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VAI FECHAR
No dia 9 de Fevereiro, 0 Ministro da Saude, Frank Miller, nurna

reuniao com a dirc~ao do Doctors Hospital, anunciou que estava
decidido a fechar esta institui~ao medica a partir do dia 1 de
Abril para poupar 6 milhoes e meio de dolares. 0 ministro esta a
fechar outros hospitais
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o homem e a neve. Uma cena de todos os dias na vida do Canada durante 0 inverno que e longo mas pode ser divertido.

LOCAL E DATA DO RECENSEAMENTO

QUEM PODE RECENSEAR-SE

o recenseamento eleitoral dos portugue-

o j ornal "Comuni dade 11 n ao e li do ape
nas por assinantes, mas por muitas pes
soas nao assinantes a quem de vez em
quando oferecemos uma copia atraves de
clubes, a saida das Igrejas e em muitos
outros locais.

o nosso primeiro objectivo,com este
jornal e dar urna informa~ao clara e
objectiva que sirva primeiramente os
interesses e as necessidades da comuni
dade portugliesa no Canada.

Embora nao tenhamos de pagar salarios,
porque este jornal e feito por pessoas
voluntarias que diaria, semanal e men
salmente contribuem algumas horas para
o fazer, as despesas de cada edi~ao

sac cerca de $260 dolares.
Por~anto,fazemos um convite ao leitor

nao assinante, que goste do jornal, pa
ra fazer a sua assinatura ou urna contri
bui~~o de 25 centimos se Ihe oferecerem
o jornal.
N~o espere que Ihe pegam. Ofere~a.

CONVITE AO LEITOR-NAO ASSINANTE

ses residentes no Ontario tera lugar na
Chancelaria deste Consulado-Geral, 159
fay Street, Suite 520, Toronto, desde
20 de Fevereiro ate 5 de Mar~o de 1976.

o horario para 0 recenseamento e 0

Continua na pagina 3

ELEITORAL

RECENSEAMENTO
Rs

Consulado Geral de.PGnu"

iDfonaa

De acordo com as regras estabelecidas
pelas autoridades portuguesas competen
tes para 0 recenseamento eleitoral no
estrangeiro, informa-se a Comunidade
Portuguesa no Ontario do seguinte:

1. - Podem recensear-se todos os portu
gueses, de ambos os sexos, maiores de
18 anos (completados ate 27 de Fevereiro
de 1976) e que estejam inscritos neste
Consulado-Geral. (Aqueles que nunca se
inscreveram poderao faze-lo ate 27 de
Fevereiro de 1976).
2. - Podem igualmente recensear-se os
portugueses plurinacionais, ou seja
aqueles que possuam legalmente a nacio
nalidade portuguesa e, simultaneamente,
a nacionalidade de outro Estado.
Exemplo: 0 filho de portugueses nascido
no Canada e registado como Portugues
neste Consulado-Geral.

A este'respeito deve frizar-se que, dE
acordo com a legisla~ao portuguesa, os
cidadaos originariamente portugueses
que se naturalizaram canadianos, perde
ram a nacionalidade portuguesa, mesmo qUE
nao tenham registado em Portugal a per
da da nacionalidade, pelo que nao pode
raG ser cidadaos eleitores.

J Portugueses••
queimados
num acidente

Uma explosao no tunel em constru~ao na
Queen St., perto da Sherbourne, causou
graves queimaduras a tres operarios portu
gueses os quais, se encontram ja em melho-

~, res condi~oes no Wellesley Hospital.
Os inspectoresJdo Ministerio de Trabalh9

estao a investigar a causa da explosao,no
tUnel que tinha 8 pes e 23 polegadas de
profundidade.

o vice-presidente da companhia do "Consu
mers' Gas" declarou nurna entrevista ,que 0

gaz causador da e.xplosao foi do tipo "gaz
dos pantanos" 0 qual se pode formar em
camaras sUbterraneas,proveniente da deteri·
oriza~ao de materia organica.

Os trabalhadcres Carlos Vieira, 48 anos
residente na Bathurst St., Norton Ferreira
47 anos da Gloucester Ave. e Francisco
Cordeiro, 43 anos da Stanley St. 'da Compa
nhia de Constru~ao LJS.

A companhia tem estado a escavar 0 tUnel
desde Julho do ana passado para ligar os
c~nos do esgoto das ruas Victoria e Sher
bourne.

Um porta-voz QO hospital disse que urn.dos
homens sofreu 40 por cento de queimaduras
e 0 outro 25 por cento.

LEIA NO PROXIMO NUMERO:

• I As Escolas Portuguesas de Toronto

Bloor Bathurst Information Centre

AGores:Artes e Costumes
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ca p'lo melro

Muito obrigado,

o melro.

Ltd.

252 DUPOrlT f.V. T0ROOTO

COISAS
DA
VIDA
Ora eu tenho a dizer que estou muito

impressionado pelo Canada e pe'.os Portu
gueses que ca vivem. Com tantos jornais
como leitores a nossa comunidade tem fu-I~

turo para 0 Comunidade. Nao,que eu quei
ra criticar 0 jornal,ou nada disso, que
eu ate ainda nem sei bem 0 que se passa
e eles podem por ca 0 melro daqui p'ra
fora qu'e com'a quem limpa pratos, mas
como e que aqui os indiv{duos esperam
ter um jornal de grande sucesso sem ter
"gajas" boas na pagina da frente? .. que
eu a.te respeito muito as mulheres, rnas
claro, uma "gaja" boa e uma "gaja" boa,
e uma mulher e tfila mulher ... Outra coi S8

isto de defender objectives tambem 'ta
muito bem, mas eu ouvi dizer que a bola I~
tambem tern a sua importancia, e.eu se
tiver que ser um melro informado, ou
gahhar 0 tatobola, quero 0 u1timo/claro
Tambem gosto um bocadito do hockey, mas
coma eles ca nao tern toto-puck p'ra se
ganharem umas croas eu ainda YOU em fu
tebois portugueses. Outra coisa senhor
editor, acha ca 0 melro que se tivesse
um bocadinho de bisbilhotice assim a
sucapa, p'ra ninguem entender, mas que
tod~ a gente entendesse, assim como se
usa nas revistas portuguesas de cinema
e teatro, 0 senhor compreende? assim:
"Quem e 0 grande comerciante Portugues
que tem sido visto na Augusta com a es
posa doutro comerciante" ... talvez 0

Comunidade tivesse mais sa{da ... que eu
ate nem percebo nada disto de fazer jor
nais, mas uma bisbilhotice tem sempre a
sua importancia.

Outra coisa senhor editor. Na Iei que
nos gcverna fala-se em RHOSPS pr'os
Income Taxes. Isto sac algumas pasti
Ihas p'ra tirar a asia depois de pagar?
ou e a sigla de algum partido pol{tico
que quer acabar com 0 Income tax? Se
for, tern 0 meu voto.

E p'ra terminar senhor editorJ Acha
que pode aumentar 0 espa~ozinho ca p'ro
melro? E que eu acho que esta coluna at(
tem uma importanciazinha razoavel,
melrist{camente falando.

(iEltB

govel'Da
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CAp.Rns NOVOS F. US,lI,DOS CEPTIFICA[(1S E con GARMTIA

DOS

&.
TELEPHONE 967-0437

Como estamos quase a chegar a altura
de preencher aquela maravilha tecnica
de complica~o;s chamada "income tax",
vamos dedi car os preximos nllineros de "a
lei que nos governa" a esse assunto.

Hoje vamos tratar de duas maneiras de
poupar dinheiro no tax. Ou pelo menos
adiar 0 tax.

