
EREM-OS MPLA VEl PA A 

QU A AM 1: t.JX 

. � - Presidente Samora Machel, ao demmciar a infil�o existente na ''Sogere-l'' 
/' , .(. . 6 F"6II. 

N1IIIl IDcalro com os Irahalhadores da ccSOGEl£..l,), Da lerqa-feira, 0 Presideme Samora Machel critico1l severa�e muilos aspectos 
negativos que eDC8ldrou naquela fabric I, salienlando que seremos implacaveis no combate aos complo., Jadries, iDdisciplinados, faltosos, 
bibadol, agiladores e racistls. 

. 

Foram as seguiDfes as palanas do dirigente maximo da Revolu�io mo�ambicana: 

Eu vim aqui no dia' 14 de Janeiro, visitei 
esla Ubrica e, quando chegamos, que, encan. 
framost 

o primeiro aspedo , a desarganizaclo e 
o segundo 0 abindano, que reIIectem· que-DOeS 
mais profundas. Este primelro aspedo, desor
ganlza�io, manJfesfa.se na suJ idade, falta de 
limpeza e falta de higlene, num lugar onde 
se prvduz Uquldos que SiD consumidos por 
pessoas. Produzlr cerveja num lugar sujoI 

de- bigiene, falta de limpeza e falla de res
peitDI Instalaram aqui esses antigo$" PlDES, 
OPYs, AMP's e Gf'sl sao eles Que an dam 
a desmobUizar os outr03. 

A BANDEIU DO RACISMO 

Voces querem que n6s os punamosl 

Colonialista. Nao interesse se e preto, .s3 
e branco, Se e amarato, e coloniaHsta. Bses 
andam a agilar aqui nas fabricas, com 0 raeis
mo. as onlem estavam aD lado do ex6rcHo 
colonial, eram da PlDE. 

Ouando ha nomea�ao de uma direqiO, 
todos aqui se agiiam. Quem vos disse que 
16m dlre ifo de escother Os dirigentesl sao 
VOCes que escolhem a director da fabrical 

A Ubrica Ii nossa, nOs e que temos que 
escolher 0 director. 

fm nome do Povo, esses agifam urn. ban. 
deira, quando, na realidado� estia a cDmbater 
o Poder do Povo. Em nome do Povo dffundem 

se sin'am- com. responsab�id�e de exigir 0 
aumenlo da produ�ao, para nao exigirem d�
ciplina, nao exigirem 0 aumento a produ· 
�ao, porque � brancos. 

OIbelllr n6s queremO$ que esta fabrica 
seJa modelo. N� vamos IWmear um· diredor 
pdra esta fabrica. N6s e que nomealTl1ls. N6s 
e que OS liberUm05. Eslawam aqui a ·tlab 
Ihar com ts portugueSes, a 

-
al1tnentar 0 exer· 

cito colonial. N6s e qua conquistamos a Inde· 
pen�ncia. nos e que prociamamos a Indepen. 
dAnera, n6s e que ¥'OS libertimos a votes. 

MlO DUEREMOS FAlTIS IEM AIUS 

M 
? 

·E 
\'Ii fazer 0' chefe e eliminar as faillt Nao 
queremos faUas aqui. Nao queremos atrasos. 
Nao queremos roubo, nio queremos bebedeira. 
Queramos 0 aumento da Il'odu�ao, queremos It 
higiene, a Iimpeza, a discfplina, a organiza� 
�ao. Queremos ver genie na f&brica, nao qlle-
remos . ver porcos. 

Ale frns de· Fevertiro, esfa devera seT a 
fcibrica model . E a fabrica mais antiga do 
Pais. E a mals anfiga do Pals e em que ser 
a f6brica modelo. 

Fin.lmentc, nos queremos competi�ao. So 
receberao quando prorluzirem. Nao· vamos ao 
Banco buscar dlnbeiro para geme que �ao 
produt. Oi�am bern· isft>: nao vamos levant!r 
dinheiro ao· Banco para pessoas que naG pro
duzem. Hio pagamo.s it piolOOs para nos suo 
garem 0 sangue. trIO vamos buscar dtnheiro 
para pagarmos a Mbados. Nao iremos busear 
dinhetro ao Banco para pagarmos it i droes. 
HiD Iremo s busear dinheiro ao Banco para 
pagar a parasitas, que vivem a cust a do MS
so sangue. 

Caixotes espalhados· em foda a parte. En
conframos isso no dia 14 de Janeiro, quando 
viemos aqui. E, enta�, 0 aspecto de abandoM 
era desolador, de gente q ue nao tern espo' 
ran�. Sabem 0 que e esperan�t 

Esperan,a numa f�brica � melhorar IlS 
m6fodos de trabalha e aumenliH' a produ�1it) 
E vods nao t�m. 

