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Estamos na Provrncia do Niassa desde domingo em visita de
Irabalho.
Oefinimos logo de i n fci o que 0 objectiv� de nossa visita era ae
realizer um trabalho de verifica<;:ao da implementa<;:ao das orienta.
vOes aqul delxadas' em Outubro de 1979.
Importava poi�, avaliar 0 grau de cumprimento das tarefas que
.
visam fazer do Nlassa, um modelo de luta contra 0 subdesenvol.
vimento, no quadro da Ofensiva Politica e Organizacional.
Visrtamos durante estes dias:
-- a futura cidade de Unango
-M'sawize
- as Unidades de Producao de Lissiete, de Lipuzia e de Matama.
Pudemos constatar durante 0 nosso trabalho de verifiC8(fAo que
significativos avancos se registam, que acumulamoe algumas vit6rias
nesta luta dificil contra 0 subdesenvolvimento.
Constatamos que alguns avanyos foram consolidados e que em
outros casos se vivem momentos crfticos resultantes do prOprio
crescimento.
o crescimento tra� consigo as contradiyoes. e assim 0 proprio
fen6meno de desenvolvimento. Isto signifies que nAo h8 estagnaQiio;
signlfica que ha uma luta constante entre 0 velho e 0 novo, em
que 0 novo tem de vencer.
Particularizando alguns destes aspectos, dirlamos:
- Em Unango, onde concentramos uma parte consideravel do
nosso esforco e do nosso apoio nacional e i nt ernacion al e visivel
e palpavel aquilo que da natureza toi transform ado com a forca
cdadora do homem mo<;:ambicano.
,

.

Ha crianc;:as cujos pais se sacrificaram na luta de libertaqao
do Zimbabwe. filhos dos internacionalistas. Ternos crianvas cujos
. pais toram vitimas de agressoes do regime racista, Ilegal e minori·
tario de Ian Smith. Por isso organizaremos em breve 0 envio destas
crian<;:as que foram vitimas.
Em toda a regiao de M'sawize devera ser elaborado um projecto
de desenvolvimento: com particular incidencia na Agricultura. de
modo
a perspectivar 0 futuro desta zona libertada e integra-la,
em for<;:a, na frenle econOmica, na luta contra 0 subdesenvolvimerno.
o Centro de Saude de M'sawize tem c Ui nprido com as orienta·
coes que foram transmitidas aos trabalhadores da Saude em Dez em
bro de 1 979. Por isso saudamos a Direccao Provincial. saudamos os
ServiCos de Saude na Provincia do Niassa.
Mas para que as populacoes de la utilizem correcta e 0 mais
rapidamente posslvel esse centro, as obras em curso devem ser
terminadas.
Falo das obras que tin ham sido abandonadas. A perspectiva
e de 40 camas, reduziram para 20 camas, porque Mavago tera
t a mb em 20 camas. Quantos habitantes daqui a 10 an06 estarao em
M'sawize? Quanlos habitantes estarao em Mavago? Perspectivemos
o futuro e nao apenas 0 presente. Por isso, senhor director, fac;:a
o favor de avanQar 0 mais rapidamente posslvel as obras paradas
e concluir as enfermarias.
A' nossa perspectiva nao deve ser de 40 camas. Porque 40 e nao
50? Diriamos que naquela zona devlamos te.m um centro com 100
camas.
= assim que valorizamos as zonas que 5uportaram a guerra.
Fazer com que veJam com os seus pr6prios olhos, os construtores
da vit6ria, que sao os homens das zonas libertadas, 0 1nlto da
independlmcia. 0 fruto da liberdade, 0 valor do sacriflcio. Nao M
vitoria sem sacrificio. A vitoria constr6i·se com sacrifici o.
Ao visitarmos as Unidades de Produyao de Lissiete e de Lipuzia
vimos a combina9ao do grande projecto dos 400.000 hectares que
vai transformar a face do Nlassa com a iniciativa criadora local dos
trabalhadores. Mas precisam, sobretudo Lissiete e LipO z ia de plan;'
fic8yaO cientifica, que nao existe.
Ha diferenca no que vimos. entre Matama e aquelas duas un ida·
des de producAo. Ha um pouco de empirismo. Boa vontade, mas h3
empirismo. Por isso, eleva�ao do nlvel de todos eles; nivel oientffico
e tecnico.
Em Matama, e impressionante 0 seu crescimento. Com poucos
recursos fizeram mais do que muitos outros nao conseguiram com
mais meios. E impressionante 0 resultado.
� uma unidade modelo e, por isso, vamos enviar delega�oes
de outras provincias e de outras unidades de produc;:ao, para colherem
ensinamentos dos trabalhadores de Matama. Sao her6is do trabalho
estes trabalhadores.
Neste limiar da decada, e-nos grato vel'lficar os passos que em
tao pouco tempo eslamos a dar. Eslamos certos que 0 subdesen·
.

