
está 

— Estamos aqui para 

ajudar integrar a Amazô- 

nia; para cooperar, para 

servir. Consequentemente, 

estamos para ajudar esta 

grande cidade. Que O PRO- 

GRESSO leve ao hospitalei- 

ro povo desta terra a men- 

PALAVRAS DE ESTÍMULO 

Recebemos do sr. Dorian Riker Teles de Me- 
nezes, destacado funcionário do BB — Agência 
local, e possuidor de rara inteligência no seio 
de nossa comunidade, o seguinte; 

"Meu caro Vieira; 
"Manifestando as mais vivas e significativas 

expressões de entusiasmo pelo retorno desse Jor- 
nal tão necessário a todos, parabenizo-o, ofere- 
cendo meu incentivo e Irrestrito apoio a essa ti- 
tânica obra desenvolvida "para tantos, por tão 
poucos". j 

Este é realmente um jornal gigante, posto 
que diz sempre a "verdade na presença dos for- 
tes e jamais anuncia mentiras para ganhar os 
aplausos dos fracos". 

Abraça-o o companheiro e amigo 
•; ^ . DORIAN". 

-///- 
Ao DORIAN, agradecemos sensibilizados às 

suas palavras de estímulo para que continue- 
mos a levar a cada leitor "a luz benéfica do co- 
nhecimento e da verdade". 
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Monstro ataca 

em Imperatriz 

chegando 

vo de 100. 
Em maio de 1974, ain- 

da de acordo com as infor- 
mações prestadas, o BIS 

chamará para suas fileiras 
os primeiros reservistas da 
cidade, cujo Lelecionamen- 
to está sendo feito. 

A instalação dessa Uni- 
dade Militar ocorreu no dia 
30 de outubro último, pre- 

sidida pelo gal. Everaldo 
José da Silva, Chefe do Es- 
tado Maior do IV Exérci- 

to (Recife) que se fêz a- 

8 companhar de vários ofi- 

^ ciais de sua arma. 

-///- 
No decorrer da visita 

feita por O PROGRESSO 
ao Major Aboud Nagem, fo- 

ram levados ao mesmo 

exemplares de nossas edi- 
ções, tendo aquela patente 

j manifestado o desejo de 

passar a ser nosso leitor as- 
síduo. Ressaltou na ocasião 

o papel e a responsabilida- 

de de um jornal na misssão 

de informar. 

DIA DÜ CÜMERÜ1ÁR10 

O indivíduo João Macha- 
do, de procedência e pro- 
fissão ignorados, na sexta- 
feirà última esganou uma 
criancinha de apenas nove 
meses de idade no interior 
de sua casa, na rua Cel. Ma- 
noel Bandeira, adjacências 
do Ginásio Bandeirante, 
nesta cidade. 

POR QUE FOI 
O monstro que, segun- 

do apurou a reportagem vi 
via empautado com coisas 

diabólicas: patuá e outras 
mandii.gis, convivia mai itai- 
mente com Joana Soares, 

mãe da criança. 
Quando o monstro che- 

gou em companhia de Joa- 
na, a criança tinha três me- 
ses de idade mas as atitu- 
des daquele elemento incóg- 
nito eram desconcertantes. 

Familiares da vítim^ 
não sabem contar ao certo 
o que levou o sujeito a es- 
ganar a criancinha que mor- 
reu jorrando sangue pela bo- 
ca. 

O mau caráter evadiu-se 

mundo afóra, a queixa foi 
registrada e a polícia está à 
caça desse elemento nocivo 
à soceidade. 

sagem dêste Comando, que 
é a palavra de solidarieda- 
de e a esperança da união 
de forças pelo desenvolvi- 
mento regional. Queremos 

de Imperatriz a compreen- 
são, a cooperação e a ami- 

zade". 

São palavras do Major 
Júlio Aboud Nagem, Co- 
mandante da recém instala- 

da 3a. Unidade do 349 BC, 
em impei atriz, ao receber 

a visita de cortesia dos di- 

retores deste semanário, se- 
imorcs José Matos Vieira e 

Jurivê de Macedo. E no de- 

correi do encontro, aquela 
auumaaae militar teve a 

oportunidade de esclarecer 
que a 3a. Unidade do 349 B. 

u». sexü uentro em breve 

uausiuimaua em ia. Uniu. 

do 509 BIS — Batalhão dc 
Infantaria de Selva, cujo 
contingente será de calcula- 

damente 500 homens. A 

Unidade instalada d i s p ue 

presentemente de um efeti- 
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Foi solenemente come- 
moraau nesta cidade, atra- 
vés do ROTARY CLUB de 

Imperatriz, O DIA DO CÜ- 
MERCIARIO, transcorrido 
dia 30 último, com um pro- 
grama constando de M^ssa 
em Ação de Graças, num a- 
contecimento prestigiado por 

inúmeros empregados e em- 
pregadores. 

À noite, na sede do Eo- 
tary, foi oferecido lauto ban- 
quete à classe homenagea- 
da, bem como aos convida- 
dos. Na oportunidade, fo- 
ram entregues bonitos rii- 

Vários países asiáticos 
não querem saber de cabe- 
ludos em seus territórios. 

Visando preservarlTju- 
ventude contra os vícios 
em drogas, vagabundagem, 
a sujeira, o desalinho no 
vestir-se e a baixa da mora- 
lidade, diversos governos a- 
dotaram medidas concretas 
a fim de evitar o contágio, 

que infelizmente parte do 
Ocidente. 

Assim, o governo nacio- 
nalista de Formosa manda 
advertir os cabeludos e pes- 
soas de má aparência já no 
aeroporto. 

Em Singapura para evi- 
tar as" indesejáveis mani- 
festações de subcultura do 
Ocidente", efetua-se uma 

plomas a três comerciários 

padrões escolhidos por vo- 
-uioo soudpid snas ap oeõa^ 
panheiros. 

Para expressar o pensa- 
mento rotariano, usou da pa- 
lavra o dr. José Ribamar Fi- 
quene, dizendo da significa 
çâo daquele dia, numa pro- 
funda e objetiva exaltação 
ao comerciário como peça 
indispensável na engrena- 
gem da grande máquina so- 

cial e, em nome dos comer- 
ciários o sr. Samuel Mar- 
chào, pronunciou eloqüen- 

te discurso. 

triagem também no aero- 
porto. Se algum cabeludo 
quiser permanecer no país, 
deverá submeter-se imedia- 
mente aos bons ofícios de 
um barbeiro que está a pos- 
tos junto à Alfândega... Ca- 
so contrário, o visitante re 
torna ao mesmo avião, sem 
conhecer Singapura... 

Medidas semelhantes fo- 
ram tomadas também na 
Indonésia e na Tailândia. Se 
essas nações não alcança 
rem o objetivo de preservar 
moralmente seus jovens, pe 
lo menos um resultado po- 
sitivo está assegurado: evi- 
tarão a praga dos piolhos, 
que já causa incômodos em 
Londres, São Paulo, Nova 
York... (ABIM 

Na Asia, não 

aos Cabeludos 

Presidente da Umbanda 

é contra feitiçarias 

O professor Josias San- 
tos, Presidente da Cruzada 
Espírita de Umbanda do 
Maranhão, ora nesta cida- 

i de, declarou à reportagem 
. de O PROGRESSSO que a 

Umbanda não admite "des- 

pachos" com a finalidade 
de fazer mal à humanidade. 

Para por fim a esse es- 
tado de coisas que se veri- 
ficam aqui em Imperatriz, 
o Presidente Umbandista no- 
meou cinco fiscais, com am- 
plos e ilimitados poderea 
para, inclusive, denunciar à 
polícia e aos órgãos com- 

petentes todas as infrações 
que se verifiquem n e s se 
sentido, visando salvaguar- 
dar a paz social e a explo- 
ração contra os menos avi- 
sados, por cujo abuso, a Um 
banda legal, agirá com o ri- 
gor que se fizer necessário. 

No âmbito dessa asser- 
tiva, o professor Josias dei- 

xou uma circular proibin- 

do aos umbandistas partici- 
parem ou de qualquer for- 
ma prestigiar movimentos 

atentatórios á seita, o que se 
vem verificando nos últimos 
dias, nesta cidade e, em par- 

ticular, no seio daquela ins- 
tituição, que visa apenas de 
negrir o conceito e a tradi- 
ção da Umbanda. 

O presidente Josias 
Santos viajará hoje a São 
Luís de jonde .seguirá ao 
Riode Janeiro para tratar de 
assuntos da classe, onde es- 
tará atento ao desenrolar 
dos acontecimentos umban- 
distas nesta cidade. 

Destas colunas, formu- 

lamos votos de boa viagem 
ao dinâmico presidente e 
auguramos sejam coroados 
de êxito todos os seus em- 
preendimentos. 

♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦•• • • 
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FOTO TIETRI 

0 MAIOR E MAIS MODERNO COMPLEXO 

FOTOGRÁFICO DA REGIÃO. MÁQUINAS, MA- 

TERIAL FOTOGRÁFICO EM GERAL. TUDO 

EM FOTOGRAFIA ! 

