I
- Presidente Sam"a Mach �
Sessao do Comite Central do Partido �ELIMO.

0
Abrlndo a VIII
Presidete Samora Machel. proferlu um discurso. em que faz uma demo
rada referencia ao Plano Estatal Central para 1981. com? um passo
Important. na materia1iza�ao dos nossos objeclivos econ61J1icOs pa ra 0
primeiro ano da dec�da da viloria sobre 0 subdesenvolvi�ento. Eis na
,
integra 0 dIscurso do mais alto .diriqente do nosso Peris:

Camaradas

membros do Comitc Central.

o ComiteS Central do Partido FREL;lMO
inicia hojo os traballiog da vm Sessio.
A reuniio do Camite Central e sempre Ulll
a conteci men to de grande importaocia na vida
do n0850 Pais. 0 Povo mo�bicano. e em
particular os militantes do Partido aCOJnpa
.

nossos trabaJbos com a maior ateo
fio. 0 Povo aguarda com expectativa ql!e 0
orgao maximo do Partido no intervalo entre
nham 0

os Congressos se debruce sClbre as SUas

aspira



�oes mais profundas e exprima. na suas COlt
clusoes, orien�oes para 0 progresso da (lOi/i8

foi especialmente arecta do a!alfabctizaQiiO de
membros do Partido urn cen ro iotemato em
Sofala com ca pacidad e para 300 aIUDOS. Em
outros dois centros c j;i elevado 0 n(l me ro
.

de membros do Partido �e
ta 8 ser alfabe
tizado.
Em Maputo. est.l a ser organizada a Escola
Especial para Cleva�ao dos cQn11ecimentos dos

q uadros alfabetilados ate ao lJivel da 9" das�e.
Neste momento estao em ct1rso as obras de
adapt ac; ao e amplia�i
d a IS inslaJaQoos. 0

de

recrutameDto

professores. ! a aquisi�o de

o Comite Central. desde as tempos da l!1ta
armada de liberta�o national. sempre foi um
'
momento do reflerio colectiva da eXl'eri6nci a
Yivida em todas as frentes.
Das sessOes do Comite Central sempre saiu
retor�do 0 pensamento comum da direc�io:
pensamento comum sobre a anaJise da expe
riSncia vivida e pensamento comum sobre os
cami n h os a percorrer no futuro.
Os membros do Comit6 Central estlio em
todas as provinciaS do nosso Pais. engajados
n os diversos sectores de activiciade, milltando
em todas as frentca..d o proc:esso revolucionan
Por issa. Vos saudamos como· militantes
consequentcs e eupJares, como socialistas do



cano. Uma nova fasc do nosso combate foi
desenCbdeada.

ao

As exigencias desta nova fase impuseram
Partid� e aos Seus militantes tarefas dificeis

e cuja imp1emonta�o requer capacidade. alme
pet!ieveum
e en
'plina de terro.

_�,

meses que nos sepatam daquela
bist6rica reunilio foram ja meses de iDlen 0
[rabalbo, meses em quo. na nos [l Republ ica

Os seis

_

FPLM

-.

atraves

cia cl'ia�lio das patentes

militares. Foi u:m passe decisivo na organ iza
�iio cia vida do DOSSO Pais. urn momento parti
cularmente importante da aplica�o. ao nivel
das Fo�s Armadas da Ofensiva POlitica c
.
Organizacional. Mas foi tamMm 0 culminar
do processo de transfonna�o dar; FPLM em
exercit o regul ar modemo. garante das con
quistas populares e do caracter socialista da



,

nossa revolu�o.

Camaradas.

A VII Sessao do Comite Central tomou
importantes decis(ics q tI e
riaram
e no rme
e-xpectativa no nosso Povo. Algumas delas
ainda oao foram implemenradas.

So. por wn lado essa situa�lio se pode
jU!ltificar pela intensa activi dade que caraCle
rizou estes scis meses. e necessario que tenha
mos consciBncia de que foram ainda insufi
ciencias de organizaQio e dos metodos de
traba lb o a causa do oao cumprimento de
Ontras decis(')es.
Ha. porem. acc;oes em curso cujos resul
tados ' so bem que ainda se nao fa� sentir
Ita vida do nosso t'afs. eo� ja a materia
lizar-se.
,

No que diz respeito a.. politiea do Quadms

NOIIClAt ter�a·feir), 16 de dezembro d. 1980

vocada urna ses ao extraordinaria do
da IX Sessao.

