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No inicio do nosso segundo ano 

( de trabalho, gostariamos de tecer 

algumas consideraçôes, a nossa vi- 
vencia comunitaria. 

Somos hoje, urn nucleo, ja bastante 
numeroso, que se pode dar ao luxo de 
realizar grandes obras, bastando 

■ simplesmente que demos as maos, es- 
quecendo, o que de menos bom temos e 

‘ aproveitemos as boas qualidades que 

: possuimos e que tantas sao. 
Diz o velho rifao, "A Uniao faz a 

força", e que querer e' poder, bas- 

tando para tal, urn pouco de compre- 
ensao, urn minimo de esforço, e pode- 
mos demonstrar que somos capazes de 

construir uma comunidade de que nos 
possamos orgulhar, que contribua pa- 
ra enaltecer a nossa Patria de ori- 
gem, justifi^ndo plenamente, que 
afinal é verdade que demos Novos 

Mundos ao Mundo. 
"Voice of Portugal", dentro das 

suas limitaçôes, estard sempre aber- 

to a todas as iniciativas de qual- 
quer grupo, dando-lhe todo o acolhi- 
mento e divulgaçâo. 

É nossa intençSo manter e se pos- 
sivel aplicar a nossa secçSo, "Vida 

Social Comunitaria" e para tal ne- 

cessitando somente a colaboraçSo de 
Clubes, associaçôes ou quaisquer ou- 
tros grupos, dos nossos comerciantes 

e principalmente dos nossos leitores 
informando-nos com a possivel ante- 
cedência. Pequenos ou grandes acon- 

tecimentos,terao o nosso melhor cui- 
dado e atençâo. 

Outras rubricas serâo criadas, pa- 
ra cultura e recreio dos nossos lei- 
tores e todas as sugestoes que nos 

forem feitas merecerSo o nosso me- 
lhor esforço em Ihe dar a dévida 
projecçâo sempre que seja viavel. 

É bom ter sempre presente que Voi- 
ce of Portugal, como orgSo de comu- 
nicaçâo, é pertença de todos nos, de 
todos nécessita e a todos deseja 
servir. 

Se assim o entendermos, poderemos 

construir uma comunidade mais unida, 
mais ütil e corn maior representati- 

vidade, no seio da sociedade onde 

nos inserimos. 

A vida, espiritual, cultural e 

recreativa é tâo necessâria como o 

pâo que nos alimenta. 

a 

Expansâo 
COMERCIAL - BRAMPTON 

ApA.ûveÀXandû a opo^tunidadç. pafia con- 
■tackoA corn 06 no6606 c-ot^gca da aonunlca- 

çâo i,ûcÂxit, \)la Kâdlo, Jo6Z iWiio Coztho, 
do "fzàtival Poatugaii" z Vomlngoà ^zlo 
do "Canaoczl, dz^Zocamo-no6 ao oai>to z 
Q^paç.060 "kmazm Thz BaZzk", àÂXaado no 
canto da ClaAzncz z Kznnzdy, no poé^ado 
Sâbado. 

Sào-no6 izmpaz muÂXo agaadâvzlà, Z6tZ6 
zncontAoi, corn tâo Z6claazzZdo6 , como amd- 
vzZi atnigoà. 

Vzpoià dz algumoi, {^otoà qaz lloubtAorn 
Z6ta notlcia, lomoi> màozùnzntz azczbidoà 
pzZoi az6pom,dvzts do Z6tabzZzcxmznto corn 
quzm taocamofi algumcu, tjnpA.Z66ÔZ6 z a pao- 
mzàia dz uma poààZozt zntAzvlita. 

Ao "Tzàtlval Vofitsj.gu.ti," z ao "Cafifioczt" 
noi, pzii>oa6 dz Jo6Z ïkdfiio z Vomlngoi Me£o 
dz6Zjamo6 ai matofizi pfioipzAtdadzi, na 
tafiZ^sa qaz tâo z^tzizntzmzntz otzm dzizn- 
votvzndo. 

Aoi Aziiponidvzii pzZo Amazzm "Thz 
BfUck" dzizjcmoi boa zitadia zntfiz noi z 
ôptimoi nzgôclOi. (continua Pag. «.) 

0 nosso Redator, corn Mr. Wayne Hartley, 

director das operaçôes e Mr. Nigel Lea, 

director de vendas, trocam impressôes 

José Mario Coelho ao microfone de Festival Portugues, trans- 
mitindo directamente de "The Brick" Warehouse, na Clarence e 

Kennedy, em Brampton 

Poitiigtieses 
podeiii ser 
técnicos 

na Nmarégua 

A possibilidade de orga- 
nizar equipas de coopéran- 
tes técnicos portugueses pa- 
ra trabalhar como volunta- 
rios na Nicarâgua foi um 
dos pontos abordados no 
encontro realizado em Lis- 
boa, entre organizaçôes dos 
4ois paises. Uma delegaçâo 
do Comité ^icaraguense 
para a Paz (CONIPAZ) 
reuniu-se em Lisboa, com o 
Grupo de Solidariedade 
com a América Latina 
(GSAL) e o Grupo de Ac- 
çâo para a Paz. do CIDAC, 
tendo elaborado um comu- 
nicado final conjunto. 

POR BEN MALKIN 

OTTAWA 
0 GABINETE FUNCIONA À VOLTA 

DE NOVE COMISSÔES 
Com quarenta membros, o Gabinete formado pelo 

primeiro-ministro Brian Mulroney—o maior que o 
Canada teve até agora—vai funcionar por um sis- 
tema de comissoes. 

Das nove comissoes, a que concentrara maiores 
poderes é a Comissao de Prioridades e Planeamente, 
presidida pelo proprio primeiro-ministro, assis- 
tido pelo deputado do lucao Erik Nielsen. Dos 
seus membros (entre eles os ministros do antigo 
governo de Joe Clark, Don Mazankowski, Jacob Epp, 
e Ray Hnatyshyn), so dois é que nao têm experiên- 

cia parlamentar. As funçôes desta comissâo estào 
implîcitas no seu titulo, estabelece as priori- 
dades do governo, e consequentemente, o tipo de 
legislaçâo e de ênfase que sera dado a cada assun- 
to. 

A Commissâo para a Polîtica Externa e para a P'p 
fesa, estabelecida pelo ex-primeiro-mii''( , 
deau, foi desfeita, pois o seu trab'""’ 
reduzido e os membros raramente reiiternal Af- 
suntos tratados por aquela comissa»'f''->f‘ Clark, 
bertos pela Comissâo de Planeamento e Priorioadr 
onde 0 ministre dos Négociés Estrangeiros Joe 
Clark ocupa posiçâo de prominência, imediatamente 
a seguir a Nielsen. 

Tal como dantes, o Multiculturalisme teré pasta 
propria, que sera da responsabilidade de Jack 
Murta, deputado por Lisgar (Manitoba). Na sua 
primeira comunicaçâo ao pais, Murta afirmou que 
iria estudar o problema da reparaçâo das injusti- 
ças cometidas contra os nipo^canadianos durante a 
II Guerra Mundial. 
Murta é membre de duas comissoes ministriais: a 

(Continua Pag. 8) 
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Uma portinha, que.ficava em urn ângulo da 
quadra, abriu-se, e delà salram o principe e 
Lourenço Viegas, que desciam da terre. Quasi 
ao mesmo tempo assomou no grande portal de 
entrada o vulto veneravel e solene do bispo 
0. Bernardo. 

