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E.;stando por outro lado o povo
moçambicano a comemorar uma
data muito importante para o
avanço da revoluçüo no nosso país
o «Dia das Nacionalizações», a
reacção quis demonstrar m a i s
uma vez o seu ódio contra esta
vitória esmagadora do nosso povo dirigido pela FRELIMO contra
a exploração e o capitalismo.
Impotente perante Os avanços
políticos e sociais àa nossa estratégia para a construção de uma
Sociedade Nova, un1a Sociedade
Socialista o inimigo empenha-se
em todo o tipo de acções para
contrariar esses avanços.
Se 'aprofundarmos mais esta
poderemos também conclu.. -lue este acto de sabotagem
e terror num café do Maputo não
está desassociado (en1 tennos de
«resposta») ao àtaque desencadeado
uito recentemente pelos
guE
lheiros zimbabweanos durante dois dias a Salisbúria. E dizemos porquê.
anál~~e

Sempre que se registan1 grandes avanços na luta do povo do
Zimbabwe para a sua libertaçáo,
sempre que o exército de Smith
sofre graves derrotas. in1ediatamente süo desencadeadas acç()es
contra a República Popular de
Moçan1bigue para tentar fazer
acreditar que é o nosso país o
causador directo dessas vitórias
e não o povo zilnbabweano. Por
outro lado o inimigo tenta aterrorizar e des~110bilizar o i10SS0
povo no seu apoio internacionalisL i luta de libertaçào que se
deser"01ve no interior da Rodésia.
Esta aC(,~:-lO agora \'erificada na
capiral ~le lVlapulo, lal CO\jl0 aque
las
e [orarl1 levadas a cabo no
período do Governo de Transiçüo
têm corno objectivo principal criar o pânico entre as populaçóes.
Durante a transiçüo foraD1 as granadas guardadas pelos que nio
aceitaram a derrota colonial portuguesa que vitimaram crianças
inocentes, apanhando-as tantas
vezes desprevenidas nas suas brin
cadeiras. Após a proclamaçio da
Independência formn as canetas-bomba. Agora surge tuna nova
fase com a tentativa de provocar
e criar tensüo nos momentos de
descanso em lugares de concentração.
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A resposta a encontrar é aq nela
que tantas vezes tem sido utilizada e eln relaçào à qual já ~~xistc
grande tradíçào - Ulna tracliç:-to
que ultrapassou cedo as front piras das zonas libertaclas. 1\ vigilância popular será a resposta, é
a resposta que os rnoçalnbicanos
encontram para se dcfc~nderl'ln
destas acçóes criminosas.

onda de' bandidafoi
se
transfonnou Cll1 pG I lcia nüo de
d('f'('~a pc'ssual, mas enl defesa do
vizinho, d() cokga. do :nnígo c de
toda a gente. Serú esta mais uma
vez a respost a --- se) ela pode ser
funcional.
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~cln assolou (! ('apitaI do país,
a I)()'pula\~:ú), da lnesnlO, que
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