Aa lei que

RHOSP - Registered Home Ownership Saving
Plan. Destinado a ajudar casais na com
pra da sua primeira casa, este pIano 0

ferece a possibilidade de acumular ate
mil delares por ano, durante 10 anos, e
descontar esse dinheiro ·do Income Tax.
Mari do e mulher, se mio pos suiorem qual
quer propriedade residencial podem ter
cada um 0 seu RHOSP. Se a casa estiver
no nome dum dos esposos, 0 outro pede
usaI' 0 pIano, e 'contribuir parao os paga.
mentos da hipoteca, ou para comprar mo
bllia. 0 pIano no entanto obriga a que
todo 0 dinheiro seja retirado duma vez,
e apes terminado a pessoa nao pode re
nova-lo.

Se deseja iniciar um destes pIanos) de·
ve informar-se nos bancosJqual 0 jura
que pagam, e se abrigam a qualquer pa
gamento. Alguns bancos cobram por co
me~ar, outros PCI' terminar 0 pIano, e
alguns pagam-se por ambos. Os juros
variam. Urn banco esta a oferecer juros
de 9.5% nos seus reclames, compare com
o seu banco.

Se for eleg{vel e iniciar 0 pIano
ate ao dia 1 de Mar~o, pode descontar
os mil delares no income tax de 1975.
Se nao comprar casa pode depositar mais
mil delares ate 1 de Mar~o de 1977 e
assim sucessivamente ate comp1etar a
cont::'ibui~ao maxima de 10 mil de1ares.
Urn truquezinho. Se a sua casa esta re
gistada no seu nome e da sua esposa, e
partindo do princ{pio,que acreditam um
no outro, 0 marido vende a esposa a sua
metade, por uma nota promisseria sem
juro (ele promete pagar no futuro, e nao
paga juro -pela promessa). Qualquer advo·
gado fara isto-, por mais ou menos 75 de
lares. 0 marido agora nao possui pro
priedade e podeter um RHOSP. Inicia 0

pIano, e ao cabo de 10 anos tem 10 mil
delares mais 0 juro acumulado, epode
"pagar-lhe" a metade da casa, ou se anu
1arem 0 contracto pode comprar mob{lia. ,
e nao pagou tax nas 10 mil d61ares

J
nem

no juro acumulado. Isto conv~m ser fei·
to pelo que ganhar mais. Assirn se a es
posa ganhar mai 9 , seria ela a vender ao
marido a sua metade da casa. I I

I » , f DII1ECTOR DE VENDAS 1-
JOS~ DE f1ATOS

Toronto
Telefone: 1l32'1l8'~

JOStlE: e AtlIlDE I~ANATA

FST'FCIALI3ADA El' COPiFS,

':n'TAS, PERl:A Hn:':ES,

Franc.liRa
Beauly Suo.
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SALARIO DOS MEDICOS

Agora cam venda e repara~oes de reloaias e

artigas de prata e aura.

1130 Queen St. W.
(Perto da Lisg<lr)

AUMENTO DO

Para qualquer traba1ho de telhados
e calhas(canos) (novo ou velho)

reI: Res. 535-3677
Bus. 536-9746Chame: Sr. Francisco

CALDENSE ROOFING

499 Co11eqe St. Te~. 9E7-07~1

Para sua informa~o va ao

PRECOS ESPEC IAI S PIl RA CASf\J1Et'TOS
I

E B,lI,PTIZIlDOS.

CASAtl.ENTOS: $165 JlO

~

Agencia Portuguesa de Viagens
\,00 10://~

:;#\'t/~CARSIL
~'~~,j :J:&-dit'#

No diao~l de Fevereiro a Associa~ao Me
dica do Ontario, que representa 12 mil me
dicos que trabalham pelo OHIP, aceitou um
contrato de aumento de 8.1% proposto pela
provlncia. Isto significa um aumento de
cerca de 4,700 delares no salario medio de
58 mil delares ganho pelos medicos do OHIP.

~~------------------------,

PORTUGUESE Gin STORE & ElECTRONICS

848 DUNDAS ST. 1-1. Tel. 368-9572

~-------------------------~

A Casa ..alS antiga no fallO autDJnGvel

c9roaan

348 Danforth Ave.
( CHESTER SUBWAY STATION )

CARROS NOVOS E USADOS

Cantinllo dos j\rtistas. .

ESPECIALIZADO EM CASAMENTOS
BATIZADOS E BANQUETES.

5
0

34-0488 1168 DUNDAS ST.
;

EXPER H1ENTE MISTURAR 0 VINHO PARA OS SEUS FT lHOS

com

Refrigerantes: gasosa, coZaoe Zaranjada

Sit' Beve,·agesLtd..•
PRECISA DE UM CARRO QUE 0 SATISFACA ?

CHAME JESUS CORREIA PElOS TElEFONES : 461-3561 Ese. au 537-6103 Res. 78 SUMMIT AVE. TORONTO, ONT. Tel. 651·3871
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A resposta a critica do ponto de vista
do jornal nQ 8, Jan. 1976, do Sr. Cesar
Rocha, sera pUblicada na proxima edicao.

I

EDITORIAL

ANO NEGRO PARA SERVIeOS SOCIAlS
o governo conservador da Provlncia do

Ontario decidiu reduzir os or~amentos de
varios programas sociais 'como educa~ao,

saude, e assistencia (welfare) quer di
rectamente quer atraves da comparticipa
~ao de SUbSldios sos programas que as ca
maras municipais administram, tais como
transportes, obras pUblicas e pol1cia.
Isto faz que as camaras municipais, para
fazer face as despesas, ou cortem os ser
vi~os, ou aumentem os impostos das pro
priedades, a 6nica fonte de receita das
camaras.

o governo provincial esta a por em pra
tica 0 relatorio Henderson preparado em
1975, 0 qual recomenda grandes cortes na
area dos servi~os sociais, educa~ao e
saude.

o ministro da saude, Frank Miller, ja
mandou encerrar varios hospitais na pro
vlncia, entre os quais 0 DoctJres Hospital
na Brunswick Ave. Tal medida nao apenas
afectara os clientes daquele hospital,
mas tambem mais de 500 pessoas que fica
raG provavelmente desempregade.s e que
portanto nao tem outra alternativa senao
recorrer ao fundo do desemprego.

As creches para crian~as vao ser dimi
nuidas, levando muitos pais sQzinhos para
o "we Ifare", poi s se tiverem de fi car em
casa para tomar conta das crian~as, nao
poderao trabalhar.

Os or~amentos da educa~ao desde a es
cola elementar ate a universidade serao
reduzidos e por outro lado as propinas
dos estudantes universit€rios serao au
mentadas, restringindo assim a possibili
dade dos filhos dos mais pobres estudarerr.

Programas para crian~as com defeitos
fisicos ou mentalmente atrasados e crian
~as sem fam{lia seni"o tambem reduzidos.
Como os exemplos acima mostram 0 que se
corta num lado gasta-se no outro: fundo
de desemprego, welfare, crime, etc., por
tanto, cortar programas sociais, alem de
afectar quem mais precisa nao e a melhor
maneira de combater a infla~ao.

Eevidente que ha uma crise economica,
uma crise de trabalhos, urn aumento de
pre~os exagerado, urna desigualdade enorme
nos salarios na Provincia do Ontario e
em todo 0 Canada.

Mas a maneira de atacar essa crise nao
e certamente deixar os pre~os subir des
controladamente, controlar os salarios
dos trabalhadores, atacar os programas
sociais que servem 0 publico e os mais
pobres, tais como saude, creches, educa
~ao e servi~os de imigrantes, ou levantar
ainda mais os impostos. Se 0 governo
esta interessado em combater a infla~ao

tem de controlar os pre~os e os lucros
das grandes companhias, tem de fazer com
que haja trabalhos e com que toda a gente
possa ter tratamento medico, creches e

- ~ d ,. d
educa~ao. Nao e atacan 0 as vl~lmas a
infla~ao. Nao se confunda 0 reu com 0

inocente.

