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oSocialismo re&

consolidou- e em 3 continentes
e afirma-se ja no quarto (Africa)
-

Presidente Samora Machel... no jantar oferecido em sua honra em Moscovo

Durante 0 jontar de honra que the foi oferecido 'pelo Partido Comunista da Uniio ovietica e pelo Governo do
Uniio das Republicas Socialistas Sovieticas, 0 Presidente Samora Machel, que visita aquele pais socialista desde anteontem, pronunciou 0 seguinte discurso, que transcrevemos no integra:

faa com a Ulliiio Sovilftica desde a Luta
Armada de Libertayiio Nacional do
Povo mOfambieano. 0 Tratado de AmiCoopero~ao firmado entre os
Estados em 1977 constilui um
instt'umento fundametltal para q u e a
."ossa cooper{1fiio se desenIJolva e se
reforce na base do marxismo-leninlsmo
e do ;ntemacionalismo proletario.
COllcebermos a cooperQfaa entre os
Estados socialistas jli ovanfados e os
Estados sociaiistas com ec.onom;as air/da
em vias de desenvolvimefllo como factor
decisivo do extensilo do reforfo do socialismo em quatro cotltinentes.

zade e
r.ossos

EsthWItlo e rupeitodo Camaradn
Leonid Ilkh Brej~v# Secretdrio-Germ
do Com/Ie Centrol do Pllflido Comunista
do u niiJo Sovieti~ Presitknte do Prelidium do Soviele Supremo da Unilio
da RepdblicM SociaUslas Sovieticas.
Estimatlol Camaradas da tlirecrao
iJo Partido Comunista do U"ilio SovUlieo • do Estado #1VUtico.

Elti1Jltldor. CtInJQ1tIdas e
~

tunl~.

com a malor a1egria que ~ ,ncon-

nesl. ano em que
ceJelwa 0 centesimo decimo oniver~
rio do mucimento de Unine, poacos dial
tlepoi8 de todo.t /utejormt'18 mtda um
tmlven4tio da grtl1ith .RniNUfilo SociattlllflO8 em MO$COvo;
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IUItI de Outllbro.

o

t8~ de tempo que 1106 "para
tiM soIvos· aiaparOJias. ptlo cruzador
l«AlII'ora». ntII100U 0 perfodo mDis feeundo no avcmro tla humanidatle.
1

Querido CtlIfIQJ'adiI Leonid Brejnev,

:A. nossa revol~fJo Irlun/ou, 0 nosSt)
Bllado Sociali8ta consolida-se numa das

1iJnas de malor o,,~ssividade do imperialistnO, na /ronteiro com 0 ftJM:ismo
e apartheid.
Tal como lUI vossa historla, as rozaes
da nossa vir6ria s ii 0 encontradas no
heroismo do Povo e dos trabailladores,
na jllsteza do linha politico do nosso
Partido, e na grande lo"a da salidariedade mundial.
o nosso Partido matxista-uministo
nasceu da gue"a popul47' contra 0 ocupante estrangeiro. Nosesu do luta de
classes que se travou no seio do F,eme
de Libetagilo de M~ambiq14e, nt13 zonas
libertados, contra 08 reacciondi'ios internos. contra f» novos exploradores. Foi
'leste processo Longo e compiexo que se
iOl'jaram e lemperarom OS dezenas de
milltar de mililantes que.. em 1977, criaram 0 Partido FRELIMO# Paitido marxista-leninisfa.
o Vietname, 0 Laos. 0 Kampuchea,
libertoram-se, consolidaram-se diame
das manobras agressivas.. A. tevolu~i1o
afegii 8Obreviveu. Nicaragua triun/a. 0
Zimlxlbwe liberlou"se. Em £1 Salvador,
IItJ Namibia. lUI Palestilla, no Sohara, em

°
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Timor-Leste no Africa do SuI.. a luta "izarenros t elativamente a nossa agripopular desfeeho golpes duros contra cultura e estabeleceremos as bases duma
,
o coloniolismD e 0 rac;sma, contra 0 las- indu~a moderna.
cismo e a tirania.
, De grande importdncia para nos slJo
As tentativas actuma de relanfar a N princlpios e a prdtieo do internacioguerra .tria, de desellcadear urna nova nalismo proletdrio. qu~ cO'I.$'lituem uma
eorrida aDS arma~ntos, de intimidor 08 constallte da linho politica do nossQ ParpOVOS com demonstra,oes de jO'fa, eatlio tido e do nosso Estado. A gimos conticondenados ao Iracas~o, s ii 0 tticliCQ$ WUlmente pelo re/orfo da alianfa f7atuvelhoa e gasl03 do imperiolistnO. Nao ral entre os paise.! socialistas. 0 movi-

