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Presidenle da Republka em (omuni(a~iio a Pai.
'-f
sobre as agressoes a M~ambique das Iropas ra~islas · da odesi
i
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Presiden te da F BELllrllO e d a Republic:a Popular de Jlofamllu,ue, Samor a Mojses MacJlel, na presenfa dos membros do ConselJlo de JIlinistros,e Quadros.
Superiores do Partido. do Estado e das Forfas Pop ulares de Lillerfafao de .l'!foc:amllique. fez ontem a Comunic:afao a Na~ao que passamo's a transcreV'er na :inte!1ra:

o

I

Camar das membros do Comite Central~
Membros do Comi ta Exeeutivo;
Camaradas Membros do Conselhe de
Ministros;
Camar das Responsaveis do Partido.
E tado e das FPLM;
Excel€meias, Senhores tmbaixadores ~
Eneorregodos de Negoclos acredltodos ro
Republica Popular de 1o~ambique:
Senhores membros da I mprensa , aCionz,1
e estrangeira;
Compatriotas '
Em nOme do Comite Central da FRELIMO
do Conselho de Mi nistros da Republi ca Popular de o~am bique venho informar- as ue
o~ambicanas. mo<;ambicanos, homens, muIheres, valhos, crion~os estoo a ser mortos,
o nosso terri 'rio esta a sel' a tacado, Ll nosso
Pavo esta a ser massaerade. a RepLlbliea Po·
p lar de Mo~ambiq u esta . ser agredida.
o regime criminoso e irresponsavel de Ian
Smith deseneadeou uma uerra de ill5ressao
contra a Republica Popl.llar de Mo~amblque.
Menos de dezolto meses depois de t r oS51nado 0 acordo de Paz COni Po rtw~at de novo
o Povo moc;ambicano e fon;ado a fazer fac~
as agre-soes desesperadas du m colonia i
-fa ci~ta.

Para responder correctame te a es ta pergunta teremos q ue diz.er que Ian Smi th fa:.
isso. porque fo! isso 0 q ue sem re f ez contra
Mo~ambjque. Em 1965. quando proclamou a
sua seudo~independencia, Ian Smith engaiou ~
-se na guerra olol1ia lista portuguesa de agres~
sao contra 0 nosso Pova. Assim, as suas tropas fora enviadas na epaca ar a Provincia
de Nias .
esde
tao, 0 regime e Sal isburia habituou-se a cometer crimes contra 0 nosso· Povo.
tornou-se um vic1odo do ogressoo contra Mo~
c;ambique. Ate ao fim d guerra colonial-im- ~
periolisto, os for as de 10 Smi th portici paro m em grClvissi os crimes contra 0 nosso
Povo, em Niasso, em Tete , em Monico.
Nos tris temente celebre massacres de
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armadas contra a Republica Papule d Mo
~C\mbique. na noite de 23 para 24 de Foverei
o. as for~as do regime raeista de Ian Smith
desencadearam um ataque em [arga escata
contra 0 territorio nacional. cOl1centrado contra s povoa~5es de Pafuri e Mavue. 0 otaque
iniciou-se as 2 1 horas do dia 23 e prolangou-sa pe lo d ia·24. 0 dia 2.4 t iveram lugar bombardeamentos aereos. Participaram no ataque
avioes a jacto. bombardei ros, hellcopteros.
tropes de ar i haria
infantorio.
Em consequencia do ataque criminoso das
for~as racistas contra a zona de Pafuri for<:lf'n
mortos:
1. Albertina Maguguzo Cossa, 36 anos d[
idade;
2. Lucas alentim J udicio, 36 ones de
idade;
3. Plcane Ilane. 29 clnOS de idade ;
4. Laurentina Va len ti m, 18 meses.
Foram ferldos:

J. El>ter Judicio, 60' anos de 'dade;
2.
3.
4.
5.

Muhlave Mulave. 48 anos de idade:
Feniasse Vilaneulos. 2 anos de idade:
Phefu Mulave. 2.1 anos de idade:
Berta Nhompule, 19 anos de idode.