RECENSEAMENTO ELEITORAI

COMISSAO DE RECENSEAMENTO

Continuacao da pagina 1

- ALMIRO FONSECA, operario metal6rgico.
ANTONIO PORTUGAL AZEVEDO, estudante.

- CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES,
alfaiate.

- FERNANDO CARLOS GOMES ANTUNES,
jornalista.

- FRANCISCO AMARAL, pintor.
ILDA DA CONCEICAO AUGUSTO, estudante.

- ISABEL MARIA RICARDO JOLL, locutora
de radio.

- JACINTO LOURENCO, operario.
- JOSE CARLOS CATARINO DIAS, agente de

vendas.
- ,JOSE MARIO COELHO, locutor de televisao

JULIO ROSADO, agente de viagens.
- MANUEL HORACIO MENDONCA ROSA, soldador
- MARIA DA GLORIA MARTINS DE MATOS,

actriz e trabalhadora social.
MARIA DA NAZARE SILVA COSTA, estudantE

- MARIA GABRIELA TEVES AZEVEDO E CASTRO~

locutora de televisao.
- PEDRO JACOME CORREIA, estudante.
Qualquer cidadao eleitor ou partido poli
tico que tenha razoes para ~ontrariar a
nomea~ao de qualquer dos membros da co
missao acima mencionados devera comuni
ca-las directamente ao Consul-Geral ate
17 de Fevereiro de 1976.

I
FORMA COMO SE PROCESSARA 0 RECENSEAMENTO

seguinte:
Dias de semana - das la horas da ma

nha as 6 horas da tarde.
Sabados e Domingos - das la horas da

manha as 4 horas da tarde.

1. - Os cidadaos que desejam recensear
-se deverao preencher em duplicado um
Boletim, que sera fornecido por este
Consulado-Geral.

Na altura da entrega do Boletim a
Comissao de Recenseamento deverao fazer
prova de que se encontram inscritos nes
te Consulado-Geral, quer pela apresenta·
~~o de certificado de inscri~ao consular
Quem desejar certificados de inscri~ao

consular devera dirigir-se desde ja ao
Consulado-Geral que os emitira gratui
tamente.
2. - Os interessados poderao recensear
-se pessoalmente no Consulado-Geral ou
enviar os seus BOletins atraves de ou
tros cidadaos eleitores ou de partidos

. politicos .. Neste Ultimo caso, todos os
BOletins dever~o estar devidamente pre
enchidos e assinados pelos interessados
e 0 portador dos mesmos (apresentante)
devera igualmente apresentar as provas
de inscri~ao consular referentes a cada
Boletim.

Para facilitar 0 recenseamento das
pessoas que nao possam deslocar-se ao
Consulado-Geral vai-se pro ceder a uma

ampla distribui~ao de Boletins em Toron
to e noutras cidades do Ontario, em 10
cais que serao oportunamente anunciados.

Convem que os interessados que se ve
nham recensear tragam ja os seus ~oletins

preenchidos para evitar demoras nos ser
vi~os.

C
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Movimento
Comunitario
Portugues

80Ca...las

~MUNIDADE

"()-J PUBLICACAO DE

Ex. mo Senhor Editor do Jornal Comunidade:
Os meus parabens pelo vosso jornal, 0

qual ja sou assinante desde 0 seu inlcio,
ou seja do pequenino boletim Informa~oes.

No Comunidade n~ 8 do dia 28 de Janeiro
de 1976, foi com muita aten~ao que li 0 ar-

Continua na pagina 6

EDITOR Domingos Marques
FOTOGRAFIA Gualter Torres
ILUSTRA~AO Gilbert Prioste
PUBLICIDADE Americo Fernandes
DISTRIBUICAO Martinho Silva
DACTILOGRAFIA Carlos Ferreira

Como mae de um menino de 5 anos, li com
aten~ao especial} a vossa reportagem sobre
as creches em Toronto.

Encontro-me no Canada ha 3 anos. Quando
cheguei tive dificuldade em encontrar um
luga~ para tomar conta do meu filho pois
nao tinha conhecimento da lingua inglesa.

Arranjei uma pessoa particular a qual
pagava $10 dolares por semana por algumas
horas. Todas as creches onde me desloca
va me di ziam que ja estavam superlotadas.
Outras queriam $25 dolares, mas como pode
ria faze-lo Qma mulher com mais do que um
fiTho? 0 salario dela seria para a alimen·
ta~ao e creche que tomasse conta destas
crian~as.

Outro pormenor de que tenho conhecimento
e que por vezes estas crian~as adoecem de
vido a alimenta~ao porque nao estao acos

~tumadas a comidas enlatadas que The sac
servidas dum modo geral.

Seria bastante util para nos mulheres e
maes abrir um centro ou uma creche so para
crian~as portuguesas onde se fizesse comi
da portuguesa para que os nos sos filhos nao
estranhassem a alimenta~ao.

Outra vantagem duma creche portuguesa
seria 0 uso da lingua portuguesa ajudando
a crian~a a poder exprimir-se com os pais
em casa.

A nos muTheres portuguesas,fica esta su
gestae; juntemo-nos todos e fa~amos algo
elos nossos que nos sac tao queridos e

enrique~amos a comunidade portuguesa.

Teresa Rodrigues

•

...

-'1'5 c1.LT/I'?A5 PESC0!3E,RTA5
CIE/vrmCA5 PROVAM 61t/iF n4~7A
PE fi£li?ciC"/o E t'EAfAS/A.t>A
QJH/LJA POPE,Af AFEC7AJE' A SAt/PE

'"<01
::::I
01'
ID

-c
.. ID

V

A5 U77,MA.5 0E5C08£,(i?15
C/£iVTIF/CA5 .PROVAH QI/c a.
POL'!/tiAO 00 A.(' A,cECT/f A
SAt/PE

lIb



4

~[W 1N)[3Q)ln1rQ) .LIt.

J 0 RNA LEST E

Joao Medeiros

ASS I N E

•

HORA: 7 Ho~a~ da tMde

No~ u~o~ ~e~ ano~ tem-~e ~~Z~-

do urn p~og~ama de veJuio paita eJtian~a..~
po~ugue~a~ de 5 a13 ano~ de idade, no I~
YMCA, c.om a ajuda. de' Urn ~ub~i.cUo do Go.
v~no Fed~af (P~og~ama de Opo~unida-

d~ pMa. a JuventudeJ.

Em c.ada veteiio, mai~ de 700 eJtian9-a~

ap~end~am a f~ e a ~Mev~ l'o~ugu~
e. ao m~mo tempo ap~end~am a.tgurna c.oi-
~a ~ob~e a H~t6~ia de Po~tuga.t e o_~

c.o~tume~ de c.ada P~ovlvicJ.a do Continen-
te, Madeilta e Ac;.o~~. Ve tMde, 0 tem-
po ~a utilizado pMa dM pM~eio~ c.om
M c.~nc;.a~ po~ div~~M fugMe~ {U~

to~c.o~ da c.idade de TMO nto, nadM em I..
p~c.inM public.M, ou p~~tiC.M jogo~ e
Mt~, p.tMtic.a~, mlioic.a e te.abr.o. En-
Mm, paMavam um tempo educ.ativo e 0..0
m~mo tempo ag~add.ve.t nurn fugM em que
o~ pai~ depo~Ltavam a ~ua c.on&ianc;.a.