- aquele que, como ..bom informador" era nomeado r�gulo,
enquanto que 0 regula que incomodava era preso e acusado de
dar guarida aos "terroristas» .
Conversamos com todos estes assassinos treinados, preparados,
organizados e estruturados. Organizados e estruturados com tarefas
precisas.
Taretas de matar.
Nos nao os matamos como se fez em muitos paises e muitas
revolucOes_
� Uma grande conquista do nosso Partido: politica de clemencia
e acreditar na transformac;:ao do homem. Nao os matamos, conhe
cendo as crimes deles. alguns nem conseguem quantificar quantos
mataram, quantas mulheres abusaram. NAo sabem, Mas nao os
matamas.
Conversamos com eles, animados pelo espirito de clemllncia
e de conviccao de transforma9ao do homem, pratica esta desde
sempre ulilizada na FRELIMO.
o Comile Central do Partido FRELIMO e 0 Gcverno da Republica
Popular de Mocambique, tomaram uma medlda hist'orica, decretaram
a Ilberta�ao destes assassinos.
Libertamos porque perdoamos.
Mas perdoar nao significa esquecer. Portanto, fique bem claro: per
doamos, mas nao esquecemos. A hist6ria esta feita. Cada um faz
a sua historia. Cada um de nos aqui faz a sua hist6ria, com a sua
pr6pria cabe9a, com as suas pr6prias maos, com os seus proprios
pes, com 0 seu trabalno. Cada um deles fez a sua historia. Portanto,
Ilbertamos porque perdoamos, mas nao porque esquecemos os
crimes por eles praticados.
Libertamos estes assassin os e atribufmos·lhes taretas, agora
como cidadaos mocambicanos. Demos-Ihes assim a oportunidade de
contribufrem para 8 Revo luc ao" do seu pr6prio Pais.
Eats medida e 0 rea u lta do da tor<;:a da nossa Revol u�ao
E ums Revolu9ao com raizes profundas,
E: co mo uma arvore com ralzes profundas que busca constan·
larnenle os sais necessarios para alimentar 0 topo da arvore. E esta
a forca da nossa Revolu�ao. As ralzes da nossa Revoluc;:ao sao
prQfundas. Mesmo no deserto buscam sais. Mesmo nas rochas bus·
cam sais. Nas profundidades do mar, das aguas do mar, as raizes
da nossa RevoluQao buscam sempre os sais necessarios, para
allmenta r 0 topo. Isto slgnlflea alimentar as conscl@ncias dos homens.
Esta medida €I 0 resultado da tore,a da nossa RevoluvAo. Ela
e tomada porque somos fortes, porque 0 nosso poder esta consoli·
dado, do Rovuma ate ao Maputo.
,
Um revolucionario e sempre generoso. Um reacc io mirio e san·
guinario.
Um revolucionario nunca e vingativo. 0 reaccionario slm.
Esle acto de humanismo revolucionario e um tra<;:o caracterislico
da originalidade da nossa Revolucao.
De entre os libertados existia um grupo de reeducandos de
.

