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� DiseD-rso do President-e , Samor ' 
o Presidente do Partido FBELIMO e Presidente da Republica Popular de 

MO!rambiquel Samora Moises MacbeI, proieria na semana passada, num 
grande comfcio realizado na cidade da Beira, um importante discurso em 
que tra�ou a orienta�ao de «(fazer da Beira 0 ponto de partida de urna 
qrande ole siva orqanizacionaI, ideol6gica, econ6mica e cultural))· 

Publicamos a sequir, na inteqra, 0 te"to do refelido discursp: .� , " , 

A nossa tuta. a Luta Armada de L1bertaC;Bo 
Nacional, foi parte da lut· para libertar a Humani
dade. Foi uma tuta p�a estabe lecer a igualdade 
entre os homens. foi uma luta para liquidar a discri
mins(:so entre Os homens: dlscriminacao socral, 
discrimina9Ao economica, discriminar;:ao cul-tu-al. 
dlscriminac;ao racial e discriminacao com base no 
sexo. A nossa luta essencialmen e foi para estabe
lecer a paz, 0 respeito, a dignidade, criar a perso
nalidade em cada urn de n6s. Criar 0 al110r entre 
as homens, 0 amor entre os povos de todos os can" 
tinentes, 0 amor eotre todos os homens - 0 )ens 

de todas as rar;as, de todas as cores. E: isto que 
contlnuamos a defender. 

. 

A nossa luta foi para estabelecfjr a solidariedad� 
,entre os homens, entre os' povos, a solidariedaae 

contra a exptoraQao do homem pelo homern, contra. 
a humi1hac;:ao. 

A experiencia do Povo moc;:ambicano e uma 

experiencia comum do Rovuma ao Maputo. Tivemos 
de passar por Cabo Delgado, Niassa. Nampula, 2am· 
bezia, Tete. Sofaia. Manica, Inhambane e Gaza para 
chegarl110s ao Maputo. Assim criamos uma expe
riancia comum. 

A luta comeqoUl do Rovuma. No, sau perourso. 
pelo caminho, foi·se consolidando, foi criando amor 
entre os homens, toi liqu ldando 0 racismo , 0 triba· 
lismo, 0 reglonalismo. Fo! liquidando a intriga, 0 
boato, calunia, a difamayao . Foi I iQuidando 0 des
preto entre as pessaas. entre os grupos etnicos. 
Fai liquidando os valores decadentes da burgu�sia 
colonial 

Mas para hquidar esses va lores te..,e que liqui. 
dar .os seus agentes. Os seus agentes eram a tropa 
portuguesa. Os seus agentes eram os si alas. os 
administradores, os capatazes do algodao. Os seus 
agentes eram os da PIDE, os da ANP. partido Gd 
Marcel o Caetano. Os do Movim.erto Nacional Femi
nino. Os seus agentes eram os GEs e GEPs, 0::; 
Comando!t e as Fleehas que vas 8bu�avam. as seils 
ageotes eram os regulos. 

Eles af estao libertados. 
A nossa luta, a medida queia avanvando� la 

liquidando a mental idade pequeno·burguesa, a ideo
logia do inimigo. Nas escolas. a caracteri$1ica do 
coloniaJlfascismo era a cOr'rupcao, 2 imoratidade 

era 0 flledo em vez de admira<;;ao, 0 mOOo e ez 
QO aspeito . 0 medo em vez da disclpllna. As aseo
las do tempo coloniat/fascista eramassim 

A nossa luta foi tiquidando 0 chicote, a machila 
o chibalo, foi liquidando a palmatona, Esta for a 
nossa luta. 

o PROCESSO DE INFILTRA9AO 

Desde 0 tempo do Governo de Transi��o, So
fa a. e em particular a cldade da Beira. foram 0 
centro de agentes renttentes. represantantes fieis, 
filhos espirituals do colonialismo. 

Quando chegamos a B elira, logo apos a assi
natura do Acordo de Lusaka. fomos ,recebidos pelos 
afilhados dos administradores, palas comadres do 
Movimentp Nacional Feminino, pelos membros d� 
ANP palos agentes da PIDE. Aqui na Beira toram 
eles que receberam a FRELIMO. Ofereceram carros. 
r es i dencias , organizaram festas oTganizaram tam" 
bern a «boa moca" para os comandantes da 
FAELIMO. 

Tudo isto para estarem a bem com a FRELIMO 
Era preciso acomodar o

'
s comandantes. "coitado$". 

que viveram 00 mato. enchendo·os de convites, de 
jantares , bons carros, alojandOj>s nos me!hores 1,(,1' 
tels, levando-os a esp�anada. 

Foi assim que tom8ram a direcc;:ao e prel"srs' 
ram 0 terreno para conduzir 0 processo em Mocam
bique. Prepararam condlr;o�s para conduzlf a op((ao 
politica do Governo da Republica Poplllar de Mo
cambiqu e. A Beira era urna c/dade racista. discrl· 
minat6ria, mas quando receberam os comandantes 
da FRELIMO todos se apresentaram como verdad91-
ras moqambicanos e combatentes consequentes con. 
tra 0 raeismo. Erarnos meotores do aclamo quem 
ofereciam as moas para conduzir os eomandantas da 
FAELIMO. procurando mostrar assim at6 que ponto 
chegava 0 seu anti-racismo. 

A .. bela mo<;a, de voz suave . . . como 0 zumbir 
da abe lha no ouv ido . .  a voz pre parada pata falar 
ao comandante que estsva i1ab ituado a ouvir 
canhoes. bombas de «napalm." bazucas e bombar
deamentos . Uma' voz bela que pergunt ao coman
dante 0 que gosta de beber, que musica prefere 
ouvir. E 0 comandante diz; TOda it musica. Como 
nao conhecia nenhuma musica ele tinha que dizer 
que gostava de toda a musica. E a menina tocou 
toda a musiea . -_ 

No dis s€guinte quando a populayao diz: aqoele 
era da PIDE, ele responde: Nao. voe' nAo eonhece. 
eu e que conheft0' Entao a populacao pergunta-se: 
Tu nao estav8s aquij eu conhe�o-o. eie matou 0 meu 
primo, torturou 0 meli marido, prendeu 0 meu lrmao. 
vfolou a minha fllha, sendo 8gente de PIDE. 