se seguiu a independenc!a, ate atingirem a
presen te fase de guerra de agressao.
Sem prete dermos fazer uma lista exausti a das ac~oes inimlgas nos ultimos seis meses. podemos salientar:

Camaradas. Excelencias, Compatrio lBS:
Este pequeno enunciodo noo exaustivodas
p rovoca~6es e agressoes armadas de Ian Smith,
00 longodas fronteiras entre a Republlco Popular de Moc;ombique e a colonia britonico do Ro2. Provin-cia de Manica:
desia do Sui . demonstra persistencia do regi1. Na Provincia de Tete:
me racista em querer desencadea r uma guer·
Em 5 de Agosto de 1975 . em Vista
gre
ra de agressao contra 0 nosso Pov e nosso
a segunda qUI -Ma de Agosto de 975 q uando a populac;iio capinava. as trorfas nlml- Estado.
e detido na zona da Albufeira de Cabora Bas~ gas a bnram fo . Uma pat rutha nossa acorreu
o regi me opressor que fa:: face a insurreisa, um grupo rodeslano que retendla introem socorro e neut ralizoo 0 fogo inimigo. ~ao armada do Povo d e Z imbabwe, que se enN d ia seguinte as forc;as racistas apoiada!;
duzir ilega lmente na Republica uma soma
contra isolado interna e ional m ~nte, procura ree~u ivare nt~ a 35 mil contos em inhei ro ~ode par um helicanhao, penetraram as 9 horas cer- sa lver~s suas contradic;oes in ternas alastrando
Siano, destl nados a compra de moeda naclona l ca de um q uilometro em terri torio nacional.
o conflito.
o he licanhao abriu fogo, a tingindo mortal."
no mercado negro.
A Republica de Botswana e a Republica
mente um combatente. 0 in imigo foi repelida da Zambia. tem sido como nos vitimas de inuEm 27 de Agosto tropas racistas penetram
meraveis acc;oes criminosas por parte do regi~
na localidade de Cendo na zona de Luia e rap- as 13,30 horas.
Em 11 de Agosto na mesma zona, UfTI grume de Salisburia.
o de infan taria ini miga penetrou no' terri to. Ian Smith pre tende negar a justeza da lurio nacional, d rrigiu-se para no rte de Vista
ta de libertac;ao do Povo de Zimbabwe, ten tanAlegre. As (taSSelS fo r<;as intervieram, obriga ndo fazer crer que se he guerra no Z imbabwe e
do 0 ini migo a re tirar-se.
porque fo rc;as estrangeiras 0 querem.
Aglndo assim. Ian Smith esta apenas a imiNo di q 13 de Agosto. lim heli coptero viotat os'co loni a li ~tas portugueses e outfOS agreslou 0 espa~o sreb em Vista Alegre. No messores. que sempre nt!garam a ex ish~ncia das
mo momen ta em T imba, urna for~a inimiga
AN
zAN I A
lutas de Iiberto~ao.
de in tanta ria, tendo pene t rado em territ6rio
Jan Smil tenta apagar a foguelra que
nocian I pa ra corne er crimes, toi pun ida por
urna patru lha nossa. abandonando quatro ca- acendeu com a sua opressao. cometendo cnmes tentando en olver outros poises no condciveres.
""6,......,.c:~JI!.-'i"""". . .I---,-~'""'Il!~~~~..."-~!ll!rici;0~"""'1a~l·1e nta""2""'o;:-::n=--",*"~~-----4r+fllJ&woetf""dese
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um lauto. ele procura apagar 0 fo~o. derraEm 31 de Agosto 0 inimlgo netrou em
mando gasoun-d.
.
Timbo perto do rio Nhcngolu1o e soqueou umo
Ian Smith quer transterir par a nos 0
loia . de poi de fer ir uma crian~a no bra~o
pais as contr<)dic;oes e a luta que existem no
seu terri torio.
Jutra nos nCidegas, ten d 0 oinda assossincdo urn
campones de nome Pe zu ra Apa lek aman ia.
Ian Smit h. nos seusataques cnminosos do
A soldadesca racista manteve-se no terri torio dia 24, defiberadamente violou 0 espac;o aereo
nacional das 9 as 14 ha ras. abrindo fogo diver- da Africa do Sui para os a taca r a partir .da
Africa do SuI, a fim de desviar a nossa atensas vezes.
Em 14 de Se te bro em Rotanda. 0 inimigo ~aodo a lvo, para provocar I.Im conflito moior,
abriu fogo com mortelro de 120 m m. As nosum conflito a escalo do Subcontinente. No seu
sas forc;as ripostaram tendo obngado 0 inimigo desespero de agressor condenado a derrota.
Jan Smith procura por todos os meios provocar
a sileneiar-se. 0 inimigo sofreu quatro balxas.
uma guerra gene ra lizada a toda a Africa AusEm 16 de Dezembro em Inhamacaze as
for~as racis tas assassi naram dois eivis.
trs l. corn a esperan~a : cri minosa de travar a sua
Em 9 de Janeiro d e 1976 um aviao inimigo quedo oumentondo 0 numero de destruU5es
e de cod6veres.
'iola 0 espa~o aereo e m Espungabera as
10,30 horas. a vespera avioes ini migos bom_
Frocassor6, como sempre frocossoram odos
.
os q ue se erguem contra os Poves. todos as que
bardearam uma zona vi%inha.
Em 28 de Janeiro unia c<i'mpanhia reforousarn o toeo r 0 Pova. Ion Smith era vorrido
~ada. com 0 apoio d e 4 helicopteros e 3 avioes
da Historia,como 0 foram antes de le outros
penet rou t,5 qull6metros no zonode Penhocolonialistas.
long.a.
A guerra e em Zimbabwe. A guerra resulEm 8 de Fevereiro as 4 horas 0 inimigo
ta da explota~ao e opressao do regi me de Ian
. penetrou com dez helicanhoes ni'l reglao ' de
Smith contra a Povo de Z imbabwe. A gue rra
Espungabera. tendo bombardeado a zona
terminara com a vit6ria inevitave l do Povo de
de Mude.
Zimbab we.

