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A Reunião com os Combatentesda Luta de Liberlação Nacional, realizada na Beira de Í0
a 't3 de Junho último, sob a direcção do Presidenté Sarnora Machel, provou, fra oplnião do
Comité Central do Partido Frelimo, a importância de valorizards tradições heróicas de democracia, conquistadas durante o combate coÍrïrâ o colonialisrnoportuguês.
Numa moção de saudaçãoà rounião, aprovada pela 10.? Sessão cio
Comité Centralo o engajamento dos
antigoscombatentes,reiteradona Beirao de envergarem de novo os uniÍormes e participaremna futa contra os
.bandos armados e imperialismo.bem
como na batalhaeconómica"aooiando
a realização do lV Congresso, pode
ser considerado um aspecto de particular significado.
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Polítir:o e dr.t Cortité

Centrul receberunt

O nepotismo, o favoritismo, o rac i s m o e o t r i b a l í s m o ' Í o r a md e n u n c r a dos. uma vez mais" como armas que
estão sendo usadas pelo nosso inimigo Inlerno conlra as conquistas re.
voluclonáriae.

O Comité Central exorta os combatentês\ a redobrar em enêrgias 3 sua
parilclpação no combate exaltante,
que hofo se trava contra â burguesla
e contra os bandidos" ao mÊsmo tempo gue saüda a decisão de se criaA Reunião da Beira recomendou rem a Secretariado Estado de Antigos
insistentemênte
que se proceda a uma Combatentes a Associação
e
dos AntipuriÍicação das Íileiras do Partltlo e
gos Gombatentes.
à integração ráplda dos verdadeiros
deíensores das cfasses lraba'hadorâs,
âo mesmo lempo que mostrou orJet
no aoarelho do Estado, encontíam-se
enlrincheirados indivíduos gue sabo.
lam a nossa economla, desprozam o
nosso povo trabaÍhador e combatem
a construção do socialismo.
O Comité Centrel saudou os combatentos que, deÍensoret Intransigentes dos Interesses das massas lrabalhadoras, denunciaram a InÍiltração
dgs inlmigos de classe nas estruturas
do Partido e do Estado.

onÍem 6s condecoraçõesdo u2üj' Ániversriril dn FREf-lÌuIOv e de
<<Veterano
da Luto Armado de Libertação Nacional.r'.À'o fìnal, út
sessão de encerranren,to,o Presid.enteSanpra Maclrcl e os oltos dìrigentes do Partido deixaram^sefotografar. Entrs os dírigentes que rece.
heram as insígnias, destaca-seArnrando GuebuTa, lorge Rebelo, Óscar
Iuíonteíro, Osvaldo Tazarna, que se vêem nn primeíra fila, Graça
Machel, AuréÍío Manave e Annando Panguqne, que estã,o na ssgun
da líla

Central, que a Íonne e a nudez são
planificadoEe provocados pela apatÌa,.
insensibilidadEe hostilidade de atguns
elementos que ocupam poslções-ciraves, Esses elementos. eslão surdos à
voz do poyo. persislem em acomodar-se nos seus fugares e bloqueiam a
parlicipação de parliolas honestos.

O encontro com os combatenteg rêvelou, segundo constatou o Comlié

