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0 Povo Mo9ambicane conquistou a sua independenciae
Depois de dez duros anos de luta armada, sob a direcgao da FRELIMO, ~ hoje
proclamada a Republica Popular de Mogambique.
·
0 25 de Junho fica assim assinalado como data historica de trancendente importancia para os nossos dais povos, para o continente africano e para o mundo.
0 dia de hoje fica na historia como prova da forga ~nvenc~vel de urn povo
que se propos conquistar a liberdade e a independencia totais - o Povo heroico de
Mogambique - e de forga igualmente invenciveis de ~n povo que para consolidar a sua
liberdade e in~ependencia sabe que nao pode oprimir ou dominar por qualquer forma
outros povos - o Povo Portugues.
·
~ este o sentido do processo de descolonizagaoo Da sua sinceridade revoluci
onaria e aval a independencia.de MogambiQue ( sem esquecer a Guine-Bissau ), aval
este que abrange a FRELIMO, vanguarda revolucionaria do Povo Mogambicano, movimento
de liberdl.agao autentico e o M.FoAe e as forgas verdadeiramente revolucionarias de
Portugualo
A UNI1\o DOS ESTUDANTES COiYlUNISTAS de acordo com o seu passado de solidari2_
dade activa e~ntransigente aos povos africanos irmaos e as suas juventudes na luta
contra 0 fascismo e 0 colonialismo e fiel do dever internacionalista que norte&i.1. e
une todas as organizagoes revolucio~~ri as, faz sua a alegria da juventude e do povo
Mogambicano e sauda fraternalmente a FRELIMO e asua juventude pela grande vi{oria
que conquistaram e que hoje se consagra.
A UNL\0 DOS ESTUDANTES COMUNISTAS apela tambem aos estudantes portugueses
para que em consonancia com o papel destacado que tiveram na luta do nosso povo con
tra o fascismo e o colonialismo, assinalem o dia de hoje como dadt festiva que e,
expressando-se atraves das diversas iniciativas programadas, a sua al~gria e salida
riedade a Juventude e ao Povo Mogambicanoo
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Lisboa, 25/Junho/1975
A Comissao Executiva
da Comissao Central da
UNIAO DOS ESTUDANTES COMUNISTAS

