises da América I/ilina c, quodiversos presidentes latino_ame-
ricanos estão dispostos a em.
pregar tropas norteamerica-
nas contra seu próprios povosa fim de m_nter.se no poder.
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Checoslováquia e URSS
apoiam denúncia cubaria
contra governo dos EUA

NAÇÕES UNIDAS, 5 (Por Bru-
ce \V. Munn. da UPI — DIÁRIO
DO PARANA) — A Checoslovà.
quia c a Rússia falaram na ses-
jão desta tardo do Conselho de
Segurança em favor da denúncia
tle agressão, quò apresentou Cu-
ba contra os Estados Unidos ao
referido organismo.

O representante da Checoslovà.
quia, Karel Kurka, referiu-se à
frustrada invasão do ano passado
por «cubanos» antlcastristas o
sublinhou que «a intervenção mi-
litar dos Estados Unidos fez par.
te do uma sério de manobras pa-
ra conseguir o dominio de sua
ex-colônia».

O subsecretário de Relações Ex.
teriores soviético, Valerian A.
Zorin. interveio para fazer várias
perguntas em relação com a in-
vasão de abril.

«Está agora o embaixador Ste-
verison em condições de reconhe.
cer a agressão ou continuará
«endo tão arrogante a ponto do
querer negá-la agora?»

Defendendo a posição de Cuba,
Kurka declarou que todo povo
(cm o direito à autodeterminação
-orno pedra angular da Carta
das Nações Unidas.

Referindo-se à conferência de
Punia dei Este, Kurka acusou
os Estados Unidos de terem pos
to em jogo' «bolsas de dinheiro
para todo o mundo», a fim de
conseguir uma declaração que

«legalizasse» a intervenção nor
te.americana em Cuba e «ma'nietasse**. os demais países lati.
no-americanos para Conseguir
os atos de agressão contra ou.
ti-os paises dn continente.

O representante cubano Mário
Garcia Inchaustegui revisou a.
visita do presidente Keníiedy à
Venezuela e Colômbia, para di
zer que a recepção «calorosa»,
quo disse ter havido nos refe
ridos paises, tinha sido «caloro.
sa por parte dos militares», que
foram chamados em grande nú
mero para protegê-lo do p0vo».

ARGEL, 5 — (Por Alan Ray.'
mond, da UPI — DIÁRIO DO
PARANA) — Extremistas france.
ses da Argélia eliminaram do ar
esta noite a estação dc rádio o
televisão do Estado de Orã, após
um audaz seqüestro, e substitui
ram o discurso do presidente Do
Gaulle em uma transmissão pró.
prio. de oito minutos do duração.

Esta "transmissão pirata" da
clandestina "Organização do Exór
cito Secreto" (OES), iniciou.se
simultaneamente pela rede dn *
rádio' o televisão do Orã, ás oi
to horas cm ponto, quando o dis
curso do presidente Charles De,
Gaulle começava a ser ouvido em
toda a Argélia e França.

Coincidindo com Isso, a OES fez
explodir uma poderosa bomba
plástica, exatamente à mesma
hora, no exterior da prefeitura
dc polícia de ordem, da atual se.
de do governo dessa região arge
Una. O explosivo causou danos,
mas ainda não se informou de vi-
umas.

Esta ofensiva do Exército Se.
." eretoc-mtra a sede de comunica.
. ções de Orã, principal e caótico'! cenário do terrorismo muçiilma.
* no e europeu desde o começo do

nno. foi precedida pelo seques.
í tro do diretor daquela, Jean
f Houssely, de 36 anos, -e dois de ,
í seus técnicos, durante a' tarde.

A OES desta vez não paralisou «
| funcionamento da rede de tele.

visão, do Estado em Orã mediai!
te expediente do sabotar linhas
de transmissão como fez cm oito
ocasiões anteriores.',0 pessoal regular conseguiu.
Iniciar a transmissão do discurso"
do general Charles Do Gaulle
depois de alguns minutos de de_.
mora, apesar de que a audição.'
era muito imperfeita, possiveLmente devido a atuação dos téc.
nícos militares para "afogarem"
a maior parto da transmissão"privada" do Exército Secreto.* 
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FIDEL: ESTADOS UNIDOS SÃO DESLEAIS

HAVANA, 5 — Perante maior multidão já reunida em Havana, o primeiro-ministro Fidel Castro denunciou o cm bargo norte-americano ás importações procedente» de
Cuba, e disse que se trata ds «uma deslealdade». Fidel disso mais que nada impedirá a projeção da revolução em lô da a América Latina. Nas radiofotos a grando multidão

«o primeiro-ministro Fidel Castro.
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Punta dei Este apresentou resultados positivos

CIA FIRMOU
Justiça
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Alemanha Leste convoca
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meio milhão de jovens
para o serviço militar
BERLIM. 5 (Por Edward Shields

da UPI — DIÁRIO DO PARANÁ)
— A Alemanha Oriental dispôs
hoje a inscrição de meio milhão
de jovens para cumprir o servi
ço militar obrigatório, por um
prazo de 1B meses, a fim de re.
forçar os efetivos das suas forças
urinadas.

CIFRA MÁXIMA
0 ministro de Defesa oriental,

Karl Heinz Hoffman, disse que
a inscrição não elevará o limite
das forças armadas mais além da
cifra máxima de 90 mil homens.
Porém, o Ministério de Defesa da
Alemanha Ocidental calcula que
ns referidas forças já sobem
atualmente a 200 mil homens.

Hoffman ordenou a de todos
os jovens nascidos* no espaço de
quatro anos entre 1940 e 1943, os
finais deverão inscriver.se nos
Postos de polícia de seus distri.
ios respectives; as estatísticas da
Alemanha Oriental assinalam a
cifra de 524.000 para os nascidosnesse periodo.

O breve anúncio foitto peleServiço de Notícias da AlemanhaOriental, "ADN" diz que os deta.lhos da conscrição serão dados aconhecer mais tarde. Em fontescompetentes de Berlim Ocidentalconsta que as inscrições terminafao em cinco de março e que os
Jovens deverão ser incorporados•o exercício pouco depois.

AMAZONAS ALEMÃS
Esta disposição significa que aAlemanha Oriental seguiu apauta de todos os outros mem.*°r<-s do Pacto de Varsúvia,: que«stabeleceu o serviço . militarObrigatório. Todos os homens,.en

tre 18 e 50 anos de idade pode.
rão ser chamados sob bandeira.
As mulheres, em troca, poderão
ser convocadas "em tempos do
emergência nacional".

Não está esclarecido se a or.
dem de inscrição nos postos poli
ciais aplica.se também a Berlim.
Oriental. Os três comandantes mi
litares ocidentais em Berlim fi-
zèram na semana passada a ad.
verténcia de que considerarão
qualquer tentativa de conscrição
adicional em Berlim Oriental co
mo uma violação dos acordos
subscritos pelas quatro potências.

Os jovens residentes em Berlim
Ocidental não estão sujeitos à
medida.

Em fontes do Ministério de De
fesa da Alemanha Ocidental
consta quo a Alemanha Oriental
tem 126 mil homens em exército
regular, 50 mil no serviço de pro
teção fronteiriça. 10 mil na for.
ça aérea e 14 mil na marinha,
num total de 200 mil homens.
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CARACAS, 5 (UPI - DIÁRIO '

DO PARANA) — Cinco pessoas
ficaram feridas e apresentaram
queimaduras graves ao incendiar,
se um ônibus do serviço munici.
ripai, em virtude de uma bomba
JVIoíoty, na rua Real das Flores,
que causou verdadeiro pânico
entre os passageiros do ônibus.

Devido aos esporádicos atenta,
dos de terrorismo, varias rádio,
patrulhas da polícia, a direção do
Trânsito é outros serviços da

'segurança publica continuam-per
correndo os setores vitais da ca.
pitai para impedir a repetição de
outros atentados

BillyGralxan
faz sucesso
no Equador

' QUITO,'5 - (UPI -DIÁRIO
DO PARANA') — O predicador
evangelista norte-americano Bil.

ly Grãhám terminou ontem a
noite suas Conferências nesta Ca
pitai e continou viagem a Li
ma, onde falará no sábado e do

, mingo próximos.• O público encheu totalmente o
coliseu dos desportes, c0m capa
cidade*pára «mil pessoas.com
o objetivo de ouvir a palavra de .
Graham. . 
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RIO, 5 (Meridional) — O chanceler San Thiago Dantas
declarou hoje, que a conferência de .Punta dei Este deu re_
sulta^ob" positivos., excedendo, mesmo, às expectativas de mui.
xãs 

'"'[chancelarias 
americanas. Falahdô -ao paiS, através-de uma-

•cadeia de rádio e televisão, o sr. San Thiago Dantas declarou
que a reunião havia sido convocada . em condições de grande
incerteza, porém que nela se havia firmado a posição comum
dop.povos do hemisfério, em defesa da democracia e contra a
Infiltração do comunismo internacional.

POSIÇÃO NOVA
• «O atual regime cubano expressa uma posição doutrinária

inteiramente nova nos movimentos da Organização dos Estados
¦Americanos, tais como a declaração da democracia e a con.
dénaçâo do comunismo. Entretanto, condenamos também o rea-
ciònarismo que, com o falso pretexto de combater o comunis-
irio, retarda o progresso», declarou.

.CONFIANÇA NA AP
Disse, também, que a conferência havia reafirmado a con.

fiança no programa «Aliança Para o Progresso» e reconhe.
cido a necessidade de se promover melhores lições em toda.
á, América, com base no princípio da autodeterminação dos
povos.

Concluindo suas declarações, o chanceler San Thiago Dan-
tas assegurou que em Punta dei Este manteve relações de cordia
lidade, de respeito e de colaboração com a delegação dos Es-
tados Unidos, chefiada pelo secretário de Estado Dean Rusk.

Eleições atestam que
Finlândia continuará
sua política «neutra»

BUENOS AIRES, 5 _ (OPT— DIÁRIO DO PARANA') —
O juiz federal Leopoldo Insurral
de, atuando como magistrado da
Justiça Eleitoral, repeliu a pe.
tição do Partido Trabalhista pa.ra inscrever a candidatura, a
deputado, de Juan Peron nas.
eleições de março próximo.

Insurralde fundamentou su*
palavra em que Peron não figu
ra inscrito nos registros eleito,
rais renovados em 19|g, depois
do Movimento Revolucionário,-
que pôs fim a seu regime, e que
carece das qualificações legais
por estar submetulo a proüessoí
penais ordinários, sem ter cora
parecido ante os juizes que vis
toriam as causas.

Jornal italiano mentiu
ao dizer que Krusheiiev
morrera, esclarece URSS
MOSCOU, 8 (Terça-feira) —

(UPI — DIÁRIO DO PARANA)
— Carece, em absoluto de fun
damonto a versão que se pubíi
ca hoje, terça-feira, em Roma,
de que tinha sido atentado con.
tra a vida do primeiro ministro
Nikita Krushchev, declararam
hoje observadores ocidentais com
petentes. Não há evidências
nem confirmações oficiais para
substanciar semelhante' versão,
realçaram os observadores.

TERIA MORRIDO
Porém, os observadores ociden

tais assinalaram que entre os
moscovitas haviam circulado ru.
mores que Krushchev teria mor
rido. Ao que parece, os rumores
íoram determinados pela ausên

cia do governante desta Capital,
desde princípios de janeiro.

DESCANSANDO
Segundo sua esposa, Krusfi.

chev está agora descansando no
Mar Negro, e preparando o rela
tório que apresentará em cin.
co de março ao plenário do Pre
sidium Soviético.

. Os meios ocidentais acreditam
que os rumores foram intensifi-
cados quando um jornal italiano
informou há pouc0 que o pri.
meiro ministro tinha morrido.

Depois da apresentação na re
cepção da véspera de ano novo,
realizada *no Kremlim, informou,
se que Krushchev estava resfria
do e que tinha saido da Capi.
tal para repousar.

Radiofotografia UPI

ADOULA DISCURSA
NAÇÕES UNIDAS, 5 — O pre.
mier Cyrille o Adaula, do Con-
go. disse, na Assembléia das
Nações Unidas, que a lula con.
tra Katanga não encerrará en-
quanto o país não estiver livre
dos m_rcépár_òs. Concluiu afir.
mando que Ksiahga b um cam-
po para as ativi dntlos de- aven

turciroB,

HELSINK, 5 (UPI .— DIA.
RIO DO PARANA') — Âs elei
ções partidárias terminaram ho*
je com a crença firme de,que,' a 'Finlândia seguirá uma .-poli-
tica internacional de nejitrali-.-
dade e manterá relações amis-.
tisas com o Oriente e Ociden.,.
te, durante os próximos .anos.

Segundo se informou, o es.*
crutínio começou imediatamen-¦
te e ' os * funcionários eleitorais

• disseram que esperam ter um
índice certo sóbre os resulta-..

'dos da votação e a possível

Ministros militares
estudam discurso do
presidente Frondizi

distribuição das bancas,' oêrca
;d'a* meia.noite de hoje.

PERCENTAGEM
ELEVADA •
Aproximadamente, 50. por

cento dos 2.767 ,mil eleitores
do país -votaram ontem, o, que
constitui uma percentagem ai-
ta para a Finlândia. Porém, a
aCluència às urnas foi hojeme- .

.nos impressionante. ..*,,
Nas eleições foram preenchi-

das as ,.0Ò. bancas do Parla,
mento, por um periodo de qua.
tro ano3.. Os comunistas, - que
formam, o.-'partido, politiòo
maior.do pais, ocupam 50 ban.
cas no, antigo Parlamento.

Chefe de polícia do Rio
critica JNassér por
haver apontado nomes

RIO, 5 (Meridional) — _E' es- .
pantosa esta precipitação em
apontar nomes, ao mesmo tem.
po em que se afirma que-nada
há de positivo contra os mesmos.

A precipitação parece compro,
var que o governo federal está
possuído de inflamante interesse
em.perturbar a ordem política,
pois.da lista constam.figuras de
relevo das classes produtoras do

país", declarou o chefe de Po.
licia carioca, a respeito da nota
distribuída pelo ministro da Jus.
tiça com os nomes de pessoas
que estariam implicadas no aten.
tado a UNE a sede da Missão So.
viética, ligados ao MAC. E acres
contou: "Enguanto isto, o minis.
tro da Justiça não toma a menor
providência para ser impedida js
venda em todo o país de livro»
de Ghê Guevara".

ntas vai
à Câmara
amanhã

RIO, 5 (Meridional) — O

ministro San Thiago Dantas,

que deveria comparecer

amanhã à Câmara, .telefonou
- ao presidente Ranieri Mazzil-

lt, adiando para depois de
amanhã, quando fará expia-
nação sobre a atuação do' 
Brasil em-Punia dei Esta. '..

BUENOS AÍRES, 5 (UPI _
DIÁRIO DO PARANA') —-Pela

•manhã,de*hoje os chefes das fôr
ças armadas reunirarn.se porespaço de uma hora na Secreta
ria da Marinha, para estudar, se
gundo consta, o discurso prqnun
ciado pelo -presidente Arturo
Frondizi em Paraná, sábado pas

. sado.
Participaram da reunião' o

tene-ite.general Raul Poggi, co-
mandante em chefe do Exército;
o contra-almirante em chefe de
operações navais e o brigadeiro
Cayo Alsina. comandante, . em
chefe idas forças aéreas.

CHANCELER SÉRA
INTERROGADO
Urh porta-voz responsável* dis

s_ lacônicamente que se havia
deliberado ísobre problemas de
fnterêsse mútuo». "• * -

O secretário da Marinha, con
tra.nlmirante Gasto*-* C"r»me_t,.
que tem entrevista marcada com
o presidente-Fronrti.i psf? hoje.
regressou a Buenos Aires ao
waio-dia, depois de' flassar _¦©.

' fim. ds semana no Uruguai com' sua' família." Clemente aparentemente de.
sempenha o papel principal no
ataque tías forças armadas à de
legação argentina ã Conferên.
ciá de Punta dei Este. Segundo
informações emanadas de círcu-
lps ligados ao Sepado. este pre
tende convidar Carcano a compa
recer ao Congresso para ser
interrogado acerca da política
seguida pela Argentina na con.
ferência,. e indubitavelmente,
vários senadores querem- sub.
metê.lo a interrogatório.

• FÁBULAS MPERIALISTAS
¦Em. Paraná, o presidente Fron

dizl declarou que nunca presi
dirá ,um .«governo.. tltere», frase
que provocou uma, imediata ré
plica de Emílio Ha_doy, presi.
dente da. União de Partidos Con

, servadores.. que disse:
«Frondizi deve compreender

de uma vez por todas que esta
nação já não tolera os.que ma
nejam os governos títeres. em-
bora seja Frígero ou qualquer
outro aliado de Fidel Castro»., -

NOVOS ÊXITOS DE LAURENT
..-IO — Yyes Mathleu Saint Laurenl, oorcado poi suas exóticas o belas modelos, apareço nssts fis
grania após um dia de êxito em suas novas criações. Saint Laurenl lem eo seu lado, e__ta: ouizal

_ mcdôlo Victorc, çoo já pertenceu t» «ripo Dior. jfFol» UFJ).
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Volta de Jânio Preocupa Setores
Militares: CP Estudado nara «premier»

FAB: Reaberta a Questão
Sobre a Tripulação dos
Aviões do «Minas Gerais»

awnwtiiaBiitiitinisiiíK

I Crime Contra a Liberdade
As noticia» quo chegam 4I0 interior do Brasil dão conta §dns illl'IrulilailcK qm- oa jornais, em sua quase quo totalidade, n

estilo enfrentando devido âs transformações cumbluis pro. 
' 3

1 ilu/.idus pela Instrução 204. E' uma situação que tende a agra.- 1
1 vur.se porque ns resistências -financeiras das empresas estão

chegando ao último limito de esgotamento. Depois de quase
um uno do vigência da referida Instrução, os jornais que
servem ls respectivas regiões, para satisfação do um pú-
blico naturalmente interessado, fncontrom.se sob a ameaça
direta de pereclmcnto, tendo mesmo alguns já deixado de

§ circular pura decepção dos seug leitores.
Igualmente ameaçadas, embora dotadas de maior capa-

§ cidade do resistência, encontram-se organizações publlcltá*
I rias do iimlnr porte, agora terrivolmente sobrecarregadas com

a violenta elevação do preço da matéria-prima e da milo.de.
I Obra. Trata-se do uma ameaça que recai sobre milhares de

trabalhadures quo prestam serviços nas empresas e cujo •
1 oficio é o do preparar ns edições quo diariamente são entre-

gues a milhões de brasileiros ávidos de Informações, brasi.
a leiros cm sua maioria dn modestas posses, sem condições eco.
H- iiíiniif-ns que lllós permitam acompanhar a nlta do custo de
| vida.
p | Sabo o governo da Kepública que. sufocadas as empre-
J sas, teremos, consequentemente, o desemprego estabelecido no
-p seio dc uma classo de atividades perfeitamente definidas e'tf sem possibilidade do alteração. Sabendo, é natural quo so
| preocupo cnm a solução do problema criado pela Instrução

.j 204, considerando a viabilidade do um abrandamento dos ri.
S gores 111'Ui contidos pnra que as empresas, fortalecidas* por
S uma assistência justa e indiscriminada possam, com o tem-
ig po, estruturnr-sc em novas bases.

Xfio 6 possível considerar o poder público como interes.
g sado cm limitar ns veículos do Informação pela asfixia da»"8 empresas jornalísticas. Também não é crivei que pretende fa.
I cllitar o monopólio assistindo, insensível. 4. morte das pe.

quenas organizações paru que as mais sólidas se engrande.
çam o pussem a concentrar em suas mãos um don mais do-

B ninhos privilégios, quo é o da informação, Obrigar o públi-
3 co a determinada leitura por absoluta ialta de outra é, 40
I fundo, um crime contra a liberdade de pensamento.

Estii perfcitameiito ao alcanço do govôrno — sem que is-
gi so importe rm sacrifício financeiro — uma providêDcia que
g acuda ã situação nngustiosa de Inúmeras empresas jorno.
| listicas. E essa providência, já delineada, não importa em fa,
g vorecimentos porque todos os jornais são Indistintamente
1 abrangidos.

KIO, 5 Meridjonul) — Com a
chegada dos pilotos que a Mari
nha mandou treinar nos Estu.
dos Unidos para tripular
aviõej do navlo.aerodromo «Mi
nas Gerais*», voltou a ser focall
zudo, nus Forças Armadas, o pro
blema du aviação embarcada,
isto é, se os aviões devem ou
não ser pilotados pelo pessoal
da Força Aétea Brasileira ou en
tregues á responsabilidade da
Marinha. Com o retorno dos pi
lotos navais, noticlou.se, tam-
bém, que a Marinho estava se
preparando para adquirir aviões

• próprios.
Argumenta se, em certos clr.

culos,1 que a competência da Ao
ronáutlca para pilotar tais aviões
decorre de dispos^no constitu.
cional, reafirmada nas leis de *
criado e treinado o 1.° Grupo
náutica e da Fflrça Aérea Brasi
lelra, critério esse complementa
do pèln doutrina de que o em.
prego militar do espaço aéreo
é exclusivamente ria FAB.

GRUPO PRONTO
Muito antes da vinda do por.

ta.avlões, a Aeronáutica havia
criado etreinado o 1." Grupo
de Aviaçãrj Embarcada, envlari
do aos Estados Unidos, para
treinamento especializado, 50
oficiais-aviadores e 200 especia.
listas. Para equipar essa unida
de, a FAB adquiriu aviões do
tipo P.16 e helicópteros H-34,
utilizando-se de créditos pró.

prios. Essa unidade encontí-a.
se, desde Julho último, em aua
base cm Santa Cruz, . pronta,'-pa;
ra ser embarcada no «Minas
Gerais»-

Com a exlstèacla desse gru.
po treinado e equipado e a no.
tida de que a Marinha se mo.
vlmenta para adquirir novos
aviões, comenta.se, nos referi
dos círculos. que a presente
conjuntura nfto aconselha a
aquisição de novos aviões, aqui
slçfio essa que Importa em alto
dlspêndlo de dólares. Se Isso
ocorrer, as Fôrçns Armadas fi.
cariam com duas unidades de
aviaçáo embarcada: uma, com
porta-aviões de onde operar; ou.
tra, sem navlo.aerodromo. '•'.¦'<

Nos círculos aeronáuticos co
menta-se em face do noticiário
sóbre n apresentação dos pilo.
tos navais no «Minas Gerais»,
que já não cabe á Força Aérea
Brasileira a responsabilidade
pelo acionamento do 1.° Grupo
de Aviaçfio Embarcada nessa uni
dade naval. Em conseqüência,
as autoridades aeronáuticas b-
guardariam determinações su.
periores para pôr em atividade
o 1° Grupo de Aviaçãp Embar
cada, treinado dentro dos pa
drões da marinha norte.ameri.
cana e constituído de pilotos
classificados como «Pilotos do
Aviões e Helicópteros -Anti.
Submarinos de Navios Aerodro
m0s'.

Conselho de Ministros fez
Remess^ de Sindicâncias a
Diversos Órgãos: Vai Apurar
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Intervencionismo Estatal
Espúrio Cria Situação, Caótica

Artur Santos
PORTO ALEGRE, (Meridional) — O ex.senador Artur

Santos centralizou as atenções gerais no ato inaugural da nova
sede do,Banco do Brasil, em Porto Alegre. Seu discurso — uma

percuciente análise da conjuntura brasileira — enusou pro-
. funda impressão, acentuada pela inequívoca autoridade do di_

retor da Carteira do Crédito Geral do instituto oficial do cré.
dito. Depois de citar preceitos e ensinamentos do sr. Assis
Chateaubriand, a quem rendeu homenagem, passou a estudar
a posição do Estado o o papel que deve o mesmo desempenhai
no conflito dc interesses, dizendo:

— A fundação do Estado ú de manter, no conflito dos in-
terésses em jogo, a predominância do interesse coletivo e, co-
mo empresário, a de investidor pioneiro e supletivo, a não

ser nos casos ligados íl segurança ou à. soberania nacionais,
em que se faz imperiosa a intervenção e, até mesmo, o mo.
nopólio estatal. Pouco a pouco, entretanto, um interveneio-
nismo espúrio, nutrido do arrepio da regra constitucional,*

nasceu e expandiu-ae, desnatmando uma forma de convivência,
social, para atingir até mesrno o regime federativo, que é o
próprio fundumento da nossa organização politica. E, nessa
situação caótica, a diátese principal está no déficit dos servi-
ços públicos, sob direta ou indireta administração estatal, queé suprido não por tarifas reais, pagas pelo usuário, mas com

emissão dn papel.moeda suportada por todos».
Foi o seguinte o importanto boas pastagens. Foi depois a

agricultura, dlvemlflcada, desde
a lavoura de subslstnêcla à eu-
rosllfera o h fruticultura ato à
agricultura através do técnica e
do físpedallzacQo.

Surgiu, por fim, a faso do. ln-
dustriQlizaqao normalmente o sem .* improvisações partindo do arto.
minuto e das Indústrias HgntlSps
aos produtos da terra nté o
constituição de wil amplo parquo
Industrial do raízes sólidas e 0b.
jotlvoa certos.

A permanência o Intogwnlto rltiij
Ms atividades é quo duo h eco.
nomia paucha seu caráter pró-
prlo o üingulnr valorizac&o.

Estado privilegiado por um
conjunto dn fatores naturais
fnvorabllíssimos no Elo Grando
dr Sul ao lado de suas popula-
cies do origens nacionais, a In.
corporacRo do outras etnias pelomilagre da mlscetrcnaçSo cugênl.
ca, nag torras novas fi fortes, pro.duzlu um valor humano oom og
melhores atributos pesBoals par»a viria coletiva, sadio Indepon-
dente, com largo sontlfln dn 11-
herdade, trabalhador tmponttente,
eom capacidade do iniciativa e
de reaüzacSo.•Foi êusn esplêndido ciumento

humano que .constituiu no Rio
Gran*1' do Sul n trabalho livre
e a livre empresa, tonto 1 bsíê
da riqueza daa nacSea. De rea.
to a nnla que repousam aa ma.
lhores esperanças da democracia
brasileira. Liberta dan motiva.
nfie? nolltleaa, perseguindo a
produtividade o n rentabilidade
com capacidade autSnomn de In-
ventlmehto magna pars do nosso
progresso deve-se ii Iniciativa
privada, que urgo assistir o e».
tlmular.

A funcao do Estado ê de man.
ter no conflito dos Interesaea era 1
Jogo a predominância do Inte.
resse coletivo e como empresário
a tle Investidor pioneiro e mi-
pletlvo, n nin ser noa rasos II-
gados a anguranoa e h sobtmmta
nacionais em aue se fra. lmpurlo.
b* a Intnrvncío •*• at* mesmo o
mrmonlln cgtatal. Pouco a POUCO
entretanto, nm Intervencionismo
eBnnrlo nutrido ao arrepio da w.*
ern eonotltnrlonot, nnr.cf-u « MC,
nnniHu-Rp -flepriatiira-nilrt tmw. for»
ma de rnnví-pflnrla social para a.
Mnprlr aM meunio n repl-pie feá-fi.
ratívo que & o próprio fundam-an..
Concl. na •*.» Pag, do 3.« cad«mo>

. BRASÍLIA, 5 (Meridiunal) — Na
exposição de motivos do Ministé.
rio da Justiça, relativa os conclu-
soes da Comissão de Inquérito pa.
ra apurar irregularidades ocor-
ridas na denominada «Operação
Bananal», o presidente do Conse-
lho de Ministros exarou o seguln.
te despacho:

| «Ao procurador geral da Repú-
I blica. Em 30.1.62. T. Neves».
1' Com relação às sindicâncias rea-
| lizadas na Rede Ferroviária Fede.
| ral S.A., o presidente do Conse-
1 lho do Ministros exarou o seguin-
| te despacho:
| «A diretoria da Rede Ferrovia.
I ria Federai para us providências
j sugeridas pelo ministro da Jus-
| tiça na conclusão de sua exposi-
B ção de motivos».

No processo em que foi exami.
nada a anulação do contrato ce-
lebrado entre o Ministério da Via-
ção e Obras Públicas e os Esta.
leiros Ellicott do Brasil S.A. o
despacho foi assim exarado:

«Ao sr. consultor geral da Be-
pública para exame dessa mate-
ria, e posterior encaminhamento
ao procurador geral da HepúblL
ca, se fôr o caao=.

• *. O presidente do Conselho do
Ministros determinou ;..a devolu-
ção ao Ministério da Viaçào dos
autos contendo os resultados da
sindicância realizada no Serviço
de Navegação da Bacia do Prata.
Determinou, ainda, a constituição
de uma comissão do inquérito, nos
termos da exposição feita sobre o
assunto pelo ministro da Justiça.

«Diretor dâ. Rede Ferroviária
do Nordeste Tentou Sabotar
Congresso dos Ferroviários»

llscurso proferido pelo fx.aenn.
dor Artur Santcs, diretor da Car.
teirn <!c Crédito Gorai do Banco

..Io Brasil, na minlicliirto ilo ora-
dor nficinj;

«Cabe a mim dar.vop umn cx.
pllcacSò. Por (|up estando na
presidência do Banco do Brasil
um vosso destacado conterrâneo
c Integrando n sua Diretoria, dois
outros fíàúchoSi nfio mnnos llus-
tr*»i>, r*»3po*íisaVf;tB por duas do
nuas nrlnefpain carteira», neja en
o orador ileBlrmndo na nolenldado
do inauíruraefio dn nova sedo do
sua filial, noslt-t psnlflndida cida.

; dl) d" T\1rtn Alegro? S ouo o•presld*.nto Npy GnlvJlq houve-nn
nn psnolha, ííom alta ^-ortosla, so_
nRo nom fina' mtilírla. Ksbolheu¦entrn tôddfl; o ninls antigo do
Bftus dir^torflí", hnr colncldCncia
delwi, o mais. velho..

O critÉrio, embora Imnesaoal,
cnoma.me n umn realltlndo qu«
tirocnro esquecer nenilo rtbvlo
que nreferin ser don líltlmns a
0u*»m roubos!*»*! n íionrnrlo, ps em
mim ««tlvpssG Qltorar a ronda do*;.; temno^

Como neto do iraíicno,. pi>ln II.
nna materna ostou liando ao Rio
Orando do Sul nor consanffulnl-
dado ó «nbondo.-mi. filho do par-
nambticnno. Mcntro AsbIb -Cha.
teaubrland nflrmon corta feita
quo por 7nInhnH v-^lis correm os
plori>n nonsues do Brasil...

Bem. sabia filo ^ quo dl^la, nú-
mlrador nonotantea doa virtudes

. do pflmambunnnos p jrnflcboa pois
quo oóa primeiro» rlovo n Brasil,

i ã bravln rcslstflnela com que
DPUfpram à mnis forto nm^^ca do-JomlnocBo cstranuralra <iuo Ja-
mais sofremos ,ios nejTtindos. na
VÍ7. » nn içuerrB o «eu InRtlnto

.. Afí Ilbprdadf, n sua indrtmftvel
yoearfto di»mocr/Stlca o a mlssSo
h|st*írlt?a -quo tlips roubo do fixa-
rem o do manterem as frontel.

. ras moHdlnrtnis <\i Pfltrla, «a. na.
ta do cavalo o 1 ponta do lan-
ea» nn -.Tnrosslva síntese do um
dou vossos.
i """«mliiim nn fnrfnleolmento fl*
itprt-nomfa -nnrlo-nnl r<„ ro-nsonu-pn- •
f/»wntit*p fln rjrttian prORTOSUO fl*7Tt
oMn InoBtlmítvoí n. roíabornrjlo
Hrot-irtria P-^rfTii' nrtmrfro dn^1 rf*.
ylibaw o dop v»omnn«! uns nttvl.
•índoc' nq.-3fr»r?s, t-nm n sumonto
conc^fint*- e n. s«lAr»o dos r^ha.
nhos oue '•nríhf-ram ns vossos
eampon .ricos de affuadaa e de.

•K„;í*„f*:*i:j;**:E;i':;!E~':ai^ :,:..i:t:vi.*:,t*!W.iiaft.i*ii,'t!'*sii*i
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RIO, 5 (Meridional) — Encon
tra.se no Rio o presidente da
União dos Ferroviários do
Brasil-Regional, da Rede Fer.
roviária do Nordeste, com sede
em Recife, Pernambuco, sr. J05o
Esteves de Azevedo Sobrinho.
Veio a esta Capital tratar de as
suntos de interesse daquela en
tidade de classe.

I Falando' à reportagem da A.
I gência Meridional, o sr. João
| Esteves de Azevedo Sobrinho
| informou-nos que foi coroado
i de absoluto sucesso o Primeiro
1 Congresso. Nacionnl da União
i dos Ferroviários do Brasil, que
I se realizou em Recife, de oito a
| onze de j'aneiro. Tomaram par.
I te do conclave delegaçfies de
§ quatorze estradas de ferro, que
1 fazem parte dn Rede Ferrovia.
I ria Federal S.A., reunindo tra
I balhadores ferroviários desde o
1 Rio Grande do Sul ao Territó*
I rio de Rondônia. O Congresso
I recebeu o mnis completo apoio
|. do governador Cid Ribeiro, do
§ general-comandante do TV* E.

ÍJtército, 
do Almirnnte.comnndan

te do Terceiro Distrito Naval,
e hetn ,assim de outras altns au.
torldades civli e 'militares do
Estado de P»rn«mbuco Tnm-
bém esteve nrespnte 4 reunião
o sr. Luiz BRndnirai na quaü.
dade de rpnronéntnnte do pre-
sldentp dn Rode rVirovIárla Fe
deral. Presidiu os trabalhos o
presidente nacional da TTF.B,
sr. José Rosres da Sllva Filho.
TENTOU SABOTAR 0
CONGRESSO

A seguir o presidente da Ü.F.B.
no Nordeste, declnrou-nos:

— «Como Já disse, o Congres
SO íoi coroado de completo íxi
to. Entretanto, o. d!retor.supo
rintendenta da &<8de Ferrovia-
ria doi Nordeste, engenheiro Al
mif Braga, tentou, por todos os
modos, sabotar a realização, O
sr. Almir Brasa im ea vetou um
podido nosso de HheraçBo de 4S
ferrovlárlos-servldors!» niíbllcos,
delegados e represorits-ntes * dá
UFB.Regionol. nn longo da li.
nha. Essa llheraciio foi autoriza
da pelo presldcnfe da Rede. sem
prejuízo de yenclmontos e ouals
quer outras vantagens. Deterl

Rede o fornecimento de trans-
porte gratuito para os nossos
delegados. .Não satisfeito em
agir dessa maneira, o engenhei,
io Braga fêz mais: determinou
que tossem escalados para o
serviço, durante 03 dias de rea-
lizaçào do Congresso, todos os
trabalhadores requisitados pelanossa entidade para participardo conclave. Estava 0 engenhei
ro Almir Braga sé comportan.
do com má vontade em relaçSo
à UniSo dos Ferroviários doBrasil. E multo mais do que isso: fazia guerra aberta e frpntal contra o Congresso dos tra-balhadores ferroviários».

OUTRAS PROVOCAÇÕES
- «Mas não terminaram atas provocações do engenheiro

Almir Braga - diz o nosso en.trevistado. Não satisfeito, aindacom as Provocações descaradas
5?err£ta 00ntra ° Confesso

denfoPr,B- 
°ajdlretor*^Perlnten

M„JJia R6dc Ferroviária doNordeste, determinou fossemdescontados todos os dias daqueles que participaram do ConRrewo, e forçou numerosos ferroviários servidores púbHcoso se desligarem dos quadros dnnossa organlzncfio de classe. Es-tava, assim, o sr Bra cra, ferindo em cheio a nossa Constituioao Federal. Oesresneitou. ainna. 1 desnaeho do Ministro dnVIacno. puMicndo no «DiárioOfielsl» da Untsr, de 23 S.53, quereconhece a UF.B.. como o fir
;j£ 

*e,Ja] "am representar oforrovlárlo-aervidor público»

RIO, 4 (Meridional) — Altos clr-
culos políticos o militares estudam
um esquema pira contrabalançar
a volta do sr.- Janlo Quudros ao
pais, quo viria novamente contur-
bar a vida nacional. O esquema,
elaborado, Inicialmente, nas esfe.
ras militares, será aprocentudo ao
presidente da República1 e aos dl-
rigentes do PSD e cia UDN.