A Beira e .sto. E se n6s neo, conhecermos em 
'pro undidade todos os aspectos da 8e ira, t,avemos 
de disparar com os olhps fechados e atingir os OOS
sos amigos. 

pos Dinamizadores. 0 seu mer ito e grande. Aaa 
encontraram muitas dificuldades na Beira, especlat
mente por causa do raorsmo que sa manifestava 
nos hOteis, nos machimltombos, nos restaurantes, 
nas pens6es, nas praias, em toda a parte. 

A poputaCiao VJU a sua iniciativa totalmente des
trulda. A sua resistanci a, a sua capacidade de sa 
organizer COmO fO(Qa, tamb�m foram destruidas. 
Havia ausencia de conseiencia da si uac;;1!o, incapa
oidade de analisar Os fenomenos da Balra e de en� 
c ntrar a solucao correcta . . Entao surgiram manifes
laQoes de po pullsmo, esquerdismo, Ilberalismo, indis� 
cip l fna. Isto signifieava para eles tiherdade, que sa 
manifestava pela v lole n c\a de linguagel11, desorga
nizaCBo, falta de p ontualidade . faits, de programa
qaO, falta de defi"iQao clara das tarefas. E entao 0 
inimi go aproveitou-se disso . 0 i ni m lgo instalou-se. 

A Beira era centro de preparayao de crimlno .. 
505. Os agentes do Jardim humilhavam a popuJa� 
cao, brutalizavam a popu l�1'io, abus8,{am das mu
Iheras. Esta era a tareta espeCial dos·GEs. 

AINDA NAO OS DESALOJAMOS 
MAS SEREMOS IMPLACAVEIS 

Quando proclamamos a independElMcla, M a 
debandada de , colonos. Ent�o estes antigos agentes 
do inimlgo infiltram-se nas estrutuFss do Governo, 
das empresas. das fSbricas, infiltram·se em tOda a 
parte, tomam as redeas. E ate hoje ainda nao os 
desalojamos. Estao I dentificados. vlvem rfO nosso 
seio. 

Com a saida em debandada do.s colonos. os 
agentes do inimigo ocuparam grandes Kesponltabili
dades nas estruturas da FRELlMO, no Grupos Dina· 
mizadores. Alguns daqueles que ontem toram assas
sinos do povo chegaram a ser' nOS90S administra
do res. Como PQdiam aer bons administradores da 
FRELIMO'? 

Par ISSO, nas cooperativas. nas LoJas do Povo. 
ha'roubos de dinheiro, E quando n6s perguntamos 
onde eslao os 400 contos que roubo'u? Respon.de: 
Eu j8 0$ gastei, critiquem-me la. Roubou dtnheiro 
do Estado, roubou dinheiro do pavo' com que podia
mos construir �stradas. escolas, matemidades e 
I10spitais e ele quer que n6s 0 crltlquemos. Con
tuda, nunea tlnha roubado 0 ·dinhe ro do calono. 

Ao proclamarmos a Ind pendencla, demos res
ponsabilidades. mas nao demos a responsabllidade 
de roubar. Sa um administrador. ou um saoretario 
do Grupo Dinamizador. ou um director de fabrica, 
ou os membros de urna COl lissao Administrativa 
roubam. entao nao sao re resent antes do nO$SO 
Poder. a crime feito palo inspector da poll cia nunea 
e descoberto porque e ele que nomeia aqueJes que 
v�o investigar. Ele manda arq uivar 0 proc9sso e 
assim continuam os crimes, os abusos, as violac;:6es. 
as agressoes ideol6gicas, frsicas e morais. 

Todos conhecemos aquela l'list6ria dos animais 
que se reuniram para escofher 0 seu chefe. Esco
Iherarn 0 leopardo que assou a ter uma cadeira 
grande e passou a andar vestido. A nolte. oom a 
SUa corte, 0 pr6prlo chefe sai� para caQar os outros 
animais . 0$ parenfes vinham apresentar queixa ao 
chefe e esle respondia sempre� VIgia n caracteris· 
ticas do afllmat que comeu 0 teu filho. 0 quelxoso 
respondia: A (inica caracteristiea que temC)s vista e 
que esse animal tem cauda. Mas 0 chefe' tinha a 
cauda dentro, das calcas a astava sempre sentado. ' 
Por isso nao era possivel identiflca-Io. 

Assistimos a isto na Beira. Quando ocuparam 
lugares de responsabitldade, os antigos PIDE;o, 
ANPs, Ce>mando$, GEs, implantaram a iniusH9� na 
Beira e jato criou confusiio no !*Iio da populac�o. 

Eras utilizaram 0 nosso poder para vlolentar 0 
povo. Porque eles estao habituados a oorrupc;:�o. 
neo pedem viver a nossa vida, nao podem ter 0 
nosso comportamento. E a isto que n6s estamos a 

. -

re lizado, nil . capital de Sofal 

a Pre�ide1lte Samora Machel.acompanhadu for 01l.tros dingentes (10 Paltic!n ,> Utado, 3audalldo O{ paTiie'. 
parzles no comicio reali1ado a SUMltIa passadr.:. fra Beira 

asslstlr no nosso Pals. com maior incidencia na 
Berrs. 

, A "ossa esco la e a e tufa da nova mentatrdade, 
mase l<i onde estao tambem os parasitas. f: 
onde e tllo os formadorfls e ao mesmo tempo os 
def (maciores da nova m entahdade. Oesvtando os 
cbjectivos e"senciais da educaq80, os pr6prios pro
essoree fo entam a corrupeao. alimentarn a indls-

c ipli113 dos ar unos e 1 relaqao aos pais. A aluna 
que cOnheCe 0 professor e ace ita ir corn ale ao 
�i1, 'm bO not' m estudar. No anto, a 
que estuda mas na-o aoei to.car toda a musica, 
tem as n tas. Vivemos ISlo na BaiT em 1976. Tive
mos entao de tornar tlma serie de medidas contra 
esses professores corruptos. Antigos aesert res da 
FREL1MO, tra,dores da causa d Povo, tinham·se 
instalado' em escolas secundarias desta cldade. 