. Ceutral antes

o projecto do Plano Estatal Central para
1981. que vamos debater tern 0 seu nticleo
,

principal em duas areas estrategicas:

area de pro dutos estratCgicos para
exporta�o. constituida por 20 prOdu
tos. entre os quais flgura m 0 a9ucar.
o cam arao 0 caju. 0 algodao. a madeira
e 0 cba;

- a

.

Comit05

a area de produtos estrateSgicos para .,
abastecimento do Povo. constituida por
15 produtos enlre os quais se encon
tram 0 arroz, a batata. derivados do

Camarada.



primcira eO bal anc;o do Plano Esta
para

diz Iespeito ao pro
jecto do O�amento Geral do Estado
para 0 proximo ano;

- finaLmente. vamos analisar a im portante
actividad.e i ntemacionaI do Partido e
do Es tado des de a ultima sessilo.
:Ao debaterDl os 0 conjunto destas questOes.
a nossa ateti�o sobre a acti
vidade das estrutuIa s do Partido e dos seus
membros oa realiza�iio e controle do� objec
tives deriDidos.

deveremos foear

Presldente Samora Mac�I, dlscursando
nl abertura da reunlio cr. ee, ontem em
Maputo

material e a se1�iio de alunos. Preve-se que
a Escola comece a f'uncion ar em Abril de 1981.

o DepartamcDlo do Trilbalho Ideol6gico
organizou recentementc:: urn Seminario Nacio
nat para 0 estudo do Plan Global de Forma
�iio dos Milit2ntes do Partido.
Com vi ta a apoiar os membros do Par
tido e a elevar os s eus conl)ecimentos. tern-so
pu6Jicado mensalmente 0 uBbletim da C€luia».
o elevado numero de andidatos que . e


a)1l'e!lC!ntaram 113 t'euni6es �aad
It tru
tura�o d o Partido prova que 0 nosso Partido

Demos urn passo importante na batalba
contra 0 subdesenvolvimento aO tenninarmo
o projec to do Plano ESlatal Central para
1981
.
dois meses ante do fim do ano.
Este faCIo revela quc ja somos capazes'
de conduzir efecllvamente 0 processo do desen
vaLvimento ecoooD1ico e social do Pais. 0 pro
jeeto do Plano Estatal Centra l para 1981 cobre
mais de 75,?� da produ�ao oeial global. Em
todos Os sectores. a plunifjca�ao c{)me�a
tor
nar-se parte inlcgrante e nccessaria da nOSsa
yid'l. da conslru<,:ao do socialismo na Repu
hlica Pop u lar de Mo�mbique.
o Comite Central vai analisar nesta sessao
{) projeeto do Plano Estatal Central para J 98 L.
Pela primeira vel. eSUlmO!; em eonm oes de
organi znr com allt�dencia 0 Irabalho do
P arti d o para us c:gurar a cumprimento OIlS
1
�
'too
de tl'!t.bll.1bo
m
garante a direc.;ao e eontrole de lodo <> pro
pelo Partido.
No no so debate os membros do Comite
Central "ao debruc;ar-se. em pri meiro I\lgar.
sabre a actividade desellvolvida pel o Partido
cesso economico

na i mplementa"ii o do Plano Estatal Central
para 1980. ]� 0 balaD�O dcsta actiyidade ao
ni\'el das empre,1ls. aO nivel territorial.e cen
tral. que nos permitir;i col her ensinamentos

milbo e do trigo, OS oleos alimentatel>.
o sabao.

Algens destos produtos sao reatizados nas
nossas empresas. Porem. ha umgrupo impor
tante de produtos que c 0 resuItado de exee
dentes do sector (antiliar. Estes sao integrados
na planifica�o atraves das metas definidas
para a comercializa�ao agr:iria e escoamento.
Devemos definir claramente qual a activi

cionais.

a Conferencia Coorde
De:s.envolvimento da Africa
tral. que foi 0 -ponto ulminante de uma

Ja

no

refeLiruos

oadOTa para

Au

0

sucessao de reunioes rtgionais a nivel minis
teri al. A comunidade jntcrnacional demons
trou. ao fazer-se representar por dele�5es
de alto n(vel, 0 inte�sse quelem pela no sa


cfjdade.

