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Ouando o Prêsidente Samora Èlachel anunciou, no últlmo
sábado, que irão ser distrlbuídas armas pela população do
Maputo e que os lrabalhado;_es, enquadrados nas mllícias
populares, irão receber lrelno Ínilitar de um corpo de InstrutoÍes do Exército e da Polícla, devidamenle especializados, a
reacção das pessoas não Íol uma surpresa, nem sequer inesperada. Uma prolongada e Íorle salya de palmas acolheu a
decisão do CheÍe do Estado, euê se estaya à' espera, com
muila satisfação e até alegrla, poÍquer;mais do que um deseio,
era uma necessidade leiia exigência, E isto porque, centertas
de homens e mulhereç, de todas as idades, lá dos bairtos do
Esto sentimentofoi reveladopelo g,urança
da cidadede Maputo.E depróprie1.e Secretáriodo Gomitódo preendeu,seperfeitamente
q u.a se

caniço ou da cidade de cimento, de todas as condlçõec
sociais,. não foram all, ao recinto desportivo da Fábrica de
ReÍeições, perder o seu tempo para ouyir promessas. Os res.
ponsáveis das Comissões dos Dislritos Urbanos, os Secretários dos Grupos Dinamìzadores e seu$ adiuntos, os responsávels das organizações democráticas de massas, os cheÍes de
quarteirões e, ainda, os membros das brigadas recenlemenle
designadas pelo Comité da Cidade para apoiar a organlzação
das estruluras de base em Maputo, não se reuniÍam por reg- .
) !
nir. Queriam uma resposta para os seus PÍoblemas.
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- Começamos a desconÍlar do povo.
dente Samora.
sidente Samora Machel orlentaçõ€3 quaso um.milhão de pessoas, a pÕpu- quando o poyo pede as aÍrnas. ô qui
Estado
decÍarou que
O Chefe do
loncretas.
líição do Maputo.
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