Com ales estav m os agentes potenciais do 
iI,imigo. insultando a Republica Popular de Mocarn
bique, denegrind a politica do Estatl • caluniando 

, os seus diri!jsntes. classiflcando de incapaz. 0 Po\'o 
mOQambicano .. 

Nos �omos implacaveis para com ales. Derru
barnos 0 601onialismo. Se os patroes dele nao con
seguiram veneer, quanto mais estes agentes fabri· 
cados it �Itima hora. Ficou-Ihes s6 a mania da imi. 
tElyBO. Pensam que' sao civilizados, conhecedores 
de 'sociedade, mas apenas sa limitam a imitar os 
gestos .do colono. 

Sabemos a hist6ria do macaco que v;U 0 51" 
dono a tazer a barba com uma nalJalha. 0 macaco 
schou que era bonito. Entlio preparou uma navalha 
oomprida, arranjou Un1 espelho e sabem 0 que fez? 
Cortou 0 pescoyO e morreu, pois pensava que e�a 
assim que sa faz a bartla. Estes desgracados sao 
cemo esse macaco. 

E esta a situaQao na Belra. 

CRIMJNOSO,S TREINADOS NA ROOeSIA 

Em 1976 aphcamos as sanc5es contra a ROdesia 
e entao dese:ocadeou-se uma onda de viol�l'tcia. de 
ct'lminalldade, de desrespeito, de paniCO e intran
qtJilidade gers! na cidade da 8eira. 

, Os antigos criminosos encontl'aram terreno na 
Rodesia e passararn perC! 113. Encontra ra m a zona de 
que estavam a p roc u ra durante ° Govemo de Tran
si<;:ao. ,QulsernOs r:eeduca-Ios enviando·os para 0 
Niassa porque somos generosos e respeitamos a 
vida das pessoas. Embota fossel'l1 crlminosos, nao 
os matamos. Prendemo·los e enviamo-Ios para os 

campos de I'eeduca<tao. De la fugirain para a terra 
do titio deles. o lat" Smith. . ' , 

Titio porque? PorqlJ€ e primo dos colones QU·:; 
estavam aqllf. Foram-se ember:, os colonos mas ") 
titlo ficol! Entao fugiram dos campos de reeduc:a· 
«ao e foram para a Rodesia. Muitos sao de Sotalu, 
Manica e TeL, onde a guerra colonial foi mais acesa 
e onde a repressao criou mais criminosos. Nao po
demos esquecer as massacres de Inhem ing'a . d:=. 
Wiriamu. de Joao 0 de Mucumbura. Quem foran1 
as au1ores'? Somente a tropa partuguesa? Nao, foram 
tamb r.l os Comandos e (lsses GEs m09amblcanos. 

Estou a lalar de mOf;aOlbicanos, brancos e pre
tos, que estavam no ex:ercito colonial e que durante 
Q Governo de Transi�ao foram encontrados com 
caveiras como c inzelros. Foram encontrados com 
frascos de alcoo l contendo orelhas humanas la der. 
Iro. Sao d6m�ntes. vfvem matando. Alguns estao n<lS 
administracoes, nas empresas. nG.s escolaa., como 
agitadores. Sao eles que oolocam conSlantemente 
a populacao em -sstado de alerta dizendo QUSlquer 
coisa vai aconlecer .,. Beira va; ser bombardeada .. . 
a nolte passaram avf6es,.. it noile ouviram-se. t;ros. 
Sao os antigos PIDEs, pollcias. sipa.ios. r¢gulos, 
GEs, Comandos e Flechas que lancam 0 panico 
antre a populavao. 

Tambem estirlo envolvidas as senhoras comadres 
do Movimento Nacional Feminino que so part icipa· 
vam para aprender a fazer bordados e bolos e 56 
cozinhavam quando hsvla festas da ANP. E por isso 
que dizem05 que s6 conheciam a gosto era comida 
quando experimert8vam 0 sal. � esta gente que esta 
aq u i na Beir?-, gente alien da, pequenos asslmilados 
que ate hojs clham a populaoao como populac;:ao 
indIgene. de cima para baix . 

Entao foram para a. Rodesia para poderern con
tlnuar este tipo d_ vida. Foram treinados e receberl;im 
armas: granades, mortel ros. minas e be las pata vir 
cac;ar em Mo.;:amblque. E assim que ns Beira assisti
mos a tiroteios, lan9amento de granadas e m lugares 
publicos, ataques contra alvos economicos, t nques 
de combustrvei, estradas, provocando perda de vidas 
humanas e prejll!zos materials. 

QUEM COMETE ESTES CRIMES? 

Quem sao os que cometem estes crimes? Eles 
vivem e conversam com a popula�ao. Utllizam 0 trl
balisrno como sua base socia\. Utiliza.m 0 regiona· 
Iis!l1o. <J familiaridade, 0 Ibcalismo El muitas vezes 
o raeismo atacando os da cor branca para crier 
estado de paniCO. Nos somes c on tra 0 racismo mas 
essa luta contra 0 racismo tem de ser uma pratica 
quotidiana, tem de ser vivida por cada um. Nao basta 
di,zer-se que ,sa e contra 0 raclsmo. Se nos f6sse
mos racistas nao terlamos razao de condenar os suI
·af,rica"os. 

Os tribalistas. os racistas, servem 0 imperiallsmo 
internacional: 0 imperialismo nao tem COt. A sua cor 
e a exploracao, e a opressao. a SU oor sao os assas
sinatos e os massacres das populacoes. 