er na
oa d en�a

e

miseria, nn
na medi o


Grande nUmero de qu
os das e.�truturas
centrais e provineiai. tem do envolvido nesta
larefa. 0 esfor�o despendi 0. tern s6 para�:10
na dimensao do pr6prio tmba1ho. a plani[i
caqio duma decada, numll altura em que
sirnultaneamenle cOncLuimo� 0 nOsso 3.° Plano
Estatal Central. Es e error
tern sid contudo
uma verdadeira escola pa r os nossos Quadros.
c riando neles a vi lio do e.�envoJvimento do
nos,o Pais e combatenclo 0 e�treito conoeilos

ectorialS ou reginoais.
Apesar da!'! dificuldad

surgidas. devido
aos escasso recursos de q e dispomos. temo�
de garantir quc sejam alea �ado ne 13 decada
.
t.res grandes objectiv�s ce trai;.:
0 cam p O. que
- a cooperativizaQao
ilbOes de pessoas;
incluira mai de 10
s

da j ustria pesada. em
particular a indus a do ferro'e a�o;

- 0 lan �ento

- 0 desenvolviment o

eficaz sector

Agricultura.

esta

o
• -

run poderoso e
em

especial Da

sao taJIlbem objectivo do Plano duplicaL
pelo JDCnos. os postos de trabalho durante a

ainda mais

dos seus aotepassado8. pela re istencia camum
ao invasor es t rangeiro e pelo sangue derra
mado na conq ui ta da independencia. t res
ponsabiL idade de tod08 n6s. e responsabili
dade da nOssa gerll¢o. fortalecer n a libtr
dade. na Paz. no progresso, e perpetuar no

futuro esta heran\=a Jegada pela hist6ria.
Foram igualmente reaUzadas visitas de
Pa rtido e (Ie Estado 3 paises socialistas da
Europa a que nos Iigam profundos la�os de
amizade e ·solidariednde miLitante.
•

•

no camJ'lO da coopera<;io.

11 urn salto qualitative
rela�oes entre os no so. Part id os Marxis
las-Lenini tn'. entre os, 110SS0S Estados socia
Ii st a s e entre 0 no 'sos Pavos revolucionarie .

A visita condu7.iu

nas

As viagells aos paises que na Europa cons
troem 0 comunismo sao um momento a1l0 da

jmplementa�o pr atica da nossa decisao de.

na presente decada, e.Iiminarmo 0 s ubdesen
volvimento c edificarmos a sociedade socia
lisra.
Acabimos de regres ar da visita a Repu
blica Democritica Populu da Arg�lia. Foi
urna viagem na bist6ria da nossa revo
Iultio. Vo1!am0s a er as aras familiares do
soldados. dos q�e
que treinaram os nossO
apoiaram a otganizatyio da no sa. l lita . Volt�

muito que temo

de fazer em conjunto.

Ao niveI das conversagOes fomos capazes
de traduzir. em projectos e ac�Oes concretas
e ta ontade nos no sos Pavo . A coopera� o
mutuamente vantajo a entre dois paises ; 8,ue
Iutam <:ontrao subdesenvolvimcoto e as sequo
Ias do col onialismo vai ser uma Iealidade
Somos dois paises que dispOem de recurSOf;
complementares e que. postog em comum, di.
,

..

,

Membro. do

.

.

a visita, aproximaram-se

.

•

reC[1 'amos a vi

COm

duas na�oes que estao unidas pela gr andeza

.

da nossa vidi. e
crioa as bases
para um aprohtndamenlo
terior dos traba
Ibo para a elabO.ra�o do Plano Prospectiv�
Indicativo.

s

,

meiros momen1!OS etn que de civi n os trans
oldados da caUsa da
for.m;imos em soldados
liberta�o.
.
Reencontr:l.mos a .rail. p rofunda de que ,e
alimenta a solidariedadc indestrutfvel eotrc
m�bicartoll 0 argelinos 0 Povo veio para
a rua reccber-nos. e no calor dos seos sorri
�os e das suas sauda90es exprimiu-nos 0

�

Iludez. n3. ignor;lncia



mo' a e ncontrar testemunho . daqueles pn

ralizado a todos os sector

assirn q ue. tomando

pudemos ver a profunda solida
riedade Que nos une.
A eltir;tencia de urn Puvo livre e soberano.
engajado na cons olida�ao da pr6pria indepen
dt!ncia e na causa da libertacao do nosso con
ti n ente. e urn factor de grande im portlinci a
para 0 desenvolvimento regional e para 0
ruc essivo alargamento das fronteiras da liber
dade em Africa.
Com a visita. consolidamos ao nivel estatal
e eco n6mico as rela�oes politicas que se
tin ham forjado na Ima comum contra 0 i mpe
riali smo. 0 colonialism o e 0 rac;i mo.

