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cla accão banditesca.Cornu
A yrrovínciarle ïe{e continuará a necessitar de ajuda alimentar de emergência-até Abrif do pró- clescirrrerrto
cÌos €ìvãrrçosno norte, lá se ve.
ximo ano, alìe€ar de..ro longo da campanha agrícola do corrente ano ter registado uma proriução frr-tto
riÍica o r,etoino massivo dos desloca.
superior à clo'ano trai'lsacto. O facto foi anunciado durante a reunião do Governo Provincial dirigida dos sobretudo os quÈ se encontranÌ
pelc Primeiro-MÍnistro i\tïário Machungo, que desde a úitima sexta-Íeira eÍectua unta visita de tra- rro Malawi e que se movimentanr enr
balho àquela região do Faís. Ourarite o dia de ontem, Mário Machungo, acompanhado pelo Governa" direcção às zoàas de Ângónia e Tsan.
dor Frovincial, CadnrÍel Muthemfra, visitou o distrito de Angónia, considerado o celeiro da,provín- gano, segundo revelou Cadrniel ivluthenri:et.
cia. Porérn,este clistrito, asiim como grande parte da provínãia,não tem produzicloo suficiente deParaieliirnente,.
o Govelrlo Í)rovincial
vido às aciversidades;ia iratureza,Íactores estes agiavados pela acção criminosa clos bandidos arma- e no âmbito dâ ernergênciatenì se
empenhado.
na,clistribuicão
das terras
oos.
Apegâr rie clrancles,esÍorços
erììpreendíd':s,pelos orgarrisrnosdo' P.litido
e do Estacloe erÍì[iresas,a provincia
de Tete côtltÍnuaríi,ser uÌ rnais drlYzr
mentÉ)aÍectaclapela seca e pela,guerra. Mais reccrìtetrìenteo dratna asstrm i u d i m e n s ó e s ; c a c i vae z a l a r m a n t e s ,
já c1r,reas chuvas . caírarn mulio tardiarnente. nâ zona sul da - província,
e as cheias do, rio Zarnbeze assolaram os distritos <ie Zt:mlooe'Mágoe,
situacão esta aQrâvailapela pragu'de
gafairlrotosroue ?ìrrasoLtcompletanrenr
te zor'ìasFctencialnretrteorodutnras
de bens alinrerr'tares
localizaclas'ent
Chan,qara,,
Moatizc, Cahorá-Bassa'
e a
capitzrl pror,,inciai.
A siluação ó ainda nrals séria tluando cerca de 300 nril lrabitante.çrriven'r
na difícil condi!áo de deslocadosem
países vizinhos r-.oÌrtros 254 mi! movimentam-ser.iesesperadan:ente
dentro
da lrrovíncia havendo aincl:'tperto de
1 7 5 r n l l p e s s ô a sl ) e r t e n c e n t êas o c h a mado rlru;lo rlos aÍectlrclos;cla seca e
da quefi'a. A este propósito. o Go\ret'naíJor (;adrniel [.4r:thenrlra.sublínhou. rra Èrraexplanaçãoque há Íome
porque não se trl"erftrzdevido, funda.

mentalmente, à guerra de desestabi.
lÌzação.
A plovíncia cíe ïete faz Íronteìia
corn o Zirnbablvt-,Zâmbia e Malawi.
numa extensãosie 1 4â0 quilónìetrosre
taz ainda limite com as prorrínciasde
Sc'fala,Marrica c Zambézia,nulììa extensa linlìa de. 4'?Acluilómetros.lete
coinprr:enria12 distritos, utna bidade
e 34 postos administrativose í10 lo"
' calidacies.
'Ë esta reaiidadeque preocupaa delegação que é encabecadapelo Fri"
Ineíro-1,,4ì
n istÍc, lr,4
ário ivìaôhuui;oe-qtie
.inclr-rio l\rtiirisirocia AgriculÌura, Alexandre Zgndamela. Entretanto, ainda
públicosquaisquer
não íorarrr.tornados
coriclusões do íntenso. trabaiho tlue
r?sta cotÌritiva estil a desenvolver ern
ïete, iunto dos órEãr:s de direcção e
soberaniana 6rrovíncia.
tularlrungojá elogiou os esforços
levadcs a cabo na província, tendo
realçariotorlevia,gr-leos relatório$ató
então apfesentarlosrrãc retratavanì r1a
realiclarJe
todo.ulÌì coniunto c!e accões
qlre a po1:ulaç5oclesenvolvesob a direcr-'irr,'
do PartÌcio'e do Estado neste
Dcrrtotlc Peís, O qrÍê se Íez e o que

