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SUB,DE ENVOLVIM ,NTO 

* ,D'iscurso do Presi enle am ·ra Machel o en nfro com ad,minisfradores dislrifais de P is 

No encontro que orientou ontem com administradores e outros quadros de direc�ao est·atal 
ao nivel de distrito, de todo 0 pais, 0 Presidente do Partido FRELIMO e Presidente do Republic;a 
Popular de Mo�ambique, Samora Moises Machel, proferiu 0 importante discurso que a seguir 
publicamos no integra: 

s mORE ADMINISTRADORES, 

Hoje encont.ramd-nos reullidos com os 
membl'os do nosso Govemo. :£ a prime ira vez 
(lliC no nosso Pais se rea1i.:a uma l'euniao 
COID todos os Administtadores de Distrito na 
present;:a de membros do Conselho de Mini -
trOll e quadtos dirigentes nOli nlveis central 
c provincial. 

Este e I) momento indicado para a bordar
mo algumas questoes fundamentais cia vida 
do DOSSO PO\'o no disu·ito. 

Saudo aquelcs que nas condi�oes mais 
duras da nOMa luta ccon6mica. d;l luta con- ' 
tra as agressoe e a infiltra�o inimiga live
ram urn comportamento digno das tradi�oes 
her6icas da resistencia e luta revoluciomitia. 
do Povo mOllambicauo. Esses assumiram urn 
comportamento que 0' identifica t.:Om as 
prindpios do Partido FIU;LIMO e os engaja 
c{)mo dir igentes na de£esa da Patria, cia Reovo
lu(,ao e do Socialismo. "

Vamos. pois. louvar aqueles Administra. 
dores que se distingUlram pdo sen t.'Xcruplo 
e dedica�ao ao servi\;o do Povo. 

SENHOItES ADMINISTRADORES. 

Cada urn de vos tern de compreender e 
assumir 0 que e ser dirigente no DOSSO Estado, 
o que signitica em particular ser Adminisu'a
dor de um Distrito nas (ondi�oes concretas 
do nosBo Pafs. 

Cada tim de v6s tern de estar consciente: 
- De 'si proprio. Isto e, do que e como 

pessoa. 
Conheccr"se. abcr das suas qualida
des • .  experiencias e Can lecimentos. 
lteconbccer os dC£eito. OS dcios, as 
insuficiel1cia� que ttansporta. 
Activar 0 combate interno co' ITa 0 
lJegativo e a luta pOl' "alOl'izar .0 posi-
ivo. 

,Cada run de v6s tem de estar consciente: 
- Das runltoe.s de direc�ao que Ihe e�tao 

. atribuidas e de como CXCl'cer 0 poder. 
L.to e. deve saber como usar 0 marteio 
tom finneza de modo a garantir a rea
lizasao das deci '(jes, tomar deOsOes, 
controlar a sua e.xecu�ao e garantir a 
mais ampla iniciati"a popular na rea
li:.:alfao dllS tarefas estatais no distrito. 
Dove saber como prest:lt cOOlas aD 
Partido e 30 Governador Provincial 
Cas suas actividades. 
o Administrador deve conllecer a es· 
Irucut'a em que lie integT<! e suas rela· 
c;oes com as demais estruturas nos dife
teutes esc�loes. 

Soma de varia.s origens. Estc e 0 proble
ma mais dificil que temos, par is.\.o assisti
mos quando em quando a cenas desagrada
vei pl'aticacias peios senhores administrado
res. Cada um de v6s ttaz os seus h:ibitos, 
tt'anspona os seus defeitos_ Cada urn consi
dera os defeitos como sendo seus costumes. 
Acha natural nao dj\'ersificar a dieta aUmen
lar. Acha normal acreditat na supersli�ao. 
I'ilz da 8Ltperst¥o ciancia. E aceita i�to como 
facto normal. 

Trata-se de uma questao ulmral. 0 mo
do como cumprimentamos. 

o t!'ato e 0 modo como nos. relacionamos. 
Termos habitos e �seio, limpeza ehigiene 
pessoal. 

A linguagem que usamos e a grosseria ou 
a delicadeza e carlnho COlD ue tratamo as 
nos as esposas e filho" e uma q uestlio cultu
Tal. Imaginern um adlllinisU'ador que da 
poCeudas na esposa na pre en� dos filhos. 
A eduOl�ao eome�a em casa. A cuItnra e la 

m casa.. 
A forma como nos re1acionamos com 0 

subordinados. Imagruem 0 administrador que 
se mere com as esposas dos seus ubordina
dos. Imaginem 0 administrador que se mete 
om as mulheres casadas da popula�ao. 

o atendimento do pUblico e a seusibi i' 
dade para a resolu�o d05 problema' do Povo, 
sao que:;tOes eminentemente ClJI lurais. 

ao questoes que cxigem utlla luta pel'
manente pela afirmac;ao dOl> novos valoces. 

� preciso vh'ermos os novos valores cuI. 
turais. 

Temo5 de asSUmil' uma ctica propria do 
clirigen te, do profissional conscience. 

No nosso Pats a questiio cultural assume 
aspectos grjtantes. 

Ainda temos 0 analfabetismo, a ignorau. 
cia, a pohreza, a lome. 

Como camponeses nao t{nhamos contacto 
com 0 distrho. a provlnda. 0 Pals. Es 1..3 va· 
mos isolado., restringidos aos grupos �tnico,. 
certas cenas tem as sua exp1ica�oes. Faltava
"llOS a visao de conjunto, 

A Administrat;iiO olonial portugUcS:t 
caracterizava-se POI' manter 0$ distdto:.. a' 
localidades isoladas, 

Caracterizava-se por manter-nos nas fron
teiras limitadas do grupo etnico. 

A Administra�o colonial caracterizava·se 

por manternos na ignoducia do que exi5lia 
na propr ia lot:alitlade em que viviamos. 

Quantos de 11U,; t:Ollhedarnos a escola, 0 
posto sanitario. 0 proprio posto adminisu'a
tivO( 

resmo dos poucos que sabiam'ler e escre
vel' nao sabiam ahistoda, a geografia do 
nO So Pais. do distrlto, da localidade. .Et'am
-1 es dado a cOllhecer os rios, os moo les, a 
hist6ria do colonizador. 

'De ent£e t:: es, h;i s que se tornaram espe
dais. lsto C. ha os que LOl'am assimilados pela 
cultw'a do colonizador. 

Pasat'am a considerar a cultura deste como 
ua cultUl'a. Pa�aram a olhar para as tradi' 

�oes e historia do seu Povo como /lUSOS C CDS
tumes dos iudigenas). Corutitufram-se em 
elite. 

o COlohblismo ponugues utilitou o.£acto 
de vivel'mos isolados. di vldida:; p a I' a nos 
domin3l' e humilhar. 

