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vende-se! 
CANTERBURY (Inglaterra), 5 -

:Marte Sba.w hA muito que vinha. a. pe .. 
dlr a.o ma.rido um carro novo, porque 
o actual està velho e , pequeno, E 
Ken Shaw acabou por mandar publi
car o sei\11nte anuncio num jomal de 
Canterbury (Inglat&rra) onde o casal 
vive: cVendea.ese carro de 1963 com to
dos os eX;tN\S, por soo libras ou uma 
mulher 101.ra de 1944, por 25.000 libras. 
Pa.M QUe ha.J• pe.z no meu la.r, um 
deles tem de ser vendido~. - (ANI). 

, ~:'-~é~~ -1 
GÃO DO MOVIMENTO REGIONALISTA DAS BEIRAS ;JI!= 

D
\~~,,<i;jR··., 10 DE (--0 -IMB~R-A+------i-;;-:-p~-;--lº~~~{p~u:~~nê~e~~·~: 

, Scardlcch!o recebeu hoje um bl, 
Ihete postal enviado de Turim por 
uma tia há catorze anos, a fel!cltá-, 
-lo pelo &eu anlversâr!o. Como a 
distância. entre 11s duas cidade& 6 
de 125 quUómetro5 o postal can-
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dou» á veloclda<le de nove quiló
metros por ano, - ANI. 

TELEFS. : 2 G 4 6 1 / 2 t 3 ,. 
PREÇO: t $ o o 

O J U K W U «·celebrações» árabes 
COMUTOU . AS PENAS DE MORTE da guerra dos seis dias 
aos 18 estrangeiros 

BIAFRA ANUNCIA: 

GENEBRA, 5 - O «líder» bia• 
lrense, coronel Odumegwu Ojuk
wu, comutou as penas de morte 
110s dezoito operários estrangei
ros que tinham sido condenados 
cinunciou hoje em Genebra (Suf. 
{a) a divisão da imprensa bia
lrense. 
· Na notícia acrescenta-se que 

O jukwu pediu aos presidentes da 
Costa do Marfim e do Gabão para 
negociarem a imediata libertação 
dos dezoito homens. - ANI. 

LIBERTAÇÃO 

CAUSOU REPER C USSÂ O 

NA ONU E EM WASHINGTON 
A INT(RV(NtÃO PORTUGU(SA 

DENTRO DE POUCAS HORAS 
PARIS, 5 - A Emissora France-lnter anunciou que o Biafra libertará, dentro de 48 horas, os 18 es· 

trangeiros capturados e condenados à morte. A Emis sora disse ainda que os empregados da empresa petro
lífera Agip Oil Company serão retirados através de L ibreville, no Gabão. A notícia foi enviada àquela 
emissora por «fontes muito bem infonnadas de Libre ville». - ANI. 

PEDINI VISITOU OS PRISIO
. NEIROS 
ROMA, 5 - «o subsecretârio de 

EStado dos Negócios Estrangeiros, 
Pedini, foi autorizado a visitar os 
prisioneiros Italianos, aos quais le
vou saudações da Pátria, verifican
do que se encontram em boas con
dições sanltârlas e excelente esta
do de saúdell · - Jmorma--o-Mlnis- -
tério dos Negócios Estrangeiros, em 
Jtoma. , 

«As negociações estão a ser en
caminhadas ~ parece•nos haver 
ra.zão para o optimlsmo» - decla
rou o 111.formador. 

Disse ainda não haver planos 
para o regresso de Pedinl ao Bia
fra .. 

O Minlsté1·io não especificou 
quando Pedlni se deslocou àquele 

pais, mas Julga saber-se em Roma 
que chegou al i quarta-feira,, 

Foi ainda oficialmente confirma.
do que Pedlnl teve reuniões com 
as autoridades blafrenses, Incluin
do o próp1·io coronel Ojukwu. 

