
NO COMBATE CONTRA 0 SlfBDESE VOLVIMENTO 
I 

CO'ITAMOS COM a A, 010 E O'LIDARIEDAD',E 
~i'/gpDOS OUTROS· PA'SE S·O',CIALI TAS 

- Presidente Samora Machel no Banquete de Estado ontem oferecido ao leu homologo hungaro 
No decorrer do Banq ete de Estado 'que ontem a noite ofereceu ao Presidente hunqaro Pal LOBO ai, 0 Chefe de Eatado mo~am. 

btcano pronunciou 0 seg'uinte discurso: . 

Estimado e Respeitado Camarada Pal losonczi 
Presidente do Conselho Pr~idencial da 

p~blica Popular da Hungria 

Eslimados Membros do Governo da Republica 
Popular da Hungria 

(amaradas e Amlgos 

Senhoras e Senhores 

E com imens& alegrla que saudamos a 
eslada entre n6s de uma faD importanle dele
ga~o do Govemo da Rep6iJlica Popular da 
Hunglia. £ se~e com satisfa~o que acolhe
mos na ROSsa Pairia, os nossos amigos, aqueles 
que, embora em latitudes difertntes, conoosco 
edificam e desenvolvem 0 Socialismfl. 

Nesta zona de confronta~ao do Continente 
Africano travam..se hoje importantes e decisivas 
balalhas pela conquiSta da libenlade e eman· 
cipa~ao dos povos. 

E.nos particularmenJe ,ato sentir nesle 
tom bale, 0 calorda VOSSa solidariedade de 
amigos e companheiros. para que triu~fe a 
paz e i justi~a e para que sejam derrubados 
os ulHmos bastl6es do lacism~, da diStrjm~ 
na~ao e da opr~o. -

Sejam portanto bem·vindos a Republica 
Popular de Mo~ambillue. 

Camarada Presidente. 

tfo nosso Pais, enfrentamos hoje 0 dlficil 
desafio de It!ncermos 0 atraso econ6mico 
e a depende cia para construitmos um EsI~do 
pr6spero e livre. Guiados pelo nossa Partido 
de Vanguard~ marxista-teninista, 0 Partido 
FRElIMO, nos esfamos dispostos a desfruir ate 
1990 0 rubdesenvolvimento em MO@llbique. 
Esfamos a entemr a situatao que nos foi dei· 
xada pelo coloniatismo, edificando nesta zona 
de Africa uma PAlria Socialisfa. Oueremos edi. 
tim um pais de economia avan~ada. 

Os obsliiculos "1ue enfrenlamos nesta missao 
sao mUlto grandes. 

, Mas -ateitamos 0 desafio, sabendo que 0 

imperialismo, parlicularrA8nle na Africa Austral, 
tudo lara para nos desviar das mafas que tra· 
~amos. 

Neste combate, nao estamos 565. Confamos 
com 0 apoio e com a sotldaliedade fraferna 
dos oulros paises socialistas que connosco 56 
engajam nesie IongO percurso da luta pela 
Iiberta~ao total. • 

Em todos os confinentes, mil hoes de seres 
humanos estao empenhados no desenvolvimento 
de sociedades mais justas. . 

Oueremos taler uma utilila~ao correcta do! 
nossos recursos e potencialidades, combin6-tos. 
estabelecendo urn clima de complementaridade 
e interdependencia economica, para beneficiD 
do! nossos Povos, para 0 fortalecimenl0 do 
socialismo e da paz. 

o nlvel de (oopera~ao atlngido entre a 
Republica Popular de Mo,ambique e a Repu.
blica da Hungria e ja consideravel. 

£ com satisfa~ao que recordamos os alegres 
momentos de fratemidade, de camaradagem 
que pas9mos na vossa companhia, Camarada 
Losanczi, dUt'ante a visita de uma delega~ao 
do nosso Partido e do nosso Soverna ~ Hun
gria em Junho de 1978. ,As discussOes enlaD 
mantidas com 0 Camarada Janos Kadar, Pri. 
meiro Secrefario do Partido Openirio Socialisfa 
Hungaro, permiiiram.nos trocar pumos de ista 
comuns e aprofundar 0 nossu conhecimento 
mutuo sabre as realidades e objecfivos em 
que esIa engaJados os povos dos nossos 
Paise!. as acordos al concluidos sao de uma 
grande importancia pala as. nossas relatoes. 