.

0

balan�!D da visita

Temos de consolida-Ia de imediato e, para Isso, COmo dissemos
atras, diversas estruturas virao para ca a lim de perspectivarem.
com a provincia e com aqueles residentes, 0 desenvolvimento desta
nova area.
As organizacOes democraticas de massas devem fazer do Niessa
um grande laborat6rio e uma grande escole. Em sintese: Universidade
do Povo.
Novas brigadas de jovens voluntarios, melhor o r gan izados com
objectivos mais precisos, concretos, devem ser enviadas.
Todo este processo nao e isanto de dificuldades nem de c on tra
dicoes. fen6menos caracterlsticos da luta de classes que se vive
no nosso Pais.
Temos que saber encarar as dificuldades como sen do pr6prias
do nosso processo, do nosso desenvolvimento, no q ua l novas contra ·
di90es surgirao inevitavelmente.
Mas importa delectar as causas dessas contradlcOes e com·
preender a contradi9ao principal. Compreender 0 aspecto principal
da contradicao e a particularidade dessa contradiyao. A contradicao
prinCipal, 0 aspecto prinCipal da contradiCao e a particularidade
dessa contradic;:ao.
Assim resolveremos correctamente os nossos problemas,
o que importa sempre, e identificar a contradiQiio e enconlrar
as soluCaes correctas, as solucOes adequadas.
De tudo aquilo que constatamos, tres questoes nos surgem para
as quais as solucoes devem ser encontradas a curto p razo
Referimo-nos a:
1 - IntervenClIo do Govemo Provincial para a r esol uQi!.o de
problemas de natureza local.
2
Oemissao e indicacao de um novo Conselho Executivo para
a futura cidade de Unango.
3
Criac;:ao de uma estrutura forte, dinamica, operativa e capaz
,

·

.

-

-

na provIncia que coordene 0 Programa do Niassa.
Sobre este ultimo ponto recai a Comissao ProvinCial do Plano
esla responsabilidade. Isto fique bem claro. Oportunamente comuni·
caremos os .quadros a afectar a esta estrutura que devera ser
campetente e capaz de estar a altura de responder a materializac;ao
deste projecto estrategico.
Em relaeao ao Unango 0 presidente do Conselho Executivo
foi ja demitido e ja indicamos quem 0 deve substituir na direcyao
da futura cidade de Unango.
o Governo Provingial tem uma responsabilidade particular neste
processo. Nao se demite da sua responsabilidade, antes pelo con·
trario. refor�a·a.
Para muitos dos problemas que encontramos 0 Governo Provin
cial nao se deve limitar a esperar uma orientac;:ao superior.
Recordamos apenas a questao da fuga dos ex-reeducandos aqul
mesmo apresentada .no inlcio dos nos50� trabalhos. Por isso, 0
Governo Provincial deve am p'li ar 0 seu eSRirito de jniciativa Qara
areas mais vastas.

.

Contudo, tod a esta tlansformaQao nlIo COrresponde ainda ao
investimenlo realizado n a mobilizaQao de recursos que foi
empreendida.

Ha problemas serios de direccao.
HfI problemas que resultam de aus6ncia de direccao. Mostran
que essa direcCao e inconsciente. Talvez haja inexperiencia. lalve2
ignorancia. talvez insensibilidade sobre questoes de fun do. Talvez
haja tambem falta de conhecimento de utiliza<;:ao de metodos
correctos. Isto leva a aplica9ao mecanica de' certos princlpios.
AI. entao :surgem desvios que as vezes se transformam em crimes.
,

Con:selho Executivo nao foi capaz de enquadrar todo 0
polencial humano que ali existe, nao soube canalizar 0 entusiasmo,
I n teresse e alegria dos residentes daquela localidade.

o

Diante desta direc<;:ao nao existem homens. SO veem animais.

o homem tem vontade. 0 homem tem desejos. 0 homem tem
entusiasmo; tem interes$e. 0 homem pensa e, por iSso, necessita
de d iscus sao de dialogo aberto, franco e directo. Isto nao encon
tramos Ill.
.