Os atuais ministros: — segundo
o esquema — deverão renunciar
antes do prazo (Junho) das de-
sincompatibllizaçôes, a flm/de
permitir a formação de novo ga.
blnctc. Seria anslm escolhido, pa-
ra o posto de primeiro-ministro,
o sr. Carvalho Pinto, governador
de São Paulo e o único homem,
conforme oplnlüo de. algumus
Áreas militares e das classes pro.
dutorns, capaz do inspirar cohfl-
nnça a todos os setores da, vida;
pública do pais; O governador
Carvalho Pinto teria livro' trünsi-
to nas diversas correntes partida,
rias e, além disso, neutralizaria
qualquer investida do sr. Junto
Quadros contra o governo e con-
tra o.regime.

O sr. Jonlo Quadros, encontran-
do no governo osr. Carvalho Pin.
to ficaria sem condições de invés-
tlr contra o sistema parlamenta-
rifla e o regime democrático. O
sr. Carvalho Pinto tem as suas
origens políticas no sr. Jânio

Quadros, que sompro o prestigiou
publicamente, como o seu conti.
ntisdor, e não teria agora auto-
ridade para atacá-lo. *J«»~*:*"

Ò governador Carlos Lacerda Já 9
está a par desse esquema e ns
classes * 

produtoras, aproenslvas M
quanto * uma possível agitação |
do pais, virão npolá.lo. Existem, ;
porém, duas dificuldades que se- §
rlum suporadas. A" prlmoira está S
nn vico-govornança de São Paulo a
pelo sr. Porflrlo dn Paz. e a se. |
gundn nn cloleão do deputado 3 
Abreu Sodré parn a presidência | mento do Brasil
da Assembléia Legislutlva do Es- 

"

tado. ,
O goveniudor Carvalho Pinto sõ |

aceitara o posto de prlmelro-ml. |nistro. dosde que o sr. Porfirlo |da Paz renuncio á vlce-govornnn. «
çu o a Assembléia Legislativa I
eleja seu presidente o deputado 1
Abreu Sodre, quo assim eo tor- g
narla o chefe do Executivo pau. ¦
lista. Pnra á renúncia do sr. Por- |
flrlo da Paz haveria u liiterforên- §
cln db. presidente João Goulart, '1

que lhe daria a embaixada do *,

Brnsll no Vaticano. 8
Vencida, dessn formn. a primei- 5

ra dificuldade, não haverá pro- |blema, segundo se acredita, na |eleição do deputado Abreu Sodré 
'<

para a presidência dn Assembléia |Legislativa tornando-se assim o |
substituto legal do sr. Carvalho 1
Pinto no governo de São Pau'a, fl

Líderes de Empresas se
Reúnem Pará Estudar o
Desenvolvimento do País

RIO, 5 (Moridlonal) — O Instltu-
to de Pesquisas e Estudos Sociais
distribuiu, ontem, o seguinte docu.
mento que recebeu o nome de *De-
finição de Atitude»:

Em ngõsto dc 1961 os paises da
América entre eles o Brasil elabo-
raiam um documento — A Ata da
Aliança para o Progresso — conhe.
elda como Declaração de Punta dei

s
lamidadcs ds inflação ou deflação,|
defenda o poder aquisitivo do povo.í
garantindo a máxima estabilidade;
dos preços e que seja base adequa-fi
da parn a promoção da poupança».I
(Aliança para o Progresso).

4 — A legislação tributária devcft
ser reformada para «exigir mais da.l
queles que mais possuem, punir so.I
veramente a evasão de impostos, re-|

Este que se pode qualificar como distribuir a renda nacional em be-?)
um instrumento perfeito para a
concretização, em nosso Hemisfério,
dos princípios contidos na Encicli-
ca «Mater et Maglstra».

Inspirados nos princípios básicos
desses dois grandes documentos, de-
fínidores c afirmativos da Democra.
cia, e aceitando as teses, premis-
sas e indicações neles contidos é
que nos reunimos, cônscios de nos.
sa responsabilidade na vida públi.
ca do pais, .empresários e democra-
tns para o progresso, na constitui-

neficio dos setores mais necessita.fi
dos e ao mesmo tempo, incentivai B
as inversões e reinversões de capi-1
tais e a poupança. (Aliança para o|
Progresso).

5 — A Justa remuneração do tra-fi
balho. a garantia de adequadas con.y
ctlções para o trabalho, a legitlmi-|
dade e liberdade de representação;)!
profissional em sindicatos democra-1
ticos correspondem a interesses di.3
reto e profundo da sociedade, por-p

ção do Instituto de Pesquisas e Es. 1.ue só ' eles •* permitem estabelecer j
tudos Sociais (IPÊS).

Da própria Enclclica «Mater et
Magistra» cxtriiimor,, as sugestões

1 práticas que. nor tcam o nosso tra-
balho:

¦•«Para levpr a realizações concre-
tas os princípios e as diretrizes so.
ciais, passa-se ordinariamente por
três fases: Estudo da situação; apre-
ciação da mesma á luz desses prin.
cipios e diretrizes; exame e deter-
minação do que se pode e deve fa-
zer para aplicar os princípios e as
diretrizes à prática, segundo o mo.
do e no grau quo a situação per-
mito ou reclama. São cs três mo-
mentos que habitualmente se exprl.
mem com as palavras seguintes: ver.

sistemas eficientes de relações en-|
tre empregados e empregadores. |

6 ~ Deve.se incentivar, dentro!
das peculiaridades de cada- região. 1
«programas de reforma agrária in-8
teiramento orientada na efetivag
transformação, onde se fizer neces-S
sária, dns estruturas e injustos sis.j
temas do propriedade e exploração!
da terra com o objetivo de substi-|
luir o regime de latifúndio e mini-g
fundio por um slstemn justo de|
propriedade, de tal maneira que.g
mediante a complementação de cré.B
dito oportuno e ndequado. da as-|
sistência técnica, da comercialização!]
e distribuição dos produtos, a ter-B
ra venha a constituir pnra o homemg

julgai? o agir. Nus aplicações dês- nue nela trabalha, bnse do sua es.|
tabilldado econômica, fundamento!
du scu bem-estar progressivo e ga-j-s
rantia de sua liberdade e dlgnlda.l
de»; (Aliança pnra o Progresso).I

Pnra nsscgurnr a produtividade c|
melhoria dn produção agrícola emfí
geral, a valorização do homem doB
campo e o êxito dn reforma agrá-&
rin onde eln ae Impuser, é indispen-l
sável estabelecer pnra a ègricul-i
tura, planos, programas e condi-|
ções que provoquem aceleradamcn-|
te, um surto idêntico 00 que se ve.B
rificou. nos ltimos anos. no planoS
industrial. I

tes princípios podem surgir divor-
gências. Quando isto suceder, não
faltem nunca a consideração, o res.
peito mútuo e a boa vontade em
descobrir os pontos sobre que exis-
ta acordo, a fim de se conseguir
uma ação oportuna e eficaz. Não
nos percamos em discussões inter-
mináveis; e sob o pretexto de con.
seguirmos o ótimo, não * deixemos
de realizar, o bom que 6 possível,
o portanto, obrigatório».

Para ver, julgar e agir. constitui,
mos o IPÊS.

Nossos objetivos são claros e de*
fluidos.

CONCLUSÕES
For meio do pesquisa objetiva e

livre discussão, pretendemos che.
gar- a conclusões e recomendações
quanto a diretrizes das atividades
nacionais, no sentido de contribuir
para o fortalecimento da Democra-
cia brasileira, através de sua mais
ampla extensão à estrutura econõ-
mica c ao plano social de modo a:

a — acelerar o desenvolvimento
do pais;

b — assegurar uma melhor dis.
tribulção da renda nacional;

0 — elevar o padrão de vida do
povo;e

d — preservar a unidade nacio-
nal mediante a integração das re-
giões menos desenvolvidas.

Levaremos, em seguida, essas con.
clusões e recomendações a todqs as ser estimulada à promover o de.!
camadas do povo brasileiro, a co- senvolyimento do pais èm ritmo quei
meçar por nós empresários, a fim possa proporcionar oportunidade!
de qué todos nos tornemos consci* do trabalho e de progresso paras
entes c solidários da obtenção do todos,
soluções democráticas para os pro. LIBERDADE

,if««ii;i:ii«!Miiiis^

Agricultura Tropical
Assis Chateaubriand

S PAULO 2 dc fevereiro — Os acontecimentos, têm m«
chado'mais do que fora dc esperar. Contudo, alndjv nfto o su*
flciente para nos levar a um equilibrado conceito das chave*
mediante as quais teremos que abrir as portas do desenvolvi,

to do Brasil. , . ,. )•.'¦: -
Na-ausência dc estudos e convicções cientificas, inslstc-s«

no preconceito. Continua-se a marcar passo na tolice da ln_
duaülalizàçúo a' todo transe.' Dlr.se-la que n medicina, desti.
nada a produzir o progresso brasileiro, está nas, màos de ciinu,.
delros, em lugar de homens, dc ciência. .':-„..;:.*

O que prego tem.a autenticidade de fatos objetivos. A! e.
túo os exemplos edificantes da Austrália, da Nova Zelândia, d»
Arjrcntlna, de Mulncn, do Uruguai e de Ghana.

Com que armas atacam o Ocidente estes jacoblnos insensa,
tos, quo se apoderaram dn Indonésia? -

Esgrimlndo o primoroso 
-arsenal que os holandeses lhet

deixaram.
E' suficiente raciocinar cm termos de borracha natural, to.

da vez que * pensamos que o indonésio precisa ir ao mercado
do Jnp.lo, dos Estados Unidos, da .Inglaterra e da Alemanha.

E só lhe basta imaginar que existe hevea, em seu termo,
rio. Ou nntes, que a Indonésia é o maior produtora dc borracha
do mundo. /

Para que maiii?
•Levando esta matéria-prima àqueles centros manufatureiros*,

o consumidor doméstico comprn tudo o que êle quer, como ar-
tigos industriais, a começar de automóveis.

E tudo pela terça a quál-ta parte dos preços dos paises no,
vos," que se industrializam.

Existe um equívoco acerca das palavras que proferi, no
Ereçhim, Rio Grande dp Sul, por dclcgnçttb do chefe do ga-
vêrno de então.

Aliás, nunca deixo de salientar a urbanidade e- a compra,
ensão, com que fui ouvido por toda a assistência.

O que censurei foi o frenesi de oxpnnsSo industrial, end».
mico no Brasil, -com o sacrifício das atividades agrflrlás e paa.
toiis, muito mais rendosas, em muitos .momentos.

A fim de mostrar que falava imparcialmente, pus logo o»
mineiros debaixo da alça de mira. Antes de situar os paulistaa,
como as vitimas imbeles da exaltaç&o do industrialismo, trouxa
à frente os de Minas.

A crispada melancolia do mineiro, refletida na pobreza da
sua indústria, como atuou no abandono da lavoura de café •
da vldn pastoril.

A Colômbia não teria existido e tampouco a América Cen-
trai, se a imaginação dos mineiros, em vez de encher.se de cha-
mines, andasse povoada de cafezais a altura das suas terras
inigualáveis e do seu clima privilegiado.

São Paulo e Minas, sozinhos, deveriam estar suprindo, ho-
je, os consumidores de café de todo o planeta. Mas, tanto o mi.
neiro como o paulista, sofrem ainda do complexo de inferiorida.
de do lavradores.

Eu disso,- aos de Erechim, esta verdade: — «Em São Paulo •
Minas a quase totalidade das pessoas troca a roça pela fábrica>.

Fiz-lhes ver que o Brasil poderia estar exportando de um'"Hão e melo a dois de dólares de café. Era só não abandonar-
lhe a qualidade. Era só incorporá-la como bem de raiz nacional.
Ouvi de inúmeros paulistas esta frase aterradora: — «No dia
em que o café acabar, a indústria dará as cambiais, em lugar
dele».

Santa ignorância do que seja uma indústria sul-americana,
chamada a competir com os parques manufatureiros dos E3t*.
dos Unidos, da Alemanha e da Inglaterra!

E' deste susto que estou agora tomado.
Observo que os do nordeste estão dominados da panacéi»manufatureira. Querem Indústrias, por toda lei. ,
Não sei onde é que iremos buscar o câmbio de dólares,

libras, marcos do qual precisamos a fim tle sustentar a própriaindústria, necessitada, de tantas matérias-primas, compradas
em moeda estrangeira,

Nunca se fêz tanto barullió em torno da palavra «reforma
agrárias. . 1

Entretanto, há tão pouca gente disposta a fazer vida RO
campo!

Falou pela boca de um anjo, o senador Argemiro de Fi-
gueiredo, aó pedir mais planos rurais à SUDENE.

Não sei como as fábricas, concebidas pelo órgão de defesado trabalhador, logrem sobreviver em coexistência com as com-
petidoras do sul.

No nosso nordeste está o reino das oleaginosas. Ainda on-tem, o .sr. Miran de Barros Latif, no *:Diario de São Paulo», fa.zia uma referência, oportuna so que o solo o o clima destaterra representam para o desenvolvimento desta riqueza.O que este Adamastor do nordeste semi-árido, que é o sr. Ed.
gTnosísT tem 

0l>"d0 a"' n° Cam''0 das w»«t" olea-

Mar^Tnvil T 
"T™ de •naúst>:-A da Inglaterra que o sr.

norte oíe esti 
"Ç,a,d°,Ura °,C0' do uma PIan^ 

'Waslléira do"bèíto ? d° Cno™e s"cesso na l»brificaçao dos

està-Sría1 P° 

'«• 
Man'":' M p0,,co* em Nova Y°l*. Vor mais

dou me f Xin,,. h- 
8a°rnd0 d0 bo,so um P°daco '*° ™'Mr*.

TZl fábrica À 
d,zen<ia;''nst* »«« do nordeste compor,uma tabnen de um milhão de - dómrés».

quei™ deveria if' 
defIa"f-^ a-um-plano fabril corri,

dentro dêíe Ve"tre do nordestíi Pai'a v^ o que tam

qu4,er SVüUoaTc™ CTP°rta °g0ra' tem "lW "
elos, plantando n m-f*'-'om centen*-*-s de milhares de cabo-
^ffiíS^^ÍP £"*a semi-árida.

7 - fi imperativo nacional a so-| São-Prancisc^Há aHIterí*- 
'l6^10"0*" é l)reeiso IK,,1«U' "° ""

lução definitiva e imediata do pro-
blema do analfnbetlsmo, nmplinndo.
se, paralelamente, om grande esca-g
la. aa oportunidades de educação)!
técnica, secundário e superior,!
adaptnndo-se ás peculiaridades lo.|
cais. |

8 — A execução de programas dei chefe da SUDENE Ti»*!?'?''
saneamento, higiene e habitação,! gação do dinheiro emnrlTi-, stupidamento a hipótese da li.

A >,«, .: ""fl-SOWo com a tnteln*rfn .,™s. -»,.l««,l»l».

gipe e Pernamhn^"^''<:'ra e água' ,la Parte de Alagoas, Ser.
fazendo agiicmtura SZaTT*™ 

m"hÕes de fami"as* tud0
matérias-primas pra^aP™teaneãCotant° de subsiatência como d8

H°^VaniOS <*"<- o dr. Purt; 
'

programa de desenvolvimento do
„ ,., !sttvel do l«do brasileiro.
= ^1^emo Gut*in un* trecho lastimável do *

contribuir para" c^cucãô* Itl^0 nao tem peIa nac'ao- 1üe vat
"""deste, a simpatia t^i Pr°g''ama de desenvol vin*

Citou, ontr^sr nEr"ir,e.!J.do.1»d0 
^^

destinados a defender o potenciall
humana da Nação, exige alta prlo- jridade. |

9 -r Devemos observar que a «co.l
operação cientifica», técnica e eco-|
nômica, entre os paises mais adian-i
tados e aqueles que se encontram!
ainda na fase inicial ou a caminhoj
do progresso, exige uma expansão
maior ainda que a atual» (Mater et|
Maglstra). ||

10 — A atividade privada devei

sil

«Mkawnm nünou, ainda, o presidente da

APELO AO PRESIDENTE
DA HÉDE
Terminando suas declarnc5es,declarou o sr. Azevedo Sobri"ho que, em nossa Capital-, tratara de várias reivindicaçõesdos ferroviários nordestinos, esolicitará aò presidente fla Rêde Ferroviáriai sr. HerminloAmorlm Júnior, providências urffetiW no sentido de'que selamcoibidos os. abusos e nrnvneaenes do engenheiro Almir Bra-Sã. Este — Informou — prometeu fechar, dentro de noventa

f". 8 ,y^Bo dos Ferroviários- 00 Brasil, -e esti nedtni-1- nos ferrovlários-sp-^vldores públicos nara que se filiem ao sindicato L«o que é ilegal.>

blemas do pais.

PROPRIEDADE PRIVADA
Para atingir esses objetivos, o

IPÊS adota os seguintes postulados
alguns deles consubstanciados na-
queles Importantes documentos:

1 -O fortalecimento e o apertei ^-^rií^Sgí^gagj:
çoamento das ínstifuiçoes democíá- d cscoIa „ saude paraí0Pp^g.ticáS deve-ter em vista que: «A his. s]]eiro f

Para a concretização de tais ob-
Jetivos o IPÊS se propõe a lutar, a
fim de manter no Brasil um clima
em que a liberdade e as institui-
ções de democracia representativa
assegurem as melhores condições
pnra satisfazer, entre outros, os an,

tória e a experiência provam quu
nos regimes políticos que nâò re-
conhecera o dlroito de propriedade
privada sobre os bens produtivos,
são oprimidas ou sufocadas as lm-
pressões fundamentais da Hborda.

Órgão orientado por empresários
democráticos o IPÊS convida todos
os brasileiros a adotarem os seus
postulados c a participarem dos seus
esforços pelo bem da Pátria.

A.C. Pacheco e Silva — Amadorde; oleg,tlmo, PortanU eoncluir Aguiar-Américo jTeobin; Ucoml Sffi* «Wtóè
que estas.encontram nnqltele direi- be _ Am Galloti - AnSl "" der as "" '*'
to garantia e incentivo». (Mater et PevIsat8 _ Antônio Carlos Amarall

^desenvolvimento econõ^
coe, sodnl deve ser acelerado a fim _ Aznrias Martins viUela .^- Si-

, A. apresentação de8tat?»°S &*tUt6la'd0 orgao P^stamista.

^P^*#W ocorrer 
™a tenta"Va dB admÍS&S*

tulatjfto destas!daodail™,>de fÍCal' aPr*-'«!nslvo por ver uma capl-
Deste modo a STOEN^T"'8"10 nacIonal*

em equivalência russos « começa mal, o seu chefe pondos e «neriçanos. como perigos a evitar.

°o Pente a Tesoura
tou Sempre cnm 

aci0nais' lu"
fículdadrnasTnstLTer8^
rlcanns de crÃC ^ ah*e
Pedisse «ÍdldtSn&?Prestado, tcndnJwT lm em*
rosultlmarnentd:dÓ,aresdeí«-
-mae°ssPatl<iceOcIrr*t0pan(l0
seira, que eu , \ T essa bab°-
do X ilt:,"hav inscrito
cuban^íj01"8' i 1!umw<*5tieo
a sírio, pelo s,,*tf0iProferldaRelaçõe^ãxterltrd^i0, dM

m£^£3E^$
B<* pessoais' 

*" r"inoaa9 te.
f*'«íiS* dota dei Este ?»S. ta8-em *»*>-
tend° as mios D7ÍStad0'«^

^Vo-menor prazo Possível, apro. do^nh"^'S^cS"0'! d^° 
'&^^iSs&

ximar o nivel de vida do povo bra- Cam|lo Allfl0rah _ ^ J 
"»•-j 

cm ^»*Wo Jejum velho

.S?:ff-2SÍ rSSS" néc^rt A'm-idaMa^ -i ^^eife^l^
dos. .**-, Ollvei*

,1  15 necessária-.«tuna- política FPi.nn
monetária • Íi-5C»1 W' *em **s ca- -Concl.

-'ttimante desn """«nau P
Domlnsos Pires dei novi<:-ado dlnl^í?1"0 P'at* oOliveira Dias _ Eudoro Villela _| a^avou a fS« ' p,oro" *"dn E. Lee - Fernando Wft.| ch«iceler, desnln^ P°Si(*fio do

í. na *S.« PB£. ao 1» ^ J™ "espindo-a dos ador
5*"PWlÉBB -^««.iiiatfflu

R í zx1n i
nds e dos reclamos com qu*
êle, na sua vigilante lucidea,
saberia tenteá-la nas hastes di
habitual e especiosa dialética»

Para. o inefável submlnistri»
o finca-pé slno.russo em Cub»
não constitui perigo de monta,
bases militares hojo de nad»
valem; foguete riao dá bola p«**
ra base; infiltração, comunista
<5 conversa; só importam ao*
vermellios informações clentl»
ficas; o governo de Havana *iá«
podia ser expulso da OEA po'-
que na OEA nao existe Jurida-
dicamente pena para crime

Diante dos raciocínios, ott dai
Palpites, do entrevistado, P«-
déssemos aceitá-los como e***
pressão de um estado de rever-
são mental, do Itamarati, o •
atitude oficial do Brasil «"•
Punta dei Esto estaria com-
preendlda. Mas Isbd não sen'
possivel e -se fo<ssa nSo ser'8
verdade. De outros argume"*.
tos, diferentes e Mfi contrário»-
W de lançar mão o sr- /"<"Tliiago Dantas para carmina'
a face morta da sun IrremP-
dlável derrota na OEA.

Nao sei se o entrevistado cf-
(Conclui na 4., pág. do I.o fil»""*

WfflJMBaaraiii***^^



Cufití»*'
Terça-Felra, 6 de Fevereiro de 1962 Dl A RIO DO P AR AN 

&M Wyv ScrbntíJudo.
" 

urjinATOS — ° Dlre,íi|¦,0 Regional da UDN mar-
CAN"'U cou para o próximo dia 24 a r«a-

de so* convenção, quando escolherá os candidatos

•°* y fcideral «s srs- 0*hon Mader, Newton Carneiro,
Pu,aÜ, Macedo, Zacarias Selème, Justino Pereira, Mario

''Tversos postos eletivos. DeverHo concorrer para a de-

HermesRamos, Garibaldl Reale, Evaristo José Freire, Ma-
Laies, Ostoja Roguski, Rui Cunha, Benedito Bernardes

"r" 'ra Ótavio.Cesário Pereira Júnior e Adriano Valente.

srs. Haroldo Leon Peres, Rubens Requião e Júlio Farah
0* .' disputar cadeiras- na Assembléia Legislativa.

Candidatura
o «Dolee Far

Brizola
Niente»
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Poderá Agitar
de Nosso PTB

IGUAÇU  A volta do antigo Território do Iguaçu,
agora sob a forma de Estado, vem »en-

, pr«gada diariamente'pela Radio Xapecó, de Santa Ca-
«'rina mobilicando vários munieipios da região. Oo lado

aná«n*e, afinna-se que continua o descontentamento
Mpular «n Clevelândia e Barracão, contra «a ausência de
isvirno em problemas administrativos».

RESERVAS Os pessedistas paranaenses recebe-
ram com reservas o novo pronuncia-

mento do senador Juscalino Kubitschek, combatendo o
reqime parlamentarista. O sr. Raul Vaz, presidente do Di-
retório Regional, pretende reunV a comissão Executiva, an- <
?es da convenção nacional, para decidir sobre o compor-
tamento daquela comissão no conclave.

CONVENÇÕES — p*ri decidir problemas ligados
is candidaturas para • Câmara

federal • Assembléia Legislativa, estarão reunidos no pró-
ximo sábado, em convenção, os diretórios udenistas de
Apucarana • Maringá. O sr. Newton Carneiro, presidente
de Diretório Regional brigadeirista estará presente àque-
les cendavec.

CALMA — dizendo quo reina calma na Policia Mi-
litar do Estado, o Clube dos Oficiais da

corporação distribuiu, ontem, nota à imprensa, para es-
elerecer notícias é desmentir que -oficiais «estivessem sen-
do transferidos para. o interior sob coação». «As remo-
ções — acrescenta a nota — que ocorrem são por estrita ne-
cessidade de serviço e, sempre que possível; subordinadas
à vontade do oficial».

SATISFAÇÃO •— 9 pre**"» Mi|ton Menezes, de
Londrina, mostrava-se satisfeito

ontem com a obtenção do empréstimo de 370 mil dólares
(cêrcáde Cr$ 120 milhões) do Banco Interamericano de De-
senvolvimento. Esta importância, que será aplicada no se-
tor de água e esgôfos' foi financiada por prazo de trinta
anos e cujo recebimento dar-se-á em julho. Londrina foi
¦ única cidade, até o momento a conseguir tal empréstimo.

AGÊNCIAS — Atendendo reivindicações da UDN Re-
aional, o sr. Arthur Santos, diretor da

Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil comunicou,
ontem, a criação de agências daquele estabelecimento de
crédito nas cidades de Cruzeiros d'Oeste, Loanda e Cas-
cavei.

NEY: DEPENDE DO
ATUAL GOVERNO 0

RETORNO DE JÂNIO

Lideres do PTB poronoírue teriam tido
etmuocadou, am<{-tit-elme-ite, pelo governador
Leonel Brizola, poro tim encontro em Por-
to Alegre, a iim de debater oi rumos da
campanha, partidária em nosso Estado, com
vistas à apresenlcifclo da candidatura do
attial chefe do Executivo gaúcho ò.deputa.
ção federal pelo Paraná. Como ninauém igno-
ra essa /oi uma idéia quo sumiu, aqui
mesmo, entre trabalhistas paranaenses, ante
a consideração — a mesma que ocorreu aos
jánistas às vésperas de Jânio abandonar os
Campos Ellseot — de não deixar sem fun-
tão publica uma incontcstduei^/inuru dé ex.
pressão nacionai rie sua legenda Brizoln
desdt logo te mostrou interessado peta hi-
pótesc, estudando também outra, esta de pe-
tebistas fluunabarinos, nue importaria em sua
eleição pelo mais jovem Estado da União,
por sinal governado por seu velho adversei,
rio, o sr, Carlos Lacerda.

CONCORRÊNCIA
Não se deixe passar sem registro, to-

¦ davia, que alguns próceres do PTB do Para-
ná, particularmente 'da região onde mais
existem gaúchos, o sudoeste, não viram e
não vêem com bons olhos a caudld/itar-ão de
Brizola por nosso Estado, uma vez que isso
afetaria suas possibilidades pessoais no pró.
ximo. pleito. Seria êsse o caso, porr.xem-
pio, do sr. vintonio Aunibelli, que também

Fórum Político

O governador Ney Brago decla--
reu ¦ ontem que depende do atual
governo a manutenção de um Hi-
ma de tranqüilidade no país c de
tus atuação administração para evi-
?ar o retorno do ar. Jânio Quadrotí
•o poder. Falando «o programa'."Momento Político" da Rádio Co.
lombo, o chefe do Executivo esta-
dual afirmou que "é um direito oo-
litico do ex-presidente Janlo Qua.
dros querer -disputar - um cargo ele-
1fvô" e que seu espirito patriota
avitará que se tumultue, em outro
sentido, qualquer campanha política
•¦ue porventura queira desenvolver..

O ar. Ney Braga acredita que .*»
ttmpanha do sr. Juscelino Kubits-
chek par» a volta do regime pre-
tldencialieta "obtenha resultados"
nus nio o seu retorne à presiden.
cl*.

HOMENS
versus

MULHERES?
« possível estabelecer n diferença
•otre homens e mulheres por suas
ÍJj^ões. «os problemas cotidianos ?
™» — para o psicólogo. E para?oca í O exemplar de fevereiro do
seleções lhe oferece curiosíssimos
Jeates para que voefi mesmo ava-
lio o quanto salns sobre as dife-
renças psicológicas entro.os seres
«ps dois sexos. Ésae número con-
jero, ainda mais... artigos de in-
•cesse atual e iiermandute. cVd-
•Para-o hojo mesmo, em qualquer«"anca.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Diretório Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
, V Comido Executiva Municipal do PARTIDO TRABA.
LHISTA BRASILEIRO, d. Curitiba, na forma:-*?."*V*M*52
-•combinado com o art. 50. Lira. g . h. do. W^-Jg^
«SP. convoca o Diretório Municipal. .P«» 

"-"^ 
%£?_•™ Mr-Un, no dia 7 do corrente, a. m.. -• «£ 
">«Ru* Padro Ito, n. 698. l.o andar, neata Capital, com .

ílÜSè escrutínio secreto, de Dois Delidos

Suplentes à Convenção Regional, a
18 do correntf'
Indicuçíio

novaçfiq
Assuntos Gerais. . , lâ62

Sala das Se«s6e». 5 d» F*»"-"™ Exercício

iBEF.fi DE MATTOS - presidente, tm

MATHIAS JÚNIOR - Secretario G

c seus
realizar.se em 17 e

2)

3)

nrentp mès: „'i«ffi!o ile Curitiba à :
o dc «.ndi-taior. pelo MuniríP <J>

daa Canas ^*»«**" 
"° '

estaria interesãa'dõ~Sm uma'cadeira parla-
mentar em Brasília.

Acontece, porim, que os petebistas
avessos à candidatura do governador dos

pampas, nem sequer podem invocar contra
ela o fato de ser a de um c-tr-mho à poli.
tico estadual, «« raizes eleitorais em nos-
sa terra. É que sempre se defrontarão com
o fato ile o PTB paranaense haver unam-
mentente apow.do a candidatura Jânio Qua,
dros por sua legenda, o Que invalida, da

parte de nosso trabathjjmo, qualquer incon-
formismo de ordem iiatiui-tn ou repionalis-
ta. Outros partidos que também nâo podo.
riam protestar, seriam o udenista, o pede-
cista e o inteflraUstn, uma vez que também
aplaudiram a eleição do sr. Jânio Quadros
para deputado federal por nossos pagos, ou
a do sr. Plinio Salgado para o então Pa-
Meio Tiradentes. Restariam, é certo, sempre
algumas correntes partidárias que poderiam
invocar o referido argumento de que aos
paranaenses cumpre o dever de escolher pa.
raiiaenses de nascença ou de adoção, como
representantes no Congresso. Mas, afinal, o
assunto é da estrita competência do PTB. O
que cumpre desde já assinalar, na presun-

cão de quc a candidatura Brizola sc venlia
u verificar, é que o governador gaúcho «ío
c homem de apenas deixar-se candidatar o
ficar enrolado no poncho. Há de querer vir
fazer sua propaganda, mesmo porque a
deputaçao, tal como ocorreu no caso do sr.
Jânio Quadros, deverá êle considerá.la ape-
nas uni compasso de espera para vôos mais
altos.

LINHA RADICAL
Ora, Brizola, tal como vem demonstra»-

do há muito tempo, cm especial nos conlur-
nados dias de agosto do ano passado, forma
entre os mais radicais lideres do PTB.no
que se refere à apresentação dc soluções
para os problemas nacionais, Agora mesmo,
está promovendo como que uma antecipa.
ção< da reforma agrária em seu Estado, com
grave desgosto para as classes produtoras
regionais. Nosso PTB, ao contrário, sempre
foi dos mais conservadores. Brizola candi-
dato, vai. de qualquer modo, quebrar essa
espécie de acalmia ideológica que reina en-
ti-c os petebistas do Paraná. As consequên.
rias dessa perturbação, ninguém poderá pre-
ver. O qüe sn pode prever, isso sim, é. elei-
toralmcnte falando, que o nome do chefe do
Executivo dos pampas representa uma nu.
vem do céu azul dos seus correligionários
locais, que ora nada mais pedem quc som-
bra e água fresca.

Nossa
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Simões fêz Análise Crítica
do Primeiro Ano do Governo

Ney Braga: Achou Tudo Ruim

PTB de Curitiba Escolhe
Amanhã Seus Candidatos
as Eleições de Outubro

O deputado João Simões fez
ampla análise, ontem, na As.
sembléia Legislativa, sóbre o
primeiro ano do governo Ney
Braga, salientando jâ no início
de seu discurso quc «infelizmen
te, muito pouco daquilo que íoi
prumetido ao povo de nosso Es-
tado, íoi realmente concretiza,
do. não só em obras cotno tam
bém em modificaçóes do siste.
ma administrativo». O sr. João
Simões referiti.se ao governador,
no seu discurso, com termos
violentos e ofensivos-

O parlamentar pessodista, que
foi aparteado somente uma vez
e em sentido de colaboração,
pelo deputado Waldemar Daros,,
falou sobre a paralisação de
obras, o gasto com a imprensa,
o aumento dos impostos, nomea
c-"*es e outros assuntos adminis-
trativos.

DÉBITOS PERDIDOS
Contestando as palavras do

governador sóbre a existência
de uma importância de 1,5 bi.
lhão de cruzeiros em débitos
perdidos no. Banco do Estado
do Paraná, disse o sr. João Si-
mões que possui dados e infor.
mações para provar que aquela
divida não existe.

Contestou, também, mais adian
te, a afirmativa do chefe do Exe
cutfvo de que recebeu o govêr
no do Estado com um «déficit»

superior a CrS 12 bilhões. Acres
centou, por outro lado,. que o
sr. Ney Braga vai -deixar mais
de CrS 20 bilhões de <deficit» ao
seu fut o sucessor çom encar-
gos da lei do «Fundo de Desen
volvimento». /'

ESTRADAS & EROSÃO
Rebateu ainda, a iníomaçâo

sobre o asfaltamento de 85 qui.
lõmetros de estradas- de roda-
gem e fez críticas à íalta de se
mente de algodão. Afirmou, lo.
go depois,.que o combate a ero
são só foi possível «graças ao
maquinismo importado pelo go-
vêrno passado»,

Sóbre a campanha para a erra
dicação do analfabetismo, disse
que não acreditava no seu êxL.
to, porque a Secretaria rie Edu-
cação está -comnletamentc acc.
fala. com mais de 6 mil profes
soras demitidas*.

Criticou a omissão da Policia
na repressão ao crime, o DGTC
pelas irregularidades praticadas
e outros órgãos,estaduais.

RESPOSTA
O deputado Haroldo Leon Pe'

res. no finnl da sessão,- pêíliu
sua inscrição para falar hoje,
a fim rie rebater o discurso do
denutado pessedista.

Não houve quorum roaimental
para votação Ma -tT-téfia cons-
tante da Ordem do Dia.

LEGALIDADE
Afirmou, por outro lado, que ca-

be aómente è Juítiça dicidir sobro
a legalidade ou não do Ato Adi-
cional. Dlsse o sr. Ney Braga qus
suas mantfastaçõej «obre o assunto
são meramente particulares; tem
pensado multo sobre ele. Acres-
centou que achou o Ato Adicional
Oportuno "porquo «vltou o derra- *

memento de aangoe" e que depen-
de do parlamentarismo, agora 'ia.

solver os problemas do Brasil.

ACORDO

Sobre o acordo PTB-Govêrno dis-
se que funcionará sempre qus o
Paraná necessitar. Desmentiu as no-
tlcia» de que cwta aliança só fun-
clonaria com vistas às elelçSet «e-
natoriar

Meca vai

Instalar

Comissões
A Mobilização Estadual Contra o

Analfabetismo (MECA) vai instalar
dentro de breves dins doie Comis-
»8e» Regionais, iniciando por Ponta
Grossa. >'.¦•¦"

As demais serio localizadas em
Cascavel' — Pato Brenco - União
da Vitoria - Irati — Paranaguá -

Jacarezinho — Cornélio Procópio -

Londrina - Maringá — Para.navai

e ' Campo Mourão.

Braga Ramos vai ao Rio
Tentar Impedir Cortes
de Verbas Para Educação
A iim de solicitar ao ministro

-Oliveira Brito que interfira jun
to ao presidente da República e
primeiro ministro no sentido de
que não aeja incluido no Plano
de Economia o corte de verbas
destinadas à educação no Para
ná em particular da campanha
contra o analfabetismo, seguirá
hoje para o H. de Janeiro.o prol
Braga Ramos, titular da Se.
cretaria de Educação e Cultu-
ra.

Tentará ainda b prof. Braga
Ramos trazer uma orientação de
íinitiva sóbre a aplicação da.
Lei de Diretrizes e Bases, além
de tratar junto ao INEP do cum
primento do convênio assinado
com a SEC para construção' de
Oficinas de Artes. Industriais em
várias localidades do Estado.

ALFABETIZAÇÃO
Vai também à Sirena (Sjste

ma Radio Educativo Nacional),
de onde tentará trazer material

«

para a campanha contra o anal
fabetismo: propaganda, discos,
aulas gravadas, etc.

Falando áo DP sobre a Campa
nhà Nacional de Educandários
Gratuitos e a minuta do : con.
vênio por ela proposto à sua
Secretaria, disse que irá inan
ter contato com o prof. Felipe
Tiago, seu presidente, quando
proporá alteraçBes naquele do.
cumento. Disse que tem grande
interesse no desenvolvimento da.
CNEG no Paraná.

