
Huth First fofi s
emterrtlr lr/ .

l{um ambienle de lulo e dor, mal ao nresmo tcmpo de luta c dc rclldarledrde, Ruth Firei
foi ontem a enlerrar, Fo Cemltirio dr Lhangueno, am Mqputo. Centenas de pesrors acompa-
nharam r malogrda intelectual, entra s6 quair aftor dirigenlol do Prrildo Frellmo r do Eslado
mogrmbicano, do ANC € do Partlde Comunista da Alrica do Sul o de outros movlmenlcr ds
llberlaglo. Familiares da inditosa gombarente, enlre os guais sur mlg, Tilfte Firsl, leu ffisrido,
Joc Slove, e tllhos, Gilllan, Shaun e Robln, esliveram presentel I osla drsmltlca cerim6r;ia,

nlElet

No luneral,  viam.sc tambdm rgoro-
s€ntantos r lo Corpo Diplomiit ico, scre-
ditado €m Maputo, e, sob. 'etudo,
muilos milr ianl€s do ANC e dl Par-
t ido Comunrsta  da Al r ica do Sul ,  que
fizoram do nosso Pais uma reta.
guarcla do .qu combate l ibertador
contra o rogr .e nazi-fascista de Pre-
t6rra. Nos rostos de muitos dos
presentes ara patente o ref lexo da
saudade f iue deixou a combatenle
agOr -  R r ' ; , 1 ,C?d?  b  v i da .

p: '
Firsi  I

, l  uma Semana  qu€  Ru th
rssassinada. num atentedo

bombi : , ' ! i  que ge reg is tou no Centro
de Esludos Atr icanos da Universidade
"Eduardo Mondlane" ,  onde e la  exer-
cia desde 1978, a sua acl ividade de
mi l i tan le  revo luc ionAr ia  e  dedrcada i
causa da l iberdade.

Essa acto terrorista, em qus f ica-
ram feridos o Professor moQambicano
Aquino de Braganqa, a Dr. Brigett
O'Lauglin professora do CEA, e Pallo
Jordan, investigador social sul - alr i-
cano, foi consumado alrav6s de uma
carta - bomba recebida no Cent;o de
Estudos Afr icanos, oito d;as antes,
precisamente quando decorria, na
6gpital mogambrcana, a Confer6ncia
sobre Gi0ncias Sociais, promovida
pela UNESCO.

O acto lerrorista. considerado dss-
de fogo como mais uma agressio e
vtolaci io A soberanra da Repnblica
Popular de Moqambigue, toi enorgi-
camenle condenado por Chefes de
Estado e do Governo, entrs os quais

Ramatho Eanes e P in to  Balsemio,  de
Portugal, Kennsth Kaunda, da ZAm-
bia, Arist ides Poroira, de Cabo Verde,
e Nino Vieira. da Guin6-Bissau, asgim
como por organizaQ6es oficiais e n6o"
.of iciais e poi forbas pol i t icas dos
mais diversos quadrantes, em p,art:-
cu lar  as oue se encont ram no Oci -
denle l igadas aos movimentos de
i lbertaQSo.

RUTH FIRST
CAIU iIO CAMPO PA BATALHA
- Ru:th Flrst calu no campo da

batalha, mag ela contlnuul connotco,
tercmol scmpre prescnlo a tua mo.
m6ria, o seu exemplo de mlli|lnlo
cont€qucnlr pcln causr .da librrdadr
- estas as palavras de Marcel ino
dos Santos, SecretArio da Poli t ica
Econ6mica do Part ido Frel imo, ao
prestar, em nome do Part ido, do
Estado e do Povo moqanrbicano, a
i l t ima homenagem hguela que, ern
v ida.  soube dedicar  todas as susg
energias h luta contra o "op&rtheid..
pela l iberda<le dos povos.

Marcel ino dos Santos, depois de sc
relerir  is qual idades da malograda
intelectual cornunista, destacou no
seu elogio f(nebre que eslamos rqul
para dizermos em allo que o Povo
mogambicrno, apesar das conetanlpr
agrlrl6eo dt quc 6 vitima polo reoi-
m6 nazl-fascista da Alrica do Sul.
contlnuar'i Sornpre ao lado do Povo
gut-africano, no rur lula lurta conlrn
o racigmo o .aparthlldn.

Moses Mrbhida, 9ecrat6rio - Geral
do Part ido Comunista da Alr ica do
Sul e membro do Conselho ExEcutivo
do ANC, usou €m seguida da Ptlavra
pare destacar o caminho porcorr ido
por huth Fi ist,  na sua' luta t f i tanto"
que mil i tante, e as anteaqas Co qua
sempro loi atvo por Parte dc, regime
minoritdrio da Afr ica do Sul.

Outras personalidades hacionaig e
estrangeira$ pro.hunciaram-se tambdm
durante a cerim6nia, exprimtncJo o seu
sentimento de pesar perante o bdr-
baro e inesperado desaparlcimenlo
da sua companhbira de luta, ;olabo
radori e amige.

Com um grupo coral do ANC e cto
Part ido Comunista da Alr ica do Sul.
apreserltando cang6es de luta. a ut lr-
ma homenagern a Buth Frrst,  gue
se in ic iara  cerca das 10 horas.  so
ve io  a  terminar  quando eram sgns ive l -
mente 12 horas com entoar  a  In tor -
nac ional .

UI.IIVERSITARIOS MANIFE8T]IM-9!

Realizar-se-6 hoje, em Map{rto, com
inicio ls 15 horas, no Campo tJnlver-
s i tdr io .  uma mani festaq6o de hom!-
nagem a Ftuth  F i is t  e  de rog0dio  t . r
escalada de agresstro ,moviCa pelo
regime racista da Alr ica do Sut con-
tra o nosso Pais.

Na manifestaQ6o participa,"Ao pro-
fessores, esludantes e todos os' trs-
balhadores da Universidade "EduardoMondlane" .  Esta  jornada ds lu ta  fo i
organizada pelas estruluras pol i t icas
o administral ivas daquele estabelacl-
mento do Ensino Superior,