ETERNIZE OS MOMENTOS MAIS FELIZES 

DE SLA VIDA, COM FOTOS DO "TIETRI" 

A PRIMEIRA E ULTIMA PALAVRA EM 

FOTOGRAFIA ESTÃO BEM ALI; 

1 , AV. GETULIO VARGAS, n. 859 — 

IMPERATRIZ — Ma. ) -.ÍÂ&fetóSJ ' '-'ÈtUL. "" ' iáíxtu 

W t-*"? -ti»* V ♦.* 
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I HÉLIO GRAFANDO 

(No DIA DE FINADOS — ao meu e a 
todos os PAIS mortos) 

À minlia mesa de trabalho e com 
o papel a máquina, esmiuço a memó- 
ria numa vã tentativa de escrever um 
assunto novo. Rebusco o escaninho 
da inspiração e tudo que me vem à 
idéia é rotineiro, comum e insignifican- 
te ante a majestade do luto que a data 
evoca. /" 

Escrevo no Dia de Finados, con- 
sagrado a todos os mortos. Sejam po- 
bres ou ricos. Heróis ou covardes. 
Justos ou pecadores. Mortos nos cam- 
pos sangrentos das guerras ou nos 
lei í os cãlidos da Paz. entre os homens 

Os meus dedos caiejados percor- 
rem o teclado, guiados não pelo cére- 
bro que um dia parará e sim pela 
alma que jamais me deixará. E relem- 
bro quem já foi Carne, voltou ao Pó e 
noje e Espirito. Relembro a meu PAI, 
um amigo e um MESTRE. 

Meu coração, onde a dor da Sau- 
dade fez morada, reverencia o "VE- 
LHO". VejoO, solícito e protetor, 
encaminhando-me os passos incertos 
na inocência da vida. Vejo-O, austero 

e honrado, guiando-me para a cons- 
tância ao dever e à honra do traba- 
lho profícuo. Vejo-O alquebrado e de- 
siludido, nos meus braços de filho 
que lhe ampara o háusto agonizante 
que se esvái lentamente. Vejo sem- 
pre a meu PAI baixando à fria sepul- 
tura, morto no esquife soiltário sob a 
terra que não O terá mais... nunca 
mais. 

Lamentar a Sua perda, chorar 
eternamente a Sua morte jamais o fa- 
ria. Entendo a MORTE como mais 

uma transição da vida. O abandono 
ao corpo para a noerdaae aa alma. 
r-orque chorar, entãoV Se a aespeai- 
ua uao 101 um aaeus eterno e um 
aia, ainures, eu e meu PAI nos reen- 
coütraremos, a vida terrena e provi- 
sória, fugaz e terrivelmente frívoia 
enquanto que o REENCONTRO será 
completo, perene e mcontestaveimente 
pleno. 

Para que chorar apenas por mo- 
mentos e determinados instantes con- 
vencionados por mm fútil sociedade? 
Ao mves ae lagrimas quero "ver" a 
imagem de meu Pai com a retina es- 
sencial da espiritualidade. Senti-LO 
hoje e sempre cada vez mais perto de 
num. E a meoida que meus dias DELE 
me aproxima, no final desta longa jor- 
nada no vale dos infortúnios, aguar- 
ao o KEENCONTRu que anseio, nao 
pelo desejo que provoca mas sobretu- 
do pelo respeito inconteste ao DIVI- 
NO VERBO: "és pó e ao pó retoma- 
rás..." 

E ao reencontrar MEU PAI, um 
dia e alhures, possa eu, junto a ELE 
como quando nesta vida efêmera, ser 
também relembrado a cada 2 DE NO- 
VEMBRO de todos os anos futuros. 
Não oom a saudade passageira do coa- 
vencionalismo vão imposta pela socie- 
dade mundana, mas com a saudade 
que não morre dos que, no DIA DE 
FINADOS, prestam homenagens íei- 
FI NADOS, prestam homenagens fiéis 
a todos os PAIS mortos no mundo da 
Paz ou da Guerra, sejam ricos ou po- 
bres, heróis ou covardes, justos ou pe- 
cadores. 

E então eu e MEU PAI, lá do In- 
finito, juntos, seguiremos felizes à 
Glória Eterna... 

Farmácia Brandão 

1 g Avenida Getulio Vargas, 784 

| FARMACÊUTICO 
Hermes de Sousa Brandão v 

FARMAC. RESPONSÁVEL 
Maria José da Silva Leite 

Medicamentos nacionais e estrangeiros com 
desconto de 5% para os revendedores da cidade 

g e do interior 
(j Remédios em geral pelo preço nacional 
j- Perfumes de todas as marcas U 

DROGARIA BRANDÃO agradece a preferência ^ 
- - - '>v.' || xj 'W M i 
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Coluna do. . . 
(Continuação da 8a. pág.) 

vindo tudo. O seu sorriso desarmou 
o repórter. Mas aí Passarinho puxou 
um papo com o Jota, que ficou mui- 
to feliz. 

* * * 

Inspirado pela apreciação do pro- 
jeto do Deputado Ghisi autorizándo o 
poder executivo a subvencionar , to- 
as as bandas de música do país, o 
Depuado Peixoto Filho está sugerindo 
a criação da fanfarra da Câmara Fe- 
deral. A banda ficaria assim consti- 
tuída: maestro, Antonio Bresolímn; 
trombone, Jonas Carlos; Bateria, Flo- 
rim Coutinho; clarinete. Alcir Pimen- 
ta; piano, Francisco Studart e com- 
positor, JG de Araújo Jorge. 

Coluna do 

Campus 

Apesar do Campus ter iniciado no mêe d» 

outubro com seu jornal mensal "O Informe", 
estamos a partir deste número iniciando a 

"COLUNA DO CAMPUS" com o intuito de bem 
imormar a população de Imperatriz das nossas 
atividades. 

-///- 
No ultimo dia 2b au més de outubro, dei- 

xou esta ciaaae a 2ia. equipe que esteve traoa- 
üicuiau em imperatriz, no Eetor de saneamento. 
^ equipe estava senão cneiiaaa pelo proí. Nico- 
lau ooiaaen, e contava com 19 acadêmicos do 
curso ae Engenharia com optativa em Hidráuli- 
ca e Saneamento. - 

-///- 
Dentre as principais realizações desta equi- 

pe, citamos o curso ministrado para Mestres 
ue Obras; palestras para professores sôbre Sa- 
neamento Básico; campanna da fossa; projetos 
de instalações de água e esgoto aa nova seue do 

Campus; etc. 

-///- . 

Os Engenheirandos, a par de suas ativida- 
des pronssionais, visitaram a Fazenda Chàpar- 

oiiue luicun iiomtjuttgeaaos cuin uma enur- 
xetòcaaa. iczeram lambem uma visita a aiaeia 

dos índios Apinagés. 

-///- 

Atualmente encontra-se em Imperatriz, a 
'ááa. equipe, atuando na area de Economia e 
Atimimstraçáo, cbefiaaa mui dignamente pelo 
proiessor Kogerio Zara do Amaral emais 9 aca- 
ucuucus. a prmcipai atividade, vem sendo de- 
^envolvida junto á Prefeitura Municipal no sen- 
tido de se implantar a Reforma Administrativa 
ja planejada peio SjEKFHAü. 

oom poucos alas de permanência nesta cida- 
de,esta equipe foi recepcionada carinhosamente 
peio casai Maria Eterna-Maurício iYlela, na Fa- 
zenda Campolina. 

-///- 

xw uia ou proxnuo passado, apos o jantar 
nu o-.uí na Erasa, oferecido pela prefeitura ao 
sua. jvvtiaiao Jose da fciiiva, uneie ao Estaao 
ivraior aa 4a. Região Militar e sua comitiva, oa. 
mesmos, estiveram fazendo uma visita à nossa 
beae. u gen. Everaldo ficou encantado com o 
nosso alojamento e principalmente pelo alto es- 
pirito ae trabaino dos jovens "Rondomstas"^ 
tcuao na oportunidade se colocado a inteira dis- 
posição do Campus para qualquer auxilio, qua 

se fizer necessário, 

-///- 

A construção da nova Séde do Cámpüfl 
Avançado, agora já com a área delimitada, esta 
prevista para ser concluída em janeiro do pró- 
ximo ano. Além da Séde e da casa do Diretor, 
teremos: Bosque, pomar, churrasqueira, qua- 
dras de vôlei, basquete, tênis, futebol de salão e 
suiço, piscina, além de ura pequeno viveiro com 
pássaros da região. 

-///- - • " ■ - - 

Campus e Mater Clube irão promover em 
janeiro uma peça teatral infantil com a finalida- 
de de arrecadar fundos para as obras sociais 
que vem sendo encabenadas pelas srtas. Lecy 
Assunção e Vitória Augusta Albuquerque. - 

?.? 
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Seleção mantém invencibilidade 

Tivemos no domingo próximo passado a sen- 
sacional vitória da Seleção Imperatrizense que 
ora disputa o Torneid Intermumcipal "José Oli- 
veira", írente à Sociedade Atlética Imperatriz 
por 1x0, tento consignado aos 45 minutos da pri- 
meira iase por intermédio do ponta de lança Ua 
lego. Diga-se de passagem que esta íoi a meinor 
apresentação de nosso selecionado, até o momen- 
to, pois como todos viram o Imperatriz mandou 
a campo sua íorça máxima, constituída em sua 
maioria de atletas profissionais, a fim de sur- 
preender ao nosso escrete. Mas sabeaor aas in- 
tenções e poderio do adversano o treinador Dio- 
xnai iucuiuou a campo uma onzena oastante mo- 
auicat tua, com a entrada de reoro, Doas namas, 
Antòmo e França no ataque e bina pela zaga, 
que veio assim, uar maior consistência ao piau- 
tei. u goieno Martins tampem mostrou que e 
um excelente arqueiro, fazendo defesas verdadei- 
ramente sensacionais. 