A nossa Revolu�ao 6 uma Revolu�o mllifo 
benevolente. Uma Revolu�D bastanle humana, 
mas sabemos ser violentos para com estes 
que desafiam 0 ROSSO Peder, estes que eTam 
PIDES, esses que 81am OPVs. sao eles os 
primeiros racistas nas fabricas. Andam a agio 
lar os outros. contra os branco s, para nao 
obedecerem ao chefe branco. Mas onlem ales 
Iilmbiam os pes do colonialisfa, nao do branco. 

o racismo, p.a que os chefes brancos nita se 
sinlam com autoridade de exlgir a dlsclplfna 
na fabrica, para· que os cbefes brancos nio 

Nos e que wamos indicar: este 6 O.VGSSQ Nao iren10S buscar dinheiro 80 Binto para 

ehefe. E e esse mesmo. A primeira coisaque pagar a indisciplinados, a pregui�osos, que 
nao produzem. 

Fomos vis itar aquel a fabrica, d 2 M. t 
confrAmos as mesmas caracterlslicas da fabncil 
SOGERE ,1. Esfa f�brica e uma fabrica antiga. 
Quan10s anos tem? Existe desde os ant:ls 40 
au 45. Alguns de voces. quando nasceram, 
ja existi. esla f'briea. Os que in iciaram ' 
f&brica sao poucos ' aqui. 

Quando entrallJt)S, encontramos ,muitos ope. 
rarios sujos, que !idem com a e«veja. Ope· 
rarios com cabela sujo, unhas comprldas. e 
l idam com a eerveja. Sao oper6rios , elSes? 
Sio pessoasl 

Trazem unhas sujas J!8fa distrlbuir porca· 
na para denlro da eerveja que n6s vamos 
beber. E nOs pag�mos a vossa sujidade. � 
islo ums Mbrica de produtos alimentaresl 

T erceiro aspecto, Rubos. Quarto aspeclo, 
bebedeira denfrQ da fabrici. Voc�s merecem 
raspeilo� SUJos, bebadol, tadroes dentro da 
fibrica� i: a po I� • ..aa taQ, i espera de 
comll'iIf cerveja: E voces aqui a brincar. E, 
no fim do meso pa,amos. Mereceml Quando 
vocas produziam a cerveja, no tempo colo
nial, e, em partictJlar, no tempo da guerra, 
alimentavam todo 0 norte, onde havia guerra. 

Vock nao sabiam que a cmejl ia all· 
mentar 0$ soldados que matavam 0 Povo? 
Sabiam, mas trabalhavam, aumenfavam a pro
du�o, Voc&s nao produziam aquelas cervBjas 
de lata, para alimeniar a tropa Cllonial que 
vos oprimia e impedia de alca�tar a Inde
pendincial Agora estio independenfes. As 
VDSSa$ m� sarvem de almofada agOri, nio 
e? Para Tefor� as cadens, qu& nao t6m 
eslofasl As maos agora sao estofos. A noife, 
sao almofadas. 

Embebedarn-se na f�brica, transformam a 
f�brica em rmiaurante, em cerveJarl., ja nao 
, fabrics de cerveja. Merecem respeilo? Oesor. 
ganiza�o, sujidade em foda a plrte. Mere. 
cem 0 respeUo do nosso Povol Digam la, com 
tada � franqueza: merecem 0 respeito do 
Povol 

l&£I1ES DO COlO.IALlSMO 

Qual 6 a capacidade da vossa fibrica? 
Quantos IItro! devem prodozlr· par anat Esta 
f6brica tern a capacldade de II'duzir frintl 
mllboes de lifros. E' voc8s produliam, no 
tempo colonial. Agora, e preciso abastecer 0 
Pais e exportar pari truer divisas. as voces 
roubam. Se nao roubam, bebem dentro dil 
fabric • As vezes mofam baralas dentro das 
garrafas. 

H6s sabemos porqua. Alguns toram s, 
aqui, particlparam nil guerra colonial. N6s 
somos condesternienfes para com eles. Parti
cipmm na guerra coronial con'ra neSs, contra 
o nDSSO Pavo. conlra a nossa Independeneia, 
contra I nassil Uberdade.. l hole, damos·lhes 
emprego e metam sujidade nas gamfas. 

Oufros aqul foram ANP's. 0 colonialismo 
nlo fula funclonar esta fairica sem meter 
aqui a P IDE e os seus agentes. Aqul dentTo, 
continuam. Eslao aqui. Por que e que nas esta. 
mos surpreendidos com a baixa de produ�ol 
Par que , que voces nao os denunciaml 
Agentes da PIDE, OPVs, eslavam aqul e con· 
t1nuam a esfar aqui. E n6s conhec�mQolos. 
temos tWa: quefem que os prandamos? N6s 
temes pena da famma, alguns tAm mother 
e filho!. E como nlo os prendemos, pensam 
que 18m for�a. NOs lemos a Illta de eada 
Ubrica. Alguns tinham .rmas em casa e, a 
noite, palrulhavam. 