Qlleridos Camaradas,

estreita com os
coopera
ocialistas irmaos
outros 'Est do
r,
e u a garanti da nossa vi 6ria

A

SSG

--contr

o subclesenvolvimento

enganam nmguem. 01 povos mobillznr-se-lit) mais /irmemente contra el03.
Testemunha isso 0 suetsso dos /ogol
Olimpicos de Moscovo onde, com Ulna
atnf)/a particip~o de atletas de quase
tOOos os poises.. se alctm{aram as melhores marcas olimpictz.s de sempre~ opesai'
da:r vergonhO$03 rentat/vas de boicote.
o processo das. trans/orma¢e' 8Od(I..
lis/os manifesto-se na vida quotidiano
do nosso Pais. estd pqtenle nas Assembleiaa do Povo, olJde a classe operdtia
e 0 seu oliado fundamental, 0 compulnato, exercem 0 seu poder no IOCkdadf.,
Ele manijesta-u nos progressos .~a
dos, no 8OCializllf00 do campo# no ft1r.
ma¢o e desenvolvimento dos empfaas
eSlatais agricolas e das cooperatlvQ$.. no
formariio das aide/as comunais baaeadtJS
no propriedade socia/isla dn telJ'Q. ,t
nacionaliza;¢o da Banca, dos Seguros.
dos prl'ncipais aeetoTes da Industria, do
Comercio Externa. das Minas, do T etTa,
da SaUde, da Educllfiio forneceu-noa a
bous pat a COn.Jtruirm08 a M'Cledade
sociaUsta.
Hoje, sob (l direc~ao do nOESO Partido. 0 n03SO POliO lanfa-se ao Q$Salto
da nOVa decada, a decada em que deveIrWS veneer 0 slIhdesenvolvimenlo, em
que nos libertaremos da fome, da nlldeL
da mislria, da doetlfa. tI.a ignordncid e
o1fQlfabetismo. a decada ~m que comple ..
taremOl a socia1izorlio do campo. ~

n.nto de llberta¢o nacional e social
do! pOIIos e a classe operdria e tOT~as
dem<1C'l'dtlcos do, poises capita/islas.
Como Pals Niio-Alinhado# continuaremas a cantr/bllir ptJrO 0 refo"o da naturn.a anti-imperialista e de jorfa de paz.
do Movimenro dos Poises Nao-Alinhodos.
o nosso internaclonalismo manifesta-$6 ttzmb~m no apoio que preslamos a
Ctll48Q da liMrtD¢o dos povos oprimidOl. Somos soJ/dbios com 09 que lutam
I pela sua libertllflio, com os que se defenclem contrll agressO(!$ imperialistas e reaccionaritU. J1oluntdrios interntlCionalistas
mogambictmos combateram no ZimlHz..
bwe, 0 nosso &tado socialista foi a retagumaa segura da luta de liberlafao do
Zimbabwe.

Querido.3 Cammodas,
A. nosso cooperq¢o eslreita com os
oulros EStados 8OCitI11$taJ irmlios e Ulna
garam/a da nosstJ viloria contra 0 sub. ulDlvolvimento.
Combulllndo os, dllerentes recUTSOS,
utanws em comliriies de lIOs desenvolvermes, cOl1solidarmos as nossas economias, o"blenn08 vantagens mutuas e impedirmoa que, 0 imperiaiismo exer~
eontta nOs. chllntagens politicos e econ6-

