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t Preridente ScrmorÍr frlschel sssisle
cr concerlo de Dollcrr Brgnd

O Presidente Samora Moisés Machel assisliu ontem à noite a uma eessão de gala propor-
cionada por Abdulfah lbrahim e o seu <Freedom Concerln no Clnerna Xenon, em Maputo.

Assis,trram a este concerto da
liberdade. membros do Burea.u Polt-
tico cjo .Co$Ìité Cenlral e d'c Partido
Frelimo, e zinda os PrimeiÌos Secre-
tários Provinciais do Parlido, que se
encontÌ'am em l4aput'J a parürcipar
na 10." Sessão do Comrte Central.

Constan,temente aplaudtdo pelos
presentes, Abdnìlah Ibrahim aple-
senlou x música de uín Fovo que
nasce, a música gue esmagará os
gritos bárbaros do fascis]ns G í{âpâr-
theid), que tortura,m a nossa terra da
qual brotará uma nova era de libeí-
dade e paz na AÍrica Austral
conf,ormg considera o ANC.

Elste foi o últnmo espectâ,euto
apresentado por Dollar Brand nesfa
sua  des locaçãs  a  M&,pu to ,  Os
<Fl'eedom Concertlr dexarão hoje o
noso Pais, com destino a Genebra.

Atrduliah lbrahijn apresentou r"Jm
êxito uma sél'ie Cie co,ncertos. ofga-
nizabos conjun'tamenLe pefu AMASP
e peio ANC e int'egÌ'ados ps ?í1." ant-
vet'sarÌo da fundação do Co,ngresso
Nacionaì Africano da África do Sul.

Nc inÍcto do prograrna do con-
certo apresentad'o ontem, tal eomo
havia fei.to no dix anterior. aÌrdullah
Ibmhim leu um poema . escrito por

Bridget O'Lauglin. professora norbe-
-amerÍeana que ficor.Ì fenda em con-
sequôncia do atenfado bo,mbrsta re-
gis'tadO na rcrça-feira. e,m Maputo.

Bn seguida, apresentou um poeÌna
da S'Ua autofia em que denuncra a
barba.ridade do <aparrheid>.

O concerto. que duÍÍ)u cerca cle
hora e meia, fci airrda preenehiclo
por vários númel'os. que sào uma
dernonstração da rlqueza cultural
sul-africana. No final dc espectacuÌo
mulicaÌ, I Fresidente Sanrora Machel
saudou os mús,lcos p,eÌa Arte que
acabavarn de a,presentar

Q Presidente Sanpra Machel ç slpçsa, lotogralados çr1p
v,ê à díreita do Chefe

o (Pvsqfltn7 Concert>,
do Esfado

dc Ábdullah lbrahim que se