Nem se uer servem os seus proprios interesses. 
Sao simples instrumentos. hom os dtl mao do impe
rialismo roram eles que condu'mam os rodesla nos 
para vlrem bombardear Dondo. Nhangau e os quar
leis das FPLM. E entre ales enoontramos a indisci� 
plina generalizad e a preguioa, Sac essas as. carae
ter[stieas do in lmigo e nao do POvo mo"ambical1o. 
Vern para a Republica Popular de MoC(ambfquE:, 
patrla nasclda do sangue e do sacriffcio dO povo, 
pcitria solid ' ria com todos os povos oprimldos, e que
rem constru ir a sua base de intranqulHdade na Beira, 
cldade libertada POf nos COm 0 nosso $a1'l91)9 e suor, 
cfdade libertada com c nosso sacrificio e determl
na<;1io. com a nossa coragem e 11eroismo. Seremos 
implac8vei para eom eles. , 

" 

Fa�amos u rna breve analise. 
No Governo de T.ransiQBo oomeyaram os Gru-

Uma tmt!nsa mtUUd.iio. cal�ulada ern mai6 (,� I' mtl p�JO(l.. apla1ldiu. t:·lt.us!(llticametlte os orientaroes tra� 
fll.da.s-:2tt B:ti"Q ,pelo Presidelltt:' SamMQ .\1 acht:l 

Os actos de tel'rorismo na cidade d� B�ma 
sao apoiados por aotos de sabotagem e on6mica 
e deeorgan izavao del1berada dentro do processo 

(Cominua na psg. segulnte)' 
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(ContInuado cia .Ina anterior) rouba'l Outr08 dizem: na mlnha cae chegou •• 1a 
mulher de m' vida, aquela camarada de m6 vida •.. 

industrial. A eabotagem na pedreira de tnhamlnga. A prostituta e camarada? Chama-s8 camerade a 
POl': exemplo, tern muitos ref18)(08 negatlvos na pro- qualquer um. NAo queremos nada disso. Devemos 
duQAo de olmeoto e lusa/ite. tanlo para 0 consumo dizer senhora e senhor: senhor enfermeiro. senhora 
interno como para 8 exportar;;Ao. SAo asses bandidos enfermeira. senhor doutor. aenhora parte ira , senhor 
que estIo a destnJlr a nossa eeonomia para sermos professor. senhor admini8trador, senhor governador, 

pob~tes actos da sabotagem reflectem-se nao 86 senhor dir.ector. Todos 1~m categorla. 
fta cidade da Belra como tambem oa provincia de Na ~eira ha distribufgAo de panfleto8 do inlmlgo; 
Sofala a owas provfnclas do centro e do norte do . InscriQAo de palavras de ordem do inimlgo nas pare· 
Pafs. 0 cimento, a pedra, a lusalite. que saem daqui des. palavras obscenas, imorals. E Isso acontece 
vlo . para outras provroclas e eles destroem. tambem nas escolas. Nos nAo vamos continua( a 

Destroem tambem os circuitos de comerclali- assistir passivamente 8 Isto. 
za~o. destroem as nossas Viaturas. V6m da Rod~$la Isto acontece na Beira porque os valorea do' 
para aqul, dest-roam 08 cami6eB, matam os con- tempo colonial ainda nAo toram elimloados. E quais 
dutores. Os motoristas e por IS80 os produtos da sAo esses valores? Repetimas: 0 r.acismo, 0 triba
populaQAo DaO saem. nAo sao escoados. lismo. a corrup<;Ao. 0 regionalismo, 0 banditisme. 

Atacam as cooperatives e Lojas do Pow, des- : A Beira, ja era cidade de band/des e nos nAo fizemos 
roem as vias de comunicaQio como fizeram na uma olenslva contra eles para os desaloJar. Ha mar

estrada de Gorongosa para Amaringue. Por isao nAo ginalidade, consumo de droga, boatos e cahinias 
. escoamos os produtos da popuiacl o, particularmente para denegrir a Republica Popular da Moyemblque. 
o mllho, 0 algodlo e 0 girassol. 

TamWlm M acumula~ ilegal e altambarca- I! NECESSARIA UMA DIRECQI FORTE 
mento de produtos de primGIra oeoessidade como E PAA11CIPA~AO POPULAR 
vimos hoje no jomal .. Notlcias da Belra .. : 15 tone-
ladas de feijlo apodreceram os armazens dag Por lsSo quero dlzer que as nossas estruturas 
Lojas do Povo. E fazem isto quando as bichas estAo no Partido e no Governo tem de ser reforoades. Mas 
grandes. a nossa forva e 0 Povo. Sa 0 povo nAo partlcip • Be 

&penas assiste, as nossas estrutlM'8S sao Incapazes 
A NOSSA· LUTA MATOU A TAISO de enquadrar e detlnlr as taretas para 0 povo e 

Estamos infiltrados. E h6 multos qlfe assistem e expllcar como actuar contra os bandidos. 
nAo 8ctuam porQue asses bandidos fazem spelo a £ necesdria uma dlrec<;110 forte, 6 necessarlo 
tribo. Mas a nossa luta matou a triba. Fol a prlmelra fazer partiaipar 0 Povo pOis fol a participaQAo popu
coisa que matimos porque a for<;a do inlmigo e 0 lar que nos levou a . gBrlhar a guerra. Sa este Povo 
trlbalismo. Por isso nAD temos dClvidas em diaparar partic ipar na perseguifflo, busca e captura dos ban
contra os tribalistas, os racistas a os regionalistas. didos. em menos de sals meses a Beira ser6 a cidade 
N6s mat~mos a tribo para que nascesse s nacAo. rna Is pacifica do nosso Pafs. 
Esta nAo e uma nactSo de tribos, nAo e uma na¥80 Temos estruturas que nao operam. que nAo tra
de rst;as. Portatlto, quando 0 piolho chega a tomar balham. Temas a OMM que e uma forc;a porque a 
a roupa inteira e preciso ferver agua e meter tods mulher mo¥ambicana e coraJosa e tern esprrito de 
a roupa la dentro. . herolsmo.A mulher moc;ambicana "ao · teme Mcrifl-