Como resullado existe desmobilizaQao, desinteresse,
gram8<;:ao. indefinicao de larefas e prioridades.

despro·

o resultado n.ega4\lA deste trallaJbo retleeli",. � .b£8chl
que se criaram e permitkem a infiltrac;:iio de idaias retrOgradas, de
Ideias· do passado que comeQam a ganhar forca. Essa forca mani
festa-se atraves de reivindlcsQoes. Reivindlcacees de direitos e n�)
de dever es e obriga<;:oes.
o direito e conqulstado. Onde hB dever ha direito.
80 po nto de exigir salarios. Exigem salarios do estorrc
sacriflcio, que e consentido pelo Povo mocambicano, essenci 1·
mente para a sla
l
estao a sentir I sso. Ja nao sentem que er8m marginais e ainda
continuam a se-Io. Nao e a partir da liberta<;:ao que deixam imedla
tamente de ser marginals.

Foram

e

� p reciso um trabalho. A liberdade tem que ser explicada
assum/da.

integraeao na sociedade m09ambicana. Ja nilo

e

Qual 0 significado da liberdade? Para nos a liberdade signifita
alto .sentido de responsabilidade. E esse alto sentido de responsa·
bllidade e ganho roo quotidiano, na realizac;:ao das nossas tarefas.
E isso que, devemos explicar a eles e a todos que yAm para 0
Niassa. Sopretudo quando sao !iberlos. Devemos explicar 0 que e
que significa a liberdade. E que quer dizer que passam a ser
hom ens responsaveis.
Exigem salarlos do trabalho que ainda nao produzem orcaO/·
zadamente.
Exigem salarios das casas que constrtilram para eles proprios.
Esta atitude deve ter um trstamento adequado. Para que. as ideias
retrogradas. reaccionarias nao ganhem as ideias correctas. E sin
toma tipico de urn comportamento reaccionario. de elementos
anti-sociais.
Para estes casos, temos que agir. Agir significa agir 'clepressa
Nao devemos adlar 0 problema. As solucoes tem de ser encontradas
constantemente e para cada caso para nao sermos nos pr6prios
os promotores do desenvolvimento de situacoes catastr6ficas,
desas,
.
trosas, que sao contrarias a nossa politi ca.

Verificamos tambem em Unango, que existe falta de coordena<;:ao
entre as estruturas envolvidas. em particular em relacao a agricultura
e ao projecto de desenvolvimento do Vale do Lucheringo.
Temos que
forma de ondas
isso que trazem
sao aguas. Mas
daca a rocha.

corrigir isto rapidamente. Temos que avanc;:ar em
do mar. As ondas avancam sucessivamente. E pOI
forcas imensas, esmagam rochas. As ondas do mar
0 conjunlo dessa agua tem tanta forca. que despe·

Tocta a concep<;:ao do desenvolvimento destas areas, assenta na
agricultura e, logicamente, as estruturas deste sector devem assumir
esta responsabilidade e envolver-se profundamente no Programa.
Em M'sawize a situaciio organizacional e boa
Felicitamo·vos.

e

encorajadora

As populac;oes desta zona libertada. assumiram a tarefa de
integrar aqueles que, no seio das fileiras da FRELlMO, tralram
a causa da liberdade. Daqueles que se transformaram em criminosos.
aliados potenciais do inimigo directo, aliados do colonialismo.
Estes traidores amnistiados t em, por sua vez, compreendido
assumido a liberdade que Ihes foi concedida.

e

Assistimos a isso ontem. e emocionante. 0 filme de ontem e
ra ro no Mundo. Ao filme de ontem nao se assiste duas vezes
na vida.

