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Redobror e$$orqos
poro vencer @ fome

- recomenda Departamento de Economia do P " *ido

A reunido do De,partamento de Eco.
nomia do Comitd Provincial do Par-
t ido em Maputo, que ontem t€rminou,
considerou que 6 necess6rio redo-
brar ainda mais os esforQos de mo-
bilizaqdo e enquadramento das popu-
laq6es em aldeias comunais e em
associaq6es de produQSo, com vista
a vencer as m'0lt iplas dif iculdades ain.
da pr.evalecentee, provocadas pelas
cala,nidades naturais s pela guerra.

o encontro, qug constatou co,m
satisfaQao o enolme empen,ramento
popular nas ac?6es de defesa da
P6tria e do co.mbat,e a fom,e, reco-
mend'ou a intensificaQso do desen-
volvimento dos pequerlos projectos
para resolver a6 necessidades imedia-
tas: do povo e ainda o incremento d'e
peq'uen,a3 ind0strias que per.mitam
uma ntelhoria substancial da vida dos
camDoneses,

Daniel Litsuri, responsdvel do De-

partamento de Economia do Comit6
Provincial,  af irmou na ocasiSo que a
reuni6o t inha permit ido a ;odoo os
part icipantes constatar que foi real i-
zad,r; muito esforgo no sentido de
res,olver o: problemas da populag6o,
mas que at6 aqui. ainda se veri f ica
que rnuito f icou por real izar. Por6rn,
adiantou, anima-nos verificar quen apo-
sar de todas as d f'culdades, ss popu-
lac6es conlinuam f]rnnes e deterr.ina-
das a vencer todos os obst'culos que
80 llos colocam i frente.

Durante a ma'nh6 de ontem, os par-
t icipantei real izaram uma visita a duas
cooperativas aJro-pecu6riEi:  da ctda-
de, nomeada,mente 16 de Junho e
Kenneth Kaund,h. S.egundo a opinido
geral,  estas visi tas foram muito frut i-
fera5 e permit iram uma troca 0t i l  de
experi6ncias. Part iciparam neste en-
contro dir igent4 de coo,perativas de
produgdo de quatro distr i tos da pro-
vincia do Maputo,