• A nao ex..i tenda do proletariado no nosso 
Pai • a talta da indoslria e em particular d� 

grande indwu'ia agrayou esta :;itua{ao em 
Mo<;amhiq uc. 

Scria proletariado a for�a capaz de levar 
todo 0 Povo pa1'3 uma confronta�ao de classe 
com 0 exploradot_ 

Com 0 proletariaclo tcr-se·ia forjado 
durante a luta armada, luta armada revolu., 
ciom1ria de liberta<;lio nacional a couscienda. 
de classe. A classe operaria teria assumido 0 
papel de dirigenle da luta de dasses que tfa
vamos. 0 proletariado teria lan�ado as b�s 
da alian�a com 0 campeinato de forma a 
que elite se libenasst! da visao lirulLada, res· 
[rita. individualista. 

o campones que traballJa 0 ,lieu pequeno 
pedac:o de ten'a, que cultiva somcntc para 
subsistir nao pode ter uma conscH!ncia colee
tiva. Ele nao compreende como foi fabricada 
a pt'<)pl'ia enxada que Usa como seu insttl1-
mento de tra balho. 

o CampQtlCs nao sabe de onde vem a. 
enxada. r 

Tcmos que refOTt;ar a alian�a entre a dasse 
oper.u·ia e 0 campesinato n distrito. ta 
alianc;a re£0nta-'e atravt:· po desenvolvlmento 
dos la�os ccon6micos entre 0 campo e a 

id"de,-
Refon;a-se atraves ua organi7.a<jio do cam

pe,illato 
'
em cooperativ3s. RefO\'�a-se atraves 

da me1hol' organiza�o e do desellvolvimento 
uo sector estatal agrario. 

A aJ.ian�a opel'ario-campooesa con�olid3·. e 
traves da adop9lo de medidlli conereLa! no 

pt'oprio disn'it que e1evem as condi<tges ma
teriais. sociais culturai da vida 110 campI,). 

A socia1izil�ao do campo c, PQi '. urua tarda. 
decisiva na prc'en te dccacia. 

Atrav6; da socializll9io do campo uJtra� 
passfU'emos a presente sittla�iIo em que a 
pequcna produy;.o t: domil ante. Temo mi
!hoes de pefJuenitas machamlJa�, disper"ii,. 

em rcndimento. Temo,' ll'lilbocl> de m3cham. 
biU qlle nao per11litem alimental' bern 0 Povo; 
que nao perrnitem acumular a rsqueza neees· 
sal'ia para comprar a cantisa. a capulana. as 
sapatl)s, a' enxada. 0 arado. 0 prato. 0 capo, 
ex lItcnsHios neccssarios a nossa vida. 

Disperso!! nao produziremo a riqnel.il 
necessaria. Nil produziremos 0 excedente de 
que precisamos para con, tJ'Uir a.� fabricas que 
produzem a alfuia a!rricola, os tract ores. a 
roupa. 0 cal�ado. 0 cimento e os. utensllios 
necessario Ii nossa vida. 

A socia I izac;ao «;10 campo tem de se reali
tar em estreita Iiga�o coma industrializa�ao 

. do nos,o Pais. A cria�ao da gl'ande industria 
e a fuJ'ja do opellll'iado altamemc GOllsciente 
e orgatlizado, A grande indlistt:ia c! a ·nQssa 
independenda et.on6miLa. A grande inuuslria 
:iociali�ta to 'na ineverslve1 a rc\'olu�ao socia
li�la 110 nosso Pal.';, Ela lorn3 a dassc opera
ria a .for� dirigente d lf cclifica910 do socia
li mo dC6 nvolvido na Reptiblica Popular de 
Mo�nlbique. Atra\·t! da luta pela constru
(jao d socialismo libcrtamo cultural. ccon6-
mica e sodaimente todo a !lOSSo Povo. 

� a rcalidade e preciso reconhecermos que 
muito uabalbo ainda hci a realizar. E ncCcs
s.hio estarmos consdentes de que 0 que· se 
Iez ainda foi poueo. Hi muito ainda a Cazer 
e l! bzer multo m.e1hOr. . 

Ternos que garantit"' urn crescimento e 
amadurecimento politico, cientifico, t�cnico 
e nclmini'trativo d08 Administudorcs de Dis
trito e dOl> dirigentcs em geraL Vamos a�se
gurar <:stc crescimento para que reaLizemo. .. 
enm SUCCsso a careful! da luta contra a fome. 
a Ialta de cal�do, a nudez. 0 ob�curantismo. 

n doenc;a e il falta ue habitasao nn presente 
D�cada. 

Etas tarcfa exigem de todos aleas quali
dade de direc�o. Exigem que 0 Fstado e a 
Sociedade sejam dirigidos cientificamell�e. 

TemOS' qu" aprendet a partir das nossas 
pr6prias experiencias. 

• 'un(;a houve enl Mo<;a.mbique urn qua
oro adminisu-ativo de mo�ambicanos no Esta. 
do col{)nial. 

Quando muito os mo�ambicanos iam para. 
Q (1 uaru:o de secretaria_ 

Aos movunbicanos cstavam resel'vados os 
lugares do chamauo pes50a1 menor. Eum 0 
cmpregadO& ditos IunOonario. os se!'vent " 
os conlinuos. os tLactil6grnfo.s, os escritud
lios, os illterpretes ao scrvj�o dos senhores 
adnrinistradores coloniais. 

Os mo�ambicauos rumca dirigiram . 
_ � 0' apr.endemo a dirigir arraves da nossa 

PI' pria lllta contra 0 caloniali!Wlo ponu
gues. t'-.os aprendelllos a dirigir realizando a 
luta. armada revolucionaria de liberta¢o 
naciollaJ, Infelizmeme a iuca armada naO 
pode estender-se a todl) 0 Pais. .. 

As l'or�as l'opulal'cs de Liberta�o de 
J\ro�ambjque, sao a grande escola de direc
,:ao. Nelas forjam-!\e quadros dedicados. For
jam-se quadxo capailes de conhecer e estud:u
Ol oitua�ao. Quadros que sabl..1U, fazer as Con
:>ultas . adequadas c tomar 3 de(:isao correeta 
C <lportuna. Quauros qne dirigem com fiI;
IIlC]"l a execu<,iio das deci&oes e a scgul'am 0 
con trole cia execu�o. 

Os quadros tern de aprender a dirigir. Os 
Adulltlisu'adotC$ tem de aprendcr a dirigir 0 
clbu'ito, dil'igindo 0 diSU'ito. 0 Administ.ra-
1101' tern de aprender. ma aprender depressa. 
c hem. 

o AcInuni trador dirige todo 0 distrito. 
o Admillistrador e 0 dirigcnte maximo 

uo distrito. t-;:io J wera caixa de coneio. r TaO 
I! llle1'3mente um coordenador. 

o Adn inistrador dirige os directores dis
t\·itais. Da in Lru�(jes UC caractel' obrigatorio 
HOS directore� di uitais para a realiza(:ao de 
tare[:A$ da re�potlsabilidade local tendo gem� 
pr pl'eseute que os directl>res distritais est[lO 
duplal1lenLC subordinlldos aOs dirrx:tores pro
vinciai�. . 