.

nfvet statal, Ulna mlen$a"'
��
acLi"jdade uo Plano da reI� interna
ao

A vn Sessao do Comit Central, ao deter
m.inllr que 0 espfrito da 0 enslva (osse gene

E

entusiasrno do Povo. na fratemidade dos seus

dirigentes.

.

Finalmente. e ta-se a jnciar a. criat;:ao dos
Comite s de Localidade de
odo a criar estru
turas do Partido mais pro 'mas das C6Julas.

miio�, no

ao

.

•

1977.

E dentro desta nova con e�o que prosse
guimos os trabaU10s de e bora9lio do P lano
Prospectivo [ndicativo que nOs permitira. no
fim da Decada. materializa a vit6ria sobre 0
subdeRenvolvimento, crian
irnultaneamente
uma econ omi a social i ta, r lativamente descn-.
volvida

um momento particuIarmeote emocio
El afoi a primeira visita presidencial
Zimbabwe independente e. Ilo calor e

IlIUlte.

,

•

em particular da econo '

tuiu

As ...isitas a. Bulgaria. R omenia e R.D.A.
dade do Partido Da mobilizacao dos campone- . permitiram uma ami·lise profunda da natureza
50s do sector fami liar para a produc;ao de exce
dasnossu rcla¢les e dos objectivo. da nossa
dentes comercializaveis nas fcira.� e loj�s.
luta c om um . Ourificaram-se per pectivas e 0
o Comite Central vai debater tamb6m 0 conte udo da coope ra� o. Materializariun-se
projecto do Orcramento Geral do Estado para
mecanismos concretos para a SUa imp1cmeuta·
] 981. Tal como para 0 Plano. a actividade dQ
�ao. Safram ainda mais refor�dos os la�!l
Partido vai influenciar 0 cumprimento das que unem os nossOs Povos. Governos e Par
metas do orcamento ao mvel central
e protidos Marxistas-Leninistas.
.
vincial.
A alegrja e fratetnidade com que a nossa
Os membros do Comire Central devem delegac;:ao foi recebida detn0nstrOp-nos como
debru�ar-se sobre os aspecto� fundamel1tais
a solidariedade militante aproxima os povos
da actividade do Partido com vista a g a ran ti r
que embo-s geograficamenLe d i stantes lutam
o· maximo de austeridade e diAciplina nos
pelos mesmos ideais.
gastos improdulivos das estruturas estata is.
Vi:;it,imo este ana a Unilio Sovi6tica pe1a
Um aspe�to particular e 0 desenvolvimento
segunda vel apos a independencia nadonal.
do t,rabalbo pOlitico junto· do cidadlios para
Po sempre com emot;ao que se mita a Patria
promover a sua onsciencia civica e assegurar
de Leoine. Ma as manlfe ta�0e5 e 0 earlobo
as receitas do Bstado.
das massa s populare' qlle envolveram a dele
o Orl<amenlO Geral do Estado conjunta
gac;iio do nosso Partido e Estado testemunha
mente com 0 Pl an o Estatal Central para 1981,
.ram quanto a revolw.ao de Outubro e parte
ao os dOis documentos fundamentai
qu�
da nossa histori a e como a no 'sa revolu¢.io
materializam a no sapolitica cC0il6mica para.
socialista e ja
enrida. como propria. p elo
proximo ano.
POVO sovietico.
Do di'cuss5es a nivel dos Partidos e Esta
Camaradas
dos resultou uma rilais elevada compreensao
De 'de a realiza�ao da V1I Ses�o do
recfproc a das realidade.<; revokJcion:irias dos
Comi45 Central tivemos. ao nivel Pattidlirio
Eoram (-eitos s.i�v05 V�5

•

.

que recentemente se realizou na nossa capirol
constituiu uma importante vit6ria e abriu
novos horizontes na IUta pela inticpendencia
econ6mica dos povos da zona.
Per ocasiiio do 16.· Aniversi1rio do desen
cadeamento da Luta Arm ada de Liberta�iio
Nacional procedemos a. e truturac;ao da glo
riosas For�s Armadas
de Moc;ambiqtle

.