Durante os lü primeiros minutos sentia-se 

maior presença do imperatriz, mas a medida que 
o tempo corria, a beieçao ioí se encontrando e 
ja aos Zü minutos apresentava alguma supeno- 
nuaue, principalmente na peça uiemava, onue 
seus uianteirus pmtavam a touo instante o goi 
ue anertura do placar. Aos 35 minutos Caon- 
ta sofreu uma penalidade dentro da área, que 
ivenato apos cobrar com muita violência, a bola 
chocou-se no poste transversal do goleiro Ga- 
lego. Dogo em seguida a beieção lez novas in- 
vestidas e aos 4b minutos apos tremendo bom- 
oaraeio ã meta do Imperatriz, o ponta de lança 
uaorna aona o marcador, e era encerrada a pri- 
meira etapa, com Ixü para a Seleção. Wo segun- 
do tempo, nova supremacia do nosso Seleciona 
ao, inclusive atirando algumas bolas na trave do 
auveisario, mas sem, contudo, conseguir am- 
pliar o marcador que ficou somente em 1x0. 
Caiu o Imperatriz diante da maior categoria de 
nossa Seleção, que está jogando o fino, e com 
ésse futebol prometer dar ao torcedor impera- 
trizense, grandes vitórias, e quem sabe, até a 
conquista do Torneio José Oliveira. Venceu a se- 
leção jogando com: Martins, Cameleira, Renato, 
Bina (Cutrim) e Lima. Marcosa e Nonatinho 
(França). Coqueiro (Antônio), Cabrita, Pedro e 
Boas Lamas (Valdemar). 

O juiz da partida foi o sr. Samuel Marchão, 
auxiliado pelos bandeirinhas José Lima e José 
Araújo, todos com boas atuações. 

Na preliminar tivemos o empate entre Co 
ríntians e Gonçalves Dias, num jogo bastante 
movimentado, pelo escore de 1x1. O juiz foi o 
sr. José Araújo com boa atuação. 
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Organização Contábil São João | 
Fotocópias de mapas de qualquer tamanho, 

Cópias Cletrostáticas, Plastificação de Documen- 
tos e todo serviço Contábil. 
TRAVESSA BOM JESUS, n. 99, em frente à 
Prefeitura Municipal, (ao lado do jornal "O 
PROGRESSO". 

i 

Governador do Lions visita 

Está acertado que o Go 
vemador do Distrito L-l. do 
Lions, João Maranhão Ay- 

rá Imperatriz 

COISAS NOSSAS 
JURÊDO 

Quarta-feira o jornai de- 
via circular; estava progra- 
mado. Tudo pronto e no 
ponto, mas... cadê energia? 
O setor ficou o dia todo sem 
a mínima. Conclusão: o jor- 
nal saiu na quinta-feira, com 
menos páginas do que o 
projetado. Matéria impor- 

res, estará em Imperatriz, 
no próximo dia Zl. 

Nessa oportunidade, Ia- 
ra a entrega da Carta Cons- 
titutiva do Lions Clube lm-{ 
peratiiz, que é presidido pe- i 

T #-■:>   w  lo Leão Gilmar Fernandes 
tia Costa. 

Numerosa comitiva de 
Leões e Doniadoras, tam- 
bém virá a esta cidade, 

quando receberá as home 
nagens dos integrantes dc 
Lions de Imperatriz e sus 
sociedade. 

Entre os integrantes da 
comitiva leonistica figuram 
os presidentes de todos os 
clubes de Lions de S. Luís 
bem como o cel. Paulo Ma 
ranhão Ayres, que fará uma 
palestra sobre leonismo. 

Comentando 
tante, inclusive a cobertuia 
da instalação da 2a. Uniua- 
de do BC ficou sem ser a- 
proveiatda. 

A CEMAR bancou o urso 
com a gente. Vamos esperar 
que a coisa fique nisso, 
que a coisa nque msau. 

-///- 
E q agua, gente, caue a 

água ? 
Até que a coisa esteve nic- 

ihorzinna uns dias; mas ja 
voltou ao velho ritmo, na 
ei*i caaa a agua Su enegu uo 
chuveiro aepois aas zz nu- 
ras. th no setor, toao, eia an- 

oa meio racionada. 
Agua cara... e aquela que 

não se tem. 
-///- 

O Serviço de Limpeza 
Pública... também não fun- 
ciona. 

-///- 
Notícia triste para nós. 

* Nossos fornecedores de pa- 
pel estão sem estoque em 
Belém. 

-///- 
O dsitinto tira o telefone' 

do gancho, pede um lanche, 
lê um Zé Carioca, pede o ca- 
fezinho c aí escuta aquela 
vozinha "al!... telefonista". 

Tá custando muito, sêo 
Pedro. 

-///- 
A Prefeitura pede o se- 

qüestro de terrenos. O juiz 
concede. A parte contrária 
que o terreno está garantido 
acha que está tranqüila por- 
até ad ecisão. Ela acha, mas 

o funcionário da Prefeitura 
não. Vai ál, mede o terreno 
e manda o outro meter a ca- 
sa ou a cerca. Tá certo ? 

Não confundamos a FALTA DE SEGURAN- 
ÇA com a LEI DE SEGURANÇA; nem a LEI (!?) 
DA PRENSA com a LEI DE IMPRENSA. 

Denunciar arbitrariedades da polícia; dizer 
que um fulano presopor dívida civil foi espanca- 
do; publicar uma entrevista em que o entrevista- 
do se diz ameaçado de morte, — nada disso in- 
fringe a LEI DE SEGURANÇA — é apenas um 
clamor CONTEA A FALTA DE SEGURANÇA. 

. . .E pedir à policia licença para tuvuigar 
aruiuariedaues xeicas peia puncia, isso nao cne- 
ga a ser incoerência nem ingenuidade. Seria 
^urnce mesmo. 

Dsce jornal não circula clandestinamente; é 
legalmente registrado. Nao e distribuído as es- 
cunuiuas. xvecêuem-nü a Decretaria ue Deguran 
V" uu Xj^Laud, u i-aiacio uo oovernu, autunuaacs 
cocais e nao locais, a própria oficialidade ao 

iviaiur uo XV isxerciiu qut recememeute 
esteve nesta ciuaue receoeu exemplares que inc 
foram tvauos peio ar. jose Mana xtoongues, au- 
tur ue entrevista divulgada naquela edição. Ja 
loceoeu e vai continuar receoendo O FRuGRES- 
SO o Comando da 2a. Unidade do 249 BC era 
Imperatriz. 

E não é preciso dizer a ninguém que pes 
soas encarregadas do Setor da Segurança Nacio- 
nal o recebem e lêem constantemente. Quem não 

o sabe ? 
Daí porque estamos tranqüilos e naquela 

nossa: a sevícia, a arbitrariedade e coisinhas as 
sim, sempre que comprovadas nós as divulga- 
remos, confiados em que estamos zelando justa- 
mente, entre outras coisas, pela validade da LEI 
DE SEGURANÇA 

Quisto de 80 quilos 

Mana da Glória Pereira, 
27 anos, moradora em Du- 

que de Caxias (RJ) foi sub- 

metida a uma cirurgia no 

Hospital Getulio Vargas, do 
Rio, quando os médicos re- 

tiraram de seu utero um 

quisto composto de 50 litros 

de líquido e 30 quilos de 

massa sólida. Maria estava 

pesando 130 quilos. 

HRMRZEM 

/ 

TECIDOSE ELETRODO- 

MÉSTICOS 

Sucesso em Qualquer Lugar 

Vendendo; calçados masculinos das melhores marcas 
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Proagro em Projeto de Lei 

O projeto de lei que ins- 
titui o Programa de Garan- 
tia da Atividade Agropecuá- 
ria, ontem encaminhado ao 
Congresso pelo Presidente 
da República, é o seguinte: 

"Art. 1 — E' instituido o 
Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária — 
PROAGRO, destinado a exo- 

nerar o produto rural, na 
forma de obrigações finan- 
ceiras relativas a operações 
de crédito, cuja liquidação 

seja dificultada pela ocor- 
rência de fenômenos natu- 
rais, pragas e doenças que 
plantações. B; 

Artv 2 ~ O PROAGRO se- 
rá custeado: 

I — Pelos recursos prove- 

nientes do adicional de até 1 
por cento ac ano, calculado 
juntamente com os juros, 
sobre os empréstimos ru- 
rais de custeio e investimen- 
to. 

