
DAR UmA LIGAO
DURArc INNTrcO
Garantern combatentes da Luta 1ry93
Armada de Libertageo Nacional rr-6'(z

l.lo seu discurso final o Coman-
dante-Chefe das Forgas Armadas
alirmou eu€, durante a reuni6o
recriimor aqui o ambiente das
zonas liberfadas, revivemos mo-
mcnlos bclor da nossa luta, revi-
gor6mo-no8 com a lorga da pala-
Yra que IranSportava o Povo.

Discutimos lranca e abertamente
os problemas da nossa revolugSo,
os problemas do nosso Povo
disse Samora Machel, expl icando
mais adiante:

- Fundamentalmenle, Y I e m o s
para diecutir qual o destino a dar
ao chelro nauseabundo do cad5ver

do colonialismo. O inimigo quir la'
ier ressuscitar o cadiver do colo.
nlalftmo com a coramina da sub-
vercio, da aE?essio e da sabota..
gem.

Estes quatro dias de reuni6o. ca-
racterizados por mgmentos part icu-
larmente emocionantes, contou ccm
a presenga de cerca de 1500 com-
batentes da Luta Armada de Liber-
ta96o Nacional, entre os quais o
Presidente do Part ido Frel imo. os
Ministros e Vice-Ministros da De-
l,esa, bem como outros membros
da Direcgdo do Part ido e do Es-
tado e quadros superiores das
Forgas Armadas.

- Estamos felizes porque ralroos
mais Inspirados pelo calot do nos'
so enconlro. pela convic96o do
noSso engaiamenlo, pela firmeza
da nossa forqa - dir ia no l inal do
encont ro  o .Pres ldente Samora Ma-
chel como sintese ao esplr i to que
dominava ap6s as discus.sOes fran'
cas e abertas real izadas nestes
quatro dias.

No seu discurso de. encerramen-
io, real izado na manh6 de ontem.
o dir igente mAxlmo da RevolugSo
mogambicana lez uma resenha
hist6rica do desenvolvimento da
Revolucdo no nosso Pals e con-
c l u i u :

- De novo, enfrenlamos uma si-
tuagio de guerrt provocada pela
Alrlca do Sul. Em retumo. os rilll-
mos anos da nossa hist6ria s6o
20 anot de guerra permanente.

Antes do discurso do Chefe do
Estado, os combatentes apresenta-
ram urna mensagem procurando
slntet izar os seus pontos de vista
e problemas, adiantando algumas
propostas para que a sua partici-
pag6o na batalha pela reconstru-
95o naclonal sela feita de modo
mals consequente.

O Jornal <<Notfcias>> publica16
em pr6xima edicSo um trabalho
mafs detafhado sobre esta impoi-
tante reunl6o


