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Um grupo de contra-re.
volucicnArios que se prepa'
rava para levar a cabo ac-

$6es do terrorismo e sabo'
tagem por ocasiao das cele '
brac6es do 25 ds Junho foi
detido. na semana passada,
cm Maputo, pelo Servigo Na
cional  de Seguranqa PoPu'
lar  (Si lASP).  Este bando
de agentes do in imigo ten'
c ionava igualmente real izar
atentados csntra a v ida de
dir igentes da Revolug6o mo'
gsmbicana.

A neutral izagio deste gru
po de contra-revolucicnArios
foi  possivel  gragas A acaSo
cia v ig i l incia popular,  qua
a ler tou  o  Serv ico  Nac iona l
de  Seguran ia  Popu lar .  De
imediato este procedeu a
um intenso trabalho de in.
ves t igacao que acabou por
levar a captura daqueles
egentes  dc  in imigo .

As investigacoes demons-
traram que aquele grupo de
assassinos contra-revolucio-
n6rios recebia periodicamen
te instrucoeg de servigos
secretos imperialistas ba-

seados na col6nia brit inica
da Rod6sia do Sul e na Afri
ca do Sul, onde tem base
ds subvers6o contra o nos-
so Pais.

Entre outras missoes.
aquele grupo de assassinos
oo Povo estava incumbido de
reconhecer pontos estrat6gi
cos da capital do Pais com
vista a futuras acaoes de
agressio e sabotagem. Ti-
nha igualmente instruc6es
para proceder a acaoes im-
portantes de sabotagem eco
n6mica.

Os agentes do in imigo t i -
nham em seu poder algumas
armas l igeiras e explosivos
que tenclonavam ut i l izar em
atentados contra o Povo mo

gambicano, em coordenagio
com outras acq6es a desen-
cadear por mercenArios e
lraidores que viriam do ex-
terior para praticar actos ter
roristas contra a Rcpriblica
Popular de Mogambique.

Este caso Yem demons-
trar, ' mais uma Yez que, i
medida que o Povo mocam-
bicano, dirigido pelo Partido
Frelimo, de passos decisi-
Yos na consol idacao da In-
depend6ncia Nacional ,  o in i
migo intensifica as suas ac-
C6es criminosas contra a
nossa PAtria e a nossa Re-
volugao, numa vi tentativa
de impedir a edificag6o do
Social ismo.

O seu objectivo imediato
6 desestabil izar a nossa so-
ciedade, criar obst6culos ao
processo de construgao du-
ma economia independente
e plani f icada e enfraquecer
o nosso apoio As lutas de

libertagio dos outros Poyor,
especialmente do Zimbabwe.
O seu objectivo final 6 des.
truir o poder revolucion6rio
do Povo Mocambicano. 6
entregar o no:rc Pais nova-
mente aos opressores e ex.
ploradores do Povo.

O facto do inimigo ter es.
colhido o dia 25 de Junho
para desencadear a sua ac.
gao criminosa mostra bem
aqui lo que efe mais odeia:  a
nossa independincia, a nos-
sa l iberdade.

Este caso mostra.nos tam
b6m, uma vez mais, quo
qualquer tentativa de actua-
c6o do inimigo fracassa
quando encontra pela f rente
a vigi l6ncia pcpular organi-
zada, que 6 a grande mura-
lha contra a qual se esma-
gario todas ac tentativas do
inimigo para destruir  a nos-
sa Revolugao.
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