Para dirigir corl�etament� .0 Admini tra� 
dor. tem de conhecer profundamente 0 Dis. 
Into, e as loca1idades. Tem de sabel' os seus 
aspectos es;.eociais e as ,uu especificidade&. 

Dirigir e prirneiro estudar os problemaS', 

investigar. fazer uroa opera<;ao de reconheci
mento. 

Dirigir e conhecer a vida e os problemas 
do Povo que .. ive e trabalha nas localidades 
e vilas do disttitt). 

Dtrigir e dominar os dados relativos as 
potencialidades econoll'licas - 80ciais d() dis-
t.i�to. 

. 

Dirigir e depois de iovestigar e determi· 
nar as tare[3.$ e meios disponiveis, planifiClr 
() recursos hnmanos. matl!1'iai� e finaucf!iros 
dodi�triLo ·para iealizar a tempo 0$ objc:cti-
vos programado . . . 

Dirigil' e organizar a presta�ao de cantas 
e 0 ton trole da execu�io «as decisoes. 

Para dirigir, 0 Administraclor teIn de tcr 
urn programa de lIabalho. Deve sex o· mai$ 
planific.ado. 0 mais organizado, 0 mais poo
tual. 

o AdminiSlrador cumpre disdplinada
mente 0 sen programa de trllbalho. 

o Administrador deve obrigatoriamente 
conhecer'sobre 0 distrito e sua� localidades: 

- 0 uumero e a densidade populacionaI. 
- a area geogt'aficd. 
- a geografia £isi<;a, 1 to e, os mOn teSt 

vales, rios. 
. 

- 3 situal?O da& aldeias ,coOlunais e do 
mO\'imento cooperativo e rendencia::; 
da sua evolusao. 

- a situac;ao cla produq;io e dos trabalha
dores das empresas e'tatais. 

- a produ�io e as nece5$idades do sector 
familiar. bem como do sector privado. 

- a potcncja-lidadts econ6miCaB. 
- a produ�o realilllda e alii metas a 

alcan�ar na agricultura, na criac;ao de 
animais de pequena especie,- e na 
ind(utria local. 

- a itua�ao das estrada& e das comuni· 
cac;i)e�. 

_ 0 nillnero de c.'!colas e de all2nos, bem 
como a sUa situa�o pedag6gica. orga· 
nizativa. dt ciplinar, cUltUT.al e social. 

- a situa<Jao dos hospitais e postos sani
taria '. A situa�ao da sa�de da popu· 
laC;ao. . . 

o Admini tndor deye conbecer 0 P�i . S6 
conheccndo a vida do nosso Povo. 0 nosSO 
Pais. a provincia. 0 distrito, a localidade e 
possivcl dirigir. So eonhccendo se organiza a 

sodedade. SO cOllhecendo !c resolvem OS pto-
b�emal> do Povo. . 

Na direc<;ao do distrito, 0 Administrador 
coneentta a. for� do martelo na. dir�o d3. 
vida poUlica, econ6mica e social do distrito. 

o Administrador organiza e usa 0 cabo 
mais longo do martelo. 

Ele dirigt: a Assembleia do Povo. 
Dirige 0 Consellio Executivo. 
l lobilizae enquadra wdo 0 Povo na rea-

liza<;ao das tarefas. .. . . 

Ao Administrador com pet e dirigir os 

orgaos esta.tais e a popula<J3.o do distrito para 
a l'ealiza�ao das tal'efas locais da luta COllua 
Q subdescnvolvimento. 

o Administrador tern tarefas e respo08a
bUidades concretas 113 direc�ao do distrito. 

o Administl.'3.dor garante 0 funciolla
m�to lias As 'embleiap, do Po,'o, 

Organiza 0 u'abalbo d� deputados. 
Ele aJisegura que as sessoes das AS$cm .. 

bleias do Povo sejam prepal'adas 4 partir da. 
hase,liejam p"'epal'adas ilpartirdo ddadao, 
(.10 Grupo Dinamizador. das Organiza�6es 
DctJlocraticas de t [asslls. do!\ centros .de pro
duljio. sejaUl preparadas a partir cia, Assent
blems de Locilidade. 

it Da base que eSfao, o� problemas 
£ na base, na localidade. queesta. a em

presa. 0 hospital, a e!cola, a, estrada, a pista 
de aviasao, a cooperati\·a. a machanlba est3� 
tal, a produ�ao. 0 comerao, 0 aba5tecimento. 

. 'it necessario dinamiza'l' e organizar as 
Assembleias de Localidade c seta Conselhos 

Executivos para qUe eSlas resolvam as roble
mas da sua zona. As Assembleias de Locali
dade nao podem fiClr a espet'a que os pl�O
blemas sejflill resolvidos por oullo:; nh'cis. 

Sao.3.$ Assembleias de Localidade que 
padem estudar a sintedzar os problema e a 
experienda da localidade. 

A Assembleia distrital deve inspirar-se nas 
Assembleias de Localidade. 

A. ase e a ped1"a angular de todo 0 exec
cicio do nosso poder. a pedra angular da 
iloluc,:ao do� problema . 

Par isso e uecessario as..�egurar a liga�ao 
profunda das Assembleias de Localidade com 
as. Assembleias de Distrito e seus Conselhos 
Executivos. 

Ao Administrador cabe esta tarda funda
me ntal. Cabe-1I1e dirigir a base. 

Sao tarefas essenciais do Administradot: 
- Dirigir 0 combate para liquidar a fame 

no dislrito. 
Liquidar a fome C prod ul.ir comida. 
t. produzir mais milho, mais trigo. 

. mals alTOZ, muis meixoeira, mais fei. 
jao. mais mandioca, mais batata, maLs 
amendoim. 
:It produrir albce, ceuola. alOO. tomate, 
abO bora. GOuves, repolho, rabanc::te, 
eenoura. 
Liquidar a fome e produzir a came de 
que necessitarnos. E produzir mais COl!'" 
lhos. mais galinhas. mais patos. mais 
perus. t. elevar a produ�ao de porcos, 
do gado bo\·ino. de cabrito e ovelhas. 
EUminar a fume t: ol'ganizarmos a pes. 
eR na nossa costa. nos nOSSos lagos e 
Tios. 
Liqulcla£ it Come e ruversificar a ali· 
metlta�o do nosso PmiO. 
E vencermos 0 Mbi to de 56 comermos 
aquilo que t tradigao da zona. em q\IC 

a cemos. 
:e vcncermos 0 h:ibit de so cornerlno a 

mandloca ou 0 milh(.�. ou a m:tpira, a farinha. 
l vencermos 0 obscurantismo. 0 conscrvado
rismo. 