Ja falamos da corrupc;Ao nas eacolaS und4- cios. nAo teme dificuldades. Manifestou isto ao longo 
rfas. Nelas tambem hi distribulQAo e consumo 08 da resiatAncia contra 0 coloniallsmo. na Lute Armada 
drogas. Ha os professores da droga que enslnam de Llberta9Ao Nacional e· hoje no apol 110 Zimba-

. aos vossos flIhos como Be lurna. e normal isto? bwe. A mulher m09ambicana quer tarefaa claras. Sa 
E: normal, sim. num estado colonial. num estado dissermos As nossas mulheres .. Ilquldem os bandi
capitalists. AI as caracterlsticas sao essae. Mas n6s dos-, elas liquids·los-ao. A mulher. mO(fsmbicsna ~ 
nao somos capitalistas. N6s Queremos 0 soclalismo. forte e p rtanto a OMM deve ter com tarafa resta
o sociallsmo signlfica saude e educaqao, comida belecer a ordem. a tranquilidade 0 50ssego na 
boa e em abund!noia para tod08, roups com qua. c idade da Beira. Queremos que a Beira seJa examplo 
Iidade, cobertores,lenQois, sapat s, trenaportesrodo- para outras cidades. Nao M luger para perturbs¥Oes 
iarios, ferrovlarios, aareos e maritlmos. E tamb6m e dlsturbios De Republica Popular de M09ambique. 

a blcieleta. Em pafses como a Holanda, . a Chins e Tambem a Organ1z8y!0 da Juventude Mo~am· 
Vietname a bicicleta e 0 malar meio de transporte. bicsn tem de ser operante. Temos alguns Grupos 
Mas [l6s queremos 0 aviso sntes de term os a biei- de VI "Ancia que nEio viglam nada. ta.lvez esteJam 
Cl0 a. Ha quem tenha mals poss; ilidades e he. .quem com rometidos tambem e en180 os infiltrado a ro-
t"lnha menos possibilidades. veltam-se do facto de pertencerem aos rupos de 
• Boas est~ad~s. boa agua- para todos, alojsmento igilAncia para fazerem aquilo que fazia 0 chefe dos 
para 0 povo mtelro. para os doze mllhOes. cada um animals na historia Que \/'os contei. Temos as Milicias. 
cem a sua . asa. it tambSm desporto para todos: tames 0 Conselhos de ProducAo ao nivel dos tra
E Mte 0 sOCIstismo que nO queremos. balhadores T! m de ser mals eficazes ara que ne.o 

Socialismo 51 nlfica sociedade orgamzada: Com. heja Indisclpllna. para que nao haja preguica e cum· 
bater a doen.;:a: resp9i~ar a famrJia, educa.r os fllhos. pramos as metllS. 
er respon5abil,id~de Temos que ter escolas para Todos os nassos instrumenros. 0 Govemador. os 

todos. ter hospitals para todos. ~ a issoque chama. administrad0.res. os tribunalS. 8 policis. 0 Servico 
mos socialisma, .de Seguranva. devem ir ate 80 Povo. 0 Povo esta 

Agora. as bandidos 0 qUe e que querem? Des. a al ergar inconscientemenle bandidos. E albergar 
troem as poucas e pequenas infra-estrllturas que n6s signlfiea acolher, dar·lhes de comer. Nos quaremos 
temos no Pals. Esta claro 0 objectiv~ deles. Pron1o. que liquidem a intnga. 0 baato, a indisciplina, a oor· 
em a indisciplina e falta de respe/to nas escolas. rUP9ao para levarmos avante a nossa Revoluoao. 

Tratam 0 prOfessor pot tu e par ~camarada profes- Para criarmos urn futUro fellz temos que liquidar 
sor ... NAo queremos isso. NAo M .. eamarada protes- a fome. 
sorio, NAo M .. camareda chefe ... 0 tratamento cor- Ho}e e a prlmelra vez neste ano de ~ 980 que 
recto e .. senhor,.: . senhor JOAo". -setlhor AntOnio .. , .. nos dingimos ao Povo. ComeQou uma nova decada. 
.. senhora Amelia., ... senhora DeolindalO. Antlgamente a decada de 80. 0 Que queremos fazer BO longo 
hav!a senhoras e mulheres. Senhoras eram as bran- destes dez anos? Vamos continuar Bssim? Para 
cas, mulher9S eram as pretas. J: por isso que eu dfgo ,semear e tar' boa colheita • preciso primeirodes 
.. dona Margaride .. , "dona Deolinda". -dona Gertw· bravar 0 mato. t preciso revolver a tarra, e precise 
deslt. Esse e 0 respelto que n6s queremos. Por ezes sachar. regal" e entao teremos ums boa colheita. 
estamos a falar de bandldqs, de criminosos e multos Para a nossa oasa ter um bom ar. habitavel . 
dizem: este eamarada roubou .. . ne mlnha casa cheio de vida. e preciso lavarrnos a casa todos o~ 
quando entrou 0 camarada ladrlo .. . Um camarada dias. tirarmos a poeira Que val afeetar os nossos 

ZACONAL 
pulm6es, vai ateetar a Dossa vida. porque nAo pre
p&ramos as condic;oes boas para a nossa saMe. 

Quando decldlmos falar na Balra flzerno·lo por
que esta e urna cidade com caracterfsticas especiais. 
onde existem 0 tribalismo, 0 racismo, 0 regionalismo 
e ums populac;Ao che~ de complexos. Foi por esta 
razlo que nAo partlmos ontem quando acabamos a 
reuniAo com Os palses da Linha da Frante e decid,. 
mos ficar aqui para vos falar. 0 nosso combate tem 
de pa.rtir daqui, do centro do Pafs t ponto de partida 
para de lojarmos os bandldO&. . 

