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perante uma compacta niUltidiio de trabalhadores de todos os ramos de adh-idade aos quais
se juntaram milhares de futuro s trabalhadores - a Juyentude.
'

Nesse discurso 0 Preside nte Samora lUachei referiu-se aos no os a"an�os e tra�otl.
orienta�oes para prossegllirmos, afincadamentc, na luta contra 0 8uhdesenvo)vimento, para
merecennos 0 futuro por to do s desejado.
� com alegri a e emoQao que sau·
damos esta g r and! osa festa que assi·
n ala 0 Dia Internac ionaf dos Traba
Ihadores.
No m ag n ifico desfi l e a que assis
timos e cuja org a niz ac ao saudamos
vivamente; a firmeza e 0 entusia mo dos trabalhadores mooambicanos
mostram a inaba/avel determinac;:ao
com que todos nos engajamos na ba
ta/ha d a reconstrucao nacionale na
consor da«8o do socialismo.

A batalha c ontra

0 subdesenvol·

virnento trava-se em todo 0 fado: na
pequena machamba, no grande pro
jecto de ferro e a90, oa p equena bar
ragem que e p recis o COl1strUtr com
meios locals, no complexo agro
-industrial, mel! oren do os m etod os
de �r.oduyao e diversificando os de

seu tra ba lho , 0 seu esforQo, a
lia
d ed i caoao. As n oss as patavras de
ordem nao podem ser palavras va
zias, sem co ntelJ do pnitico. Nao sao
para as papaguearmos. Sao para as
v!vermos, para as materializarmos.
Nao pode haver distancia, nem
sequer de 2 m i l im e tro
entre as pa•

Sao estes objectivos que 0 i ni mi·
go p re te nde impedir-nos de atingir.
a nossa z on a, 0 in st rumen to
principal do imperialismo e 0 regime
raciste, minorit ' rio e colonialista de
Pret6ria. Agride-nos para cumprir a
m i s si!io que 0 imperialismc, 0 "papa",
o «chefeo» Ihe confiou: D estr u i r a
nossa independencia, desestabilizar

aldeias comunais, nos b airros comu
nais, para de fen der os no ss os filhos
do massacre e as n ossas casas da
destruic;:ao.
S audam os a determinaca o .e a co
rag em do nosso povo face a mai s
esta escalada do imperialismo.

economia, destruir a no ssa

Organizar a v it6 r i a signifiea: in
venta r i ar as nossas nec essidades,
inventariar os nossos recursos, re
cursos humanos e mate r i ai s, definir
os nossos obj ectiv�s. a curt o , medio
e /ongo prazo, determinar as taretas
e distribuf-Ias. tra c;: a r as m etas de
eada sector, de cada empresa, de
cada unidade de pr odu c ao e asse
gurar 0 seu cum prim ento .
Em s f ntes e, organizar a v it 6 ri a da'
batalha c ontra 0 subdesenvolvimento
signifiea planificar a nos sa vida. 0
nosso trabalho.

a

nossa

soberania, destruir a nossa liberdade,
trav a r 0

0550 desenvolvimento, obri

gar-nos a permanecer com a fome, a
a m i ser i a . a i gnoranc i a, a
doenca, na pobreza.
As agress6es dos racistas encon-

nudez,

Sentimo-nos verdadeiramente gat
vanizados po r este forQa, pela cer
teza aqul reafirmada urna vez mais
- de que 0 mundo e dosprodutores.

tam.

Referimo-nos as delegac;Oes do
C ongresso dos Sindicatos do Zimba
bwe, do C on gresso dosSindicatos
da Africa do Su i , da ConfederaQao
dos Trabalhadores de Cuba, da Inter
-Sindical de Portu gal � da Uniao dos
Sindicatos da Cheeoslovaquia.

Sejam bem-vlndos a R epubli ca
Popular de MOQambique, zona liber·
tada da Humanidade.

T m'os a certeza de que, de re
gr sso as vossas sedes, serao inter
pretes Mis dos nos sos sentimentos
de amizade fraternal para com os tra
balhadoree dos vossos paises. Levem
convosco os no ssos cumprimentos,
B noss a solidariedade, a nossa ami
zade.

Saudamos de modo especial a
participaC;Elo nesta jornada dos Mo
vimentos de L ibertacao Nacional. dOG
rep esentantes des forces de mo ra
ti c as e progressistas de pafsces que
lutam contra a op res s ao fascista. d s
intern "
coop rante e irabalhador
esfo(Qo
no
m
a
ip
c
i
t
r
a
p
ue
tas
nali
cio
de reconstruq!o nacional da Republi
ca Popular de Mocambique.
Amigos, camaradas,

rayao. 0 im pe ri al ism o e os seus d es
tacamentos'de vanguarda que sao 0
colonialismo, 0 racism o , 0 apartheid,
o sion ismo e actualmente o expan

sioni s m o.
as trabalhadores mocamblcanos
rea firmam-se parte do exercito gig an
tesco e c ad a dia mais nu meroso que
se bate pela IIq ui da c;: ao da hum! ha
(f80, da d epend6 nci a. do subd ese n·
volvimento, e que se bate pele cons
truC;8o e cons ol id ac ao . aa liberdade,
de justi9a, da paz, do progresso num

m undo novo.
01." de Maio que festejamos hoje.
e 0 prime iro da Decada da V!t6ria
sobre 0 Subdesenvolvimento. Por

lsso, para n6s, este 1.· de Maio tem
um significado especial. .
Hoje, d esfi l ar am aqui tra b al had o
res que tem um obj ectiv o claro. que
tem tarefalol precisas. que decl arar am
guerra ao subdesanvofvimento. De-
clarar a guerra . n�o sig n ifica ter ja

ven c ido a gue rra. Lanc;:ar 0 combate
nao significa ter jit realizado 0 com
b ate. Definir os principios nso signi
fica que ja os materializamos.
A vit oria da decada exige· de to
dos n65) 0 engajamento consciente,
exige urn. combate p erman ent e. Per
manente e renov a do. com fo rmas no·
vas. Permanente nao de for ma roti

nelra.
£:. preciso que cada um seidenti·
fique com os objectivos
e tarefes de
.