Liquidar a fame e termo� urna alimema.
�ao divcnificada. rica em protefnus e vitami
nas. :e comermos avo·. peixc, galinilll. c:abri
to. anow'a, aliace-. Jl! tomarmos leitc. 

Liquidal a 10me e comermo& mais frnt3. 
TClmos de produzil" mms laranja, mai

toranja, mais tangerina. mais abacate� malS 
bananas, mai, p::\paia�, l1lais lIlanga�, mais 
litchis, mais morangos. 

Todo 0 n0880 Povo deve �cr engajado no 
prantio de lln'Ol'eS de fruta. 0 AdministradoI' 
organiza 0 trabalho voluntario para 0 plan
tio de arvores de hUla. 

Cada localidade, cada COOperaLLva. cada 
bairro, cada familia. cad a cidadao deve t1'1' 
meta para cumprir no plantio de arvores de 
�uu. 

' 

Temos de prodmir tudo iSLo para aliIiIen
tar 0 nossO POYo. 

Temos de produzir tudo isto para {orne
cer a nmteria-pl'ima Itecess;1l'ia <I. mdu tria (Ie 
mas�as alimenticias. de bolachas, de enchido,. 

Ternos de produzir tudo isto para erial'· 
mos exeedentcs necessarios a exporta�ao. Com 
a exporta�iio vamos comprar 0 u-actor; vamos 
comprar 0 camiao, as a1£aias agrkolas, 0 mo
tor dectrko, as bombas de agua e pe�s 
6<Jbressaletlta que ;linda 'hat) produzimos no 
nosso Pais. 

o Administrador garantc 0 apoio de que 
necessitam as erupre a..s es[;ttai' queT estando 
sediadas no distrilO. :oe suborclinatll ao orgao: 
de escalao superior. 

o Administrador manlem-se inform ado 
sobre oS plano& de produ�do de Sa!! emprcs3 
estarais • .  Ele nao pode inten·ir na sua gestno. 
ele nao e 0 gestor das emprcsas_ 

. 
0 Admmisu'ador desenvoh'c a�oe8 que 

V15am resolver os problemas polfticos e sociais 
dos .trabalhadores das empresas estatais, eat 
c9Ol'dena.�ao com a dit"ect;ao das empresaR. 

Ao Administradol' compete organuar 0 
recrutamento d.e trabalhadore� para. as em· 
pl'e as- estatais. 

o Admiuistrador deve apoiar a mobilil3-
<iii dos trabalhadores das emprc5a estarais 
e a popula�iio para produzir: 

- lilais a�iica!' 
- mais cba 
-- mais madeitas 
- mais caju 
- mais sisal 
- mais c.opra 
o Admini�u'lldor de Distrjto deVE fazer 

tudo pan que sejam cumpridas e uLtrapa'SSa
das a� meta% · das 1)rodu�oe5 desUnadas it 
exporta�ao. 

o AJministrador de Di�trito mobiliza 
todo <) POI'O para :t con 'el va9io das nossas 
ilorestas. Ele asscgw:a que a3 1l0Sas flol-esla 
sejam correct:uuellte exploradar. 00 distrilo. , 

o Adrninistradol' rgani13 I) trabalho 
yoluntario, a participa�ao de todo 0 Pavo \10 
p antio de mores, 11:0 tepo,,�oamento flo
rellta}. 

Ao Administrador cabe em particular ;ls�e
gurar que scja desencadeado c desenvolvido 
o combate as queimadas. He deve garalltir 
que s�jam eliminadas das nossas localidades 
as queimadas descontroladas. Deve garantU' 

(Continua na pagina seguinte) 



UADRAR E MO ILIZ 
(Continuado cia pigln. anferlor) 

que �e'am �everamente unidos os autores 
de Cluelmadas criminosas. 

'E Latefa do Administrador assegurar 0 

cnquadramcnto e 0 apoio necessario c\ pro
du¢o famillar. 

Cad a familia deve ter uma meta de pro
duc?o e ser rnobili.zada para 0 seu cumpri
menlO. 

o Administrodor deve distinguir as faml
lias com 0$ melhores resultados na produtjao. 

o Admin!strado r enquadra a pequcna 
produ?o do sector privado, de modo a que 
tenha uma fun�o social no distrito_ 

o nosso Administrador garante que a.s 
lojas. padarias. talhos, pensOes, gasolinei�as 
e demais uniclades de prer;tac;:ao de serv� 
funcionem correctamente. Assegura que a 

limpeza. higiene e a arruma� sejam Um3 
realidade. 

Compete ao Administrador de Distrito 
assegl.lrar 0 abastecimento do Povo. 

De\'e assegurar 0 abastecimento do Povo 

atravCs da prodll�o de excedentea. Delle 
assegurar atraves da comerciaiiz3ljao da prO* 
du� agraria local. 

Deve fale-Io <ltr::!Ves de uma racional orga
nizaC30 d rede comercial local. 

neve faz�Jo garantindo a existencia dos 
bens de consumo de primeira necessidade 
para a popu'a�o. . 

o Auministrador tern por tarefa organlzar 
a industria local. neve, poill. descobrir. recur-
80S materiais locais. Deve faze!' com que os 
recursos materiais existentes sejam plena
mente aproveitados. 

:It sua larda garantir a prodU?O do tijolo. 
o fabrico de port as e traves para as habita
t;.i5es c para 0 equipamento social nas Ioca
lidades. 

:£ sua tarefa desenvolver a produtj5o e 0 
uso da cal. 

E tal"efa do Administrador asseguml" a 
conservaSao das casas� E sua uref:a a limpeza. 
higiene e embelezamento dos locais de traba
lbo e de residencia. 

o Administrador tern de garantir que a 
cooperativizac;ao e 0 processo das aldei�s 
romunais seja realmente urn amp10 tDOVl
mento de rnassas. 

E t:lrefa do Administrador garantir que 
�e forme e se desenvolva a base cooperati'l'a 
da aldeia camunal. 

o Administrador garante que a melh� 
cooperativa seja premiada .. �le �an

.
te a 

organiza-;:1o da em J��fio soclah�ta mdividual 
� colectiva DIlS aldcI3s comuna ls e coopel'� 
,(vas. 

o Administrador mobilha e ocganiza os 

ttabalhadores das empresas CSt3lals para que 
dclas nas<;a a aIdeia comunal. . 

A partir da. aldeias e ceD� da popu!a
�o exlltcntes devt.'TIl Set orgatll1.adas aldelas 
comunais. 