e,sementes .aos deslocariose al'ectaclos,assistêrrciasocial e rnédica,.abastecimento de água potável e o restâbelecirnentoda.dctividadeescolaratrzrvés, cfa recuperacâo das infra-estruturas destruíclaspelo ínimigo. Muthernb a , a e s t e . p r o p ú s ì t o , r e a l ç oou. a p o i o
que vÊnì senr"lodispensado a esta província por organizaçflesnão-governar n e n t a i s , a q usi e d i a d a s .
.'O Pi'imeiro.MinistroMário Machungo deverá dedicar-os próximos dias
da sua visita a,.ïete ao sector industrial, nomeaciamente,a, Hirjroeléctica
de Cahqra-Bassa,,
aICABBpMOC,.entrtr
outras unid:ìdesclo ranro.
que
De
salientar
a HCB. conÌ uiì'Ìa
A pr-ovÍnciarle Teie enfrenta, c.lntudo, umâ situação ljastairte ach.rersâ. capacidade instâÍàclàpiìra' à proijúçãó
075
real da
de
2
MW.
a'distribuição
Se por'um lado a.sitr"racão
militar ar-r
está abaixo de unr por cento.
,enerçyia
ruorte do Zarrl:eze tende a nrelhora;-, tseouïdn
revelou Cadnriel Muthemba
o mesrÌÌo já não accntece a sul . clo
mesmo'rio, onde se reqistâ um Íecru- rrrr"sessãoextraor(lináriãdc Goveriro
Proviricialorientada'.peiol'lrimeito-lvlinistro, sábado,úÌtinro na ciclade cle
Tete.

ainda se laz é ntuito mais 'do que
vem escrito íros vossos relatórios e
rrós actedÍtamos nisso, destaco,_ro
perêìnteos rnenrbros
Prinreiro-Ministro,
do Conìité'Provinciale!ì1ïeie.
A deleqacão visitante apreciou os
resr-rltados
da ofensiva.rniliiârenÌ Tete
que. per[ìitiu, a recuperaçãode dÌstri.
tos estrategicamente benr posiciorrados na produção.agrícolae índustrial.
O Primeiro-Mìnistro
teve a ocasião cie
iipi'ofurrdareste. assunto no..encontro
lravido sá|,'ado conì a direccãr das
Forçis Ce Defesa.e Segurarrqanesta
província.

Nesie,no,nenio estâo clestrrtídos
520 pcstes cle Ìrarì-sportefe, energìa
eléctrica parâ a r\f rica cio Sui. enr
colrsequênciada lccão irrirniç;4,Fiecorde-se que o..mês pass:aclo,fuÌr;çarnbique, Africa clo Sul e Portugaladoptâranr num encbntro enì Lisboa,:uma
a serem rasérie de recornenclações
tìf icadâs pelos re-spectivos Govertros
com vìsta à reâbilitâcão.doemoloendimentt cle Cahoitr-Bisga dúrÍrtü tje
'' 1B nteses.'
aproximadamente
Em declaracõesprestadas a' jor:nalistas no acto da assinaiura dos doas três partes forcnr unânicurì'ìentos,
mes €nÌ sublinhar o seu optimisÍIìo
quanto ao Íelançamento dc projecto
do HCB.
Enquantoisto,.a CARBOMOCreduziu significativarnente
o índice de ex.
tracçao e. escoanìetìto de carvão a
partìr de 1983 de.rÌdo à paralisacão
da iinha de canrinho de ferro Moatize-Beira.
.Para nrinÌnrizaros eleitos desta situacão. aqueJa.empleba adquiriu 33
carniões conì uma capacidadé dc 40
tonelaclascada, que serão afectados
em operacõesde escoanrento.
São estas algurras das questões
que a partir de hoje preencherãoa
agenda.de tal:alhos do Primeiro-Ministro, que rìas suas intervenç5esdestaca o Íacto de a sua desÍocação a
esta pfovíncíat6r como objectivDprincipal avaliar o, grau de aplicaçãodas
orientaÇões presiCeÍìciais emanadas
ehr Novegbro u.ltinroquarrdoda visìta presÌdencial à província de Tete.