3. Provincia do Cua:
PRETdRJA

•

Desaparecido:

JOAN.El>Bj~GO

1. Sabao Munhangane. 65 anos de idad e
No ota que ontro Movue tres mul heres e
uma crian~a toram assassinados e um homem
e urna crian~a de onze a nos feridos. Os combotentes das For~as Populores de Libertac;oo
de Mo~ambiq lle. com 0 apoio das forr;as para-mil itares dOl AIHindega e Mi gra~ao, repeliram 0 invasor, punindo-o severa mente, tendo
abatido dais avioes a/acto e um helic6pte ro.
Dez combatentes sofreram ferimentos diverso , estondo dais deles g rovemenle teridas.
Dais Qutros comaradas sacrlticorom as SUDS
vidas na defesa do Povo e da nossa soberania.
Este acto consti tui uma agressao aberta.
um acto de guerra. Ele e um verdadei ro crime
contra a Paz e urn crime de guerra ta l como
foi definido peto Tribuna l Internaciona I de
Nuremberga.
Por que nos otoeo Ion Smith? Par que nos
t az guerra a regime racista de S<:Ilisburia?
o que a leva a assassinar mutheres e crianc;as. a q uelmar casas, a massacrar pacificos
camponeses?

A part ir de 17 de Feve reiro, a for~o o er~o
comec;ou a violar sis tematicament a espa~o
mO<,;ambicono nos zonos de Mucumburo, Lura,
Chioco e Changara.
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Mucumbura, participou activamente a soldadesea de Ian Smith. Em Agosto-Setembro de
1973, as tropes d e Safisburia participaram activamente na grande ofel1slva tripartida desencadeada contra a distrito de Zumbo.
Em Mor~o~Abri l de 1974 forom numerosos os
avi6es rodesianos abatidos a norte do Zambeze, quando bombardeava m as popula¢es da
=onas libertadase os seus haveres.
Se as provaca~oes e as agressoes armadas
do regime de Salisburia dlmi nufrartl no per/odo
de T ransi~o em favor da subversao, do recru. tamento e treino de bandos armados de mercenarios e assassinos. elas foram rapida e progresslvamente intensiftcadas no periodo q ue

tam um elemen 0 da popufac;ao. Dias depois,
no dla 3 0. no mesmo local , assassinam um
ca mpones e ferem dois outros.
Em 1 de Setembro, tropas raeistas o rgan;zam no nosso territ6rio uma emboscada a for~a que patrulhava a zona de Luia a Mucumbura e ferem t res camaradas.
o dia 20 de Janeiro de 1976 , ainda na
zona de Luia, 0 inimigo, tendo mi nodo os cominhos, uma patrulho foz deflogror uma mina
antipessoal. tendo um dos nossos combatentes
perd ido umo perno. Pouco depois Q UOS via uras com tr pas inimigas penetraram ern territorio nacional. apoiadas por dois helicopteros
e dais avioes de reconhecimento.

Em t 1 de Novembro de "9 75, 4 a ioes
viol am durante quinze minutos 0 espa~o aereo
em Choa, tendo sido expulsos pelo fogo das
boterios o ntioereos.
Em 4 de Feverei ro de 1976 cerco des
24horas pol k ias racistas terltam pene trar na
zona de Mo lvernio. 500 repelldos pelos nOsses combaten tes.
Em 6, 7, 13, 14 e 15 d e Fevereiro os nOs~
sas for~as sao obrigadas a abrirem fogo contra
avioes ini migos que iolam 0 nosso espaco aereo.
, Em 14 de Fevereiro cerca das 24 horas. a
inimigo penet rou na zona de Pafuri com forc;as
de i nfonta rio/arti lhorioecom~1.I a moltrotor
as pop ula~oes. Capturou um campones. tendo
ferido ainda duas outras pessoas, um homem
e uma mulher.
As FPLM apoiadas pela PoHcia A~uanelra
intervieram as 4,20 horas. 0 015 avioes a jacto
e tres hell copteros vierom entOo socorrer 0
inimigo.
No curso do camba te foi abatido um bombardeiro por vo lta das 13 horas, tendo-se despenhado cerca de 10 km ja. no interior do terri t6rio ini migo.

