
ci esquertln, o illittistro da InfornruQdo no uso
sa estQEAo enisset'a presentes ao acls

o

gl6s pelo t.o vez no Pqis

merrg

rs de radio-
c Mogambi-
ag6o emis-

locutores,
e outros,

em lingua

:cionadas ma-
las com a ra-
to a sonoriza-
ofadores, pra-
trabalhadores

erta qualifica-
ralizado outro
rrvirA tamb6m
que ir6o tra-

ing lesa,  sendo o pr imei ro  do g6nero
a ser real izado no nosso Pais. Os re-
dactores, em numero de cinco, a se-
rem formados destinar-se-do ao Ser-
v igo Externo da RAdio Moqambique.

In terv indo na cer imonia da inaugu-
rag6o, Jos6 Luis Cabago, comegou
por fel ici tar os trabalhadores da nossa
rddio pela sua capacidade de inicia-
tiva criadora ao materialiear o pro-
jecto da criagAo da escola, aprovei-
tando-se dos poucos tecursos local-
mente disponfveis.

Referindo-se ao facto de na prepe-
rag6o de locutores da riidio incluir
tambdm a TetevisSo 'Experimental, o
Ministro da lnformagSo disse que essa
6 uma forma de quebrar o departa-
mental ismo que ainda existe em al-
guns sectores.
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Pela primeira vez ,'tl;l#
Aplicsds no lbo
Lei do Chicotsda

A Lai 5/&?, que 'tntroduz e p6na
de chicotada fol apl icada pela pri-
meira vsz no dietrito do lbo, Pro-
v inc ia  de Gabo Delgado,  a  .do is  ind i -
viduos envolvidos em casos de furto
e falsi f icagSo de documGntos.

Segunde a sentenea, l ida em ptbl i-
lo peto Juiz-Prcsidente, o r6u Al l
Nkate, trabatnador do combinado pes-
lueiro do lbo, desviou 6O cabos de
io  de pesca,  por  in term6dio de uma
equisig6o falsi f icada.

Por seu turno. EuE6nio Supcr, an-
rolveu-se por diversas vcz6s, am ca-
ros de furto dom6stico.

Aos dois r6us foram aplicadas 3o
:hlcotadas, ho total, a16m de penas
lc prisdo quo variam de um a seis
neses,

Botqs e luvos
por(| cooperqtivos

ogrfcolss
As Orgeniza46€s NOIIAD da No.

ruega e a Fe<ieragSo Luterlna Inter.
n&cional, ofereceram no pa"xado sa.
bado, {50 parss de botas e 100 luvas
as Coojrer&tivss Agricolss da ],Is.ehe.
Y&, 11,4 Cidede de Maputo - infor.
rnou i, nossa Rc'porcagem uma font€
do Gabincto des Zongs Vet{cc r's,
cidade.

A entreEa slmb6lica ds{uelc equi-
pamento, que visa melhorar as g'on.
dlg$es dc trabalho doo soop€rativi$-
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