Nos bajr�. nas vilas e cidades lIubordi
. nadas ao distrito devem ser £armados baitto� 

comunais, 
E tarcfa do Administrador. 
o nQSso Administmdor desenvolvc a trac

�ao animal e planifica os transpottes atraves 
dos Ceotros de fufo�o de Carga. 

o nosso Administrador combate a nud 1-
Para clirninnrmQlO a nudez temos de produzir 
mais algodao. 

Temos de cultivar 0 algodao que as nossas 
f:1bdcas precisam para produzir a camisa. a 
capulana, 0 lenso. 0 VC8.tido. 0 c:obertor •. os 
len¢is. as eias. os tecldos de que necesstta
mos. . 

o Admibistrador a.sse� que as nossas 
escoJas e centros de alfabetiza¢o funcionem 

·correctamente. 

o Administrador tern de comprecooer e 
assumir 0 papel da escola tl3 edificayao do 
nosso futuro. 

Ele da uma aten�o e um carinho particular 
a edu<:a�o das crian�. dos jovens, dOl DOS
sos filbos. 

E tarefa do Administrador assegurar que os 
prognunas de educa�o definidos superiormen
to sejam cumpridos nas escolas e centros de 
alfabcti�o. 

t sua tarefa acompanhar a di�o das 
escolas e a vida dos alunos. E sua tarefa co
nheccr as preocupa93eS dos pais e :aucado� 

o Administrador engaja os 6rgaos estatalS 
no distrito e os deputados no combate ?l in
distiplina •. as faltas sistematic:as. a corrup¢o, 
a droga que 8ubsistem nas escolas. 

Em cads distrito devcm set estudadas as 
fonnas ooncretas de criar 0 gosto pelo estudo. 
de elevar 0 nfvel de organiza�o e de disciplina. 
Devem seT estudadas as foonas de garanUr 0 
cumprimcnto integral dos programas nas nos
sas escolas. 

Todos .temos de assumir 0 principio de que 
a nossa escola e a forja do homem que gatan
te 0 taunfo do Socialisino no IlOSSO Pals-

t tarefa do Administrador assegurar a or
dem publica· e a vigililncia popular ao aivel 
distritaJ. 

o Coman dante Distrital da Policia Popular 
de M�bique subordina-se dupla�n�e �o 
Administrador e ao Comandante ProvIncial 
respectivo. A Polfcia cS pais om instrumento 
do Administrador para a garantia da ordcm 
publica. 

o Administrador assegura a dlrec¢o dos 
grupos de vigil�ncia na area do distrito. 

Em rela�o � segura� a itua� e dUe
rente. A Seguranca organiza·sc de forma centra
lizada. 

Por iS50 0 Administrador nao dirigo 0 Chere 
da Seguran� 

o Cbefe Distcital da Seguran� cleve toda
via dar 80 Administrador a informa9\o geral 
necessaria sobre a vida do Povo e a actua9io 

o inimigo ne distrlto. 
o Cbefe da Segura� no distrlto de .... e man

ter 0 Administrador permanentemente a par da 

situa�o em seguran� c informa·l0 sobre as 
quest0e8 essenciais da seguraD� a esse mvel. 
Nao e dever do Chefe da Seguran� revelar. 
nem direito do Admioistrador de Distrito co
nb�r os aspectos intemOs especificos do tra
batho da seguran9ll. nomeadamente (antes do 
informa�o. seu tratamento e formalJ au mete
dOll de organiza!rio das sua.s activiciades no 
distnto. 

segredo nas rela�s entre 0 Administra· 
dor e 0 Chefe cia Seguran� esta na ideologia. 
Da IX'litica C objectivos COInUllS de asscgurar 
a defesa do Povo, do Estado e da Revolu�o. 
o segredo esta. esseocialmente, 110 espfrito do 
cooperaqao cstreita. 0 segredo esti oa oWlO 
clara das rcspon abilidade:-; especfficas que cada 
um dev" assumir. 0 segredo estit em oompre. 
ender que sao res�bilidades distintas, mas 
complementares. Esta em compreender que " 
Administrador 6 0 dirigente maximo no dis
trito. 0 segredo est:i em cOmpreender as cxi
gencias do tmbalho da seguraD�a. Esti em 
assumir que a seguran� e indispensavel e que 
e trabalho complexo e delicado que exige cen
traliza�o da dj�o. . 

Todos devemos assumir que 6 lutando em 
eonjunto que venc:emos 0 inimigo. defendemos 
o Povo. 0 Estado e 0 Socialismo 110 BOSSO Pats. 

Como metoda para se e5tabelccercm rel8�s 
organizadas de .informasao e coordcna�o. 0 
Administrador de Distrito deve rcunir·sedia
riamente com 0 Responsavel da Seguran�. 
Deve faze-Io logo no inIcio da manila como 
um primeiro pooto do seu programa de tra
balho diario. 

Ser-se Administrador no nosso Pals 6 as· 
sumir uma alta responsabUidade penurtc 0 
Partido e 0 POvo m�mbicano. 

Ser-se Administrador no nosso Pals e exer
cer a mais alta fu�o de dirigcnte cstatal no 
distrito. :£ dirigir 0 distrito lla qualidade de 
mandatario do PresidcDte da Republica. 

o Administrador rcprcsenta 0 Cooselho de 
Mini.stros e 0 Govemo Provincial no distrito. 

Elc concentra 0 poder. de Estado de opera· 
nos e camponeses no nivel disttital. Confiamos 
a tarefa de Administrador a um quadro de 
direc�o. Como dirigente esta invcstido da du

pia qualidade de . . " Secret:irio do Comite Oi,· 
trital e Admirustrador de Oistrito. 

Por isso, todos 08 olharcs so dirigem ao t.e 
Secretario do Comire Distrital e Administrador 
de Distrito. 

E 0 olhar do Povo. :£ 0 olbar do deputado. 
t " olhae do director distritaJ. � 0 olhar do 
Chefe da Cooperativa. � 0 olbar do <:hefe de 
Familia. Todos csperam nele 0 dirigcnte com
peten.te. 0 dirlsente dinoimico e capaz de orien
tar a rcsolu�o dos problemas que vlvem III 

estao diSpolIiOs a resolver. 
. 

£ 0 lhar do dirigente de escalio superior 
que ve no Administrador o. reaUzador na base 
das dcci w tom cas IUperi011Ilelltc, 0 din. 
gente compcteDte. capaz de lhe ttansmitir com 
todo Q rigor, com toda a seciedadc e organiza� 
�o a vida econ6mica e aocialno distrito. 

� 0 oUlar do membro do Partido que cen
sideta 0 Administrador como 0 � que 
garante que 0 Estado e a economia no distrito 
sigam 0 tUmo tra�do pelo Partido FRELL�O. 

o Administrador tem de set 0 gararrtc cia 
unidade nacional no dattito. na localidade. HIe 
e capaz de fazer viver ao Divel de cada loca
lidade. bairro. famfJia. cidadiio, os intercs'Je8 
de todo 0 Pavo �bicano. 