"Guardai-vos Deus, dom bispo! Que mui ur- 
gente negôcio vos traz aqui esta noute?" 
disse 0 principe a D. Bernardo. 

"Mas novas, senhor. Trazem-me aqui a mim 
letras do papa, que ora recebi." 

"E que quere de v6s o papa?" 
"Que de sua parte vos ordene solteis vossa 

màe " 
"Nem pelo papa, nem por ninguéra o farei." 
"E manda-me que vos declare excomungado, 

se nào quiserdes cumprir seu mandado." 
"E VOS que intentais fazer?" 

"Obedecer ao sucessor de S. Pedro." 
"Que? 0. Bernardo amaldiçoaria aquele a 

quern deve o bago pontificial, aquele que o 
alevantou do nada? V6s, bispo de Coimbra, 
excomungarieis o vosso principe, porque ele 
nao quere p6r a risco a liberdade desta ter- 
ra reraida das opressoes do senhor de Trava e 
do jugo do rei de Leao, desta terra que é s5 
minha e dos cavaleiros portugueses?" 

"Tudo VOS devo, senhor," atalhou o bispo 
"salvo a minha alma, que pertence a Deus, a 
minha fé, que devo a Cristo, e a minha obe- 
diencia, que guardarei ao papa." 

"D. Bernardo! D. Bernardo!" disse o prin- 
cipe, sufocado de colera "iembrai-vos de que 
afronta que se me fizesse nunca ficou sem 
paga!" 

"Quereis, senhor infante, soltar vossa 
mie?" 

"Nio! Mil vezes nào!" 
"Guardai-vos!" 

E 0 bispo saiu, sem dizer mais palavra. 
Afonso Henriques ficou pensativo por algum 
tempo, depots, falou em voz baixa com Lou- 
renço Viegas, o espadeiro, e encaminhou-se 
para a sua câmara. Dai a pouco o alcicer de 
Coimbra jazia, como o resto da cidade, no 
profundo silêncio. 

(Continua) 

MALHOA 
1855/1933 

âS PAPASî-QUAORO A dL80, S<»RE TBLA PIMTADO FOR 
JOaK MMJIOA, m 1898 

É normal nas gazetas, periô- 
dicos e jomais, comemorar pon- 
tualmente urg artista quando a 
efeméride de uma data faz com 
que se lembrem as suas obras. 
Este uso e costume nem sempre 
corresponde àquilo que serâ 
mais importante registar, pois 
que assim, os valores mâximos 
da cultuia aparecem, amiûde, 
como datas de calendàrio e nâo 
como valores que vivam por si 
prôprios e aos quais se deva 
admiraçâo e estima por tudo o 
que de nôs e por nôs, portu- 
gueses, representam, enquanto 
povo corn uma cultura e uma 
identidade prôprias. Por estas 
razôes, fica jâ o leitor avisado 
que José Malhoa, nâo é por nôs 
lembrado a propôsito de uma 
determinada data ou efeméride 
de almanaque, mas sim pela sua 
obra impar, na quai «desfilam», 
como disse Ramalho Ortigâo. 
«todas as fases da vida dos 
campos e das casas rûsticas do 
coraçâo de Portugal». 

O Homem 

José Vital Branco Malhoa, 
nasceu na primavera de 1855 
nas Caldas da Rainha, dizendo 
dele alguns biôgrafos que, ainda 
garoto. jâ cultivava a arte la- 
dina dos rabiscos, pintando as 
paredes da Travessa de S. Se- 
bastiâo, onde cntâo vivia. Sabe- 
-se que os pais o destinavam a 
entalhador, mas quis a sorte 
que o artista Leandro Braga 
influcnciasse a familia do }o- 

vem a apoiar a vocaçào plâs- 
tica que cedo nele havia des- 
pertado 

Nâo foi um menino prodigio, 
nem um «sonso». pois no fim 
do primeiro ano de Belas Artes 
a informaçào do professor apre- 
senta-o como individuo de 
«pouca aplicavào. pouco apro- 
veitamento e comportamento 
péssimo», havendo outras infor- 
maçôes de que, por varias ve- 
zes, se viram os mestres obri- 
gados a expulsà-lo das aulas, 
tal o feitio irrequieto de que 
dava constantes provas. No en- 
tanto, estes primeiros passos 

nâo imftediram que terminasse 
o curso de pintura corn elevada 
classificaçâo e depois de alcan- 
çar o primeiro prémio todos os 
anos. Concorrente a bolseiro 
do Estado. o seu nome nâo fi- 
gurou entre os cleitos, pelo que 

teve de procurar outro meio de 
vida. 

Durante très anos vendeu 
chapéus e confecçôes numa loja 
de modas para senhoras, na rua 
Nova do .\lmada. apesar de. 
nas horas vagas, continuar tra- 
balhando. «A Seara Invadida», 
quadro que pintou nesta al- 
tura. durante as horas do al- 
moço. mostra jâ a admiraçâo 
que nutria pela pintura ao ar 
livre. 

Um pequeno dissabor, de ca- 
riz anedôtico, viria depois a 
forçâ-lo, definitivamente, a 
abandonar a provisôria profis- 
sâo de caixeiro. 

Uma senhora entrou um dia 
na loja e, ao encarar corn Ma- 
Ihoa, perguntou-lhe se ele nâo 

era aquele pintor que havia 
exposto um quadro em Madrid, 
obra que os portugueses ainda 
nâo haviam vislo, mas por con- 
trapartida lhe escangalhava os 
scus estupendos chapéus! 

Malhoa acabaria por aban- 
donar a profissâo de caixeiro c, 
apesar de casado e corn en- 
cargos, dccidiu-se a viver so- 
mente de e para a pintura. 

Um percurso estético 

A nosso ver, Ramalho Orti- 
gâo enganava-sc redondamente 
quando chamou a Malhoa. ain- 
da que para o elogiar. um ar- 
tista em que a pintura. é «toda 
de fora» e, mais adiante. num 
pequeno estudo que lhe dedi- 
cou. acrescenta que as suas fi- 
guras populares sendo malicio- 
sas. anedôticas. nào apresentam 
«nenhum esoterismo de pro- 
ceSso. nenhum duplo sentido. 
nenhuma ambiguidade» Ora c 
exactamente parte disto que 
contestâmes. A pintura de Ma- 
Ihoa. homem e artista de nasci- 
mento humilde. vai muito alcm 
de tal descriçâo, e se hâ coisa 
que ela nâo é efectivamente. e 
uma pintura «toda de fora», 
pois as suas telas denotam corn 
acinte um forte Iraço. a que 
Ramalho chama anedôtico. mas 
que os mais familiarizados corn 
os grandes movimentos das 
ideias estéticas de entâo. podem 
designar, corn toda a razào 
como o percurso estético que. 
nâo sô Malhoa mas muilos 
outros, percorriam; percurso 
que ia do naturalismo ao rca- 
lismo social, se bem que «mi- 
moseado» corn demasiados por- 
menores. 
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NOTA DA RBDACCÂO:->-As opinlôes exprès sa 
em artigos asslnados sâo da inteira res- 
ponsabilidade dos seus autores e podem 
nâo representar o ponto de vlsta do "Voi- 
ce of Portugal". S<5 serâo devolvidos os 
originals que tragam indlcaçâo para tal. 

