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DEFE]IDERÁ A PÁTRN
O dir igente da Província de Sofala, Major-

-General Marcel ino dos Santos, anunciou recen-
temente na Beira que a Íorça laboral exceden-
tária existente nos organismos públicos estatais
e privados e das empresas paralisadas em SoÍa-
la será integrada nas tarefas da defesa da Pátr ia,
para o aniqui lamento definit ivo dos bandidos
armados.

Marcel ino dos Santos anunciou esta impor-
tante medida no decurso da sua intervenção no
encerramento do 23.' curso de preparação polí-
t ico-ideológica, na Escola Interprovincial do Par.
t ido em lnhamízua, arredores da cidade da Beira.

Na mesma ocasião, o dir igente da Província
de Sofala tornou público o trabalho em curso
para a criação de brigadas de controfo do Ser-
viço Mil i tar Obrigatório. Para o efeito, segundo
referiu Marcelino dos Santos, as referidas bri-
gadas deslocar-se-ão às unidades de produção e
oairros para inspeccionarem o grau de cumpri-
nnento da inscrição voluntária de todos os jovens

abrangidos, aos quais será exigido o respectivo
documento.

Entretanto, ainda na sua intervençâo, o dir i-
gente de Sofaía disse que todas as pessoas que
fizeram já o treino de autodefesa, os veteranos
da Luta de Libertação Nacional, os desmobil iza-
dos do SMO, são convidados a se inscreverem
na organizaçáo das milícÍas populares.

Esta exortação, segundo elucidou, tem por
finalidade criar condições para o exercício da
vigi lância popular na capital provincial de Sofala.
Dia e noite, as milícias populares, em coordena.
ção com a Polícia, deverão asseguÌar a lei e
ordem em toda a cidade da Beira - disse.

Marcel ino dos Santos advert iu que todas as
acÇões não deverão prejudicar o trabalho pro-
dutivo nas empresas. Ser muito Ílexível na aná-
lise de cada caso.

- As rondas para a segurança da nossa
cÍdade não deverão preiudicar o curso normal
do processo produtivo e a activÍdade de cada
cÍdadão, particularmente estudantes - dísse.