decada.
Identificar-se com 0$ objectlvos
da D ec ada significa estar na a lde i a
comunsl com .>ums terefa con cr et a;
estar na m ac h amb a consciente dos
prod utos que quer prod 'Jzi r: estar na
fabric a bem mantida, limpa e em fun
c i o na m e nto permanente: estar naes
cola a trans m i ti r os conhecimentos
necessaries. c ie ntffi co s , a transmitir
o va:/or do estudo, da nece ssida <fe
profunda de te r a mentalidade nova,
da nec es s l dade de se Iibertar total
mente d e to do 0 t ipo de complexos.
Significa ser vigilante na sua casa,
org anlz ado. E:' prec iso assumir 0 com
bat e de ums forma consciente. e pre
c i so saber que a vit6ria ganha-seem
cada dia, co n str 6 i-s e em cada hora,
. em cada mi nuto ., em cade segundo.
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A vito ria prepara:se.

o Plano come c a na vid a de cada i
urn de n6s. Que m nao sabe planificar'
a sua vida e tamMm ineapal
. de pianificar a vida da fabrica.
o que q u er dizer as su m i, 0 Plano,
a organiz8c;:ao, a disciplina, 0 valor
e a im port ancia da pot1tualidade. Sig
nlfica ass u mi r a importfmcia de exe,
cucao das slJas tarefes. a conscien
cia des suas responsabiiidades.
Em cada sector. assumir 0 Plano
e compreender a im portan cia de
cada taref a no conjunto de todas as
ta retas do pais int ei ro. � ass um ir 0
significado da u nidad e nacional, d.a
unidade de classa de todQs os tra�
balha1ores.
Recentemente. desencadeamos a
2.- campan ha da Of ensiva PoHtie a e
Organlzacional. Qual era 0 objectivq
desta campal1ha? - Atraves dest s
segunda campanlla medirmos 0 nive!
da nossa consciencia. Infelizmente
ainda nao existe, os cienti st as ainda
nao inventaram urn ter m6metr o para
medir e conhecer 0 nrvel de cons
ci en c i a de cada um.
Mas ha um criteria que e valido:
e a pratica. e 0 co mpo rtamento de
cada u m, e 0 se n tido de r es p on sabi
lidade de cade um no seu sec or.
t: sf qlle medim os
nivel de. con �·
cienci a de c ada um, o sentido de
re spon abilidade de cada
m'
or
jsso nest a segunda campariha avaHa
mos 0 grau da nossa org .ni18Qao,
ana ll samos a forma como esta a ser
cumprido 0 Plano Estatal 1981_
Verificamos ava ((os. � verdade.
Estamos melhor organizados do que
na primeira campanha da Of ens iva
Politics e Organizacional. Isto porqu
dU ran te a primei ra ca mpanha 10mcis

Saudamos a presenQa entre nOs
das vArias delegacoes �ue neste Pri
meiro de Maio vieram expressamente
frazer-nos 0 calor da amizade e a
solidariedade m ilitante das organiza
Qoes e p alses irmaos que rep
. rese n-

Com esta comemoraqAo, os ope
rlIrios, os campo neses , os trabalha
d res rno((ambicanos r eafi rmam -se
parte do c ombate intransigente que
os trabalhadores de todo 0 mundo
realizam contra: a op re ss ao, a explo

A vit6ria org.ani za-sa .

capazes de bater.

produyao

para melhorar a di e ta art
m entar, na mais sim pl es enfermaria,
ria fabrica mais sofisticada.
Devemos combat er a t end�n cia
para identificar a Deca.da s6 co m os
grarides proj ecto s. A batalha come98
pela cr i a � ao dos bens essenciais,
aqueles de que precisamos todos os
dias.
.
Parecem, coisas pequenas - mas
como nos podemos desenvolver sem
garantir a sua produc;ao?
Quais os bans essenc i ais?
Primeiro e pr eci so produzir para
mat ar a fome que n os mata . !:: preciso
produzir 0 milho; e preciso· produzlr
o arroz; e precisoprodtlZir a bata te ;
e preciso p rod uz ir a betata doce ; e
preciso produzir a m a pi ra: e preci 0
prod uzi r frutas; e p rec i so produz'r ga
lin has e DVOS; e p re ciso cr i ar cabrj
tos; e p r eciso criar patos; iI preciso
criar· coelhos.
� pr eciso produzlr coisas que usa·
mos diariamente:

lavras e a acy
ent re 0 que afirmamos e 0 que realizamos.
M.aterialtzar as n os sas palavras de
ordem signifiea: libertar a nossa ini
ciativa cr iadora; e n g J r m o-no s nas
tarefas concr et as ; vencer os obsta
culos;' veneer a dificuldades; veneer
o fatalismo; atingir os O bj ect iv os tra
Qados. .
•

Temos o bj ectivo s claros. Quando

dizemos IIquldar 0 subdesenvolvimen

to est amo s.

a dizer: liquidar a fome ,

eliminar a nude z, veneer a ignoran
cia
dar

e 0 analfabetismo; /iquidar
desealQo,

qu ist ar 0

0 pe descalyo,

0 an

con

bem- estar e a fel ic idad e,

constr ui r 0 soci alismo.

tram 8. r es post a pronta e firme dos
trabalhadores, de todos os traba lh a
dores moyambicanos. P or isso sauda
mos-vos.
Saudamos-vos com calor. sa ud e
mos·vos com ca n n h o e com admira
�ao. Em '/6s saud amo s 0 Povo tra
balhador, 0 Povo her6ico.
Saud amos os trabal h ado r es far
dad os, que tem a missao de d efender
a nossa soberania, 0 nosso pais, as
nos a conquistas.