O BISPO NEGRO 
00 N TO Atexandfie HeAcutano 

«Atraves de alRunias de/enas de variadas 
cuinpusiçôeü desfilam nos quadrus deste pintor 

quase todas as fases da vida dos 
campos e das casas rûsticas d» coraçâo de Portugal». 

Kuniiilhu Ortiuao 
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O PASSADO 
E O 

Por 
MANUEL 

SALDANHA 

rezar aos Santos da sua predilecçâo, 
agradecer-lhe as ajudas recebidas de 
Deus por sua intercessâo e rogar-lhe 
novas Graças. 

Grandes multidôes acorrem aos ce- 
mitérios a depositar ramos e grinal- 
das de flores, nas campas dos entes 
queridos erezarpor sua intençâo. 

Na vida familiar, depois de cum- 

fantil, deliram corn as pequenas pren 
das que recebem, brincam corn os ami- 
guinhos e jâ cansados, retornam âs 
suas casas, para um merecido repouso 

No dia seguinte é Dia de Finados, 
um dia de nostalgia e de pesar pelos 
parentes e amigos jâ falecidos. 

E um dos dias em que se celebram 
mais missas, para que todos possam 

TOPOS OS SANTOS E FINADOS 
Mais uma vez vamos celebrar, duas 

datas do calendârio religioso, que 
para nôs portugueses tem grande si- 
gnificado. 

Nas nossas ilhas dos Açores, o Dia 
de Todos os Santos, é dia santifi- 
cado de guarda e também conhecido 
como dia de Pâo por Deus. 

Todas as populaçôes, na sua maioria 
vâo âs igrejas, assistir â missa. 

pridas estas cerimônias, juntam-se â 
volta dos velhos pais, fazendo deste 
dia, um dia consagrado â familia. 
Coze-se milho, castanhas, fazem-se 
biscoitos, corn que se hé-de mimo- 
sear, filhos, netos, afilhados e 
quaisquer amigos que os vâo visitar 
e pedir o Pâo por Deus. 

Para os mais pequeninos, é um dia 
de alegria, e na sua ingenuidade in- 

participar. 
Logo de manhâzinha, mesmo antes do 

alvor, correm os fiéis âs igrejas a 
assistirem a Santa Missa de Finados, 
na intençâo de rogar a Deus pelo seu 
eterno descanso. 

E assim através os séculos, tem o 
bom povo português, mantido esta pie 
dosa tradiçâo corn respeito e devoçâo 

CANADA ACEITA REFU6IAD0S 

UCRANIANOS 
0 Canada aceitou 106 dos 119 ucranianos que fu- 

giram da Polonia no verâo passado quando partici- 
pavam numa peregrinaçâo ao Vaticano. A maior 
parte deles val radicar-se na area de Toronto. 

Bob Mykytiuk, présidente da Sociadade Canadiana 
de Auxîli 0 ao Imigrante Ucraniano, de Toronto, 
afirroou ao "Globe and Mail" que a sua organizaçâo 
estava a preparar-se para receber cerca de 90 re- 
fugiados apoiados pelo Governo, que deverâo come- 
çar a chegar aqui pelo fin deste mes . Os res- 
tantes refugiados estabelecer-se-ao noutras ci- 
dade do sul do Ontario e no Canada Ocidental. 
Mykytiuk acresentou que grande numéro de refugia- 
dos, entre os 16 e os 29 anos de idade, tem amig- 
os em Toronto que imigraram hâ dois anos corn outro 
grupo de desertores. 

A mais recente deserçâo em massa da Polônia foi 
também a maior e deu-se em 1982, quando cerca de 
500 polacos decidiram ficar em Espanha e noutros 
paises depois de terem recebido licença para sair 
do pais a fim de assistir ao Campeonato Mondial de 
Futebol. 

Mykytiuk, cuja sociedade ja assistiu mais de 300 
refugiados nos ûltimos dois anos, afirmou que o 
Canada é especialmente atraente para estes refugi- 
ados per causa da enorme comunidade ucraniana aqui 
radicada corn uma complexa rede de centres comuni- 
tarios, orgainizaçôes e igrejas. 

"CANADA SAVINGS BONDS" PAGAM 11.25 

POR CENTO NO PRIMEIRO ANO 

"Canada Savings Bonds", que entraram à venda em 
2h de Outubro vio vencer juros a 11.25% no primeiro 
ano. Por cada um dos 6 restantes anos, até atin- 
girema maturidade, foi estabelecida uma taxa de 
juros minimos de 7%. 

Entretanto, a taxa de juro para as obrigaçôes 
correntes foi aumentada para 11.25%, para o ano 
corn inicio em 1 de Novembre de 198A. Para os res- 
tantes anos a taxa minima sera de: 7% para a 
Série 38, 8.5% para a Série 37, e 10.5% para todas 
as outras séries. 

0 valor maxime de compra é de $75,000, mas os 
possuidores das Séries 27 (emitida em 1972) e 30 
(emitida em 1975), que estâo a atingir a maturi- 
dade, podem utilizer o valor nominal dessas obri- 
gaçôes na compra da nova série sem afectar o li- 
mite de compra. 

As "Canada Savings Bonds"sâo disponiveis em duas 
formas: Obrigaçôes de Juro Normal, que pagam todos 
os anos juros por cheque ou depésito bancario, e 
Obrigaçôes de Juro Composte, cujo juro é acumulado 
até à maturidade. Os dois tipos de obrigaçôes sâo 
vendidos em valores de $300, $500, $1,000, $5,000, 

?? ^9 .JjJ/P.CompjDsio   -T .dispqni,-.. 

