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«OS nossos
têm uma história longa
cooperação
a entrar numa nova
ontem em
Embaixador coreano no
Myang Guk. apontando que a República Popular e Democrática da
Coreia tudo fará no .apoio à luta que Moçambique trava pela cons.
trução do bem-estar do seu povo.

- Na base do Marxismo-Lenlnismo
e do Internacionalismo Proletário. 05
nossos dois Partidos sempre dario a
vida à morte, na luta pela construção
do socialismo nos dois palses - disse
Myang Guk. falando numa conferência
rela·
de Imprensa.

eha
cões entre o
tido do Trabalho
primeiros anos
dêncla de Moçambique.
Acrescentou que. tal como vem suo
cedendo. o povo coreano e o seu Paf.
tido darão apoio inabalável na luta
que Moçambique trave contra as ma·
quinações da África do Sul, contra o
«apartheid,. e pela independência da
Namibia".

Falando sobre o quadragésimo se·
gundo aniversário· da fundação do Par·
tido do Trabalho da ·:;oreia. que se
celebra amanhã. eha Myang Guk. indl·
cou que. com o estabelecimento do
Partido. a classe opéf6ria e as
populares do n (I
avançar pelo camlnhn
construção de uma
lista e a caula do
nova etapa do seu
Indicou que isto
o principio tUl1datml~ntal
Partido mantém c:ol'lequtlnttlmfíntll
sua direcção conllste
analisar de uma
e criadora todos 0111 problemas que se
apresentam na revolução e resolvê.los
conforme a exigência espeCifica da
revoluçiio coreana e no interes.e do
seu povo.
Enfatizou que a maneira coreana de
interpretar a filosofia marxista-Ieninista consagra aquilo que ê conhecido
como sendo a ideologia Zuche. a qual
permitiu que o país tivesse cumprido
com sucesso. a revoluçio democrática
e socialilta num
po e se tivesse 1r,InIlTOrm~IOO
num poderoso
dependência, aut«Niufl6ncia
fesa.
Destacou que estes """,,0"''''0
conseguidos pelo
da Coreia. porque
actividade do noslO
caminhados para COllloiletllr
mente R causa do líder.
A este propósito realçou. por outro
lado. que a solidez do nosso Partido
resulta do facto de se assegurar a
unidade voluntária da ideologia e a di·
recção, enquanto o próprio Partido
reaUla a causa revolucionária estabe·

Guk

lecendo relações sanguinslIs
massas. apolando..e
Depois de sublinhar
do Trabalho da Coreia
honrosamente a segurança da P6tr1a
e as conquistas revoluclonúlas a da·
fendeu fielmente o poeto orlantal do
soclaUIIIltI. o Embaixador ':ha Myang
Guk apontou, todavia. que o nosso
povo conseguirA Infalivelmente a causa da reunlflcaçAo da pétria, frustrando as maquinações da divido dos imo
periallstas. entre o Norte e Sul da
Coreia.