A respeito das subvenções go
vernamentais*aos estabelecimen.
tos particulares de ensino, cons
tantes da Lei de Diretrizes e. Ba'
ses. disse que tais auxílios de-
veriam ser concedidos medionte
o compromisso desses estabeleci
mentos fornecerem um determi.
nadOj.número de matrículas' gra
tuítas aos excedentes dos cole.
gios públicos.

Reunir.se-ão amanhã o Direto-
rio Municipal do PTB para a elei-
c,'ào dos delegados e suplentes à
Convenção Regional, prevista para
os dias 17 e 18 do corrente, e in-
dicar os candidatos de Curitiba à
renovação da AssembTéia Legisla,
tiva. Câmara e Senado Federal.

Os nomes mais cm evidência pa-
ra delegados, são os srs. Mathias
Jr. e Rubens de Melo Braga. Os
suplentes, provavelmente, serão
os srs. Orlando de Matos c Ga-
maliel Bueno Galvão. Na reunião
deverá ser oficializada a posição
do Diretório ae Curitiba, quc de.
fende intransigentemente o lan-
çamento de candidaturas partida-
rias a todos os cargos eletivos,
inclusive senatoria e prefeitura.
A decisão será transmitida a Exe.
cutiva Regional por ofício, acom-
panhada da solitação de que seja
levada ao conhecimento da Con-
vençâo Regional.

OS CANDIDATOS
Entre os candidatos, figuram os

nomes de' Amaury SUva e Iberê
de Mattos, para o Senado, e de
Leonel Brizola para a Câmara
dos Deputados. A mulher para-

. naense está representada pela
' sra. Berenice Arruda, pessoa in-

tegrada em vários movimentos
representativos das aspirações das
donas de casa.

O Diretório deverá indicar para
deputado estadual, os srs. Orlan-
do de Mattos, Leon Naves Bar.
celos, Jorge Nassar, Waldemar
Daros, Homero Batista de Barros,
Perez Kreischmann, Berenice Ar-
ruda, Inocencio Marins, Walmir
Rocha Loures (indicado pela Mo-
cidade Trabalhista), Luis Carlos
Tourinho. Jorge Mathias Jr., Aris.
lides Athaide, Igo Iwnnt. Losso,
Arlindo Ribas de Oliveira e Jo-
nas Sadock de Sá. Para deputa-
dos federais, serão indicados os
srs. Rubens de Melo Braga, Leo.
nel Brizola. Carlos Alberto Moro,
coronel Alcides Amaral Barcelos,
Wilson Chedid. Fernando Luiz Ga-

ma e Souza, Júlio Rocha Xavier c
Antonio de Paula Filho.

Em relação ao candidato parti-
dáiio à sucessão do general Iberê
de Mattos, prevalece a incógnita.
Os membros do Diretório, consi.
deram fundamental, no momento,
ganhar a batalha em prol do lan-
çamento de candidatos partida-
rios a todos os cargos eletivos,
afastando a possibilidade de ali.
anca com outras correntes, cm
torno do apoio a candidato^ es-

tranhos ao trabalhismo.

Superada esta etapa, com a vi-
tória da tese de independência
em relação ao governo o que
implicaria em anulação do acôr.
do existente entre goytrrno e PTB
a agremiação teria que definir-
sc entre os srs. Rubens dc Melo
Braga e Carlos Alberto Moro. ou
lançar um terceiro candidato par-
tidário.

Medidas Drásticas
Anuncia.so que o presidente da República está examinando

detidamente um estudo quo mandou realizar, relativo a medi.
das objotivas para o combate à inflação, com vistas expresso»
à detenção da alta do custo de vida. Entre as principais provi,
dências governamentais sugeridas nesso trabalho, ornariam uma
«trégua salarial» de* pelo menos um ano c outras destinadas ao
lncromento de nossas exportações.

Durante a referida trégua, salvo casos excepcionais, haveria-,
uma efetiva proibição de majorações do salários e vencimen-
tos. Não se visaria a um congelamento total, mas ao levanta,
mento de barreiras às tentativas do aumentos, isolados, por
meio de pressões políticas. A informação, destinada à mais
funda repercussão nos meios populares, sobretudo nos das cias-
ses trabalhadoras e burocráticas, admite, desde logo, quo uma
política do governo nesse sentido poderá acarretar, para o sr.
João Gouliart e para o atual Gabinete, enormes resistências e
uma onda de impopularidade. Faliam maiores detalhes para
que se possa, realmente, avaliar a extensão politica do alego.
do futuro projeto da «trégua salarial». Apenas se pode destacar
que. o rumor ocorre, precisamente, quando já se encontra a
pique de ser proposto, ou concedido, um aumento de 40% nos
vencimentos do funcionalismo civil e militar da União, o que
estaria, aliás, constituindo motivo de fortes dores de cabeça
para o ministro Walter Moreira Sales. De qualquer modo. aquie-
lando o justo alarme dos servidores federais, tcm.se como certo
que a trégua sá será estabelecida, ou imposta, depois de efe.
tivada a concessão do aumento, cujos estudos já foram conclui,
dos pelo DASP.

No tocante ao incremento de nossas exportações, infor-
ma.se que o trabalho que ora está sendo examinado pelo sr.
João Goulart, proporia o desbastamento drástico de todos os
entraves burocráticos que enfermam nossos processos nacio.
nais de exportação. Inclusive ali se proporia, em certos casos,
até a isenção fiscal para certos produtos, para fins de criação
de melhores condições de competência nos mercados esiren.
geiros, principalmente o norte-americano. Nesse setor, parece,
nos, a nova política do governo se poderia exercer de modo
politicamente muito menos perigoso para o sr. João Goulart,
do que no referente à referida «trégua salorial». A desburocra.
Jiiação dos nossos processos de exportação, é medida que há
muito vem sendo reclamada e. realmente, se impõe. Exportar,
para o produtor ou comerciante brasileiro, quase sempre conf.
litui uma fonte permanente de aborrecimentos, tal a -nullipH.

cidade de vias burocráticas a que tem de se submeter. Se algo
for feito .nesse terreno, só isso bastará para que se reconheça
que a inflação motivadora de revisão assim benófica. acabou
prestando algum serviço ao país, menos discutível que os qu»
o sr. Juscelino Kubitschek exaltou em seu governo.
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Estudos Sobre Aumento
do Funcionalismo
Estarão Pronto Amanhã
RIO, 5 íMeridional) — Fonte

chegada ao gabinete do diretor

geral do DASP, admitiu a

Vereadores Desmentem Notícias
Sobre Pedido de«lmpeachment»
Contra Prefeito de Clevelândia

Dizendo que a Câmara Municipal
de Clevelândia «jamais cogitou»
de 'preparar «impeacliment» do
prefeito Synval Martins Araújo, os
vereadores daquela comuna des.
mentiram, ontem, as notícias vei-
culadas por jornal de nossa Ca-
pitai, ao mesmo tempo que res.
saltaram estar aquele chefe do
Executivo «se conduzindo a con-
tento» na sua administração.

Os vereadores Paulo Damo. Al-
mir D'Agnoluzzo e Francisco Pen.
teado adiantam que isto é com-

provado, inclusive, pelo resultado
do concurso técnico-administrati.
vo promovido pela revista «O
Cruzeiro» e o Instituto Brasileiro
de Administração Municipal, que
classificou Clevelânvia entre os
dez municípios de maior progres-
so no Brasil.

Afirmam ainda, que a adminis.
tração de Synval Martins Araújo
tem encontrado ampla repercussão
cm toda a região, motivo pelo
qual a Câmara aprovou um voto
de louvor e de confiança.

bilidade de que os novos estu
dos para a elaboração da tabela
de vencimentos dos civis e mi.
litares da União estejam con-
cluídos nas próximas 48 horas,
a fim de que se possa constituir
os temas a serem tratados pelo
Conselho de Ministros, na reu
nião fie 5.a.feira. Enquanto os

'estudeis 
prosseguem, em

regime de urgência, a Associa-
ção dos Servidores Civis do
Brasil, fêz recentes gestões jun
to às autoridades federais, ob.
jetivando que o aumento seja
fixado na base de S0c,ó, com o
mínimo de 10 mil cruzeiros, pa-
ra todos os autárquicos e ina.
tivos, conforme telegrama en-
viado ao premier Tancredo Ne
ves. Por outro lado, os militares
prosseguem reuniões, o fim do
apreciar o problema, sabendo.ee
quc exigirão também 50%. Em
Brasília, o presidente do Sindi
cato dos Trabalhadores da Es.
trada de Ferro Paulista decla.
rou que, no caso do governo con
ceder o aumento ao íuncionalia
mo, os trabalhadores também
iniciarão movimento, a iim de
obter majoração idêntica.

Ninguém tem Dívida qne
Chateaubriand faz jus à
Ordem Nacional do Mérito
RIO, S (Meridional) — Na

sessão de hoje da Câmara, o sr.
Lima Filho proferiu o seguinte
discurso:

«Empenhei-me, nesto momento,
numa campanha quc, sem dúvi-
da, está. a merecer os aplausos
de toda a opinlSo pública bra.
slleira, sem quaisquer limitações

• partidárias ou do natureza
ideológicas. Esra campanha,
a quo visa confiar ao «m.
baldador Assis Chateaubriand as
insígnias da Ordem Nacional do
Mérito, conio coroam ento
do uma, vida-tilda ela-exposta ao.
serviço 

*e 
progresso da civiliün-

Cio do BrasU. Confesso o ¦ sen.-.
timontò d." «íirpreaa d« que m*.
vi possuído, por essa campanha
ter sido Inspirada' em unia sn-
gestSo d" jornalista Luiz Glli.
marâes, ora patrocinada pelo
prestigioso vespertino carioca *0
Globo*'! A surpresa, explico, nüo
ppln Idéia que a lnsp!»a ou p"- •
lá, Justiça a nue sc prop5t>, .mas
sim por vetificar, com ^spn/V'
quo um nomo como o de Asais
Chateaubriand ainda nâo fora
incluído entrei os primeiros de.
teiitorPí! daquele garUidüo cívico.
1'orque, sé mnttbfl nést? Pais,
tanln cmno £te, o mereçam, n->-
nlmm «InvMn mnln cpi" He fá*
ju-j a t«l insifrnin. 0*om efeito
Chaleaúhrlaiiill romn jnrn*i]lstm
como diplomata, eomr. ficúra.
•singular, cm cjuapo. todos os
',n'ü'.ío movimoutoa nesto paia

¦yM

nos últimos tempos, nos vários
domínios do suas atividades cria.
doras, no ncftivo de seus ser-
vIqos, quaisquer que sejam
ns restrloOes que as dlscordâ-ti-
cias dos adversários» sitUR.se co-
mo uma figura de excecSo em
nosso melo o o credencia, por-
tanto,. ao reconhecimento da Fá.
tria— o repórter, o articulista te.
mlvel, o Incansável plonctro de
nossa fdrça aérea, dinamizador
da campanha da redenção da
criança, o desbravador imrnmpa-
rável, em suma, doa nossos ca..
mlnhos da civilização e progres-
so, por uma parte, tem deixado

. ao- longo dCsse-? nnng todos, a-
travas de sua imensa r^de de
jornais, rádios e televisfies, a

.marca insuperável de sua ope.
rosidnde criadora e cie son gênio
Inconfundível. N8o raro, por ou-
tro lado, alguns discordam de
sons métodos cio arfio. Ninguém,
entretanto, entre nós, pode fu-
Klr oo fascínio má-rleo de sua
personalidade autêntica ou a se.
tlucRo dc sen ejsplrito flamRJan-
t-. fcps.- Indomável í»PtritP <*u«
agora mesmo, cansado de derro-
tar, vive cm plena forma, como
qno d«pols de, um» ressurreição,
qnnndo já nüo so rrla ttinap. Isso
pOMSire!, comandando s grande
fuinllla «Associada»; Vale dlí^r:
a serviço da pais. r>'íllfl guarde,
po|s,- o' Velho- Cnpiiíio. lutador
de mil pelejnsi paladino de tan.
tas causas. Pornno i'a° * Assis
Ohatimiihriand" qne í?1* eoliot.
tando • Ordem do MítWo.

J

a cera nobre...

cA cera nobre para o seu lar, agora
é fabricada também em liquido. Contém
as mesmas cêras duras que a Poliflor
em pasta - por isso, sua qualidade
é muito superior a das cêras líquidas
comuns. Oferece alto rendimento
e é muito mais fácil de espalhar.
Dá um brilho intenso no seu
assoalho!

CERA |^

poli
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BORDADOS DO CEARA
firma coni U »no« do tradição nn industria e «omírolo ds

Bordados • Labirintos do Cear*, desejando ampliar sou qua.dro d» revendedores em conta própria, por reembolso, oferece
«ua magnífica linha de produtos, especialmente camisolas, pi-
Jamas, baby-dolli, artigos do cnma e mesa, tudo confeccionado
nos melhore» teoidos o com o mala Uno gosto. Mercadoria reme.
tida em caixas para evitar aroaassmento, e embalada cm sacos
plásticos, que realçam ainda mal» sua magnífica aprejentnção.
Peça hoje mesmo, por vla aérea. Llato de Preços a S.M. LIMA,Cx. Postal 849 — Fortaleza — Ceará.

S. V. O. P.
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Divisão — Administrativa
AVISO

COMUNICAMOS AOS CONTRIBUINTES QUE ESTÁ
O D.A.E., RECEBENDO A TAXA SANITÁRIA REr-EREN-
TE AO EXERCÍCIO DE 1962, INDEPENDENTE DA ENTRE-
GA DOS «AVISOS» - SOLICITAMOS A APRESENTAÇÃO
DE UM TALÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR A FIM DE FA-
CILITAR A BUSCA.

TESOURARIA
HORÁRIO PARA RECEBIMENTO

Das 8 Horas às 11 Horas
e

Das 13 Horas às 17 Horas
Curitiba. 1 ,o de Fevereiro de 1962

JOÃO BERNIZIO PUPPI
eng, chefe da D.A.D, .

VISTO.
'ENG0 OSIRIS STENGHiL GUIMARÃES

Diretor

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO N.o 8/62
Concorrência Pública

O diretor geral do Departamento do Estradas de Roda.
gem do Estado do Parana, chama a atenção dos interessa.
doa para o Edital n.o 9-62, publicado no Diário Oficial do
Estado n.o 268, de 30.1.62 e referente aos seguintes traba_
lhoa rodoviários a serem executados na Rodovia BR.104 —
trecho Alto do Amptu-o-Ortigueira, estaca 2511, compre-
endendo:

O3 serviços a executar têm por finalidade a transposi-
ção do obstáculo constituído pelo Rio Imban localizado na
estaca 2.511 do trecho Alto do Amparo-Ortigueira da Ro.
dovia São Luiz do Puruníi-Ortlgueira e compreendem:

Elaboração do projeto completo da obra de arte especial
em concreto.armado sôbre o Rio Imbaú.

Execução d03 serviços de construção da mesma obra de
acordo com o projeto elaborado.

Os serviços serão executados de acordo com as normas
técnicas e especificações vigentes do DER/PR e DNER,
as condições do Edital referido e a proposta apresentada.

A concorrência acha-se aberta até As 14,00 horas do
dia 20 de fevereiro de 1.962.

SATJL RAIZ
Diretor Geral do DER/PR

PREFEITURA MUNICIPAL ÜE CURITIBA
DEPARTAMENTO DO MATERIAL

Gabinete do Diretor

EDITAL N.o 3/62
Concorrência Pública

O Diretor do Departamento do Material, devidamenteautorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito, toma público que farárealizar no próximo dia 19 de fevereiro de 1962, concorrência
públtoa, para compra do material, abaixo especificado:

I — Material «le Expediente
IX — Material de Limpeza

III — Material Elétrico
TV — Ferragens e Ferramentas

A relação do material e demais esclarecimentos solicita-dos serft prestados na Divisão de Compras, deste Departamento.
As propostas deverão Ser entregues em enfelopes fe-citados, contendo duas vias o os preços devidamente espe.cif içados.
A Concorrência será realizada no dia 19 de fevereirode 1962, às 15 horas, sob a Presidência do Eng» AntônioD.A. Amazonas perante a comissão que for designada peloExmo. Sr. Prefeito Municipal, ocasião em que as propostas se-

rão abertan e lidas com a presença dos proponentes Inte.ressados, è. nia Gnnri n» 401, sede do Departamento doMaterial.
O resultado da Concorrência, dependerá da homologa

çao pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, e a Prefeitura aereserva o direito de anular em todo ou em parte a Con-corrêncla. por justa causa ou rejeitar as propostas que nãocorrespondam aos Interesses do Município.
O presente Edital, para conhecimento de quantos possainteressar, vai publicado no Diário Oficial do Estado, jornaisda Capital e afixado em local visível e de fácil acosso emdependências da Prefeitura Municipal.
Curitiba, 2 de Fevereiro de 1962

ANTONIO D. A.
Eng» Diretor do D.M.

AMAZONAS

Câmara dos Deputado*

Não Houve «Quorum» Para ser
Votado em Primeira Discussão
Projeto de Reforma Agrária

DIÁRIO DO PARANA"
Economia

Curitiba, Terça-Faira, 6 de Fevereiro de 19^

BRASÍLIA, 5 (Meridional)
Nn scssSo de hoje da Câmara dos
Deputados, o sr. Lima Filho, aon
Kiatulcm.se com a inclusa» do
jornalista Assis Clialuattbrland na
Ordem «Io Mérito Aeronáutico,

Na Orilom do Dia, foi iniciada
a prlmolra discussão do projeta
que Institui a reforma agrária,
nfto havendo "quorum" pnra as
votações.

BRASÍLIA, 5 (Meridional) —
Com a presença do 34 represou.
tantes o sr. José Bonifácio abriu
os trabalhos da sessão do hojo da
Câmara, ocupando a tribuna o sr.
José Talarlco. que denunciou ai
violências o ameaçai policial*

contra os motoristas na Guanaba
ra, pedindo providencias do fio.
vêrno anto a possibilidade de
trevo coral nos transportos eni
sinal de protesto contra os mé.
tados pninrncados polo ceneral
Ardomiro e seus auxiliares.

PROPOSIÇÕES
Encaminharam proposições à

Mesn os seguintes deputados:
Cunha Bucno, lustlfloando o

projetti que cria a Faculdade de
Agricultura o Vetterinária de Tu-
pã. em São Paulo, subordinado ao
ministro da Agricultura, funcio.
nando mediante convênio entre o
governo ria União e o Estado;

CRÉDITO
Antônio Fellciano, eneam

nhando projeto que autoriza a
abertura de credito de dois mi.
Ihões de cruzeiros de auxilio à
Associação do Caridade da Santa
Casa do Misericórdia em Assis,
São Paulo.

Ocuparam a tribuna, no porio.
do do Pequeno Expediente, os
seguintes deputados:

Mlffiiel Bahury encaminhai!
do requerimento de Informações
ao Conselho de Ministros sobre o
valor das verbas orçamentárias

(de 1981, não naças aos beneficia,
rios:

FACULDADE
— Vasconsellos Torres apresen.

tou projeto que assegura fiscali
zação de segurança nos termos
da Consolidação o cria a Facul.
dade dc Engenharia Industrial do
municípios paulistas de Santo
André e abrindo crédito de 50
milhões de cruzeiros para sua
construção e Instalação;

Menezes Cortes encamlnhan
do projeto que isenta do impôs,
to do selo os aumentos de capi.

tal social da Cia, Progresso. «JoEstndoda Guanabara o nos con
tratos que a mesma eolobrar;

Padro Nnbrii congratulando
ae com a Moaa pola inclusão, om

, prlmolro lugar, na Ordem do Dia
para voiação om regime de prio.rldadc, do projeto que determi.
na a efetivação dos servidores ln.
ternos das autarquias federais*
admitidos até a data do aprova.!
cão dos respectivos quadros;Dager Serra endereçando
apoio ao prefeita de Fortaleza
porá reajuste dos vencimentos do
funcionalismo da prefeitura 1

ESCLARECIMENTOS
- Medeiros Neto aumentando anecessidndo da presença na Ca.

mara do chanceler San Thlairo"
Dantas para prestar esclareci,
mentos an Parlamento e a NaoSo
a respeito da posição assumida

Urgência na Disciplinaçâo do Mercado
Interno e Externo do Rami Brasileiro

O Secretário Ueral da Associação dos Ramiçullores do Para-
nô, senhor Sadio Maauko, externo o seu ponto de viatu endQg»a.n.
«Io o parecer exarado pelo ar. Jullo Ceaori Modlnn, técnico do !««.
tituto Agronômica de Campinai. em recente trabalho iiprqjen-
tado ao governo do Estudo dp Sâo Paulo, estudando as condi,
çpes paru o financiamento do rami naquele Estado. Nosso tra.
bailio, além do financiamento, a Comisaflo encarregada é de pa-
rècer quo devem ser tomadas imediatas provldêncins parn a so-
luçao do vario» outros problemas, que de um modo ou outro,
estão entravando a expansão da ramicultura e que são:

a) campos de multiplicação de mudan
b) melhoria da maquinaria daacortlcadora;
d) dlscipllnamenio dos mercados interno o de exportação;
c) industrialiíação da librai
c) estatística de produçio a do consumo Industrial da fibra no

pais.

•EXPORTAÇÃO

Com relação a exportação, 6 a seguinte a opinião expendlda:
E' do conhecimento da comissão que alguns linificioa estão

jor 
nossa delofiaçao em Punta | encontrando sérias dificuldades à aquisição da fibra dc rami nos1,01 ,,s,c: I atuais centros de produção (Kegião Norte do Estado do Paraná)— Abel Rafael pedindo Infor.

inações ao Instituto de Fomen.
ttaçSo do Ministério da Aeriouí
tura a respeito da liberação dos
cotas de vinho de Minas Gerais,
nuo ficam aguardando as do Rio
Grando do Sul, cem prejuízo dos ginteresses econômicos dqs viril- §
cultores mineiros.

CRITICA A CARVALHO
O oradif do Grande Expodlen.

te. sr. Salvador Lossaco, crltt.
cou o governo Carvalho Pinto a
propósito dos acontecimentos
quo se verificaram em SSo Pau.
lo, por ocasião da greve dos
funcionários da Sorocabana, que
t»riam sofrido agressões policiais.
Prossegulndo afirmou que 6 go.
vernador paulista encontrou or.
çamento inferior a 30 bilhões do
cruzeiros, elevando.o a cem bi. H
Ihões. para poder eleger sea su |cessor. Em aparte, Nlcolau Tu. |ma protestou contra as acusa. 1
ções de suborno veiculadas pelo 1
orador, afirmando que "ninguém 1
duvida da integridade moral e |capacidade administrativa do go H
vernador paulista". 1

No inicio da Ordem do Dia. §Fernando Ferrari, levantou a j
questão de ordem, com o intuito 1
de reivindicar para o MRT, com |sete deputados, a constituição de s
uma bancada. Foi iniciada a 1
primeira discussão do projeto 1
que institui a reforma agrária, i
não havendo "quorum" para .as |votações.

multo embora saibam da existência, de quantidades apreciáveis

CARTA A REDAÇÃO
Do sr. Delflno José Wischral

recebemos a seguinte carta:
«Surpreso tomei conheclmen.

to de noticia Inveridica publi-cada sôbre a minha pessoa no
seu conceituado jornal. Como,
entretanto, condicionou-se à,
prova em contrário os conceitoa
omitidos em torno da minha
honovabilidade apresácme em
comparecer à presença de V. S.
o doa leitores do «Diário do Pa.
raná» para salientar que todas
as assertivas não têm procedên.cia alguma, pois, não sou pes-soa de maus antecedentes, nem
«de absoluta falta de Idoneida-
de moral» o nem mesmo «de.

sonesto sob todos os pontos de

Câmara Continua
Vazia: Deputados
nâo Comparecem

BRASÍLIA, 5 (Meridional 1
— A esperança de que, no inl-
cio desta semana, maior nume.
ro de deputados comparecesse
ã Câmara rapidamente se des.
fez. A verdade é que alguns
novos recém-chegados deram
presença, mas outros, volta-
ram a seus Estados. Estabe-
Icceu.se, assim a pouca fre.
qtlência, o se fortaleceu a cren
ça no fracasso da convocação
extraordinária. Pelas informa-
ções. os que aqui persistem a
participarem de todas as reu.
niões até o dia 15, terão dt-
reito a subsídios todo mês. A
partir desse dia, esses persis.tentes não mais teriam nenhum
motivo para permanecer em
Brasilia, sustentando uma situai
ção artificial para manter a
Câmara aberta. Uma delibera-
ção seria, tomada, então, no sen.
tido de suspender a convoca-
ção extraordinária, que pode.ria prolongar.se até o dia 2d
de fevereiro, pela decisão to-
mada em dezembro passado.

vista», como ge disse, porquan. [to trabalho com dignidade pa. |
ra poder legar aoa meus filhos I
um nome decente e honrado. I

«Não estou fichado como |«amigo do alheio» e nem -«ou í
«velho conhecido dos carcerel. I
ros», pola, nenhum processo re- |
guiar existe que me possa ln. |dlclar,'

«Rogo.lhe a publicação dÊeftiPf
carta exlmlndo.me, na oportu- k
nldade, de comentários sôbre o I
processo que envolve o nome do JjSr. Humberto Scarpa em vlrtn
de de aguardar, agora, serena
e tranqüilamente o definitivo
pronunciamento da Justiça»

CAFEICULTURA RACIONALIZADA
| A fim d* participar do «Curso Aberto Sôbre Café», que a Univer.¦:¦ sidade do Paraná está ministrando, com a cooperação de IBC e
I do Departamento Estadual do Café, chegou ontem a esta Capi-- tal o engenheiro agrônomo Waller Lauarlni, que lem a seu car.
| 90 duas conferências, abordando aspectos da cafeicultura em ge.
| ral. O senhor Walter Laszarint, secretário geral do GEHCA, è':, uma das maiores autoridades mundiais dos problemas cafeeiros.
1 Foi ontom recepcionado pelos senhores Luiz Antônio de Souza ri.
| lho e Antônio Brunetti, xespectivamente, chefe do IBC em Curi.

liba e diretor de Departamento Estadual do Café, de cujo encon.
tro * apresentado o flagrante acima.

Governo Procura Intervir
Para Harmonizar Entidades
de Classe da Cafeicultura

Está praticamente harmonizada a situação das entidades de
classe do Çnranâ, no que se refere à eleição dos representantes
da lavoura cafeeira na Junta Administrativa do IBC, com a in-
fèrvfenção oportuna do governo federal, em atenção á exposição
feita pêlo governador Ney Braga ao presidente João Goulart.

ENTE N-D I M E N T O S

Em missão pessoal do ministro da Indústria e Comércio, o
coronel-Paula Soares Neto, presidente da Junta Administrativa da
autarquia, manteve ontem diversos entendimentos com o governa,
dor Ney Braga e com diretores da Federação das Associações Ru.
rais do Paraná e Associação Paranaense de Cafeicuitores, obje-
tivando encontrar uma formula quo permitisse a pacificação da
família cafeicultora paranaense, e o atendimento às reivindicações
das entidades rurais do Norte do Estado, quo, como foi divulga-
do, protestaram contra o que taxaram de discriminação,

BOM TERMO

Dessa forma, apôs conversações mantidas, chegou.se a bom
corno principal objetivo atuali- 8 " termo, incluindo.se na chapa a ser registrada pela FARP os srs.

Nilson Ribas, Renato Celidónio e STIvio Aldighiori respectivamente
ex-secretario Ueral da APAC e presidentes das Associações Rurais
de Maringá c Centenário do Sul.

Seguirá a Madrid j
Missão Comercial I
Brasileira j

RIO, 5 (Meridional) - Soo 1a chefia do ministro Sérgio 1Costa, deverá seguir nos pró. 1ximos dias a Madrid a Missão §'Comercial Brasileira, que tem M
zar o intercâmbio BrasIl.Espa. 8nha, diversificando a pauta dos fi
produtos, com introdução de 1uma cooperação industrial, eo_ 1bretudo no campo naval e in 8dústria automobilística. O traZ Ibalho dessa missão reveste.se Ida maior importância, quando 1sé sabe que o comércio Bra Isil-Espanha é considerado como idos principais para o noaso 1pais tendo atingido 30 milhões 1de dõlares no ano passado, em Ivolume de Importações espa. 1nholas, superior ao das impor ='
tações soviéticas.

Realizada Assembléia
dos Funcionários do
IBC: Estabilidade

Drosdocim
Procura:

Empossada Nova
Diretoria do
Grêmio íbecê

>} Sábado dia 3. na sede do Sindi.
| cato dos Bancárias, foi realizada»
í; assembléia dos servidores do IBC,
I lotados no escritório Estadual de
fl Curitiba, cpm a finalidade de

f achar uma solução estável aos
b admitidos após 10 Aa outubro de
S 1958, junto â presidência da au--
n tarquia cafeeira. bem come o pa-
fi gamento dos atrasados dos servi.
i dores enquadrados e a indeniza-
I ção dos ex-funcionárlos do extln.
P to DNC. Foram designadas co-

missões para elaborar manifestos
às autoridades competentes. Se.
rá marcada nova assembléia pa-
ra breve.

dessa fibra, retidas cm mão» dc compradores. A atuação dn„ ,
medianos vem sondo facilitada naquela região, qU0 e u 

*"' Inter.
por 35% da produçio atual de rami no pais, pela ausência d**"

* ri>,l.,..., e fi-
1.4.

«Vil,eia,
mais

nanciamento oficial. O domínio da produçio por rcdiiju
- mero de Interessados dotermlna, pela falta de concorrôn ' "

tamento «lo preço «la fibra paro oa produtores, ainda
a exportação do produto ò atualmente proibida.

He o--exportação for liberada, o» atuais retentores «jo
to multo.lucrarão, sem duvida, «om a aua venda no marcadíi0d^'
terior, porem, no devido tempo, os produtores também paeaa? 

'*
se beneficiar com essa medida, om conseqüência do reajust,?0 *
to dos preços que forçosamente Irá determinar, r1.**

ÇREÇO POR SACA

produtores de rami no Norte do Paraná, «atío reçeBn«,i
tente cerca do 70 cruzeiros (11)021 por quilo de fibra?acon.

cs
atualmente
diclonada om fardos rurais. Trata-se sem dúvida, de
multo aquém do valor real do produto, que no mercado' bitèrí0
cional é equivalente ao cSnhamo europeu, cotado- atualmente "*'
base de B00 dollares por tonelada c.l.f, Reino Unido, ou seja Sncentavos dc dollar por quilo. Como o rami se enquadra no _
po dc mercadorias dc câmbio livre para fins de exportação
fero.se dal que o justo preço desta fibra f.o.b. portos brnàilèir"1*
devera ser, no momento de mais ou menos 180 cruzeiros por nnlo. Isto com o dollar computado a 300 cruzeiros.

FRANCA DEMANDA

Existe franca demanda pela flora ae rami brasileiro no j
páo, estados Unidos e vários paises europeus, capaz de absorve8"
toda a produção nacional desta fibra, da ordem de 7 mil tonei
das anuais, ao preço f.o.b. portos brasileiros de aproximadamen
te US? 550,00 por tonelada.

Iníere-se disso, que o melhor incentivo à expansão dramicultura no Brasil seria a Cacex liberar, em definitivo » '
portação do rami. Só assim o produtor será efetivamente éstlm"lado, em concordância com o esquema de amparo ã agricuHuU
preconizado pelos Governos, Estadual e. Federab a

A alegação da falta de «quantidade necessária de matéris
prima para suprimento .do mercado interno», em qua se fundmenta a atual proibição da exportação de rami, não justifica, dimodo algum, que os encargos e ônus dela decorrentes recaiam.exclusivamente, na economia do produtor, que é obrigado a vender a fibra no mercado interno a preços que representam menosda metade do seu justo valor.

• Se for julgada que esta proibição deve ser mantida, resta en.tão ao Governo, como medida de defesa da ramicultura nacional,optar por uma das seguintes alternativas:

a) fixação de preces mínimos
subsidio à produção

Julga-se que a fixação de preços minimos à fibra, a exemplo
do que tem sido feito em relação a outros produtos agrícolas, con.sulta melhor os interesses do ramicultor. Recomenda-se no ca-so do rami, tomar como base o tipo ,2, médio, da classificação ofi.ciai e fixar o preço na base de 2/3 da cotação f.o.b. portos brasi.leiros para a fibra no mercado internacional, com um ágio e de-
sagTti de 10% para os tipos 1 o 3, respectivamente, a fim de in.
centivar a melhoria de qualidade da produção.

GARANTIA DE PREÇOS
Com a garantia de preços mínimos evita-se o que tem acon-:ecido com freqüência a outras culturas, inclusive o rami que são

muito aconselhadas na sua expansão, mas que no momento em
3ue atingem uma produção substancial, os preços do mercado
:aem perpendicularmente, com enormes prejuízos aos produtoresa irreparável descrédito aos serviços oficais.

Ueve ser lembrado que o rami é uma cultura perene, exi-
gindo urn empate de capital avultado em mudas, máquinas e mo.
tores e instalações, e que, por esses motivos, o seu produto não
pode Ifcar sujeito ás flutuações violentas dc preços no mercado.

Como o rami è um produto vendável facilmente, tanto no
mercado Interno como do exportação, o dc fácil conservação e ar.
mazenamento, as garantias que oferece à fixação de preços mi.
nimos são, por essas características, mais do que suficientes,

Mercado do
Café em
Nova York

NOVA YORK, 5 (UPI — DIA
RIO DO PARANA') _ O ca.fé Santos «B» para entrega futura, fechou hoje c0m alta de 3a 0 pontos o venda de 11 con.tratos: o «M» e o «R», fecharam
inalterados e sem vendas.

O mercado, salvo pequenasprocuras comerciais em contratos <B», mostr0u.se extraord;.nartamente calmo e sem tendên
cias definidas.

As cotações no Mercado doentrega imediata não sofreram- »lteraç8es, permanecendo o Santos «4» a 34.1/4. os colombia.nos Medellin. Manizales, Armenia e Girardot em 42-7/8. O Ambriz 1 sem Cotação e o 2 a 20 1/2ficando ainda os mexicanos lavados Coatapec em 36-3/4 de centavos de dólar por libra pesoO interesse aberto no contrato «B» ficou em 854 contratossem alteração, e também nüóhouve alteração nos «M» e «K»
«Uveamenatrn°Sl69e32're^

Câmbio Livre
em Curitiba

Taxas fixadas ontem pelo Ean>
co do Brasil;

Moeda» Compra Venda

dólar 310,00 318.00
franco 63,252 65,044
lira 0,400 0,514
escudo 10,850 11,226
peso argentino 3,720 3,975
peso uruguaio 27,800 30,210
franco aulço 71,780 73,792
florim 85,715 88,086
ooroa dinam. 42,820 44,135
coroa norueg. 43,403 44,77»
coroa sueca 60,078 61,788
franco belga 6,227 6,405' marco 77,893 79,755
libra 371,782 805,870
Sch. Austríaco 12,012 12,482
Conv. Arg. 310,00 318,00
Demais Conv. 294,50 302,5*

BOLSA DE VALORES

Curso oficial de câmbio na Bot.
sa de Valores de Curitiba, no dia
de ontem: dólar Cr$ 318,00; mar-
co Cr$ 79,77.79; libra Cr$ 895,808;
lira Cr$ 0,514; escudo Cr$ 11.11»
MANUAL! dólar Cr? 318,00.

Tomou posse domingo _ nr.va diretoria do Grêmio IBECÊ
a no.

ASCENSORISTAS, VIGIAS, PORTEIROS E BRAÇAIS, com idade entre.20 e 40anos.
AUXILIARES PARA OFICINA DE PINTURA DE AUTOMÓVEIS, com ou sem prá-'tica, eom Idado ató 30 anos, de preferência solteiros.

VVA NTED
MAN TO TAKE CHARGE OF IMPORTATION, WITH AGE OVER 25. THE PERSON
MUST HAVE FULL KNOWLEDGE OF ENGLISH LANGUAGE, AND, PREFERABLY
ONE WHQ KNOWS THE BUSINESS AND HAS HAD EXPERIENCE WITH THISBRANCHE OF SERVICE AND RESPECTIVE OFFICIAL DEPART/VI7NTS AND BAN-
KING HOUSES. ,

Oi candidatos deverão dlrlalr-se à SeecSo de Pessoal de Prosdócimo
S, A„ dai 14,00 at 16,00 horai, diariamente.

agremiação que congrega os fun í * *

tnc^ T%_*&*& t Lazzarmi • 
;

Conferência^
. 