A MENTALIDADE ESCRAVA AOESTRANGEIRQ 

He outro aS8unto de que ' vos quaro falar. ~ dOB 
religiosos catollcos. 0 seu centro e a Belra. e a 
partir da Belra que difundem iosultos contra a Repu
blica Popular de M09ambique, a partir da Baira 
que difundem 0 u antipatriotismo; it a partir da 
Belra que difundem a sua fidelidade l educac;:ao por- . 
tuguesa: e. a partir da Beira que difundem docume,,
tos mostrando 0 saudosismo do tempo colonia ~ 

.:: a partir da Beira que difundem ocumentos 
que mostram a mentalldade escrava ao estrangelro, 
que dlfundem a falta de personalldade. a falta de 
orgulho patrialico . .: a partir da Beim que difundem 
docl!~nlos que. mostram claramente 0 espfrito de 
servlltsmo. Os blSPOS nao Yilo fazer mals da Belra 
o seu centro. Quando sa raunirem na Beira terAo Que 
discutir os problemas da Igreja. NAo pode discutir 
nada que diga respeito it Constltulc;: a da Republica 
Popular de Moc;:ambique. 
.Nao ~oram eles qua conquistaram a Independ~n. 

cia. Mant lveram·se do lado do colonialismo ate ao 
fim. Pretes de nacionalidade movambicana maa de 

entalidade pequenos portugueses. Nenhum deles 
veio ajudar-nos a libertar 0 Povo. N6s e que Ihes ensj
namos 0 que e 0 Povo. Eres tAm de ser a/unos do 
nosso . Povo. Catregados de complexos de inferlorf
dade, rnculcados durante 0 seminario, agora querem 
encontrar atraves da nossa Republica. tubos de 
escape. Repetlmos que nao Ihes pedimos nada a Mo 
se~ que sejarry prilllE!iro. mo<;ambicanos, que nao 
saJam estrangelro~. Ptlmelro. antes d& serem padres. 
antes de serem blspos. aotes de serem arcebispos 
devem s~r mooam_bican~s, devam defender a na~A~ 
moyamblcsna e nao se JUntarem aos seus inimigos 
.: atr~ves de voces, creoles, que tambem eatao aqui: 
que eles andam a ag ita r. Foram eles que vos liber
taram? Estavam do lado do exercito colonial como 
capelaes. .Chegaram a receber gal6es, condecora
t;:oes, aCe1taram a tarda que simbollza 0 crime. 
AbalJdonaram as zonas afeetadas pela guerra· e 
en~re~aram a~ capelas para serem casemas do 
exercrto colonia l onde massacravam 0 Povo. 

PONTO DE PARTIDA DA NOSSA OFENSIVA 

Est~mos de acordo ue a Beira deve ser ponto 
de . partida da .nossa otensiva organizacional, ideo-
16g1C9 • . econ6ml~a, cultural. Deve ser tambem ponto 
de partida. da oTenslva social. de Jus1ir,:a. de respeito 

ela legaildade re"olucionaria e de combate para 
de~aJojarmos as mentalidades escravas 80 estran. 
f!eJro; ponto de partida da Of ens iva contr bandi
tlsmo. a corruPcap e a contra·reVOluc;;ao. contra II 
reaccao. . 

E esta batalha vai produzir herois e vai produzlr 
traldQl'es, . ai produzir capftulacioni8tas e oportunis
tas. Mas nbs seremos sempre osvencedores em 
qualque~ batalh~. quer no eampo polftico, ideol6gJco. 
economlco. SOCial, cultural ou militar. Quando n6s 
parl/moa para 0 combate levamos no nosso olhar a 
certez8 da vlt6ria. Quando nos partimos para 0 com. 
bate levamos a convict;:ao de que ja venc:emos. Fize
mos isto com 0 colonialismo portugu6s e com a 
Rodesia. . 

Por isso todas as estruturas democratleas de 
massas devem cooperar com as estruturas do Go
verno. Somos um todo. somo a forc;a e a nossa for¥a 
e 0 Povo. Venceremos. 

Aqui na Belra. os bandides sAo apenas urn 

pequeno punhado. sao poucos. Talve% nem cheguem 
a oem. 0 Povo da prOvincia de Sofala nAG e Indlsci
pJinado. Indisciplinado e 0 punhado que vamos eli
minar pois sao a erva danlnha. Asslm diremos com 
orgulho .. somos da provfncia de Sofala, somos da 
cldade da Bei",a .. ; c idade bonita a limps. N6s e que 
a devemos cuidar. 

SAUDAMOS A. POPULAC;:AO 
QUE ACEITOU SACRIFfCIOS 

Queremos finalmente saudar a popula~Ao da 
provfncia de Sofala . que particlpou a~ivamente na 
Luta Armada de LibertaQ80 Nacional. que suportou 
sacrlf fclos impostos pela guerra e que hoje, de n~Yo. 
aceitou sacrificlos para particlpa~ na Luta de Llber
taQto do Zimbabwe. 

Saud amos 0 spoio dado pels populsQAo de 
Sofal8, e em particular: da Beira. it luta do Pavo ,do 
Zimbabwe at raves de diversas manlfestaooes, con
tribuindo ate com dioheiro apesar do desemprego~ 

.' Saudamos 0 apoio activo prestado a apl icar;;~o 
das sanftoes contra a Rodesia, san~Oes que cr~aram 
desemprego, particularmente nos portos e c~mlr~os 
de ferro da cidade da Beir~. InOm,:r~s f~mnlas~flca
ram sam ganhar 0 p~o, mUitas famillas· flcaram sem 
as suas casas e bens que foram destruidos palas 
agr~ssoes rodeslanas e pelos bombardeamen~os. 
palos soldados crlminosos do regime ilegal e (aClsta 
do tabaqueiro Ian Smith. 

Saudamos os operarios dos sectorea qu ou~e. 
ram suportar com coragem 0 peso economlco _ prin
cipal das san¥oes. -

Saudamos em especial aqui, os operflrlos dos 
Portos e Caminhos de Ferro onde cerca da ci ,co mil 
trabalhadores e cerea de trinta mil famlliares foram 
afectados pel a ap\lcar;ao das sanc;oes. . 