m;Ctl.!.
ForJamos

I~os

s6lidos de coopera-

A viloria do Polio do Z imbabwe sobre
o colonialismo e 0 radsmo. a conqldsta
da sua independertcia e a subida ao
poder do Gove.rno clleliado pe/o Primeiro-Ministro Robert Mugabe, apOs tU
primeiras eleiroes livres e democrdticas
no Zimb<zbwe, constituem factos de
major importancia para a Africa e para
todo o· humanidade progressista.
Na Africa Austral. a viloria do Zimbabwe criou perspectivas novas de paz
e de coopera¢o, constitui urn estimulo
de enorme valor para a intensitictlflio
da luta de libertaroo na Namibia e na
Africa do Sui e wn impu/so decisivo
p(lTa 0 iIJdependencia econ6mica dos
paises do regiao.
o Povo sul-a/ricano. dirigido pelo
ANC, desfere goIpel poderosos no regime do apartheid, nao ~ deLtando enganar por pseudo~re/ormas.
A lura de libertafiio da Nomlbia, sob
a direcfiio do SWAPO, enrrou no seu
periodo decisiva. As ogrus3es racistas
contra Angola e a Zdmbia, as manobras
de pronux;iio de fantoches. fracassariio.
it com a maior pTeocUpa¢O que
segu/mos 0 con/lito armado que envolve
o lraque e 0 lrfi,o. Ete con/lito exige
de toilPs as for,as progressistas e amanles da par. um esfOT~o tatal no · sentido
de promoverem urn cessar-fogo imedfato
e a solllfiio politico e pact/ica do dijeTendo que opOe os dois pafse".
A guerra entre 0 1roque e 0 lriio tern
sido lltili~ada peJas for~ imperial/stas,
principalmente os Estados Unido$, pQ1'a
o refor~o dos sr~as baSes e froflU no
Oceano 1ndico, bloqueando ass i m 0
tran.rjorma~iio desle OCetl;t.() em ZOM
desnuclearizada e de paz.
As mneaftlS imperialisttu de intervtnriio mUilar no Golfo peTS~O.. 0 retorfO militar do regime sionista, a "ai~o

de Camp David, cOlzjugam-se para pOT
em causa os interesses do Paieslina, dos
pOVos drabes e da paz. em geral.
A luta pela paz e pelo desanuviamento nas relofOes internt1Cionais coLoea-se, assim, como lima tarela aituia
mais imporlante e deeisiva de todos as
fOrftls revoluciondrios e progrtslistos cia
lIumanidade.
Querido Camorada
Brejnev.

Leonid flitch

t com em(}flio que agradero 0 acolhimento fraternal e caloroso que n03
lem sido dispensado desde a nossa cheRada a bela e Itist6rica capital do Uniao
Sovietica. Aqui sentimo-nos como em
lIOssa propria casa, estamOs entre camaradas, entre combatentes da mesma· trill~
cheira da revolurao, ellt!e membro.s da
. grande fam Elia socialista.
E com carinho que saudamos 0
Camarada Leonid Brejnev, dirigenle do
Partido Comunista da U"iiio Sovretiea.
do Povo e do Estado sovietico que, 00
Longo de 16 tViOS, tern conduzido a prinieira patria do Socialismo ria collquista
. de grandes vitorias, no caminho da COIlStr/lfiio do comunismo. supremo objectivo do humanidode ..
No Camarada Leonid llitch Brejnev
saudamos 0 grande dirigente revolucwndrio. saudamos 0 ;nternac;onali'sla, salldamos a contribui,i1o para 0 desenvolvime1l10 da luta peia paz, pela libertafao Ilacional e social dOl povos, pdo
progresso e pelo sacialismo em todo 0
mundi).

Firralmer.te, no CamO¥Qt/4 Leonid
Brejnev saudamos 0 amigo do Povo
mdfambicano. 0 Camarada qU6 simetiza
a solidariedade que encontramos em todo
o Povo sovietico e, em particular" nos
internocionalistas sovretieDs e SUtU lamllias que. tIO nossa lado. em condifOes
por vezes diffeeis, nos apoiam na construrao do p4tr;o socialista mQfambican4.

Em 1917, com It viloria da revolu~a(J
socialista 114 RUSsia, sur~iu a· primeira
zona libertada do humanidade. Zona frdgil,. zona cercada e agredida que. heroicamen/e, se de!e,uJeu e se consolidoul·
grllfas a linha correcto do Partido tk
U n;ne, a unidade dos Povos do Uniiio
SovMtica e a $OUdariedade do proletariado mundial.
o Ireroismo do vosso Povo, guladn
com justeza pelo Partido Comunista do
Uniiio Soviet;ca. venceu as dificuldades.
esmagou 0 1I4zismo, edificou a prosperidade da Uniao Soviitica, apoiou a luta
emancipadora dos povos oprimidos.
Seasenta (lIZOS depois de Outubro. 0
socialismo real consolidou-se em 3 continentes e afzrma-u iii no quartQ contlnehte. a Africa. A. prdtica demonstra
que a hist6ria avan~a irresistivelmente ~
que, face ddetermittQrao dos pOllOI e
dos Irobalhadores do mundo inttiro•
recuarn 0 Imperialishlo e a gue"a. triuntam OS catlSas da pat, da tfldependencia
nacfonal, do pTogresso, da democracra
e do sociai/smo.

Ao iTfternacionalismo Proiet4rio.
A VilOria da Pat e do Socialismo.
A LOTA CONTINUA.