II — Por verba do orça- 

juizo de Direito da comarca de 
PÔRTO FRANCO, MARANHÃO 

Editai de Citação 

0 Doutor Mário Sarros Ferraz, Juiz de Direito 
da Comarca de Porto Franco, Estado do Ma- 
ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ bABEK a vodos os que o presente etüiai, 
com u prazo we -ío caas virem, úu ucie coíiiüõcí- 
meiuo nverem, que neste juízo corre ^eus wu- 

um processo em que sao acusauos 
inArNoocj Jlljtli iaOLoA e iVÍL.!b- 
01 a» ajlvejs de buuJSA, brasileiros, casauos, 
lavraaores, residentes no iugár • juajes , 

município, como incursos no artigo iZÜ § i.-, 
itCüi jl, <uo ■uouigo renal Drasneiro. E como cs- 
vcjam os mesmos em lugares mcei tos e não sa- 
uiuo, nau senão possivei cua-los pessoalmente, 
cita-os pelo presente a comparecerem neste Jiu- 
zo, no «cartório do 2.° Ofício, às 10 horas do dia 
21 ue setembro do corren e ano, a fim de serem 
interrogaaos, promover suas defesas e serem no- 

tiíicados dos ulteriores têrmos do processo, a 
que deverão comparecer sob pena de revelia, 
rara conhecimento de todos é passado o presen- 
te edital, que será afixado no lugar do costume, 
publicado uma vez no Diário Oficial do Estado 
e três vezes em O PROGRESSO de Imperatriz. 
Dado e passado nesta cidade de Pôr to Franco, 
aos oito dias do mês de agosto de mil novecentos 
e setenta e três (1973). Eu, Djanira Gonçalves 
Bastos, escrivã o datilografei e subscrevi 

$ {■ Dr. MARIO BARROS FERRAZ 
Juiz de Direito 

Edital de Praça e Arrematação 

O Doutor José Deilino Sipabua, Juiz de Direito 
aa 2a. Vara aa Comarca de imperatriz, Es- 
tado do Maranhão, na forma da lei, etc. 
rnZ bÃEEJtí aos que o presente euitai vi- 

rem, ueie conhecimento tiverem, ou interessai 
po^aa que, no ma lò (uezesseisji ue novombro 
proximo, as 1Ü,U0 ^uez) noras, na sala ao a o- 

ues*a ciuaue, soo a presmencia uesire juí- 
zu e pregão uo Forteiro uo» Auunorios, seico 
jievauois a venua e arrematação os üens penno- 
rauos a iViAKiA DO CAitiviu eaiaisU, na açao 
executiva que lhe inove COMERCIO DE ACiU- 
i»xOVEicí caROLÍNA S. A., a quem mais uer o 
maior lance oferecer sobre o preço cia avaiiaçao 

^1$ 2U.oóu,uü (vmte mu cruzeiros), o seguin- 
te imóvel: "lima (1) casa coberta ue temas, pa- 
redes de alvenaria, piso cimentado, com quatro 
(4) portas de frente, medindo 8,00 (oito) me- 
tros ue treme por iü,00 (dez) laterais e 8,00 
(oito) ditos de fundos, sita nesta cidade, à av. 
Geíuiío Vargas, construída em terreno reegistra- 
ao no registro imobiliário desta cidade, sob nú- 
mero 2.072. 

Quem pois, o dito imóvel quiser arrematar, 
poderá fazer, no dia, hora e lugar acima refe- 
nüo, com dinheiro à vista, ou sinal de 50% 
lcinqüenta) por cento, meuiante mpoteca, de- 
vendo deste caso integralízar o seu lance dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 
de perder o sinal dado. 

E para que cnegue ao conhecimento de to- 
dos, manuo passar o presente euitai, que será 
axjuvaau no lugar uo costume e pumicaao por á 
(três) vezes no jornal "O PROGRESSO" que se 
edita nesta cidade. Imperatriz, 18 de outubro 
de 1973. Eu, Raimundo Bandeira Ramos, Escri- 
vão, datilografei e subscrevi. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2a. Vara 

"•ítp 

. • 

mento da união e outros a- 
locados pelo Conselho Mo 
netário Nacional. 

Art. 3 — O PROAGRO se- 

rá administrado pelo Banco 
Central do Brasil, segundo 
normas aprovadas pelo Con 
selho Monetário Nacional. 

Art. 4 — O PROAGRO co- 
brirá até 80 por cento do fi- 
nanciamento de custeio e 
investimento concedido por 
íiíouuuíÇc.ü imanceira. 

Art. 5 — A comprovação 
dos prejuízos será efetuada 
pela insttiuição financeira, 
mediante laudo de avaliação 
expedido por entidade de as- 
sistência técnica. 

Parágrafo único — Não 
serão cobertos pelo progra- 
ma os prejuízos relativos a 
operações contratadas sem 
a observância das normas 
legais e regulameiiLares con- 
cernentes ao crédito rural. 

Art. 6 — O Poder Executi- 
vo criará comissão especial 
para decidir sôbre os pre- 
juízos relativos a apuração 
dos prejuízos. 

Art. 7 — Esta lei entrara 
em vigor na data de sua pu 
blicação". 

Pronto Socorro 

no I. M P.S 
E' o seguinte o decreto 

j que cria o serviço de socor- 
ro urgente e domiciliar no 
INPS; 

Art. 1.° — E' instituída a 
assistência médica domici- 
liar e de socorro urgente pa- 
ra os segurados e beneficiá- 
rios do Instituto Nacional 
de Previdência Social a ser 
prestada pelo S e r v i 
Pronto Socorro (SPS). 

Art. 2.° — O Serviço de 
Pronto Socorro (SPS) será 
implantado em todo o terri- 
tório nacional, nas capitais 
dos Estados e nas ciaaaes 
de maior densidade demo- 
gráfica., 

Art. 4.1 — O Ministério uo 
Traoaiho e Previdência so- 
cial submeterá ã aprovação 
ao Presidente da República, 
no prazo de 30 (trinat) dias, 
as tabelas de pessoal regido 
pela consolidação das Leis 
do Trabalho, a. ser admiti- 
uo, para execução do pre- 
sente decreto. 

Art. 5.° — Caberá ao Mi- 
nistro do Trabalho e Previ- 
dência Social expedir o re 
gimento interno do Serviço 
ae Pronto Socorro (SPS). 

Art. 6." — Este1 decreto 
ei-iu* .c em vigor na aata 
de sua publicação, revoga- 
das as disposições em con- 
trário". 

Balsas sediará IV 

encontro de 

empresários 
Balsas foi o município 

escolhido para ser séde do 
IV Encontro Regional de 
Empresários, a ser realiza- 
do nos dias 3 e 4 do corren 
te. 

A promoção é da Asso- 
ciação Comercial do Mara- 
nhão e tem como objetivo 
principal a elaboração de do 
cumentos dando a real si- 
tuação dos empresários ma- 
ranhenses, e que serão, mais 
tarde, entregues ao futuro 
governador do Maranhão. 
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NIXON NA CORDA'BAMBA | 

O noticiário internacional dispensa especial f 
atenção à ameaça de impeachemeAt contra o | 
presidente Richard Nixon vEE. Uxjl) Além da | 
acusação decorrente da participação do presi- 
dente no chamado Escândalo de Wateigate, Ni- g 
xon é ainda apontado como autor de graves a 
outras infrações, dentre elas a desobediência ao à 
poder judiciário e a de desvio de verbas púbii- 
,as para melhoramentos de imóveis particula- 
res, além do acionamento do dispositivo atômi- a 
co norte-americano sem o conhecimento prévio | 
dos povos aliados. — Jornal de Londres garan- a 
te que a "queda de Nixon é inevitável". Lem- a 

bre-se a propósito que dias antes, acusado ae | 
fraudes contra o fisco federal já caiu o vice- % 
presidente daquela nação, Spiro Agnew. 

1 
iíttJ&4X'X .'í 

BRASÍLIA — O Presidente da República as- 
sinou dia 30, em Brasília, numa reunião minis- 
terial, decreto que institui o serviço de assisten 
cia médica e de socorros urgentes para os segu 

rados e beneficiários do INPS. Dentro de trinta 

dias, o Ministro do Trabalho submeterá ao Pie- 
sideníe as tabelas de pessoal a ser admitido para 
a execução de tais serviços. 

Outro decreto assinado na mesma oportuni- 
dade cria no Ministério do Interior uma Secre- 
tana Especial de Meio-Ambiente, com o obje- 

tivo de orientar e conservarão do meio ambi 
env.e e o uso racional dos recursos naturais. 

.mem uesses dois decretos assinacos, o Pic- 
siaeute Mediei assinou durante a reunião men- 

ao oongresso iNacH-mai 

pxOjctü ue i-ioi que jUioUúui o AJiOgic.iiia ue «.<a- 
jaiiõia aa Auviaaae Agiupccuana. aesrinaao a 

u jjiouubor iuiai ue uciigaçoes iman- 
ceiras relativas a operações de crédito, cuja li- 
quidação seja dificultada pela ocorrência de fe- 
nômenos naturais, pragas e doenças que atinjam 
bens, rebanhos e plantações. As normas para a 
prestação desta assistência serão baixadas peio 
Conselho Monetário Nacional. 

Nesta mesma edição, estamos publicando o 
decreto presidencial que criou o Serviço de Pron- 
to Socorro do INPS, bem assim o projeto de lei 
também encaminhado pelo presidente da Repú- 
bnca instituindo o PROAGRO — Programa ae 
Garantia de Atividade Agropecuária. 

VENDE-ÍSE 

.... Vende-se duas modernas casas, tipo Bungu- 
lows, na zona urbana da cidade à rua Sousa 
cima, 599 e rua 15 de Novembro, 640. 

V.ÇO ue cada Cr5 30.090,00 (trinta mil cru- 
zeiros), a tratar na CASA ESPERANÇA, rua Cea- 
rá, 976, bairro do Mercadinho. 

- MAGAZINE KARLA — 

(A BOTIQUE MODÊLO) 

VESTE AS ELEGANTES DE IMPERATRIZ 
Confecções finas, perfumaria, bijouterias, 

artigos de presentes. 
Rua Godofredo Viana, 642 — fone 184 — 

Imperatriz - Maranhão 
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LEIA E ANUNCIE EM "O PROGRESSO" 
Assinaturas: [ 
Anual  Cr$ 100,00 
Semestral  Cr| 60,00 

Praça Castelo Branco, 105 
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"O SHOW JÁ TERMI- 
NOU/VAMOS VOLTAR A 
REALIDADE / NÃO PRE- 
CISAMOS MAIS / USAR 
AQUELA MAQUIAGEM / 
QUE ESCONDEU DE NOS/ 
UMA VERDADE QUE IN- 
SISTIMOS EM NÃO VER. 

de felicidades a bonequinha 
Ana Cláudia. 