Saudamos 0
trabal h ado res que
se orga n izam para defender da agres
sao eda sabotagem as nossa s ma
cham bas, as nossa fabr ica s , as nos
sas empresas, as hossos porto s, os
traba l hadores que se org aniz.am nas

.

Fomos capazes de pegar no mar
tela, bater nos dedos; bater nas maos
para que 0 inimigo largesse 0 vo
lante. En tao a no ssa ec o no mi a. a
noss a direcc;;ao. a n oss a planificac;;ao,
deixaram de ser eondu zi da s pelo ini
migo.
o in im ig o tinha as maos no vo/an
teo NAo queria l arga r. EnUio 0 que
fiz e mas? Batemos nos dedo s. com 0
martelo. Largou. Mas deixou com

quem? Deixou com agentezinhos.
Quando nos batem os era para deixar
o volante nas maos do po vo. Oivam:

o povo ainda nao tern 0 vo l an te nas
suas m�os. Ests com agentezlnhos.
Estava af a CIA, nao e verdade? Vie
ram os .. boers .. atraves dos a g&ntes
da CIA.
Nao
. e verdade? No d ia 14 de
.

Fevereiro nao viram aqui os ag en te
zinhos? Mas mal escondidos,· eles
sao como os macacos. Quando ao
maca c o Ihe a parece a cobra, ele
techa os ol hos e pensa que ja tem
o corpo escondido. Por isso estes
agen tez i n hos ioram apanhados com 0
Corpo de fora. Agora estarnos melhor,
estamos melh or organizados. Conhe
ce�os mel hor a nossa realidade,
os n ossos recursos, as nossas pote n
cialidades. Em mu itos sectores au
mentil mos a produC80 e a produtivi
dade. Encontramos empresas e sar
viQos que merecem louvor, pelo tra
balho dese n volvido, pel o seu grau de
orga nizac;;ao . pelo nivel do cumpri
mento do Plano, pelo au m en to da
prod uc e o e da produtividade: Bri
qada da ConstruQao de Regadio de
N 'guri em Cabo Delgado; Encatex
P rovi nci al de Cabo Delgado, foi lou
vade ; Aldeia Co mun al de MWlria, em
Cabo Delg ado; Empresa Estatal de
Comerciafiiac;:ao Agraria da Provln
c!a de Cabo Delgado: Armazeni:.:; ta

Distrital do d i strit o de Montepl'ez. Se
nhor Gu!amhussene. privado, foi lou
vado; EMOCHA, provincia da Zambe-
zia, foilouvado; EFRIP E L , com sede
em Q ue li man e ; Complexo Agro-Pe
cuMio do L i o ma, na provincia da
Zambezia; D istribuldora de Materiais
de Constrw;:ao. DIMAC . provincia de
Tete: Empress: Na cional. de Carvao
de Mocambiqlle, CARBOMOC, com
sede em Moatize, Tete, atingiu 05 In
dices mals altos a nt es do tempo, sem
acidentes: Rodoviario de MOQambi
que C ent ro - ROMOC, com sede n8
Beira; E mp resa de Citrinos de Ma
nica, com sed e em Chimoio: Av i co l a
"Guerra do Zimbabwe", no distrito
de Manica, nao 56 me lh o rou os seus
metodos de trabalho·como conseguiu
mante r-se em funcionamento dur a n te
a guerra de iibertacao do Zimbabwe;
Unidade de DirecC;ao de Carnes, do
Ministerio da Agri cultura: Projecto
FO-2 (Planta<;oes Florestais para · a

ProduQ80 de Lenna e Carvao), na
Moamba, p rovinc i a do M a pu to ; Uni
dade-Pi! to da SOGERE na Nama
ache, provf cia do Maputo; Fabrica
T8xtil RfOPELE. na Manhica. provin
cia do Maputo: Fabr ica de . neus MA
BOR, na cidade de M puto; Fabrica
de Bide etas, na cid d . e M�pu 0;
Fabrlca de oleo s Ginwala, na cidade
de Maputo. As maqui n as estf!o ve
no homem.
Ihas. mas 0 segredo e
as homens que trabalh m na Gfnwala
merecem a nossa admira9ao. Todos
eles nasceram com a fa brica. A fa.
br i ca. tem 50 a nos e eles tambem t�m
•

50

anos.

Veja m 0 hom em novo com 50 anos;
Porque? Porque e organ iz ado. disci

plfnado, pontual, ttltamente sensfve/
aos prob le ma s do Povo.
Em algum as outras fabricas he
trabalhadores jovens mas com ideias
velhas.
est a cam pan h a encontram08
tambem a sobrevivencia de situacOes
que ja t i nha m sido d eteet adas na
1.& c amp an h a da Ofens iva. Encontra
mo s ainda situa<;:6es de desorganiza
((80, em a fg um a " empresas, desleixo.
desma ze lo , relaxamento, irresponsa
bilidade. indisciplina, impontualidade.
apatia, inercia, roubo, dormir nas
fabricas. Sa ir de case e dizer aos
ri l hos, dizera mulher que vai traba
thar quando val dormir na · fabri ca .

