VárÍas estruturas clo Partido e do Estado estão a tomar as medidas necessárias,
para, brevemente, se proceder a um melhor enquadramento polítlco. económico
'LÍtlefiação
e social dos combatentes da Luta Armadal dé
Náóiohal, assegurou
à nossa reportagem uma Íonte oÍicial. Na reunião dos guerrilheiros da Frelimo,
a semana passada realÍzada na Beira, o Presidente Samora Machel deÍiniu a
luta conira bandidos armados, a puriflcação de Íileiras a nÍvel do ParÌido e
do Estado e a implementação de projectos económicos estratégicos como
târetas prioritárias a serem assumÍdas por aqueles militantes.
Ao dialogar, â semana passada, na Beira, corn os combalentes dã Luta
Armada de LiberÌação Nacional, o Presidente Samora Machel constatou .que
muitos cidadãos não são ainda membros do Partidô. apesar de a esmagadora
maioria iá há muito o ter solicitado.
Alguns dos guerrilheiros disseram que. na allura da primeira campanha
de estruturacão do Partido entregaram a documentação necessárìa para lormalizarem o seu pedldo de adÈrissão oomo membros e poderem possuir o cartão,
mas. até ao momento, nenhuma resposta lhes foi dada. Por isso ÍÍzeram. crÍticas às estruturas responqáveis por esta atitude..
O Presidente do Partido Frellmo determinou. uma acção imediata para
o enquadramento destes combatentes obieservando-se as qualidades exigidas
para se ser membro do Partido. Na ocasião, o Prcsìdente Samora Machel eslabeleceu uma demarcação entre as qualidades patrióticas e anlicolonialistas
'as
exigidas para se ser membro da Frente de Libertação de Moçambique e
taracterísticas ideológicas hoje colocadas aos membros do Pârtido Frelimo.
Nos três dias de discussão dos problemãS qr.16 estes combatentes hoje
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Esta atitudê obiigou o Presidente Samora Machel a dialoEar quase índi-
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