In!elizmente os n os sos olhos nao podem transmitir a ninguem.
As nossas emocoes estao contidas apenas em n6s. Talvez os poetas,
os jornalistas, os homens da prosa, possam transmltir a alegria que
vivemos ontem. A emoc;ao daqueles que foram traidores. criminosos.
Agora, 65 casados, tem ja ali os seus filhos, as suas esposas.
Estiio a construir 0 seu futuro com entusiasmo. Os solteiros a espera
das suas noivas. que virao de toda a parte de Mocambique.

Foi emocionante 0 reencontro com aqueles que h8 dois anos

atras nao tin ham perspectiva da sua vida.

Hoje reconstituem a familia, criam um novo lar e novo estilo
de vida. E 0 resultado da transformacAo. Para os solteiros, em
conjunto, 0 paiS inteiro, temos que encontrar solucoes pollticas;
soluQoes culturais; solucoes socia is; solucOes que perspectivam 0
futuro.

Os amnistiaClos que fugiram. passam a ter 0 estatuto de crimi·
nos�s. A nossa tarefa e captun:i.-Ios. submete·IOs a uma reeducac;:ao
mais dura. Castfgar com dureza. aqueles Que violam a lei e a ordem.
perturbam a sociedade e transformam-se em agentes nocivos a
sociedade.

o entusiasmo que ali encontramos, leva-nos a concluir
ue
podemos estar certos da vitoria. que a nossa politica de reeduca<;:ao
e u m a conquisla da R ep ub lica Popular de MocambiQue. e uma con.
quista do nosso P artido FRELIMO. e uma
conquista
do Povo

q

movambicano.

No infantario de M'sawize, vimos com emocao. que ali lorja.se
o Homem Novo . No rosto daquelas criancas, e patente a esperanca
e a certeza na vit6ria final. Este infantario deve constituir modelo
e oun-as crianeas iraQ a M'sawize. Tem capacidade para 400 cr i anQ as.
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volvlmento passara a ser em 1990, parte integrante da hist6ria
passada do nosso Pov o
Em segundo lugar falemos do campo dos Pides, dos Ge's. dos
Gep·s. OOS Opv's dos Comandos. dos sipaios e dos chefes dos
ascravos que sao os regulos, 05 escravos·em·ehefe.
Encontramos neste campo de reeducac;:iio de M'sawize todo um
conjunto de individuos que estavam organizados e preparados para
matar. Para fabricar a morte. N6s para matarmos a morte e eles
para criarem a morte. Para malar nao 0 colonizador e 0 opressor,
nao 0 explorador que era 0 colonialista portugues. Para queimar,
nao as casas do colonialista. do opressor, do explorador. mas sim,
para matar 0 seu irmao moeambicano oprimido: para queimar as
casas das suas proprias familias, dos seus proprios pais; para
matar as pr6prias 3sposas, os pr6prios tilhos; para matar velhos,
crian�as e mulheres; para fazer da mulher gravida centro de
experimenta<;:ao. Abrir para ver como a crianca fica na barriga
duma mulher.
Em sinlese; para impedir a tiberdade, para impedir a Indepen
d6ncia. Para mergulhar eternamente 0 Povo mocambicano na opres·
:sao, na explora�ao, n
humilha�ao, na discriminacao, na pobreza.
'1a ignorancia, na superstiC8o, no analfabetismo, para faze-Io subde·
senvolvido. Era esta a tarefa e a missao daqueles.
He varios gralls de organizacao:
- a PIDE de um lado, com as suas ramificacoes, os seus braco s
armados, os Flechas, os OPV,s e os sipaios.
- por outro lado 0 exercito colonial com os GE's, GEP's,
Comandos e 0 exercito, ele pr6prio, as Forcas Armada s. Quando
falamos das For<;:as Armadas, significa a Marinha. 0 Exercito terres·
tre. For<;:a Aerea, a Forca Aerea carregada de bombas de «napalm".
para matar 0 homem mocambicano.
Estao la elementos de todas as provlncias e que pertenceram
a esses grupos.
Dividimos por provfncias e por orQaniza<;:oes e perguntamos aos
diferentes grupos 0 que tinham felto. onde tinham operado, quantos
crimes executaram, quantas pesso:ts haviam denunciado.
Encontramos e lementos que actuaram contra as nossas bases,
que mataram os nossos combater,tes, que tentaram vadar os nossos
caminhos. caminhos pa ra a liberdada.
Dialogamos com eles.
M ultos a in da afirmaram nao saber quais os motivos porque se
encontravam naquele centro.
A esses. explicamos 0 que tinham feito:
- aquele que redig ia e tnduzia em varias linguas os panlletos
upsico"')�;
- aquele Que matou;