Para ami.lise e di!;Cussao do projecto d o
Plan o Prosp ec tivo Indicativo dever;\. se coo

- a segunda qUe tao

.

tica salatial com a redu�o do leque e a me
thoria de condi�s de vida p ara um vasto
sector da popu1�o.
De grande importancia para os objectivos
econ6micos qtte nos propusemos na decacia
que agora Be inicia. (oi sem d uvida 0 decisivo
incremento das rela¢es de coopera�lio econ6mica regional. A Conferencia Coordenadora
para. ° Desenvolvimento da Africa Austral.

.

do Comite Central do P�rtido

0 dcsenvolvimento desta tarefa
do Plano.
elas potenciam a sua voca� de recru tatnento
de novos quadros para 0 Partido. E no seio
dos trabalbadores de vanguarda, dos mais
conscientes, mais dedicados. mais organizados
e d iseipli na dos na execu� dos objectives da
produ�a o que se encontra a fonte de quadros
para a revolu�iI socialisra.

'de alLicula�lio j!lItre 0 pIanos nacionais do
varios paises socialista..

1981 ;

representa e incama as aspira�oes do nosso
Povo ao progre.'i o . a o bem-estar, it revolu�ao.
Tod os 0
dirigentcs e ruilitantes devem
Popular se verificaram importantes avane<os
empenhar-se nesfe processqJ para garantir 0
c transforma�oes.
. 'eu ucesso, A utiliza"iio de criterios corTCclos
A Ofensiva com�a a ser assumida na pra
de admissiio de membros
as novas celulas
rica como um processo permanente, como urn e nas c6luIas .iii criad"as e arantia da ac�ao
elemento intrfnseco a vida do Pais.
correcta do Partido.
Ao nivet do Aparelbo de Bstad�. iniciou-se
Realizam-se neste mom oto as Conferen
a efectiva
reorganiza�iio de alguns sect9res
cia
Distritais para aD�'
da situa9110 ern
vitais: 0 sector da Avia�ao Civil. 0 Cometcio
cada Distrito e elei!;io dos Comites Distritais
Extemo, 0 Comercio Interno. 0 Transporte
do Partido � com base ssencialmente nas
Maritimo, entre outros. sofrem altera�Oes pro
organiza¢es de base existe tes
fundas que estio na base da melhoria da sua
Em breve apas as coIicrencias di tritai
e£i.ciencla.
Esta sendo implementado ° novo Sistema t.erao lugar as conferencia provinciais que.
entre outras tarefa e t atut tias, irao reDovar
de Abasteclmento que controlar;i 0 a�ambar
s Comites Provinciais
ri dos em Maio de
oamentO, combatera a especula�o e permitir.i
uma djstQbui�o justa dos bens de primeira
necessidade.
lnicio u- so 0 proc:esso de disciplina dLi palf



projecto do Pl ano Estatal Central

.

A setima Sessio do Comit6
ntral con�tituiu um marco n8 vida do nosso Partido
Marxista.-Leninista e na hist6ria da Ilossa
(evolu�o. Elk foi urn importante saIto quali
tativo no processo revolucionano mo;ambi

,

tal Central para 1980 e a an3.lise do

vanguarda dedicados ao bem-estar do Povo
e a causa da revol�o.
A vassa presCDQa e garantia d sucesso
garantia
desta vm Sessilo. A vossa presertga

Camaradas.

que nos vai permitir tambem acelerar a c oope 
ra�ao intemacional, componente decisiva no
nosso esfor�o de de 6nvolv im enlo
este mo
mento existe ja coordena �ao de pIanos para. 0
quinqucnio de 8 1/85 entre a Rep�blica Popu
lar de Mo�bique. a Repllblica Democra
tica Alema e a R �pu blica Popular da Bulgaria.
lnserimo-Ilo as im no proce!! so mais vasto

- a

•

-

dl!cadn. e ganmtir as bases pata a sati fac;:ao
das necessl�des Q"cscentes 40 abastecimento
do Pove.
.£ este nosso primeiro Plano Prospectivo,

A VIII Scsao do Comjte Ceutral vai
debru�-se sobre trcs questoes fundamentais:

revoln�o sociaIista.

de qne os probl ema s da lura contra 0 subde
senv ol vimento e pel a edificac;ao do socia1is
roo serao a preocupa�o fundamental dOl no
50s trabal bos.