Ac.ontec.e, po~&n, que ne~te veJUi'o nao
hav~d ~ub~i..cUo do Gov~no Fed~a.t,

po~ 0 P~og~ama de Opo~tunidade~ p~a

a Juventude &oi e.timinado, Todavia, ja
hd. urn g~upo de pai~ int~~~ado na ~e

alizac;.ao de~te ~og~ama no p~6ximo ve-
~a.o P0a o~ ~eM &ilho~. ·1 tr

Coma e. impo~tante c.omec;.M a. o~ganizM
urn p~ogJtama de~t~ c.om ~e.~ ou q~o
me~~ de antec.ede.nc.ia, vamo~ ~ealizM

urna ~euniao p~a todo~ M pai~ int~e6

~a.do~ ne~te ~og~a. p~a ~abe~ c.omo
podemOJ.> naze.-fo P~OC1UL(lndo ou~a~ !l,on
te~ de ~ub~ldio.

No PROGRtMA (]E VEPAO PARA CRIAN9AS
VEPENVERA INTEIRAMENTE VO INTERESSE VOS
PAIS.
VATA VA REUNIAO: T~c;.a-&eilta, 24 de Fe- I~

v~eilto

LUGAR: YMCA, 931 Co.t.tege St. (c.om a Vo
V~C.OU!1..t), Sa.ta 204, Segundo an
daJr...

PROGRAMA DE
VERAO PARA

P~a m~ in&o~a~o~, tele&one p~
Joao Medeilto~, Viltec.to~ do P~og~ama,

536-1166.

CRIANCAS,

-

Nao s~ra portanto exagerado virem agora •
pedir aos portugueses para fazerem pressao
a fim de manter 0 hospital aberto?

Para muitos clientes, nao so portugueses,
este foi 0 hospital de segunda categoria,
incluindo medicos imigrantes que se viram
discriminados por outros hospitais.

Actualmente, e apesar de servir uma popu
la~ao imigrante, nem por isso este hospital
foi melhor que os outros no que respeita a
terinterpretes, pois nunca os teve.

Opor-se 800 encerramento do hospital por
que afecta os trabalhos de mui ta gente,
sobretudo empregados de cozinha e de limpe
za, que poucas' facilidades tern em arranjar
trabalho noutra parte, e justo. Mas por
o Doctors Hospital num pedestal no que
respeita 0 servi~o da Comunidade, e dema
siado. Pelo menos/nao e 0 que muita gente
experimentou. 0 que e importante nao e
apenas salvar 0 Doctors Hos~ital, mas exi
gir um 'servi~o de saude e de medicina pre
ventivo, eficaz, e adaptado as necessidades
das comunidades.

continua~ao da primeira pagina

o "HOSPITAL DA BRUNSWICK"
VAI FECHAR

ST. VALENTINE'S DAY

CRIAN~AS HlIGRANTES:
DIFICUlDADE NO AVAN~O ESCOlAR

NOVO PlANO PARA
o CENTRO DE TORONTO

ASSENTOS PARA IDOSOS NOS
TRANSPORTES PUBlICOS

Ja passou 0 St. Valentines, dia dos
namorados. Para os Portugueses,que so
aqui tiveram contacto corn essa tradi~a~

vamos explicar donde vem.

Durante o~ primeiros tempos da Cris=
tandade, um imperador Romano proibiu os
casamentos,para poupar os homens de boa
idade para 0 exerci to. Sao Valentino '
foi um padre que~ se recusou a cumprira

,lei, e continuou a casar os jovens namo
rados. Na boa tradi~ao Romane~foi mar
tirizado e tornou-se padroelro dos ditos
namorados. Hoje,o seu dia e celebrado,
e na boa tradi~ao canadiana,cerca de 2
milhoes de dolares sac gastos em presen
tes. i esta a tradi~ao do "Valentine's
Day" .

o conselho da cidade de Toront~ depois
de uma acesa discussao, entre "aldermen"
conservadores e reformistas, aprovou um no
vo pIano de desenvolvimento para 0 centro
da cidade de Toronto por 14 contra 7 votos
Alinha moderada e conservadoraencabe~ad~

por Crombie e Beavis saiu vencedora. Este
pIano afecta a area 800 suI da Dupont St.
entre a Bathurst e a Sherbourne ate 800

Lago Ontario.
o novo pIano prove incentivos aos cons

trutores civi~para construirem 30 mil fo
gos, a maior parte, apartamentos de luxo
em ediflcios usados 800 mesmo tempo,para
comercio e escri torios. 0 objective- de
adquirir 20 alqueires de terra,para parque [
no centro,para criar espa~o verde dentro
de um oitavo de uma milha de cada pessoa a
viver e a trabalhar na area central.

Incentivos aos construtores para poupa
rem edificios historicos, oferecendo-lhes
naior densidade comercial, e descentrali
za~ao de escritorios comerciais.

Este pIano, considerado uma vitoria para
) presidente da Camara, David Crombie, vi
gore nos proximos 10 anos.

atraves da prov{ncia do Ontario com 0 In
tuito de poupar 50 milhoes de dolares nos
gastos de saude/no ana corrente.

A nott-cia de fechar este hospital causou
um movimento de oposi~ao imediato entre a
direc~ao do hospital, 0 pessoal medico e
de enfermagem e 0' sindicato que representa
150 trabalhadores, muitos dos quais portu
gueses.

Ass im, no dia seguinte' (10 de Fevereiro)
foi convocada uma reuniao no ginasio de
Santo Estevao na Bellevue para ganhar apoi(
e preparar tacticas de ac~ao que fa~am mu
dar a decisao do ministro. Na mesa esta
yam representantes do N.D.P. e do partido
conservador, 0 representante do sindicato
(CUPE) e pessoas ligadas aD campo da saude
no planeamento da cidade de Toronto.

o representante do partido conservador,
Larry Grossman, - estranhamente - opos-se
800 seu proprio governo na decisao de fechal
o Doctors, Hospital.
, Nesta reuniao tocaram-se varias notas

algumas e~ completa dissonancia.
Os do hospitaljacentuavam que 0 hospital

era 0 mais economico de Toronto pois gas
tava em media $800 dolares por doente en
quanto outros gastavam entre $1,600 e 1,800
dolares. Por outro lado era um hospital
da comunidade, etnico, porque os seus cli
entes e medicos provinham de imensos'grupos

Numa conferencia, na Fipst Unitarian Con, etnicos. Alem disso,era um hospital que os
gregation, no dia 3 de Fevereiro, Dan Lecki interesses da Comunidade estavam represen
representante do Ward 6 na Direccao Escolar tados nos seus membros da direc~ao que erarr.
de Toronto, disse que ha "uma crise geral de gente simples e etnica, sendo para ,tal
no progresso escolar" entre crian9as imi- apresentado 0 exemplo de Antonio Vaz.
grantes, nas eSGolas de Toronto. Disse ain- Outros, porem, apontaram que 0 hospital
da que os filhos de famllias imigrantes cu- nao respondia as necessidades da popula~ao

ja Ilngua mae m1:o e 0 Ingles, "podem levar em volta, ignorava as associa~oes locais
10 ou 11 anos a atingir 0 nlvel academico (Sussex-Ulster Cow~unity Association) e
dos outros estudantes, mesmo no caso de ini mesmo que tivesse esta ou aquela pessoa da
ciarem a escola canadiana no grau 1 ou 2." comunidade na direc~ao, como e que elas

,Mais a frente referiu que "0 prcgresso es- eram escolhidas?
colar da crian9a pode ser totalmente ani- Os do hospital, batiam ainda a tecla de
quilado devido a,imagem negativa que esta que era urgente salvar 0 hospital opondo-se
tern sobre si propria." aos que queriam que se fizesse uma ac~ao

entre a popula~ao contra as medidas de re
pressao economica que nao so fechava 0

"Doctors", mas muitos outros hospitais,
limitand%s salarios aos trabalhadores
e criando desemprego.

