
lei 5/88
Resposta
is preocupag6es do povo

. Afirmado en comicio no Bairno dr lrihndade

Realizou-se na tarde do passado sdbado, dia 9,
uma manifestagdo dc apoio i promulgagio da Lei 5/83,
que introduziu ns penis de Chicotadi e interdiq5o de
resid€ncia. Promovida pelas ODl\Is, a manifestaqio
contdu com a participag5o de cerca de dois milhares
de moradores de diversos bairros, que se juntaram
num comicio que decorreu no Bairro da Liberdade.

Inic iada cerca das 16 horas,  a
manifestagdo contou com a pre-
senga do Inspector de Estado Rai-
mundo Pachinuapa, representantes
de Organizag6es Democrdt icas de
Massas e populaq6es do bairro da
Liberdade e outros bairros vizi-
nhos. A preceder o discursc de
Jaime Levi ,  Secretar io do Comite
da Cidade para a Organizaqio do
Part ido,  que se encontrava a or ien-
tar a sessSo, grupos cul turai5 apre'
sentaram danqas, apos o que se
seguiu a le i tura de mensagens das
O D M s .

<A le i  da chicotada foi  cr iada
por nos> af i rmaria Jaime Levi .

Complemento desta asserqdo, as
mensagens da OJM, da OMM e dos
Conselhos de ProdugSo, ref lect i -
rerrr o facto da criaEdo desta lei
corresponder as mais profundas

"aspirag6es do povo>.
<Quem n5o se ident i f ica com es'

ta le i?> interrogou a mensagem da
O\ ' IM, <quando var ias vezes ao re-
glessarmos do trabalho encontra-
mos a casa vazia?>. Mais ainda,
quands si tuag6es como violaqdo
de menores, pagamento de produ-
tos de pr imeirs necessidade ao
tr ip io do prego est ipulado, < fazem
parte do dia a dia>.

Recordando que o in imigo e
tambem o candongueiro,  a mensa-
gem dos Conselhos de ProdugSo
perguntar ia <onde esta a fabr ica
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deles? )  para a aquis iqSo dos pro-
dutos com que especulam?

<Esta le i> apelou a mensagem
da OMM, <deve ser apl icada a to-
dos ss inimigos da revolugSo> re-

cordando, para os que (perguntam
qual e a diferenga <<entre o chicote
no tempo'coionial  e a nova le io,
que (uma G3 nas mSos do colono
rnata,  mas nas mSos do guerr i -
lhciro salva o Povo mogambicano>.

Contudo, Jaime Levi  ressalvou

o facto de que <n5o basta termos
a le i ,  pois esta apenas ganha sen-
tido quando aplicada contra os
nossos in imigos. oE necessi t r . io
aumentarmos a vigilancia para a
sua detecqSo e neutral izaqdo>.

, .Denunciar d uma acgdo que exi-
ge coragem e determinaqdo, mas
n5o d uma coisa nova entre nos>,
af i rmaria Jaime Levi ,  que recor-
dou da Histor ia actuagdes ql le pro-
vam a tradiqSo dessa coragem.

No f inal ,  Jaime Levi  deixoJ a
promessa de que (neste mesmo
Iocal onde nds dangamos a nossa
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(A lel da chlcotada foi crlada Dor n6s> Jalme Levi, na tmrgem proferlndo o seu
diseurso

a legr ia  pe la  le i .  t ra remos o  pr i -
meiro candongueiro para ser chi-
ccteado na vossa presenga. Vamos
ver como 15 que eles danqam com
o chicote>.
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