...... President. Samor

d,uranle um comicle em Franze,

Durante ~ comicio realizado anteontem em Frunze, capital CIa RepUblica Socialista SoviCtica da Quirguizia, 0 Presidente Samora ~fachel ressaltou a amizade existente entre 08 POV08 €Ie Mo~ambique e da URSS. 0 dirigente maximo ~ Revol u~ao mo~ambicana frisou n a o~iio: Aqui, encontramo. , mais uma vez a 110ssa grande familia, (I familia socialista, esta
de intelectuais revoluciornirios qll.e constroem 0 socialismo.
grande familia de operarios, de camponeses,
,
Eis alguns extractos da interven~o do P residente Samora I'Iaehel :
Queremos, em pritnelro lugar,
agradecer as palavras que toram dirlgidas ao Povo mocambieano, ao seu
Partido de Vanguard a, Partido FRELIMO, Partido Marxists - Leninista.
Essas palavras nAo sao simples. Sao
profundas, v&m do fundo do coravso
de cada cidadao sovietico. Tradu-·
zem a admiraQAo, amizade, a fraternidade e a camaradagem entre os

Um

nossos povos, entre os nossos Partidos. Traduzem 0 internacjonalismo
proletario . .
Essas palavrss, 0 calor e carinho,' foram palavras que 86 podem
serendereCadas aqueles que pertencem a mesma familia. Que famnia?
Familia· Socialista.
Encontramos no Povo sovitMico
um passado terrivel. Vive no sangue

e na came de cada sovietico 0 passado, a exploraQso brutal, a humilha..
Cao, a estratifical;80 social. Encontra·
mos em cada cidadAo a memoria do
que foi a Russia czarista. 0 analfabetismo era civiliza~Ao do czarismo.
A ignorAncia a superstiQao, 6
doenca endemica. a falta de hospital,
a faits de escolas, encontramos ainda
viva esss mem6ria em cada cldadAo

aspecto do visila que 0 Presidetrte SllI/lQra Machel e!eClJIQII, Ollleontem, a {eiro do... realizaroes economicos de Frllllze no Qr.irguizjo. (Ieiejoto e pecial cia TASS paTll 0 «Nolfcios)) )

sovietico, quando hoje nos encontramos aqui falando da Republica.
o que eram, antes do triunfo da
RevoluvAo? N6madas, morriam de
fome, nAo tin ham alojamento. ~ isto
que nos une. ~ o· passado por ele
pr6prio. No nosso Pais era assim tambem. Foi por isso que 0 Povo mOl;ambicano pegou em arm as. preferiu morrer livre do que viver escravo.
Porque nao M coisa mais bela na
vida dum hom em do que a Iiberdade
e a independencia. ~ isto que realizou
o Povo sovietico. E isto tambem reaIlzou 0 Povo da Republica de Frunze.
Por isso, somos irmaos, pelo passado.
Na Uniao Sovlcmca, derrotamos as
foro as reaccionarias. Derrotamos os
latifundiarios, derrotamos os exploradores. derrotamos os agentes do
imperialismo e Lenine proclamou 0
Primeiro Estado Socialista neste nosso planeta.
E a Revolul;Ao nao se limitou a
Uniao Sovietica. Hoje, a Revolucso,
o Socialismo constr6i-se em quatro
continentes. Os Povos de todos os
continentes querem a Revolul;ao.
Odeiam a explora~ao . Combatem a
opressso, combatem 0 raciemo, combatem '0 apartheid - que e 0 nosso
presente ·quotidiano no nosso Continente, em Africa.
Mas, ,queremos dizer-vos: Venceremos. Em Moyambique. derrottmos
o colonialismo, conquistamos a liberdade, proclamamos a independGncia.
Somos, hoje, um Estado soberano.
Em Moc;:ambique, quando nos engajamos na Iuta armada, era para conqulstar a liberdade - era uma luta
polltica. social. cultural, econ6mica
e ideol6gica. E ja vencemos.
Fizemos 10 anos de guerra. Fomos crescendo do nada para muito.
de fraco para forte. Esmagamos 0
colonlalismo. Vencemos 0 inimigo.
o combate arm ado e a forma su-

prema de nossa cultura. E vencemos
ideologicamente. Apresenta-se hOl'e, 0
.~ .

tica e os parses socialistas continuam
a ser 0 baluarte seguro, a retaguarda
firme de todos os povos e palses que
Julam pel a sua libertaQao, que lutam
pelo progresso, pela paz. pelo desanuviamento, pelo socialismo; que lutanr para liquidar a exploraCfao do
Homem pelo Homem, que lutam pela
felicidade e bem-estar.
Os resultados das conversacoes
sAo garantia de que em MOl;ambique
0 socialismo se consolidanl e a
coopera«so entre os nossos pafses
beneficiara os interesses dos nossos