'^iba, do Instituto Bra«Ueiro do Café. tendo se reali í;
rativa no Armazém Ho Cajuru â° sr- Luiz-Antonio de Souza IFilho chefe do Escritório, na 1qualidade de homenageado eine 1e.a^ ofertou valiosa taça Zl 1aerS disputada em três na tidas §
dn r S1 entre os c°mP°nentos §do Grêmio e os funcionários, do 1Armazém do Cajuru. I

fNOVA DIRETORIA

IBErn*.07if"'et0r,a d0 Grémio IIBECÉ está assim constituída- aPresidente - Wolney Maga Ilhaes Campos " ., §
Vice-Presidento _ Afonso p |jsiam tr 1
Secretário - José G. Mlró 12.0 Secretário - ítalo pinho ITesoureiro — Manoel Eugênio INascimento Sobrinho I
Orador: Manoel Eugênio Mar I

com Pimentel
Deverá regressar hoje de

SSo Paulo, o sr. Paulo Pimen-
tel, secretário da Agricultura
do Estado. Ainda Tioje o ti-
tuíar da Produção se entre-
vistará com o sr. Walter Laz-
zarlni, secretário Geral do
GERCA, a respeito de proble
mas de Interesse da cafei-
cultura • paranaense junto à-

que, Munhi* " 3 q«ele órgSo federal, em cujo
Conselho: Luiz Roberto Wer S Conselho deliberativo O ST.

ner Rocha, Matioel Rogério Bor s Paulo Pimentel representa o
ba Bolim e Antônio do Amar^ § govârno do Estado.,

Sábado próximo, ,'erá instalada M|,clf DE CAFÉ

.agem foc.lju C dVrTeYffi ?° ao"° SESS^S? T P*61 «" •XpBn"S° d° 
«£tes, durante a mostra. a ler I*"C6PcIonI«*»ai da aularm-í, iaíde' a» "*• do IBC' a "P '

reeem com « as.es.ora de RelacíM P?^""»' co m° foram%«*? íi no" ,b,5m do Mu6eu d8 JiEneida Rocha. tl. R|M0 do,fé&Egj» .*> »C^ °$°fW" »f «'<• • 81. F«J* ¦£
• viilin f«w. - *nB* CelU r„__Z ' 9l* Moreira Dornelles. Sáo •'"'Wl" ,8,ta "° &«"*o !Ç.á^£*** Falelo d. Taójo. dura*»

"'''¦'; -'-yi.'¦."¦¦ 
:íwí|e
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evenson Acusa Fidel: Impôs Atual Regime Cubano Pela Força
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EAA MEMÓRIA DOS AVIADORES ITALIANOS
Congo — Cont retratos a nomo» dos 13 aviadores italianos, majjscradou por solda.
iünedos sm novembro último, adornando a bandeira da Itália, o prefeito de Leo.

Lululla. lança a pedra lundamontal do monumento em memória doe inditotoi millta.[.iii» >m°

\'l cerimônia, prefeito ofereceu lembranças ás famílias dos aviadores assassinados;
UPI),

(Foto

Deputado Cristão
Socialista Alegre
com Reunião da OEA

CARACAS, G — (UPI — DIA-
RIO HO PARANA) — GonsAlo
Oarclu BustUlos, deputado do
Partido Social Cristão (COPBI),
que fes parte da delegado vene.
xualana o, conferência, de Punta -
Ãel Bata, declarou que oa resul.

I todos da referida reunIKo slgnlfl- -
cam um triunfo para o sistema
Intéraméricano.

Garcia Bustlllo**, num progra-
ma ile televlnfln, falou em termos
gorais da conferência (le Punta
dei Binto, eloKlanilo a atunqUo do
chanceler vencçpftlnno Màrcoi
Falcon Brleeno o a poslclo <ran.
ca deste pais de condenar o re.
glme de Fidel Castro,

Esclareceu <*ue a naçSo aprovou
' em Punta dei Ento nfio condo-

nar a república de Cuba,' mas
sim * ao Govftrno de CnHtro por
sua iHWlrío totalitária no hemis-

, «rio ocidental.

Finalmente dlaao que «eu par-
tido, o COPBI, estava alegre pela
rORoHifíAo adotada ptlift chance.
lereB americanos, que excluiu o
regime cubano do sistema Inter.

americano

Gaulle,
r */

em
içao
ise Ar

Francesa*
geiina

seu Discurso à
Positivamente

Acabará Logo
5 (Por Joseph W.

|-;pl _ DIARIO DO
I _ O presidente
, Gaulle expressou a

uperango» dc que •>

ii Argélia serli con.
revemonlp.
SAREI OES»!
«curai, dirigido ft na-
noite,'De Gaulle tam.

í-niu que se está. pre-
para assumir faculda.
tiais í.e emergência so

for necessário paia dominar à
«Oiganizaçfto do Exército Se.
creto* (OES), decidida a de-
fender imia «Argélia France.
sas*.

De Gaulle. cuja palavra en
esperada ansiosamente, n ã j
anunciou a concertação de um
armistício com os rebeldes ar-
gelinos e nem sequer se referiu
ao desenvolvimento das nego.
clações de paz.

A expressão do «positiva es-

i Quer que Todos Países
Mundo Reexaminem os Seus
os Comerciais com Cuba
iRES, 5 (UPI — DIA-
I PARANA') — O «ri.
Ultra Hai-old Mac-

is hoje negociações
i o Oriente e o Oci

ira quebrar o Impasse
veto nu Conselho

nuca das NaçflCs TJrii-

BAÇÃÜ MA ONU
*fa» das observações
Ua no mas passado pe-'ário de Relações .Ex-

lord Hunune, sôbre a
dc cuma crise cie

' na ONU, Macmillan
1 ante a Câmara doa

qne há necessidade do
Oeste realizarem con.'"a. que possam clie-

acordo que favoreça
ío internacional,

¦"tou: «Creio que isto
fr feito se conseguir

exterior, no esforço
lhorar seus métodos

para me-
e eflciên. ¦

! lóniiu.u que permita"ao por intermédio
Ws Unidas, mas medi-
«asúts diretas éntWt0 Oeste».

»*u 1"* n eficiência¦*» de Segurança foi
m veto üa Kússia,-¦° «le uma centena

PMiU um procedi.
/ 

ordenado na As-' «' Nações Unidas,
y 

a «inundação de

fe 
A^RKECIDU°Sfilaremos 

nos."nções Unidas,nosso dever nio,Ue <m detenham asúliWl como do
, cjuer

cia.
Macmillan repeliu as acusu-

ções formuladas pelo líder tra.
balhista. Hugh Gaitskell. que
precedeu Macmilian na tribuna,
dizendo' que o governo dá ra-
zRo a-um «grande ressentimeti.
to» contra as iniciativas anti.
coloniais e se põe ao lado dos
dita dores.

CENSURANDO A ONU
No que diz respeito às pos-

sessões britânicas, continuou
Macmillan, -(todo o mundo sa.
be que trabalhamos para obter
o fim que 

'perseguimos: íim na
ocasião e no método são fato-
res de maior importância se
havemos de ter êxito em vez
de colhermos um inquietante
íracasso». „

Ambos os lideres falaram du
rante o debate sôbi*a uma mo
ção de censura da oposição tra
balhista contra a política do
governo, com respeito its Na.
ções Unidas, dizendo Macmillan
que as declarações de lord
Homme merecerfi «nossa grati.
dão e não nossa censura»; adu-
zlndo que o veto usado pela
União Soviética abalou ns fun.
damentos sobro os quais foi odi
ficada a Organização dus Na-
ções Unidas, e «algum dia tal.
vez consigamos alguma forma
de governo ou parlamento uni-
versai, mas tal governo ou par-
lamento terá que fundar-se em
princípios inteiramente diversos
porquo uma nação e o veto não
se enseiam em estrutura do po-
der mundial».

^hã Totalmente Cercada:
p Filo-Cpmunistas Estão
Wxlmando Cada vez Mais'\ 
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vés -do rio na .sexta-feira passada
com o propósito de recuperar o
Vale do Rio Bang, do ondo foram
desalo|adan no mÊ> passado.

Conio resultado do avanço, rea-

briram-so as comunicações, fluviais,

pois que hi um mês dependia-se
somonto do forneclrnenlos aéreos.

Os chefes militaros esperem, segun-

do consta, que o avanço lambem

alivio a pressão sobre a aldeia

Nnn Thi, situada uns 120 quilome
tros «o Norte do Pak Beng.
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perança» de que «multo bre.
ve» será concluído o conflito
da Argélia para ser converti-
da em Estado independente e
soberano, estreitamento vlncii.
lado à França, deu-ne assim:

BANAIS
çEspero positivamente que

consigamos isto muito breve*,
declarou para acrescentar: «es.
tá próximo o momento» cm que
a Fiança dará a conhecer as
condições oferecidas aos rebel-
des muçulmanos para por têr-
mo ao conflito.

O primeiro mandatário que-
falou com tom enérgico, olhan_
do fixamente a cftmara cie tele-
visão, não mencionou o nome
da OES, porém censurou acre.
mente suas «atividades subvpr.
sivas", e terroristas*», aflrman-
do que «novamente serão vãs».

«A nação, afirmou, despreza
e condena unanimemente cst-i
gente, «eus complôs e seus uL
trajes: sua sorte somente pode
ser decidida, e será decidida,
pelas forças díi ordem, políti-
ca e justiça. O governo cstii
aqui para responder o uma vez
quando as circunstâncias re.
queriam, assumi faculdades ex.
r.epcionais o não vacilarei em
tomá-las novamente',-.

TENTAIVA-M. TENTAM
E TENTARÃO
Referiu-se assim fts faculda-

des extraordinárias previstas no
artigo 16 da Nova Constitui,
ção. que o mandatário exerceu
durante a «rebelião dos, gene.
rais», na Argélia em abril pas-
sado.

Posleriormente renunciou a
maior parte dessas atribuições
especiais, apesar de reter al-
gumas.

Enquanto difundia-se o dis.
curso presidencial, gravado e
filmado esta manhã, poderosa**
formações do exército e da po-
licia, equipadas, com tanques,
mantinham-se em estado de
alerta na Argélia e no territô.
rio metropolitano para desba.
ratar qualquer tentativa suh-
versiva da OES. Paris, porém,
estava em completa calma.

RESSUREIÇAO
De Gaulle dedicou boa parte

de seu discurso, o segundo que
dirige A nação no prazo de seis
semanas, para examinar as di-
vergências entre Oriente e Oci

. dente no «guerra fria» e o re-
nascimento d*a França como

grando potência.
No decorrer de sua exposi.

ção assinalou também os se-
guintes pontos:

_ A França deve conti.

,nuar sendo aliada dos Estado**
Unidos, assim como êste pais
deve continuar aliado a, Fran-
ça! .

A França deve contar com
armamentos tais mie **enhu-

ma nação se atreva atacá-la
sem riBco de sua própria des.
trulçáo:

Em fins do 1982, a maior

parte do exército francês terá
sido evacuado da Argélia e cs.
tacionado na Europa, complô.
tamente reorganizado;¦_- Em fins de 1963. contará
com os primeiros- elementos de
sua «Força Atômica --"'"¦•"-Militar».

cm condições de entrar em ati -
vidade;

— A França, negando-se a
negociar com a Rússia sôbr.»

Berlim e Alemanha, até que
cessem as ameaças soviéticas
tio mundo ocidental, impediu
«uma catastrófica retirada,
uma dramática irrupção ou um
estacionam e n t. o tragicômico,
que teriam sido as conseqüên-
cias do uma conferência ;*re.
mntura.

FRANCESES INDIGNOS
Com respeito a OES. De

Gaulle também disse que, «en-
quanto o caminho que conduz
à paz era determinado e se-
guido, alguns franceses lndig-
nos lançaram-se a empresas,
subversivas e criminosas, expio,
rando e aumentando a irrita-
ção e os temores de parte da
população de orijrem européia,
a nostalgia, do certos elemen-
tos do exército, a amargura e
ambiçfto de váriog chefes mi-
litares e noliticon retirados, ês
tes conspiradores tentoram, es.

-tão tentando, e indubitàvclmen.
te voltarão a tentar criar co-
moções, por meio das quais es-
peram assumir • poder».

Acrescentou: «tentaram fa.
zer, em vão, «durante a rebo.
lião das barricadas», em janei-
ro de 1960, e com a revolta dos
generais, em abril, porém sua
sorte será determinada pelas
forças da ordem.

Depois, referindo-se à Ar-
gélin. o presidente declarou: ,

•¦•Estamos próximos de nossa
meta. Nosso objetivo é conse.
giiir a pa**; no menor tempo ros
sível e ajudar a Argélia a to.
mar seu destino nas mãos.
mediante a pronta constituição
de um poder executivo ; rovi.
sional. e nossa disposição a rs
conhecer a Argélia como Esta-
do soberano e independente.

VIVA A FRANÇA!

«Nosso objetivo, continuou
dizendo De Gaulle, é também
estabelecer uma corrjoração or
gânica entre a Franca e a no-
vn. Argéliw. Isso significa que
devemos aceitar as custas, ain_
da que sejam multas e onero-
sas.

«Tudo isto, porém, é com o
condição de que nossos inte.
¦"esses essenciais, especialmen-
te no Saara, sejam respeita,
dos e que. ao mesmo tempo,
hajam gnrantlas para a mino-
ria de origem européia para
nue nossa navticinar nas atlvi.
dades da. Arjréüa e oara que
a segurança de suas pessoas,
sutis formns de vida e seus
hens também fiquem resguar.
dados.

De Gaulle concluiu o discur-
so dando a entender que quan-
do fique resolvida a «questão
argelina», a nação será, con.
vocada a ratificar a solidão
num plebiscito, acrescentando:
«Neste momento em que tudo
se decide, devemos atuar com
grandeza. Para isso 6 necessá-
ria a confiança de um povo
grande e unido. Viva a Repú.
blica! Viva a Fiança»!
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Macmillan Propõe Negociações
Diretas Leste-Oeste Tentando
Quebrar Impasse na ONU (Veto)
ir»euTMY1TON. S ítlPT  tua x,  ...» /WASHINGTON, 5 (UPI — DIA.

RIO DO. PARANA) — O secreta-
rio de Estado, Dean HuRk, expros.
sou hoje «ua esperança do qu»Ktêdss «s nações do mundo livre
submetam a nove exame sua po-
lltlca comercial com Cuba, à luz
das medidas coletivas concorda-
das na Conferência lnteramerica.
na de Punta dei Este.

INVERSÃO «ANORMAL»
Em doclaraçõo formulada ante

uma comissão extraordinária da
Câmara de Representantes, que
investigB o atual comércio dos
Estados Unldos com Cuba e lu-
goslávlu, Rusk disso que os ciian-
céleres americanos tinham apro.
yado a Imediata suspensão de to-
do comércio j dc armamentos c
aparelhos de guerra com Cuba.
Acrescentou *»o também reco-

mondaram ao Consellio da Orga.
nização dos Estados Americanos
<OEA) que estudasse a possiblli-
dade de ampliar a suspensão a
outros artigos.

Entretanto, continuou dizendo
Rusk. os Estados Unidos atuaram
de maneira unilateral, e supri-
miram totalmente as Importações
cubanas, devido principalmente a
que o primeiro ministro Fidel Cas.
tro estava utilizando os dólares
que percebia, por tal negócio,
para financiar sua campanha de
subversão em outros paises la-
tlno-amerlcanos.
«Deveríamos esperar que as res.

trlções impostas ao comércio com
Cuba demonstrassem aos gover-
nos membros da Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) e a outros Estados, ami-
gos dos Estados Unidos, a neces.
sldade dc submeter a novo exa-
me suas respectivas políticas de
comércio, bem como o alcance de
seu comércio com regime castro-
comunista de Cuba>, segundo
:>sk.

«Nossos aliados», acrescentou
secretário de Estado, estão co.
operando para impedir que se-
Jam rcembnrcados sem autoriza-
Ção a Cuba. carregamentos de
origem norte-americana, através
do seus navios. Os Estados Unl-
dos pretendem manter estreita
vigilância paia assegurarem-se do
que nenhum carregamento de ar.
tigos norte-americano*; seja rc-
embarcado ao regime de Castro»

«TALENTO CAIU FORA»
Itusk falou da história das rela.

ções comerciais de Cuba com os
Estados Unidos e descreveu a for-
ma em que foi «deteriorada» a
economia cubana desde quo Cas-
tro assumiu o poder.¦(O talento técnico e administra.
Uvo dos níveis superior e médio
da sociedade cubana foi-se do
pnls, fugindo da tirania, e não íoi- substituído», explicou o secreta-
rio.
Acrescentou que foi imposto um

sistema Inadequado de controlo
estatui sôbre a indústria e a agri.
cultura de Cuba, sem levar cm
conta que as mesmas estavam or-
ganizadas sôbre a base da livre
empresa. Os planejadores e ad-
ministradores de Castro, segundo

. Rusk, -.confessaram» que dirigi,
ram muito mal a economia cuba-
na,

SÓCIO ATIVO
•'Cuba sofreu escassez do mate-

íias.primas, equipamento indus-
trial. peças sobressalentes, bens
de consumo e divisas c^trangei-
rus desde que substituiu dràstl-
camente o comércio com os Es.
tados Unidos pelo que realiza com
o bloco eomtüiista», apontou Rusk.

O secretário de Estado opinou
que Cuba constitui para o mun-
do um perigo maior que a Iugos-
làvia, porque é um sócio ativo na
conspiração para tentar propagar
(Concl. na -J.a pág. do 2.0 cad.) 

'

NAÇÕES UNIDAS, I (Por Bruce
W. Mimn. da UPI — DIARIO DO
PARANA) — A ditadura do Fidel
Castro em Cuba foi Imposta pela
fArça, disso o represontnnto dos
Estados Unldos, Adiai Stevenson,
em sua primeira resposta às acu-
sações formuladas pur aquela Re.
pública do Caribe na Comissão
Politlca da Assembléia Geral, as-
segurando ainda que os Estados
Unidos manterão sua oposição a
essa ditadura <nte ao dia em que
o povo cubano possa conseguir a
liberdade».

O dolegado cubano, Mario Gar-
cia.Incbaustegui, havia dito "antes
que os Estados Unldos transfor-
maram a Organização dos Estados
Americanos (OEA) cm um «ane-
xo do Departamento do Estado,
para estabelecer as bases para fu.
turas agressões na América La-
tino».

Garcia dlsse ainda que o em-
bargo econômico total ordenado
pelo presidente John F. Ken.
nedy eqüivale <a uma agressão
econômica» e a uma violação da
Carta da OEA. que «proíbe apli-
car sanções econômicas para im-
pôr uma vontade a um povo».
Stevenson dlsse a Comissão, em

que estão representados os 104
Estados membros, quo Cuba apre.
sentou rciteradamente acusações
de «agressão norte-americana»
sem apresentar, cm nenhum dos
casos, qualquer prova, aduzindo
ainda: «suponho que o melhor
gesto que poderá ter para esta co.
missão, é evitar-lhe ter'quo ou-
vir outro discurso, para que pos.
sa decidir esta questão em menos
tempo quo o que precisou o Con
selho de Segurança para liquidar
as acusações déste senhor no mês
de dezembro passado».

A*.*escentou Stevenson que os
problemas criados polo regime de
Fidel Castro são multilaterais e
não se limitam apenas a uma lu-
ta com os Estados Unidos; «se
Cuba constitui uma verdadeira
ameaça ao hemisfério, deve-se as
suas atividades subversivas e a
sua ligação com potências estra.
nhas».

«As ações de Punta dei Este
(na Conferência do ministros de
Relações Exteriores, realizada na
semana passada) demonstraram
que é unânime o julgamento de

qua o governo do Cuba 6 Jncom-
putivel com o sistema interame-
rlcano o qus a Aliança para •
Progresso é necessária pura o pro.
gresso econômico».

«O governo do Fidel Castro fi-
cou só nas Américas; Isolou-se «
¦1 mesmo».
Afirmou ainda o dolegado esta.

dunidenso que a conclusão a qu*
leva a rounlão de Punta dei Es-
te, é que «a realização da agres»
são marxistaJcnlnlsta no hemis-
ferio levou o governo de Fidel
Castro a pedir um novo debate
ás suas acusações sobro «agres-
são» pelos Estados Unidos».

Stevenson disso ainda: «lamen-
turnos a tragédia de Cuba, como
afirmamos rciteradamente, e mui.
tos do nós aplaudimos os propo-
sitos da revolução de 19S9; tam-
pouco nos teríamos oposto às mu.
danças quo se verificaram na or-
ganização econômica de Cuba, se
elas houvessem contado com a.
aprovação do povo; em nosso lu-
misfério há lugar para sistema»
econômicos diferentes.

•/Mas. o que é fato, é que con.
denamos os excessos internos, oa
fuzilamentos, a perseguição reli-
giosa, etc...

¦Se tudo isso ocorresse em om
país só, não constituiria uma
ameaça à segurança; o que não
aceitamos é que Cuba seja-utiU-
zada para convulsionar o hemis.
ferio, para destruir a evolução
democrática deste hemisfério; es-
tamos dispostos a fazer frente a
essa ofensiva, mas não nos desvia-
remos de nosso propósito prin.
cipal: a Aliança para o Progres-
so»,

Stovcnson concluiu seu discurso
sublinhando os seguintes pontos:

As Repúblicas americanas as-
tão resolvidas a defender a liber.
dade e as instituições democrá-
ticas contra a intervenção extra.-
continental, tendente a destrui
ias;

o regime de Fidel Castro
«não está em luta com um só go-
fêrno, mas com todo o continen
te americana»; _^

o isolamento de Cuba do ais.
tema americano constituiu moti-
vo de grande pesar para os go*
vemos americanos, inclusive o dot
Estados Unidos.

•

AGORA CUSTA MENOS SER ELEGANTE EM LORD SPORT E CASA ABC
Roupas. Wollens, Regência, Sparla, Chester, La Salle em lord júwíor liquidação final;

Roupas.para meninos e rapazes (Jesde Cr!_J995^Números 48 a 54- desde CrS. 2.390s

Paletós esporle (números 48 a 54) desde CrS 1.395,
Camisas social desde Cr$ 6955

Camisas esporte desde Cr5 _L..595,

Paletós desde CrS

"Slaks" para meninas desds CrS . . 4^0,

GRANDES REMARCACÕES EM TODOS OS ARTIGO^
VISITE Bi»c-MSI IBS HfflmlD.
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DUVIDO A ENCADERNAÇÃO I

CHUVAS
O lompo hoje tori instável, com chuva» —

informa o Sr viço do Meteorologia. Tompornluin

•¦tável, com ventos varinroi». Iracos a modera.

do> visibilidade boa.

MULriLAJJU

CURITIBA, TERÇA-FEIRA,

DE FEVEREIRO DE 1962

Professores Protestam Contra
Sua Classificação: E' Injusta

Uma comissão de, professores
io Estado, portadores dc grau
superior, protestou, ontem, con.
tra dispositivos do Plnno dc Cias
sificação quo prejudicam a cias.
so e estão em desacordo com
entendimentos liuvldos anterior,
mente com autoridades governa,
mentais.

Os professores licenciados fo
ram enquadrados no nivel 17,
mas sou regime de trabalho foi
lixado cm III aulas semanais, o
que lhes permite panhar Cr$ ..
30.000,00, enquanto um professor
do ensino médio, nivel 10, perce.
be CrS 38.000,00. e um professor
nível 14 ganhará CrS 33900.00.

Iorque ambas as categorias da.
rão 8 aulas suplementares poi
mês.

CALCULO
— "As aulas suplementares" —

explicam os professores — "fo.
ram calculadas de acordo com a
lei 2.8(12.56. art. l.o. item. 2,. ou
seja, 1.60 do nível inicial da cai-
reira do professor de ensino mi
dio. na base de CrS 316,66 por
aula lecionada".

— "Como se vê" — continuam
— "o professor licenciado esta.
rá percebendo vencimentos infe
riores proporcionalmente ,to.

.¦nando.se por base o número de
aulas semanais a que está obrl.

gado, daquele colocado até 5 ní
veis abaixo".

PROFISSÃO
Alegam os licenciados que, sen

lio portadores de título, são real.
mente os únicos que fazem do
magistério sua única profissão,
não havendo, portanto, dispersão
cm suas atividades, enquanto os
não.licenciados se . dedicam a
outras atividades distintas do
magistério.

Finalmente, observam que o
professor de nível 16, com dez
aulas semanais obrigatórias, rece.
be apenas CrS 3.000.00 menos que
o professor licenciado, classifica,
do no nível 17. com oitenta por
cento dc atividade a mais.

PRIMÁRIO
Consideram os professores quei

Igualmente houve injustiça na
classificação do professor pri-
mirio. Para oETAOlNoã ETSÍIR
tão previstos os nivels 7, 0 e 11
professores de classes A, 13 e C.
respectivamente. Existem nesta
classe professores normallstas,
regente de ensino e outros náo
portadores de diploma de qual.
quer curso. Acham os professores
que serio de justiça que as pro
fc.-isoras normalistus ocupassem,
ao menos, os níveis 0 c 11. Po.
rém, no critério adotado para a
classificação as professoras que
atualmente se encontram nos
padrões I e J, serão enquadradas
no nível 7. juntamente com a ro
gente rie ensino primário (tirou
curso normal regional),, professo-
ra habilitada, professor extra,
numerário e professor tarefeiro.

Esses três úl limos não possuem
qualquer curso.

ENSINO MÉDIO
Aos prefessores do ciísiuo mé.

dio estão previstos os níveis 12.
14 e 16. para as classes A, B e
C. Embora não tenha sido fir.
mado critério por» o enquadra,
mento. esperam os professores
aue aqueles portadores de regis.
tro fornecido pela Faculdade de
Filosofia fiquem enquadrados nos
níveis 14 e 16. deixondo.se o ní.
vel 12 para os mestres que não
têm o curso de filosofia — nor.
malistas, reeistrados por exame
rie suficiência e outros.

CONCURSO
De acordo com o critério ado-

tado pelo Estado — argumentam
os professores — um licencia,
do que esteja ocupando cargo de
professor efetivo do ensino mé.
dio e que deseje ser classificado
no nível 17. deverá ainda prestar
novo concurso de provas c títu.
los além daquele que já prestou
quando do ingresso no magisté.
rio- Isso — acham — "constitui
injustiça". Quando muito julgam
que o governo deveria exigir no
vos concursos oficiais àqueles
que pertencem ainda ao magisté.
rio do Estado, "mas nunca áque.
les que já de há muito o fize.
ram".

GOVERNO PLANEJA
DESENVOLVIMENTO
PARA O LITORAL

A frlgorlflcaçíio da pesca nas.
próprias colônias, com po«ubili.
flades de um financiamento por
parte da CODEPAR, foi um dos
principais asauntos debatidos on.
tem na reunião do Conselho de
Valorixaçüo do Litoral.

Na mesma oportunidade, os

Aspirantes
Despedem-se
do CPOR: Almoço

Para a despedida dos aspi.
rantes a oficiais, alunos do
CPOR participaram, sábado,
de ura almoço de corifraterni-
zação, realizado na própria" cor
poração. Trata-se de uma festa
tradicional, à qual estiveram
presentes o comandante, dire.
tores de cursos de todas as ar.
mas e convidados especiais.

Valorização do
Litoral tem
Novo Presidente

Urm reunião ontem realizada
*ío Palácio Iguaçu, os integran.
tes do Conselho do Serviço de
Valorização do Litoral elege-
ram seu novo presidento, ten-
Jo a escolha, por aclamação,
lecaido no professor Artur Bar
thelmts, que representa a Se_
cretaria de Educação e Cultu.
ra naquele órgão

conse 1 Ji e I r o s discutiram o
plano de um convênio que de-
verá ser assinado com o Hospi-
tal e Maternidade de. Morretes
(segundo o qual) passará a ser
Hospital Valorização do Litoral e
instalaçfin d-3 três ambulatórios
móveis, um terrestre f1 dois que
funcionarão pm lanchas com o-
qnipe constituída por médicos e
enfermeiros, nli*m rl<? guardas
sanitários, motoristas fc rnecftni.
todas as polrtninn do litoral pa_
Fànaorisé, daudo assistência &
população daquelas regiCes.

AMBirLÁTóRipS
Op trfis ambulatórios teriam as

búbs hases em Antonlíis, Ilha
fins Cobra? o Morretes,

O do Antonina atenderia ns se-
Nhundlàfiniíra).* Pr.ntn ilo Felix;
giitntes postos: Teixeira (for. do
Ktolsqueliü, Cai-ntu, Bnlrrn Alln
e n Costa Norts. O da liho rias
Cobras serviria o? postos de Tinia
dos "Pinheiros (Superagujl: Baía
das Laranjeiras • (Guaraquecaba);
Ponta! -Io Sul: Fortaleza (Ilha
do Mel); Güoplcti è Ararapirá.
O ambulatório terrestre atende-
ria os postos dn Saquarema, Por.
to -de Cima, Mfirumhyi Atilmlia,
Rio Sagrada ," C. Américas,' PLANO

Durante n reitnlSoi o engrenheL
ro Luiz Augusto LeSo Fonseca,
diretor executivo do Serviço de
yálòrlzflçSo do Litoral apresen. "
tou o Plano Estrutural do De-
senvolvimento Econômico do LI-

.tora! Paranaense, sobre o qual os
debates prolongaraml.se por mais
de três horas. ¦

Ntt mesma oeasifio. foi osco_
1bida a diretório do Conselho do
TTospitil 'de Valorização do L*f_
tora] cuja eonstltuiçSo 6 a se-
eruinte: Presidente — professor
Werner Artur Con rado Barthel.
mesa'; Secretário — Antônio Al_
Ves de .Oliveira Noto (represen.
tante do município de Antonina
noquele órgão).
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LEIS
A classe julga.se ainda pre.

judlcada com a revogação de vã.
rias leis: a que concedeu aposen.
tadorla aos professores com 25

anos dc serviço; a que concedeu
a média das aulas suplementares
aos proventos da aposentadoria-,
a uão execução dn lei 2.4B1.55; a
não percepção das aulas suple.
montares durante as férias; in.
temípcão no contagem de tempo
dc serviço par» efeito do promo.
ção, quando em licença para tra
tamento de saúde e outras.

Jornalista
Espera $$$
Para a Sede

O Sindicato dos Jornalisias
Profissionais do Paraná vem
encontrando dificuldades em
receber as verbas governa-
mentais destinadas à cons-
trução de sua sede própria.
Uma delas - de Cr$ 500 mil
— está há dois anos aguar-
dando liberação na Secretaria
da Fazenda, sem que sejam
tomadas medidas positivas
para sustar a demora.

A entidade deve receber,
também, outra verba, de CrS
1.200 mil, e prepara-se pa-
ra requerer o pagamento da
verba de Cr$ 5 milhões, que
lhe foi destinada no orçamen

to deste ano. O total dessas
quantias permitirá resolver
definitivamente o problema
da sede própria — antiga as-

piração da classe jornalística
paranaense.

Enquadramento
Começa Logo,
diz Jucundino

O trabalho de enquadramen.
to do pessoal de acordo com o
Plano de Classificação de Car-
gos, será iniciado dentro de
breves dias, foi a informação
prestada ontem à reportagem
do DP pelo prof. Jucundino
Furtado, secretário do Govér-
no. Disse que no momento es.
tá sendo estudada a organiza,
ção da Divisão de Classifica,
ção, criada pela lei que apro-
vou o Plano. •

Para a chefia da nova Divi-
são. está sendo cogitado o sr.
Walter Pcixer, atual chefe da
Divisão de Pessoal do DESP. >

COM CUIDADO

A fim cie orientai* os servi,
ços do enquadramento, regres,
sou domingo à nossa Capital o
prof. Paulo Poppe do Figuei.
redo que já supervisionou a ela
boração -do Plano.

Em contato com o DP sa-
lientou que não pode fazer uma
pi-1visão de quando será con.
cluido o enquadramento, fri-
sando que entretanfo o govêr-
no pretende faz6-lo o mais bre-
ve possível a fim de atender ao
funcionalismo. v

Disse que o enquadrâinento
deve ser feito com todo o
cuidado, Para tal fim, foi or.
ganizado pelo DESP um ca»
dastro geral de todos os servi,
dores, o qual será completado
e aperfeiçoado.

IBC VAI MOSTRAR
PROPAGANDA DO
CAFÉ NO EXTERIOR

O trabalho feito pelo IBC cm todo o mundo, para vender
café brasileiro, será mostrado ao curitibano. a partir de sú-
bado, na I Exposição de Propaganda do Café do Brasil. A
inauguração estarão presentes o ministro de Indústria o Co-
mércio, Ulisses Guimarães: <> presidente do IBC, Sérgio Arniun-
do Fr.17.iio e outras autoridades.

O presidente do II1C homenageará o governador Ney Bra.
z». como dirigentes dn maior Estado produtor de café da Fede.
ração, além de alguns dn seus auxiliares imediatos.

a r <j o .... ;; 1 ,
Como parte/Bessa promoção, começou a ser erigido, ontem.

aa avenida João Pessoa, um «Arco do Triunfo», edifleado com
seis mil sacas do café. em embalagem impermeável especial.
Centenas do pessoa» acompanharam o trabalho dos carregado,
res quo transportavam as sacas para as duas grandes colunas
do café, onde se assentará, o arco.

COLABORAÇÃO

O IBC está contando com a colaboração do governo es.
taduol nesse empreendimento, através, da Chefatura de Poli-
cia. DST e outros órgãos, .como tambem. da Prefeitura de Cu-
ritlba.

Domingo, o Jooltey Club homenageará os promotores da
Exposição do Café. dando ao principal páreo o nome de prêmio«Cnfé do Brasil». Serão, também, homenageados o ministro
Ulisses Guimarães, o embaixador Sérgio Frazão; o cel. Paula
Soares o o sr. Júlio Avelar.

700 SOS "FRIOS"
CHEGARAM AO
PRONTO-SOCORRO

Cerca de 700 «frias» já foram
passadas no Pronto Socorro Mu-
nicipal desde sua fundação, em
1959. O fato é encarado como sé.
rio problema paia aquele órgão
que se vê ocupado na procura de
endereços inexistentes, atendi-
mento em casas abandonadas ou
locais de onde nâo houve chama-
dos. Outros ohamados urgentes
são feitos enquanto as ambulân.
cias estão ocupadas, com as.

. «frias».
MOVIMENTO

. Até ontem o Pronto Socorro Mu-

nicipal havia atendido cerca de
35.250 casos. Destes 21 mil aten-
dimentos no PSM, pouco mais de
10 mil a domicílio, e 4 mil nós
três postos auxiliares existentes.

Nas enfermarias atingiu a 10
mil dias.leitos, a permanência tlt
pessoas.

ACIDENTES
CASEIROS
Afirma o médico Tadeu Olesko,

diretor do PSC. que o maior nú-
mero de atendimentos são aciden-
tes caseiros, em ruas e constru.
ções.
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TAXAS ESCOLARES:
SECUNDARISTA DIZ
OUE HAVERÁ GREVE

i
MISTÉRIO DOS BURACOS

Na rua José Loureiro (defronte ao n. 516) os para lolopípodos começaram a desmoronar, • pelo robai.
xameralo da camada inferior. Ou buracos atingem por vezes vários metros de profundidade, o que
constitui sério problema para o lrálogo. O fcnSmo no está despertando a curiosidade de pessoas que
seriamente constatam o aparecimento do casos idênticos em outros pontos da cidade. A causa é
desconhecida. Alguns atribuem às enchentes quo produzem erosão; para outros ca rede de esgoto

que cede • causa desm oronamenio nas caixas.

«A realização de greve geral
em Curitiba contra o aumento
das taxas e anuidades escolares
— disse ontem ao DP o presi.
dente Antônio Aciolly Neto, da

Testemunhas de
Jeová Reunidas
em Antonina

Antonina será seae, por três
dias (de 9 a 11) de um con-
gresso das Testemunhas de Jeo
vá. Domingo, às 15h, será pro-
•nunoiada a conferência «O Sé.
culo 20 na Profecia Bíblica»,
no Clube Primavera daquela et
dade.

Existem no Brasil, atualmen.
te 25 mil testemunhas de Jeová
e cerca de 1 milhão em todo

O mundo.

UCES — será decidida na reu-
nião de sábado à tarde, com os
presidentes de grêmios e enti.
dades representativas dos secun
daristas». .

«Iremos ao recurso extremo —
contando com apoio da UPES,
Aliança Operário.Estudantil e
do povo em geral — se os pro.
prietários de colégios recusarem
revogar os aumentos estabeleci
dos sem autorização do Ministé.
rio da Educação».