. idade avanQada que loram autorizados a regressarem aos seus locais
de origem. La, onde praticaram 0 crime. Perdoamos porque somos
fol'les. E 0 Poder Popular.
Acreditamos na for<;:a do povo. A forQs do povo e ums bomba.
A for"a d o po v o ultrapassa a bomba de neutrees! Ouer dizer, nao
M bomba para matClr 0 Povo.
o po vo lem vida. As arvores, os animais, tambem t!m vida.
Nascem, crescem e morrem. Mas 0 povo nunca morre. Tem vida e
nao morre. A co isa mais be la que hi!. n o mundo e 0 povo. porque
nunca morre. Milhares e milhares de anos, milhoes de anos, 0
·
povo existe! Nao morre! Os homens, sim. Mas 0 povo nao.
De entre os libertados existia um grupo confuso. Parece que
a visita ajudou. Confusos, mas delibersdamente, para desviar a so l u
vao aorrecta dos seus problemas. Analisamos oS seus casos.
Os velhos tern mais dificuldade em iniciarem umit nova vida.
Por isso vao vollar as suas casas.
Os outros irao receber as suas familias e. com 0 apoio do
Partido e do Estado, irao construir uma cidade, plantar pomares,
abrir machambas, irrigar a terra. Significa que VaG plantar a arvore
da IIberdade.
Eles irao contribuir para 0 povoamento deste imenso territ6rio.
Nao chamamos provi ncia. mas territ6rio. b ela e rico, que se chama
Niassa.
Virao tecnicos da construQao e da agricultura para apoiarem
estes trabalhos.

- ao Que queimou casas Com mulheres la dentro, oriancas la
denlro. velhos la dentro;

Com este acto de grande significado politico para 0 nosse
Povo, restitufm os a cidadania aos que eram estrangeiros na sua
Patrie. Aqueles nao eram mocambicanos.

.

- aquele que abusava da mulher nos aldeamentos. foreando·a
a ser sua amante. Destruir 0 sentimento humano de amor, Destrulr
o amor. A liberdade de escolher 0 seu futuro marido, 6 sau futuro
lar. A liberdade de escolher o· seu futuro.

- aquele que denunci ava;

.

Vir!lo brigadas des Ministerios da Justic;:a, do Interior, da Defesa
National, da Seguran<;:a, da InformaCao · para estudarem e fazerem
a historia da PIDE, a traject6ria de cada um. A histOria de cada um
dos ex-reeducandos e encontrarem solu<;:oes que sao da competencia
dos respeotivos sectores.
o Ministerio do Interior continua a ter uma particular responsa·
bilidade no enquadramento destes amnistiados; Devera continuar
com 0 seu trabalho. 0 tra b a l ho nao terminou. E uma nova etapa do
processo de reintegracao destes Cidadaos na sociedade e devem
adequar a sua estrutura·a esla nova situac;ao.
Em relaeao aqueles que se recusarem a acompanhar este pro
cesso. seremos implacaveis; seremos conlundentes: seremos duros;
seremos severos. Puniremos co m rigor. Porque? Estarao a recusar·
a liberdade que Ihes foi concedida. De novo serao rotulados PIDES,
conlra-revolucionarios.
C on tin u a rao a ser chamados OPV's GE's GEP's e Comandos.
Portanto. a s medidas que forem tomadas sa·lo-ao em relac;ao a crimi·
.
nos os. ESle ponto fique bem claro.
Nao havera' perdiio para aqueles Que recusam a liberdade
concedida.
,