Esfamos certos que a visita que 0 Camarada 
Pal Losonczi esf~ a efecluar no nosso Pais 
mafCara indelevelmente 0 inIcio de um novo 
capitulo na ;a fruluosa coopera~ao existenfe 
entre os nossos dois Ertados. 

Camarada Plesidente, 

Em todo 0 mundo consfatamQS hoje 0 avan· 
~o da torrente impefuosa que consltuem as 
for~s da liberdade e do progresso, derrubando 
o imperiillismo,o colonialismo, 0 neocolonia. 
lismo, 0 racismo, 0 apilliheid e 0 sionismo. 

As conquislas jii alcan~adas pelos povos de 

Africa, Asia e America l!tina sao oxigenio 
estimulante para IS novas lu1as e combatas 
das mams populares conlra a explora~, a' 
opressao e a discrimjna~o. 

A vitoria do Povci do Zimbabwe constifui 
uma vit6ria de todos os pavos amanfes da paz 
e do pcogresso e infroduziu um& nova e impa
ravel dinamica ne liberta~o fotal e completa 
da Africa Austral. He Namibia, na Africa do 
Sui, no Sahara ,em Timor·leste, na Pa/esfina, 
na Bolfvia e em EI Safvador a lufa libertadora 
prossegue com SUC8SS0S Clescemes. 

Por isso cresce tamb6m a escalada do 
impertitlismo confA a revolu~io, contra a paz 
e a seguran~a. Agredindo os nosso.s Povo.s, pro. 
movendo a misena e ~ subdesenvolvimemo. 
levando a cabo manoblas constantes, insidiosas 
e brutais, 0 imperialismo proCura liquidsr as 
conquistas re~olucion6rias e travar I liberia-
,ao fotal e complefa dOl povos. _ . 

Por isso, a unidade de todas as fOl§as 
revolucionarias _ e um factor essencial palet a 
instaura~ao cia Paz. 

Por isso, 0 intemacionalismo que abra~a 
numa s6, todas as lutas dos povos, e uma 

necessidade permanenfe na cOllllru~iio de uma 
sociedade nova. 

CamMada Presidente, 

A luta pela paz, pels cQtxistencia pacifica 
c pelo desenvolvimenlo econ6mico e social, 6 
uma consianle fundamental na politica enema 

Camarada Presidente, 

Permita·me que proponha um brinde: 

A sal1de do Camarada Janas Ki~ar, Pri· 
meiro Secref~rio do (omite Central do Partido 
Opera rio Socialista H6ngaro, 

dos nOSSOs Estados. Neste domfnio, foram alcan- A sauda dG CamMada Pal l.osonczi, Presi-
~ados grandes sucessos, atraves da ac~o con· 
sequente dos paises socialislas e das for~as denle do Conselho P.esidencial da Republica 
democrc1ticas e progressistas de kJdo 0 mundo. Populll da Hungria e da Camarada Anna 

As manifesta~oes actuais de agresslvldade. losonczi, 
do imperialismo face ao sistema socialista. 
conllariam 0 fendancia ~ara 0 desanuviamento A amizade inquebranl6v!1 entre 0 Povo 
:3 prejudicam os anseios globais da Huma:ti- :;J~HIbitano e a Povo hungaro, 
iade. A corrida aos ¥mamenfos e a chan1agem 
economica nao serverri os povos nem a causa A fratemldade enlrt 0 Partido FRELIMO e 
do desenvolvimenfo e da Paz. 0 Partido Operlirio Socialista da Hungrla, 

Em M~ambique somos solidarios com os 
csfor~os empreendidos pelos palses socialislas 
no senfido de refor~ilI 0 desenvolv;mento da 
Paz e da (ooper~ao. 

A unidade entre osnossos Parfidos, Povo.s 
e Estados, consfitui um bloco s6lido na edifi
ca~ao dOl novos valores, na edifica,ao da 
prosperidade ~ da fe:icidade nill nossas p6trias: 

A toopela~o enfre a Republica Popuiar 
de Mo~ambique e a Republica Popular da 
Hungri!, 

A Vit6ria do Socia'ismo e da Paz. 

A Lufa Contin ual 
--------------------~ ~-~-----