TODOS OS DIAS SE APRENDE... 
«Os homens superiores discutem sobre as 

ideias; os espiritos médios, sobre os aconteci- 
mentos; os espiritos inferiores çobre as pes- 
soas» — Jules Romains 

«Um homem corn uma sô mulher, é como um 
automôvel corn uma sô.roda. Na verdade, o ho- 
mem deve ter quatre mulheres: a primeira para 
os trabalhos domésticos; a segunda, sô para a 
cozinha; a terceira, para o amor; e a quarta, pa- 
ra vigiar as outras très» — Ahmet Tevfik (parti- 
dàrio da poiigamia, conforme o «Alcorâo») 

«A vida copia a Arte» — Oscar Wilde 
«Toda a arte é propaganda. É universal e ine- 

vitâvelmente propaganda; propaganda por ve- 
zes inconsciente, mas muitas vezes deiibera- 
da» — Upton Sinclair 

«A verdadeira vida é sô a nossa vida interior 
o centre vital nâo esta no estômago, mas sim 
no coraçâo» — Guerra Junqueiro 

«As mulheres sâo as vitimas priviidg'iadas da 
ditadura, pois elas sofrem todas as brutalida- 
des que os homens sofrem e ainda as violên- 
cias sexuais» — Vera Mathias 

«O orgulho é outra aventura; a pior de todas, 
neste caso. Basta confundir esmola e amizade. 
Amizade no sentido lato, englobando os velhos 
piôneiros, o sentimento da histôria, ùnico fio 
moral que desenreda a teia. Pràtica evangélica, 
compreendem? Começa por nôs (como classe): 
todos solidàrios...» — Carlos de Oliveira 

«Nas revoluçôes hà duas espécies de pes- 
soas: as que as fazem, e as que beneficiam de- 
las» — Napoleâo 

«A cièneia que diz que o doente mental é pe- 
rigoso, nâo cura, reprime» — France Basaglia 
(antipsiquiatra) 

«O casamento sofreu um serissimo golpe, 
que foi o fim da primeira noite — que é o fim da 
virgindade e o fim da lua-de-mel» — Néison Ro- 
drigues 

AULAS PARA IMIGRANTES NA AREA 

DE TORONTO 

COSTI-IIAS, em colaboraçâo corn as direcçôes es- 
colares locais, organizou aulas de preparaçâo para 
a cidadania canadiana e curses de Inglês como Se- 
gunda Lingua a serem dados em Toronto e em varias 
zonas sub-urbanas. 

Os cursos de Inglês sào leccionados em Toronto, 
Woodbridge e Richmond Hill em Scarborough, Con- 
cord, Markham e York fornecem-se aulas de cidadan- 
ia apenas. Para além de aulas de Inglês unilin- 
gues, hâ também cursos bilingues em Italiano e 
Português . Os interessados devem contactar Irene 

,Patr_ij;_kj de Segunda a Sexta-Feira, das 9 às 15 h., 
pelo telefone nQ 53^-8A37. 

CoiaboAe. corn Vo-cae. oi PoAJtugat 
levcufuio um exemptoA do no66o Joànat, 
a um vi,zinho, poAente. ou anUÿo. 

RIA... MAS DEVAGAR 

-De quem é essa carta? 
-Porque é que voce quer saber? 
-Puxa! Voce é a pessoa mais curio- 

sa do mundo! Tudo voce tem de per- 
guntar! 

-Se voeê recusar, eu vou morrer! 
Juro por Deus! 

A moça recusou. 

Ele morreu. Sessenta anos mais 
tarde. 

-Eu lhe dou o jantar se, antes, 
voce rachar aquela lenha ali. 

-Esta bem- admitiu o mendigo. 

-Mas antes eu quero ver a ementa. 

Classificados 

Empregado 
DE ARMAZÉM 

TEMPO INTEIRQ 

Area = Dixie e 40Î1 

WaterDale me. 
Tel, 

Contactar 

624-2600 
J. C. BORGES 
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t>ÀGINA FEMININA 

THE BRICK 
WAREHOUSE mmw mwmmmmm'mm'mÊÊmmwÊm 

«** * -M*»* 

Entrada principal de The Brick Warehouse 

aouEossüfô 

MANTEIGA — Sonhar 
com manteiga, indica que 
serâ largamente recompen- 
sado se executar todos os 
seus pianos com exactidâo. 

MANUSCRITOS — So- 
nhar com manuscritos, indi- 
ca que todas as suas ambl- 
çdes serâo alcançadas. 

MÀO — Sonhar com 
mâos, prôprias ou alheias, 
indica que vai unir-se a al- 
guém que ama, independen- 
temente de ser casada ou 
solteira. 

MAPA — Sonhar corn ma- 
pas, indica que vai ser obri- 
gado a mudar de residència. 

MAQUILHAGEM — So- 
nhar corn maquilhagem, prô- 
pria ou a ver alguëm a fa- 
zè-la, indica que deve ter cui- 
dado com alguém que tente 
enganar. 

MAR — Sonhar corn o 
mar, indica que terà pela 
sua trente uma vida solità- 
ria. 

CHÀMBÀO À ÀLEMÂ 
(Para 4 pessoas) 

4 ro<Mas de chambâo; 3 colheres (sopa) de Vaqueiro; 1 co- 
llier (sopa) de farinha; 1 alho francés; 4 cenouras; 2 cebolas; 
500 g de tomate maduro; 2 deirtes de alho; 1 ramo de saisa; 
1 folha de louro; limâo; 3 dl de caido de came; 1 garrafa de 
cerveÿa; 3 folhas de hortelâ; sal e pimenta; 200 g de espar- 
guete. 

Retire apenas as partes amareias do alho francês, corte-o em 
rodelas e lave-o impecavelmente. Corte também em rodelas 
as cenouras e as cebolas previamente descascadas. Tire a 
pele e as sementes ao tomate e corte-o em bocados. 
Num tacho, derreta 1 colher de Vaqueiro e introduza os legu- 
mes arranjados. Junte ainda os dentes de alho esmagados, a 
salsa e o louro. Deixe estufar sobre lume brando. 
Entretanto, passe as rodelas de chambâo pela farinha e alou- 
re, dos dois lados, na restante Vaqueiro bem quente. Intro- 
duza o chambâo no recipiente que contém os legumes e 
regue corn o caido de carne e a cerveja. Temptere corn sal e 
pimenta e a raspa da casca do limâo. 
Tape parcialmente o recipiente e deixe cozer suavemente até 
a carne ficar macia. 
Entretanto, coza o esparguete em àgua abondante temperada 
corn sal e a que juntou as folhas de hortelâ. Escorta, deixando 
um pouco de àgua da cozedura para impedir que x>s fios de 
esparguete se colem uns aos outros. 
Na altura de servir, escorta bem o esparguete e deite-o num 
prato redondo. Regue-o corn o molho e os legumes e por 
cima disponha as rodelas de chambâo. Polvilhe a carne corn 
salsa picada e sirva bem quente. 

Nesta foto podem as 
leitoras apreciar a 
beleza das tonalidades 
das malhas Himavi. 

CULINÂRIA 

Interior do luxuoso salâo de vendas VOICE OF PORTUGAL 

500 g de bifes (de preferència 
da folha de alcatra); 2 colheres 
(sopa) de Vaqueiro; 3 cebolas; 
500 g de tomate; 2 dentes de 
alho; 1 folha de louro; 1 ramo 
de satsa; sal e pimenta. 

Tire a pele e as sementes ao 
tomate e corte-o em rodelas. 
Descasque as cebolas e corte- 
-as também em rodelas muito 
finas. 
Deite a Vaqueiro no fundo de 

um tacho e introduza, em camadas alternadas, as rodelas de 
cebola, os bifes, o alho cortado em lâminas e o tomate. Junte 
ainda o ramo de salsa e o louro atados. Tempere cada ca- 
mada corn um pouco de sal e de pimenta. 
Tape o recipiente e leve a cozer suavemente durante cerca de 
30 minutes. 
Se no final da cozedura o molho estiver muito liquido, des- 
tape o tacho e sobre o lume, deixe o liquido evaporar. Antes 
de servir retire o ramo de cheiros (saisa e louro). 
Acompanhe os bifes corn batatas cozidas polvilhadas corn 
saisa picada. 