nosso in imigo actual. 0 nosso inimlgo
actual e 0 subdesenvolvimento. £ contra a miseria, e contra a pobreza. E
quando falamos disto signifiea: fome povg! Moscovo viemos para Frunze.
no nosso Pals, organizada palos Aqui. encontramos 0 mesmo - calor
exploradores, pelos colonialistas, pe-- socialista, 0 mesmo carinho, a meslos racistas. £ contra isso que n6s rna amizade social ista, a mesma caestamos. ~ contra a nudez, contra a maradagem de armas. Aqui, en confalta de alojamel1to, lutamos para a tramos, mais uma vez, a nossa granconstrucAo de ascolss, para a 'cons- de familia, a famil ia socialista, esta
truv60 de hospital. Em slntEise: felici- grande famflill de operarios, de camdade e 0 bem-estar de cada oidadso. poneses, de jntelectuais revolucionaE. com 0 apoio do Povo sovieticci, rios que constroem 0 socialismo. s:
dirigido pelo sau grande Partido Co- esta familia.
munista da Unlao Sovietica, encabePor isso. tivemos ocasiso de perI;ado pelo grande internacionalista e correr, hoje de manha, a exposiCao
grande revoluciontuio, destacado diri- das realizacoes econ6micas de Frungente Leonid Brejnev, venceremos ze. S6 0 socialismo poderia ter felto
tambem 0 subdesenvolv(mento em sair Frunze do atraso, do obscuranMocarribique.
_
tismo, da ignorAnci a em que vivia
Estamos aqui nesta cidade de antes do triunfo da Grande Revolw;:ao
Frunze para apreender convosco, Socialista de Outubro. '
Portanto, 0 socialismo e uma coisa
como mt!tar a fome. Viemos para
voces nos ensinarem como. matar a concreta, palpavel. Por isso, atraves
nudez, como matar a marginalidade, dos camaradas aqui presentes, reprecomo matar a criminalidade, como sentantes dos trabalhadores dos va• matar a ignorancia, 0 analfabetismo, rio$ sectores de actlvidade, querernos
a supersticAo, como calQar 0 - Povo saudar estas vit6ri as. Encon tramos
Inteiro, como dar alojamento a todos, mulheres em todos os sectores de
como dar emprego para tados, J:. isto actividade, tao be/as, tratando os fruque n6s viemos apre~nder na vosS'a t08 e as flores,-tratando das crianyas.
Republica. E vimos. Eu penSOque Tratando das crianyas que represenesta experiencia vai atravessar mon- tam 0 futuro, a esperanc;:a, 0 futuro
tanhas e oceanos para MOQambique. fuminoso, 0 futuro bri lhante que n6s
Quando he! amizade entre os povos, viveremos.
nao he distancia.
'
Felicitamos essas mulheres, e os
Para que haja cooperavi o politica, econ6mica, social, cultural, cien- operarios, que souberam transformar
trfica, tecnol6gica, 6 necesaario que os sonhos dos vossos antepassados
assente essa amizade em bases s6J1- em realidade. A companheira disse
das e, sobretudo, no marxismo-leni- aqui que as condic;:6es estao criadas.
nismo. Por isso, desde os primeiros Eu estava a escutar como se est imomentos em que pisar1loS este gran- vesse no deserto e 0 vento soprando.
de Pars, nAo nos sentimos· estranhos. Estava a assistir as ondas do mar e
Sentimo-nos como em nossa propria compreendi que 0 grande navio val
casa.
navegar. ~ ele 0 futuro do comuComec;:amos a visits A Uniio So- nismo.
vlatioa no passado dla 1.7. Aqui vieQueremos dizer-vos que 0 Povo
mos refot"l;ar os nossos lac os, lal;os rnoQambicano acompanhara sempre
de amizade, lavos de solidariedade, as vossas vit6rias, que desejamos a
lavos de cooperac;:Ao, la~Q8 que jll voces aqui presentes, trabalhadores
vem desde os tempos da hita armada e operarioe. camponeses e cooperade IibertaQ80 nacional, contra 0 colo- tivistas, intelectuais revolucionarios.
nialismo, contra 0 imperialismo, oon- os maiores sucessos. Esses noSJos
tra 0 raclsmo.
desejos sao desejos dirigidos a todo
As nossas conversa~es com 0 0 Povo sovietico, que. em Fevereiro
cartfail'Widair1!!. .tIif. .~~""~_~~~ID!iI·....
~ 0 seu
tante frutUOSN. P.rtiq~aram
• 26,· Congresso. Congresso q\fe vas
fadas dirigentes de Partl<Jo e dd etta- trarj novas terefas exaltantes, na
do da UniAo Sovietioa. Essas.conver- constru~o da base material e tecsacoes, essencialmente foram sob,e nfca da sociedade comunista.
a nossa cooperacio em todos os ~oQueremos transmitir as mais calomrnios, em todos os sectores de aeti- TOSas saudaCoes dos comunistas movrdade. Podemos dizer. que tiVera"" I;amliticanos, dos operarios moe amgrandes sucessos.
bicanos, camponeses e cooperativisA nossa cooperaQAo val alargar-se tas mOQambicanos, de todos os tracad a vez mais, a nossa oooperac;:Ao balhadores moCambicanos e· dizer.
vai ser, tal como no passacfO. recipro- «Khanimambo 0 comunismo na
camente vantajosa para os nossos Uniao Soviatica. Khanimambo diriPovos, em benefroio dOl nossos .Po- gente da Uniao Sovietica, Leonid
vos. Vai consoJidar 0 socialismo em Brejnev. Grandes sucessos ao 26.Mocambique.
.
Congresso do Partido Comunista da
A compreensAo manlfestada nas Uniao Sovietica.»
Que as nossas rela~6es se fortaconversac;:6es, os resultados nelas
obtidos revelam que a Unilo Sovie.; leQam cada vez mais.