Saudamos os que scuberam isolar e neutralizar 
os agitadores e reaccionarios. os pregui~osos e 
vadios e todos os que a soldo do imperialismo pro
curavam desmobilizar as trabalhadoresdos Portos 
e Caminhos· de Ferro dizendo .. "aO vamos ganhar 
a guerra no Zimbabwe. querem-nos matar a fome». 
Agora digo: ganMmos a guerra no Zimbabwe. Crta
mos condil;Oes para que possamos vivar melhor do 
Que vivramos. ' -

Saudamos os trabalhadores que souberam con· 
tinuar 0 trabalho nas zonas em que 0 inlmigo atacava 
e assim assegurar a vida economica e social. Em 
muitos sectores foram destruidos meios de produr;ao_ 

Saudamos os t rabalhadores que souberam com
preender a importrtncia de continuar a reponstrur;;ao 
naciooal e se engajaram· na produvao apesar de 
todas as dificutdades resultantes das agressOes. 

Em muitos sectores, os abssteci'mentos, os trans
portes, estao fortemenle abalados. Por iSSo. a partir 
de agora, todas as estrutura5 do Governo. as orga
niz8voes democraticas de massas Que n6s ja enume· 
ramos. erao de fazer do Porto da Beira. 0 Porto 
mais belo do nosso Pals. 15to signifiea que nos "amos 
organizar para irmos aos Portos e Caminhos de Ferro 
dar-Ihes ums nova face. Agora ha . a fa-ce do aban· 
dono. N6s vamos dar·lhes a face do futuro. do ama· 
nM. Por IS50 estamos a dar tarefas as estruturas do 
Govemo para que enquadrem e organizem a popu· 
lac;;ao da Beira a tim de ajudar os Camiclhos d& Ferro 
a colooar 'cade pev8 no seu lugar, 

Saudamos. finalmente. os qUe souberam com
preender as verdadeiras dificuldades, sQuberam 
denunciar erros. souberam partlcipar "a busea de 
solul(OOs correctas para cada problema, para cada 
dlficuldade. 

~ isto que eu queria dizer a popula~Ao da Befra. 
libertarmo·nos dos complexos e dos elementos que 
nos dividem e identificarmo-nos como mOyambica
nos para podermos vencer 0 nosso .in imigo. QrgsQi
zemo·nos para a vit6ria. A vit6ria e 0 bem-estar; 
e criarmos postos de emprego para que em 1990 
haja falta de mao·de-obra na Republica Popu lar de 
M09ambique. 

P~r isso obrr9ado. provIncia de Sotala. Obrigado 
populacao da cfdade daBeira 

SABUTADORES .· . nus ABASTECIMENTOS L I'STA E v LA 'C .ES 
(Contlnuado da prlmelra psg.) 

lorma it trabalharem bem e disle-Ihes que de
veriitm limllar as inslala~iies e plantar novas 
arvores nos lerrellO$ daquele estabelecimenlo. 

Nn decurso desta visila, 0 Presidente Samo
ra Machel falou com dlversos armazenislas, 
pergunlando·lhes sobre as dificuldltdes que tern 
fido no desempenho das suas fun~iies. ElogiolJ 
muHos destes eomerciames privados, recomen· 
dando 10$ responsaveis que 0 acompanhaVl, 
que se deve apoiar este sector. 

Um dos annilmns do Parque lmobiliario 
de Estado - APIE - fot tambem um dos 
sedares visitado pela delega~o presidential. 
Constatlndo a existencia de muUas . mobilias 
que fwam apreendidas pelas auJoridades alfa.n· 
degarias, 0 Presidenfe Samara recomendou que 
S8 de~ organizar uma eslrutura pi¥i i to. 
mertialiIa~ao daqueles objectos, que dev&- . 
riam estar sob II responsabllidade do Comer· 
cio Intemo, e Rio dB PIE. 

BR£YI COMIQO 
SURGE ESPOIIAIOM£IIt£ 

No tim da vislta efecluada ont8111 pelo 
Presiderrte do Partido FRRIMO e Presidents 
da RepUbliC! Popular de Mopsmblqut,Samora 
Machel, om comlco popular Icontec8U espoll. 
faneamente e Av. Eduardo Hondline. 

o alto dirigente mo~ambicano timinhou 
por aqueta Avenida depois da visita ao irma-
J._ II: _..;.. ..0.. ...... __ '- • . 1_. 

dido pel a popula~ao, quando IS pessou que 
formavam ao longo dos passeios se junlaram 
em torno da delega~~o, enquanlo 0 Presl· 
denle conversava com uma Cidada. 

Urna das questaes candentes - os abas
lecimentos, as bichas - seri! 0 assunto a 
abordar. 

Foi enlao que 0 Presidente Samora Machel 
subiu 10 Land-Rover e explicou ~ popula~io 
que desde h6 alguns dias que .andamos I 

invesiigar sobre as bichas. Sabemos que p* 

sarammal as tertas, que nem hml rm escos. 
Porquelll - perguntou, lClescenf.ndo mais 
adiante que abusivamente se eliz que e por 
Cabj, do imperialismo, quando os sabotadores 
estao entre n6s.. 

Apontando para uma das vi.turas da comf.. 
fiva, disse: - .. Naquela viatura h& produtos 
qlle oio a edam hi cinco anos. Fomos ao 
Porto e encontrtmos 16 pradutos PHi crlan-
~as, entre oatros, e tambem nao bavJa~. 

A termlnar. 0 Presidents Samora Michel 
awe que amva saffsfeito par saber e I 

POPUI~iio quer trabalhar pm melhOflr a 
vida. 

De referir que o· ajuntamemo popular par 
todas os locals onde a comitiva pmou, coma. 
~ou II registar-se logo de manila no inicio 
da visit., fendo-se reglstado divetlDS aponta
mellios hlJman~ de grande emo~o, como a! 

(continuado do primeira . pOg.) 

ca~io de guerrilheiros para Os ocais onda 
deveriam sel instllados, assassinato, · de mili
tlntes da lAHU, Vlola~iies e torturas a popu· 
l a,~s onde os guerrllheiros eram activamente 
apoiados durante a guerra, prisoes arbltraria$ 
~ compelir as popula~oes a assisUrem I coml· 

t~ realizados em favor de Muzorewa, ocupa
rao de escolas para fins mililares. 

