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conrpdnhs qnti-oportheid
o Ruth First sssossinodshd um ono

com uma cerim6nia de deposigEo de flores na campa de
Buth First, esta manh6 no cemit-6rio'deLhanguene,inicia.sd hoje
a campanha anti-"apartheidri,organizada pdlo secretariado do
Comit6 do Partido Frelimo na Universidaai eduardo tvtonOiane,
em memoria desta soci6roga e que coincide com o primeiro anivers6rio do seu assassinato.

Estudos Africanos (CEA1 da Unlversidade Eduardo Mondlane, na capital
do Pais.
Com ela estavam o Prolessot tTlo.
gambicano Aquino de Braganga, Dr
rector do CEA, a Dr.e Brigett O'Laug l i n , d e n a c i o n a l i d a d ne o r t e - a m e r i c a n a
e professorano CEA, e Palfo Jordan.
O primeirs dia do programa cledi- em curso, estando de imediato pre. investigador sociaf sul.afrlcano,que
,i; tinha vindo a Maputo para participar
cado i memoria de Ruth First ser6 vista a realizag6ode mais duas
Da.
completado por uma palestra a rea- festras nos dias 24 e t1 de Agosto, #-:numa Conferrgnciada UNESCO,Agui
no de Bragangae Pallo Jordan ficalizar-se,pelas 20 horas na Faculdade pelas 20 horas, na Faculdade
de Mede Medicina,em Map_ito,dirigida pelo
dicina da UniversidadeEduaido l,,lcn.S
" ram feridos.
ProfessorAquino de Braganea,Direc- cJt.ale,cujos temas serio <Lutar pela
aRuth First, cafste no campo oe
tor do Gentro de Estudos Africanos A f r i c a d o S u l - A n o s 8 0 1 e < O ' S i s " batalha,
Gafste no posto de combare.
da UniversidadeEduardo Mondlane.
tema de Transportesna Africa Aus- como militante do ANC. militante Je
A palestra,cujo tema sere <O m6- trall, proferidas,respectivameniepcr
um povo que est6 a criar uma pdtria
todo de investigagSode Ruth Firstl,
Robert Davies e Marc Wuyts, mem. livre que pretende pdr a Africa tio
pretendeanalisar e aprofundaro tra.
bros do Centro de Estudos Africanos- Sul livre: sem bantust6es, brancos,
balho realizado por aquela sociologa
A Professora Ruth First, proemi- pretos, ffiulslss, mestigos e indianosn
durante os anos que trabalhou em
nente intelectual do Movimento ce
._ afirmou o Secretdrio do Comitg
Mogambiquedesde 1g/E aid A data LibertagSo\da Afrlca do Sut, taiecJu Central para
a Polftica Economica do
da sua morte, corno Dlrectora de
a 18 de Agosto de 1982, em Maputo. Partido Frelimo, Marcelino dos San.
lnvestigagSo do Centro de Esiudos vitima de uma violenta explosAo tos, durante
o seu imoroviso na ceri.
Africanos (CEn).
quando abria um envelope arrnadl- m6nia f0nebre da professora Ruth
Este programa dedicado A mem6. lhado.
First, que fol a enter,,arno dia 23 de
ria de Ruth First. que se ini':la hoje,
A Professora Ruth First encontra. Agosto de 1982, no Cemit€rio de
prolongar-se-6at6 Dezembro do ano
ua-se no seu escrit6rio no Centro de
Lhanguene,em Maputo.