E estamos adm1rados agora com esta fa!!a 

NOTICIAS, quinfa-feira, 7 de fevereiro de 1980 

Urn d s sedaTes de traba!lto da (,SOGER-E.]»), em laborafuo. Durante a JIU% recente visita't!lJuel.·J tmidade de prodtlriio, 
'. PresideJltu amora Machel critit:ou sevcramente a iIJdisciplina, 0 deslci:co� a falta dt higiene e ,!,mtos outros aspectos 

7legat;uo� Ill: d!!tectado5, diundo que aquela ftibrica d8tJera trans/ormar..sc numa fdbrlca modelo 

J 
r 

Hao i remos bustar dinheiro ao Banto para 
pagarmils aos nonos inimigos, que dlfundem 
o· racismo no Pa is. Nao' iremos buscar dinhei
ro ao Banco part pagarmos aqueles que pro
movem 0 divisionim, qutr dizer , .a ami·uni· 
dade. SiD confra a unidade 1lational. 

. A nossa' nidade Hacional nao e feita 
atraves de conjunto de tribos. QUiJldo n6s pe
g6m(.S em &milS, era para destruir 0 racismo 
e destruimos. Agora, donde vem Vot!s r 
isso, n6s vamos nomear aqui os compelentes, 
independ�lemenJe da sua car. 

Oi�am bern islo. A tompetencia e que 
vale. A capacidade e que c�n!a. 

o Povo ficou sem cerveja. Passou 0 Nalal. 
o Ano Novo sam carveja. Sentiram·se bemf 
Nao acham que e crime? 

Desalo�os qui aqu�les 
qltt lutam contra a 110151 � national. 
Va�os nomear dlrectore! desta fabrica. Direc· 
tor do Pessual, Director Adminisfrativo, Direc
tor Ananmro, Director dJ Manute�ao das 
Maquinas, Director da Produ��o. N6s uere
mas quantidade e qualidade. Oifam bem lsIo: 
qua nlidade e qualidadel Produz!r trinta mi· 
thOes de litr!ll ate ao fim desfe anD. 

Ladt1ies, fndisclplmadM, negligemes, rela· 
xidos, 3UjOS, fora da fabri,ill fora da fabrlcal 

---

QUELES 

H� tanla genie destmpregada af fora. Tanta 
genIe desempregada ai fora que quer produ· 
zir e nos esfamos aqui a manter ·aque!es que 
colabtratam com os nossos inimigosl Os que 
lutaram contra a nossa Independeodal fra islo 
que eu vos vinha dizer. 

Aqui dave ser cenlro da unida�e, 00 
s8ntido de trabalhar para 0 Pavo., 0 Povo 
na..) exlste em allstra�o, sao voces. 0 vossa 
proriulo tntra em loda- d parte e estao aqu; 
os tecnicos para melhorar as· maquinas, para 
mel hom a cerveja, melhorar as vossas con· 
di�oes. de vida. Como e ue Val) me�haTa� as 
condi�oes de vida $I vot&s nlo produzemf 
Onde vao busea-r a farda branca, a bora de 
borracha, para vos protegerl Ate �cgunda
faira, voc63 devem vir aqui com· barba feila 
e cabe!o cortado. ¥ao dlzer G mesmo aque:es 
da ,'2M:� tambim, 

Agora queremos concorrencia. Oueremos 
saber se a melhor fabrica e a (IVit6tial'l ou 
se e a «2M». N6s divulglrenr.� amelhor 
fabrica. Ha matetia-prims aqui e tem a mil
teria·prima fundamental e decisiva que sao 
vocAs, os ,homens. A cab� nao e !o pa:a 
'* 0 chapeu. f- para pensar. Nao, e pari 
faler da cabe�a transporte de piolhos, taspu, 
caOOlo despenfeado, transporte de sujidade. 

Este an� vamos ser duros. A nossa disci· 
plina dever' ser disciplina de ferro. Foi assim 
que vencemos 0 co!onialtsmo. 

. 5eremos duros, exigentes. imp/adveis, em 
parHcular para com aqueles que pos de!afitm. 
Ouerem paratisar a f6l!rica para proyar que 0 
PoV3 . m�mbicaoo 6 intapaz de. dirfgir 0 
seu destin�. Vamos ser duros. \';olentos; RaO 
V3mos· perdoar a ninguem. It indiscipllna, tOri 
da fabrica. Agifador,. fora da f�brica. Racista, 
fora da fabrica. faltolo, fOfa da fabTica . Aque
Ie qua tem 0 habito de atrasar porque dorme 
com lazeira. com «�ba lale:.>, fOft da fdbrica. 
Ouviram, meus ilmigosr 

A luta con!inua. Contra 0 quil Contra (s 
torruptos, contra os indisciplinados.. tadroes, 
babados, faltom, IJrisados, Igifiloores, sujas, 
r�stas - fora da fabrical Vio viver com os 
porcol. 0 Ill§ar deles e com os porau. £Stao 
aqui poJ' acala, enganaram-le no mimero 
poria. 

Ate ao fim desfe meso esta fibriu devera 
mudar. Ate fins de Mar�o vao fazer os polll
veis pna �e vesfirem correctamente. Aqueles 
que lidam dlariamenle com 8 eerveja - rou�a 
branCi, com botas apropriadas. Assim nao lem 
aspedo de operarios. Tem aspecto rle reri!' 
giad>frs., 