♦ » * 

* * * 

O Núcleo de Assistência 
Empresarial do Maranhão, 
NAE/MA, esteve presente 
em Imperatriz na pessoa cio 
dr. Roberto cie Páciua Maci- 
eira, diretor executivo, t: uos 
técnicos Wilson de oliveira 
e Josias Cunha Neto, com 
objetivo de ampliar Sauo 
frentes de atuafcão nas areas 
de Assistência i ecmca e Es- 
tudos e Projetos de Treina- 
mento (cursos). Dessa for- 
ma teremos, provavelmente, 
em novembro próximo, um 
curso de Contabilidade Ge- 
rencial promovido pelo mes- 
mo NAE/MA. 

« « * 

Foi "su" totai a lesta do 
Clube Recreativo Tocantius 
sábado p. passado. Mesmo 
com o clima frio da noite 
os The Brotneros souoeram 
contagiar a socieaaae pre- 
sente com o seu som -quen- 
te" e inimitável em inter- 
pretaçoes autenticas ue 
sambas, musicas aoientes, 
carimbo e carnaval, ritmos 
que constituem seu imenso 
repertório. 

O C.R.T., nos seus dez 
anos de existência, vivia um 
momento histórico, quando 
tomava posse mais uma di- 
retoria, assim consátuiuc; 
Presidente: Freitas Filho; 
Vice-Presidente: Pedro Ame 
rico (o grande ausente da 
nuiue); secretários: sr. Ca- 
rolino e Valmir; Tesourei- 
ros: sr. Gilmar e Neudson 
Claudino; Diretores Sociais: 
Lamartine Milhomem e An- 
tônio Carlos Rodrigues. 

NÃO ADIANTA MAIS / 
v. CHORAR O AMOR QUE JÃ 

TIVEMOS / EXISTE EM 
NOSSO OLHAR / ALGUMA 
COISA QUE NÃO TEMOS / 
E NAS PALAVRAS / EXIS- 
TE SEMPRE ALGUMA COI- 
SA SEM DIZER. 

* * ♦ 
Em visita a seu irmáo 

Antomo Carlos (BEM) este- 
ve em Imperatriz sabaao 
passado o arnigo «iOSÉ RaI 
MUNDO RODRIGUES, pes- 
soa de grande destaque na 
sociedade pinheirense, onde 
é proprietário de um esta- 
belecimento de ensino: Gi- 
násio Comercial Inah Rego. 
O visitante nos honrou com 
a sua simpática presença 
de "super-pão" na festa do 
ciube Recreativo Tocan- 
tins. 

* * * 

Dia 23 p. p. na residên- 
cia do professor Roberto 
Casemiro Dias, secretário 
de Educação do Município, 

reuniu-se um grupo de ami- 
gos para cumprimentar a 
sua esposa professora So- 
fia Oliveira Dias que aniver- 
sanava, ela é figura de gran- 
de destaque no setor educa- 
cional de Imperatriz, onde 
exerce a função de Secretá- 
ria do Ginásio Bandeirante 
e da Escola Técnica de Co- 
mércio. Foi uma noitada 
inesquecível em que tive- 
mos o prazer de assistir 
verdadeiro concerto musi- 
cal, com a atuação do dr. 
Fiquene e prof. Rosas ao 
vioiáo; prof. Roberto no vio- 
lino e Sofia com a beiíssi 
ma execução de "Serenata" 
e "Tema de Lara" no piano. 
Parabéns Sofia e muitas fe- 
licidades. 

ne e Edvaldo felicíssimos 
com o acontecimento, reuni- 
ram em uma festinha todos 
os seus amisos. 

É BEM MELHOR QUE 
SEJA ASSIM / VOCÊ SaBE 
TANTO QUANTO EU/QUE 
EM NOSSO CASO FELICI- 
DADE /CO M E Ç A NUM 
ADEUS. 

* * * 

ítAPiDAS E QUENTES 
Oi turma! Estamos na 

♦ * * 

O casal Jacira e Gilmar 
está felicíssimo com o nas- 
cimento de ANA CLÁUDIA, 
a tão sonhada e esperada 
maninha para Marcelo. Um 
abraço ao jovem e milhões 

Dia 3 o meu querido so- 
brinho Jorge Henrique He- 
renio Alcoforado, o menino 
dos olhos cor do céu, esta- 
ra completando seu primei- 
ro aninho. Seus pais Dirie 

nossa, mais urna vez com as 
Rapidas e Quentes da jovem 
soçaite im^eratrízense, hoje 
com mil transas e aqueia 
tremenda curtição ... MA- 
K1ANO, e o nome do novo 
funcionário do BEM, recém- 
chegado da "cidade maravi- 
lhosa", e que está machu- 
cando o coração de "mane- 
cas" locais... O ;menináo 
JÚLIO CÉSAR circulando 
com uma garota por ma c 
sempre muito bem acompü 
nhado... Enquanto isso a 
proía. EUNICE é a mais 

autentica Julieía ao sec^o 
XX exibindo um Ixnao xwa- 

meu paranaense... E o LAN- 
CHES FREITAS você já vi- 
sitou?... E' um barato... vai 
lá!... Volta a circular em nos- 
sos meios sociais, para a 
nossa alegria a "cocadinha" 
ROSALY BONASSER, e te- 
mos observado que JOSE' 
ERILSON é uma constante 
a seu lado... o que será?... 
Muito badalado o "debuf 
de ELIZABETií SlPAüBA 
dia 24 no Clube Juçara, a so- 
ciedade local aguarda ansio- 
sa... Cadê você?... Você pas- 
sou, no vídeo-tape das re- 
cordações a história gra- 
vou... Destaque especial pa- 
ra a elegância e charme do 
prof. DUARTE, exibindo 
rou p a s atualizadissimas... 
Dr. RUI FLEXA muito feliz 
na semana passada com a 
visita de sua noiva, a mei- 
ga dra. REJANE... E o FE- 

('o '♦ «'» »*♦ 
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it EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. — 

EMBRATEL 

H 
MECÂNICOS 

i 

A Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. — EMBRATEL, 
íara realizar um CONCURSO para mecânico, aos candidatos que apre- 
sentarem os seguintes requisitos mínimos ; 
— Idade entre 18 e 34Vz anos 
— Sexo masculino 
— Curso primário completo 
— Tempo integral 
— Experiência em motores diesel estacionário 
— Motorista profissional com Carteira. 

v. 

£ 8 
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OFERECE: 
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-- Bom Salário (Cr$ 1,043,70) 
— Semana de 5 dias 
— Seguro de Vida em Grupo . 
— Assistência Médica 
— Certificado de Reservista 
— ótimo ambiente de trabalho. 

Os interessados deverão dirigir-se à ESCOLA TÉCNICA DE CO- 
MÉRCIO, nos dias 05 a 09-11-73, no horário das 08:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 17.00 horas para inscrições, levando os seguintes documen- 
tos imprescindíveis: 
— Comprovante de Escolaridade 
— 2 retratos 3 x -4 
— Título de Eleitor 
— Carteira Profissional 
— Pagamento da taxa de Cr| 5,00. 

8 :: 
:í 
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LIPE, se amarra definitiva- 

mente no fim do ano?... FÁ- 
TIMA e JUVENAL, casam 
"in love" da, paróquia, noi- 
vado no dia 10... Para você 

meninlnha com problema 
de pele oleosa, experimente 

clara de ôvo com algumas 

gotas de limão. Vinte minu- 
tos. Lavar com água fria... 

E a GORETT MODAS sem- 

pre em uia com os uitmios 
lançamentos e com o umeo 
objetivo de vestir e calçar 

bem as elegantes ae Impe- 
ratriz. Rapaz destaque aa 

semana: SAMIR SABBA. 

"por causa de Inés", um 

amor que vem se estrutu- 

rando apesar da distancia... 

Domingo voltaremos com 
as HOT NEWS da juventu- 
de coca-cola. Tchau. 

* * * 

ME ABRACE SEM CHO- 

RAR/SEM LENÇO BRAN- 

CO ÍN A PARTIDA/EU TAM- 
BÉM VOU TENTAR/SOR- 
RIR EM NOSSA DESPEDI- 

DA... despedida, é sempre 
chato... vontade de ficar e 
continuar... mas em nossa 

vida sempre existe uma des- 
pedida que nos espera em 

cada canto, porque viver é 
uma coisa diíicil e maravi- 

lhosa que a gente nunca che- 
ga a entender totalmente. A 

vida é uma angustia só, um 

deslumbramento só, uma 

procura só, um desenlace 
êle para vocês novamente 

Good Bay! 
Até a próxima. 

BB já está asíaiíada 

em 75 o/o 

Setenta e cinco por cen- 
dos dos 2.250 quilômetros 
da rodovia Belem-Brasília, 

já estão asfaltados, devendo 
até o final deste ano a es- 

trada estar totalmente pavi- 

mentada. A informação é do 
diretor regional da Rodo- 

brás, engenheiro Elmir Sa 
ad, acrescentando que 
o cronograma das ornas es- 

tá sendo cumprido normal- 

mente pelas quinze firmas 

empreiteiras r e s p onsáveis 
pela pavimentação 

No distrito do Pará, o 

único problema são as chu 

vas que continuam caindo e 

que, de certa forma, não dei- 
xam de prejudicar o anda- 

mento dos trabalhos. 