(Continua na p4glna seguinte)

o gaffo; a colher , a faca, 0 copo ,
o pu car o, a chAvena. a paneta, a ca
misa. 0 ve sti do , a blu s a , a saia, as
sapatilhas, os sapatos, bota s para
poder cultivar.
Neste co mb ate, tudo e im po rtan te ,
nada pode ser desprezado. Isto sig
nifica vnlorizer, assumir a importan
cia de Decada. � preciso que na Re
particao sElja garantida a eficie nCia
do trabalho burocratico: 0 funciona
r io que nao tem sensibilidade paTa
fazer seguir a tempo a enxada. tam-.
bem nao tem sensibilidade para fazer
segui r com rapi dez. em tempo. 0 trac·
tor e a ·"bulldozer".

la n <;:ar 0 combate si gn if iea assu
mir a necessidade de aceitar saerifi·
ci os, de veneer obstaculos. de veneer

dificufdades, veneer. a pr e guiy a men
tal, de investir hoje 0 S u e sforQo
para colher os resu l t ados mais t ar de .
Alguns, os impacientes, as pre
guioosos, qu rem ver resultados, mas
ainda nao lutararn, a i nda nao produ
ziram· Mas ja querem resultados.

Pensam que basta proclamar a
Decada da Vitoria p ar terem os re-
sultados de vit6ria. Pensam que ba ta
a pal av ra e que nao �. nece ssari a a
acc;;ao. Tran sformam a palavra de or·
dam em o ra ca o e esperam 0 milagre.
Querem col her sem tar semeado 0
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(Continuado da page anterior)
Que bom pail Que bom marido! E alguns deles estao aqui entre n6s.
Encontramos situavoes em que 0
Plano nao e assumido, ou mesmo nao
e conhecido.
Encontramos muitos sectores ond e 0 Plano foi elaborado sem a participayB.o dos trabalhadores. ~ anticientifico, desprezar a for<;;a pl'incipal. a (mica que e capaz de transformar a teoria eni pnitica.
Encontramos graves pr.oblemas
.de escoamento dos nossos produtos. 0 que significa riqueza que dei·
xamos apodrecer, suor que nao valorizamos, divisas que perdemos,
Encontramos metodos incorreeos de trabalho: distanciamento entre a diraccao e os trabalhadores, e
sobretudo a marginalizaCao do povo.
. Esta ali escrito naquele cartaz, nao
verdade? Mas 0 povo e a for9a princ ipal e decisiva na Revolu~~o. Esses
que marginalizam 0 povo sao a reaccao.
Encontramos tam bam autoritarlsmo e prepotencia,
o que e isto de meter medo ao
povo para este viver sempre intran~
quil':> e com medo? Ha alguns que utilizam metodos fascistas, alguns que
em nome do Governo da Republica
Popular de Mocambique, em nome
do poder, torturam 0 povo, Alguns
que prendem arbitrariamente as pessoas. QIJem assim procede nao da
RPM . E um infiltrado. Quero que voces nao confundam este tipo de individuos que em nome do Governo.
em nome do poder, da autoridade,
prendem arbitrarlamente, fecham as
pessoas durante meses sem seram
julgadas. Outros torturam mesmo. Se
e poHcia. nao e policia da RPM. I: um
agente. Entenderam? Se ele 0 faz
em nome da Seguranca, e mentira.
Esse homem era da PIDE.
Verificamos estas coisas que revelam a mentalidade velha, mentalidade
que se alegra com 0 sofrimento dos
outros; que faz do sofrimento dos OUtros a sua felicidade. Quando pegamos em armas n6s lutavamos contra
isso.
No nosso pais, 0 poder e popular.
o pove) deve exercer 0 poder, deve
artieipar na discussao e na decisao.
Na RPM ha leis, e as leis nao sao
uma pessoa. Na RPM he atica, hoi
t"espeito pela pessoa, he respeito e
dign idade.
.
Essas situacoes enoontradas sAo
incompativeis com os nossos princi- '
pios. contrarias aos nossos metodos
socialistas de diracvao.
Constatamos que ha sectores part icularmente desorganizados, desprogram ados, incapazes de exercer a
sua fun9Ao .
E 0 caso da MADEMO, empresa de
madeiras. Em todo 0 pais temos 100
milhoes de d61ares em madeira que
est ", a apodrecer. Nao e escoada
essa madeira, de prop6sito, deliberadamente, organizadamente. Sao port anto 3 milhOes de contos. Com 3 mi·
IhOes de contos teriamos falta de
alguns produtos para nosso consumo? Com esse dinheiro podlamos
construir mais de 3 mil casas. E como
entre n6s, afrieanos, cada familia,
cada casal tem no minimo oito filhos,
teriamos habitaceo para 24 mil pessoas, 0 que ja e uma cldade.
Mas bStao a apodrecer, 56 em
madeira, 100 milhoes de d6lares, Mas
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quando procuramos quem e 0 responsavel nunca encontramos.
A outra empresa e a MECANAGRO. Esta esta infi/trada. Ha tractores, «bulldozers», tubos para a irrigac;:ao que nao sAo distribuidos. Estao
Iii a enferrujar. Mas tambem nao
conhecemos quem a 0 director da
empresa, quem e 0 chefe dela.