C'onfirmà.-se Igualmente em Ro
ma que o Governo português co
municou, ontem à noite. que o Bia-

(Conunua na 8,ª pâg,) 

NÃO, ACONTECIA DESDE NOVEMBRO 

·IERtJS;\.Ltl\l, 5 - Guerrllhelros ira .. 
bet levaram hoJe a cabo vá.rios ata
ques com sra.nacbs, praticaram sabo• 
taren!I e manl!esta.ram--se Junto de 
uma. escola feminina, por ocasião do 
ngundo aniversário da guerra dos seis 
dias. 

Na sua maior parte os actos de 
guelra doa Arabes verlflcaram-se na 
zona de Gaza cuja populaçlo é prln• 
clpalmente constltuidi por refugiados 
palestinos, da cuerra. de 1948 e ocupa• 
da por Jsraei desde Junho de 1966. 

Num ataque contra uma esquadra 
de policia, a 14 qullómetrOs da cidade 
de Gaza, ficaram reridos 3 soldados 
Israelita~ 

Em Ben Hanun foi sabotada a li· 
nba do caminho de ferro, 8 quilóme· 
tros ao norte da. mesma cidade. 

Na. prinClpal artéria de Rapah, a 
pouco maJ1 &te 30 quilómetros de Ga• 
za, explodiu uma granada, sem se rc• 
glstuem vítimas. 

Também se verificou outra explosão 
numa rua de Khan Yunls, ao sul de 
Gaza. - (ANI) . 

Ataque a uma patrulha israelita 
GAZA, 5 - Um ln.formador m.llltar 

Israelita anunciou que guerrilheiros 
árabes dispararam dol.s tiros de bazu
ca contra uma patrulha israelita nos 
arredores da cidade de Gaza, matando 
três soldados e fe:rlndo dois. 

Também, cerca de dez quilómetros 
ao sul de Gaza, próxhno de Guza.rat, 
outra patrulha Israelita tol atacada 
pelos ruerrtlheiros, ficando três solda· 
dos feridos. 

Durante a noite, houve mais uma 
troca de tiros através do Canal de 

Suez, não havendo notfctas de bat• 
x:1s. - (ANJ), 

Mais julgamtnlos na· Jordânia 
CAIRO, 5 - O Jornal cAl Ahram• do 

Cairo diz que foi iniciado na .Torda• 
nia o Julgamento em tribunal mllltar 

de vinte e dois palestinos acusados dt 
terem ·enfrentado as tropas jordana, 
nas ruas de Amã, em Novembro ul• 
thno. 

Vinte e nove pessoas morreram • 
oitenta e nove ficaram feridas na luta. 
então travada, secundo os numerQJ 
otlclal.s publicados. - (ANI). 

• «o· Ministério dos Estt'angeiros 
está em contacto com a Missão de 
que o subsecretário de Estado Pe
dlnl fez parte, e que prepara a li
bertação dos prisioneiros» - acres
centou o Informador do Ministé
Jio. BOMBARDlAMfNTO Dl RlPRUÁllA 

Uma «recordação» da «Guerra dos 6 Dias» 

ACIDENTE Os jornalistas perguntaram se 
Pedlni teria recebido gaJ·antlas de 
OJukwu de que os prisioneiros se
riam libertados. AO VIETNAME DO NORTE NO SAlÃO AfRONÁUTICO 

D( PARIS Conferência de Imprensa 
do ministro franco Nogueira 

o núnistr0 dos Negócios Estran
geiros, dr. Franco Nogueira., co~ce .. 
de no próximo dia 12, quinta,.fell'a, 
lts 11 horas, no Palácio das Neces
sidades, uma das suas habituais 
conferônclas de Imprensa. 

SAIGAO, 6 - Aviões norte-ame
ricanos bomba1·dearam hoje uma 
posição norte-vietnamita a cinco 
qullómetrOI! de Dong Hoi, que der
rubaram um a.pMelho de reconhe
cimento fotográfico desarmado -
anunciam informadores em Sa1güo. 

