
Filme sobre RPnÂ u tory,
exibido,em$ Mescovo

Um documenlário intitulado cMo-
çambique Constrói o SocialisÍlor), Ío.
dado pelos Estudlos Centrais Ce Do-
cumentários da URSS, ío{ exlbido no
cinema cFaquelt, de Moscovo. O íit.
me trata dos preparativos e da rea-
lização do lV Congresso do Partido
Frellmoo dando a conhecer os êxilos
do povo moçambicano na conslrucão
da nova sociedade e as tareÍas com.
plexas e importantes que se co,locam
ao povo da República Popular de
Moçamblque.

O corresponderrte da <NOVOSTII.
lgor Guelein, real izador sov,éttco de
docrrmentários, prémio uêni,r ' ;  d par-
t icipante em vái 'os coÍìcursos inier '
nacionais. que contou como Íoi Í i lma'
da a pe l ícu la .

Agradou-me rìruito rodar este Í i lme,
d isse Guele in .  Era a  minha pr i rnc i ra
v iagem a Rfr ica.  Apraz-me que Mo-
çambique,  país  que optcu n ' : lo  soc ia-
l ismo.  tenha s ido o pr imei rc  paÍs  que
conhec i .

O nosso Í i lme é dedicac io  à  tea l i -
zação do lV Congresso co Part ido

+têlimê, às pessoas guê r:eìe--partrci--
param e que deverão ma[e ' ' , , . r r iz r "  as
suas decisões. Nos mostramos cs cie-
legados do Ccngresso, irão so rìa
sala de sessões, mas tannbérn n'os
seus postos de trabalho, em cdmpos
pqrtencentês â aìcìeiâs {ìomunais, nas
minas e pedre i ras,  no por to ,  ; ras  tá-
bricas.

Contactrrs conì pessoaç. revelaram
o entusiasÍTÌo i .r iüvocado Dela real iza

ção do Congresso do par:tidc, o cie-
sejo do povo moçambican: de corrs-
truir uma sociedaJe lustei.  Foi tanto
mais agradável que íez lenibrar os
primeiros anos após a revolução na
Rússia, quando o entusiasn,o e a
vontado do pCIvo libertado pcssibi,i-
taram ultrapassar as dif iculdacjes e
construir o prímeiro Estadc social ista.
Mostra-se que em Moçambiqrre os
membros do Partldo co rsrituem a
vanguarda dos nbreiros da ÍroVâ sÈ
ciedade. pois cada um tleles cleve
sêr um exemplo no trabalho e na vida
soclal,  para que o Part ido oesenìpe-
nhe plenamente o seu papel de van-
guarda na criação das bases da so-
ciedade social ista, disse Sarnora Ma-
chel, Presidente do Panido l-rel imo
e Pres idente c ta  Repúbl icc  Popular  de
ttr loçambique, Esta tese, para além de
vár ias  out ras,  fo i  in i roduz iCa nos Es,
tatutos do Part icjo.

Quer ia  sa l ientar ,que as conc i iÇo<ls  .
cfo nosso frabatho:'èm, Moçambrqee
foram as maís favoráveis. Uma al irçja
constante Íoi-nos prestada pelo Ins-
t i tuto Nacional de Cinema,

Eu queria aproveitar a oçasião para
agradecer â todog os ca'Tti l í1das íÍ ,o-
çambicanos a sua aiuda na rodagem
do Í i íme,  d isse l .  Guele in ,  a  conc iu i r ,

(<NOVOSïl>r).