. . ' ~ ~ Outros diziam que afinal 0 sistema da
.No dla 3 de Feverelro a C?mlSSaO de.Tran~'saude no Ontario nao presta, pois os res

s:to de Toronto (TTC) a~torlzou a deslgna-, ponsaveis, em vez de desenvolver programas
~ao de 3 ~u 4 assentos a frente em ce~ca de saudeJde preven~ao de doen~as nas esco
de 100 velculos, para usa de pessoas ldo- las e em cllnicas comunitarias enterravam
sas e flsicamente defeituosas. milhoes apenas em hospitais qu~ 800 fim e 800

cabo, nem tinham considera~ao pelos seus
doentes no que respeita a Ilngua, e aspe
ctos culturais (Susan Larner e Dick Gilbert

0' representante,do sindicato (Tom Edwar-
ds), por seu lado, argumentava que 0 que
era importante era salvar os trabalhos de
todo 0 pessoal e apres entar uma frente uni,
da contra 0 governo para salvar 0 hospital

Entretanto anunciaram que ia haver uma
reuniao para portugueses na escola da Ken-
sington a respeito do Doctors Hospital no
dia 16 de Fevereiro.

Ao fim, foi decidido assinar uma peti~ao,

pedir as pessoas para telefonar 800 primeirc
ministro e levantar 0 problema na camara
municipal, atraves de alguns representanteE
locais.

o que nao houve na reuniao, foi alguem
portugues que dissesse alguma coisa sobre
experiencias negativas naquele hospital,
coma 0 fizeram em tres reunioes sobre sau
de realizadas na Kensington em Mar~o de
1975. Entretanto, ja alguem ouviu uma
senhora PDrtuguesa desabafar, que ja devi~

ter fechado aquele hospital ha mais tempo.
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A Poesia e a Vida

RUBY JEWELLERY
Ofe..eee uma Viagem a

PORTUGAL
Oneltta. a. bOlttealt POIt todOb o~ ~eYltuque.nizelt

M bUM c.omY-JItM nuta oultiv~altia.

Solttuo a. 1te.a.Li.zalt em 'l7 de. Ve.zemblto de R..976 na
:R.adio "CHIN", ToltoYlto.

(Between Beatrice &Grace) RES. 223-1975

670 COLLEGE STREET

Deixa que 0 teu sangue corra em mim
em caudais de violencia, raiva e espuma,
em del{rios grotescos de animal prazer.
~sperge sobre mim 0 teu fatal'vepeno e deixa
~ue 0 meu corpo rebente em borbulhas cor-

rompidas
por tudo 0 que de mal existe no teu ser.

ANDORINHA ~10RTA

Roubaram-me a alma que tao minha era,
andorinha morta nao tem primavera.

CONSERTOS EM OURO
E RELOGIOS

MANAGING DIRECTOR F. V ....Z

An.:t.-iqo qeltente: da. OwUvucvUa.

RUBY em P. Velga.da.

BUS. 537-53-90

A casa oferece 0 bolo

SERVIr;OSDE BANQUETES E BAPTIZADOS

Te1.368-5090

~ecundaremos entao a nova raga •
1ue ha-de dominar e ser mentora
da verdade absoluta e escravizar
todas as bestas de miseria carregadas
cravar a fogo as grilhetas de escravos
que hao-de ~9rrer nas galeras a espumar.

fIIIAssim falam' as feras ... e nao so.

Roubaram-me 0 sol deixaram-me 0 frio~

andorinha morta nao conhece 0 estio.

Deram-me 0 inverno sem chegar 0 outono,
a~dorinha morta fica ao abandono

Vou morrer de frio neste duro inverno,
andorinha morta dorme 0 sono eterno.

"JOM Salea
Chefe

-----------------~~

Sanga Restaul'ante
a ~avel'na

Quarto mobilado para homem. Cama e roupa
lavada. Contacte pelo telefone 537-5498.

Aluga-se, quarto com cozinha, no primeiro
andar do n- 151 Lisgar St. Contactar pelo
Te1ef. 535-8920 '

Aluga-se quarto. para homem com facilidadee
de cozinha. Familia portuguesa na'zona da
Dundas e Crawford. Chame pelo telefone
537-5498.

CASA ELEGANTE

Especializado: Leitao a bairrada,
inteiro e a retalho.