nom ia saO duas pec;:as da mesma
arma, du as peyas em que uma nao
pode funcionar sem a outra; duas
pecas que vivem total mente identificadas uma com a outra.
Aprendemos a importancia desta
identificac;:ao durante a guerra de
libertayao nacional; identifica«ao que
continuamente valorizamos.
E valorizamos com a participacao
activa das nossas ForCas Armadas de
Mo<;:ambic;ue (fPLM) . ), na constru<;:ao das Aldei as Comunais e cooperativas, na apanha do caju , na colheita do algodao, no corte da cana-de-aeucer, na montagem e conservac;:eo
das linhas de electricidade, na limpeza da fabrica, da escola e do hospital. na alfabetizac ao e formayao de
quadros, na constru<;:ao dos edificios,
das pontes, das estrad as, das barragens, no transporte dos nossos prO'
dutos.
~ assim que, participando directa
e activamente na batalha economica,
as nossas Forcas Armadas de Movambique (FPlM), consolidam a sua
unidade com 0 povo, unidade que a 0
garante da nossa soberania, da nossa
independ~ncia, .da nossa liberdade,
da nossa dignidade de povo livre,
trabalhad6r e pacifico.
Voces estao silenciosos, Mas queremos dizer·vos que n6s temos um
programa vasto para que isto seja
mate rializado Nao qlleremos que as
nossas Foryas Armadas selam forc;:as
de case rna, foroas que se limitam a
limpar as botas. Elas devem participar na reconstruc;:ao nacional, em to-.
das as actividades. Isto e o~rigatorio
para forjarmos 0 homem novo, 0
homem socialista. 0 homem dotado
de amor pelo pr6ximo, 0 homem com
atica, homem com civismo, homem
com respaito,. Materializaremos isto,
o nosso exarcito sera assim, n6s
queremos que' seja assim e sera
assim,
.
Mas agora ha irregularidades. r:
por isso que voc~s estao al si/enciosos, porque sabem que alguns utilizam a nossa farda e praticam vaqabundice, imundfcie, abusos as mulheres.
.
Alguns que aousam das vossas
filhas, utilizando a nossa farda: engravidam uma, duas, tr~s, .quatro rapa'
rigas e nao casam com nenhuma delas, Este nao 0 soldado das Forvas
Populares de Liberta<;ao de Mocambique. I: um agente infiltrado.