Camaradas, Compafrio tas:
libertamos a Patria do colonia hsmo. Hoje
devemos defender a nossa . Patria atacada. de'emos apoiar 0 combate justo do Povo irmao
de Zimbabwe.
Pa ra 'Ievarmos a cabo a nossa tareFa , !'lecessitamos da force invencivel da nossa unida e,
da nossa organiza~ao. A nos~a liberdade e (.18fendida -pela imensa energia criadora do Povo
orgonizodo e d irigido pelo FRELI MO.
Vomos oplicor a nosso en-ergia criado~o,
para defender 3 nossa Independencia e apo,ar
os ' nossos irmoos de Z imbabwe.
Para isso:
.,
. 1. as povoa~oes. nos bairros, n'a s escol.::s.
nos h'ospitais, nos f6bricos, nos escritorios,
nos lojas, nos mochambas, nos P~S, nos
rios, em todo .a p a r t e devemos constru} r
abrigos ontioereos. Com estes abrigos protegemo-nos dos otcques do inimigo.
Construiremos os a brigos depois das ho-os
de trabalho normal.
Intensifiquemos a criac;ao dos balrros comunais que nos pemitlrao a melhor organizac;ao
de defesa.
. As FPLM devem elevar 0 seu nlvel poli t ICO
(CONTINUA NA I1LTIMA PAGINA)
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d entes dos sacrifi ios que a defesa da nossa
liberdade e independencia exigem.
za~ao da sua defesa,
Mas tudo aceitamos hoj e, como ontem 0
2. Devemos ter a prod ~ao orgonizodo.
fizemos. As nossas frantelras foram seladas
Durante a guerra de Ii berta.;ao dissemos sempelo sangue do nosso Povo. 0 nosso dever inpre : a prod u~ao apoia a guerra e a guerra cria
ternacionalista fOi fecundado pelos inumeros
os condi<;6es para produzirmos melhor.
sacrificios dos Pavos do Mundo inteiro.
Por isso :
I: consciente d1!sta rea lidade, que 0 Comite Central cia FRELI MO e 0 Canselho de Mi- devemos acel erar a forma!;.3o das alnistros do Republi a Popular de M~ambique .
deias comunais, onde organizados prome mondotara m pora tamar as medidas opropriadas, destinadas salvaguardar a inviolabil idade das !'lossas fronteiras, a integridade territoria l e a soberania da Republica Popular de
Mo~a mbique. Igualmente me mandataram.
Vamos aplicar a nossa energia criadora, para defender a nOUI independencia e apoiar os
para tomar as decisoes necessarias para assenossos innios de Zimbabwe.
gurar 0 apoio internacionalista da FRELI MO,
Para isso:
do nosso Estado e do nosso Povo. a justa luta
.
1. Mas povoa~ies, nos bairros, nas escolas, nos hospilais, nas fabricas, nos escriloriol, nal
de liberta~o do Povo irmao de Zimbabwe.
10jis, nas machambas, nos po~os, nos rios, em loefa a parle deJemos eonstruir abrigos anfia6reos. (om estes
As gress -es de Ian Smith ja misturaram
a nossa sangue ao sangue do Povo de 'Zimbrigos prolegemo-nos dos alaques do inimigo.
ba we.
(onslruiremos os abrigos depois das horas de Irabalho normal.
A Republica Popular de MO!?Jmbique. para
Inlensifiquemos a cria§io dos bairros comun is que nos permiliri o a melhor organila§io de delesa.
-apoiar a luta de l iberta~oo do Pavo ~e Zimba, As FPIM devem elevar 0 seu nfvel poillico e 16cnica mililar e apoiar as massas na orgaaine tambem de toda a Africa, de toda a Humo~io de sua defesa.
_nidad progressisto,
Estamos conscientes que os vossos Pavos