BRASIL PORTUGAL BUTCHER
~~~~~~~~~~~~~~~~~C

FATOS DE NOIVA, DE CERIMONIA
E ROUPAS PAR~ CRIAN~A

Frango no espeto, e na brasa.

~
,~ ~ho~ri~o e morcela

---~ a rnnhota
.I

~ rtr1~~1~~~ ~ ,
254 Augusta Ave, TORONTO, ONT, 368·4923

I
I 431 COLLEGE ST. (Esq. da Bathurst)
~~- ~ ~J

, I

Almiro Fonseca

P...c....•..
ENTREVISTADORES DE VARIAS LINGUAS
PRECISA-SE Entrevistadores de varias

l{nguas, para entrevistar pais traoalhado
res que tem criangas em idade pre-escolar
e os modos que usam-, para tomar conta das

~ crianc;as na area de Toronto.
-Pessoas que fa1em Ing1es e Porutugues.
-Traba1ho a noite e fim de semana.
-Chame Project Child Care 961-3988

"C H E FED E E S CRI TOR I 0
(Office supervisor)

-~eve ser bilingue em Ing1es e Portugues
-Deve dacti10grafar 60 pa1avras par minuto
-Chame para 536-1166.

Almiro Fons'eca

E~PECIALIZADO ~O SEPVIGO DE

VHIDAS E CJlRROS USflDOS

CJlRR05 USIlDOS con G,L\PAtHI/\

Senhora: Procura trabalho domestico em
parte de tempo, a partir das 16 horas .

• Contacte pelo telefone: 530-4788.

Compra-se: Automovel modelo europeu, auto
matico: Chamar pelo telef. 537-7288.

Precisa-se de pessoa para parte de tempo
para fazer limpeza das 10 da noite a 1 da
manha. Contacte 536-1166 - 931 College St.

precisa~se
ASSISTENTE DE PORTEIRO

CASAL PARA AJUDAR NA LIMPEZA
,

DUM PREDIO

:!12 OSSINGTON AVE.
TORONTO, ONTARIO !l36-4!5:'1!5

NASSAU

LIDIA LEI'TAO
.MODISTA PROFISSIONA",

MOTORS

t 173 DUNDAS ST. W.
TORONTO. ONT. M6J 1X3

para homem e senhora.

l"abrica de c·asacos de cabedal

(UNISEX) e todos os'artigos

.~

~
.~

"-
'5
'Ill

'<-

PHONE (416)· !534-1315

36,,-nS09

77-79 Nassau St. loronto, Ontario

MENDES FASHIONS

PA/(J! METE/? 0 8UIf~O

G1 UE f?ltG UE ESSE.

" A LUGU€R..~!~!~!

(!UI{I~JtLI PARA

GUE. !

",~
'~
.~

TELEFONE DEPOIS DAS CINCO

IDEAL PARA CASAL EM QUE

s6 TRABALHA MARIDO

APARTAMENTO GRATIS MAIS 300 DOLARES
A

POR MES

PARA 566-0238

~

/

OIUDc EsTA 0

CU/<R.AL?

Parece certo que 0 TTC, (transportes
pUblicos) vai levantar 0 prego de cada
bilhete para 45 centimos ou 5 ~ilhetes

par $2 dolares, segundo 0 seu presidente
Gordon Hurlburt. 0 ultimo aumento dos
bilhetes foi em Margo pass ado quando um
dolar comprava 4 bilhetes e passou a 3.

o TTC tera um deficit este ana de 52
milhoes e 800 mil dolares e a prov{ncia
apenas quer sUbsidiar ate 13 milhoes e
500 roil dolares.

T,T,C,: BILHETE MAIS CARO?

..

en
lID

~
.~
~
~

.1 "~.

.L ALUGo - LHE ESTE..

'PLAT" POx? .$~'oo·oo

f OR. "I IME. S • •••
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o CORVO TEM HISTORIA J DIZ UM LEITOR
Continuacao da terceira pagina

~.

,
NA...ALIA .....,.SalOD

EXPERH·1HITE MISTURJl,R 0 VINHO PARA OS SEUS FILHOS I ...

~---~----~-----~----------,

PARAISO
DA.

MODA

r-------~------------

I-a. ·INCOMI TAX
I .•
I 803 Dundas St. W. - Toronto, Ontario.

ISOLMAR TRAVEL j;';=;::~
I
IViagens para todo 0 Mundo. Pre~os espe
Iciais de Excursao. Docurnentos oficiais.
IServi~o de Notario Publico. Tradu~oes.

!r.a~s~~r.!.~._!~~~~:::;':~~~2:.i':i~~1

I.

.',

TORONTO, ONT. Tel. 651·3871

1591 OUNOAS St. v/EST TORONTO

78 SUMMIT AVE.

T':U. 533-5833

Sit,lleveT-agesLtd.
~eJ'rigF-rantes: gasosQ, cola e laranjadC

eom

ROUPAS PARA SENHORA. Hm1ENS E RAPAZES

AOS MELHORES PREeOS DO NERCAOO

1066 Oundas St. ~'est(Esq.da Shaw) Te1.534-0446'

CABELEIRElRA DE SENHORAS

--------------------------~

ANGELO VALADAO

norama mais belo do arquipelago A~oreano,

a mais que c~nhecida caldeiraJque tem por
nome CALDEIRAO,' onde la se pode admirar 0
arquipelago fotografado corn as suas nove
ilhas.

Quanto a ilha e fertil e abundante em
tocta ,a sua exten~·ao. 'l'ambem gostava de

'.

mencionar 0 seu bel0 e apetitoso fabrico
caseiroJque e 0 queijo tao conhecido em
todo 0 arquipelago.

Quanto ao festejo do ap6stolo S. Marcos
que no artigo vem tao bem discriminado,
tambem 0 desconhe~o pois as pessoas ocu
pam-se na sua vida privada, nurna maneira
geral a agricultura.

Ex. Senhor,junto envio urna fotografia'da
desconhecida ilha em 4 faces, onde todos
os leitores do Comunidade poderao apreciar

'ldo 0 que acima descrevo.
Atenciosamente,

tigo la pUblicado que tem por tltulo A90RES
ARTES E COSTUMES.

Para come~ar, sou a~oreano e como tal nac
. d' apodla elxar de escrever a V. Ex-. sobre

o artigo acima mencionado.
Nasci no dia 21 de Mar~o de 1948 na ilha

mais pequena do arquipelago, ou seja na
que Vitori'no Nemesio se refere e diz "per
siste no seu velho sono sem historia 0
Corvo" .

Nao, 0 Corvo tem uma historia como todas
e qualquer outra ilha do arquipelago, e
esta a razao que escrevo para 0 Comunidade
e para ja gostava que fosse publicado algo
no vosso jornal~acerca da pequenina ilha

PORTUGUESA, que apenas atinge 0 diametro
de 17 Km. e e constituida,por uma unica
freguesia que tem apenas nesta altura 0
nlimero de 400 habitantes.

Nao ha cadeia, nao ha tribunal, nao ha
pollcia, nao ha quarteis militares, ne~
apehas um medico/para assistencia dos 400
habitantes la existentes.

No centro interior da ilha existe 0 pa-

PEDRAs N EG RA S - romanc.e se nao p~diarn i::, manda~aJlI por. al for.a,. ao .•
deus-dara, os fllhos ate os malS pequenl-

por Dias de Helo nos, para os nao verem morrer de fome. -
o novo ana entrou corn urn Inverno de qua- Maes, pais, avos ... olhavam os seus meninos! - Vma dor d' alma! - solu~ ava quase a voz

tro pefu-as na mao - ventanias, granizos, e E a noitinha, as procissoes de preces e do velho. - Eu, fiquei. Meus irmaos, qua-
chuva quase nenhurna. Germinaram e cresce- penitencias... tro rapazes, meus avos, meu pai - todos ti-
ram mal os outonos e os homens olhavam, A princ{pio, matavam-se os animais para nham morrido. Deus so nao se lembrou de
descontentes, as nuvens de mau cariz. saciar a fome. Depois, come~aram os ani- n6s os dois, minha mae e eu. Nem parecia

Contudo, Abril trouxe consigo a ilusao mais a morrer - e os homens continuaram a a mesma, a minha mae. Envelhecera mais de
da Primavera. Um fremito de vida nova cor· enganar a fome corn os restos dos animais cem anos naqueles poucos meses. E tambem
ria nas veias 'de toda a gente. Melhorava que morriam. Apareceu entao 0 anda~o: do- ela me pediu que me fosse. Eu e que nao
o tempo, cala a chuva, clareava 0 Sol. Os res de cabe~a, febre alt{ssima, ventre in- podia ir sem a levar comigo. E ela que
lavradores atalharam, estrurnaram, lavraram: chado, diarreia esverdeada de mistura corn nao, que ja nao contava, que tinha nascido
lan~aram a semente a terra. Os milhos cres sangue e corn pus. Nao havia medico. nestas pedras negras e que nao se podia
ciam bonitos e ninguem se lembrava do In- - 0 senhor Padre das Flores e que trata- arredar para longe da terra em que os nos-
verno de maus princlpios nem do ciclone de va. Urn santo! - dizia 0 Avo. sos estavam enterrados. Nao me dizia 0
meses atras. Andavam todos contentes, cer· Porem, remedio algum curava aquele mal - cora~ao que a deixasse. Fiquei. E eu e