A materia-prima que a escola utiliza nao e a farinha, nao e matope.
~ a inteligencia e a capacidade dos
nossos jovens, dos nossos trabalhadores.
.
Esta ~ a materia-prima mais va·
liosa, mas e tambem a mais sensivel.
a mais delicada.
~ a eecola que transforma essa
mataria-prima:
a inteligencia e a capeAmigos.
cidade. ~ a escola qua molda a perCamaradas,
sonalidade, a consciEmci a do aluno.
~ ela que estimula e desenvolve a
Sao os operarios, os eamponeses,
sua inteligencia.
todos os trabalhadores patriotas do
A escola e a segund a casa do
nosso pais os obreiros da vito ria conaluno: ensina-o a compreender os
tra 0 subdesenvolvimento.
fen6menos da vida, os acontecimenTemos uma forC8 imensa, uma
tos sociais; transmite-Ihe a concepmuralha inexpugnavel, com um pacao correcta, cientifica, sobre 0 hopel decisivo, ns edifica9ao de ume
mem e 0 mundo. A eseola forma 0
sociedade pr6spera, desenvolvida;
aluno nao 56 atraves dos conheci~
na consolida9Ao da paz - na consomentos teoricos que Ihe transmite.
lida~ao do bem-estar do nosso povo;
mas tambem atraves da pratica e do
na construcAo do socialismo,
exemplo dado pelos professores.
Esta forca imensa. esta muralha
Na e.scola, 0 aluno deve adquirir.
inexpugnavel onde se despedaca 0
a nO<;80 de org anizaeao, de higiene,
inimigo sao as nossas Forcas Armade !impeza do corpo ·e limpeza mendas de Mo~ambique (F.p.L.M,), 0
tal; deve adquirlr a nOCao do que
nosso exercito de operllrios. de cama disciplina. Terei ocasiao de falar:
poneses. de trabalhadores, filhos do
com
os pais sobre isto. Hoje nao,
povo fardados.
porque hoje e 0 Dia dos TrabalhadoSAo eles que no dia a d ia, defen·
res e havia de me alongar muito sodem a nossa Patria, a nossa sobera·
bre isto,
nia, a nossa independencia.
Queremos saudar aqui os nossos
Isto significa que sao estas forcas
professores. todos aqueles que, do Roque devem: repelir, esmagar qualvuma ao Maputo, lutando com imenquer violaCAo da nossa integridade
sas dificuldades assumem a sua tareterritorial; repelir, esmagar qualquer
ta de forma .dedicada e consciente_
egresseo, venha ela donde vier; gaParabens aos nossos professores . .
rantir e conso lidar a nossa Unidade
Nos (rltimos dies, vlsitamos alguNacional.
mas escolas.
. Mas slgnlfica tambem defender,
Constatamos, at raves destas visl·
proteger permanentemente a nossa
tas, que as nossas escolas ainde nat)
economia; partic::ipar, nao passiva
sao aqui/o que deveriam ser. 0 nivel
mas activ3mente, na batalha da pro·
do ensino e baixo, 0 aproveitamento
duqeo.
dos alunos a mau, a desorganizac;ao
Porque a Defesa e Econpmia sao
e a· indisciplina sao _frequentes. mulduas peoas da mesma arm a, arma
tos profassores ainda nao assumem
que vai destruir 0 subdesenvolvimencorrectamente a su a tarefa de educato, arma que vai edificar a vit6ri.a do
dor,
a ligacao escola-comunidade
socialismo.
ainda nao existe,
Porqu3 a arma que 0 nosso solComo resultado desta situeeao, as
dado empunha tem 0 mesmo valor
nossas escolas nao sao ainda, a forja
que a charrua do eampones, 0 mardo Homem Novo, Homem. Novo que
telo do carpinteiro, a pa do pedreiro,
liquid a 0 tribalismo, 0 regionalismo,
a picareta do mineiro, a rede do peso racismo, 0 obscurantismo, os comcador, a seringa do enfermeiro, 0
plexos de superiori dade e inferior;livro do professor.
dade,
Todos estes instTumentos de comE na escola que 5e criam as conbate - nas maos dos nossos soldadicees, as bases para 0 Gucesso de
dos, dos nossos operarios, dos nostodos os outros sectores,
50S camponeses, dos nossos traba·
~ na educa9ao que estamos a faIhadores - t~m 0 mesmo obj e ctiv~ :
zer 0 maior investimento, ela
a
vencer a fome. a miseria, a ignoran- Amigos,
nossa primaira prioridade. Aqui, na
cia, a doen¢a; vencer 0 subdesenvolCamaradas,
Republica Popul-ar de Moc;ambiqu e,
vimento: tornar 0 pars forte, desenvolvldo e poderoso.
A questao central que hoje en- a maior verba do orcamento do EsPbr Isso dizemos que todos n6s frentamos e a questeo dos quadros. tado vai para a educa9ao. Por isso a
- operarios, camponeses, trabalhaTemos de formar quadros para to- educaCaO nao pode ser a tarefa de
do res, soldados - somos do mesmo dos os sectores, em Quantidade e em um s6 sector - tem de ser a tarefa
exercito de milhOes de moeambica- qualidade. Esta e uma cond icao in- de todos os sectores, de toda a socienos que c.)mbate e liquida 0 inimigo, dispensavel para termos sucessos na dade.
A responsabilidade da educacao
inimigo que pretende que continue- Decada, para cumprirmos 0 Plano,
recai sobre todos n6s.
mos subdes~nvolv i dos; inirnigo que para construirmos 0 Socialismo,
Temos todos de assumi-Ia.
pretende que sejamos dependentes;
Os quadros que precisamos de
Todosn6s, do Rovuma ao Maputo,
inim igo qu~ pretende que a nossa formar tem de ser tecnicamente casoberania e independ~ncia sejam pa- pazes, dotados de uma solida forma- temos filhos na escola.
Todos sabemos que 0 criador de
lavras ocas, sam conteudo,
yaO cientifica e cultural , tem de ser
Para combatermos estes objecti- quadros politica e ideologicamente gado, todas as manhas, vai para 0
vos do inimigo capitallsta e imperia' bem formados, quadros totalrnente curral abrir a porta para 0 gado sair
lista, as nossas Forvss Armadas de dedicados
servir 0 Povo, a Revo- e ir comer a erva ainda fresca de
orvalho. 0 criador todos os dias vai
MO(fsmbique (FPI..M) devem ser um luc;ao, a Patria, 0 Social Jsmo.
destacamente de vanguarda, forte,
E quem pode produzir estes qua- ver, de manha e a tarde.se 0 gado
estB bem tratado. Ele trata com cuipoderoso e moderno, E 56 0 podem dros? E a escola.
ser, se a nossa ec:onomia se desenOs quadros nao se produzem dado aquilo que e seu. 0 olho do
volver de uma forma impetuosa, 56- como quem faz pao: amassar 1arinha, <tono engorda 0 gado. Neo quer que
lida, firme, segura.
meter no forno, cozer, calcular 0 tem- o gada morra por magreza. Quando
Por isso, repetimos, Defesa e Eco- po etirar. A escola nao e pad aria_ vemos 0 gado gordo concluim6s que
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ele e bem cuidado e bem tratado que a cldade estava invadida de cabritos!
'-,
pelo criador.
Os do Conselho Executivo viram
Quero que compreendam isto.
Quero que compreendam que para muitos atall10s a cruzarem-se; cruzasermos bem sucedidos nas nossas mentes de atalhos no meio da cidade
tarefas deV'emos a.ssum i-Ias com res- no meio da relva. Entao cimentaram
ponsabilidade. E n6s, como pais, so- certas zonas para servirem de pasmos respons8veis pela vida e com- sadeiras. Mas agora voces ja deixam
portamento dos nossos filhos. Voces o sftio cimentado e criam outros atanao se preocupam em ver como e Ihos. Porque?
Tem ali 0 Parque dos Continlladoquando os vossos filhos devem sair
res, com jardins bonitos. Tem a Avede cas a para a escola.
E nosso dever acompanhar a vida nida Mao Tsetung, muito bonita. Mas
escolar dos nossos filhos, encoraJa- quando olhamos para aquelas Avenidas, Kenneth Kaunda e Mao Tsetung,
-los orienta-los, organiza-Ios.
E nosso dever garantir que 0 nosso vemos muitos carreiros.
Acabam hoJe os carreiros e os
filho va para a escola limpo, penatalhos. Voc6s tem passadei,ras para
teadv, vestido correctam.ente.
E nosso dever controlar 0 apro- atravessar a relva. Quem for apanhaveitamento escolar do nosso filho, do a abrir carreiros vai pagar multa.
Outra coisa: plantam-se arvores •
saber que notas tem . Se tem mas
notas, saberporque, discutir com ele voces cortam. Nao e bonito ter arvoas difieuldades que enfrenta. Se nao res na cidade?
Nas Avenidas Acordos de Lusaka,
tiverem estes cuidados, os vossos
das Estancias, Eduardo Mondlane,
filhos serao marginais,
E nosso dever, igualmente, parti- plantam-se arvores e voces cortam.
Os cabritos gostamde se covar
clpar na vida da escola, dar as nossas sugestees, a nossa contribuiqao palas paredes. Nao e?
Quando nao apanham parede proactiva, 0 nosso trabalho voluntario,
curam a arvore, 0 tronco da arvore
Quando ek e necessario,
E porque e que eu falo nisto? Va- e c()cam-se. N6s nao somos cabritos.
ells nAn sabem se as escolas estio Temos de defender as arvores. A parlimpas ou nao. Se os campos despor- tir de hoje e proibido cortar arvores
tivos. as piscinas das escolas onde na cidade. Quem for apanhado a desestao os' filhos funcionam au nio. Se truir arvores sera punido.
Por isso, meus amigos, se nos forha j ardln~ ou nAo. Isto tem consequllncias graves. Mas eu posso com· mos para as escolas, se nos organipreender 0 problema. Trata-se de zarmos a escola. entao criaremos
uma questio cultural. Porque ver 0 condl<;:t'>es para liquidatmos 0 analfacapim, para n6s nao ever sujidade. betismo, matarmos a ignorancia. E
Ainda nao compreehdemos por s6 IIquidando 0 analfabetismo, maignorMcia, poderemos venque a que nas escolas, hospitais, ter· tando
renos vazios, nos passeios, nas cre- cer 0 subdesenvolvimento e contruiremos -0. socialismo.
ches, devemos cortar 0 caplm.
Queremos saudar com calor os
Mas par outr~ lado, quando ooopamos casas aqui na cidade, arranca- trabalhadores que, enfrenfando por '
mos dos quintais e jarclins todas as vezes grandes dificuldades materiais.
flores, toda a relva. Queremos plan- combatendo os complexos e preconceitos se engajam no estudo, na eletar milho e feijao,
o campones semeia 0 'milho na vaCao dos seus ,conhecimentos.
Por isso parabans aos trabalhamachamba, planta mandioca, ab6bo'ra, feijao , na machamba, N6s aqui, dores - alunos-trabalhadores, adulnas cidades, deviamos ter flores, rei- tos que sAo pais, adultos que jli tam
.
va no quintal. Mas plantamos duas netos.
Estao criadas as condicoes objecmandioqueiras, plantamos cinco pes
de cacana no quintal.O que e que tives para a nossa vit6ria no combate
uma pessoa vai fazer com duas man- contra 0 subdesenvolvimento, Temos
imensos recursos e potencialidades.
dioqueiras?
Conhecemos a nossa forca e a 1105sa
Com cinco pes de cacana?
capacidade. Temos uma linha politica
Nio ha flores no nosso quintal
correcta. Temos 0 instrumento fundaporque perguntamos: ..f lores para
mental que e 0 Plano: 0 Plano Prosqu~? Quando entrei nesta cas a havia
pectivo e Indicativo que define a estrarelva e flores no qu intal. Mas arrantegis para toda a decada; 0 Plano
quei tudo para semear mllho, para
Estatal Central que estabelece as
semear feijao. "
nossas tarefas concretas, anuais,
Esta e uma questao cultural.
sector por sector. Tudo 0 que e agora
Mas 0 campones la no campo tem necessario para a materializa<;ao da
um quintal e nao planta af essas co i- vito ria e a nossa determina9ao. a
sas, Planta relva que e para limpar nossa inteligencia, a nossa coragem.
o matope dos pes quando volta da
Coragem para vencermos as nosmachamba. Mas v 0 c s aqui no sas pr6pr ias insufici€mcias; Coragem
Maputo arran cam a relva dps quin- para reconhecermos e corrigirmos os
tais.
nossos arros; Coragem para enfren. tarmos e rechaCarmos toda a accao
Um outro aspecto.
Viemos morar na cidade. Onde inimiga.
Sabemos q~ a nossa martha e
existem avenidas muito bqnitas como
long
a e ardua. Mas temas a certeza
a Kenneth Kaunda. Aqueles que vivem naquela zona conhecem-na mui- de que 0 caminho que trilhamos conto bem. A avenida esta embelezada. duz: a felicidade, e.o bem-ester, a
ao progresso.
o passeio central esta todo arrelvado. prosperidade,
Temos a certeza de que nesta
Aquela relva vem de muito longe.
Foi comprada na India, em Macau, D~cada, venceremos 0 subdesenvolem Hong-Kong. para embelezar a vimento,
nossa cidade.
A luts Continua!
A RevolueAo Vencers!
Mas voc~s abriram atalhos neso Socialismo Triunfara'
ses passeios relvados. Ate parecia
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Numa concentral{80 realized. no centro
de Hanoi, a que estlvaram presentes 08 prlnclpa is dirigentes do pais, tol fe lto um apelo
R populaliao para que aumante a prociuCc1o
de modo a superar as dlflcu1dades ecOn6micas do pais.
Os dirigentes polaccs promoveram aetos
co memorativos do primeiro de Maio maR
l'tncarregaram as sec~es locals do partido
da sua organizaliao, sam a grandlosidade dos
lin Os anteriores .
movimenlo sindical . Solidarladade- reo
CUS Ou-Se a organizar aetos comemoratlvos e
r eGomendou aos seus ffliados qUe partic!pasI'em nos actos oficlals.
Na Turquia as manlfestaQl\ee do Prlmelto
de Maio estao prolbidas e a policla e 0
Hxercito detiveram mais de 400 pessoas para
twitar a realiza<;:ao de comemoraQ6es dO
Dia do Trabalhador convocadas pele opo.
sic;:ao .
A Junta Militar que alcanQou 0 pader
fltmves de urn golpa de Estado em Setcmbro do ano pllssado, declarou 0 Primeiro de
iVlaio rl ia feriado, mas prolbiu tOO'lS as Rctos
pUblicos. As autoridades estabeleceram urn
control e apertado em todas as rUBs da
c idade.
No Zimbabwe, 0 Primeiro-Mlnlstro, Robert
M ugabe Iniciou as comemors(toes ns noite
de qulnta-faira com um cornIola em Bulawayo, a segunda c idade mals Import.nte
do pais. Mugabe apelou para a "nldade de
todo 0 povo. De tarde, reallzotHIe ume manif estal;ao em Sallsburia com a presenOI do
Governo.
Milhares de iranianos concentrararn-se ·lI.