e as vossos Estados saberoo ser solidorios connosco neste momento diffcil, em que 0 nossO
duziremos; onde, organizados, nos de- sos irmaos guerrif heiros de Zimbabwe. Apoia7 Pois e vltim da ogressoo desencadeado pelo
fenderemos contra 0 inimigo ;
remos materialmente reduzindo as nossas im- reg ime minoritariol criminoso.
Diriginio - nos a Africa, pora queesteja
- devemos aumentar a produ~o nas nos- portac;6es, deixando de importar 0 que nao sesas fiibricas ;
ia fu ndament<ll para a economia do pais.
- devemos tornar mais rapido e eficiente
Apoi remos ateria lmen te dando todososo nosso trabolho nos partos, nos cami- meses: a nossa contribuicao ao Banco de 501iregime crimlnoso e jrresptnuvel de
nhos de ferro, na ovio¢o. Devemos ser dariedade que criamos e~ 3 de Fevereiro. Dia
mais rapidos e eficientes na construcao dos Her6is Mo~am bica nos ,
Ian Smith desencadeoa ama guerra de agrese re para~ao de estradas. de casaS' e
sio conIra a Rep6blica Popular de M~am
predi 5.
Camaradas. Excelencia-. Compa triotas :
bique. Menos de deloito mesls depois de ler
- queremos que cada t rabalhador m conassinado
0 Kordo d. Pal com Perlugal, de
junto com os seus camaradas, discuta e
A Republica Popular de M~ambique exlsnovo
0
Povo
m~ambicano , for~d. a fuer
encontre os melos de produ%ir mai . te hii pouco mais de oito meses. Desde 0 inicio
face
agressies
desesperadas dull' colonialmelhor e mais rapido,
da su existencia que ela dedaroll com firme::a que 0 seu ever Internacionalista naa era
·fascista.
3. or causa da agressao inimiga algumas objecto de compromissos ou negocia~oes.
a ct ividodes economicas poderoo fl car poralisaSomos ardentes defensores da P z. Vivedas ou baixarem de niver. E como resultado mos dez anos submetidos a guerra colonial-impri ncipal disso, compatriotas nossos, t rabalha- perialista de' agressaa. Estamos pols bem consbwe, em conformidade com as decis6es ' da
Organiza~o as Nac;6es Unidas e da Organlza~o da Unidade Africana, a partir de hoje.
3 de Mor<;o de 1976, encerro todos as sueS
- devemos acelerar a fOrJIII§io das aldeias comunais Oil' or~D!LD.M!l~,qgJlL.JRUilDiJj.io.-.-J-~fron~if
a colonia britonica do Rodesio
nos (eTeneTeremos can fa 0 tnlmlgo;
0 Su : pro! qualquer forma de comunicat;ao
- devemos aumenlar a produ~io nas nonas labrieas;
com 0 territono dom inado pelo regime racista:
- devemos lomar mais lipido e elicienle 1I0SS0 frabalho nos po"'os, nos "aminhos de ferro, n aVI'aimpede a passagem pelo seu territ6rio e espac;
..
..
aereo de qualquer trMego de pessoas e merea~io. Devemos ser mais ripido1 e elicienles na cOl\Stru~io e raptra~io de estraHs, de casas e
doria eni proveniencia ou com destino a Rode- predios;
' s ia do SuI. A Republica Popular d Mo~ambi - queremos que ' cada Irahalhador em conjunto com os seus camaradas, discvla e enconlre os meios
que apliea integralmente as san<;oes a colonia
de prcduzir mals, melhor email rapido. b ritanica da Rodesia do SuI.
.
A Republ ica Popular de Mo<;ambique cootisca todos as hens pertencentes ao regime il e(CONnNUAC;AO DA 1.' P.(GINA)