COIFEHNOI DE IMPREMSA 
DE SIMON MUIENDA 

Numa confer&ncia de imprensa ontem con· 
cedida em SalisbUria, 0 vice-Presidente da 

GER.E I TERYE ADA 
.(continuodo d primaira . q.) 

das por sels lIovfncias, envo/vendo ma' de 
trAs mil trabalhadCl'e5. 

A rodu~ao de cervejas e refrigerante.s 
deaesceu ignificativamente nos Ulfimo.s anos 
e, apesar de uma lige' a subida verHicada em , 
1918 em rela~io' ii ' 1917. regisfou..se uma 
nova descid. na produ~a em 1979. Um 
easo lucidativo d.s coruequencias de uma 
gesta ruinosil. e que a SOGERE lem apre· 
sentada resultados a\lamente negalivDS. desla
cando-se 0 prejulzo de 53 mil co tos em 
t916, 

V6rias fibrlcas ~rem repetidas p.ragens 
8 par langos perrodos. e uma dis ooidades 
de produ~o de refrigeranfes estave pmli~ 
sade· seis mlHS em 1978. I» que representou 
uml queln de cerCi cit 80 por cenfo em 
relapo Is metls de produpo. 

m(GES DE 1U8AlBO 
E TE IS IMEDlATAS 

aos 'SaUS lCCi~isfas para rearganizar os seus 
6rglos de gesrao e dlrec~1io par fonna it 

responder as exig6nclas quo Ihe toram feitas 
de aumentar I produ~ e a produtividade -
o que nlo aconteceu, 

Est. sifua~ao vinha a agrIViI'-5e nl' me
didl em que, tal como foj frisado ao longo 
da reunlio, it adtrtfniStra~o fomentavit m~s 
rela~iies entre ela e os trabafhadores nomeo
damente os estrangeiros. em Mude do que 
grand parte do.s meSITlOS se prop6e ahando
nar a empresa. 

luis Cosh!, na sua inferven~o, apelou a 
lodos os trabalhadores pari fomarem major 
responsabilidade nos seus seclOres de fraba· 
Iho it partir deste momento, reflectindo i 0 
no cumprimento do plano. AlI'esenfado 0 novo 
director cia empresa. definin·se que a inten
siffica~h .da fonnario de quadros mo,ambi
canos. a crill~ao de novas rela~oes de produ
~b seriam, entre OIItras, tarefas imediat~s a 
serem executadas. tendo side ainda apelado 
a parliclp~o dos trabalhadores em geral 
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l AHU, Simon MUleooil, que a ter~·feira re
gressou ~ Rodesia, declarou que exislJam 
problemas com as autoridade! do territ6rio 
relativamente ao regresso de Robert Mugabe. 

Ho . entinlo. Muzenda adianfolJ como data 
provavel do tegres,m do Presidente da ZA.NU 
a dia 21 de Janeiro. au sejs, exaclamenle 
um m4s anles do inicio oficial das eleikoes 
gerais. 0 dirigenl zimbabweano referiu que 
compreendil it alilude das autoridades de 
Salisburia, que desejariam dar uma oporfuni
dade igual a tcdos os oulros Ifderes de reve. 
larem os seUl manifestos eleiforais. 

pweo l IS HOSns DE MUlOREW! 

Obispo Abel Muzorewa pediu hoje ao 
governador ingl6s na Rodesia, Lord Soame.s, 
pata que os refugiados zimbabwean os que re
gressem i RodeSla passem pelos servj~DS de 
migra~ao. . 

o enviado da inform~ao mo~ambicana a 
Sallsblk dine que 0 pedido de MUlorewa 
fern por ~bjectivo procorsr impedir volos para 
os dois co-dlrigenfes da Frenle Palri6Hca. Se
gundo a mesma fonte, no geral o com porta. 
mento de lodos os lideres do partido do bispo 
Mlizorewa esli a sei visto como reac~ao de 
panico face ao prestigio e popularidade que 
gozam 1)S , dois ffderes nacionallstas Robert 
Muglbe e Joshua Nkomo. 

cRlnw A SOAMB 

A Organila~ao da Unidade Africana criJj. 
..... La." C'_ .... _ ...... _.1-.. • __ 1 an... .. ....... _ .... .!' 

. actual mente como governador da Rod6sfa 
acusando-o de favorecer nitidamente os par· 
fidarios do bisJ)O Abel Muzo~wa. 

Estudantes nigeriilnos reaHz!ram a nl~1I
,em uma milnifesta~ao defronte da embaixad 
brifanica em lagos exlgindo it said! imediata 
das tropas sDI~afrjcanas da. Rodfuia, assirr 
como as epetida-s afitudes contrarias ao! 
movimentos nacJQnalistas e que demOl1slram 
lalla de equldade, consagrada nos acordos d, 
Lancaster HOUle. • 

A imprensa tanzanlana de quarfa-felr 
acusa Looores de deliberadamente agir contr 
os acordos de lancaster House, Bssim como 
de amea~ar a pa.z ao permifir h for~as rod& 
5ianas Que actuem livremente no terril6rio: 

Por ouiro lado, 0 Jomal guineense IfRo. 
roya» considera que folerar i!S tropas sul·afrl. 
canas dentro dt Rodesil eonstitlli uma provo. 
ca~ao da parte diS autoridades coloniais. 

OBSfRVADORES 

A Dlnamarca ir§ envtaT um! equlpa df 
ob5eivadores para supervisarem as elei~ie' 
que 58 realizarao de 27 a 29 de Feverelro m 
Rodesia" anunciou em Copenhaga 0 ministr< 
do! Hegocios fstrangeiros deste pais n6rdico 

A equipa i ncluir~ dMs parlamentares « 

dois funcionarios do Minlsterio dos Neg6cio 
Estrangeiros dinamarquas. fsfa decisio correS< 
ponde I um pedldo da Gra·Brefanhll aos seu! 
parceiros da (omllnidade Econ6mica Europei 
(CEE) para enviarem observadores que legitl 
_ .... _ •• "~ •• %:IItdI!'-______ _ 