na abertura da VIII Sessa

CC durante

a

sessio de abertura da r-eunlio daquele 6rglo do Partido,
Inlciada ontem na capital

para 0. �ul1le�to e merhana do oosso trabaIho
no proXImo ano.
Q projecto do Plano Estlltal Central para
J 981 preve ritmO elevados de cresc im en to
. econ6mico na prod��ao. nos trausportes, no
abo lccimento do Povo, no comercio extemo.
Ele materializa os nOsso objectivos econ6mi 
cos para 0 primeiro ano da decada c:la viloria
sobre 0 suhde envolvimemo e e simultanea
mente. um desafio iI. nossas capacidados re ai
de ere cimento a ril moS e1evado .
A aClividade do Partido tem uma impor

t.lucia fundamental 00 ilxito do Plano. 0
I r'ab:ll ho
politic
dos membros do Comilll
e ntr al c dos OI.ltres militantes do Partido e
a. garantia 'egura do engajameolo dos tTaba
Ihadores nO cumprimento das metas previstas.
esta
cleve ser

VHf Ses tio v'.lmos analisar qual
noSSo plano de aecao. quais Os
metQdo� de trabalbo a desenvolver para que
as celwa
e as
estmturas do Aparelho do
Partido ten ham uma ac�o de�rmioaatc no
cumprimtDlO e controle do Plano.
Aten�lio particular deve sec dedicada ao

correcto funcionamento das ceInlas das empre
sas estrat6gicas. F. nas celUlas qUe esta cen
trada a actividade rna" important� do Par

tido. ETas sao 05 centros de mobil�o polf
tica dos trabalhadores para 0 O11mptimcnto

pensam intermediariol' e servem directamente
bem-e tar dOs 1l0SS0� Povos. t\ viagcm foi
ucesso e as per 'pectivas que e abrem sa
\1m

()

regHio. No plaoo pOliticO' 0 uce so da Con
ferencia consi ituiu um golpe contundente nas
perspecti vas hegem6nicas do regime raci ta
'ul-africano e foi mais lim passo
i olamcnto.

Foi relevante a prese� do nosso Partido
na Conferencia Te6ric a Intcmacional do Ber
lim onde com 0 Partido Socialism Uoificado
da A1emanha, 0 Partido Comunista da Uuiao
Sovietica e 0 Panido Comunista FrancS. 0
FR ELTM O foi convidado a al'resen�
Parlid
.

tar urn do temas para 0 debate. A nqssa
intervell�ao coD�tituiu uma valiosa contribui·
C;lio para 0 uee so politico da Confer�ncia
e foi importante par a a c1atificac;ao de coneei
to' teorico
que enriquecem 0 Marxismo
-Lenini. mo.
o Partido F REL TMO e teve pre�ellte, com
uma delega�o, no 6.° Congre So do Partido

do Trabalbo da Coreia. Fot Um acont.ecnnento
important� da· vida do Povo coreano que.
desde os tempos da luta annada.
sempre
apoiou a nOSSa revelu�ao. Levamos aos comu
nistas coreanos e a nac;.ao coreana a nossa
60lidariedado no duro combate que ttavam
pela unifica�o da patria. 0 presento Con 
grosse �u novas 0 importantes directi\'as
para e8se objectivo.
A visita a RepUblica do Zimbabwe comti..


e

celentes.

Camaradas,
Na preser1te Sessao do ComiteS Cen,tral ana
lisarem o s em detalhe 0 significado e a impor
taneia destes acoti.tecjmenio e a re pon abili
dade de cada um de nM na nova tase em que
ele� '0 inserom.
A

analj'c

e

compreensao

profunda

das

e:tigencias qp.e no, pOe 0 desenvolviment da
revolu<;iio sao condi�"io essencial da vit 6ria
A vito(ia pr para-se. a viloria organiza-se.

.

No dias de trabalho e estudo colectivo
que 5e segucm. saberemos manter a tradi�ao
desto orgao: a df. fazer de cada elCPeriencia
do cre scimento individual e
um momento
colectivo.
As tare!a;; da edificac;1io do s ocialiRmo e
da luta contra 0 subdeSenvolvimento tomam
imperativo que cada membro do Comito Cen
tra l cre�a perrnanentemente como nillitante
de vanguarda. como cidarlao· exemplar. como
combatentc da primeira linha, como dirigente
ao servi�o da causa do Povo.

A LUTA CONTINUAl
A REVOLUyAO VENCERAI
o SOCIALISMO TR.nThiFARAI
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