As altas responsabilidades que a88� 0 
Admirustrador de Distrjto e.tigem que aborde
mos uma questao central da d�o. isto e. 
que falemos do comportamento do Adminis
trador. 

- Sabemos que h� Administradores que. 
abusam do poder. pr aticam a arbitrarie� 
dade. Fomentam a pratica de aetos con· 
trarlos a n0SS3 legalidade. 
Esses nao sao 08 nossos Administra
dares. 
o nosso Administrador e delicado. COt
tes. e afavel. 
o nasso Administrador tem rela�oes 
correctas com 0 Pavo. 
BIe da 0 exemplo de cumprimento d!ls 
flOSSas leis. 

. 

o nosso Administtador assume e faz 
assumir os princfpios do Partido FRE
LIMO. Rcspeita os cidadilos e orienta
·os no caminho correcto. 

- H:! Administradotes vaidosos, exibicio
nistas e arrogantes. Esses nao �o cos 
nossos Administradores. 
o JlOSSO Administrador � simples. 2. 
modesto. Ele orgulba·se em servir 0 
Povo. Orgulha-se de aer m�mbicjllno. 
:t utn patriota e defensor do 8OClalismo. 
o nosso Administrador tcm um alto sen· 
tido de responsabilidade. 
o DOSSO Administrador tem aUla ideo-. 
logia firme. Nao e confuso nem cenfu
sionista. .£ claro nas suas ideias. It mo
delo no seu comportamento. Assume 

. a ideologia do Panido FRELlMO. Elo 
e:w.:etce 0 peeler com determina�o. Sabe 
punir quando e necessaria e sabe fier 
tolerante. Ele e si mples. Nao 6 arrogan
to, Combate sempte a vaidade· e If. ana. 
gada e rejeita-as. 

- Hi Administradores que 150 deixaram 
vencet pels in<iisciplina, peto Uberalismo 
e a bebedeira. 
Esses deixaram de ser noosos Adminis
tradores. 
o nosso Administmdor 6 0 exempt!) da 
discipllna. da organizacao, do aprtmlO, 
da higieno. do asseio e da limpeza. 

.- Outros Administradores cafram no rnu· 
bo e no davio de ftmdos. 
Roubamm ao Pavo, roubaram ao &ta
do. Sao ladrOes e como !adrOes !lAo O'i
minos09. 
Nio podem set AdmiDistradores. Sio 
marginais. 

o nOS50 Administrador 6 um norr.em 
integro. hOnesto. Elc combate com fir
meza a corrup�iio material. 

- Ha Administradores que so deiXlltam 
prendl'r pelo conforto, peJa pre6ui� 
Entraram em compromissos que VlOlam 
o prestigio da fun�o de que foram in
vestidos. 
Esses deixaram de ser Administradores 
do nOsso Pais. 
o AdministradQr que 0 aOSSO Povo quer 
e aquele que tJ'abalha arduamente oa

.
te

rolu<;iio dos problemas da DOS8a vida. 
l': aquele que accita ser 0 primeiro no 
sacrifkio e 0 liltimo nos benef:!cioi. . 

- H:i Administradores que praticam a imo
ralidade e a Ubertinagem. Atacam fron
talmente 8 nOSsa linha promoveoldo a 
conut*io moral e seltual. L-ito �, pro
movcm a desagrega<;ao da sociedaiie c 
a decomposi¢o da familia. Para eles a 
imoralidade passou a ser urn valor. Na() 
respeitam a mu1her. par COtIsesuintC'� 
n�o respeitam a familia. Nao resp.:itam 
�quer a si proprio&. Em termos cl'lros 
diriamos: javalis. percos. E acbam isso 
natural. 0 porco �b6m e assim. 
Esses dcbtaram de ser Administrado.cs. 

o nosSQ Admmistrador inspira resp�ilo e 
eonfian�. Elo assume os valores de uma lnmal 
revolucionarta, que c uma moral s4. E. e&c 
Administrador valoriza a familia. 

o nos&o Administrador e um represeQ'anlc 
activo cia luta. pcla libetta�o da mulber mo
�ambicana. 

As vioJa� aos nossos princfpios poli:icos 
e DOmlas de conduta setae impJacaveIment.: 
punidas e corcigidas. 

Alguns de entre v6s serao punidos r:las 
. viola¢es cometidas. Serio demitidos relos 
compromiSSOs que an3stam. Nao sao dignos 
de· permanecer no Aparelbo de tado. 

E nosso principio sermos tanto mais se.ecos 
quanto mais alta e a responsabilidade. 

J amais permitircmos que alguem use () prO
prio poder. 0 martelo que Ibc foi confiado pa
ra destruit 0 nosso Aparelbo de Estado. 

Tambem. repeimos. ba os que foram 
exemplo de dedica¢o e roragem nas condJcri>cs 
diffceis. Esses sao 0 DOSSO orgulho. sao 0 ellem
plo em que DOS inspiramos. 

o Administrador no nosa Pais e um dirigen
te do Povo. Ele assume e faz assumir os valores 
da Ofensiva Politioa e Organizacional. 

SENHORES ADMINlSTRADORES. 

Purificamos a . 
cao eStatal nos dhrritos 

expulsando os admioistIadores de tipo cobuial; 
eliminando os administradores que So com pro' 
meteram com 0 inimigo: afastando aque1e.; que 
nao tcunem quahdadcs proprias e qundro 
do Aparelho de Estado. 

� com a participa�o activa do DOSSO Povo 
que cmprc tcmos realizado com resultadOi pow 
tiitiVO& 0 c:ombate a infiltra!rW do inimigo nas 
nossas fileira9. 

Mas sabemos que 0 inimigo reage a$ 1-
t6r:ias que alcan�mos. Temos que continuar 
a golpei-Io e dcstruHo. . 

o inimigo age: em {'articular no Aparelbo 
de Estado. pOis 0 Aparelho de Estado no nos
so Pais � 0 principal instrumento de nr-1Jiza· 
¢o do poder dos operarlOs e camponescs uni
dos e dirigidos pel Partido FRELI .... vlO. 

A ac�o do inimigo tem como alvo jJrinci
palos quad.ros do Aparelbo de Rstado. 

sao Os quadros que movem as cstruturas. 
Silo os quadros que dio· vida as estrutural. As 

'estruturas Ddo existem 'em abstracto. sao os 
quadros que caracterizam Ii natureza. 0 e.tilo 
e metodos de dit�o c de trabalbo dos 6r
gaOs e se relacionam com 0 Pavo. 

Dc entre os quadros. e 0 dirigente qa, tem 
de assumir 0 papel de decisao. etc concentra· 
'110 0 poder. 

