
nas organiza$oes democráticas
lnteg rar Bx-GomprÍrmetldos

Â inte_g_ração dos ex-compromelidos nas Organízações Democráticas de Massas, nomeada-
mente a OMM e a OJM, bem como o acompanhamenlo deles nos seus locais de tralialho e de
Íesidência pelas eslruluras p_olíticas e poputação :m geral continuam sendo a sugeslão por partê
!9!._ lnquiridos pela nossa Reportagem acerca dr aslunto em debate na nossa ïubrica'uofiniao
Pública,'.

JACOB AMOS PARUQUE 
' (24 

anos,
elemento da PoÍÍcia Popular de Mo-
çambique e residente no bairro das
FPLM) - A reintegraçâo dos ex-
-comprometldos na reconstrução de-
penderá do engajamento total nas
orintações traçadas. Portanto penso
que. é durante este processo que as
estruturas pof í t icas do bairro e dos
vários locais de trabalho bem cemo
e pôpuleção poderão. fazer uma anâ-
l ise. Também penso que é importante
enquad ra r  es tes  ex -comprome t i dos
nas Organizações Democráticas de
Massas, nomeadamente OMM e OrJM.
centros de .vida colectlva e outros
sectoÍes.

VENÂNCIO EUSÉBIO BAZ'N4A (2r .

anos, trabalhador da SOVESïE e re-
s idente no ba i r ro  da Malhangalane)
- Embora tenham sido l ibertos na
últ ima reunião real izada de balanço,
penso que a inda é necessár io  que
continuem a ser conti 'olados no bair-
ro  e  no loca l  de t rabalho de íorma
a compreender-se o nível do seu en-
ga iamento.

Quanto ao apoio que deve ser pres-
tado pelo povo, é de não marginal i-
zar oé ex-còmprometidos e. é neces-
sário, que juntos 

'camirthemos! 
para â

reconstrução nacional.

' JOAQUIM .I/ACUÁCUA (31 
"nor,trabalhador da Empresa Moçambica-

na cle Seguros <<Emose> e residenie
no ba i r ro  Polana Caniço)  -  Sou de

opin ião que a reunião rea l izada com
os ex-comprometídos traçou orienta-
ções muito bem claras paía eles,
Apenas  oque  é  necessá r i o  é  que
eles sejam enquadrados nas Organi-
zações Democráticas de Massas, coo-
perativas de produção em caso cta-
queles que não trabalham; E os que
trabalham a sua reintegração deve
ser acompanhada pelos seus serviços e

estruturas polít ica do bairro bem co-
mo de toda a população do bairro.

RAZÃO NELSON BOANF (24 anos,
trabalhaclor do Conselho Executivo a
residente- no bairro de Laufane) -
Quanto a mim penso que para os
ex-comprometidos as tareÍas já Íorarn
traçadas. bem como orientações que

visam e sua lntegração na sociedade.
O que é necessário fazer nesle mo-
mento é acompanhar e apoíar o pro-
cesso destcs Indivíduos.

Penso que o povo sempre êstá pre-
paradotpara apoiar os ex-comprome-
t idos nos locais de residência e de
trabalho, engajando-os no processo
revolucionário em curso no País.

Penso também que é durante sste
processo que vamos descobrír guem
dê facto iâ assumiu as 'or ientações
traçadas na reunião com o Chefe do
Estado e quem ainda continua rsni-
tente. Aío o povoì e estrutura política
do bairro, e do seu local de trabalh,:
vão propor medidas de forma a ser
qanha essa pêssoa.

ABÍL]O JOSÉ MASSANGO (19 anos.
trabalhador da STEIA e residente no
bairro das FPLM) - Como Íoi oÍ ictat-
mente, divulgadoi dada a l ibertação
dos ex-comprometidos com o reqime
colonial-fascista" o que é imporiante
é que eles proprios saibam assumir
essa l ibertação de íorma a serem
enquadrados no processo revolucio-
nár io .

Eles cleverão ser admit idos nas Or.
oanizações Democráticas de Massas,
ÍorÇas de DeÍesa e Segurança. cen-
tros de produção e os que trabalham
dernonstrarem de uma Íorma correcta
a sua reintegração na reconstrução
do País .

O povo deverá ajudá-tos no bairro
onde moram, colaborando com eles
nos diversos trabalhos colectivos rea-
l izados déntro do bairro.
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