LIVRO DIDÁTICO •
«Na mesma reunião, será ven

tilado o problema da organiza,
ção da Cooperativa do Livro
Didático, que se destina à ven-
da de material escolar a preços
mais acessíveis, através da re.
dução dos lucros das editoras e
supressão da interferência dos
intermeaiários*,-

«Contamos com apoio da Cam
panha Nacional do Livro, do
MEC, e esperamos a cooperação
financeira d0s próprios estudan
tes» — concluiu.

PROPAGANDA DO CAFÉ
Um gigantesco Arco do Triunfo, feito com seis mil sacas de ca-
fè marca o inicio da promoção interna do café brasileiro, feita
pelo IBC, alravès da I Exposição da Propaganda do Café, cuja

inauguração está marcada para sábado.

Kua 15 ajbj
Quartel Ger,,
do Carnaval

. Carnaval coniinu„
na rua XV de nu*"

«o Deportamento 1
Ç,3» e Turismo J*
Iberê de Mat.osP 

°
A possibilidade defiles serem fei,0s 

°e
dido de Abre,5;,;1
nada devido à nã0 ede edifícios naque|a
povo acumular-se-i,
nida, 'prejudicando

vem dos \,irros
prios bloccs que djNa-rua XV de Nove'

. P°V0 f^ará dividido
nas janelas e sacadi
litando aos que qservar.

. ORNAMENTAÇÃO

Segundo o eng»,
perides Zanello /«
almente na direção
partamento de Edu
Turismo da Prefeitu,' namentação, ainda idos, será feita com
de madeira compor,
tampando figuras ,
quins, colombinas,
etc. A ornamenti
serviu para os dias i
será retocada com co
vivas e colocada nj
de Novembro. Am
panha será feita |un
mércio para que as
sejam originais e \
das dos prédios en

Palestra
Para

a s ó r i o
Devido fl afluência de pessoas

no «Curso Preparatório Para o
Casamento», patrb»=riãdõ # pnla
Federação Mariana do Paraná,
aa aulas sorão ministradas lio
auditório do TVatro Guayra,

At6 ontom mnis de 500 pppsoas
haviam procurado matrinulnr.se
o quo bbriffou a tràtijsfórânclti
dn loral das cttnferônçíáa; Nn Bi.
blioíéca, o auditório comporta a-
penns 200 pessoas.

As inscrições continuarão a sor
feitas depois dns 20 horas no po-
queno auditório do TG, liojo,
quando í=n iniciará o programa
de conferências.

Cianorte Nunca

SERÃO ASSINADOí
NOVOS CONTRATí
PARA COLETIVOS

Registra,

O Departamento de Transpor,
tes enviara esta semana, â Con.
sultorla Jurídica da Prefeitura,
a minuta dos novos contratos a
serem assinados com as conees.
sionárins de transportes coleti-
vos. A informação foi fornecida
ao DP pelo sr. Pedro Morten-
sen Neto, diretor daquele Depar.
tamento e presidente da CMTC.

Os novos contratos apresenta.
rão várias inovações, frve visam
a racionalização 4o sistema de
transporte de passageiros, obje.
tivando estabilizar os tarifas o
permitir a renovação periódica e
obrigatória dos veículos que não
oferecem condições ideais de se-
gurança o comodidade.

CONTABILIDA
Entre as inovações

consta a padronização
ma contábil das emp
possibilitará a realizai
rlcia aprovada pola
proposta do -estudante
xelra Chavfs. «' » lmrt
um sistema permanent
lização.

A perícia serí reali
cm visto aa normns (
pela ' Prefeitura do
com dados inform»"1
cidos pela Auto Via'.!
Possibilitara o es"''
mento do Investira'**
tuaçfln financeira í<
presa, e servirá de
futuros estudos tarifii

Sem recursos o doente, 'a viuva
Almeida Ue Souza Mòtlnho, velo,
ontem, no DP, solicitai- e rlenuii-
ciar o abandono a (pie foi relê.
sacia loiro que perdeu o marido,
empregado da Companhia Molho.
ramehtòs do Norte do Paraná"
em Cianorte.

«Nem ao 'menos recebi seu
último salário, poi» d companhia
recusou-se a registrar meu ma-
rido conto empregado regularnão tendo eu como viúva direito
a. qualquer auxilio» — disse
ela. .»

*> NUNCA REC1STRAM
A Companhia do Melhoramen.

tos — segundo a viuva Almeida— nilo costuma registrar seus
empregados. Citou 0 exemplo de
seu irmão, empregado híi oito
menos na companhia, :que ainda
nüo. conseguiu ter siiu situação
regularizada-

«Estou no desamparo, nina
espero quo us autoridades me au_
xiliem, ao menos ató poder achai-algum emprego-.» — terminou ela,
que hoje ini procurar a Secre-taria de Trabalho

PRIMEIRA CLASSE
PARA ESTRADA
DE SÃO MATEUS

lllll^j < _. j

A fim de concluir as demarches
necessárias à realização do corivê-
nio DER-Petrobrás. para realiza,
ção das obras de retificação, alar-
gamento e pavimentação asfáltica
da rodovia Curitiba.São Mateus
rio Sul, chegará a Curitiba na pró-
xima quinta-feira, o sr. Pinto de
Aguiar, diretor do Departamento
cie Produto daquela empresa es.
tatal.

A rodovia tern 134 quilômetros e
seu custo total é estimado em
Cr? 480 milhões. O DER contri-
buirá imediatamente com Cr$ 110
milhões. A Petrobrás investirá
Cr$ lio milhões e financiará Cr$.
260' milhões.
DE PRIMEIRA
Parte integrante da rodovia Cu-

ritiba . Araucária ¦

Lapa - São Mateus do

da Vitória . PalmElS'
- Mariópolis - P«t° B

ração, considerada >

Estado em imP°rl;.n
ca, o trecho CnritlM
do Sul será dotado
condições indispe»-
rodovia de V"™''

O plano preve ala

ra 14 metros e, B«J
de arte especiais- c

tuição das pontes »

o rio Iguaçu, por JJ

creto armado, o '

milhões e Crii «_ .
custo do trecho se.»

Mateus do Stu.

COMISSÃO DE F0
ENTREGA ESTtP
PARA O PREFEIT<

NÃO REGISTRA
— «A Companhia de |Melhora.mentos do Norle do Paraná nãoregistra seus empregados» — de.nunciou a viuva Almeida, quese encontra doente e sem recursos desde que perdeu o marido.

A comissão mista que estuda o
problema de telefones no Estadoentregou, ontem, ao prefeito Ibe-rê de Mattos os primeiros resul-tados obtidos nos" estudos feitosaté o momento. O mesmo rela-tório deverá ser enviado ao go-vernador Ney Braga para decidira exploração dos serviços telefo-nicos por uma Companhia Mistaem todo Estado. O Estado. Mu.nicipios e usuários seriam os ele-mentos componentes desta emprê-sa que terá o seu campo de ação
em todo o território estadual.' EDITAL
Um modelo de edital para com.

pra de material também foi en-tregue, e poderá ser utilizado em
nossa Capital para expansão dos

serviços «g!f J
Espera-se que

de Mattos <*•" ,
o governador 

-f 
f

êste mes- a fl» có„
dade aos 

f >.,
nhla Mista, w* 

p,i
conhecimento 

dos

terior.

CONTESTAÇÃO
A Com^clcf4 !«*

Serviços Teici ,
nlr-se amanlia ^
contestação j» „,
fôniea N»«°",l,d, P
do a-negativa"
conceder .nw^, r,
seguir clevaca ^
dem de Cr? <¦
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Curitiba, Terça-Feira, 6 de Fevereiro de 1962.

CUBA: PROBLEMA COMPLEXO
Honduras deseja ampliar as relações culturais e econômicas com
o Brasil — disso, ontom. numa entrevista coloilva à Imprensa, o
embaixador Josó Castro, que voto .ao Paraná para uma visita de
3 dias. O diplomata honduronho falou sobro o caso cubano, cias.

lilicando.o de o «problema mais complexo da América Latina' no presente século».

"REGIME DE CUBA
INCOMPATÍVEL CO
0 AMERICANISMO"

"O regime marxista-feninrsta He

Cuba é Imcompalívol com o siste-
„,! americano o por isso seu go-
nerno foi expulso da OEA — dis-
ie, ontem, à imprensa, ó embal-
.ador de Honduras no Brasil, sr
tosé R. Castro duas horas depois de
Haver desembarcado no earoparto
fljonso Pena, para uma visita do
3 dias ao Paraná. Cuba foi o as-
íunto principal do sua entrevista
coletiva, no Grande Hotel Moder-
no, mas o embaixador afirmou,
também, que seu pafs "deseja es-
tabelecer maiores laços culturais
t econômicos com o Brasil", e mos
(rou-se entusiasmado com o gran-
de progresso do Paraná. Disse Ií
conhecer nosso Estado através da
imprensa e dos trabalhos de as-
zritores como Munhoz da Rocha e
Tcmístccles linhares.

CUBA
O embaltcador José R. Castro è es-

critor o' durante muito tempo *oi
íorrespondente de Imprensa em Ha-
v-ina. Sobre Cuba declarou:
} *— E' o problema mais comple-
to e sério da America Latina nes-
K século.

— Quando foi derrubada a
ditadura de Fuigêncío Batista Ha-
tia muita esperança cm Fidel Cas-
/ro.

— Fídel Castro adotou o ¦¦e-
jime marxista-leninista (sem liber-
dedos) e por isso os países do con
tinente tiveram que expulsar seu
poverno da Organização dos Esta-
dos Americanos.

— 0 regime cubano não aca-
bou a miséria. O povo de Cuba
não era propriamente miserável.
Era pobre, sim, mas com um ní-
Vel médio de vida superior m to-
dos os outros do continente.

— Ao Invés do extirpar a

pobreza, o novo regime cubano
agravou o problema.

— Os governos eentro-amerl-
canos nSo se sentem instáveis com o
regime cubano ao lado. Apenas
não querem que ha|a desordens,
provocadas pelos fidelistas. Tais
desordens entravam o progresso.

— Cuba é um estado policial.
AtlANÇA PARA O
PROGRESSO

Afirmando que em Honduras t
governo estuda um projeto de re.
forma agrária, o embaixador Jo-
sé R. Castro declarou que a Aliança
para o Progresso, do presidente
Kennedy, virá melhorar as condi-
ções econômicas da America La-
tina e que o Paraná, possívelmen
to,, -terá sua parcela nos fundos
desse empreendimento. Disse que
a Aliança para o Progresso k a
continuação do programa continen
tal da Operação Pan-Amcricana,
pregado pelo ex-presidente Jusce-
lino Kubitschek.

Mencionou, também, a oxistên-
cia de projetos paranenses no Ban-
co Interamerlcano de Desenvolvi-
mento, do qual o embaixador faz
parte como representante de Hon-
duras.
CENTRO AMERICANISMO

Abordando' aspectos de seü
pais, revelou existir, hoje, um
movimento para trazer unidade en
tre as nações centro-americanas
(Honduras, Guatemala, Nicarágua,
Costa Rica e Salvador), através Ae

- um organismo que se preocuoa
com problemas comuns (economia,
planejamentos, supressão de barrei-
ras alfandngárias, mercado comum,
financiamentos etc.).

O embaixador pronunciará, hoje,
às 20h30m, na Biblioteca Pública
do Paraná, uma conferência sobre
Honduras o a América Centrai.

EMBAIXADOR DE
HONDURAS CHEGOU
ONTEM: VISITA

Para uma visita de 3 dias ao Pa.
raná, desembarcou ontem, às 17h
30m, no aeroporto Afonso Pena,
acompanhado da esposa, o embai-
xador de Honduras, sr. José R. Cas.
tro que foi recebido pelo gover-
nador Ney Braga e senhora o ou-
Iras altas autoridades civis e mil!-
tares.

O embaixador hondurenho pas-"•ou a tropa em revista no aeropor-
te e veio para a cidade, onde con-
:edeu, às 19h30m, uma entrevista
coletiva à imprensa.
VISITAS

H°ie, o sr. José R. Castro fará
«rias visitas: às 10 horas ao go.
«rnador Ney Braga* ès 11 horas
«o Quartel General; 14 horas ao
1'ibunal de Justiça; às 15 horas à
Assembléia Legislativa eès 16 ho-
Ms à Universidade do Paraná. As

20h30m, o embaixador pronunciará
conferência sobre "Resenha .Histó-
rica de Honduras e Panorama da
Literatura Centro-Americana", no
auditório da Biblioteca Pública. A-
manha, visitará Foz do Iguaçu, Guaí-
ra e Maringá regressando após pa-
ra o Rio de Janeiro.

RECEPÇÃO
O embaixador José R. Castro

fo] recepcionado no aeroporto Afon-
¦so Pena pelo governador Ney Bra-
ga e, senhora;, des- Leuro Lopes,
presidente do Tribunal de Justiça;
gen. Joaquim Rondon, comandante
da 5-a Região Militar; secretários
Algacyr Guimarães (Fazenda), Jucun
dino Furtado (Governo), Justino Al-
ves (Saúde) e Aristides Simão (Tra-
balho), representantes do Corpo Dl

plomático e outras autoridades*

ECA INSTALARA
SÁBADO REGIONAL

PONTA GROSSA
•*«S instalada sábado, em Pon-™ Grossa, a primeira comissãoregional da Mobilização Contra oAnalfabetismo, em solenidade que'ontará com a presença do go.wnador Ney Braga e secretário"e Educação, sr. Mario Braga"«mos, além de membros da co*missão executiva da MECA.
VOLUNTARIADO
A lista de voluntários «i ME-

, 
3un-enta diariamente. Ontem,

SÍ.m Va Neusa Teixeira Pinto
tscít midfc diretora do grupo
Pita 

'*Monteir° Tourinho», de
talar' comPrometeu.se a ins-
da. 

S6m 0nus Para ° Estado, 12
tln, _?" nolu*™as, Para alfabetiza-,aT° de adultos.

«inh?bnm a prof-a Hanny Tere-
tou . 

t,ordelr°. de Maringá, alis.-se no MECA, comprometendo.

% Velha já
tem Médico e
Nícia: DTD
«_ e^fe domingo último, acha-
llta ™ .atlv'dade na Vila Velha
Nst*n •da Rádio Patr<llha' com
tia ê, 

la Médica de emerüên.
«•%,; sü Serviço, instalado por
Wm d° Departamento de

i»Os yy y Divulgação, funciona• ¦""«to» e damlngoii

se a realizar trabalho de alfabe-
tização em seu município.
MATERIAL
Logo que as cartilhas especiais,

que estão sendo Impressas para
a campanha, estiverem prontas,
serão remetidas ao interior, para
que seja iniciado o trabalho de
alfabetizaçâo em massa.

VIAGEM
Hoje, viajará para o Rio o sr.

Braga Ramos, para tratar, no Mi-
nistério de Educação, de proble-
mas relacionados com a Mobiliza-
ção Estadual Contra o Analfabe.
tismo. Regressará sexta-feira.

DCT VAI
PROMOVER
EXAMES

O DCT vai promover exames
para radiotclegraflBtas, radlotele.
fonlsUfl* o radlotccnlcos.auxfUn-
res, quo possuem cursos eapeclfi.
cos do exército, marinha o ae«
ronílutica. O Do partamento do
Correios e Trifigratoa voi distri-
bulr certificados o as Inscrições
estarfio libertas atfi o dia 16, Os

nteressndos poderílo obter infor-
moções na Delegocia dn EJácóla
de Aperfeiçoamento do DCT, daa
II Sa lThnOni, diariamente.

Algacyr vai
Explicar
Fundo na ACP

Para debater o esclarecer todos os
aspectos do Fundo dc Desenvolvi,
mento Econômico, recentemente
criado pelo governo do Estado, o
sr. Algacyr Guimarães, secretário
da Fazenda, acompanhado de asses-
sores, participará, hoje à noite, de
uma reunião da diretoria plena Ja
Associação Comercial do Paraná-.

O sr. Algacyr Guimarães vai mos
trar como funciona o Fundo e ex-
plicar o pagamento e a incidência
do adicional restíluivél de um por-
cento, do FDE.

»

Sorteios do
Festival de
Rodolpho Seníí

Mais 5 pessoa3 sorteadas, no
Festival de Prêmios Rodolpho Senff
do més de janeiro o foi programa-
da um outro para êste més.

Os premiados foram; Sr* Sady
Sinhori, de Clevelândla, um refri-
gerador Gelomatic Super-Luxo, da
8 pés; 2o —. sr. Oziris Ulbrich, do
postos São Lourenço, uma enceradel
ra Walita,' haste em "x"; 3.0 — sr.
Abranches Guimarães Jr., rua Wes-
tephalen, 657, um ferro automático
GE; 4. o Jaty Eloi AAondenhauer,
Vista Alegre das Mercês, 163, uma
vara de pescar com carretilha e 5-o
Irmãos Obrztet, da Colônia Orleãs,
um faqueiro Radium, com 48 pesas.

Tele Ring de 5,a-
»

Feira Será de
Lutas Livres

Três lutas.livres, inclusive a
australiana, serão a atração do
Tele-King de quinta-feira, em mais
uma transmissão externa do Ca.
nal 6, diretamente da quadra da
Caixa Econômica: duas prelimi-
nares e uma movimentando qua-
tro lutadores, destacando.se a
presença de Mato Grosso que en-
frentará o forte Kid Mesquita. Ò
«índio» vai ter como companhei-
ro o ágil Muriei, que por sua vez
pelejará contra o estreante Ge.
rónimo. .

Na semi-final, Santinho, lutador
da Vila Guaira enfrentará Areio-
ni. e na luta de abertura um cho.
que interessante, movimentando
Alceu e Peixe.

Chefe de Polícia
foi a Londrina:

íem
Viajou ontem para Londrina o

chefe de Polícia, cel. Ítalo Con-
ti, onde será homenageado pelas
autoridades e entidades de elas-
se locais, como reconhecimento
pela solução dada aos prob'emas
policiais na cidade. Viaiará em
sjja companhia o diretor do De
partamento do Serviço de Tran-

,sito, sr. Dario Lopes dos Santos.
O cel. ítalo Conti deverá ins.

peçionar outras cidades princi-
palmente Maringá, onde vai inau
gurar a nova cadeia s a dele-
gacia.

ARENAS SÓ- CHEGA
AMANHA: ESTUDARÁ
A ÁREA DE EROSÃO

O prof. Antonio Arenas, do

Centro Pan-americano de Recur-

sos Naturais, da OEA, que deve.

ria ter chegado ontem, transferiu
sua vinda ao Paraná para ama-

nhã O técnico argentino, convi-

dado da Secretaria de Viação e

Obras Públicas, deverá visitar os
¦municípios do Noroeste afetados

pela erosão e. depois, redigirá um

relatório ao Centro. Tal docu.

meMo poderá influir na conces-

_ZMto empréstimos pleiteados

pe?o Paraná junto ao Banco In-

teramericano de Desenvolvimento,

pari financiamento do plano de

fiombate * erosão..

CONGRESSO
Em março, o prof. Antônio

Arenas presidirá o Congresso La.
tino-Americano do Conservação
de Solos, a ser realizado na ei-
dado de Mendonza (Argentina)
e no qual está prevista a partici.
pação de engenheiros da Secreta-
ria de Viação. Por outro lado, já
se encontra em Curitiba o eng.
Jefferson Wanderley, da SVOP,
que vem orientando a atuação do
escritório técnico de combate à
erosão instalado em Paranavai e
que deverá assessorar o prof.
Arenas em sua viagem pela zona
atingida pela erosão.
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Alipio Volta
Hoje: Verbas
Serão Poupadas

Após ter estabelecido entendi,
mnntos com o presidente João
Goulart . o vários ministros, cm
Brasilia e no Rio. deverá reto*-
nar hoje a Curitiba o cel. M.pin
Ayres de Carvalho, secretário de
Viação.

O sr. Alipio Ayres viajou na
ra pedii* que as verbas federnis
destinadas n importantes obr.iç
no Paraná nso sejam incluitías
tio Plano d? Economia-do trovêr**e da Unifio. Num telefonema e
soj? auxiliar*>s. sábado, dnelar.ni
n*i be>Ti possível, qim o nresid":i
ti» da República atenda as reivm
dicações paranaenses.

Oclismo na
Exposição do
Café: Domingo

Uma corrida do bicicletas, ém''
40 voltas, num total do 64 <*uil6.
metros, sara promovida domin-.
«o, ás !)h como parte da I Ejc
posiçSo d» Propaganda do Café.
do BriiFil. a ser realizada em noij
sa C-ipituI polo IBC, em cola*.
boração com n Federação Para»-
naense de Ciclismo.

A prova será disputada por
cerca de 30 concorrentes, n6
Centro cívico. Além Io outroi5
!.r''mios. serão conferidos tro^--
fém r. medalhas à equipe e an
lúdista -vencedor e nos demalf--'
primeiros colocados. O orrt-aixa/i'.
Sor SórFic Armando Frazão;-*
prr.sicícr.te do Instituto B**asileí'::
ro rio Café, prestigiará a proi.'
moção. .'."

Agências do
BB no Interior
do Paraná

Foram criadas agências do
Banco do Brasil em Loanda Cru
zeiro do Oeste e Cascavel, segun
dn im telegrama enviado ontem
pelo <r. Artur Santos, diretor do
BB, ao govei nador Ney Braga. .

ENSINO COMERCIAL: SEMINÁRIOS
Dois seminários para profeMores, diretores » secre lírios do ensino comercial foram instalados do-
mingo a noite, em solenidade que contou com a p resença do secretário de Educação e oulras perso.
nalidadcs (foto). Os conclaves, que estão sendo' realizados no SESC, serão encerrados dia 10,

SEMINÁRIOS DO
ENSINO COMERCIAI,
COMEÇARAM ONTEM

Com a realização" de diversas
conferências, começaram, ontem,
os trabalhos do II Seminário de
Diretores e Secretários do Ensi-
no Comercial e II Seminário dc
Professores de Contabilidade, ins.
talados em solenidade realizada
domingo à noite, com a presença
do secretário de Educação, sr.
Mario Braga Ramos.

Esses seminários fazem parte
da Campanha de Aperfeiçoamento
e Expansão do Ensino Comercial
do Ministério de Educação e Cul-
tura estão sendo realizados na au-
ditório do SESC e serão e.ncer.
rados dia 10.
PALESTRAS

As palestras de ontem.foram
proferidas pelos professores Car.
valho, do MEC, Manoel Gonçal-
ves, Dalton de Oliveira Viana,
Terezinha Santa Rosa, Edmundo
Duran. Cândido Pedro Além e Jo-
sé M. Netto.

HOJE
Os seminários continuarão. hoje,

no'auditório do SESC, com con.
ferências sobre ^Legislação do
Ensino Comercial», para direto-
res e secretários do ensino comer-
ciai e «Metodologia*.. «Orientação
Profissional», «Orientação Pedagó.
gica» e «Sistemas do Ensino Fun-
cional», para professores de con-
tabilidade.

DIRIGENTES

O II Seminário de Diretores e
Secretários de Ensino Comercial
tem como presidente de Honra o
sr. Abgar Renault e como mem.
bros os pròfs. Luiz Carlos e An-
tonio Santa Rosa e sr. Rene Ju-
lio. 0 prof. Manoel Marques de
Carvalho é o presidente de Hon.
ra do II Seminário de professores
de Contabilidade, que tem como
membros os srs. José Minini Net-
to. José Levi Pacheco, Oswaldo
Dória, Leonilda Budzinskj. Afon-
so Luiz Lacerda e Pedro Bortolo
de Luiz Marini.

JÂNIO E JUSCEIJNO
SAO ADMIRADOS NA
ÁFRICA DO SUL

"Vocês, os brasileiros, me fazem
lembrar o povo indiano: são pací-
ficos , e possuem um grande espi.
rito de hospitalidade. Sobretudo,
os chamaria, de tolerantes^ Aqui >o
bra tudo aquilo que falta em mi- •
nha terra, a África do Sul: comple-
ta integração racial e liberdade' — -
disse ao DP o profwtor Somar-
sundarum Cooppan, professor He
pesquises sociais da Universidade da
Natal, África do Sul, e diretor do .
departamento econômico da mesma
universidade. No Centro de Pesqui
sas Educacionais de São Paulo, faz
estágio como bolsista do Itamara-
ti, sendo o primeiro estudante de
país africano a chegar ao Brasil,
dando cumprimento ao programa do
ex-presidente Jânio Quadros de in-
tercâmbio cultural estabelecido com ,
ai novas nações da África. Dèn.

BRASIL & ÁFRICA
K-Juseclino e Jânio sfioconüeci-
los e admirados na África» —
üsse o professor Romarsunda.
rum Cooppan, diretor do" Dé-
partamento Econômico da TTnl_
vorsidado de Natal, em Dup..

ban, África do Sul..

Osiris foi
ao Rio: Água
Esgotos i

Viajou ontem para o Rio o sr.
Osires Stenghel Guimarães, diretor
do Departamento do Água e Esgo-
'os, para tentar conseguir a liberai
çõo de verbas orçamentárias federais
destinadas a melhoramentos em Fóz
do Iguaçu, Guarapuava, Campo
Mourão • Lapa.

tro de seu esquema de estudos, vi
sita Capitais brasileiras, observando
a vida cultural de nosso povo è o
desenvolvimento econômico de nos
so país, detendo.se alguns dias em
Brasilia, Rio, Porto Alegre e Curiti-
ba.

IMPRESSIONADO
"Estou impressionado. Esta ê a

palavra exata. Os brasileiros conse
iguiram construir a mais moderna cU
dade do mundo em plena selva,
em,tempo recorde. Posso dizer —
prosseguiu o professof Somarsun-
darum Cooppan — que estou orgu-
lhoso dos brasileiros. Aqui não nn
o problema do "apartheid", lei tão
humilhante, que faz minha terra co
nhecida no resto do mundo. Graças
a ela, os brancos são os senhoras •
absolutos: pretos, hindus, mulatos,
são relegados a segundo plano.
Nem o direito de uma educação
Igual nos é dado. Nas universida-
des^jaredomina a separação por pig
menfaçoo da pele".índia e brasil

Prosseguhido, disse que, como zo
nhecedor da cultura e espírito do
povo Indiano, e principalmente io-
mo observador, sente-se capacitado
para dizer que o Brasil e índia
têm muitos pontos em comum sen-

, dó um deles o espírito pacífico-
Durante tres anos lecionou econo-
mia na Universidade de Madras. "e-
lo Conselho Inglês de Educação, fei
selecionado para estudar educação
de adultos na Universidade de Lon-
dres.

JÂNIO E JK
"Juscelino Kubitschek, quando

proibiu que um time de futebol bra
sileiro fosse jogar na África do Sul

,- pelo fato de o governo de meu
pafs haver imposto a condição de
que nos futebolistas negros fossem
excluídos, se tornou rapidamente o
nhecido,, e,. sobretudo, admirado"-.

Disse ainda que desde então, o
povo om geral'mostra uma grande
simpatia pelas coisas que dizem res
peito ao Brasil, sua cultura, seus
costumes. Adiantou que este quase
Imã que as coisas do Brasil exer-
cem sobre seu país e por quase *o-
da a África, foi grandemente au-
mehtado com a política tipicamente
neutraiista do ex-presidente Jânio
Quadros, que "também 6 multo

. querido pelo meu povo".política
Finalizando, disse que o regime

vigente na África do Sul, que não •
mais pertence à Comunidade Brita-
nica, é recente, 'tendo dois anos,
no qual os brancos têm prepon-
derfincla, negando aos nativos de !á
o direito de votarem e serem vota-
dos.
O parlamentarismo sub-africano tem
alguma semelhança com o nosso, ca
bendo ao partido majoritário esco-
lher o gabinete, presidente da Re-
pública a premier. E, em tom in-
cislvo, o professor Sommarsunda-
rum profetizou: "Todas as nações
africanas estão contra a política de
supremacia do branco, que se liga
diretamente a Interesses de grupos
estrangeiros. Mais cedo ou mais
tarde, teremos também o direito de
mostrar, que não a nossa cor, mas
sim nossas Inteligências, realmente
«ra vilor"*

DIRETOR DO USIS
CUMPRIMENTA' OS ¦ I
OUE VÊM DE CUBA

A propósito da exposição que o acadêmico Júlio CésarGiovaneU, presidente da UPE, fez sábado, último no auditório da. Biblioteca Pública, perante numeroso público, a re_3peLto da visita que íez recentemente à Cuba em companhia demais dois universitários e um bancário, todos do Paraná, o sr!
SfiS i r-' ,í"''et01;Td« 

Serviço de Divulgação e Relações Cul.turais dos Estados Unidos, enviou carta aos expositores, cum.pnmentando-os pela-orientação que imprimiram à. reunião.A. ¦ C A II' T 'A.
O teor da carta é o. seguinte:

ADIDO DE IMPRENSA
Regressou, ontem, de Joaçaba,
o sr. Elick Cyhlar. adido de Im-
prensa da embaixada da Áus.
Iria, no Brasil. O sr. .Cyhlar par-' lieipou da solenidade de entrega
de 13 iílias aos colonos austria.
cos daquele município. Ná mes.
ma oporlunidsde aqueles imi.
gran tes. que estão radicados no
Brasil há mais de 30 anos, rece-
beram, por parte do INIC, os
títulos de proprietários das ter.
ras que cultivaram. O sr. Cyh.
lar aparece, no flagrante, quan.
do em visita aos serviços de Te-
lelipos do DIÁRIO DO PARA.

NA'.

«Apreciei bastante • o relato
objetivo feito na tarde de sá-
bado' último, na Biblioteca Pú.
blica, por três acadêmicos e um
bancário que permaneceram vin-
te e quatro dias em Cuba, à
convite de Fidel Castro.

A sua sábia orientação evitou
que a reunião se transformasse
em «jacdta*» para os^comunistas
locais e inocentes úteis que pre
dominavam no auditório.

Interessou.me saber que V.S.
e compaTiheiros confirmaram
ser Ciiba de fato um estado mar
xisla, que não possui proprie.
dade particular: quc os jornais
jamais podem criticar o govêr.
no; e que não há perspectiva pa
ra eleições, talvez, porque, se-
gundo ouvimos falar, num Esta.
do comunista o povo sente-se tão
feliz que se toma impossível
qualquer divergência -política.

Fói" também, interessante ou.'
vir que a- revijlucBo de Castro,
a qual compeou • como- magnffi-
ca revolta contra a tirania -de
Batista, mais ¦ farde ¦ se • transfor"
mott em caráter comunista- por.
oue. como. disse .V.S.:. Fidel Cas
tro «optou» pelo "Marxismo-*-
Km vista dossa observação, snr
pn-.pnclou.mo o fato do V, S.
eomrMnr com um dos membros
do auditório de que Fidel? pas,
sou.se para o ladn da Rússia so
viética após os Estados Unidos

DFR AUTUOU MAIS
26 FIRMAS QUE
SONEGAM IMPOSTO
Mais vinte e seis firmas foram

autuadas pelos funcionários do
Serviço da Capital do Departa-
mento de Fiscalização dc Rendas
no periodo compreendido entre
29 de janeiro e 3 do corrente.
Trata-se de inflação do decreto
650; irregularidades nos livros
fiscais; não fornecimento de nota' de venda ao consumidor; inexis,
tência dos respectivos blocos, etc.

AUTUADAS
¦ A relação das firmas autuadas c
a seguinte:
Herminio Polletto — Erasto Ga-

ertner, 1135; Paulo Tarcchuk —
Erasto Gaertner, 199; Maia & Sá
Ltda. — Prcs. Faria, 165; Irmãos
Hech Ltda. _— av. Garibaldi. 2G71;
Hech & Cia. — av. Garibaldi,
2671 (fundos); João Hech — av.
Garibaldi, 2671; Irmãos Hech Ltda.

SASP Atendei! 16
mil Servidores
Durante 1.961

O Serviço de Assistência aa
Servidor Público (SASP) em
seus diversos setores • atendeu
16.592 servidores durante o exei
cícío de 1.961. assim distribuidos:
SERVIÇO MÉDICO:
Ambulatório .......... 6.493
Radiografias  821..
Cirurgias  ,89
Visitas Hospitalares e
Domiciliares  560
Ultra.Violeto  150
Tnfrn.Vermelho  120

SERVIÇO
ODONTOLÓGICO:
Ambulatório ,,, 4.724-

SERVIÇO
JURÍDICO:
Consultas  228
Pnrecercs  28

SERVIÇO DE
CONTABILIDADE:
Requisições  ?70
Empenhos  267
ToJal  Cr$ 1.922.087.00
Reembolsos  "238
Total  CrS 1.465.913.M
SERVIÇO DE.
PROTOCOLO:
Tnserições rcoiteridas . I 905
Intemnmentos requeri-
dos  433
Reembolsos requeridos 266

av.. Garibaldi, 2671; Bnzar
Sorriso (Ibraim Murad) — Barão
do R. Branco. 132; A. kanso ,—
Mal. Floriano. 43; Of. Mec. 5 ir-
mãos Ltda. — Pres. Faria. 278;
Maria Muller Liinelli.— Rua Mó.
xico, 12; José dos Santos — Mé-
xico, 8; V J. Michclotto — Pies.
Faria. 197; Frigorífico B-icachori

Paraíba. 444; João Kasprik —
Ceará. 3707; Augusto Dybas. —
Paraiba, 2841; Thomaz Ivankio —
Paraíba, 2756; D. C. Giusti —
Mercado, box n.o 58: Frigorífico.
Califórnia Ltda. — Merendo, box
68 e 69; José Simões — Mercado,
box 358; Paulo. Carboni — Merca-
do. box 371; Dep. de Frutas e
Verd. Alie — Mercado, box 367/
8; Maia & Sá Ltda. — Pres. Fa.
ria, 165; Antonio Urbanetz — Rua
Paranaguá. 1032; Stefan Kosiawy

Ceará, 4030; Antonio Urbanetz
Paranaguá, 1032; Stefan Kosia-

wy — Ceará, 4030.

da América haver decretado nãomais adquirir açúcar de Cuba.sua fonte de rc-nda principalIsto quer dizer, em outras palivias, de que Cuba foi forçadaa bandear.se para o Marxismo
pelos Estados Unidos.

Esta frase intriga.me sobremodo especialmente quando o seucolega, Amazonas Brasil, asse
yerou na mesma reunião que âtransformação do curso da revoluçao para o Marxismo era«inevitável:,, declaração essamuito aplaudida pelo auditório.

Na qualidade de ameriuano eadmirador do povo cubano, to.mo a liberdade de lembrar aV.S. de que os Estados Unidos,antes de suspenderem a quotade açúcar cubano em julho de1960, suportaram uma longa s»:ne de insultos. — qUe durou
quase um ano — após a confisca
çao de propriedades de america.nos em Cuba Por parte de Cas-tro, sem compensação algumaaos seus legítimos donos Esteconfisco abrangeu não só as rafinações americanas, como tambem. as empresas de força e luíe de telefone.

Ao suprimir a importação dá
quota de açúcar, o Presidenta
Eis-ynhower declarou que a promossa de Cuba foi feita ã RússiaSoviética de lhe comprar mer-cadorias e pagá.las em açúcar a —
preço inferior do que aquele pago pelos Estados Unidos. Isfelevantou --sérias dúvidas» quanro aos Estados Unidos poderemdepender de Cuba para suprimentos.

A conclusão natural è de queCastro — cormmisíta confesso —
desejava romper
dos unidos.
pimento com os Estados Unidos.