Par isso 0 dirigent.e e 0 a1vo preferencial 
do inimigo. 

A movimenta�o dos Administradores quo 
estamo5 a efectuar agora. 0 inimigo vai ieagir. 

Vtilizara novas tac:ticas. Faro 0 seu reco
nhecimento. Utilizara no infcio a $ubtile.u. 0 
estilo aparentemente inofensivo. Usarli as balas 
do a<;ucar. 

o inimigo val procurer conhecer-yos. ETo 
vai procurar primeiro conhecer 0 gosto de cada 
urn c val desooblir. E conhecendo-vos qu� sa� 
bera que tipo de bala de 8yUcar usar e a sua 
dose. 

o Admjnistrador de Distrito garante q'le to
do 0 Pavo sc empenhe com entusiasmo oa luta 
contra 0 subdesenvolvimento. 

o distrito (elIl. pois. urn papel declsivo 08 
c:onstru� do socialismo partir da pr ';pri3 
005<5. 

o d istrito e a unidade territorial que reline 
as melhores coodi,<Oes para a dir�o da ba"C. 
para a resolu�ao dos problemas do quotidiano 
d nosso Povo, 

Vamos fazer do distrito a unidade lerril"rlal 
capaz de dirigit e plal�iflcar a �ida na

. 
ba�e. 

Vamos refo�r os 6rgaos estatrus no dHtnto 
para que dirija efectivamento a localidade. a 
vila, a cooperative. a machamba. a CSCl>la. 0 

sto sanitario. 0 hospital, a a ldeia comun31. 
° baino comunaJ. 

A nOSSa experiencia ensina-nos que a or
ganiza�o e 0 correcto enq uadramento da popu
lac;ao e a garantia do exerdcio do poder pelo 
Pove. 

Deste modo e necessario definir prior;da- . 
des entre os distrit09. 

. Devem ser considerados prioritatios: 

- Os distrltos de mais significado e·; ... )116-
mico na presen te decada. 

- Os distritos da� zonas libcrtadas. 

- Os distritos atingidos pc\as agressO-.s do 
exercito rodesiano. 

- Os dilitritos fronteiri�. 
Tendo em considera�o estas priori bdts 

devemos: 

- lniciar a curto praw a tarefa de reC'r
ganiza<;fu> territorial dos distritos. 

Ncs tarefa deve tomaHe como ".ue a 
experiencia da Provfncia de Sofala. tal como 
determina a Resolu�o da 6.� Sessao da As
sembleia Popular sobre a OfetmVll Politica c 
Organi23cional. 

Devemos tet em conta fazer do distrito 
umn. unidadc territorial de mais facil direc�o 
" planifica�o. 

Esta ae�o. deve ser aeompanbada Je pro
gramas devidamente organizados. de sele.�ao 
e forma� dos quadros necessarios. 

Trata- Be de uma primeira reorganh:l�3tl 
que proctlrara eli minar. fundamentalmente

. 
3fi 

situa96es de evidente desajustamento da dlVl
siio administrativa actual. 

A reorgani2a�o territorial mail! profunda 
devera set realizada no contexto do proprio 
Plano Prospectivo Indicativo. 

- Assegurar 0 cum riment integral da 
Resolu�o sobre a Ofeosi a Poffti a e Organ;'lIl
cklnal a rovada pell1 6.· . - 0 da Assem"le�i 

opular ao rivel de tod08 � distritos e locali· 
dades d nosso Pafs. e u m  dever de lodes n6s. 

- Adoptar uma nova comp06i�o dos Conw 
selbos Executives d3s Assembleias de ·strilo. 
aetua izando-se a Oirectiva n.O 2/18. � rna 
necessidade. 

lIteste contexto. os direetotes distritais' de� 
er infegrados no Conselhos Executivos, 

Compete ao Governa or Provincial. no'! ter
mos da Lei n.O 7/78. nomC8r OS Dire..;cures 
Distrltais. . 

A nom� destes directorcs deveri fa2or
-se em coord�na�o com os MinistTOS ou Se
crot-drios 0 Estado correspondentcs. ou sob 
proposta destes. 

Deve haver a preocupa�o de MO criar tantos 
directores distritais quanto dircctercs provin
ciais poi3 seria nao 86 impassivel preenchHos 
por catcncia de quadros como tambem Dio cor
responderia a UIna visao clara das fUD�i dos 
Conselhos Executives. AssUn, devem ser esna· 
darlas as combin� ou agrupamentos de fun
�s que cada director distrital deve reali2'llf, 
de modo a que OS camos ou sectores priunt;!i
rios pam a din:c¢io estatal dos distritos pes-

uam directores distritais. 
- Devemos.. portento: 
Avanyal' significativamente. a partir de !981 

oa dota�o dos Conselhos Executivos de Dis
trito dos meios humanos, materiais e financei
ros necessarios' it direC¢o de actividade,; de 
subordina¢o no distrito nos seguiates domi
nios: 

- Planifics�o. finan�s e fort;a de traba· 
I 

lho. 
- Agricultuf3. 

- AJdeias Comunais e Cooperativiza¢o. 
- Abastecimento e come�o. 

.- Industria local. 

Quando lie e tribaIista val utilizar 0 trlba� 
lismo; quando fie 6 racista vai utilizar 0 raciB- • 
mo; qUando se e regionalista vai utillzar 0 rea 
gionaJismo; quando se e ambicioso vai utilizar 

- Abertura e CODserv3�0 de estradas. ac
!,6dromos e pistas de aterragem. 

- ManuteD�O das Ulfra-estruturas distri
tai!. 

a ambi�o. E irA mais longe do que isto. 
Mueles que gostam de mulbl"res. 0 iniDUgO 

val dar·lhes mulhercll. Aos que gostam de COD
lIumir :11cool. vai dar-lbes bebidn <llc06licas. 
Aqueles que roubam dinbeiro. porquc goslam 
do dinheiro terao d6lares; terao libras: leraO 
francos fora do Pals. Se goota de roupa e pe-
cia} rcceoo·la-a. donde em mio sabera. 

Aquclcs que sao elitistas. 0 inimigo wi elo
gii.los e cslimular 0 sou individualismo. 

Conhecemos 0 inimigo. 0 ini migo visa sem· 
pre isolar 0 dirigcnte do Pova. 

:e na base do gOBto de <:ada um que 0 ini
migo mata com balas de. a¢car. t na baso 
do vicioonde esta a nossa fraqueza. Isto e 
a base de recrutamento. E () inimigo re .... ruta. 
Passamos tl ser agontes do inimigo. 

o inimigo utiliza as muitas dificuldadeq quo 
o Administmdor tem de enfrentar. Utiliza 0 
facto de ele ter do enfrenta-las 86. isto �. na 
qualidad de unico dirigeDte m:1ximo no ,lh;tri· 
to que se encontra gemImente longe dOs �olegas 
e em que a consulta. 0 acompaohamento e 0 
contr61e dos 6rgios de =sealiio superior sc 
exercem mais esps�damente. 

