O Presidente Sonnra Machel foi recebids na tiLtima quinla-feirq, com. uma calorostj recepgfro pro'

peLa
porciortuda
':,::::ff:,

"Operq€o

l:,::';:o,ni,on'l,o''::ffr,"'';r;;ilr:
#:,:'!:'Jf,,!!'fff,Y;:f'

umudansa

O Maior,Genef
ne, havia recebld
despedlda de rneu
Partido e do GoV
coms d,a popul4E
de Pernba gue..$

W

mid

reun
t,:

,

Nl.51?lq1

lllcEnroe
feCUgO.Se

Grcompetirno RAS

Por ocasiio dr ,msssgom do
Dla l{rclonal des- Estrdgs Unidor de Am6riori o PrdPidente
da Reprtblloai PoPular do lflo9amblquei Safuora Uogls Maoiel, onuiott umatfou
6cnsagem de
homdlogoi
fellcita0Oog ao
Boneld Rorgpnr
rApotofto o3tr ocasillo .pare
pol|
s{pres6at, a ftorsr srtitfaoe"
'relrg6es
euolugio poeitlve das
cntnD os noscog'dole Dalses que
consollda a baie pere o desonvolvlmsnto nofimrl da ""oooperavenoeo blhtcral muturmont
taloean - slllente s mensagonrr
lltle$g-om. termlqe

deqe.

o cli
eilf

Reallza-8
de Energiadt
encontrade$f
Mlnlstro,deH
questoesde.e
r6ncla Goordi

densiaf.emitlda do local de proveniencia,.a canalizar aos organismosautoA reuniEodS
rizadoq
gia dos'(nove).(
Algun'saparelhosda Forga.A6reade
Mogamblquee das l3M. esr6e Cesta- t€gra-se nos tfg
cados para o efeito e atectos aos
da Cimeira tlos'
De acordo com as orientagoes do
Comandos Operativos para a evacua- de Governo do$
os
deComando Central Operativo,
96o dos lmprodutivos habitando a ,cisempregados que se inscreveram fio
dade. :processoque 6 complementado
periods de 15 dias, que ontem termi- por comboios e pels trota rodo.ri6ria,
nou, merecem um tratamento privirg. composta por autocarrose canrroesde
giado. desde o apoio em transportesr carga, para transporte de bagagens.
alimentagdo e aloiamento at6 86 €hDurante o trajecto. aquelescidadSos
vio para os locais snde ser6o destaca66s. de bens pessoals que, natural. t€m garantldo'todo o apolo esserrclal
para uma viagem segura e r6pida. atd
mente, deverdo possuir.
aos locbis para onde v6o trabalhar,
Assirn. o mobili6rio que agueles cldadios porventura tenham na cidade, devendo af.' ser recebidos psias resdever6 flcar sob vigildncla de familia- pectivas:estruturas,que 15 toram pieviamente avisadas.
res. vizinhos ou amigos. com conhs.
cimento das estruturas polfticas do
Na garantia destas condlides e na
respectivo tocal de reslddncla.
colocagEs em postos de trabalho. os
Depois de uma fase transit6r.la.em
cidadSos gue se. Inscreveram voluntague os ihscritos da primeira fase vio
riamente.t€m tamb6m um tratarnentc
privilegiadq em relagSo 6os etonrentog Pedr6 Van Dt
se adaptar gradualmente A vida do
sector para onde forem Intggrados, .que,ser6o detectadosho pr€6€r,tefase
Entrgia dq' J
aqueles trabalhadores poderdo vit e
cqmpulslva; particularmentena possiengonlro na N
billdade de escolha dos rocals para
cidade recolher o resto dos seus bens,
nador no'i
medlante a apresentagSode urfia cr€onde deseiam ir trabalhar,

Os ComandosOpeiativoidas cidadesdeflnlram16as tarelas
que virios organlsmosenvolvidosna aOperag5oProdug&ort6m
de realizar,para que se gatantamtodas as condig6esloglsticas
necessdriasao sucessodesta acgeo.
Estas condlg6es loglsticas v6o desde a sa0de dos cidad6os a serem
evacuados, at6 ao respeits pelos respectivos haveres.
Em Maputo. um signiflcatlvo n0me'
ro de desempregadosque voluntariamente- se Inscreveramnag sedes dos
Grupos Dindmizadores e G6lutas de
Bairros; hi vdrios dias. epcontravam-se desde as primeiras hQras de ontem com as suas bagagens nas Zonas Adminlstrativas n0melos Oois e
seis" respectivamente, do Xipamanlne
e Machava-Sede.enquanto outros dei'pelos pr6prios
xaram ie a capital;
meios.
Na criagSo'de, condigbes loglstlcas
a garantlr, 'um dos aspectos centrais
6 o da'alimentagSo. que ser6 tome.
cida a todos os indlvfduos Qtl€ se en'
contrem em Centros de 'Evacuag6o
durante o percurso I fiesfig A che. ,
gada aos seus locais de destlno.
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O tenista britAnico de renome
internacional"John McEnroe recusou
urna proposta gue lhe hav{a
sido feita para participar hum torneio
da modalidade a realizar-se na cidade de Sun-Glty, na Africa do Sul.
Em entrevlsta conced,ida recentemente em Londres, McEnroe iustifi.
cou a sua posigio aflrmando que
aacredita na igualdaden.
Na mesma entrevista, o tenlsta de
renome mund,lal afirmou que lhe havia sldo feita uma choruda oferta
mas anSo considero acertada a mlnha ida 16 neste rnomentoD.
Outros ten,istas convidados a partf.
cipar no tornelo de Sun-Glty s6o
Jimmy Connors, Johan Kriek e Ke,
vin Gurren.
O tenista checo lvan Lendl, lgualmente convidado tambdm recusou.
Perguntado sobre quando 6 gua
previa a sua deslocagSo i Afrlca do
.rtannn
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Novo divisci
Edministrsti

:A Comlceio Especialdas cimaras de Assemble
bllca Fedefal da Nig6rrla rproyou. a8 recomendag
Repreeordantes
de criar 29 Estadoc (grovinolar) nO
19 ie eristentee..
Este passo aludar6 a recolver, conforme rcfslolt
naquele pals, os graves problemacrcllglo'sor,e 6$d
a Nli6rla, particulannentenos 0ltimos enoo.
l
A Repfbllca Federal da Nlg6rla habitada pol !
€lnlcos,.t€m cerca de '100mllh6e3de hdbltantde.'
gio do novoc Estados concorret6 pera a melhor
minorias naclona'ise para a sua partlclpagiomCc
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