— Em vez de batatas cozidas pode acompanhar estes bifes 
corn puré de batata. 
— Estes bifes podem ser cozinhados na panela de pressào. 
Nesse caso, usa-se uma carne mais barata. Para espessar, o 
molho terà que ferver um pouco mais destapado. 

f 

BIFES DE 
CEBOLÀDA À 
LISBOETA 
(Para 4 pessoas) 

HORdSCOPO 
A vida sentimental entrarà 
numa fase positiva. Nâo se 
preocupe excessivamente 
corn alguns obstàculos. 
Perigo de pequenos 
acidentes. Précisa de 
diminuir um pouco o ritmo 
dentro da sua carreira. 

Pessoa mais velha 
despertarâ o seu coraçâo; 
alegrias inesperadas estâo 
previstas na vida 
sentimental. Domine a 
tendência a falar de mais. 
Procure encarar tudo corn 
calma e agir 
equilibradamente. Hâ 
alguém disposto a dar-ltie 
uma ajuda financeira. 

Neste période, terà a 
compreensào de uma 
pessoa amiga. Vida 
sentimental esté sefc 
Intluência confusa. 
Pequenas moléstias do 
aparelho digestive. Esteja 
constantemente alerta para 
aproveitar algumas boas 
oportunidades. 

■M 

Os assuntos românticos 
estâo altamente 
favorecidos. Evite pensar 
em problemas que 
pertencem ao passade. 
Evite qualquer displicèneia 
no que se référé ao cuidado 
da saûde. Nâo empreste 
dinheiro nem objectes 
pessoais. 

Se surgir um obstâculo 
série na vida sentimental, 
nâo vacile em contar um 
segredo. Uma pessoa da 
familia estarâ a seu lado. 
Procure descansar o 
necessàrio num ambiante 
confortâvel. Période 
excelente para pedir 
favores. 

A partir de agora a sua vida 
sentimental vai mudar para 
melhor e notarâ que valeu a 
pena todo o seu sacrificio. 
Desânimo por causa de 
preocupaçôes corn a saûde, 
Sucesso prqmetido para 
sua busca de uma nova 
posiçâo. 

Pequenos obstàculos na 
vida sentimental serâo 
superados corn relativa 
tacilidade. Faça o possivel 
para nâo repetir antigos 
erros. Nâo abuse da boa 
mesa. Esta prevista uma 
melhoria no sector 
financeiro. 

Poderâo surgir exceientes 
oportunidades na vida 
sentimental, mas deverâ ter 
muito cuidado corn uma 
pessoa invejosa. Procure 
manter-se sempre activa e 
a sua saûde sera 
beneficiada. Durante este 
periodo, poderâ realizar 
corn sucesso uma 
transaegâo comercial. 

Procure dar importâneia às 
pessoas que fazem parte do 
seu ambiente. Romance 
bem sucedido desde que 
évité o ciûme. Aprenda a 
dominât seus impulses. 
Periodo favorâvel para 
tratar de assunto pendente. 
Faça o possivel para pôr 
em dia assuntos atrasados. 

o romance passa por uma 
fase neutra; deve colocar os 
pensamentos em ordem. 
Evite talar demais. Saûde 
corn tendência a déclinât 
um pouco durante o période 
actual. Nâo tente grandes 
realizaçôes nem faça 
inovaçôes no seu sistema 
de trabalho. 

Evite tomar decisôes 
precipitadas; figue certa de 
que o seu amor é 
correspondido. Nâo 
e^ueça um compromisso 
sério. Dé a dévida atençâo 
ao bom funcionamento do 
coraçâo. No sector 
financeiro as edisas 
avançarâo a contento. 

Para que o romance seja 
bem sucedido, deve 
encontrar uma pessoa do 
seu nivel espiritual. Nâo 
abuse da liberdade. 
Exigêneias de saûde 
poderâo perturbât os seus 
pianos. Nâo faça despesas 
que ultrapassem o seu 
orçamento. 

«A poesia é uma 

cançâo, mas sô faia- 

da» — Anônimo (po- 
pular) 
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AGENDA COMERCIAL_^îiüI2!^ 
-i -I -t Modèles 

Cidalia’S Fasl\ion§ 
Modèles de vest!do de noiva 

em exclusive 

Fatos e vestidos de cerimônia para todas 
as ocasiôes, executado por medida. 
Selecçâo de PRONTO A VESTIR 

AGENT. 
MEN'S, SYD SILVER 
ALU6UER E VENDAS 

55 George St. S. 

BAampton, Ont. L6V 1P4 

Ciddiia Martins 
Modista 

459.6244 
TEL. 

459.0738 

World Journey 
AGENCIA 
DE VIAGENS 
(nORTUGUESA) 

Passagens aereas e maritimas 
' Réservas de carro e hotel 
* Serviras do Consulado 

180 Queen St. W. 

457 2 211 ANA SILVA E MIFA RAPOSO 

Insurance Brokers Ltd. 

Seguros para 
com garantla 

todos 03 ramos 
e bom serviço 

180 Queen Street West 
Brampton. Ontario L6X 1A8 

Manuel L. Viveiros 

453-7329 

GQVERNO ADMITE A PRESENCA DE UM OVNI 
Dm OVNI que aterrou na 

pacifica aldeia francesa de 
Trans foi considerado real 
pelo Departamento Especial 
do Governo Francès, que ex- 
plica avistamentos de objec- 
tos voadorec nào identifica- 
dos. 

O Governo francês nunca 
fora capaz de encontrar uma 
explicaçào natural para rela- 
tas de avistamentos de OV- 
NIs. Desta vez nào tiveram 
outra remédia. 

Em 8 de Janeiro de 1981, 
um fazendeiro desorientado, 
Renée Nicolat, apareceu a 
carrer na cidade a balbuciar, 
corn excitaçào. 

Quando foi, finalmente, 
capaz de falar corn clareza, 
contou a amigos cépticos 
uma historié bizarre, mesmo 
tirade do fantasmagôrico: 
e/e vira uma estranha nave 
no seu prôprio quintal das 
traseiras. 

Segundo Renée, a estra- 
nha nave alienigena descera 
silenciosamente dos céus, e 
pousara mesmo ao pé da 
sua casa, cerca das 5 horas 
da tarde. Cerca de um minu- 
ta depots, arrancop na verti- 
cal e desvaneceu-se para os 
lados de leste. 

O Velculo extraterreno 

parecia-se corn dois pires 
agarrados um ao outra, cq- 
mo um oito, corn quatre es- 
tacas para aterrar, que 
saiam da sua barriga bri- 
Ihante. 

Mais tarde, Renée contou 
silenciosamente a sua histô- 
ria ao respeitado Centro Na- 
cional Para Os Fenomenos 
Espaciais Nào Identifica- 
dos, um ôrgào do Governo 
francès que examina oficial- 
mente os avistamentos de 
OVNIs. 