O avião de reconhecimento que 
tirava fotografias à região situa
da 65 quilómetros ao norte da zo
na desml1itarlzada foi atingi.do pe-

f'erso e (mverso da medalha comemorativa d,1 homenagem presta,la, ua Figueira 
lla Foz, ao dr. João de Barros, poeta e pedagogo, e que , de autoria do 

consagrado escultor e medalhista co11imbrlce11se Cabral Antunes. 

........... 

10 fogo Inimigo e despenhou-.se no 
mar, tendo os dois trlpulantes &ido 
recolhidos por wn helicóptero de 
salvamento. 

Segundo os informadores wn dos 
homens foi transportado para o 
hospital, mas o outro escapou sem 
ferimentos graves. 

Desconhece-se, por enquanto, a 
extensão dos danos provocados pe
los bombardeiros norte-am&rlcanos 
na sua incursão de reta!lação. 
Bombardeamentos ao Vietname do 

Norte foram suspensos em Novem
bro do ano passado, mas os Esta
dos Unidos reservaran1-se O direi
to de fazerem voos de 1·econhec!
mento com aviões desM·mados es
coltados por aviões Mma.dos. 

No dia 9 de Dezembio os norte-
• vietnamitas abateram um avião de 
reconhecimento a dezasseis quiló
metros de Dong Hoi, tendo os 
aviões da escolta aberto também 
fogo. 

Desde Novembro, já toram a ba
tidos sobre o Vletnam,t do Norte . 
c~co aviões - qu"tro de reconhe-

..•.••..•.•• 
VISADO PELA COMISSÃO 

DE CENSURA 

FOI PRESO A DEZ DIAS DO SEGUNDO ESCRUTINIO 

O ANTIGO CHEFE 
DO GOVERNO SUDANES 

OALRO, 5 - O novo Governo do 
Sudão prendeu hoje o ·antigo Che
fe do Governo, EJ Sadek Al•Mehdi, 
lider do PM·tldo «Umma» (lnde
pend,ente) que foi considerado ile
Jal -- anuncia a rádio de Ondur
Jnan. 

Houvera notícias de que na ter
ça-feira Al-Mehdl voltara a Kar
tum, para conferenciar com os 110. 
vos governantes do Sudão, abando
llando • o segw·o refúgio da Ilha 
ela· Aba, onde reside toda 11, sua 
famJua., - AINL 

POMPIDOU ACTUA 
COMO SE JA TIVESSE SIDO ELEITO 

PARIS, 5 - Ainda faltam dez 
dias para o segundo escrutlnlo das 
eleições presidencla-is francesas, 
mas George Pompidou está a agir 
como se já tivesse sido eleito. As 
consultas que tem feito nestes úl· 
timos dias a,ssemelham-se mais à 
actividade de um presidente que 
acaba de tomar posse e que pro• 
cura constituir · o ·seu gabinete do 
que àa diligências de um candida
to que ainda tem lutar pela vi
tória,. 

Tem-.se afümado que Pompidou, 
no caso de ser ele! to, escolherá 
para Pl1melro Ministro J acques 
Oha.ban-Delmas, de õ4 anos, de
gauJl!sta, nome conhecido do rug
by, do futebol e do ténis, figura 
destacada. da resistência. francesa 

· e presidente da Assembleia Naclo,, 
na! Fmncesa há onze a.nos, 

Além de Ohaban-Delmas, Pom
~ pidou recebeu diversos elementos, 

1Contmua na 8.• pág.) 

cimento desarmados e 
bombardeiro de escolta. 

um caça 

O VIETCONG PREPARA UM 
GOVERNO DE COLIGAÇÃO 

PARIS, S - o Vtetcong anunciou 
hoje em Pa.r11 que 1nlcla.rA contactos 
com vá.rlo.s grupos poUtlcos do Vietna
me do Sul , destinados a. formar um 

(Continua na 8.• pág.) 