tos de que aquele seria urn ana farto, e em e os doentes morriam. Dias houve de cinco todos os que ficamos, comemos ralzes secas
noites de luar cantavam e bailavam pelas e seis enterros... :le jarro e de feito, carne de ratos, gatos
encruzilhadas. Anoite, ainda se cruzavam nesses cami- = caes - para nao morrermos de fome.

- Depois ... - e 0 velho tirava da boceta nhos as longas filas negras de miseraveis Francisco Marroco lembra-se ... 0 AVQ,
uma pitada. - Eborn 0 po da nossa terra! ~farrapos humanos - nas maos a coroa do Di- ~alado, olhando sem a ver a chama da can
Mas, estejam quinze dias sem chover e tudo vino Esp{rito Santo, nos olhos a alucina- ieia; os homens, bra~os cruzados e maos
se come~a a ressentir. Daquela vez, dei- ~ao da dor, nas bocas urn derradeiro grito entaladas na. quentura dos sovacos, olhando
xou de chover no fim de Maio. Passou Junha de misericordia! . imoveis e de palpebras caldas, a dan~a do

Definhavam-se os -oQuando no fim de Outubro 0 anda~o amai- fumo' dos cigarros que fumavam; os rapazes 4P
entes. Apegaram- nou, nem uma s6 casa havia, nestas redonde- e as raparigas pasmados para 0 borralho do
nto - e passavam zas, onde a morte nao tivesse entrado. Mui- lar; as crian~as, a aconchegarem-se melhor
nhos, por entre tas ficaram desertas, de lume apagado na nos colos das maes, que acariciavam, como-

procissoes de pedra do lar. E por esses campos - nem um vidas, as cabecinhas dos filhos.
a corao do Divine pe de milho~ Nem urn fio de erva corn vida! Francisco Marroco tern ate a impressao de
Veio Julho, en';", Teimavam os sobreviventes em aguentar 0 que ve a mae, e os olhos dela que 0 envol-

folego nos corpos - e come~ou a debandada. viam hlimidos de ternura - e medo ... E 0
a Fome. Es~assea·· A bem dizer , so ficaram os velhos, os do- pai - 0 cigarro no canto da boca e a viola
Ihado pelo ciclo- entes os inutilizados. Novos, sadios, va- apertada contra 0 peito ...
do Paul, suja de lidos - todos se foram~ Para a America, Andava la fora 0 Inverno a rugir - 0
ado. Emagrecidas para 0 Brasil, e os menos arrojados ou maiEvento ... 0 mar ... a chuva ... Na cozinha,
da pele macilenta pobres de sorte, para as outras ilhas do andavam as sombras a enroscar-se nas pare-

I1 d 1 f b . . ... ... d, e 0 hos e rlS arqulpelago. Por elas tambem andara 0 Ano es negras... ..
elhos a tombarem da Fome. Contudo, qualquer terra onde os ~edo ... Todos tinham medo ...
confrangedoramen- olhos nao tivessem chorado tanta desgra~a

rninhas flacidas - tinha de ser melhor do que esta. Os pais (c.on.u.n.ua n.o r.Jltox..uno f1ltmelto)
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• JOE MORRIS PREVE
~

ANO DIFICIL PARA 0 TRABALHO leste mes no Canada I

~-~------~;~--------l
I
I

VESEJO SER ASSINAl-ffE VO "CO- I
I

MllNIVACE'! ENVIO $5 VOLARES I

EM CHEQUE OU MONE~' ORVER PARA I

UMA ASSINATURA ANUAL.

STUART SMITH: NOVO CHEFE

DO PARTIDO LIBERAL DO ONTARIO

Stuart Smith, representante no Parlamentc
de Hamilton West, pelo partido liberal, foj
eleito l{der deste partido no dia 24 de
Janeiro.

Stuart Smith, corn 37 anqs de idade, e
psiquiatra de profissao e vai substituir
Robert Nixon que pediu a sua demissao) apos
nao ter levado 0 partido a urna vitoria de
pois de duas elei~oes.

~ ~ ~ ~

ADIREC~AO DA COMPENSACAO AU~ENTA ACONTRIBUICAO DOS PATROES

CASTIGO PARA FURADORES DE GREVE

TRUDEAU VISITOU 3 PAISES LATINOS
iEm Cienfuegos, cerea de 25 mil pessoas ou
'dram Trudeau discursar em espanhol.

o Canada,nunca cortou rela~~es corn Cuba,
nem colaborou no embargo comercial, que as
na~oes das Americas dirigidas pelos Esta
dos Unidos tern imposto aquele pals.

o objectivo desta visita)aos tres pa{s~~
da america latina esta relacionado C~,l1 a

ro acompanhou-o sua esposa, Margaret Tru- - d ,. do Canada numa pollti-"" . . . . expansao 0 comerClO , J

deau, e 0 bebe M~chel. A vls~ta ~e ~r~deal ca de op~ao pelo Terceiro Mundo,-que procu-
a C~b~ dur~u 4 dlas e t:ve.mals.s:gnlf~cadc ra rela~oes internacionais mais vastas,
pOlltlcoJV1StO ser a prlffielra Vlslta a para contrabalan~ar a influencia dos Esta-
Cuba, depois da revolu~ao, do chefe de urn dos Unidos.
govern~ norte-americano. . Trudeau ja tinha visitado Cuba,em 1963

Trudeau, teve urna recep~ao calorosa, nao coma professor de leis e, fazendo uma com
apenas por parte de Fidel Castro, mas tam- para~ao, declarou que "houve imenso progre
bem do povo, que acorreu em gra!1de nUllero. so rrestes anos desde que aqui estive".

Cerca de 500 trabalhadores do correio
da area de Toronto, receberam cartas no
dia 3 de Fevereiro, dizendo-lhes que esta
yam suspensos de serem membros do Sindica
to Canadiano dos Carteiros,por atravessa
rem a linha de piquete durante a greve de
8 semanas no Outono passado.

As suspensoes, efectivas ate a proxima
assembleia geral do sindicato em 1977,
nao afectam os trabalhos, mas significam
que eles nao poderao tomar parte em activi
dades do sindica~, nao poderao atender
nenhurna reuniao, concorrer para urn posto
ou votar" em qualquer materia - ate que a
suspensao seja levantada.

o primeiro ministro do Canada, Pierre E.
Trudeau, visitou durante 10 dias 0 Mexico,
Cuba e Venezuela. Nesta viagem ao estran
geiro, que teve inlcio no dia 23 de Janei-

AUMENTO DE TAXA PARA BREVE••

O,H,I.P,:
)

CQNEERElli8
SOBPE t1ULTICULTURALISr10 Er'1 OTTAHA

~

OFICIAIS DA IMIGRACAO ABUSARAM
DE MULHERES IMIGRANTES

Joe Morris, presidente do Congresso Cana
diano do Trabalho prediz que, 1976 ,sera urn
ana mau e dif{cilJpara os dez milhoes de
trabalhadores canadianos. Segundo os eco
nomistas do Congresso Canadiano do Trabalho
(CLC) espera-se que 0 desemprego para 1976
suba para 8.5%, ou seja cerca de 1 milhao
de trabalhadores desempregados. Morris dis
se aos jornalistas, "0 controle dos sala
rios nao vao afectar nada ou reduzir a ten
'sao industrial neste pa{ s ... a taxa de creE
cimento da economia baixara, criando ainda
mais desemprego".

Este ana havera 710.055 trabalhadores
(42~5%) que,entrarao em re-negocia~ao dos
contractos cplectivos de trabalho.

Realizou-se~emOttawa,a segunda conferen
~ia canadiana sobre multiculturalismo, do
lia 13 a 15 de Fevereiro) subs{diada pelo
}overno Federal.

• Assistira~ a essa conferencia 450 pessoas
relacionadas corn grupos etnicos. Dos portu- A Compensa~ao Operaria dos Trabalhadores Trabalhadores invalidos recebem 75 por
gueses de Toronto, que atenderam a conferen do Ontario (Ontario Workmen~s Compensation cento d~s seus ganhos ate ao maximo de 15
cia temos conhecimento apenas da Ilda Augus Board) impos urn aumento medio de 22 por mil dolares.
to e Filomena Almeida-Medeiros. Esta con- cento nas taxas dos patroes} para 'providen- Ern 1974 a Direc~ao pagou mais de 324 mi-
ferencia tern 0 fim de dar ao Ministro de Ciffi' benef{cios aos trabalhadores acidenta- Ihoes de dolares em reclama~oes.