Desde a sua fundaçào, 
em 1978, a notàvel agêneia 
tem lidado eficientemente 
corn cerca de 100 incidentes 

incriveis por ano. Até à his- 
tôria invulgar de Renée, to- 
dos os casos foram explica- 
dos por causas normals. 

Naqueie dia nenhum saté- 
lite saiu de ôrbita nos céus, 
nào havia balôes de grande 
altitude atmosférica na 
àrea, e nào houve nenhum 
fenômeno natural, como nu- 
vens de gàs ou enxames de 
abelhas. 

Os cientistas encontra- 
ram traças de terra e erva 
queimados na quinta de Re- 
née e encaram o humilde fa- 
zendeiro como uma teste- 
munha de confiança. 

«FUI MORDIDO POR UM “CAO” ESPACIAL» 
■ 0 tcANIMAL» TERIA VINDO DE UM OVNI E MORDIDO A PERNA DE UM HOMEM 

^ Um trabalhador de 
uma companhia de 
electricidade no Texas 
foi mordido por um 
«animal» que nâo era 
deste mundo — a den- 
tada era de uma criatu- 
ra do tamanho de um 
câo corn pele fria e es- 
camosa como um pei- 
xe. Saiu a correr debai- 
xo duma nave corn um 
brilho verde. 

Um médico dum consuitô- 
rio de emergêneias que tra- 
tou Walt Clutter diz que as 
feridas das pernas deste 
nâo eram parecidas corn 
coisa alguma que ele jà ti- 
vesse visto. 

— Nâo eram marcas de 
dentes, embora a carne esti- 
vesse rasgada e lascada. 
Era como se o tivessem ata- 
cado corn arame farpado. 

Esta é a descriçâo a que 
Clutter, um trabalhador de 
uma empresa de electricida- 
de texana, se tem que habi- 
tuar. 

— É como se tudo fosse 
normal! Eu acho que tudo 
proveio da « lingua» daquela 
coisa. Era como se ele tives- 
se envolvido a minha perna 
em 25 centimetros de arame 
farpado e depois apertado. 
Tirou-mea pele. 

Clutter andava a estender 
cabos num turno tardio, ao 
anoltecer, quando reparou 

no que julgou ser um brilho 
eléctrico numa estrada du- 
ma zona deserta da regiâo. 

— Avance! corn o camiâo 
e sai dele para ir ver o que se 
passava. Havia uma nave 
qualquer, toda cheia de lu- 
zes. Era um desses OVNIs. 

«Depois, de repente, de- 
baixo dele, apareceu aquela 
criatura. Tinha mais ou me- 
nos o tamanho de um perdi- 
gueiro, mas nunca vi ne- 
nhum andar tâo depressa. 

«Ainda estava a cerca de 
100 metros de distâneia e 
cobriu-a mais depressa do 
que jamais vl. Nem segundo 
estava ao pé de mim. De su- 
bito, senti uma dor horrivel 
nas minhas pernas e ca! 
contra ele.» 

Clutter nunca esquecerâ 
aquele contacte corn o ani- 
mal alienigena. 

— Era frio — mesmo frio! 
— e escorregadio e macio. A 
seguir, pense! que se pare- 
cia corn a pele dum peixe. 
Era dum torn parecido corn 
azul. 

Clutter tem recebido pedi- 
dos, de muita gente para 
descrever a criatura e tem 
tentado lembrar-se de todos 
os pormenores. 

— Aconteceu muito de- 
pressa. E a luz era mâ. Tinha 
uma cabeça como a dum pa- 
pa-formigas. O corpo era re- 
dondo, quase como um ovo. 
Mas as pernas e os pés mo- 
viam-se tâo depressa que 
nâo passavam duma man- 
cha.   

atacou um empregado duma 
companhia de electricidade 
Texana, antes do seu dono 
alienigena o ter chamado 

(reconstituiçào) 
Logo que a criatura ata- 

cou, houve uma luz no OVNI 
e foi emitido um som alto. 

— Era um zumbido muito 
agudo, e, logo que a criatura 
o «ouviu», recuou. Depois, là 
foi, tâo depressa como vie- 
ra. As luzes à volta da nave 

giravam e depois ela partiu. 
Desapareceu em 2 segun- 
dos, para longe da vista. 

Os ovniologistas estâo 
extremamente interessados 
na histôria de Cutter e 
acham que ele pode ter co- 
nhecido o primeiro «animal» 
de estimaçâo espacial. 

— Se os homens espa- 
ciais estâo a voar para a Ter- 
ra, parece haver uma razâo 
para trazerem os seus bi- 
chos — diz Curtis Brenner, 
que esté a preparar um arti- 
go acerca do incidente de 
Clutter, — A experiência de 
Clutter parece o primeiro en- 
contro de primeiro grau corn 
o primeiro «câo» de guarda 
espacial, que foi obrigado a 
parar o ataque ao sinal do 
dono. 

Clutter também concorda 
corn isto. 

— De qualquer forma, sô 
sei que, se nâo tivesse acon- 
tecido aqüele estranho rui- 
do, eu poderia ter sido um 
«pato» morto. Aquela coisa 
enrolaria aquela lingua de 
arame farpado à volta do 
meu pescoço e apertado — 
e séria o fim! — DAN DO-, 
LAN (Copyright by «Sun») 

«Quer sobreviver a um ataque nuclear? Cave 
um buraco, cubra-o corn um par de portas e en- 
tâo jogue um metro de terra por cima. Toda a 
gente conseguirâ escapar se hpuver pas süfi- 
cientes» — Thomas K. Joes 

Fantastico saido 

14” COLOUR T.V 

$299«® 
105 canais 
36 meses 
de garantia 

partes e trabalho 

HITACHI 

14” REMOTE CONTROL 
$39995 

BRAMPTON ^ 
Colour & Sound Ltd. 

453-4455 Brampton Mall 
160 Main St. S 

VICTOR 
MARQUES 

Real Estate 

104 Main .St. \. Tel: 456-2422 

y 
Lilac Paradise 

CASA PORTUGUESA ESPECIALIZADA 

em roupas de Senhora e criança 

importadas de Portugal e Italia 
lambem teinos recordaçôes para 0 seu casamento 

50 Main St. N. 
Brampton, Ont. 

456-3344 

NUNO'S 
LANDSCAPING 

Corte de relva, poda, plantaçâo e 
corte da arvores. Trabalho de jardi- 
nageifl. Pavimentaçâo em tijolo e lim- 

peza de neve. Faz-se contractos. 

Tel. M51- 9668 

LIVROS PARA 'SUA ESTANTE 

Plantas de Interior  $3.90 
Como interpretar os sonhos $5.50 

Bricolage $3.90 
Como pintar sobre tecidos $4.20 

Motives para ponto cruz $3.85 

—Pedidos pelo telefone 535-5711 

—depois das 6 horas 
-Ediçôes 
Luso-Brasileiras. 
Enviamos sem encargos de transporte. 
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DECORACÀO 
POR joaquim arraya 

CHUTAR... 
No canto dtKctto tn^cfitoK 
-Todo o mundo sabe, mas vale a pena insistir de 

novo. Porque, os Portugueses imigrantes nao po- 
dem votar nas eleiçôes presidenciais? 