PARJS, 5 - Despenhou-se um 
helicóptero «Fairchlld», nos terre
nos do aeroporto de Le Bourge't, 
durante uma exibição aérea incluí
da no . salão da Aeronáutica de 
P aris. 

9 piloto teve 
nea. - A,NI. 

morte in.s tantâ-

INAUGURADA EM MOSCOVO 

A CONflR(NCIA. CIMHRA 
COMUN1STA. 

MOSCOVO, 6 - O chefe do 
Partido Comunista Soviético, Leo-
1úda.s Brejnev, ao proferir o dls
cur.so Inaugural da Conferência 
Cimeira Comunista., disse que to
dos ~ partidos comunistas deviam 
«coordenar as suas posições na lu
ta contra o lmpe!1allsmo». 

E prosseguiu: 
«O simples facto de realizar es-

Ginsburg 
EM GREVE DA FOME 
HÃ VINTE DIAS 

MOSCOVO, 5 - Está há vinte 
dias a fazer a greve da fome o 
escritor Alexander Glnsburg, que 
cuinprê os cinco anos a que foi 

(Continua na 8.• çág.l 

ta reuúião demonstra a sua. gran
de responsabilidade pelos destinos 
da paz e do progresso social e da 
determillação ·de cumprirem a sua 
obrigação para com a classe tra· 
balhadora Internacional e para com 
o povo» - disse Breinev. 

o chefe soviético manifestou a 
sua esperança de que a conferên
cia constitua um «importante pas
so na móbilização de todas as !or
ças revolucionárias, libertadoras e 
progressistas da nossa era» para a, 
luta contra o llnperlalismo. 

«Esta conferência contribuirá pa.. 
ra a causa da união dos movimen_ 
tos comunistas Internacionais, 6P· 
gundo os pi·incipios do marxismo
-leninismo e do proletariado inter
ilacional» - prometeu Brejnev sem, 
no entanto, fazer referência à 
China, 

o conflito sino.soviético, que se 
manifestou depois de 1960, após a 
conferência real izada nesse ano, 
não Pode deixar de se encmltra.r 

<Conum>a na 8.• p~g./ 

COMUNICADO 
DA DIRECÇÃO 

DA FACULDADE 
DE LETRAS 
DE COIMBRA 

Com O pedido de publica
ção, recebemos o seguinte 
comunicado da Direcção da 
Faculdade de Letras de 
Coimbra : 

c( A fim de prevenir os in· 
teressad'os acerca de qual· 
quer prematura e extempo .. 
rânea conclusão o Director 
da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra co· 
munica que nenhuma con
cessão acerca de exames es· 
tá prevista para além da 
realização da segunda cha
mada, nos termos da lel . 

Os casos da impedimento 
Hsico ou mesmo de forte 
coacção moral devidamente 
compro-vad·os, q·ue porventu~ 
ra venham a verificar-se, 
poderão ser eventual e opor
tunamente consid'erados, mas 
isso . não isenta o5 examinan
dos da obrigação de cqmpa
recerem à referida ohama .. 
da, no caso de desejarem 
apresentar-se a exame final 
na época de Junho·Julho 

O horário das segun°das 
chamadas na Faculdade de 
Letras vai publicado noutro 
lugar deste diário, por dele· 
rência do seu Oirectorn. 

40 cavalos de corrida 
carbonizados num estábulo 

SARATOGA SPRINGS (Est~do 
de Nova Iorque), 5. - Mais de qu~
renta cavalos de corrida ficara1n 
hoje carboniza.dos num incêndio 
que devorou um estábulo no Hipó
dromo de Saratoga Springs <Esta
do de Nova Iorque). 

Segundo um guarda do estábulo 
o número de ca.valos mortos1 todos 
de alto preço, deve oscilar ent,·e 
·40 e 50. - ANI. 