o

UnlVersidade de Teerl o numa manifestsr;ao
em que fOl sallentada a neeessldade de se
atcanQar a autC>8uficiencla ecnMmica.
Sete mllhlIee de trabalhadores pal'Uclparam nas comemoraQoes do Primal! 0 de Ma;o '
no Japao, centrBndo 8S SUBS palavras de
ordem n08 .perigos do mllltarisrno e do TeBcismo-.
A defesa do nivel de v ida, da democra·
c ia e dos dl reltos humsnos, bern como a
19ualdade de oponunldades para os dericien·
tes, forem outrOs temas dominantes das
comemorar;6es, convocadas conjuntamen1e
pe.lae !rAs centra is sindicais mais 'mportantes.
Os acldentes mais graves .nas eOtl,emora~oee do Prlmeiro de Malo oeorrercirr. no
Pais Ba8CO.
A polic!s U1l1izou balas de borracha e
grenades de gas leerimogeneo can Ir a Oa.'lCOS

que exlglam a !ndependllncia e c c.aslign
des militares envolvl dos no goloe de 23 de
Feverairo.
Os manifestante! lanl;aram pedras e oom·
bas incendian as contra Is f on,as volicia is
em Bl'lbau, Pamplona, San Sebas tian e VitOria.
Em Madrid, as manlfestar;Oes convooadsa
em conjunto pelas ComlsalOnes Obrersa
p&la UnlAo Gerel de Trabalhadores d~t'!orre
ram com m&n08 partlclpa(:80 do que 0 nor·
mal.
A luta cont... 0 detemprego to! oaspecto

e

dominante.