Panorâmica 
Sobre mobiliàrio de estilo 

& 
ENTRETIMENTO 

No numéro anterior, 
mostrar-mos irauito :su- 
cintaroente um resumo 
das diversas épocas, 
fazendo uma comparaçâo 
cronologica entre os 
estilos que fizeram 
época em França e Por- 
tugal, lembramos ao 
prezado leitor, que 
quando se faz referên- 
cia a um movel de esti- 
lo, Luis XV, Luis XVI 
ou outros, nâo se pré- 
tende dizer que tal mô- 
vel tenha sido fabrica- 
do nessa época. Um mo- 
vel diz-se "de estilos" 
quando apresenta deter- 
minadas caracterîsticas 
que deste fazem parte, 
embora possa muito bem 
ter sido feito nos dias 
présentes, um mével per 
tence a deterrainada épo 
ca se realmente o foi 
feito nas datas corres- 
pondantes. 

Hâ numerosos méveis 
que foram feitos na épo 
ca, que levaram muitos 
restaures, que se per- 
deram todos os elemen- 
tos autênticos. Um bom 

Cadeirào Luis XIII 

restaure nâo deminui o 
valor desses méveis, 
sio sempre superiores 
ao de um movel igual, 
mas apenas de "de esti- 
lo." 
A partir do meio do 

século passade, inicia- 
-se 0 costume de fabri- 
car méveis, emitando as 
de épocas anteriores, 
devido ao aparecimento 
de novos costumes de 
vida. No tempo de Napo- 
leâo III eram fabrica- 

[Na ûptntàû de um ncuAaàtznico) 

Mulher MAGRA e RABUGENTA 

Mulher GORDA é PREŒJIÇOSA 
Mulher MORENA é TEIMOSA 

Mulher BAIXA é BARULHENTA 
Mulher LOURA é CIUMENTA 
Mulher ALTA é BULIÇOSA 

Mulher FEIA é BOLOREISTTA 
Mulher BONITA é.   VAIDOSA 
Mulher JOVEM é TAGARELA 

Mul her . V lÜVA é FUNESTA 
Mulher VELHA é fugem DELA 
Mulher SOLTEIRA.. eu PERSIGÔ 

dos cépias, que nâo 
eram necessàriamente 
exactas, apenas servis 
para pôr novamente em 
voga os estilos tradi- 
cionais. Os motives fei 
tos no tempo de Luis XV 
ou Luis XVI, eram incon 
fundiveis, ja que os 
artistes faziam os seus 
méveis um por um, obti- 
nham linhas mais amples 
e equilibradas que as 
dos méveis fabricados 
no século passade, no 
inicio de fabricaçâo em 
série. 
Se pretender distin- 

Cadeira de braços Lsds XV 

guir 0 mével de estilo, 
sera fazer um exame dos 
seuspormenores ornamen- 
tals e das proporçôes 
das suas linhas ao fa- 
zer a comparaçâo corn os 
motives e proporçôes 

Cadeirào Luis XVI 

dos méveis autênticos, 
sera fécil descobrir as 
possiveis diferenças. 
Nos desenhos mostramos 
très estilos. Luis XIII 
Luis XV e Luis XVI, es- 
tes dois Gltimos muito 
mais conhecidos. 

01 c 
OF 

PORTUGA I 

(A) 
O QUE EI.ES DIZEM, *QS UORNAIS* 

APOS O "REGRESSO â SUA DIMENBâO 
-Sucessos dos dois ültimos anos deveram-se à forma como 

Eriksson nos responsabilizava. Palavras de Carlos Manuel 
IN. A BO LA 

UMA MULHER NA PRESIDÊNCIA DA REPdBLICA 
--Se a minha candidatura se precisar, é justamente no 

sentido de tentar superar essa constante polarizaçao da 
sociedade portuguesa. Diz Maria de Lourdes Pintasilgo 
IN. EXPRESSO 

D. BRANCA (EX BANQUEIRA DO POVO) 

-Jà nâo hâ nada a fazer, o Padre Cmaz abandonou-me. 
IN. DIÂRIO DE LISBOA 

PORTUGAL A CAMIISttIO DO MÉXIOO... 

-Antes do jogo 
Séria estupidez adoptarmos o sistema tâctico usado na 
Suécia. "É nossa intençâo jogar ao ataque, o problema 
esta em nos deixarem jogar como nos cjueremos." 
-Depois do jogo 
Se ganharmos sempre iremos ao Mexico  

"...mas temos de manter os pés bem assentes no châo." 
Palavras do seleccionador José Torres 
IN. A BOLA 

NO MUNDO DA PCÎMULA 1 

-Adoro correr e divirte-me imenso corn o meu trabalho. 
Talvez por isso as pessoas achem que levo tudo na brin- 

cadeira, que sou um bocado desconcentrado. É o meu fei- 
tio. Palavras do ex-campeâo do Mundo, Nelson Piquet 

ELA (SUA ESPOSA)-acha uma estupidez isto que eu faço, é 
raro assistir as minhas competiçôes, diz-me cjue préféré 
ver pela T. V.. Bom, mas o importante é que me dâ liber- 

dade e nâo interfere. Palavras do actual campeâo do Mun- 
do, Niki Lauda. 
IN. EXPRESSO      . 
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^ Canadian 

CANADA 

Panorama 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ticular, it assures the maintenance of 

RENDERS DECISION IN GULF Canadian fisheries on which the liveli- 
MAINE CASE hood of many communities in southwest 

Nova Scotia depends. 
The Secretary of State for External Af- in accordance with the terms of the 

fairs, the Right Honourable Joe Clark, Special Agreement both Parties have ac- 
the Minister of Justice and Attorney Gen- cepted that the decision of the Court is 

eral, the Honourable John Crosbie, the final and binding. 
Minister of Fisheries and Oceans, the in order to implement the Court's deci- 
Honourable John Fraser, and the Minister’sion in a smooth and orderly manner the 

of Energy, Mines and Resources, the Hon- Government of Canada and the Government 
ourable Pat Carney, commented today on of the United States have agreed that 
the decision by a Chamber of the Inter- fishing vessels will be given fourteen 

national Court of Justice in The Hague in days from the date of the Court's deci- 
the case between Canada and the United sion, ending at 2400 hours on October 26, 

States concerning the maritime boundary to leave the formerly disputed waters 
in the Gulf of Maine area. which now fall under the exclusive juris- 

Although the full implications for Can- diction of the other country. The De- 
ada of the Court's decision are still partment of Fisheries and Oceans is cur- 

being examined, the Ministers have noted rently notifying Canadian fishermen of 
with satisfaction that the boundary con- the geographical coordinates of the new 

firms Canadian jurisdiction over a sub- boundary. 
stantial part of Georges Bank. In par- The case centred on a dispute over the 

rich fishery resources and the potential 

hydrocarbon resources of Georges Bank, a 
large detached bank lying seaward of the 
Gulf of Maine off the coasts of Nova Sco- 
tia and Massachusetts. 

The dispute began in 1969 when the Uni- 

ted States protested Canada's issuance of 
oil and gas exploration permits on Geor- 
ges Bank, and it was expanded in scope in 
1977 when the two countries extended 

their fisheries jurisdiction to 200 naut- 
ical miles. 