Fiquei contente ao ouvir V 3.dizer que acredita no fato 
'ds

que as reformas sociais adiantadas podem realizar.se dentrodo quadro da democracia e docristianismo. Isto está sendo fei.to nos Estados Unidos da América e na Grã Bretanha.
N0 entanto, muitas demoerscias o são em nome apenas Acorrupção política, a pobreza, afome levam seu povo para agar-rarem.se á primeira falha qmencontram, tais como o "comu

nismo que pr0mete dar uma so*lução imediata aos seus problemas. A solução desse graw
problema está na Aliança parao Progresso que reconhece qmsomente com a melhoria dancondições sociais pocTeremos oh.ter nossa vitória sobro o co*
munismo:».

com os Esta.
Ele forçou o rom.
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HOMENAGEM A MIRANDA RAMOS
O eng. Ariur de Miranda Ramos, superfalendenlo do Porto de Pa.ranaguà. foi homenageado ontem, com um almoço reallsado noHestaurante.Escola do SENAC (Clube do Comércio), promovidoPela Associação Comercial do Paraná. O sr. Miranda Ramos du.ranto longo tempo exerceu a direção ds Assessoria Ectnõmicsoa ACP. o homenageado foi.»audado pelo ar. Adolfo Machado,

pretidonte ds Anaciagãç) Cpmercíait
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DIÁRIO DO PARANA Curitiba, Terça-Feira, 6 de Fevereiro de 1962

«on Facilidade
a Carreira Central de Domingo

Nove can- "v.s foram disputadas nu tarde de domingo, no Hi-
pòdromo do Tarumã, O movimento de npostas. correspondeu pie.
nnmcnte quuse uieunçtmdo sela milhões do cruzeiros. O páreo do
maior vulto, a eliminatória dos 4 nnos, sem mais do quatro vi-
tonas, loi levantado pm* Nclumbo, que derrotou com facilidade
seus adversários. O pilotado de Mauri Menegolo, largou em segun.
Oo e ja na grande curva dominou a ponteira Antnre», seguindo
contido por seu piloto nte o disco ae chegado. Antnres, manteve.
»e na lormnçao da dupla, enquanto que Marinheiro, finalizava em
terceiro lugar. ,

Movimento técnico da, reunião, com respncíivut chegadas, ó
o seguinte:

«.o — BRITISH IDOJ.
l.o — ESTACIO — 57

67 P. Camarão  (8.00
A. Soares  161.00

ÉÉP^

ífcVv.w^ví-ÁX-X-:<'.''*.¦¦•:¦ /-v¦'¦;>. iskv.v.w.'¦¦<¦

l.o PAREÔ — CrS 00.000,00 — DISTANCIA 1.000 METROS
l.o —MAY — 55 A. Soares  15,00
l.o — CHUCHU — 55 M. Menerjolo  187,00
I.O — T1HIVA — 55 C. Cavalheiro  76,00
4.0 - GUAHUPU — 57 A. Castilho  21,00
5,o —DAMA ARIANA — 55 N. Portolla  10.00

tHFEMüNCAvS: Do l.o ao 2.o lx6s corpos e do 2.0 uo 3.0 pcucuçoKATEIOS: Vene. (Il — 15,00 — Dup. (12) — 26,00 — Plac. (1) —
ii,iK) o tai — 2:1.00
TKAiAUOK: li. Uagho — TEMPO: U4" — MOVIMENTO: CrS
ÜUU.tiSU.UU.
NAU CORRERAM.: BELLK' HOSE n. 4 o EitMITA n. 7
MAX: Fem., cast., 4 mios de São Paulo, por Walter Street e Kcir.
mosinha, do ilnrus Jpr.u — Cr. Haras lpnú.

*¦?*., ,',r>lt<

2.o PAREÔ - CrS 50.000,00 — DISTANCIA 1.200 METROSl.o — ALUITA — 55 M. Porlella
2.0 — AIDY MIHiAN — 55 A. Zanin
3.o — D1F.A — 55 J.C. Martins '. 

','

4.o — ESTIVADOHÀ — 55 I, Oya .. ..' .. 
',

5.o —TELEGUIADO — 57 J.M. Lima .." .6.0 — MAHCEL— 57 P. Camargo .. ..
7.o — GENTILY (rodou; — 55 Ó. Moura .',

35,00
121,00
65.00
18,00

221,00
31.00
18,00

DIFEHK!MÇ;AS: Do l.o ao 2.0 vários corpos e do 2,0 no 3.o unicorpo.
KAIKIOS: Vene. (Gi — aõ,O0 — Dup. (34) — 102,00 — Plac (6)— 23,00 e 13) — .'J2.00 l
TKATAUOH: D. Tiqppb — TEMPO: 82"7|ll> — MOVIMENTO*Crí? 473.il2U.00
AL.B1TA: *j*eni, alaz., 4 anos do Paraná, por Wiscky e Day Drlnkdo sr João Faustino Peianda — Cr. Albino Zimmermann. 

'

IfrO / .^*-?J&£?&* *2£^jk

3.0 PAKEO — CrÇ 40.000,00 — -DISTANCIA 1.400 METROS
Í.O — DAMA ESTRANHA — 56 H. AlcivosM ......2.0 — LANCIA — 51 M. Moneoolo
3.0 — KIBAMBA — 49 J. Vitorino .. ..' .' 

" "* *"
l,o — MICAHEMÜ — S2 A. Zanin
i.o — BOULINEH — 53 W. Nunes .. .[ "6,0 — EXTHUDEH — 55 C. Cavalheiro .. . 

" " **

16,00
32,00
51.00
16,00
54.00
67,00

^^^ta: 
U° 1'° a0 2o cabeça ed0 2o 80 3° ^ês corposKAlLlOb: Vonc. (1) — 10,00 — Dup. (14) — 24,00 - Plac (II11,00 e (4) — 15,00

TRATADOR: A. Bednarczuk — TEMPO: 05" — MOVIMENTO
CrÇ 600.240,00
NAO CORREU: DE MARJA n. 2.
UAMA ESTRANHA: Fem., cast., 5 anos do Paraná, por Albacin
e i'idalguia, do sr. Armextrong Ribas Martins — Cr. Haras San-ta Morietla.

*í%my ' /-«>*m|p

i.o PAREÔ — Cri? 40.000,00 — DISTANCIA 1.500 METROS
l.o — GABY — 55 A. Couto 24,00
2.0 — BRITISH OLORY — 50 M. Menegolo .'. .. .. 2700

»2.o — LEVAiíTINO — 58 A. Soares 322.00
«•O — VIL A— 55 C. Cavalheiro  ., .. ,. .. 27,00
5.0 — GOT H1M — 58 A. Soares 55,00
6.o — JOTA SILVESTRE — 57 A. Castilho 108,00

DIKKKENCAS; Do l.o ao 2.0 três corpos e do 2.0 ao 3.0 empate
•RATJSIOS: Vene. (1) — 24,00 — Dup. (13) — 18,00 e (14) — 33,00
— Plac. (1) — 16,00 — (3) — 12,00 c 6) — 59,00
TKA1ADOR: S. Antonucio — TEMPO: 101" — MOVIMENTO:
CrS 680.300,00
tiAÜV: fem, cast., 0 nnos do Paraná, por Eperlan e Capillar,
do sr. Antônio Pnrolin — Cr. Antônio Parolin.

:*yyyxx,.xrr-yyrXXxrxnxx-r
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8,0 PAREÔ — CrÇ 80.000,00 — DISTANCIA 1.300 METROS

i.o — JURA DE MADRID — 54 P. Camargo
í.o — MECHA RUBIA — 54 H. Aklyoahi ..
1.0 — OLEIRA — 54 A. Couto
l.o — DAMA DA NOITE — 54 A. Zanin ..
Í.O — OUVINTE — 58 J. Vitorino
í.o — GINGA — 84 N. Poríella
7,o — FERINA — 54 M. Menegolo

•• •* •• •*

¦• •• ••
•¦ •• «•

68,00
19,00
35,00
18,00
26,60
66,00
67.00

OlfISRENCAS: Do l.o no 2.0 um corpo e do 2.0 ao 3.0 dois corpos
HATJSIOS: Vene. ü — 66,00 — Dup. (24) — 48,00 — Plac. (8) p
18,00 e (3) — 12,00 .
1'HATADOR: 21.P.. Gusso — TEMPO: 87"0|10 — MOVIMENTO:
Críf 688,im),iJ0.
NAU CORREU: IRAQUE n, 1
JURA DE MADRID: Pem., cast., 3 anos do Paraná, por Madri.
lefto e Por Da Putria, do Haras Sáo Joaquim — Cr. Haras S5o
Joaquim,

W^^^s^A^^^^ ®^ÊmÊÊÊÊÊÈêÊÊÊm
%o PAREÔ -,-,CrÇ. 50.000,00 — DISTANCIA. 1.300 METROS

1,0 ' PLEBEU — & N. Santos 
to — GLAMOUH GIRL — 55 C. Cavalheiro
l.ó — DEN ÁGUA' — « J- Viiorino
LO — .FOCA — « J-C; Maríta« ..... y. • • • •

18,00
25,00
58,00
88,00

DIFERENÇAS: Uo l.o ao 2.0 moio corpo e do 2.0 ao 3.0 um corpo
HATEIOS: Vene. (21 — 18,00 — Dup. (12) — 26,00 -~ Plac. (2)
— 13,00 e (1) — 16,00
TRATADOR: M.S. Paes — TEMPO: 87"2jlO — MOVIMENTO:
Cr* au.i 1(0.00
PLvttiUEU: Mune., uIhz., 4 anos de Sáo Paulo, por Old Gloi*y o
tiuanúbu, do sr. Dino Guaparitu — Cr. Alcides Lara Campos.

tmmmmmí
****tft*** * TlS^_W^^ltàl»ilS^igÈMaW^ífm^^^^ •

^Ès^W^S^ÊmW^¥¥' ^
ir-.,,,,,,--:-.., ..yitm^^s^^mWmísm^xmmemam

W$w$&

7.0 PAKEO — Cr» 50.000,00 — DISTANCIA 1.500 METROS

l.o — NELUMBO — 58 M. Menegolo 14,00
.'.o — ANTAHEB — ii 3. Vitorino «5,00
3.0 — MARINHEIRO — 55 C. Cavalheiro 48,00
4.0 — ARGUTO — 55 1. Oy» 124,00
5.0 — FELINA - 63 J.C. MarRna 52,00
6,o _ MAJORE ~ 53 N. Pcrtalla 68.00
7.0 —GOOD GIPSY — 55 P. Camargo 52,00
8.0 — BONHEUR — 55 N. Bantoi .. 500,00
í.o — CÍVICO — 55 H. Aklyoihl 85.00

IRFÉHENÇAS: Do l.o ao 2.0 um corpo c do 2,0 .no 3.0 vários
corpos
ÜHIEIOS: Vene. (li — 14,00 — Dup. (14) ~ ,12,00 — Plac. (1)— 15,00 e (7) - 23,00
TRATADOR; E, Gagno — TEMPO: 101" — MOVIMENTO: CrS

V!)t).:)30,0ü.
MEUlMBü: Masc. cast., 4 unos do Paraná, pur Anqbis e Vctiia,
do sr. Rodolpliõ utto Sclielenkèr — Cr. Haras Paraná Ltda.

I __ü^üt ^^«i^oií» 7w iis,' . '&.y^_&S&'li
&mS8mlíkr*<%''-'*'' ^ássíf ymÊ®iffl&" **%.'"''íébiBs^-
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8,0 PAREÔ — Cr$ 40.000,00 — DISTANCIA 1.300 METROS

l.o — CHICO GUAPO - 55 W. Nunei 34.00
2.o — FOX LADY — 58 H. Akivo.hi SBi00
3.0 - MONTEGHANDE — Í9 N. Porlella 49,00
4.o — HELENITA — 54 M. Menegolo 103,00
5.0 — AHAHIHA' — 58 A. Coulo '. 239,00
S.o — SALVADOR — 54 J. VHorino 62,00
7.o — PACARA' — 56 A. Saldanha 38 00
0.0 — LISTO — 53 J.C. Marlim ijbÍoO
9.0 — VALOR — 58 J.M. Lima 80.00

I0.O ~ HEI DE LA NOCHE — 55 M. Motta 871,00

DIFERENÇAS: Do l.o ao 2.0 um corpo e do 2.0 ao 3.0 um corpo
KAIEIOS: Vene. (Bi — 34,00 — Dup. (44) — 54,00 — Plac. (9)— 14,00 — (10) — 21,00 o (1) — 14,00
TKATAOOK: P. Nickel — TEMPO: 1)8" — MOVIMENTO: CrS
VUI.7UO.00

NAO CORREU: CARVÃO n, 7.
CHICO GUAPO: Masc, cast., 6 anos de S5-> Paulo por Anubis
e Dona Inéz, do Stud Cruzador — Cr. Hugo Picolotto.

U.o PAREÔ — Cr$ 60.000,00 — DISTANCIA 1.200 METROS

1* a- AUTORA — 54 M. Mwiegoli ,....; .. ;. i'8.110,7
(Cont. na '4.° 
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DE PONTA A PO nVa
Na loto aparece a égua GABY. depois d* Toncer da ponta a pon.la o quarto páreo do programa. Aomir dp Couto «up».
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VENCEU EM ESTILO DE ''CANTER"

No llagranto vemos o cavalo NELUMBO. após a ,UI fácil »»Aria. O pilotado da Mauri M.uegolo. triunfou em esülo de «cantar»]

HISTÓRIA DE CACHORROS?
Walt Dlnney ApreaentA, além de Sbag-ry (o cachorro "xcepclo.
nal) qimtrò novos atores. Annctto Ftinicclll. Tommy Kirk, Kp_
vln Moçiihle. e Roberta Sliorn, que.trahallutm uo Indo doa veto-
rnnoH Fred RlacMurray o Joan Ungci. neatn história de cnclior-
rou, r|u« aer4 aprexentndn. oata vemana, nn Cine Paláciu. Uds.

trilHili;tVo d» Kunlí.
• ¦ . >¦¦- 
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«Felp.udo, o Cão Feiticeiro»
é uma Divertida e Original
Comédia de Disney

Nu mu manha Wllby Daniels (Tommy Kirk), Allison D'A1.
l.esslo (Annette Fimicello) e Buzz Milíer (Tim Còrísidiné) ea.
tüo observando, a cheirada de uns novos vizinhos, o dr. Mikhai! An
draf?sy (Alciiander Scourby), sua filha Franceska (Roberta Sho.
re) e o <:ao da jovcnzlnha. Chtffon (Shaggy), nessa mesma tarde,
em tinif visita ao museu do lugar, que acaba de nomear q dr. An-
drassy como novo curador, Wllby atira ao chão uma caixu com
anéis autigos, e mais tavde encontia um deles num dos bolsos de
sua caiqa. Lendo a misteriosa inscrição em latim que tem no
anel. cimverté-se mngicamente num cão felpudo. ¦

Aterrorizado procura seu irm&o menor. Moochie (Kevin Cor.
eoian), lhe conta sua angústia, escondendo.se de sua mae, Prlèda
Daniels (Jean Hagen) e de seu pai, Wilson Daniels (Fred Mc.
Murray). Ao-ser descoberto quando procurava comer na cozL

.nha, foge de casa, porque seu pai, carteiro aposentado, odeia
cães, e procura refúgio junto a Franceska, que, naturalmente,
pensa que é Chtffon. O dt*. Andrassy recebe um visitante chama-
dp Tlitirm (Strolher Martin) e os homens examinam uns dese-
nhos e vaiam de uma misteriosa «Secção 32*, que 6 a única quenecessitam para completar certo projeto. Wilby, em forma de ca*. '
chorro, procura olhar os desenhos e incomoda tanto que Stefano
(Jacques Aubuchon), o mordomo, prende.o num baMheiro.

: Logo Wilby sente que volta a forma humana, e com a ajuda
de uma chave de parafusos, consegue se livrar.

Nessa, noite, Wilby e Buzz
.leyam Allison e Franceska a
úm baile .jip clube campestre.
vJShquantjj—dança oom Francês.
ká7 Wilby sente qüe está. traiis.
formandoiae de novo em -*achor
ro. ]E sé esconde antes que ai.
guém perceba e logo quo a
transformação termina, procura
(faixar o clube. Franceska o vê
e pede nos rapazes que o agar-
rem. Foge finalmente, depois de
lutar com Buzz, e procura refú-
gio na casa de Franceska... co
mo Chiffon.- i

Outra ,vfiz. essa noite, An.
drassy recebe a visita de Thurni
e Wilby,; transformado em ca.
chorro, os escuta ¦ e fica sa.
bendo qüe se trata de esplOes
empenhados no roubo 'de ms
planos secretos da fábrica de
projeteis dirigidos. .Ia bem tar.
do, no dia seguinte, consegue
escapar.7 COnta tudo a seu Ir-
mão Moochte e ambos narram
o Intento a seu pat, poróm o sr.
Daniels, ao' escutar a voz de
sen filho Wilby emitida do fo-
einho de um cachorro, desmaia.
Os meninos procuram contp.r o ¦
caso aos agentes de °ollcla.
Hanson'e Kelly (James WcsterJ
field e Forrest Lewis), porém
fistos pensam se tratar de uma
brincadeira. Enquanto Isso Ste.
fano se apodera do Chiffon e
leva.o arrastando para a velha
mansão.

Moochie convence a seu pai
que Kllby transformou-se em
cachorro o que a história dos
espiões é verdade. Daniels leva-
o & fabrica do projeteis e re-
pete a história; aos oficiais de
segurança, porém «les pensam
se tratar de um louco quando
o ouvem assegurar que seu fl.
lho é uni cachorro. Moochie vai
embora,' para ajudar Wllby.

Durante a noite, quando os
espiões estão prontos para ee.
capar com os planos secretos
roubados, j descobrem Wllby
quando este volta à sua forma
liumana., Amarram-no e pron-
dem.no numa: casa, e os três
homens obrigam Franceska a
acompanhá-los-num narro de
marca estrangeira no qual fo. ¦
gem a toda- velocidade em dl-
rcção ao cais do porto.

Wllby volta a transformar-
so em cachorro quando Chego
Moochie, e foge do quarto. Buzz
acaba de chegar com seu velho
carro, e o coo salta ao volan-
te e sal atrás do3 espiões. Mo.
ochle e Buzz contem nos poli.
cais Hanson e Kelly e estes vão
atrás #de-VVllby num carro da

1 Policia. O velho carro de Buzz
pára, porém Wllby pega o rar-
ro da Policia para continuar
sua corrida. Ao ser libertado o
sr. Daniels aparece e se rotine
ao grupo para a perseguição.

Na margem da baía, num .dos
cáfs, Wilby, ainda como rachor.
ro, salta sôbre os espiões quan-
do estes se preparavam para
fugir numa lancha. Chegam os
policiais, • sr.i Daniels, Moochie
e Buzz. Na confusão <ia captu-
ra, Wilby recobra sua forma
normal e Chiffon aparece.

Franceska pensa que- seu cão
éum herói. Também todo o num
do quando a. notjcia apareço
nos Jornais. B, Wilby, relegado
não se atreve a abrir a boca.

Quem. depois disso tudo. acre
ditaria nele?

GENERAL LEVY CARDOSO APOIA
A CAMPANHA DE ENALTECMEINTO
DAS GRANDES FIGURAS DO PAIS
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CACHORRO QUE
ABRE PORTAS

Shuggy 6 o simpático rüozlnlio
que atua na película «Felpudo,
o Câo Feiticeiro» (The Shaggy
Dog), de Walt Disney qus abre
portas, fala ao telefone, diri-

ge automóvel...

S. PAULO, 5 (Meridional) —
Outro pronunciamento de im-
portância acaba de prestar ex.
presstva figura do Exército,
dando seu irrestrito apoio à
campanha promovida pelo «Dia-
rio de São Paulo*, no sentido
de que sejam enaltecidas' as
figuras da Historia do Brasil.

Trota.se do general Lcvy
Cardoso, comandante da :*egun.
c(ã Divisão de Infantaria e que
se manifestou, logo, contra os
extremlsmos.

«Combateremos, cm defesa da
ordem, todos os exotismos que
procurem firmar.se no territó.
rio nacional, em obediência .-.os
preceitos constitucionais, que
expressam a vontade soberana
a que aludimos» — afirmou

EMPOLGADO

O general Lcvy Cardoso so
mostrou empolgado com o exem
pio que São Paulo oferece ao
Brasil.

«O trabalho exercido pela de-
dicação profissional, no campo.

60 t dè asfalto

para pista de pouso
da Ilha do Bananal

BRASÍLIA, 5 (Meridional) -
O ministério da Aeronáutica
iniciou em princípios desta
semana o transporte de 60
toneladas dé asfalto de Bra-
siiia para a Ilha do Bananal,
com a finalidade.de assegu-
rar a conservação da pista
de pouso.

Esse trabalho está sendo
feito em aviões e permitirá
a utilização das pistas para

( maior numero de aeronaves.
Como se sabe o aeroporto
não chegou a ter concluídos
os serviços de asfaltamento
à época em qt,e foram sus-
pensos os trabalhos da «Ope
ração Bananal».

nas fábricas, nos laboratório*'
nas atividades liberais, de toda»
as religiões, além de ser um
modo para, a subsistência hu-
mana, deve enquadrasse m
idealistica da perfeição».

Ainda com referência ao mo.
vlmento encabeçado pelo «Dia.
rio de São Paulo», o general
Lcvy teceu considerações Sôbre
grandes vultos da História do
Brasil — Caxias, Osório, Ca,
inarão e Vidal de Negreiros.

Testes com Turbina
da Usina de Três
Marias: Satisfatório

B. HORIZONTE, 5 (Meridio-,
nal) — Já foram iniciados os
testes de funcionamento da
primeira turbina das Três Ma
rias, com resultados plena-
mente satisfatórios. Após as
experiências finais, em mar-
ço próximo, a energia das
«Três Marias» será ligada è
linha de transmissão já con-.
cluída.
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hollywood sem máscara
Por. J. CONSIGLIO JR. e DULCE DAMASCENO DE BRITO

_ (Correspondentes dos «Diários Associados* em Hollywood)

Audrey Hepburn anunciou
que gostaria muito de interpre-
tar o principal papel feminino
na versão cinematográfica de j
<:My Fair Lady*>, o fabuloso;
musical baseado em «Plgma.
Uão», de Shaw. Outra cândida,
ta ao papel criado na Broad-
way por ^ulie Andrews 6 a In-
glesinha Jean Simmons. Mas
estamos certos de que a Me.
tio dará preferência a Audrey.
que apresenta melhores roqui-
sitos do que .Ttjan.' A talentosa
atriz belga jtl provou que tém
feito para musicais sofistica-
dos, quando interpretou «Fun.'
ny Face», com Fred Astaire.
Espera-se que Rex Harrison se_
ja contratado pela Metro para
repetir na tela o papel que íêz
no palco.

como Stan Laurel (o magro),• Sofia Lorén aceitou o coiivi-
te de sua irmíl Maria paru ser
sua madrlnht» do casamento,
quando ilispiisnr Romano Mus.,
siillim* em meados de fevereiro.
O mais interessante 6 quo So.
plila. sua mou e Irmfi foram po.Iires no tempo da ditadura fas.cista de Bonito Mussollinl. em
quo toda a fnmilin dele nada-
va n» luxo. Agora, tudo m„.dnu do figura: as LòVon ( nm-«Stfto b,im de vida e o jovemRomano (filho do Benlto n™<l»o lutar duro pelo seu SUH.

is^

JERUSALÉM
& PALESTINA

O sr. Aramys Atlinido, ©x-mW»
tro do Saúde, pronunciou -—
recentemento — confeirencla s««
bre «Jerusalém' e Flagrante*
Típicos da Palestina», contoit.
do suas impressões de rece"*»
viagem quo realizou a Israel.
A palestra loi reallzüda no Ce»-
tro Cultural BrasiLEstadoi

Unidos,

Walt Disney ja terminnii a
filmagem du sua primeira nven
tura no Espaço: »Moon "Uot».
interpretíula. por Tom Tryon.
Brian Kelth, Edmond 0'Rrien
o a franceslnha Duny Savnl.
Como especialista rm produzir
dBsenhns e filmes pnra crtan-
ças. Disney espora realizar mui
tns outras pelfculas do gênero
desta «Pllêto da Lua».

O produtor dc televisão Da-
vid Sussltinrl anunciou que rea.
lizará para a Colúmbia, um
filme sôbre a vida e a carrej.
ra da dupla •tLaurcL-Hardy», co
nheclda no mundo inteiro como
o Gordo e o Magro. Susskind
gostaria do ter Jackie Glea-
son no papel da Oliver Hardy
(o gordo) a Slr Aloc Gulnness

Estase Biliar e Cálculos da Vesícula
Diz um velho ditado: «Maiqva e preve„ir que ,.^-j,^Este eonceito tem validade tambim para 08 que sofrcm gdistúrbios blliares, ou sejamos afetad;os por «stase e coTltiase (cálculos,. Grande par'te dos habitantes das reeiòe,

SSMl 
^tropicalftt

operasao cirúrgicoTa3
. .1 pela estsjio

evltades jjSíSS»» 
'«W

dois males ik„^nt.r,'de"B' os
isto é, a relon «P J" " e*ta*>-' a ,elehSflo do fluido bt!

ante
eríses provocadosblüar sio

liar na vesícula, favorece »
formação de depósitos areno-
sos, cristalinos, que servem
como núcleos para a formação
de cálculos. VC.so, claramente.
ser fundamental a prevenção
da estase billár. O método nia'»
simples para êsse fim é a cit»
de óleo proporciona pe'° *"*"
dicamento Steinonit, que provo-
ca o escoamento espontâneo '
brusco do fluido biliar. Steinonit
6 composto de substancias natu-
rais, isento de ação nociva, •
em combinação cientificamente
balanceada. : Recomenda-se *
repotiçfto áo tratamento con>
Steinonit. de aelB em seis n>*-
ses, para- obter o melhor r4-
sultado no. prevençêo da e»1»'
se biliar e suas oonseqüêncls* ,
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^ais uma piscina no Planalto:

Clube Curitibano, domingo...
O sol, qne andava bastante tímido, nestes fins de

«mani de janeiro e fevereiro, domingo último se apiesen-
,„,, em «atilo. O fato deu oportunidade para que o- Clube
rurltlbtino ofiicalmcnto Inaugurasse mais uma das gran
7.. ,„alizacões da diretoria, do presidente Mbá de i<v,.«o„áea realizações
te: a píscinfl :(•

presidente Mbá^/de Fcrran.

-oOo-

te.
A tarde, 1á estive para cumprimentar o senhor Ferran-
O presidente cm-itibano estava exultante.

O projeto do empreendimento 6 de autoria do engenhei
„ ciernltlo Campeio. Decididamente marcante.r0 oOo——

Muitas personalidades lá pontificando. Mas, o forte
a os «brotos» mesmo. O cuderninho viu e anotou (com

«rande satisfação):" __ Maria Margarida de Lauerda Manna e sua irmá
jrarla da Glória.

_ Senhorita Vftnia Santeiro Guimarães e animado
grupo.

Maria Lúcia Barreto e sua genitora, senhora Manoel
dc Mattos Barreto.

_r-Edla Trupell, Vera Branco, Marisa Siqueira, Gleu.
za Pedro Graça, formando animado grupo.

 K outros. E outros mais.

Clube do Comércio:

jantar mensal ontem

Reiniciados ontem, sob a
presidência do senhor Célio Pe.
rolra de Oliveira, òs'tradicionais
jantarts festivos dos associados
do Clubo do Comercio, agora
rcstaurante.Eseola do Senac.

Urna ótima oportunidade paratostar o novo serviço do clube.
Posso informar que está ótimo.-

Entre os presentes: senhor esenhora Antonio FriiCk, senhoreksenhora José Ileso Cavalcanti,
senhor e senhora Adolfo Machado, senhor e senhora Álvaro Bório (ex.prcsidcnte) c muitos ou.tros mais. Amanha, outros deta.lhes.

Gente & Notícias
g) Ontem foi dia de cumprimentos para a sim-
piitica senhora Heloísa Machado Lima. esposa do
fenhor Ricardo Machado Lima. Inúmeras figu-
ras k-top'- de nossa sociedade estiveram em sua
residência para cantar o ..'Parabéns:.

oO<>
* Em üuarujá (para alguns dias de repousS)
o casal Paulo Pimentel. Ele, é o dinâmico secre.
tário da Agricultura do Paraná.

oOo

f Falando em orla. Esteve no litoral (Caiobá e
adjacências) neste último fim de semana, o ca-
sal José Luiz Guerra Rego.

-oOo-

0 Em grandes atividades, preparando a inau-
guração do Banco Comércio e Indústria de Mi-
nas Gerais S.A., o senhor José Mercês Moreira.

oOo

f Sábado próximo, dia 10, na Catedral Metro-
polilana, a marcha nupcial será tocada para a
senhorita Elisa Maria do Amaral e Sffva e Ge-
rònimo do Macedo Molli. Dez horas. Após. rc.
cepção no Clubo Concórdia.

rezinha. quem subir, o altar serão Marlene HÓlz-mann e ^uro Carneiro de Loyola. Ela. é filhado casal Abilio Holzmann; êle" filho do casal
KM r?,Ur° 

L°yo,a- Rone™â° »« ^dc cam.pestre do Clube Curitibano.
oOo

Rápidas & Certas
• Com «coq» o famoso alfaiate G. Marchittoestai á inaugurando hoje sua loja de artigos paraos elegantes do Planalto. « Amanhã, na agen-aa <nlver<- dc nosso prezado amigo Geraldo Pontes. gerente da Empresa Cinematográfica SulUda. 0 Dentro dc mais alguns dias voltareinovamente a pontificar ante as câmeras do Canal6 com novíssimo e sensacional programa... 0Ontem, no «-lies., esticando os senhores GastãoWolff, Ronald Sanson Stresser e José Luiz Gui-marães. f> Lembrete: desde ontem, com nova.
moderna e muito agradável programação a Rá-
dio Colombo do Paraná. Ouçam.na nos 1.010
quilociclos e depois me contem...

Jovem-set
0 Na tarde dançante de domin,
50, no Curitibano Jr, formando
paninho 

"a bonita Wainy Branco
» o bem lançado Achílss Pimpdo.

B Na piscina do Curitibano, pai-
sando a bonita tarde de domingo,
O jovem Carlos Adolfo de Oliveira
franco.

9 Sábado foi dia de cumpri-
mentos para Ru/ 'Wolff. Grupo
marcante da ela jovem esteve sm
sua residência (de surpresa) para

..traçá-lo pela estreia de idade
novjnha em folha. «
0 Fazendo suceseo na orla
(Guaratuba & adjacências) o bonito"broto" Guísú de Souza Pinto.

0 Novamente tormando par cons
tante (tudo azul) o bonita Maria
Lúcia Darcanchy e Luiz FcmanJo
Bettega.

# E hoje "stop". Terça-feira de
ferias: 'fôlego curto". Amanhã,
novamente com vocês a todo va-.
pòr* Arrivederci...

"Bal Masque": Sucesso desde já,
ft Prosseguem intensos os preparativos para a
maior noitada de caridade deste inicio de ano:
«Bal Masques-.
ft Será dia 25, no salão dc festas do Clube
Curitibano. Organização de dona Dalila Lacer-
da, em colaboração com êste colunista.
ft Patronesses: um punhado dc lindas e ele.
gantes garotas dé nossa sociedade.
ft José Felipe Englér, diretor social do Canal 6.

em São Paulo e Rio de Janeiro, desde ontem:
contratar artistas para o «sliow*.
ft) Decoração a cargo do senhor Waldcmar Mo-
nastier.

ft) Renda em benefício da escola de recupera-
ção dc crianças excepcionais «D. Mercedes Stres.
ser». *
£ Mesas a venda, a partir de sexta-feira.

JORNAL DE ANTÔNIO MARIA
Explicação

Varias pessoas me têm perguntado, porque o poeta Vi.
nicius é peisonagesu diário do nosso «Fac Simile». A. cons-
túneia da pergunta, leva.me a esta explicação ao público,
que também deve andar curiefeo.'

Trata-se d» seguinte: Não' há nenhum acontecimento
da. vicia brasileira, ou melhor, nenhum momento a que¦Vinicius. não esteja, presente.. Nas tardes de. autógrafos,
nos júris das misses, nas páginas das revistas, no teatro, na
televisão, no cinema, nos programas de rádio (suas mú-
sicas), nas noticias dos jornais, nas escolas e no seio das
Porcas Armadas. Nfto é que éle faça para iso. Agora, por
excriip.o, está em Petrópolis, repousando, recriando.se e
seu nume faz parle do ar, tanto quanto o oxigênio e os
pássaros.

Certa vez, num domingo dn
verãn, fomos parar numa praindo Estudo ilo Rio. Uma praiadistante, linda o deserta. A 5(1
metros, havia um botequim, on.

i pescadores bebiani ngtmrdentee conversavam sôbre as ma.
^•'Coinp não tinliamos levadoradio, disso à..'pessoa que esta-va comigo:

— Hoje, vamos ficar sem ny.«cias uo Poeta.

Lamentamos os dois e con-
tinuamos ao sol, dc olhos fe-
cliados. Foi quando, do bote.
quim, vieram as acordes dc uni
violão desafinado e, depois dé-
les, Unia voz antiga c freinen.
te:

«Ali, mulher estréia a refui-
[gir

Parte, mas, antes dc nartir,
Rasga meu coração»....
Era H «Serenata do \Adeus».

música e letra de Vinicius, uma
das páginas mais bonitas di
canção brasileira. Ali, naquela
praia tãp longe, onde só tinha,
mos céu e mar. Ali, onde tal-
vez nunca houvesse chegi do um
automóvel, ou um número de
';Fatos & Fotos>. Onde nunca
havia idó um carteiro.

Vinícius de Morais nâo é
brincadeira, nao. Ontem mes-
mo, na «Casa Matos», de Ipa.
nema, uma senhora comprou
um livro. Espichei os olhos, pa-
ra ver que livro. Era a «An.
tologia Poética*, segunda edi.
ção revista e' aumentada, de
Vinicius de Morais.

E' por estes motivos, crendo
na oniprensa dêsse parente, que
o incluo nas histórias .que in-
vento. Seu nome clã um certo
tom de realidade às cenas do.
mestiças do nosso «Fac Simi-
lei.
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0 MÁXIMO!
...Em Prazer Para o Òüvint

(Mesmo)
que o Mundo Acabasse

Texto
A primeira noticia

Indla: "o mundo vai

•••
de EDDY FRANCIOSI - Fotos de MOACYR ROSA
surgida »»" ue falar a respeito, num quê'fôsse
acabar nos a titulo de brincadeira. Aulorida.

primeiros dias do segundo mês'de des no assunto (e fora dele) foram mais, inclusive a Teira. No
1U62I" Do lá, para alcançar o res.
to do universo foi um instante-' A
Imprensa se encarregou disso, pri-
meiro publicando noticias esparsas

'pequenas, aumentadas gradativa,
mente conformo foi se apróxlmnii.
do a "hora fatal". Astrólogos e as.
tronomos foram consultados. ' Uns
disseram que sim; outros qué nio;
o outros ainda, mais cautelosos,
íesponderam com evasivas,',. Mas,
fOsso como fôsse, a verdade é>que
o assurito tomou conta o. esteve
presente, pelo.menos durante um
mês. em todas' as rodas, em -iodas
as camadas sociais, preocupando ai.
guns servindo de pretexto para
humorismo a outros. .0 engraçado
mesmo, era que ninguém deixava

ouvidas, e, naturalmente, as res.
postas íoram das mais variáveis.
Nem poderia sur do outra forma.¦Mas. como o assunto era noticia, e
fortalecido pelo momento opòrtu.
no, parece que chegou a hora (nâo
final, pois o mundo não acabou
mesmo) dc averiguar mais de per.to a situação, ilceapilular tudo o
que se escutou o leu, esmiuçar
perguntas o respostas, e, so pos.
slvel chegar a origem do caso...-

O COMEÇO
Para começar, essa não foi a

primeira vet que se propalou o
fim dos nossos dias. Desde que os

astros começaram a chamar a aten
ção dos homens, desde que existiu
o primeiro astrônomo (ou astrólo.
go). houvo quem anunciasse a
grande nova. Claro, êsse tipo de no.
tlcla sempre chama atenção, e os
jornais, mesmo os mais antigos, cs
tão cheios dc casos semelhantes-
Por volta de 1870 um pregador nor.
te.americano andou ocupando as

, mencheles, e foi tal a balbúrdia
que andou perto de criar uma vor.
radeira crise üitcrna, pois multas
pessoas, inclusive, andaram se des.
fazendo de seus pertences. Feliz,
mente tudo acabou bem e o mundo
continuou, melhor até (dizem) do
que antes... E não faz muito tem.
po. aqui no Brasil também, andou
se falando sobre isso. Talvez há
um ano ou dois. Resultado; negati.
vo. Agora a noticia se repetiu, até
com mais insistência, pois meio
mundo estava sendo entrevistado.
Na verdade, o que a conteceu foi
o seguinte: ocorreu um fenômeno
astral no dia 5 (ontem), fato que,
na opinião dos estudiosos, se veri.
ficou pela primeira vez após 400
anos. Houve a conjunção de al_
guns planetas que desfilaram pelomeridiano da Terra, e entre eles
estavam Marte. Saturno, Mercúrio
e Vénus. Dizem os astrônomos que
se tratou, realmente, de um fenó.
meno rarlssimo. tanto que alguns
místicos orientais propalaram a
possibilidade dc um choque entre

os astros, o quu ocasionaria, segun
do eles a destruição dc i m ou

Uk.tan.
to, os mais autorizados mestras da
astronomia afirmainui te indo íi.
edu confirmado) quo essa reunião
dos, "grandes" náo significai Ia, um
absoluto nenhum perigo para o
nosso planeta. Dc Ia.o o foi...

