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Alberto Chipande ofereceu ao Che
fe do Estado, como recordagSo desta
visita, uma cai ia'com 40 variedades
de conchas' maritimas, rbsultado de
um trabalho de investigagEo teito pela
Secretaria de Estado das Pescas na
Beira e Pemba.

UMA VISITA ESTII'ULANTE

Samoia Mabhel considerou. ao falar
nessa re'cepQ6o, que esta visita a cabo
Delgado foi educatlva, estlmulanfe,
encoiajadora e que perupecliva o fu-
turo da provincta,

No seu discurso, o Chefe do Estado
rdcordou unia vez mais'a necessidai le
de ss formarem quadros competentes
para o desenvolv;ments nacional em
todos os sectores de actividade.

-'Enquanlo tlvermoe quadros d€.
senraizados lotalnrente do poYo, a
nossa vll6rla nio ser6 certa. Fode
ser cerla, mas vai cuslar-ms eacrifi'
clos desnecesserios disse o Pre'
sidente da ReP0blica.

A lber to  Ghipande hav ia ,a f i rmado, '
antes de o Chefe do Estado ter usado
da palavra, gue foram importantes- as
orientag6es tragad.as por Samora Ma'
chel nesta sua visita,

- Apticaremoi ciladoramente as

orlentac6es que deixou por onde- pas-

sou -- disse o General do Exerclto

niO"tto Chtpande, dirigente da pro'

vincia de Cabo Delgado'

O Presidente Samora Machef disse
que a acaSo mil i tar, com a part ici '
pag6o popular, 6 decisiva para a ligui-
dagSo do bandit ismo armado no nos
so Pais.

- Mogambique niis negoclari com
raptores, bandidos, cr.minosos e mal
feltores. Venham de onde vierem. Mo
gambique vaf liquid6-los e lsto nio
est6 longe" A Revolugio vai lrlun;6t
no no,sso Pals - disse 6 lider da
Revolugdo mogambicana.

Samora Machel af irmou que as vi-
torias militares das Forqas Armadas,
tdm um peso irnportante no, desen.
volvimento da luta contra o banditis
mo armado, para a sua l iquidagdo.
O Chefe do Estado afirmou que essas
vit6rias registam-se em todas as par"
tes do Pais e, agora, a l iquidagdo
dos bandidos armados, no nosso Pais,
se farA a curto prazo.

* 08 bandldos i6 tem o caixSo:pre.
parado - garantiu o Chefe do Estado
mogambicano,  que exor tou todos os

presentes A recepgSo a intenslficar as'
Q6es de mobil izagdo e de organlza-
g5o das populag6es, a constituigdo
de milicias e de forqas de autodefesa
para um trabalho coordenado com
as Forgas Armadas e, tambem, para
a intensificagSo da vigilSncia pa'a
detectar todas as manobras inimigas.

os PAssos Do PRocEsso
O Presidente Samora Machel des.

locou-se a Provincia de Cabo Delgado
para inaugurar a f6brica de cobertores
da TEXMANTA, em Pemba, o rega.
dro de N 'Gur i ,  s  Museu do Chai  o
o complexo de suinos de Montepuez.
No Chai, procedeu ao langamento da
primeira pedra para ,a construgSo de
um monumento em homenagem aos
her6is da luta de l ibertagdo nacional.

.  Em Montepuez, Samora Machel vi .
sitou a marmoreira e a fdbrica de
descarogamento s prensagem de glgo-
deo, tendo dir igido um comfcio popu-
lar, tal corno havia feito no Ghai.

Preeidenle Samora Machel lecebendo urna calxa com
. conchas marftlmas

O TEGOCIAREffiOS
COtrI BATDITDOS ARMADOS

.- reiters Ssrnorn fiAsc heN so fslsr em Pembc
c<N6o negociaremos com os bandidos armados)r -: dlsse o

Presldente Samora Machel na 0ltlma sexta:feira na cidade de
Pemba, durante uma recepgao que lhe toi ofereclda como fltimo
ponto do programa da sua visita a provincla de Cabo Delgado. O
Chefe do Estado deixou ontem Pemba, tendo chegado ao fim da
tarde a Maputo, onde foi recebido pelo Coronel€eneral Sebas-
tiSo Mabote, Ghefe do Estado-Maior.General das Forgas Armadas
de Mogambique (FPLM).

Na sexta-feiia, o dirigente de Cabo
Defgado, General dq Ex6rcito Alberto
Chipande, ofereceu uma recepgao em

honra de Samora Machel,
do f im da sua visi ta a
do nosso Pais.

40 variedadc do