No entanto, como solu- 
ção, as firmas estão utili- 

zando nos trechos atacados 

pelos aguaceiros, cobertas 
ae esteiras plásticas que evi- 

tam a penetração da água 

sobre as pistas que se en- 
contram recebendo terra- 

plenagem e asfaltamente. 

| 
Leia O Progresso 

Preços Assustam 

A ausência absoluta de 
qualquer medida controla- 

jdora de preços de gêneros 
de primeira necessdiade em 
imperatriz vem permitindo 
que o consumidor fique 
sem qualquer apelação à 
mercê | dos produtores ou 
vendedores desses produ- 
tos. 

Começando pela carne, 
j passando-se às hortaliças e 
jaos demais produtos essen- 
ciais ao diário de uma casa, 
doramente. O frango e o 
tudo sobe de preço assusta- 
peixe, igualmente, são ven- 
didos a preços incompatí- 
veis com a realidade. 

E as notícias de que a 
SUNAB agiria na cidade, 
nao passam infelizmente de 
boatos, até aqui. 

Preso de Polícia 

em coíicia 
Os advogados Werner 

Lopes e Agostinho Noleco 
seguiram dia 2 para a cida- 
de de Itaguatins onde ten- 
tarão locanzar e por em li- 
berdaae a João Alberto, mo- 
rador em Porto Franco, que 
levado pela policia ae Goiás 
faz triste maratona de ca- 
ueia em cadeia, caxicuium- 
ao a ação de seus aeienso- 
res. — Revela o aavogauo 
wüirifcr Lopes que seu cons- 

tituinte íoi preso a primei 
ra vez em Imperatriz, sob a 
acusação de haver recepta 
do um toca-fitas rouoado 
em Porto Franco. 

No "habeas" ãm favor 
do mesmo em imperatriz a 
policia alegou em primeiro 
lugar que João Alberto "já 
não se encontrava preso", 
para somente depois soitá- 
lo; e que a prisão se dera a 
pedido da policr de Porco 
Franco. Ocorre que os acusa- 
dores de João Alberto, ale- 
gando que a "polícia do Ma- 
ranhão não resolvia nada" 
ofereceram queixa contra o 
mesmo na cidade goiana de 
Tocantinópolis. Coube ali a 
advogada Sônia Valadares 
tentar a liberdade do preso, 
o que não conseguiu porque 
a polícia de Tocantinópolis 
o encaminhou para au^v. 
tins, ganhando tempo na ba- 
tama contra os aavogados. 

O Ferro 

dos 

Carajás 

Cientificados do desejo 
que o dr. Raymundo Pereira 
Mascarenhas, Presidente da 
Cia. Vaie do Rio Doce, 
manifestou de tomar conhe- 
cimento do memorial que 
as classes produtoras do 
Pará levaram aos Ministros 
de Minas e Energia e Indús 
tria e Comércio, defenden- 
do a construção do Porto 

no Pará para escoamento 
do minério de ferro da Ser- 
ra dos Carajás, acabam de 

o<yúir para o Rio os diri- 
gentes da Federação das 
Indústrias, Associação Co- 
mercial e Clube dos Direto- 
res Lojistas a fim de man- 
ter contato com aquela au- 
toridade em entrevista já 
marcada. 
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Nossa Opinião 
Câmara Agitada 

FRANCISCO ROSAS 
BACIAS SANGRENTAS NO ORIENTE MÉDIO 

Não seria um exagero em afirmarmos, ca- 
tegoricamente, que o número de mortos, em 
apenas cinco dias de novo conflito entre árabes 
e israelenses, já ultrapassasse a ordem dos seis 
mu. Dentre tais vítimas, não somente minta- 
itíü, tiveram suas vidas ceifadas pelos bombar- 
deios, mas também centenas de civis, o que ja- 
mais poaeria deixar de ocasionar vácuos ae na 
tureza seriamente aflita entre povos que lutam 
incessaniemente naquele solo cruento; tanto 
mais pejas peiaas econômicas,, pois no Onenie 
xvieuio as dimensões bélicas ocupam um crité- 
rio todo especial, onde as conseqüências, de uni 
lauu e ao outro, ja se tornaram imensuráveis 
e, [praticaiJjjience, insoiuveis entre os nomens, 
porque, nem árabes, nem israelenses se dizem 
lavoráveis, pelo menos, a uma pequena trégua, 
porquanto, muito ao contrario, a caoa aia que 
passa, estenaem-se, rigorosamente, ameaças en- 
tre um e outro. Isso significa que o início do 
um oa guerra (o que náo vai acontecer) está 
nem longe ae se processar, muno eniDura, toao 
o mundo (nações que não estão envolvidas na 
guerra) já tenna se limitado a sonnar, apenas, 
com o fim do combate. 

O fato e mais que inédito: sabemos que os 
israelenses são mais bem preparados para a 
guerra, todavia, convennamos, muito menos ca- 

' pacitados para submeterem os inimigos (ára- 
bes;, os quais são, obviamente, menos prepara- 
dos, porém mais capacitados. No entanto, pelo 
que nos concerne, são os arabes mais sedentos, 
mais agressivos. Enquanto Israel se dispõe de 
um exército impressionante, na história dos ou- 
tros exércitos, os árabes se disspõem de um exér- 
cito bem pequeno, onde, inclusive, os MIRAGE 
não estão equipados para vôos de longa distân- 
cia, faltando-lhes, especialmente, tanques com- 
plementares de combustível. Assim sendo, diíi- 
cultam-lhes quaisquer facilidades de manobra, 
do perplexididade a todos. 

Desta feita, são impressionantes as arrasa- 
doras V1TÓRIAS-RELÀMPAGO dos árabes so- 
bre os israelenses a ponto de, especialistas guer- 
reiros de todo o mundo, procurarem encontrar í 
explicações para o que ainda permanece causan- 

-SBÍI BU Bnm)U03) 

Vem repercutindo nos 
meios políticos e adminis- 
trativos da cidade a série de 
pronunciamentos feitos na 
Câmara dos Vereadores nos 
últimos dias a respeito do 
projeto do Orçamento para 

74 e do Código Tributário. 
Como se sabe, o primei- 

ro foi devolvido ao gabine- 
te do prefeito a quem foi da- 
do o prazo de 10 dias para 
o reparo de falhas aponta- 
das. 

Japão construirá 

Cia. de Laminação 

junto a Itaqui 

RIO — O Ministro da in- 
dústria e do Comércio, si. 
atinjam bens, rebanhos e 
Pratini de Morase, disse on- 
tem em Tóquio, ter conciui- 
do negociações com auas 
das maiores companhias si- 
derúrgicas do Japao pai a a 
construção ae auas novas 
lammaçoes ae aço nu -oiv* 
sil. 

Um acordo foi assinauo 
com a JNippon oteei paia 
um estudo ue viaDinaaue vi- 
ocuíxíu a construção ae unia 
coiupanina ae iam i n a ç a o 
junto ao porto de Itaqui, no 
iNoraeste ao Brasn. kj ouuo 

acordo, com a Kawasaki 
Steel, é para a construção de 
uma segunda companhia de 
laminaçáo na região Leste 
do Brasil, ao norte da Gua- 
nabara. Será um empreen- 
dimento conjunto entre a 
Kawasaki, a Finsider (italia- 
na) e a Siderbrás, sendo 
que esta manterá o contro- 
le da nova empresa, 

O Ministro informou ain- 
da que está negociando tam- 
bém com o Eximbank a ex- 
pansão de usinas de aço 
existentes, numa segunaa 
fase, já que para a primeira 
esse estabelecimento concor- 
reu com Cr$ 1,27 bilhões. 

Todavia, o que vem cau- 
sando surpresa são os pro- 
nunciamentos do líder da 
bancada da ARENA, o verea- 
dor Remi Oliveira que não 
poupa esforços no sentido 
de apontar falhas que no 
seu entender existem nos 

projetos examinados pela 
Casa; e com a autoridade 
que lhe confere a liderança, 
o edil vem conseguindo 
apôio integral da bancada a 
seus pontos de vista, o que 
deixa o Poder Executivo a 
descoberto. Já a bancada do 
MDB mantem-se pratica- 
mente omissa cm seu papel 
de oposição, ressalvados al 
güns pronunciamentos e re 
qiierimentos dos vereadores 
mais novos da bancada, Ncl 
sou Bandeira e Freitas Fi 
lho. 

Hospital São Raimundo 

& 
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CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE IMPERATRIZ 

TRATAMENTO E CIRURGIA DOS OSSOS E 
ARTICULAÇÕES — FRATURAS 

Avenida Getulio aVrgas, 1219 — Fone: 459 
Imperatriz - Maranhão 

  Dr. Raimundo Noleto 
Dr. André Albuquerque 

Dr. Itamar Guará 
Dra. Ruth Noleto 

Dr. Ruy Flexa Ribeiro • 
— Bioquímico — 

DUCAL AUTO PEÇAS LTDA. 

PEÇAS PARA VOLKS E CORCEL 

ACESSÓRIOS EM GERAL 
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NOSSA OPINIÃO 

(Continuação da 6a. Pág.) 
do perplexidade a todos. 