e tecnica militar e apoiar as massas na organi-

os a luto de Zimbabwe. Apoiaremos cantando sobre a luta e 0 nosso dever internacionalista de a apoiar; apoiaremos explicando a luta, discutindo sobre a luta ; a poiaremos aceitando sacrificios, superando sacrificios, para
cumprir 0 nosso dever internacionalista.
Apoiaremos materialmente prod z indo,
produzindo para a limentar e vestir 0 nosso
Povo. produzindo para alimentar e vestir os
combatentes que defendem as nossas fronteiros, produzi ndo poro alimentar e vest ir nos-

o
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dares, poderao temporariamente f icar desempregados.
E dever de todos nos apoia-Ios, criando as
cond i~oes para que eles possam t rabalhar.
o trabalho principal que temos, onde as nossas condi~oes nos permitem absorver todos os
desempregados,e nos zonas rurais, no ogricu!t ura e pecuaria. Todos que ficarem afectados
no seu trabalho, poderao com 0 apoio do Esta do, organizar-se em Aldeias Comunais e iniC:i;!,r
a produ~o agricola e pecuaria.
4. Como cum prir 0 nosso dever in terr c
ciona lista pa ra com 0 , Zimbabwe?
Apoiando a luta de Zimbabwe. estamos c,
defender M~mbique , Apaiando 0 desenvolvimento do combate dos nossos jrrnaos de Zim
bobwe estamos a afastar 0 ini migo das nossa~
fronteiras, consolidamos a nossa independen
cia e criomos condi~es para que se estabe'~C'
a Paz. Por isso, di zemos, 0 apoio, a solidarie
dade noo s60 esmala, noo sao favor, sao umo
ojudo mutua entre for~as que combatem pe le
mesmo objectivo.
a nosso apoio ao justo eom bote dos nosso"
irmaps de Zimbabwe e:
Um apoio moral;
Um apoio politico;
Um apoio material.
Apoiaremos moral e politicamente, organ i
zando-nos nas nassos Grupos Dinamizadore'
para estuda rmos e aprendermos da luta de
Zimbabwe. para viver na nossa carne e ner