In 1979 the two Governments signed a 
Treaty to Submit to Binding Dispute Set- 
tlement the Delimitation of the Maritime 
Boundary in the Gulf of Maine Area. A 

Special Agreement annexed to the Treaty 
was notified to the International Court 
of Justice on November 25, 1981. It pro- 
vided for the final determination of the 

maritime boundary by a five-member Cham- 
ber of the Court. The Camber was com- 
posed as follows: Judge Roberto Ago of 

Italy (presiding), Judge André Gros of 
France, Judge Hermann Mosler of the Fed- 
eral Republic of Germany, Judge Stephen 

Schwebel of the United States and Judge 
ad hoc Maxwell Cohen of Canada. 

The decision is the culmination of sev- 
eral years of intensive work in both 
countries. Following the submission of 

three rounds of written pleadings by the 
two sides, hearings were conducted before 
the Chamber in The Hague, from April 2 to 
May 11, 1984. Ambassador L.H. Legault, 
Q.C., Legal Adviser to the Department of 

Expernal affairs, was the Agent for Can- 
ada eind was responsible for the prepar- 
ation and presentation of the Canadian 

case. 
The boundary drawn by the International 

Court in today's decision divides both 
the fishing zones and the continental 
shelf in the Gulf of Maine area. The 
claims of the two Parties and the boun- 

dary line determined by the Court are il- 
lustrated on the attached map. 

APPOITMENT OF SEAN BRADY AS OFFICAL 
SPOKESMAN AND DIRECTOR 
OF THE PRESS OFFICE 

The Right Honourable Joe Clark, Secre- 
tary of State for External Affairs, an- 

nounced today the c^pointment of Mr. Sean 
Brady as Official Spokesman and Director 
of the Press Office of the Department of 

External Affairs. Mr. Brady succeeds Mr. 
John J. Noble. 

A native of Ottawa and a graduate of 

the University of Toronto and Cornell, 
Mr. Brady joined External Affairs in 
19 71. He has served in various Divisions 
of the Department in Ottawa and abroad in 
Hong Kong, Bangkok and most recently at 

the Canadian Consulate General in New' 
York. 

SECRETARY OF STATE EXTERNAL AFFAIRS 
EXPRESSES SYMPATHY FOR VICTIMS 
OF BRIGHTON BOMBING 

The Secretary of State for External Af- 
fairs, The Right Honourable Joe Clark, 

today sent the following message to Sir 
Geoffrey Howe, U.K. Secretary of State 
for Foreign and Commonwealth Affairs. 

"I was shocked to hear of the bomb at- 
tack on the hotel in Brighton and sadden- 

ed to learn that some of your colleagues 
had been injured. To them, and to the 

families of those killed in the attack, I 
offer my deepest sympathy. You may be 

sure that we join you in condemning this 

cxjwardly and senseless act." 

t-ifee a batoney ianduich: 
Tkz moAe b^iAod you've, got 
The. tit&i baloney you geX. 
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youi* Clu*istmas 
Dollar ^ 
€k>upoit 

See Details 
in store. 

Distributif!^ j 

Foodmart® 
Primo 

Spaghetti 
Sauce 

28 fl. oz. tin 

.99 
Save .56 

V  / 

Chinotto 
Soft Drinks 

24 X 280 mL tins 

5.99 
V 

Save 3.00 
  J 

Assorted Varieties 

Primo 
Pasta 

900 g bag 

.99 
Save .66 

V  ^ 

Diet Pepsi. Pepsi Free, 
Pepsi Free Sugar Free or 

Pepsi 
24 X 28(fmL tins 

(Limit 4 cases per famiiy purchase) 
(750 mL btls. .59 plus deposit) 

a.99 
Save 2.00 

Cut From Canada Grade A Beef 

Prime Rib 
Roasts 

4 • 6 lb. size 

65rS 2SS 
Save 2.00 lb. 

V ^ y 

Cut From The Leg 

Provimi 
Veal 

Scallopini 
per kg. 

Save 2 lb.>; 

Sienna 
Italian Style 
Mortadella 

New! 

   

Dempster’s 
100% Whole 
Wheat Bread 

675 g loaf 

.79 
Save .34 

V  J 

SHOP 
MmUB 

Of the 
following 
locnfions 

• SHEPPARD PLAZA, 
Sheppard Ave. W. at Bathurst 

• JANE PARK PLAZA, 
Jane Street at Alliance 

• DOWNSVIEW PLAZA, 
Wilson Ave. at Keele St. 

• JANE SHEPPARD PLAZA. 
Sheppard Ave. W. at Jane St. 

• CEDARBRAE MALL, 
Lawrence Ave. E. at Markham Rd. 

• BRAMPTON MALL, 
156 Main Street South - 
S. of Clarence 

• WESTDALE MALL, 
Oundas St. W. at Erindale 

Canadian 

Primo 
Tomato 
Paste 
5.5 fl. oz. tin 

.36 
^ Save .15 

Assorted Varieties 
Ready-To-Serve 

Quaker 
Cereals 2ss-369 g box 

Assorted Varieties 

Quaker Chewy 
Bars 225 g oox 

1.29 

1.79 
Frozen Concentrated 
Regular or Pulp Free 

100% Pure Florid 
Old South 
Orange Juice i2 Sfi 

1.29 

— 
Chick Pea. Romano, Kidney or Lentils 

Primo 
Beans 

19 fl. oz. tin 

.69 
Save .22 

Product of U.S.A. 
Florida Indian River 

White or Red 
Grapefruit 

VI i Size 

Product of Italy 
Canada No. 1 Grade 

‘Green Italia’ 
Muscat Grapes 

per lb. 

Carnation 2% 
Evaporated Milk 

385 mL tin 

.69 
Save .08 

Quaker 
Quick Oats 

Instant Oats 
900 g/1 kg pkg. 

.74 
1/2 Rrice 

Primo 
Arborio 
Rice 
750 g bag 

Primo 
Lady 
Fingers Cookies 
150 g bag 

Slices. Crushed or Tidbits 

Del Monte 
Pineapple 
14 fl. OZ. tin 

1.79 

.59 

.89 
ALL PRICES EFFECTIVE IN ALL DEPARTMENTS WED. OCT. 3184 UNTIL SAT. NOV. 3'84 ONLY. SAVINGS INDICATED ARE OFF OUR OWN REGULAR PRICES. WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES. 

e BRAMALEA CITY CENTRE, 
DIXIE RD. & HWY #7 

• VICTORIA PARK & 
SHEPPARD, 
Sheppard Ave. E. and Victoria Park 

e MARKHAM PLACE, 
Don Mills and Steeles Ave. 

e WILLOWDALE PLAZA, 
Yonge St. at Sheppard 
(Willowdale) 

e WESTWOOD MALL, 
Goreway Drive & Etude 

e JOHN GARLAND 
SHOPPING CTR., 
Martingrove Rd. & John Garland 

e MARKHAM CORNERS, 
5085 Sheppard Ave. 

e MARKVILLE SHOPPING 
CENTRE. 
5000 Highway 7 