Ora, já sabemos que os 
Estados Unidos são um pais 
favorável aos israelenses; a 
União Soviética, juntamente 
com China apoiam os ára- 
bes. Os primeiros, E.U.A.. 
têm Se limitado a pedir um 
CESSAR ^ O G O; os segun- 
dos, URSS e China, por si- 
nal bem mais envolvidos 
vermalmente na guerra do 
que os americanos, í conti- 
nuam pasando por momen- 
tos de incerteza no que se 
dizem favoráveis à paz. 

' " O que nos çonsta, plena 
mente, e que oá arabes atin- 
girão algumas de suas me 
tas finais, muito embora ja 
se saiba que isso vemia a 
acontecer não por motivos 
mihtares, mas por motivos' 
políticos. 

Prezados 1 e i t o r es, há 
pouco mais de vinte e cinco 
anos- que árabes e israelen- 
ses pasaram a se odiara iso 
raeienses ocupando territó- 
rios árabes e/ou coisa se- 
meinante; Dai, prezados lei- 
tores, decorreu o ressenti- 
mento entre os dois povos, 
ao mesmo tempo em que um 
passou a ser escravo do ou- 
tro, pois sabemos que no 
momento que passamos a 
odiar outrem, tornamo-nos 
seu escravo, porque ele pas- 
sa a controlar nossos senti- 
mentos e pensamentos. On- 

i 

péssoa a quem odiámos nos 
persegue: no trabalho, no 
de quer que estejamos, a 

Só podemos admitir 
lar, no cinema, no dormitó 

rio, no bar, etc. 

que os dois povos sejam es- 
cravos entre si: um derra- 

ma seu sangue sobre o ou- 
tro, Admitimos, também, 

que essa violência seja irre- 
primível e incurável. Mão 

resta dúvida de que perdoar 
seja coisa bastante difícil. O 
perdão so existe se transiur- 
marmos, radicalmente, o 
nosso modo de pensar. Os 
arabes e os israelenses po 

dem ser homens de excelen- 

tes visões culturais, não obs- 
tante jamais irão uaixsiui- 
mar seus modos de pensar, 
assim como o registro da di- 
vida que existe entre os dois 

jamais ira se apagar, senac 

por milagre ou intervenção 
divina. 

Não adianta nem pen- 
sar. Basta-nos, unicamente, 
implorar a Deus para que 
faça existir compreensão en- 

tre esses, a fim de que se 
evitem a continuação de no- 

vas bacias sangrentas no 

Oriente Médio. 

Leia O Progresso 

Humorismo 

(Antônio de Inez) 
Foi ai que aquela menina 

com gesto de apavorada, 

pondo a mão à boca, arre- 

galando os olhos, apreensi- 
va... sussurrou no ouvido da 

colega: 

— Marina eu não vow 
mais a praia com o Rotaer 

to. , 

E a colega muito mais a- 
pavorada ainda, pensando 
em "coisas", deu aquela de 
santinha. 

— Porque? Que é que êle 
faz ? 

— NADA. Responde a in- 
satisfeita. 

-///- 

O Juca Chaves não tem 
jeito mesmo. Sabe de coisas 
que sô êle. Descobriu que a 
noite os meninos que não 
fazem nada se juntam com 
as menininhas que fazem tu- 
do. 

-///- 

O célebre Millor Fernan- 
des em sua "Tríade" para a 
revista "Veja" enunciou: 3 
coisas que derrotam os 
computadores: estrelas no 
céu, grãos de areia na praia, 
idiotas no mundo. 

E aquele sujeitinho che- 

gou à Delegacia com cara de 
M a r i a-vai-com-as-outras a- 
b a n a n d o-se mansamente 
com um leque improvisado 
e . . . 

— Seu comissário, cr ca 
vendo éstrs golpes no meu 
corpo? 

— Sim e daí ? 
— iMau seu comissário... 

cê sabe, eu gostava aeie, ce 
entende ne ? . ^ l 

— vamus rapaz, conte a 
escoria. 

— j^ouage! Audácia. Não 
pode me ver conversando 
com ninguém que faz ciumi- 
nhos tolos. 

-///- 
Lilico, o finado Lilico, au- 

tor de "Bochecha com bu- 
chada", descobriu que quem 
está errado é que está cer- 
to. Até hoje tenho minhas 
dúvidas quanto a isso. 

Negreiros visita 

O PROGRESSO 
Registramos prazerosa- 

mente a visita a nossa re- 
dação do jornalista Sebas- 
tião Negreiros de "O Im- 
parcial" (S. Luís), respon- 
sável pela edição da "Pagi- 
na de Imperatriz" diaria- 
mente trazida por àquele 
órgão dos Diários Associa 
dos. 

"O PROGRESSO" agra- 
dece a visita e as palavras 
de estímulo daquele ilustre 
confrade. 

Itaguatins nova- 

mente Lembrada 
Passou por Imperatriz 

serviço da Eletrobrás para 
'dar continuidade aos estu- 
dos da viabilidade do apio- 
veitamento do potencial hi- 
drelétrico da cachoeira de 
de Itaguatins. Reina inten- 
sa expectativa naquela cida 
membro de uma comissão a 
Santo Antônio, localizaca 
pectativa naqjiela cidade que 
em fernte à cidade goiana 
'de que vê unicamente na 
construção de uma hidrelé- 
trica, ali, a esperança de de- 
senvolvimento local. 

Ranço Roubado pela 

t>.a vez 
A cabina de segurança 

do banco nanes, no Jacare- 
zinho, não funcionou em 
mais uma oportunidade e a 
agencia foi assaltad oamn te 
agencia foi assaltada ontem 
pelp sexta vez, este ano. 1 
homens desarmaram os ü 
guardas, um deles no inte- 
rior da cabina, fugindo com 
Cr$ 91 mil. Um dos guardas 
de nome Gildon. confessou 

não ter tido coragem de ati- 
rar nos assaltantes, descre- 
vendo-os como jovens, de 
barba e cabelos compridos, 
que após entrarem na agên- 
cia foram direto ao caixa, 
não se preocupando em le- 
var o dinheiro que porven- 
tura estivesse na caixa-for- 

;a hora do assalto, o ge 
-">nte Antonio Carlos estava 
almoçando. 

VISÃO Geral 

CLEVIEGAS 
ATENÇÃO DELEGADO DE POLÍCIA ! 

xliu nossa cidaae encontra-se uma equipe de fotógrafos que, 
aproveitanao-se da ignorância ou aa pobreza de espirito de muita gen- 
te incauta, sai por ai acompanhada de um tigre (tigre mesmo), a bater 
fotografia do povo. 

Sem o menor dispositivo de segurança o tigre "manso como uni 
cão", simplesmente amarrado a uma corrente, ate que já se pode pre- 
ver o dia e ahora desse tigre devorar um. 

Homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, fecham o tigre em 
iuuiima nistenca, numa profunda adoração, enquanto um dos propne- 
tanos daquela industria tigre/fotografia "amamenta" o carnívoro com 
um nquioo qualquer, presumidamente doce. 

n. a nora que a mamadeira fainar? E a hora que o tigre zan- 
gar ? 

isso e um problema de segurança pública. Afinal, ha muito que 
a civilização cnegou em Imperatriz e e preciso que as autoridades des- 

pertem para o problema enquanto não há uma vítima. 
Aliás, conta-se que esse dito tigre, já matou o seu dono anterior 

e agora o sucessor, irmão da vítima, está explorando esse ramo peri- 
goso, sobretudo para seus clientes. E' como dizia minha avó: bicho 
não reza. 
IMPERATRIZ & PRAÇAS 

Aqui em Imperatriz praça pública é coisa rara. E podemos 

enumerar: Praça de Fátima, Praça Brasil e... só. Na praça de Fátima 
nao há um só banco. Capricho? De quem? O que c inconseqüente. 
Enquanto isso, a Praça Brasil xoi projetada de tal forma que as pareces 
dos canteiros — servem de bancos — coisa tanto quanto inconcebida. 
Sentar por sentar, senta-se em qualquer lugar. Não vê na Rodoviária 
onde os passageiros sentam no chão ? E' isso ai... 
U K ELOGIO DA PRAÇA DE FATIMA 

Positivamente ecrto! Dentro de poucos dias, invejável empre- 
endimento do "Lions Clube" com o apoio do comércio local, será ins- 
talado um relógio público, na Praça de Fatima. E fica aquele ciclo 
vicioso: A praça tem reiogio e nao tem banco, não tem banco e tem 
relógio. Praça sem banco é coisa de imperatriz. 
REG1NALDO AMORIM EM SAO PAULO 

Meu amigo Regínaldo Amorim, jovem que tem dado o mais elo- 
qüente testemunho de sua capacidade como nomem de emprésa, por 
conta e ordem da CHAPARRAL, encontra-se em São Paulo, tratando 
de negocios daquela empresa que êle, Reginaldo, gerencia. 

TELEFONEMAS ANÔNIMOS 
Desocupados andaram passando "trote" cora telefonemas escan- 

dalizando fatos fictícios, o que levou o Delegado a locomover seu con- 
tingente e até a utilizar a sirena da "Chqiuita". Resultado: o Delegado 
ficou mais "cabreiro" e sempre que há um apavorado do outro lado do 
fio a pedir garantias, o dr. Moura pede a presença do passciro para 
"caucionar" e confirmar o verídico. O homem tem razão. 