SIGNO DE AQUÁRIO '
Aproveitando essa onda de co.

men tários, e considerando (priricL
palmcntc) a raridade do fenomeu
no que ocorreu sob o signo do
Aquário (entre 20 de janeiro c 18
de fevereiro) nos decidimos por
uma enquete, não a primeira, mas
talvez a mais original, justamon.
te por abordar pessoas que nasce,
ram sob esto signo, ou mais exa.
tamente, cujo aniversário coinci.
diu dentro da semana do "grande
acontecimento". Diz Zolar. o astro,
logo mais popular dos Estados Uni
dos, que a personalidade de Aqua.
rio é dificil d0 definir, simples,
mente porque e complexa o vária,
isto é. ora ativa, expressiva, mag.
nética. interessante, atraente, fas.
cinante mesmo; ora apática, depri.
mida, parecendo não dar impor,
tancia a ninguém e a coisa algu.
ma... Via de regra, diz Zolar, é
agradável travar conhecimento com
pessoas dc Aquário. Suas maneiras
são sedutoras- sabem causar boas
impressões e são bastante accessi.
veis... Plenamente de acordo. O
repórter procurou abordar três ti.
pos diferentes — dois homens e
uma mulher — com afazeres e
ocupações diferentes, para indagar
sua opinião, como Aquaristas, so.
bro o anunciado fim do mundo den
tro de seu signo. Isto aconteceu
ontem (segunda-feira), exatamente
no "dia mais perigoso", segundo
os pessimistas, para o fim de tudo.
Escolhi o General Iberê de Mattos,
prefeito de Curitiba, a senhorita
Rosa Azevedo, atriz de teatro e te.
levisão e o senhor Ericksèíi Porei,
ra delegado do I.A.P.C. e jorna.
lista. Como vêem os leitores, três
personalidades distintas, que, com a
simpatia e cordialidade que lhes é

(Cont. na 4." pág. do 2° cad.)

Brevemente «tóbo» e eu estaremos na TV-Paraná, Canal
6, na l.a série de filmes brasileiros para a televisão: O
VIGILANTE RODOVIÁRIO, um presente de PRODUTOS

NESTLÉ. Até lá, Inspetor Carlos.

O PREFEITO,
A ATRIZ E

O DELEGADO
De acordo com os niai» autori.
zados astrônomos e astrólogos,
e confirmando o pensamento da
maioria, inclusive do prefeito
de Curitiba, gcnaral Iberê de
Mattos-, da alri: de teatro e ie-
levisão, Rosa Azeredo e do dole.
gado do I.A.P.C., Ericksen Pe.
reira, o mundo não acabou on.
iem, conforme notícias que a
imprensa mundial vinha publi-

. eando com insistência nas últi.
mas semanas. Tudo nSo passou
de pessimismo de alguns místi.

cos orientais.

CANAL 6
ATUALIDADES ESPORTIVAS

Vinícius Coelho comparece diariamente ao vídeo do
Canal (í, as 19h, para apresentar um resumo das atividades
esportivas. Sempre que os telespectadores procuram informa-
Cões precisas do que se relaciona com o esporte em geral, c
certo encontrá.Ins neste noticiário categorizado, que ú Atua.
lidados Esporitvas.

TEVELÂNDIA
Mais uma vêz hoje, no horário das 17h, a TV.Paraná,

estará apresentando um, novo programa de «Teveíándia».
criado por Clemente Chen, êste programa vai ao ar diária.mente, de segunda a sábado, oferecendo aos telespectadores,
uma série de quadros interessantes, entre os quais destaca-
mos «Aríete na Desenholândia».

TELE SHOW C.C.I.
As 21h4Riii ile hoje, mais umn apresentação ile «Telo

Show C.C.I.» a grande atração dns tcrçns-fcirns, pelo Ca-nal C. Oomnntiudo por Ary Fontoura, contando com a par-tieipação de Odclalr Rodrigues o Maurício Távorn. Êste pro.grama 6 fornitido de «sketçlies» cômicos e caiu no agrado«lo público telespectador cm geral.

ENTREVISTA
Com a finalidade de esclarecer a opinião pública sobreassuntos da cidade! politica, administração pública, o Cana)6 apresenta semanalmente, o programa. «Entrevistai. Em ca.da audição, o jornalista Emilio Zola convida um personagem

õosftre' COm ° q"aI debate o assunto do momento. Hoje às¦Un, nova apresentação de «Entrevista» pelo Canal 6.

;<¦

FMES EM CARTAZ
RASTRO SANGRENTO

(Union stationi, filme Paratr.ount, direção de Rudolph Mate. com William riolden, Nancy Ol,o 
'

Barry Fitzgerrdd. Uyle Bettger. Jan stêrím" ^
-4in45m. Censura 14 anos

MULHERES, CHEGUEI

£-,imri,HnaCÍímal tUrígíCl° ,por Vit0r Uma- wm Zc.-Trindade, Laura Suaréz, Jaime Costa, Rínat0Hestter, Alberto Peres, Neyde Landi. No CiaePalácio.âs 13h45m - 15h45m - 19h45ra e àh•15m. Censura livre.
GORGO

(Gorgoi, filme ria Metro, dlreçno de Eugene Loune, colorido, com BiH Travers, William SyivesterVincent Winter, Bruco Seton. No Cine Opera âsHn — 16b — l«h45m — 21h45m. Censura livreCUSPIREI NO TEU TOMULO '
(Vlrai Craeher sur vos Tombes), da França ni-mes, direção de Michel tias!, com UnristmriMarquand, Antonella LtiaKU e fernand LedouxNo Cine Arlequim âs 14h — lüh — li)h45ní o ülu45a». Censura 18 anos.

GLORIA. SEM MACULA
(Tunes of Glory). filme da United Artists, colo-•ido, direção de Ronald Neame, com Alec Guin.
ness, John Mills, Dennis Price, Ka> Walsh, John
(•""rascr. No Cine Sao,,lo5o às 14h — 16h  19h
45m — 21h45m. Censura 14 anos.

DANÇANDO O TWIST
tTwist Around the Clock), filme da Columbia,
direção de Oscar Rudolph, com John Cronin, Ma-
ry, Mitchell, Maura Mc Giveney. Toi Avery, Jeff
Parker. No Cine RivolI âs 15h45m — 15h45m
'7h45m — 19h45m — 21h45m. Censura uvre.

AS VIAGENS DE GULL1VER ,
(The 3 Worlds of Gulliver), filme da Columbia
colorido, direção de Jack Sher, com Kenvin
Mathews, Jo Morrow, June Thorburn, Sherri
Alberoni, Lee Patterscn. No Cine Avenida às
13h45m — 15h45m — 17h45m — 19h45m e 21h
45m. Censura livre.

MARIA DAS ILHAS
Filme da Universal, colorido, direção de George
Combret. com Bcllimtn Lee, Alam Saury, Dario
ilorenó. No Cine Ritz a partir das ltlli. Censura
18 anos
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Com a Mão no Bau
Stanislaw Ponte Preta

Zeca — chamemo-lo assim — pura evitar maiores pu-
bllcldiules em 'torno do pilantra ~ embora nunca tenha sido
iiniigci dc Primo Altnmlrundo a quem apenas admira, tem
sido um modelo de falta de caráter. Desde rapazinho náo
prestava, conforme ficou cvldoncludo, na época cm que, ain.
da com 21 unos. féz-se noivo de uma velhota o um dia so
mandou com ura cheque de 50 contos que a ':nolvni> — coL
tudlnlui — pediu quo file descontasse. '

A velha achou que o preço estava razoável, para so II.
vrar de Zecn que, apesar dc nunca ter tido um emprêg'0,
sempre trabalhou pra burro, O mal dos pilantras 6 fiste. Se
viram tanto para arranjar dinheiro fácil, que não reparam
o duro que dão. Se tivessem um emprfigo honesto, talvez tra-
bálhussem multo menos e ganhassem muito mais.

Nunca noa preocupamos em explicar isuo a Zcca por.
que, nao só a sua falta do caráter haveria dc repudiar
qualquer ocupação razoável, como também não estamos aqui
para enfeitar com pepino a salada alheia. Assim, sempre
que nos encontrava, tinha um caso pura contar, a vangloriar,
sc da -maneira pola quul tinha enganado mais um.

E Zeca foi seguindo o destino dos desocupados, noivo
de viiivn, explorador do mulheres, relações públicas de uma
companhia de revistas que faliu antes da estréia, cronista
mundano em jornal de arrumação, agente de uma arapuca
que vendia, seguros, gerente de inferninho metido a bar ele-
gnnlc, cabo eleitoral de vereador do PTB (se não nos falha
a memória foi cabo eleitoral do Amando da Fonseca), enfim,
todos õsses empregos onde o camarada não dá nada de si,
mas tnmbcm jamais consegue se arrumar.

Domingo, cm Petrópolis, encontramos Zcca. Está do car.
ro novo e, como todos os vigaristas, escolheu para comprar
um desses carros enormes que americano fabrica para im.
pressionar texano rico e de preferência, burro. Zeca dá'aque-
le abraço efusivo dos que exploram a própria simpatia e ex.
plica que botou a mão no baú. Afinal, descobriu a maneira
fácil de ganhar dinheiro. E esclarece:

Alugo buate à tarde para gritos de carnaval. Tem
dias que faço 4, 5 e até 6 gritos de carnaval vespertinos,
em buates da Zona Sul. Dá um dinheirão, meu compadre.

E garante que vai fazer assim, daqui por diante. Tra.
balha nos mc:;es de janeiro e fevereiro. O dinheiro entra
com tanta facilidade que dá para descansar o resto do ano.
E' 'Bailo do Piu-Piu* «Baile do Tira a Teima,., «Tarde do
não vale ciúme.. - Grito dos Comprometidos» c mais clezoniis
de nomes. Enfia uni monte de convites na nossa mão dizen-
do que é de graça, mas que prós outros vende a 2.500 cru.
zeiros cada. E antes de se despedir ainda pede:

Aparece num deles. E' divertido. Só tem velhpte ca-
sado e mulher à-toa.

DA CORRESPONDÊNCIA

Mi.;.-.;.¦.:¦.¦:---.¦;-.'¦:-.-¦-.¦.¦.-.¦.¦.¦.¦:-:¦:¦..¦;- ;. ;-;¦ ; "...- .¦.-'¦¦.,:..-:.¦:¦; - ¦y&K^&'y.-.-.- i-k-y-- ¦ ¦

NKY MACHADO — Rio (GI5)
— "...já eslá formada a equi.
pc que ira, a l.o de fevereiro
para o Teatro Recreio, para a
revista "Só vou.dj mulher..."

Nós também Ney.
(—O—)

ANGELA MARIA MOURA —
Nova Friburgo (RJ) — "...e mi.
nha curiosidade se resume no
seguinte: seu contrato com as
Associadas o obriga explicita,
mente a tomar parte no referi,
do programa?...

Expllcidarhénte, dona.
(-O—)

MARIA ALIGE — Botafogo
(GB) — "...é verdade quis a
cantora Marisa Barroso é conto.
ra de ter milhões $$$..."

Conhecemo-la muito superfi.

I t^^

BM Patrocínio da Editora ^^H

JARDIM DE MELODIAS BB

WÊsBamB Wârn

- Oferecimento da Cia. vÈBm
tá Comercial e de Imóveis IhH

Wí Ji
^^^^^JsMM>ffiiiriiiiiiii mmmWfítUÊÊn ~ »r"l11 * - SBHsSHBET"'^ f *v*,.k^ssXSI

j kl ¦ m\

cjalmentc, Maria Alice, mas di.
zem que. se ela quisesse assina.
ria o nome assim: MariÇa Bar.
roSo.

ORAM — Rio (GB) — ".. .o se
nhor brinca com coisas sérias
fazendo graça com as previsões
dos videntes hindus, que prevê.
em o fim do mundo para fe.
vereiro..."

Os hindus são estranhos, seu
Oram- Agora mesmo, telegra.
mos de Nova Dclhi, dizem que
os casais estão transferindo
os casamentos, diante da previ.
hão. Fossem eles latinos o —
na voz de que o mundo ia aca.
bar — apressariam seus casa.
mentos mesmo sem os papéis
estarem prontos o que, sob cer.
to aspecto resolvia o problema
deles.

CANALO

Di

\ .4-.,
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO N.o 7/62
Concorrência Pública

O diretor do Departamento do Estradas do Rodagem do
Estado do Parana, chama a atonc&o dos interessados para
o Edital n.o S/62, publicado no Dlarlo Oficial do Estado de
n.o 268, datndo do 30.1-62 e referente aoa seguintes tra.
balhos rodoviários a Berem executados na Rodovia BR-104,
trecho Alto do Amparo-Ortiguelra, estaca 100.

Os serviços a executar têm por finalidade a transpo-
si-fio do obstáculo costituldo pelo Rio Formiga, localizado
na estaca 100 do trecho Alto do Amparo.Ortlguelra da ro-
dovia sao Luiz do PurunB-Pôato Sao José, e compreendem:

Elaboração do projeto completo da obra de arto es-
peclal — PONTE EM CONCRETO-ARMADO.

A execução do serviço da mesma obra de acordo com o
projeto elaborado.

Os serviços serão executados de acordo com as normas
técnicas o especificações vigentes do DER/PR e DNER as
condições do Edital referido o a proposta apresentada;

A concorrência acha.se aberta até as 14,00 horas do
dia 19 de fevereiro do 1.062.

SAUL RAIZ
Diretor Geral do DER/PR

condomínio edifício
comendador vasconcelos

Praça Osório, 455 — Curitiba

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores condôminos do Edifí-

cio Comendador Vasconcelos para assistirem a As-
sembléia Geral Extraordinária que se realizará dia
10 (sábado) às 15 horas em primeira convocação e
às 15,30 horas em segunda convocação, que se reali-
zará com qualquer número de condôminos presentes,
para deliberarem sôbre o seguinte:

— Orçamento atual;
— Assuntos gerais.

Somente poderão deliberar os condôminos quitescom suas quotas de despesas dè Condomínio ou seus
representantes legalmente documentados.

Curitiba, 3 de fevereiro de 1.962
CLÓVIS MILTON LÜNAEDI

Síndico.

MISSA DE 7o DIA
João das Chagas Lima, esposa e filhos, Mario Eduardo Vê-

ran Lacombe, esposa e filho, consternados com o falecimento
de sua sempre lembrada sogra, mãe e avó

Maria Delfina Mariano
convidam seus parentes e amigos para assistirem à missa dé
7.o dia que será celebrada em intenção de sua boníssima aL.
ma, dia S do corrente às 7h30m na Matriz de Santo Antonio
na cidade da Lapa.

Por mais este ato de fé cristã antecipam seus agradeci»
mentos.

MISSA DE 7o DIA
Augusto Francisco Mariano, Padre João Lourival Mariano,

Flávio Mariano, Augusto Mariano Júnior, senhora e filhos,
José Clemente Mariano, senhora e filhos, Maria da Conceição
Mariano Lima, esposo e filhos, Esteia Mariano Lacombe, esposa e
filho, Osvaldo Mariano, Rubens Mariano, Geny de «urdes Maria-
no e João Barboza Ribas, profundamente consternados com o
repentino falecimento de sua querida e inolvidávul esposa,
mãe, sogra, avó e irmã

Maria Delfina Mariano
agradecem às demonstrações de pesar que receberam e con-
vidam parentes e amigos para assistirem à missa de 7.o dia quê
mandam rezar em intenção dé sua alma, dia 9 do corrente às
7h30m na Matriz de Santo Antonio, na cidade da Lapa.

Por mais êste ato de fé cristã, antecipam agradecimentos.

Intervencionismo...
(Co-i-lu-ía ¦!» 5» píolno do l.o «•«!¦)

to do non-n organlsa-llo polltlcn.*S iion-a nlliinclto oaítlcn, a (IM-
tnio prlnolp*- entd no darlclt do-
üorvlcos pnliliro-, *ol> illrotn «ni
Indireta sdmlnlstracllo eitatil
qito * suprido iiR" por tarifo.»
ri>nln paini- polo usildrlo, lll".'
com omlsslo do pnp-l.mo-tlft su.
portada por todos.

Aíravossníiia* um periodo cru.
chil pnrn n vliln brasileira, Vi>n-
cornos um nnn clioio do opino,
«ilnn -/ravl-*lmn» pnr« ns Insti,
titlçães o entramos no novo iflo
rom prolilonin", -"In. -rravldad-
nfto proclso onoftpf&Al*- A cfttni.
tura econéttlloa do Pnt- --tA
combnlldn, sondo nim>*.ça.da do <ro-
lspso, polo pior dos ninl-n nuo
n poderiam nt*«rnr: n crir") In-
flncrlonilrlit. Nela pOo o Govírno
n sim ntonçllo o o povo, anE"*-
tlnrto pelo constnnto cncnrocl.
monto do -tisto.dcvldit, clnmiv
por ví-ln íul-rndn. No comlmt*
A inflnoBo, dois -Bo on romídlos
lioróleos, nlím da t*r-.pèullni
complementar! o equilíbrio ore»-
meritártò- rom a reducfto dos
frnfltos dn Tesouro, n siipensAo
dns ohrn« siintuArlnp, a abol).
-fio dn* Invontlmcntos supérfluos
ou -dlAvel", o corto drástico h-h
dt*Hpesas, a pi-ourrkfln dos orca.
—ntof paralelos: o a contençílo
dc credito, redimido, exclusiva,
monto no quo so destina n Pro-
dut;fto o min, comercialização.

Precisamos —'o jâ i tempo!
— do abandonar ns solu-fles om-
Piricas, do cujo prtnmrl-mô a
Nacio está saturada, r,"o mais
os suportando: oa aumentos as.
larlals quo so tornnm lofro em
seguida mòramehte nominais, pa.
ra atender a alta do cuãlo.dè-
vldá o a elevação dos Impostos,
pravando excepslvamenli? a pro-
duçUo, com características anti.
econflmlcas, para suprir os deri.

O primeiro daqueles remédios
rlts do Tesouro!
herrjiros cabe no Govôrno dosar e
mlnistrâ-lo. MoJ, o segundo com.
peto nuaso integralmente ao
BftfícO do Brasil.

Pesam, portanto, sAbre os om-
bros do sou Presidente dura»
responsabilidades. Ele velo do,
\ima cafift n«e jâ forneceu ao
maior estabnleclmento de crédito
do Pais grandes presidentes, qlie
estiveram ti. altura dos encargos
que lhes foram cometidos.

Col.iborar, no setor quo adml.
iilstra, nessa política de restau-
racao financeira, com equilíbrio,
compreensão do fenômeno equi-
dado o inteligência, nfto é aõ-
mento obra dn banqueiro, mas
do homem de Estado. 15 a mlssSo
delicada o difícil que toca a to.
dos os Diretores do Banco do
Brasil, sob a orientação de sou
-^reeldf-nte, e que precisam es.
tar unidog, para Isbo em um só
pensamento e ação, sem dlscri-
minnqão ou regionalismos. De
mim, posso vos tranqüilizar: a
Grande Casa, dentro da contin.
gencia de executora da política
financeira do provrCno, nSo fal.
tara ao Rio Grande do Sul, como
nao faltara ao Brasil.

Toda a sua preocupação; asais,
tir, amparar, eatlmular a produ--Bo nacional. Os quo trabalham
ali encontrarão fruarldal Através
de suas carteiras especlallzadan,
tôdas mobilizadas par* tala fina-
lldades, o crédito nao falhará,
nem será negado do pequeno pro.
dutor ao grande empresário, A
democratização do crédito por
meio da capilarldado de suo rô.
de do agências o a aboHçÈto daa
fórmulas burocráticas supérfluas
e" outra constante preocupação da
Fresldnccla do Banco do Brasil.

A própria entrega dente edil!,
cio ao publico, severo e Impo-
nento nas suas linhas arquiteto,
nicas, digno da metrópole e digno
do Bnneo do Brasil, aparelhado
para o serviço bancário, provido
de pessoal opto e competente,
diz bem da preaooupacao de cor.
responder aos reclamos da» cias.
ses produtoras n das forcas vi.
vos do glorioso Estado.

As suas portas aqui e alhures
devem permanecer fechadaa ape-
nas aos financiamentos especula,
tivos, as Investidas do erudito
pessoal, aos empréstimos de fa.
vor, As operncBes extra.-sta.tnt4-
rias o extra-regulamentares quo
aumentam a maré montante- das
emlssdes e o giro da espiral In.
flaclonfiria. Jamais aos que tra.
balhàm aos legítimos papéis do
comércio e da industria e aos fl-
nanciamentos agropecuários, Ea.
taé a nossa contribuição ao com-
bate à Inflação.

N3o ná. naçíio digna desse no_
me, nüo hd sociedade política,
mente organizada que possa sub-

„„,»iiMi™«ii»ffl«i»i»n»." 1» Kiiiii|ii:i:rriii!raffliii!iiiii!niiin:iiiiini!i!iiinraimiii:iiii!rr.ii!niijrarairnBiiraiB»«iiii;i;iiiifflvni[iiiai miiíiiiíimni[iii;ii!iiti!í.iiiii iimiij iwn i n'!:'íi:!t!ii!!!fliMir»":i'P"

HOJE ÀS 14,00 - 16,00 -* 19,45 - 21,45 Jiore« A n r n i
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BILLTRAVERS. WILLIAM SYLVESTER \

V^-JOHNMIUS *

slttlr com a «ua moeda. dMvalo.
vt-ada, depreciada todos os dlsg
nguando nau mkos rio possuidor.
A primeira Iniciativa das nn*
cões vencidas na grande guerra
o afl vencedora», sacrificada» pe_
Ia vllórln foi a uBtablll-.rtQ«.o do
sUaa moedas. W»sn devo «cr tam.
bém a mota de nossas metaji|

As próprios reformas da baso,
de qua tanto so fala, como um
«slogai» na boca do todo o mun.
do, porque nio «ao panacélas, do
nada vnlem Bem a jugtlla-llo do
processo Ihflaolonarlo e a osta-
bllliacllo monetírla,

Delas, a da malr repercussão
política o social que í a re.
forma agraria, so as sua» orl.

, gens mergulham nn JustICn dia-
trlbultl«-a, seus objetivos nüo a
melhorariam seus objetivos nSo a
coletlvn, através do trabalho da
boa utlllsa-to o do rondlmonto
da terra..

A razío dc Balado qüo o ão.
termina ' ncabar com o lati-
fdndlo Improdutivo, para diml.
nulcllo das Áreas do subdoBoiivol.
vimento, reduzido II dlstAncla
entro on e-cageradamento ricos o
os dcsemparadanicnto pobres, oln
beneficio do bem comum. O Bra-
sil nao pode e multo menos, nSo
devo ser um arquipélago, eom
Ilhas de «abastança» o outros do
miséria, mas um continente em
quo um mínimo do condições do
vlda normal, dignas do condicSo
humana, seja a coordenada do
sua unldndo política c social.

O fenômeno é, do rosto, con.
tinental o esta desafiando* na
sua solução, os estadistas, os
governos e os legisladores, pa-'ta nue as massas desamparadas
n*o sejam atirados, no seu do.
sespero, para os e:ctremismos, iri.»
compatíveis com as nossas tra-
dições e as nossas conceçOê»
democráticas.

Meus Senhores.
A hora é do tomada «lo posi.

eSo para todos os brasileiros. So
uó velho continente, as uacOea
separadas por dias seculares o
de economias destruídas por
duas grandes guerras encontram
o caminho do sua recupersflflo,
elevando o nível do bem estar
de suas populac"rs! e se no con-
tlnente africano surgem novas
nacfles, acedontes de um lugar
aó sol, quebrados os grilhões do
colonialismo, incompatível com a
civilização contemporânea, o Bra.
III nao pode porerer seqiter os.
tognàr, dividido por querelas sem
grandeza e manifestado por sA-
luçõcs mesquinha», no seu Inco.
erclvel ímpeto de renovação « do
progresso.
Kncaremos » realidade tiaciòúal
sonSo com otimismo, polo menos
com confiança. Nem hd porque
desesperar!

fs esta a mensacom que m*
pediu quo vos transmitisse, nes.
ta assentada, o Presidento Ney
Galvlo. Mensagem de fé nas nos.
sas Instituições polítlco-represen.
tatlvas. Fé- na ordem legal, con.
di-flo -sine qua» dc nosso pro.
gresso. Fé na nossa filiaçflo cris.
ta; fé no trabalho livre, na Inl-
claripa privada, no poder do In.
vencSo 0 de criação de Investi.
dor. Fé na compatibilidade, na
harmonia e na Integração entre
empregados e empregadores, dl-
rlgcntes e dirigidos. Fé no Rlô
Grande do Sul, na vocação cons.
truttva de sua gente, na sua per.
manente vigilância cívica. F6 na *
destlnacSo' histérica do BrasU
fiel ao seu passado, o que, mal.
grado as dificuldades da hora
presente, ha do ser, em futuro
próximo, o, Pátria de nossa per-
manente aspiração generosa,
próspera, crista, humana osm o.

• pressões, nem desigualdades, so.
herana o livre por quo tonto lu-
taram os nossos pais o quo logra..
mos aos nossos filhos!

Macmillan...
(Conel. da 5.a pág. do l.o cud.)
a revolução ás nações livres.

Todos os aspectos das relações
com Cuba, concluiu Rusk, toma.
ram em conta duas causas: A In-
compatibilidade do governo dc
Castro com o sistema lnterame-
ricano e o permanente propósito
do governo cubano de socavar os
cimentos dos governos estabele.
cidos na América Latina para su-
bstitui-los pelo regime marxista.
leninista.

Ninguém Acreditou (Mesmo)...
Curitiba/ Terça-Feira, 6 de Fevereiro de 1962

Lideres.-.
IConcluiio d* 3» l'ia- *><> 2-o «di)
peculiar responderam à por-.;-min.
Por coincidência, nenhuma ncrcdl.
tou. independente deste-, o repor,
tes pado constatar quo nenhum
outro, ostava propenso a acrodltar
na historio. K na verdade o mundo
nao acabou. Polo menos ató as
últimas horas do dia B, quando es.
Ias linhas estavam sondo cscri.
tas...

NADA DE FIM
O general Ibci-6 dé Mattos diste

quo sobra a noticias sabia o quo a
imprensa tinha publicado. Mas nio
acreditou. NSo achedtava que nc.
iihumn daquelas afirmações tlves.
som base cientifica o por conse.
guinto, imerocedoras do crédito.
Perguntado so lamentaria se do fa.
to ocorresse r. catástrofe, tornou a
Insistir na sua descrença total a
respeito o quo portanto nüo podo.
ria nom cogitar o seu estado de cs.
pirlto no caso de acontecer nleu.
ma coisa. O general é otlmlsfn e
respumlcu a pergunta sorrindo...
Ilosa Azevedo, essa simpática atriz
do nosso teatro, respondeu sem. Va
cilnr: nüo passa de "onda". "Não
acredito que o mundo vai acabar.
Esta é mais uma noticia de mau
gosto como outras semelhantes que
já surgiram antes. Nâo posso acre.
ditar. Aliás se acreditasse já teria
morrido..." e acrescentou: "0

mundo ò ótimo. Dom mosmo. E
por sor bom quero aproveitá-lo
bastante ainda. Quero fnzCr ihtll.
tas coisas". Depois, sorriu 'o cou.
cliiiu dellclosamonto: "Náo so as.
suste. Para provar quo tudo 1160
passa do boato vamos brindar fl
vlda com um drlnkl" E flBsIm foi...
O terceiro a rospondor íol o se.
nhor Erlckseh Pereira. AcrcdUa.
va tanto nessa história quo até riu
da pergunta: "Não! Jogo tudo
quanto tonlio quo náo acabará!
Quet- Jogar?" Fellzmonto nâo liou.
ve jogo, pois a estas horas eu esto.
ria em maes lençóis para pagar a
divida...E nsslm, entre sorrisos o
uma boa dose de otimismo, passa.
moB por mais uma onda de notl.
cios assustadoras sobro o fim do
mundo. Na verdade ninguém acre.
ditou; ou quase ninguém... Mas,
seja como fôr. a verdade 6 .quo
amanhecemos hojo com o espirito
mais sossegado o dispostos (como
todo o bom brasileiro) a criar pia.
das em torno da história. Noticias
Iguais n essa vlrSo alndn. Daqui
um ano ou dois. Ou der. Mbb na.
turalmonte o mundo acreditará ca.

[C-n-lu-J* d. *•• P'"1"» do •'° "dl

chado Portela - Oaitio MJWiU»
Filho - Geraldo Alonso - OUber
llubor Jr. - Guilherme Dorghoff
ÍÜlbâul.hoi-me da Silveira Wta -

austav Bortbott - "n-°<!ld,11cB0™
Polaml - Hello Munir, do Sou----
Humberto Monteiro - torael MM »
_ Jayme Tones - João Batista
Leopoldo Figueiredo - '&%&**
do Amaral Neto - Jorge Behri g
de Mattos - Jorgo Oscar-do, Mollo
Flores - José Ermlrlo do Moraes
Filho — José Forroz do Camargo —

José Jullo do Azevedo e Sá — Jo-
sé Lui-r MogolhSos do Lins — JO-
sé Lula Moreira Souza - 

fsf f,-
res de Oliveira Dias - José Ulplo.
no de Almeida Prado — José Vns-
concellos Carvalho í- Jullo Cruz Li-
ma — Lollo Toledo Piza Almerdo
Filho — Luis de Moraes Barros —

Luiz Toledo Piza Sobrinho — Mau-
rlclo Villcla - Mauro Lindcnborg
Monteiro - Miguel Lins - Ney
Peixoto do Vollo - Nicolau Filizola
— Octavio Marcondes Ferraz —
Octávlo Pereira Lopes — Oscar Au.

s

da vez menos. E terá que ser assim -—..- - -----¦¦¦--- „.„,„,,,. T«.
Precisamos nos armar dn melhor gusto de Camargo — owwqo.j«
filosofia. Precisamos sorrir para vares Ferreira
toddB e para nós mesmos, ante tais
noticias e afirmar que o "mundo
é melhor e mais follz porque nós
Vivemos". De acordo?

Costa Rica
Preferiu
Orlich

Oswaldo de Brcy.
no Silveira — Othon Barcellos —
Paulo Ayres Filho — Paulo do
Almeida Barbosa — Paulo Reis do
Magalhães — Nenato Heinzelmann

Sallm Chamma — Sérgio Mellio
Vicente de Paula Ribeiro — Ruy

Gomes de Almeida. \

Senado Dedica Sessão D F w T r;
à.memória de Cunha D° PENU..
Mello e F.

ociais!
FAZEM ANOS HüJe

Senhora»! "'*
Maria Alloo, esposa doGustavo Guimarães; Deoli,,!1,

esposa do sr, Fernando Dam,-Boatrls, esposa do ar. rvíf-i
Alborto Torros. arlo5

SonhorHoi:
Juvcnln, filha do casal c .

Gomes; JulicU. filha do S,Fernando de Barros; Lulza í1
lha do cOBal Domingos Brar/n '

Senhores: 8U-
Transcorreu ontem a dnin rfaniversário natallclo de „««.colega Ary Leonel da cPn,ocasião cm que foi multo cum

primontado por seus coletaifál
demais pessoas de seu «(:.?.,*
de relações e amlzado. °

Meninas:

Anote, filha do casal c-rln.Fornandes; Maria do Rocio iilhtt do casal Romeu do Andi-in»
»r.... )>..„ !¦¦'.. fI11._ ,t ' 1Vera Beatriz, filha do
Rubens Gonçalves.

Meninos:
Clalton Luiz, filho do

Alice Terezinha—Adolfo

casal

casai
rolra do Araújo; Luiz"ciaudtó"

casal Fornondo -Tuve*filho do casa

"GLÚEI^ SEM MÁCULA."

SÁBADO NO CINE j
ÓPERA NA SESSÃO

DA MEIA NOITE EM |
PRE'-ESTREEA:

PAIXÃO DE
ASSASSINO

Fortíssimo filme francês
com Françoise Arnoul
FILME RECOMENDA-
DO PARA ADULTOS.

^:ra,'Uisi<jniiiiiirrntiiiini::!:r iTrü! liiun mn 1 tnrrm^TrriTni mini***r*rnri--rniniiirr*~n.

SÃO JOÃO
HOJE em 4 Sessões

às: 14,00- 16,00- 
'

19,45 e 21,45h

Compre seu Ingresso

Para Cadeira Numera-

da, com Antecedência.

À Venda Pela Manhã

no Cine Opera.Na Par-

te da Tarde e à Noite

no Cine São João.

SAO JOSH, CÔ8ÍA MCA, s
(UPI — DIARIO DO PARANA)
— ürllcii, candidata prcaldenclsl
pelo Partido do Libertação Na.
cional, consolidou sua posição co-
mo vencedor dos elelcBCB rcall-
zadns ontem, ao contar JA com
multo mala de 40 por cento dos
votoa neeeBBfirids para aer eleito.

TREM...
(Concluiie da 6.a páfl. do 2,e cad.)

retira.lo de sôbre a linha em
tempo, ocorre/ndo o Impacto.

PROVIDÊNCIAS
As autoridades de plantão do

DST e Pí\ compareceram ao lo
cal e fizeram o levantamento
dos danos e suas causas, provi
denotando a remoção dos destro
ços para desimpedir o trânsito,
tendo apresentado o relatório ao
Comando da Unidade e à dire-
torln da Rede Ferroviária, t-aru
os fins de direito.

RIO, 5 (Meridional) — O Se
nado dedicou «ua sessão de ho.
Je, inteiramente, às homena-
gens póstumas aos ex-senado-
res Francisco .Qallottl e Cu.
nha Mello. Na oportunidade, to
dos os lideres dos partidos fa-
laram em nome de suas repre-
sentaqócs, fazendo o necroló-
gio dos extintos.

OEA Ainda não
Fixou Data da
Reunião: Cuba

WASHINGTON, 6 — (UPI —
DIADIO DO PARANA) — A Or.
ganlzaçfio dos Estados America.
nos (OEA) nHo fixou ainda a da.
ta em qne sara realizada ft reli-
nifto do Conaoiho para formalizar
» pxoulfuio do Cuba.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

EDITAL N.o 2/62
. "Exames Para Radiotelegrafista,

Radiotelefonista e Radiofécnico-Auxiliar"
Torno público para conhecimento dos interessados, que es-

tão abertas no periodo de l.o a 15 de fevereiro em curso, as ins-
criçSes aos exames para obtenção de certificados de radiote.
legraflBta, radiotelefonista e radiotécnico.auxlliar, inclusive pa-
ra candidatos que possuem os cursos específicos do exército,
marinha e aeronáutica.

Pára maiores esclarecimentos, os interessados" deverão com.
parecer na Delegacia da Escola de Aperfeiçoamento do DCT
no horário de llh às 17h30m.

Curitiba, em S de fevereiro de 1362

OSWALDO O. PORTELLA — Delegado da E.A.C.T. '

AVENIDA
Hoje * 5 Sessões

ÀS 13,45 - 15,45 - 17,45
19,45 E 21,45 HORAS

SrSHE AMtfiO^REVÜLVER j
.- WRAíWKMAR. UM- IMPfBl»
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RIVOLl
5.a-Feira |t 5 Sessões
"Cohdor Filmes"

Apresenta:

CARMEN SEVILLA
LUIZ MARIANO
No maior sucesso do moderno cinema
espanhol I
As alegres canções...
A romântica Sevilha e a graça de suas
mulheres no deslumbramento e magia do
GEVACOLORÍI

« Violetas
Imperiais »
ROMANCE... MUSICA...,

ESPLENDOR B DANÇAS

ESPANHOLAS!

PROIBIDO ATÉCine RITZ 5.a-Feirá .,,, A N 0,.
Em Sessõ»s Corridas a Partir dat 10 Horas" O Covil da Morte "
"Cinemascope" e "Eastmaneolor" eom:

CORNEL WILDE e VICTORIA SHAW" Sindicato de Ladrões "
com: Marlon Brando — Eva Marle Saint — Lee J. Cobb — Rod Steigçr

(Concluas dt 2.» píflin» <•• '* <4<l->
taria a par da repulsa dos ar.
gontinos a Coreano e dos pa-
deolmentos do chanceler do
Equador, em Quito, ambos par* •
ceiros dos «seis brandos», è
por isso punidos ambos. Creio

quo não, a julgar pela empa.
fia das suas incríveis declara-
çflea.

A certa altura, o subminiatro,
na seqüência das loas ao seu
chefe, tencionou demonstrar
haver o Brasil ganho força e
prestigio na reunião. E tirou a
prova dos noves: o sr. San
Thi&go Dantas foi o único re-
presentante a entrar na confe.
rência com as suas opiniões e
a sair com elas! Virtude espar-
tana! Homem duro! E fazia
parto dos brandos! Saiu com
elas! Antes as deixasse e sais.
se com a vitoria, com a vitoria
que significaria a confirmação
da nossa liderança, do respeito
pelas tradições democráticas do
país e dos compromissos assU.
midos em beneficio da comu-
nhão dos povos do hemisfério.