Restitufmos a personalidade mocambicana e a dignidade aqueles
a quem a· maquina da ,guerra colonial transformara em mercenarios
con tra 0 seu pr6prio povo. em sangulnarios.
Porlanto,

e mais uma viloria ROjJular.

Diremos em conclusao que ill nao estamos no desconhecido
Niasss.
E p orqlle?
Vimos muitas iniciativas locais do Governo Provincial, do 8eU
Governado r, Primeiro Secretario. os seus colaboradores dlrectos.
o Povo. Por isso saudamos com viva emoQiio. Com muita alegria
e com esperanya.
Vlmos que ·Niassa e, verdadeiramente, uma escola.
Visitamos a cidade e encontramo-Ia limpa, relvada, as casas
pintadas. Nao esperaram pela tinta dos Estados Unidos. da Africa
do SuI. Mas sim descobriram cal, calcario. Imediatamente puseram
em movirnento esse recurso natural. E as casas estao belas, as
avenidas estao belas, as arvores estlio bel as, sao acolhedoras. Por.
isso, saud amos esta iniciativa local.
Saudamos tambem a descoberta de padras para todo 0 desen·
volvimento, cOllstrucao de pontes, de barragens, de diques, de can ais
que dependem essencialmente da pedra. Ja descobriram como apro
veita-Ia e estao a extrai-Ia ate nao sabem 0 que fazer dela. Sauda·
mOs esta iniciativa.
Vimos almazens de mais de 100 metros de comprimento. de 7
metros de altura, com materiais locais. Nao esperaram pelo clmento.
A li nao entra 0 cimento. E a terra do Niassa, que levantou esses
grandes monumentos que ficarao na historia.
Saudamos esta iniciativa de aplicar duma maneira criadora as
decisoes do Partido em 1978 de considerar 0 cimento como fonte
de dlvisas. 0 cimento como fonte de divisas e, na contru9ao nacional
somente para barragens, grandes fabricas. pontes, portos. Mas 85
casas. sim, com tijOlos. E Niassa ja comecou. Constr6i casas com
tijolo. Saudamos esta iniciativa. Isto quer dizer aplicacao de maneira
criadora das decisoes do Partido e nao po-las em causa.
Por isso, Niassa, come�a a ter uma nova face, caracterlstica
de uma provincia qUe vai ganhando um ritmo de desenvolvimento.
consolidando assim a nossa convic9ao de que sera um modeto na
luta contra 0 subdesenvolVimento.
Niassa e exemplo de como se avan�a, contando com 8S suas
pr6prias fnrvas, util izando os recursos locais.
Levamos connosco esta lio;:ao.
E por issa qualificamos aqueles que aqui ·trabalham. slio her is
do trabalho. Sao os pioneiros do desenvolvimento e da constru9ao
do modele da luta contra 0 subdesenvolvimento.

�

Vimos a alegria, 0 entusiasmo e a determinac;:iio no olhar de
cada um dol' que vieram a rua para nos saudar no dia da nossa
.
chegada.
Vimos a alegria da boa colheita e

a

confianca na Revolu<;:Ao

em cada um dos rostos dos camponeses da aldeia de Licala, dos tra
balhadores de Liplizia e Lissiete no distrito de
trabalhadores de Matama.

Mandimba e nos

Em M'sawize, zona libertada, retomamos 0 fOlego da nossa
inspiracao e regressamos mais estimulados, mais confiantes. mais
determinados, mais certos na· vitoria da RevolucAo.

A Luta Continua.
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