o

4. (omo cumprir 0 nosso dever inlernacionalista para 0 Zimbabwe.
Apoiando a lula do Zimbabwe, eslamos
a defender Mo~ambique. Apoiando 0 desen·
vollimenfo do combale dos nossos irmaos de
Zimbabwe eslamos a afaslar 0 inimigo das
nossas honleiras, consolidamos I nossa inde·
pendincia e criamos condi§les para que se
eslabale~a a Paz. Por isso, diJemos, 0 apoio,
a solidariedade nio sao e_la, nio sio
fayor, sio uma ajuda mutua · enfre for~as que
combalem pelo mesmo objectivo.

gal, as firmas sediaclas no territ6rio da col6nia, do nossa soberania e no libert~oo do · Conbritonica do Rodesio do Sui, e oos cidodoos des- tinente.
se territ6rio que reconhe~a,!, 0 regime ilegal.
Dirigimo-nos oos nossos aliados naturais,
os poises ·socialistas, para que estejam conM~ombicanas
nosco, como exemplormente sempre estiveM~ombicanos
rom,opoiando 0 nossa Povo trabaJ.hador a
defender a sua Revol~ao e a cumprir 0 seu
Em 25 de 5etembro de 1964 pora· libertar deverinternacionalista.
a terra e os homens, a Patriaoprimida,' a
. Dir.igimo~nos, a todos os nosses a rnigos, Q
Cami te Centrol da FRELIMO proclomou a tados os Estodos que prezam a liberdade e
insurrei~oo geral do Povo·m~ambicano. Hoje,
a Paz, :para nos opoiorem a defender a nossa

Ian Smilh lent. apagar a fogueira que acen'ea COli, a· sua opressio, cOllelendo crill. lenlando
enlolver oulros paises no conllito que desencadeol jj nl sll 'le;ra. (omo um louco, all procara apagar,
o fogo, derraNndo gasolina.
.
Ian Smilh quer transferir p.r. 0 nOssi pars U CIIItrldi§ies •• lula qaeelislem: n. sea lerril6rio.
Ian .SmHh, nos SillS alaques crintinlStS · de dia 24, deliberadamenla ,ltIlu I espa§o a'reo da
Afri do SuI Jlira n.s alacar. a partir cia Africa do Sui, • fiil de desliar a n.ssa allll§H do allo, para
prOlKar am contlHo maier, III confIil. aseala do WIc..linenla••0 seu dasesp.I de agressor candenado derroll, Ian Smilh procura par fodls ~ .i.s prtmar, ulla guerra · gen ••linda a loda jJ
Africa Austral, com a esper...~ criminoSl defranr I SUI "edl lU..entando 0 n6mero de des1rui§ies
e de · taclaveres.

a

a

de novo a fim de gorantir a defeso; do terrltorio nceional 0 Camite Central daFRELlMO
chama o· Pov() ~mbicono, do Rowmo tlO
Ma puto, para defender a Patrlo atocada.
Excelencias, Senhores Embaix"adores 'e :Encarregodos de Neg6cios ocreditodos no Republica Populor . de M~mbique :

Libetdode • a restabele<:er a Paz justa

n~

"ossa zona.
Comarodas
Compotriotos;

IniCiamos uma nova fase do nossa Revoumo fose em que 0 nosso sa crificio,
o nossa sangue como no passado, vlrao fecunTados os vossos poises condenara m firme dar, cimen tar e consolidar 0 nossa Unldade,
e u nonimemente a rebelioo IXlcista de Ion a nossa Indepel')denciol as nossos conquistos
'
Smith. Os vosfOs poises preconiza ram son- revoLucionOrios.
Combatentes dQS FPLM e mossas populo¢ es contr~ 0 regime criminoso.
A med ida tomado pelo nossa' Estodo cor- res, unidds venceroo 0 .in imigo, esmagarao 0
responde as exigencios de toda a Humarii-' agressor que · iola a Pa z e vem massacror 0
nosso Povo .
. dade em viver livre da dominocroo colonial
Rendemos uma homenagem vibronte a
.
e racista.
todos os nqssoscamarodos que se · sacrificoEste e 0 combote do Povo moc;ambico~o ram e inspirados no seu exemplo, unidos pelo
connosco, para que nos opoie no defeso FRELlMO, desenvolvendo a nosso produ~ao,
I~o"