Ao AdmiD.istrador IS n�rio uma eon· 
fian� inabalavel na justeza da noaS3 linbs. uma 
�em indestrutivel b8 vit6ria do soci.alismo. 

- Alfabctiza�o. 
edicina PreveJ1tiva e assistencia social. 

- Idem e segUr:lD� popular. 

Neste contexto, devem ser definidas as fun
�s tarefas concretas dos Conselhos Ex:cuti· 
vos. Deve ser determinada a sua c:omposi�o 
e a remunera�o dos directores distritais.. Os 
distritos devem ser classificados pot tipos con
fotm(l as caractcristicas politicas, econ6micas 
e sociaiJl dominantes COl cada distrito. 

Dcvemos: 

Assegurar como competenda fundamental 
dos 6rgaos centrais do Aparelho de Rstad�; 

- A cria�o das condi� de forma�o 
de quadros. 

- 0 apoio tecnico e material e definir nor
mas que permitam 0 normal fundolla
mento dos ConselhOs Executivos e res
pectivas d.irec�s distritais. 

Deve: 
Set definido ao njvel central ° sistema de 

forma¢io de quadros de dj�o. Nesse "istc
rna deve inc1uir'1le a forma�o de qlladro'\ de: 
�o do Divel distrital com vista a .. 00 pre-

OVO 
para�o polftica. clenUtica.. �ni� e adminis
trativa. 

Os quadros de dir�o no distrito <kvem 
ser preparados para que assumam as !areta, 
da responsabiljdade do Conselbo Executivo de 
Distrlto com elevada qualidade. 

:£ dever dos Governadorcs e Governos Pro
vinciais c Administradores de Distrito oalIS:lT 
a assumir um papel mllis activo DO fII'lrr.es,'iO 
de selec¢o e prepara¢io de quadros. 

Eles devem assegurar a aplica�o de ml!di· 
das concretas da politica de quadros. pelo que 
os directores distritais traDsferidos devern tet 
um subs'tituto previameDte deosignado ou a de
signar num plaza muito curto de tempo. 

£ dever dos Governos Provinciais organi· 
zar a prepara�o de quadras no nfvel Jl�ttita1 
e de localidade. sendo nc:cessario que: 

- Identifiquem os mel bores quadros e os 
seleceionem. Abandonem 0 metod\) an
tigo. 

- Elaborem propostas de alfabetiza�o. 
escolariza¢Q ou de forma<;ao de traba' 
lhadores capazes em cursos pr6prt�. 

- E selCccioDem quadros para. 0 exerClcio 
de funyi)es de responsabilidade nas loca
lidades e no distrito. deveDdo previa
mente submere-los a testes de capacita· 
�o ou concurso. 

E dever dos GovernOs Provinciais: 

- Iniciar sob a rcsponsabilidade e inicia� 
tiva do COD Iho Executive de Dlstrito 
ac�Oes de forma�o. nomearlamente 
atraves de: 

- Organiza� de troca de experiencias 
sobre a realiza�o de tarefas fundamen
"tais no distrito. tais como: campanhas 
agrlco las e de comercializa�o. recensea
mento, prOcesso eleitoral. combate as 
queiJnadas. 

- Organiza�o de palcstras. seminarios e 
pequenos cursos contaodo com recnicos 
existentes no distrito e apoio do Gover
no Provincial. 

- Estudo daB dccisOes do Pilrddo e dos 
6rgaos estatais, e em particular do Bo
letim eta Republica 

- Eleva<;Ao da o(ga.niza�o dos grupos de 
estudo de poUtica estata! e incentivo de 
dirigcotes e quadros para 0 estudo in
dividual. 

E clever do Administmdor preocupar-se 
rom a cria�:lo de um corpo de col boradorcs. 
Por mais capaz que 5eja nlio podc fa�r, tudo 
e ao mesmo tempo. Estes devem apola-lo: 

- na& tarew de direc�o da. Assembleia 
Distrital c do Conselho Executivo. 

- nas tareEas e dir�o dos Conselbos 
Executivos das Asscmbleias de Locali� 
d de. 

- no desenvolv' mento de fonnas de orga. 
niza� e contr&e com base em met<>
dos operativos e simples de trabalho. 
Estes metodos de�m traduzine Dum 
contacto directo com as localidades e 
unidades economicas � sociais do dis
trito. 

o djatrito assume. pois, uma importanda 
decisiva na direc�o da baSe econOmica e 
social necessaria ao desenvolvimento local. 
Assume uma importancia fundamental oa 
transformatj5o das rela�s de produ,?o e na 
criatjiio a partir da base das condi�s pollti
Cas e idcol6gicas da c:onstru� do socialismo 
inicia� no nosso Pais. 

o reCor� des orgaos do Eatado no distrito 
e. pots. uma tarc:fa que devc:mos realizar 
como uma <las pcioridadcs na presente cJecada. 

Sem orgaos estatais (ortes no distrito 0 
nosso Estado sera debil. Sera como UIna 
a.rvore de grande porte com raizes raquiticas. 
Tera rafzes incapazes de perfurar a terra at� 
encoDtra1' a agua que contem os sais de qu(: 
necessita para Be desenvolver e resistir a08 
ventes e tem�tades mais fortes. 

Fortalecer 0 nosso Estado de opehirios e 
camponeses no distrito e pois uma tarefa do 
Partido e dos org:los do Estade em lodos os 
cscalOes. � 

Fortalecer 0 nosso Estado DO distrito e 
uma mefa. a que os Governadores e Gover>
nos Provinciais se devem dedicar. Fortalece: 
o nOSSO Estado no distrito � uma tarefa da 
responsabilidade' directa dos Administrado
res de DiBtrito. t uma tarefa que 0 AdmiDis. 
trador de Dlstrito deve dirigir ao seu nivel 
com exir.o. 

PO!' isso, 

FA�MOS DA OFENSIV A POLtTICA 
E ORGANIZACIONAL UM INSTRUMEN
TO DO REFOR(,;O DOS ORGj\OS LQ. 
CAIS DO ESTADOI 

FA<;AMOS DA OFENSIVA POLtTICA 
E ORGANIZACIONAL UM MEIO DE 
MOBILIZAc;AO E M O V IM E N T O DO 
POVO. ENQUADRADO PELOS 6RGAOS 
LOCAl DO ESTADO TENDO EM VISTA 
o CUMPRIMENTO DAS TAREFAS DA 

LUT A CONTRA 0 SUBDESENVOLVIMEN
TO! 

Mttito obrigado. 

A LUT A CONTINUAr 