Trabalho, John Munro, tambem responsavel dos. Michael Starr, presidente da direc~ao

pelo multiculturalismo, urna ideia do que tinha planeado urn aurnento de 35 por cent0
pensam (sobre grupos etnicos. A assembleie mas esta percentagem nao foi aceite pelo
bienal foi organizada,pelos 95 membros do Ministro do Trabalho, Bette Stephenson.
Conselho Consultivo Canadiano Sobre Multi- Os patroes passarao a pagar uma media de
culturalismo (Canadian Consultive Council $1.83 por 100 dolares de salario.

.. on Multi culturali srn ), estabelecido em 1973
per Stanley Haidasz. A conferencia sera
aberta pelo Governador Geral Jules LegeI'.

Oficiais de varios departamentos da imi
gra~ao , em Montreal, tiveram rela~oes sexu
ais corn mulheresycujos docurnentos andavam
a processar, revela 0 relatorio de urna
comissao de inquerito, apresentado nos
Comuns,no dia 26 de Janeiro,pelo Ministro
da imigra~ao, Robert Andras.
A comissao foi organizada,em 1973 a seguir
a relatorios de corrup~ao. Andras,anunci
ou depois que disciplinou}3 oficiais e dois
Olltros ja tinham sido despedidos anterior
mente e um terceiro pedido a reforma.

o relatorio contem uma serie de recomen
da~oesJ para controlar mais os vistos dos

it visitantes, paraI' as actividades de inter
mediarios, que exploram estrangeiros ansio
sos por entrar no Canada e for~ar os patI'o
es a empregar pessoas apenas corn licen~a

de trabalho.

·0 ministro da Saude do Ontario, Frank
Miller, disse numa entrevistaJno dia 2 de
Fevereiro que,tenciona aurnentar a taxa de
s eguro de saude (OHIP), mas baixar 0 exC"es'
so as pessoas que nao usam os servi~os de

~ sa~de. Ele diz que procura maneira~ de
eVltar,que pessoas corn pequenas quelxas
utilizem demasiado os servi~os de' saude.

A taxa do seguro de saude (OHIP) tem sido
de 11 dolares por mes por pessoa e 22 do
lares por mes por familia desde 1972.
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po~ LUIS FERNANVES

263 Niagara St Toronto

E, perante, 0 desaba!"o de alguma mae
desesperada, acontece 0 dichote covarde
de "revolucionario" que depois ter os
bolsos cheios com os lucros que 0 emi
grante deixou, as "gorjetas" com que
"cai u" ou 0 voto que deu, se atreve ao
insulto -

- Portugues de 2~.

disse que 0 pais estava arruinado por
causa do saque colonial, e as pessoas
deveriam contribuir com um dia de sala
riD por mes para urn novo banco de so
lidariedade. Samora Machel anunciou
a nacionalizacao das casas desocupadas.

o Natal ou 0 Verao das ferias e roma
rias trazem-nos enchentes de irmaos.

Quem, melhor que urn Port~gues, conhe
ce a Saudade?!

"Gosto amargo de infelizes" - disse
o poeta.

Contudo, e apesar dos rasgados enco
mios eleitoralistas, continuam a chegar
e partir em extens as compos iC; o~e s ferro
viarias .superlotadas, sem aconchego nem
comodi dade .

Em Vilar Formoso, Entroncamento ou
Campanha, continuam a ser recebidos ou
tratados do altb do desinteresse e da
estupidez de uns tantos.

Sol{citos, sac os bagageiros ...
A~edrontadas, as crianc;as choram com

desesnero.
Agarradas as saias da mae ou as ca.lc;as

do pai, fazem a estes aurnentar a impaci·
encia por nao saberem ~e hao-de dar 0

leite aos filhos antes ou depois de
tomarem 0 comboio.

Tel. 536-7256

588 College St. (Esq. da Clinton)

TEM PROBLEMAS EM SUA CASA COM OS CANOS DE ESGOTO?

... NAo SE PREOCUPE TELEFONE PARA WALDEMAR OLIVEIRA 364-6704
N ~

NAO SE TRATA SO DE ESGOTOS.TODA A QUALIDADE DE SERVICOS
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Neste pals agitado por mil ideias po
Ilticas, mil revoluc;oes diarias e com
oito milhoes de democratas, acontece 0

interessante fenomeno de todos e cada
urn se julgar 0 centro da revoluC;ao, 0

tabernaculo da Verdade.
Oh! Mas nao!
Exagero.
o "25 de Abril" continua por nao ter

acontecido para muitos (milhoes) dos
nos sos compatriotas.

Destes, posse citar-vos, como testemu·
nha. os habitantes dos nucleos rurais

Ido Norte e Centro do pals.
Sobre este grupo, a oportunidade de

reflexao sera futura.
Outro grupo, grande, imenso, dos qua

se esquecidos pela Revoluc;ao - os Emi-
grantes. r

Emigrantes - que daquele outro grupo
provem.

Oh! Mas nao!
Exagero.
Com a mais sabia das oportunidades,

no limiar das campanhas eleitorais, as
comissoes poll ticas dos Partidos "sa'.Jem
mui to bem" recordar estes compatriotas.

Depois ...
... Os que mais longe estao ou menos

vezes vem ao torrao natal menos sentirao
o amargor causado pela menor afabilida
de dos que ficaram.

o Presidente da Republica Popular de
Mocambique, Samora Machel, deu um novo
nome a capital deste pais, que passa
ra a chamar-se Maputo em vez de Louren
co Marques. No dia 3 de Fevereiro,diri
gindo-se a urna numerosa multidao,Machel

o que vai po..
esle mundo

feridas e urn milhao ficaram sem casa.
Na cidade de Chimatenango com uma popu
lafao de 20 mil pessoas, morreram 5.110
pessoas. Algumas aldeias desapareceram
completamente.
o Canada ofereceu donativos no valor de
100 mil dolares.
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SITUA~AO EM ANGOLA
Nas ultimas semanas,o M.P.L.A. conseguiu

praticamente urna vitoria total no campo da
luta armada e urna crescente vitoria diplo
~atica no campo internacional.

As tropas do M.P.L.A./ depois de terem
expulso para 0 Zaire as tropas e os merce
narios da FNLA, no norte de Angola, avanc;a
vam decididamente para 0 Centro e Sul do
pais e, depois de ultrapassarem 0 rio Queve
tomaram Huambo (9 de Fevereiro), 0 centro
de defesa da UNITA e outras cidades em
redor, tendo apenas pela frente, proximo
da fronteira, uma linha de defesa do exer
cito suI africano.

A luta entre os tres movimentos foi ini
ciada em J~lho de 1975. 0 MPLA (Movimento
Popular de Libertac;ao de Angola) e de ten
dencia socialista e tem recebido ajuda de
tropas cubanas e equipamento militar sovi~

tico.
A Republica Popular de Angola e actual

nente reconhecida por 40 palses no mundo.

MERCENARIOS FUZILADOS

J\.BALO DE TERRA NA GUATEr1ALA

~

SITUACAO NO CHILE

Segundo as Jltimas notfcias 0 numero de
vitimas 'do massivo tremor de terra na
Guatemala,que ocorreu no dia 4 de Feve
reiro, aproxima-se de 25 mil pessoas.
Oficiais de socorro calculam que~500

mil pessoas estao esfomeadas no meio de
ruinas. Cerca de 4QOOO pessoas ficaram

Foi divulgado entretanto que no dia 9 de
Fevereiro, 14 mercenarios ingleses foram
chacinados pelos seus proprios camaragas
quando estes se recusaram a lutar, mostran
do desejo de voltar para a Inglaterra.

Ha urna crise entre o~ l{deres d~ ditadura
militar do Chile, que ja levou a resignac;ao
do General Arellano Stark e, provaveImente,
levara ao afastamento do Presidente General
Augusto Pinochet que subiu ao poder em 1973
atraves de urn golpe militar violento. A
causa desta crise encontra-se, sobretudo,
na catastrofica situac;ao economic~, em que
se encontra 0 pais com urna taxa de infla
~ao acima dos 300 por cento nos liltimos

I m~s_~s~e~ nlimero elevado de desemprego.