- 

OVAP- Materiais para Construção 

Canos Galvanizados Plásticos 

Ferro Redondo p/Construção 

Louça Sanitária 

Material p/Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Forro de Pinho Eucatex 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

MotoresEstacionárioElétricos de 2e3Fases 

Bombas Hidráulicas 

Material Elétricos 

Máquinas para Ração 

REVENDEDOR DO CIMENTO BÚFALO 

Av. Getuliõ Vargas n 1037 — Esquina e/Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — Ma- 

atetí 



Imperatriz, 4/11/73 
11 

C PROGRESSO Página 8 

Em O PROGRESSO Sua mensagem vende emí Imperatriz, João Lisboa, Porto Franco, 

Sta. Luzia, Sta. Inês, Grajaú, Carolina, Estreito, Tocantinópolis, Araguatins e Marabá. 

''O PROGRESSO" expressão regional. 

Coluna do Vidigal | 
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O projeto do Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa está sendo 
verá apresentar um substitutivo. A 
intenção do trabalho, elaborado pelo 
líder arenista Luís Rocha, nas férias 
parlamentares do ano passado, foi 
provoiar entre os seus colegas uma 
profunda discussão pára que se che- 
gasse enfim a uma conclusão quanto 
as diretrizes que deveriam gerir a 
economia interna do legislativo esta- 
auai. Para lanio eie tomou a iioeroa 
de ae introduzir no seu ante-projeto 
uma serie de inovações, uma delas 
prevenuo uma maior pamcipaçao ua 
representação popular nos trabalhos 
da Casa, através de uma espécie ae 
deiegaaos ae instituições de classes 
c aos Secretarias ae issiaao que pas- 
sariam a ter direito embora sem di- 
reito a voto, nas atividades legislati- 
vas. Mas a discussão que o senhor 
Luís Rocha pretendeu não aconteceu 
e suas Idéias, dessa forma, não ama- 
dureceram à luz das sessões plená- 
rias ou das reuniões das Comissões. 
A Mesa designou o seu Assessor, o 
antigo deputado Manoel Gomes, pa- 
ra emitir um parecer e ao que se sabe 
ele vai apresentar um substitutivo. 
Mas não se conhece os termos da 

proposta. Mas o líder Luís Rocha se 
dispõe a defender até o fim o seu 
projeto, com as Inovações que pro- 
pôs. 

Das autoridades federais que 

vêm a São Luís, o Ministro Jarbas 
Passarinho é, talvez, o mais comuni- 
cativo com os homens de imprensa, 
compreendendo-lhes a dificuldade do 
trabalho e facilitando-lhes, assim sua 
missão. E não perde também o Mi- 
nistro a oportunidade de uma boa 
brincadeira com os ]Omalistas. Nu- 
ma das vezes em que aqui esteve um 
repórter foi entrevistá-lo com um gra- 
vador "cassete" que pifou na hora. 
O rapaz ficou meio encabulado e sem 

! i jeito diante do Ministro, que descon- 
certou a todos chamando-o pelo no- 
me e esperando pacientemente que cie 
corrigisse o defeito. Ele conhecia o 
repórter dos tempos em que ele, o 
Ministro, era Superintendente da Pe- 
trobrás na região. Prodigiosa memó- 
ria, chamou-o pelo nome. N'outia 
oportunidade, um fotógrafo apontou 
uma máquina daquelas complicadas ^ 
para o Ministro. Ele fez a põse que 
o profissional pretendia e ainda brin- 
cou: "Comigo, meu filho, você não 
precisa: Olha o Passarinho. O repór- 
ter Jota Alves narrava pelo rádio a 
inauguração de um ginásio de espor- 
tes e naquela zorra toda que era o lo- 
cal da cerimônia comenta: "E' uma 
pena, senhoras e senhores que o Mi- 
nistro não tenha tempo para assistir 
a uma sensacional partida... 

"Jota Alves olhou de soslaio por 
cima do ombro e quase leva um sus- 
to. Atrás dele estava o Ministro ou- 

(Continúa na 2a. pág.) 

Música moderna 

fabrica surdos 
Afonso Fernandes 

Médicos especialistas 
estão advertindo a juventu- 
de contra ks .conseqüên- 
cias nocivas da música mo- 
derna. 

O médico brasileiro He- 

POLICIANDO 

O soldado Guilhon Mo- 
raes, integrante de uma pa- 
trulha que policiava no bair- 
ro Nova Imperatriz, quando 
tentava desarmar uns bader- 
neiros naquele logradouro 

público foi gravemente atin- 
gido por uma peixeira à al- 

tura da região renal. Os de- 
sordeiros "se mandaram" ile- 
sos, com arma e tudo enquan 
to o soldado ferido fora me- 

dicado no Hospital Santa Lú- 
cia. 

Também não teve sorte, 
o PM Mateus Apóstolo Fon- 
seca que, quando tentava 

contornar a situação teve à 
sua mão direita um profun- 
dogolpe de arma branca. 

ckel Muniz de Mello opina 
que o excesso de volume e 
a freqüência geralmente 
aguda e estritamente das 
músicas modernas está oca- 
sionando a perda de audi- 
ção, pois o nervo auditivo é 

prejudicado. 

Outro especialista em o- 
torrinologia, dr. Elísio Al- 
ves Balbino, confirma que 
certas músicas em voga en- 
tre a juventude produzem 
lesões que podem ser con- 
seqüência da destruição do 
nervo auditivo, na maioria 
das vezes irreversível. 

Outros fatos negativos 
moderna são apontados por 
de certo gênero de música 

psicólogos. 
Entretanto, um grande 

mal ocasionado pelos sons 
cacofônicos e desordenados 
dessas músicas é certamen- 
te o efeito sensual. Em mui- 
tos casos essas músicas ma 
nifestam nos ouvintes até 
mesmo tendências satanis- 
las. 

Observando jovens que 
se entregam ao falso prazer 
de se afundar no mundo ir- 
real e tenebroso de sons e 
danças frenéticas, vem-nos 
à mente a famosa conside- 
ração do poeta francês, Paul 
Claudel: "A juventude não 
foi feita para o gozo, mas 
para o heroismo". (ABIM - 
Agência Boa Imprensa). 

ANTENOR ANIVERSARIA 

O nosso amigo, Antenor 

Bastos, titular do Cartório 

do 29 Ofício, nesta data, es- 

tá sendo alvo das mais sin- 

ceras homenagens no seio 
de sua família e de seus ami 

gos, em face do seu natalí- 
cio que transcorre hoje. Ao 
Antenor os nossos parabéns 
e que a data se reproduza 
por tantas outras para a sa- 
tisfação de todos que os cer- 
cam. 

Seleção de Marabá 

em Altamira 

Marabá começa o Inter- 
municipal versão 73, com 
muito entusiasmo e um ti- 

• ~ue talvez faça algunm 
coisa. Hojeval partir prá ci- 
ma da seleção de Altami- 
ra. 

Os marabaenses espe- 
ra seleção uma boa 

campanha, pois é preciso 
ganhar, tanto dentro como 
fora de casa, na chave "Tran 
samazônica". 

O estádio "Zinho Olivei- 
ra", está sendo totalmente 
remodelado para sua inau- 
guração dia 11 de novem- 
bro, quando a seleção fará 
sua segunda partida. O es- 
tadinho tem capacidade pa- 
ra 4 mil espectadores, arqui- 

bancada toda de concreto, 
coberta com estrutura me- 
tálica, dois vestiários com 
alojamento para equipe visi- 
tante, dispondo de banhei- 
ros e beliches, vestiário de 
arbitro, almoxarlfado, de- 
partamento médico, sanitá- 
r í o s, públicos, alambrado, 
feriai, oar, barbearla, sala da 
Liga, tribuna de honra, apa- 
relhagem sonora e serviço 
de relações públicas. Sem 
dúvida é o estádio mala mo- 
derno do interior paraense 
e da região tocantina, 

I^Para conclusão da obra 
o ministro Jarbas Passari- 
nho doou através do MEC 

mu cruzeiros. O estádio 
está orçado no valor de 500 

MISSA-CONVITE 

As famílias Guerra e Seabra, ainda conster- 

nadas pelo prematuro falecimento daquele que 

em vida se chamou ERNESTO LUZIA DOS MÁR- 

TIRES, tragicamente falecido no dia 30 de outu- 

bro p. p., convidam os amigos do extinto, para 

assistirem à missa de sétimo dia que mandarão 

celebrar na igreja de São Francisco (Praça Bra- 

sil), às 19,30 horas, em sufrágio de sua alma. 

Antecipadamente, agradecem a todos aqueles 

que comparecerem a este ato de piedade cristá. 

Aborto aumenta 

no Ocidente 

Por incrível que pareça, 
enquanto se generaliza no 
Ocidente a legalização do 
aborto na Tchecoslova- 
quia as autoridades comu- 

nistas o reduziram a casos 
-excepcionais, mediante um 

decreto de 19 de julho p.p. 

Por outro lado, confir- 
mou-se que 25% das mulhe- 
res checas que usaram pílu- 

las anticoncepcionais, torna 
ram-se estéreis. 

Ora, acontece que a eco- 

nomia Socialista, «roníca- 

mente doente, necessita de 

multa mão-de-obra para ser- 

vir o Estado. Compreende- 
se então a medida adotada 

pelos títeres de Praga, mo- 

vidos por razões permanen- 

temente econômicas.., 

O que de nenhum mo- 

do se compreende é a escan 

dalosa defesa do abôrto em 

nações ocidentais, filhas da 

Civilização Cristã! • (ABIM 

msz. LS 

CASAS PERNAMBUCANAS 

Crediário Tentação 