COMEMORADO COM GRA.ND.E ,A.LEGRlA 0 nIA MUNDIAt nos TRAB.A.LHADOR.ES
NAMPUlA fDefega~ao) - 0 Dia Internacional dos Trabalhadores foi tal como
nos out-r~s pontos do Pais festivamente
assinitlado nesta Provincia com manifes·
ta~oes .polfticas, cullurais, desportivas e
recreativas. As comemora~oes da efeme·
ride culminaram no Estadio 25 de Setembro
com a parlicipa~ao de cerca de 15 mil pessoas que convergiram naquele recinto des·
portivo em gigantesco desfife, entoando
can~oes revolucionarias e empunhando drsticos alusivos a data, depois de percorrer
as principais arterias da Cidade,
desfile era encabe~ado por pelotoes
das For~as de Defesa e Seguran~a e inte·
grava as massas trabalhadoras dos varios
sectores de actividade e as popufa~oes em
geral, incluindo a juvenlude estudantil e
cooperantes internaciona!istas.
Presidido pelo Primeiro Secretario Pro·
vincial e Governador de Nampula, Feliciano
Gundana, teve depois fugar no referido
local um comlcio que foi antecedido p~r
actividades culturais e desportivas, consis·
tindo as primeiras em nlimeros de ginastica
maci~a executada por operarios, estudantes
e elementos das For~as de Defesa e Segu·

o

ran~a, e as segu:ndas em dan~as populares
e can~oes revolucionarlas.
.

A iniciar a reuniao toram Iidas mensagens das ODM, estudantes, For~as de De·
fesa e Seguran~ae dos Conselhos de Pro·
du~ao as quais saudavam a Direc~ao maxi·
mit do Partid() .e Estado na pessoa do
Presidente Samora Machel pela maneira
como tem conduzidoo Po.vo mo~ambicano
e reafirmavam 9 seu engajamento na batao
Iha contra 0 subdesenvolvimento.
Igualmente foi !ida uma mensa gem dos
cooperantes internacionalistas soviHicos
em que saudavam fraternalmente 0 Povo
mo~ambicano pelo nosso exito na cons·
tru~ao do Socialismo, pelo estreitamento
dos la~os que unem os nossos parses e
pelo estabelecimento da paz no mundo
inteiro.
Seguidamente realizou·se uma cerimo·
nia de entrega de premios de emula~ao
socialista a cerca de 90 trabalhadores que,
pela sua dedica~ijo e empenho, se dis tin·
Quiram em diversas unidades produtivas
da capital provincial. Os' pr~mios entregues
pelo Governador Feliciano Gundana com·
preendem bicicletas, radios, relogios, mo·

biliiJrio, artigos de vestuario e de utilidade
domestica.
Usando da palavra, Feliciano Gundana
depois de saudar a Direc~ao maxima dB
nosso Partido e Estado na pessoa do Presidente Samora Machel, salielliou II importancia e significado . do 1," de Maio no
contexto da Revolu~ao Mundial, recordando
particularmenfe a luta que muitos traba·
Ihadores ainda travam contra a explora~ao.
Enaltecendo depois a determina~ao que
a massa trabllihadora tem evidenciado para
o cumprimento das respectivas metas de
produ~ao e 0 apoio que nos estao a pres·
tar os cooperantes internaciona!istas, observou que a efemeride deve servir de ponto
de reflexiio e analise das actividades desen·
volvidas individual e colectivamente e consequente procura de solu~oes para as
dificuldades Que eventulllmente se nos
tenham deparado com vista aI) cumpri·
mento cobal do PEClS1.
Por oulro lado saudou efusivamente
fodos os trabalhadores premiados assegurando·lhes Que 0 seu maior engajamento
e 0 seu exemplo serviam de estimulo para
que todos 'avancemos no mesmo ritmo para
a I. ~ncretira~do dos nassos objectivos,
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Devemos todos - sublinhou - flzer dl

fmull~io Soclallsta umB base para I Suptr.~ao diS nonlS metas de produ~io.
Debru~ando·se sobre a scgunda Campanha da Of ens iva 0 Primeiro Secrefilrio d()

Partido fRELlMO em Nampula frisou que
ela constitui uma das componentes da
conSo Iidatiio das conqu istas da nossa Revo·
lu~ao e consequentemente 0 seu carader
e permanente.
Depois, Feliciano Gundit"" saudou as
popula~oes pela forma como estao a parti·
cipar na apatlha, escoamento e comerciali·
za~iio da castanha de caju e referiu a
necessidade de participarmos tambem activamente parit que as campanhas que se
seguem, de outros produtos estrategi(os
para a exporfacao e abastecimento do POVD
sejam coroadas de exito.
AO terminar a sua interven~iio, Feliciano
Gundana congratulou todos quantos tern
participado activamente na !impeza da
Cidade e criticou aquefes que nao se preo·
cupam com a mesrna e nem com as suas
proprias casas, recomendando as OOM no
sentido de promoverem semanalmente jor·
nadas de limpeza a Cidade.
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