Noutro ponto da entrevista,

mando
nal Hemilton: Antonio. filho "h*
casal Hello Cortes. a°

NASCIMENTOS
Encontra.se em festa, desdi>

domingo último, o lar do catai
sr. e sra. Henrique nnmos ribeiro, com o nasclmonto de umrobusto menino que recebeu nnome do Ricardo-

o submlnlstro teve a coragem
de afirmar que o voto do Bra-
sil ofiolat na OEA decorrera
da política traçada pelo sr. Jft.
nio Quadros. O atual governo
e o Seu chanceler não quiseram
alterá-la, até porque o e-epre.
sldertte defendera aquela politi"
ca.nos comícios e recebera nais
milhões de votos.

E faz-se uma coisa dessas
com a historia recente, hiato.
ria de ohtem! Imagine.se o en.
trevlstado Interpretando a ques
tão Christie ou o telegrama nú.
mero 9! O sr. Jânio Quadros
esboçou penteai as barbas tio
Fldel áo regressar de Havana,
e tal foi o sacolejo da opinião
que recolheu as pressas o pente
e desconversou. Sô depois ds
empossado é que se abnl-m-ou
a modelar a sua enigmática po-
sição independente, desatando
os ventos que até hoje lhe en-
funam aa velas. Se a política
do sr. Dantas é a do sr. Qua.
dros certamente não é a dos
seis mllhBes de eleitores. Vade
retro! Duvido venhajios o ex.
presidente agora dB ponte ai.
çado. Virá de tesoura!

Nelumbo Ganhou com Facilidade.
(Conclutfio

z.o — JASKAHA — 54 A. Saldanha .. ..
3.o — OSTHICH — SB A. Soares
4.0 — OLIGARCA — 36 H. Portella ....
5.0 — FOLHA SECA — 54 W. Nunes ..-
B.o — MONTEJAHI —- 58 P. Camargo ..
7.o — MARIüMA — 54 J. Vitorino .. ..

da 2,« pág. do 2.n cad.
68.00

.. 10,00
59,00
36,00
65,00

.. '80,00
8.o — SÍNTESE — 54 J.M. Lima  576,00
9.o — LUA AZUL — 54 N. Santos  .. 110,00

lD.o — FARINHA — 54 O. Moura  .. .. 65,00
H.O — LÜXFORD — 56 A. Macoski  .. .. 413,00
IZ.o — FABIA — 54 A. Zanin 6.038,00
13.o — MONTEJUNO — 54 I. Nogueira .. .. .-  65,00
DIFERENÇAS: Do l.o ao 2.0 pescoço e do 2.0 ao 3.o Um corpo e
meio.
HATEIOS: Venc. (4) — 18,00 — Dup. (23) — 46,00 — Plac. (4) -
18,00 e (8) — 18,00.
TRATADOR: K Gagno — • TEMPO: 81" — MOVIMENTO: Cr}
858.170,00
AUTORA: Fem., cast, 3 anos do Paraná, por Djemlah e Karayá,
do Stud La Plata — Cr. Haras Paraná Ltda.

MOVIMENTO GERAL DE APOSTAS  Cr$ 5.974.930,00
Pista E-rterna de Areia «UMH5A»

S.A. Madeireira São Cristóvão
SEDE: CASCAVEL - PARANA'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente convocamos os Senhores Acionistas para a
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a reallzar.se no
dia 20 do corrente, às 14 horas, em nossa sede social, na cidade
de Cascavel, Estado do Paraná, para o fim especial de ser exa.
minada a proposta de mtegralização dê parte do capital, íor-
mulada pelo acionista SENHOR ALFREDO PASCHOAL RUA-
RO, em carta de 23 de Janeiro p. findo, em matéria prima cons-
tituida de reserva florestal.

Cascavel, l.o de Fevereiro de 1962
Nelson Emílio Menegatti

Diretor Píesidente

Cia. Internacional de Aviação
CAIXA POSTAL 2316 — SAO PAULO.

Departamento Estadual de Compras
AVISO

Ao Comércio e Indústria, em Geral
Ket-â.^uHJL.f0 oon-**imento do comércio e Industriar cm'

de tascricões £ T 
*tota * constante àt-meftto d° 

Pntè^ó-
l todos ™„ ?e forne<:cdorcs. difícil se torna remeterei»

Por 
P/«tP 

^ d6 Coletas * concorrências. ,cd0.
res no Jn^,™?0' !*««* ^e insti-nam seus ven*^

^m^m&^PBSSA^
SnSuLS DoPartamento Estadual d* Oampr» <*•
¦" a* janeiro «io 1962.

ROSALDÍO MAZZIOTTI-
Dirctor.Qeral

-w.*-*> •-*••.
'-¦¦:-.- ' 
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elei o Quebrou Série Invicta Colorada

mm

ARLINDO FIRME
operariam» esteve firme na pelei», de domingo, reabllitando-se dos «eus

Vuando chegou a perdor a poel-io pare Modaloxxo. Na foto, eorta uma

fl'rímli*< ve*"'q * vendo-se Joãozinho na expectativa e Ribamar na cobertura

último*
avança-

FAtTA COMUM DE AIRTON
Os árbitros gaúcho» nio apitam, ma» ba»ta juiz de fora dirigir' jogo do Grêmio para Air*
ton «er punido sempre que abre a» «a»ai». Na foto por exemplo, desloca com o colo*

velo a centroavante Silvio. 

Foi derrotado surpreendentemente o quadro do
Ferroviário, em Paranaguá, caindo ante o Seleto
pela contagem de 3x2. Triunfo incontestável da
equipe parnanguara, .que chegou a marcar uma
vantagem de 3x1, teve um gol anulado e propiciou
& Paulista a defesa do uma penalidade máxima.
Jogou melhor o Seleto, com o Ferroviário traman-
do em demasia, sem a objetividade do outras vfi-
zes. O colorado estava com 14 jogos sem derrota,
entre jogos do campeonato e amistosos.

O Seleto sofreu o primeiro gol logo depois de per-
der iun penalty. Mas uão se perturbou. A conta-
gera foi aberta por Paraná aos 29 minutos, mas já
aos 42 Nardo empatava, terminando a etapa Inr*
ciai com o marcador de lxl. No período final o Se-
leto dominou amplamente para marcar aos 14 por
intermédio de Ibancz, seu segundo gol, fruto de
uma penalidade máxima cometida por Mililiquc em
Chico. Aos 24, Wilson, quo entrara uo lugar de Po-
16, assinalou o terceiro gol, para Nelson ao 42 ame-
nizar o marcador, marcando o segundo gol colora»
do.
Jogou o Seleto com Djair, (Elei), Sousa, Alemão

e Djalma; Ari e Vitor; Chico, Valter, Ibancz (Vi-
cente), Nardo é Pele (Wilson). O Ferroviário ali-
nhou com Paulista, Mililiquc, Fernando (Savi) e
Celso; Inaldson e Sarará (Nelson): Adilson, Tc-
teu, Sicupira, Paraná e Bidio- Na arbitragem esteve
o parnanguara Celso Ferreira.

iperário Derrotado Quando
presentou Trabalho Superior
Grêmio: 1x0 não foi Justo

Embora sem convencer o Grêmio passou
perder ponto por Ponta Grossa, vencendo
etário pela contagem mínima, gol do pon-
Vi aos 37 minutos da fase final. Não jo-
bem o Grêmio e foi amplamente superado
Operário, principalmente na meia cancha,
o quadro de Ponta Grossa desenvolveu seu

gr futebol.
DOMÍNIO ABSOLUTO

Ns etapa inicial principalmente, o domínio do Opera-
i absoluto. Em todos os setores a equipe se apresen-
-melhores condl<*ões e só não marcou devido a atua-
empre segura da retafuarda gremlsta, principalmente
siei-o Imo com defesas espetaculares. Para aumen-
poderio do adversário, teve o Operário contra si dois
do árbitro, que deixou de punir o Grêmio com duas
idades máximas indiscutíveis, principalmente no to-
ds Sérgio dentro da área. Ainda assim não se per-
j o Operário e oartlu sempre para cima do Grêmio,.
lindo no máximo equilíbrio de ações, mas nunca o
iodo penla campeão gaúchov

GOL DA VITÓRIA
0 único tento da peleja nasceu aos 37 minutos da fa-
tal. 0 Grêmio |á estava contente com o resultado de

[ que seria um grande resultado pelo panorama do
. Mas houve uma boa jogada de Juarez, num passe

Vi, quo deixou o ponteiro nq frente de Arlindo para
jlj-r e consignar o gol da vitória.

DETAtHES
'¦gou o Operário com Arlindo, Laercio, Ribamar e

jtti Pacheco e Hélio Silvestre; Jairo, Fiuzza, Silvjo,

|o (Roberto) e Otavlnho; o Grêmio alinhou com Imo,
*, Airton e Ortunho; Galnel e Mourão; Adroaldo, João-
»' Juarez, Milton e VI. Arbitragem de Apariclo Viana
»i,8 na preliminar a seleção de Santo Amtro abateu a
!" amadora de Ponta Grossa por 4x1

ÍTffiA f GRÊMIO

GUANABARA
Amistoso
Campo Grande — Campo

Grande 2 x Rosila Sofia 0.
ESTADO DO RIO
Niterói — Frlburgo 3 X

FetrópoliB 2.
S. PAULO
Campeonato Fluminense dc

Amadores
Canlndé — Fluminense 2 x

Port. de Desportos l (somente
l.o tempo).

Rua Jnvarl — Jabaqúnra 2 x
Juventus 1, ,

S. Carlos — Bandeirantes 1 **.
Volkswagen 1.

Voluporanga — Votnpornnguen
so 3 x IS de Piracicaba 2.

Sorocaba - SAo Bento 2 x
Londrina 0.

Franca — Frnncnna -I x Gua
rani 2.

Ituveravn — Ituvoravense 3 X
Rio Preto 0

Ffrnandónnlis — Fernnnriópo
Us 3 x Am'rica de Hl<> Preto 4.

São Jo."o Ctlti-K-cn - Nltro
Chlmlcn 3 x Ori mica 1.

CERTAME AMADOR
Itatlba — Progresso 3 x Ban

deh-antos de Lontjuelra 2
Jundiai - S. José de Tlbnla

2 x Ferroviária n
Run Javai'1 - Promoca x Me

lhoramentos (adiado).
..SERGITE

AMTSTOSO
Aracaju — Vasco da Gama 3

x Serrílpe 1
BAHIA
Campeonato

Salvador - Bahia 5 x Gnlfeia 0
AMTSTOSO .
Feira de Santana — Fluminen

se 1 x Portuguesa Carioca t
Ilhéus — Fluminense 1 x VI

tórla i
Torneio Paraíbn.Pcrnambuco

Recife — Santa
Treze 2

Cruz 3 X

MARANHÃO
AMISTOSOS
São Luiz — Moto Clube 3 x

Fortaleza 2.
Fortaleza 0 x Sampaio Correia 0

PARA
Quadran guiar
Belém — Tuna Luzo 1 x Ban

gu n — Paissandu 2 x Clube do
Remo 1 - B.Yngu 4 x Clube do
Remo 1
Palss»nHu t x Tuna Luzo 5

PARANA'
Certame do Norte do Estado

FUTEBOL
PELO
BRASIL
Rolandia: Comercial 2 x Man

daguarl 0
Ponta Grossa: Grêmio de Por

lo Alegre 1 x Operário 0
AMISTOSO
Cambará: Corintians de Presi.

dento Prudente 2 x Cambaraen
se 2

R. GRANDE DO SUL
Torneio da Morte
Porto Alegre: São José 3 x

Riograndense 1
AMTSTOSO
Pelotas: BrasU 2 x Atlântico

de Erechlnrr 2.

AMISTOSO , . *
Caruaru — Central 2 x Esti-

vadores de Maceió 1

R. GRANDE DO NORTE
Campeonato
Natal — Atlético 1 x Ale.

crlm 1
CEARA
Torneio Intermuniclpal
Fortaleza — Cedro 0 x <**uí-sa

dá 0
MINAS GERAIS
Campeonato
Belo Horizonte — América 1

x Guarani 1.
Belo Horizonte — Atlético 1

x Renascença 0
Itablra: Cruzeiro S x Valério

Doce 1
Sete Lagoas — Democrata 1 x

Meridional 1
Nova Llmn: Vila Nova 4 x

Siderúrgica 2
AMISTOSOS
Uberlândia - Uberlftndia 1

x Ferroviária rle Araranunra 1
Ricas: rtlniionse 2 x Tupi da

Juiz de FnrB 1
ESPIRITO SANTO
Campeonato
Vitória — UnlSo 1 x Atleti.

co 0 *
Caxias t x' Americano 0
Sto. Antônio 2 x Ferroviário 1
Vitória 2 x Rio" Branco 2
AMAZONAS
Torneio JoSo Havelange
Manaus: SSo Raimundo 3 x

Auto Esporte 3

GOIÁS
Campeonato
Goianja: Vila Nova 2 x Golas

Esporte 1
Ferroviário 2 x Associação

Campineira 1
DISTRTTO FEDERAL ¦
AMISTOSOS
Brasília: Guará 1 x Rabelo 1
Central Nacional 2 x Cruzei*

ro 0.

Pon
NHO
:o
'AZZAI
Gô
ÍHA-AES
UIA

Ího
5
«HA
PNHO

nitio:

r- Bilt«° x -.

&..j '''""''do, 0x0
»., 

0d 
* Béjl. 6x0

KlíP' 0x0' EP»"hol
V 

°*Wo 4x1
Si.. 

e"c° «adrid 2x1 
'

•¦«• "aAiti ,c *.
'"'ta 35 pomos

*¦>, de to-drld _ ,3
."Wa
f Nlo, * Sara9°« -
"•'l «¦¦« ponto»

% j 
* Covilliã 2

5*1 . * Acj«lômica 2my.x Bon(lca

IRNO
SÉRGIO
AIRTON
ORTUNHC
GILNEI
MOURÃO
ADROALDO
JOÃOZINHO
JUAREZ
MILTON
VI

Coritiba Tentará Esta
Noite Continuar Como
Pretendente ao Título

Capitão:
MILTON

Voltam fi. carielui na noite (le
lioje ob equipe» do Curitiba»
o do Grêmio. Om empate» du
ultima Taça Brasil 'ilnda per.
m.neeum im lembrança Uo tor-
ceüoi'. comi) umu «Iun mui» »en.
Biiclontils «r.oputii» du» filtlmo»
tempo». Hoje o público' verá

om oçtto mais uma ve-s a equi-
po do Grêmio, tentando lnclusí.
va apagar a má. Impressão dei,
xada por octtsifto da -íoleja de
domingo em Ponta Urossu,
«luando venceu sem convencer
ao Operário.

Aftoaar doa erros u enganos

FUTEBOL PELO MUNDO

3 x i , 
•¦¦«* [i

'•: "" 
Ailítlco 1»«-:

I, *t)0«; C-Jt 0

Kni j'"?» 2, üiiv»rcnl0

&i< o?'•*¦ «» Corna!
A^A, ,°; ,?5'=lo Branco' llde' Ftüren-
'I .

2 x Sacavenenuo 2i Orlunlal I .«
Sotubnl 2; Cova da Pledado 3 x
Campomnloranuo Oi rorllmonensa
I x Faronse 5; Monll|o 3 x Alhati

dra 0; Lídor ü Barrolrense 28.
FRANÇA
27.a Rodada
Sedan .-. Molx (adiado) ,
Nancy 2 x St. Elienne l
Sirasburgo 3 x Lens 1
Rennes C x Roims "

Slado Français 3 x Mbnlpelller -,
Soupn 2 x Rocing I
lyori" 1 x Nico 2
Moneco*. 1 x Sochaux U

'^limtiü 2 x Angors 0
toulouse 1 x Lo Hovrc'0 . ¦ , ¦', '

* Líder —¦ Nlma* — 35.
2.1 Divisão
Bordeaux 1 x Alx 2 ¦
Forboch 3 x Roubaix

. Bosançon 3 x limoges •
toulon 0 x Chaburgo 1 .
Srenoble O x Red Star •

llllo 3 x Troyoi 1
Canno» 0 x Nanta» 1
Beziera 0 x Valcncionnes 2

Ç. A. Paris I x Boulaogne 2
Lider — Gronoblo — 34.
BÉLGICA ~-
«¦a-Rodada (Raturm)
Liegeoir. 1 x DleM .
Eondracht Alost 0 x Andorlachi 0

Darinci x Liersa (adiado)

. Charlorol 3 x Waiaítchoi 0
F. C Brugctoli 0 x Antworp 2
SI. Truldon-r, 1 x Standard I
Union SI. Gilloise I x C. S. Bru
gr-ois 1

Boencht 5 x Ganiioto 0
Lido* —.Andorlachi — 37
ITALIA
7,a Rodada (Returno)
fiorentiria 0 x Catania 0
Milan 0 x inlemazionale 2
Torino 1 x Juvenlu» 3
Roma 1 r Lana Ro.sl 1
Atalanta 1 x lecco 1
Padova 1 x Manlova 1
'alernio 3. x Sampdorlo 1

' Spal 0 x Bolonha 2
Udino 0 x Vonoxa 0
lider — . Intornailonale 3'
•jomo 4 xAlexandria 0
»ro Pátria 1 x Barl I
Novara 2 x Breicla I
Lucchose I x Laiio 0
Gênova 3 x Mestlna 0
Nápoles 2 x Moderna 0
Slmmcnthal Monza I x Pralo 1
Reggiana 1 x Coionza 0
Parma 0 x Sambeneditonso 0

Catanzarol 1 x Verona 3

líder — Gênova - 27-
ÍSCOCIA
Aberdoen 3 x St. Mirren
Celtic 3 X St, Johnstono

t_ l.j ^|HI II'lin 
"III  — — — -

Dundoo United 3 x Thlrd Lunarlc
0
Dunfarmlna -1 Psrllck 2.
Faiklrk 1 x Hlbernlam I
Haarti u i. Stlrllng Alblon o
Kllmarnock 1 x Oundae 1
Motherwjll Z x Railh Rover» 0
Ranqeri 

'4 
x Alrdrls 0

Líder — Dundeò —! 39.
Alloa 2 x Clydo I
Berwíck 6 x Stranrâor 0
Dumbarton 1 x Ayr United 3
East Fife 2 x Breehin 1
Forfar 2 x Hamilton 5
Montrose 1 x Cowdenbeath 1
Morton 1 x East Stlrling 0
Queens Park 2 x Stenhouaemutr 3
Lfdores; — Clydee Quaen of ihs
South — 37*
AMERICA
MÉXICO
Pentagonal' Mexia*. City — Botafogo 2 x ^-
maric» 1
Leon — Flamengo 1 x Leon 0
Monterrci — Mofitarri x Unlver.
lidado do Chile.

CUBA
Amistoso Internacional
Havana: — U|post 4 x Bonik Ot-
trava 4 ¦
EQUADOR
Amistoso Internacional
Quito — Palmeiras 4 x liga Uni.
versitiria 1
PERU
^ornaio Seleções d-a Acesso
Lima — Argentina n :•* Brasil 0.

que entiio sendo cometidos pelii
má orientação técnica que está
sendo dispensada & equipe, a
Coritiba. como sempre, ê a es.
perançn «Ia torcida paranaense
que sempre confia na fibra dos
jogadores alvi-verdes.

MESMA-EQUIPE
O quadro do Alto da Gloria

será o mesmo da peleja ante o
Marílll» .Dias. N0,o haverá -io-
dlflcnçíio» pelo menos na cons.
tltulcil» quo iniciará a eonten-
dn. K' possível quo no decorrer
do embato surjam novidades no
quadro.

GRÊMIO
O conjunto tricolor também

nilo sofrerá qualquer alteração.
A equipe quo venceu o Opera-
rio vai Iniciar o j«*ipo. cont!-
nuando Elton nn reseirva de
Gllnei. Os paranaenses Altcmlr
o Ronald continuarão aguar,
dando uma oportunidade

DETALHES
O prélio será iniciado às 2.1

horas, com preliminar entre ju-
veais. A arbitragem estará a
cargo de Aparfcio Viana e SIL
va, que jâ» dirigiu os jogos do
Internacional e do Grêmio no
ultimo domingo em Ponta Gros.
sa. Portões do Durlval do BHto
serão abertos às 18hS0ra. ,

RADIO
COLOMBO

O máximo em
Esportes

?¦$•:•>:¥;:¦.:¦:>:¦ ,¦£¦?¦;.¦,'¦¦:¦¦?. ;:;>:.:;: .:o

rÊm<'',^m *.• ;"
WÉÊ~ ' "' ¦¦" *""' "

MMBkí ' - " 1H
M

'¦yi-y 
fgftgBs&j&iWÊÈÈ,

'"'¦¦ ' ' &''S&ÊÈÊmm

IRNO PEGOU TUDO
O arqueiro Imo foi a grande figura da retaguarda tricolor. Pegou tudo e evitou por dl*
versas vezes a queda de sua cidadela. Na foto, conseguiu praticar excelente intervenção,

depois de um tiro de Leocádio.

«Caldwell Será Posto
a K.0 na Revanche com
Maior Facilidade»

SAO PAULO, 5 (Meridional) — Eder Jofre
resolveu proiongar as suas férias até segunda,
feira, viajando para Santos, cm companhia de
sua esposa. Na cidade praiana, o «Galo de Ou-
ro», porém, n&o ficará num «doco far nientet.
pois fará. 'dooting» pelk manhã e ginástica a
tarde. Iniciará, assim, os seus preparativos fi-
slcos para o combate com Hercnan Marques
na cidade praiana, onde se hospedou na casa
de um amigo.

GOLPE PUBLICITÁRIO
Aristides Jofre não vê qualque inconvenien.

te que Eder permaneça até o fim da semana
em Santos. Depois o rapaz, já na segunda-
feira, voltará a treinar na academia, íntenci-
ficando os treinos para o combate que trava.
ra, no próximo dia 26, em São Francisco.

Embora o próximo adversário de Jofilnho
soja Marques, Kid Jofre comentou com mais
veemência com a reportagem a próxima re-

vanche de seu famoso filho com Caldwell.
«Francamente, não fiquei surpreendido com

as desculpas arrumadas por Jack Solomona «ra
Londres para justificar a surra que Caldwell
levou em S5o Paulo. Naturalmente, eles tetv.
tam, reconendo.se à sua fértil Imaginação,
criai- um clima de grande interesse em torno
da lut»a revanche. Contudo, apesar de saber mui.
to bem que êle iria inventar desculpas em Lon-
dres, não poderia pensai* que fosse buscar uma
tão absurda com a «agressão»-, a Caldwell com
uma máquina fotográfica*.

MAIS FÁCIL A BEVANCHE
Kid Jofre, contudo, não acredita que êsse

clima de «susperise» criado por Solomons, pos»
sa prejudicar Eder na revanche.

«Um campeão legitimo, como é o caso de
Eder, não se deixa influenciar com guerra de
nervos. Na revanche êle, tenho certeza, der-
lotará Caldwell com facilidade ainda, maior.
Para evitar tmalquer «patriotada», Eder tratará,
da liquidar logo o irlandês. E, sinceramente,
creio que o combate não passará do quinto as.
salto».
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I./HLADO DEVIDO A ENCADERNAÇÃO^ |

Trem Estraçalha Caminhão do Exército em Passagem de Niv
, ontem, às lOhlBm, no passa. tandOn.i„ _ 
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Curitiba, Terça-Feira, 6 de Fevereiro de 1962
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Ex-Serventuário da Justiça
Acusado do Crime de Fraude
e de Apropriarão Indébita!

i O ex-serventuárlo do Justiça
Cai-los Danilo Silveira (morador
è rua São Francisco) foi acusa,
do na. policia dos crimes de
fraude e de apropriação imlébi
ta. A queixa foi formulada pelo
advogado o procurador de An.
tonia Sulider Scandelari. a vi.
tima, na Delegacia de falsifica
ções e Defraudações em Geral,
e se refere a títulos de proprie.
dade imobiliária.

PROCURAÇÃO
[ Segundo a queixa, no mês de
j dezembro e lf)5f>. estiveram no

cartório do 8.0 Tabclionato. Ra.
t íael Ivanklo, Hermes? Rodrigues,' Antônio José da Silva e Ervino' Max Mueller que formularam no

livro de Registro e Procuraçõesdaquele, cartório para que fosse
! outorgada uma procuração i>iti' causa própria, em nome de An-1 tonia Sulider Scandelari. sobre
! títulos dc propriedade imobilisi.1 ria, pertencente ao seu falecido' 

marido, que foi assassinado a 8
!de dezembro daquele ano *>*-i

Campo Mourão, por causa dos re
feridos títulos.

0 procurador ria queixosa,
Màtoríeò Màrohésjri., foi procura
do por ela, meses mais tarde,
em outubro dc 1981. a qual lhe
comunicou quo Carlos Danilo
Silveira — quo era escrevente
Juramentado naquele tabeliona
to — lho ha vin pedido os do.
cutnei.top referentes às terras
em questão para preencher n
procuração outorgada pelas pos
sons acima. Mas o ox.servc-ntuá-
rio cia Justiça, ao invés de pre.
encher a procurarão em favor
da queixossa. fez criminosamente
em seu próprio nome. abusando
assim de sua condição dc íun
cionárjo, e cometendo assim
duas penalidades previstas no
CsSrtlgo Penal. a do preenchi-
mento fraudulento de uma pro.
curáçâo em seu favo»" como fun
ciondrlo de cartório, o mais de
apiooriação indébita dos- referi
dos títulos.

O acusado foi intimado para
ser ouvido à respeito na DFDG. CHOQUE SEM FERIDOS

Soldado da Polícia Tentou
Assassinar Superior e um
Agente: Preso em Flagrante

O caminhão miliiar estaclonau na paisagem de ni vel existente na rua Marechal Floriano, em face

dc um desarrsnjo no motor, exatamente na hora em que o trem se aproximava. Apesar dos esfor.

ços do guarda.sinaleiro, que correu em direção ao

pôde ser evitado. Os ocupantes do caminhão

trem. fazendo sinais para parar, o desastre não

saltaram para fora, antes do choque.

Criminosos
Recolhidos
ao Presídio

Vários réus indiciados em pro.
eessos criminais pela Justiça
Público, foram recolhidos à Pe
nitenciéria Provisória do Ahu,
ontem.

• Silas Moreira da Fonseca (Cn
piso Bonito-SP), que, em 10 de
outubro dc 1.050, assassinou
Agostinho Romão de Souza, na
cidr.do de Londrina, contra o
qual foi expedido mandado do
nrlsão, foi capturado o recolhi,
do ao Presídio, ã disposição do
Juizo do Londrina.

Benedito Pinto, vulgo «Ditão-»,
denunciado como autor de crime
de homicídio, foi encaminhada
ao Juizo de Direito da Comarca
de Rolândia, preso preventiva-
mente, para aguardar sentença
em segurança. .

João Rigon, vulgo «Dinhos», re
sidente no Xaxim — Vila Ca-
rolina, condenado pelo Juizo de
Direito da 6.a Vara Criminal da
Capital a 1 ano de reclusão, foir
capturado e recolhido ao Presi*
disi •> fim de cumprir a senten.
Sa.

Falecimento
Faleceu ontem nesta Capital,

o sr. Rodolfo Máritssig, com u
idade de 60 anos. O extinto, apo
sentado da RVPSC, era casado
com. a sra. Tereza Model Ma.
russig e irmão dos srs. Bruno,
Arnaldo, Álvaro e Rolando Ma-
russig. Seu sepultamento dar-
se-tl hoje, às 17 horas, partin.
do o cóche fúnebre de sua re-
sidência à av. Presidente Ge-
túlio Vargas, 427, para o Ce.
mitério da Água Verde.

Ontem,
gem de nlvol situada naa proxi
mldades do depósito do inflama,
veis, ocorreu um acidento de
trânsito, cm que, apesar dos

grandes danos materiais, nfio so
registrou vitimas. O caminhão

militar da 5.0 Companhia de In
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Tuilio Calderari
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veículo do"EXT-Sc
destroçando*^,

DESARRAN;^H
0 motorista iü,?]o soldado Àatol^lJ

. que, em comnanfc
nor Vicente 4*?*dirigia para esta ^

" País

gia para ,s,,1,v»transpor a referid
ntvel, ocorreu
no motor, est-,-.!.culo no local? - """^
Ção do trem,
o caminhão,'

um -.
lona
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MALANDRO
Na Estação Hodoviãiia, quando

ae preparava para embarcar com
destino a Passo Fundo (Rio Gran.
do do Sul), ontem à tarde, foi de-
lido por agentes da Delegacia do
Falsificações e Defraudações em
Geral, o malandro Alberto Biiien-
court (foto), quo há poucos' dias
deixou a penitenciária, graças ao
indulto decretado pelo Governo
Federal. Havia sido condenado por
aplica- o «conto do vigário». En.
Ir.-tnnlo, como nada foi encontra.
d0 em seu poder que pudesse in-
criminá.lo. voltou à liberdade.

1 a 81.tentaram'

sarranjo mecârilco^ü!4
rou a marcha. nã0 ^
(Conclui n, 4.. -,•„!„,

hot£l
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O soldado da Policia Militar.
Raymundo Costa, de 23 anos, foi
preso e autuado em flagrante pe.
Ja Delegacia de Furtos e Roubos,
na madrugada de ontem, por
tentativa dc homicídio. O fato
ocorreu no pátio daquela especia-
lizada. tendo o soldado, quando
cm luta com os agentes, deto-
nado cinco tiros de revólver, sem
contudo atingir ninguém.
Raymundo Costa, às 2h30m. te.

lefonara à DFR. dizendo que um
amigo seu havia sido vítima de
furto na casa de tolerância situa-
da defronte ao matadouro do Atu.
ba. O agente Fioravante seguiu
uo local, juntamente com o mo.
torista Osiris, numa viatura da-
quela especializada. Detiveram a
acusada, Maria Inacia Perez, dc
21 anos, e puseram-na dentro do
veiculo, juntamente com o solda,
do que a acusara. No meio do
caminho; a mulher começou a
chorar, dizendo que era vítima de
calúnia, não havia furtado nada.
O soldado então eshofeteou-a e
teria continuado caso o agente
Fioravante não o segurasse.

O motorista Osiris. que é sar-
gento da PME, repreendeu seve.
ramente a atitude do soldado, ten-
do então ambos passado a dis-
cutir. O sargento, como seu su.
perior, disse-lhe que podia se
considerar preso e que o levaria
para o Quartel.

Quando a viatura se aproximava
da DFR. o soldado sacou de um
revólver e apontou aos policiais,
dizendo que não seria preso de
maneira alguma. Quando o veí-
culo penetrou no pátio da Dele.

gacia, o soldado tentou saltar e
fugir, mas foi agarrado pelo agen-
te. tendo então sido detonados
cinco tiros. Raymundo foi desar-
mado e contido pelos demais
agentes.

ATIROU
O soldado da PME, Raymundo
Costa, na madrugada de ontem
tentou alvejar um seu superior
e um agonio de polícia, quandoera conduzido à Delegacia de
Furtos e Rouboi. Foi auiusdo

em flagrante.
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| Delegado Pimenta (da DFDG) nâo
[Consegue Ludibriar Advogado e
Ofende com Palavras Repórteres
O repórter policia) e um fo.

tógrafo do DIÁRIO Dl) Í'ARA.
NA' foram vítimas de uma ver
dadeira torrente de insultos pe
lo delegado 'Resende Pimssntn,
titular da Delegacia de Falsifi
cações e «Defraudações em Geral,
ontem à tarde, naquela especiali
zada, quando ali so encoTÍtt*avnm
no exercício de suas funções,
sem que para tanto houvesse mn
tlvos justificados. A eslúprla ce
na do delegado foi testemunha,
da por diversas pessoas que ali

>pmmmmh
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"SÜADEIRA"
Lconilda Machado (foto) foi
presa pela Delegacia de Furtos
• Roubos, ontem pela manhã,
depois de haver aplicado o gol.
pe do esuador» em Ercilio Perei-
ra (25 anos, solteiro, maquinista.
-morador em Paranaguá). O lo*
cal tox o hotel Paraná. Quando
o moço acordou, dc manhã, não
?iu mais a mulher nem seu re-
Jógio do pulso n a quantia de
CrS 280,00. Comunicou à policia
# a «suadeSra» não lardou a se*
localitada e detida nelos agen.—' - .tatO* WRt

Pe encontravam e ficaram n'.õni
tas com lal procedimento porparte de umn autoridade, quechegou a descer às palavras de
bsiixo calão, para desabafar seu
ó:üo poi- nfio ter conseguido lu.
dibrihr um advogado que ali
fora para tirar um suspeito deti
dn Os repórteres nenhuma cui
pa tiveram por este fato. e mes
rno que tivessem colaborado in.
diretamente para o nrlvogndo to.
mar conhecimento -isi detenção
dn suspeito, nenhuma lei os obri
ga no pnpel de beleguins

O indivíduo detido chama.se
Amarinho Francisco Machado
• "X agente de policia), que foi
acusado por Mário Fernandes
Maia <moi_dor nn município de
Rio Negro) rle lhe haver ten
tado, juntamente com outro, de?
conhecido vender um relógin
dc marca inferior por coisa l?oa.
O fato ocorreu numa das ruas
oa Capital, pela manhã, e. segun
do o queixoso. Amarinho ofen.
deu.n com palavras insultosns,
pnrotic demorava n resolver se
cnmm-nvs] -si nãc, o reló-rio. Ama
rinhn foi drf.-^n na^n ser int^r
rn-*arin nn OFDG. pnis se sus.
n'"'tn nue êle - o outro sejam
vis-asistas. O arivosado Milton
Condessa. evidentemente avisa,
rio Por alguém. dlrlgüi-se à
DFno. para libertar n detido.
Asites de entrar nn gabinete dn
r!"l"-*ado titular vin mi" AmSri
nho se encontrava nssrnn das de
r.-anriíncins rtnouola rtol^wnoia
P''ppHo o ronnrtor é.-p fot^nfrofo
rio DP entr^mm no írabinote.
também, n fim de solicitar 00
delegado Pimentn licença para
fnfnt-rnfar n detido, aquela au-
toridade enfureceu.se. porque
tentava convencer o advogado
dc que Amarinho jâ havia sídr,
posto em liberdade fsem saber
que aquele não acreditava em
suas palavras). O delegado Pi-
menta chamou os repórteres pa-
ra fora no gabinete e. diante
dos presentes, passou a insulta-
los. aos gritos. Os dois profissio
nais rle imprensa preferiram não
revidar nos insultos: sairam cal-
mamente.
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Novo Volkswage
(Olhe bem...)

n
Não é fácil ver a diferença. .„.*
Aparentemente, produzimos hoje os mesmos.mo-
delos de Sedan e Kombi com que iniciamos a
fabricação. Embora v. não veja. todos (muitos v.
só sente), mais de 2.000 aperfeiçoamentos úteis
separam o Volkswagen de hoje do primeiro
modelo fabricado. Os princípios básicos de sua
construção foram conservados. Mas o seu rejuve-
nescimento constante faz com que o Volkswagen
continue, err *962, tão adiantado em relação às
outras marcas quanto o era na época do seu
Unçamento.

Eis as Inovações úteis introduztefas agora:
Sedan: novo desenho das lanternas traseiras,
agora ampliadas, com a separação da luz dô
pisca-pisca da luz do freio e lanterna, melho-
rando sensivelmente a visibilidade da sinalização
e elevando a segurança no dirigir; - dispositivo-fixador das portas, que as mantém, quando aber-
tas, na posição desejada, impedindo que se fechem
por si: maior facilidade na entrada dos passageirosbem como da bagagem; • hastes com molas dèambos os lados na tampa do cofre dianteiro
As hastes automaticamente mantêm a tampa aber-

ta e sem distorções, tornando mais cõmo-ío e fácil
o acesso ao porta-malas da frente.
Kombi: novo desenho das lanternas traseiras,também ampliadas, de funcionamento idêntico às

¦ f a'' * se9undo quebra-sol, agora ambosestofados e com mobilidade para os lados: maior
conforto para as pessoas que viajam na cabina
ao motorista; . alça de apoio para os acom-
panhantes (igual à do Sedan). significa maior
contorto e segurança nas curvas e freadas brus-
cas e facilita o acesso à cabina do motorista.i-Tocure o seu Revendedor Autorizado Volkswagen-

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.-S. Bernardo do Campo - SlP.
Mi ç -om. senso sobre rocias
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