A Republica Popular de Mo~mbique, pira ·apoilr I 11111 de Jiberlatto do ~oYO do Zimbabwe,
em conformidade com as decisies da .Organiza~io Us "a~ies Unidas • da Organiza~o cia Unidade
Africana, a parjir de hoje, 3 de Mar~o dl' 1976, encenatoRs as SUiS Ironleiras com a colonia
brifanica da Rodesia do $ql; proibe qualquer forma de c.munita~o ' com 0 territoriI t1ollinado pelo
regime racisla; impe.e a passagem pelo seu lerrilorio " espa~o aereo de qualquer Ir6fego de pessoas
e .mercadoria em proveniencia ou com deslino ' a Rod6si. de Sill. A' Republica Popular de Mo~ntbiqle
apliea inlegralmenle as san~ies col6nia :' bijianici cia lodisia do Sui.

a

refor~ando
Q'

a nossa Vigil61iCIQ construirel"l")o! '
nossa ' vit6rio.

A LUTA CON-

Firrnemente dizemos .

TH~UA!

E como ontem repetimos: INDEPEND£NCIA au MORTE ! VENCEREMOS!
A LUTA CONTINUA l
-0-

A .. deolara~io do Pre.ldent. da RepUblloa
Popular de MoOamblqu. foi feita a. 10.15 hora. no'·Palioio da Pre.ldincia. Aljm do. memb.... do COn,.lho de Mlnl.tro•• quad",s Superiores do · PartidO, do E.tado e da. F.P.L.M.
ji referlda., .noontrav.... pr••ent. uma d.lelavAo do COnaelho Naclonal Afrieano CANe)
-, do ; Zlmbabwe ah.ftada plio bl.po Abel Muzor',. a. Mal. d. dua. duena. de ... pres.ntantea
,da Informaolio naclonal • I.tranglira flzeram
a cobertura do , aoonteelmento para o. res,eoth,os· 6111ios d. Informa9io • aginei. . notlelOo

.a•.

Durant. a aloouolO,

0

President., da FRE·

LiMO I da RepUblioa Popular de Mooambiqu.

fol · ,or dlv....a. Y U " In te.....,mpldo com p""
longada. .al... d. palma., nOmeadamente DO
anunalar a. 'm.dld .. que 0 Comiti C.ntral da
, FRELrMO

pal"", a .'....IiO

tomOu para fazer fn.

da . Rod.. la contra 0 nOllO
0 apolo do
pavo mooamblaano a luta jUl ta do pClYo de
. Zimbabwe.
• ,
' Mai, tarde, flnda '. reunllo, o. jOmalietas
pqderam oontactar alguma. da. vitlma. do.
bomllardeamento. crimlnOso. do. .nroltoe dO
reglm. ' mlnoritirlo d. Ia n Smith em Mooamblqu. , internadae no HOl pital Mllitar d. Maputo,. conform. notlolamo. noutro looal d ••ta
ediqlo.

, Apoiarellos , .ral I polHicallleltle, orflniiando-nos nos nossos Grupes Dinamindorls
plra esludarmos I aprentiermos cia lula de
Zilllbabwe, para liver n. nossa came 'e narYOI ·I lula de Zimblbwe. APllar.os canlando
sobl'. a luta e 0 nosso deY. inlernationalisl.
d. I apoiar; apolarmol elplicando I lula,
discafindo sobre 1 luta; apoiaremos Keitando
sacrilfcios.· saperando sacrilfdos, para cumprir
• ,nOSSI deYer: jnternacionalisla.

