instou h6 dias, na Beira, a
Renamo a pedir desculpas ao
povo pelas' autrocidades que
andou a cometer durante os 16
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Frente de Libertagdo de
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A font. instou,tamb6m,os do pais por forma i dotar os
lado' que os crimes-comeridos partrcipantes
daqueleencontro membroJedirigentesdaFrelimo
pelaRenamonio devemperescondidos nas gavetas.Segundo
ele, factos s6o factos e a
Rdnamo deve pedir desculpas
ao povo se ela quiser que haja
reconciliaqfio nacional. Sem
pedir desculpas ao povo, n6o
haver6 reconciliagSo no pais.
Para Marcelino dos Santos,
a fase que o pais atravessa,todos sdochamadosa criarem condigdes para a preservagio da
unidade nacional e isso passa
pela inspiragio de ideais do
primeiro
Presidente da
FRELIMO, Eduardo Chivambo Mondlane.
56 estando unidos poderemos encontrar solug6es para
os problemas que nos
afectam, afirmou aquele veterano da luta armada de libertag6o
nacional, para depois chamar a
atengdo dos participantes do
cursopara seremfirmes na execugdo das tarefas emanadas no
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rlos Santos diz que a Renamo deve pedir descul-

pas ao povo
progr:rmaquinquenaldoGover- |
no nos disnitos onde se encona lutarem contra os fazedores de conhecimentost6cnicose potram a trabalhar.
da pobreza,clesemprego,
do cri- ' liticos para podereri enfrentar
tne e de outr{.)s
malesque ainda os actuaisproblemasdo pais.
A nossa filosofia baseia-se
grassama sociedade.A melhor
maneira de resolvermos todos na transmiss5o mftua de coestes problemas 6 estarmos nhecimentos par3 melhor se
exigir um trabalho de qualicom o povo.
"I'emosque saber fazer as dade. Nio se pode exigir' encoisaspara que a estradaque quanto nio ensinarmos as
pessoas a realizarem com
caminhamos esteja iluminaafinco a sua actividade, disse
da. Por isso, este curso vai
Paunde que na altura mostrouajudar-nog a conhecer a realidahe do terreno, disse sesatisfeitopelaformacomoos
'participantes
a esta formagIo
Marcelino dos Santos sublinhandosernecessdriogue cada souberamresolveras suasdifirespons6velaposte na criaEdo culdades.
O prirneiro-secret6riodo parde novas iniciativas que permitam sncontrar os alicercespara tido no poder em Sofala pediu,
por outro lado, aos participano desenvolvirnentodo pais.
tes destecurso a divulgarem os
For seu turnc/" o Primeiro
conhecimentos adquiridos nos
Secretfirio do Partido Frelimo
15 dias de duragio do referido
cm Sofala, Filipe Chimoio
Paunde, disse que o curso que . . evento aos restantesmilitantes
se estavaa encerrarinscreve-se dos respectivos distritos. Ele
num dos primeiros passosque convidou aosprimeiros secretaa sua formaEio politica leva a rios distritaiSa continuarem a
calro depois da realizagao das divulgagdodahist6riadaFrelimo
'
e a acompanharem,'poroutro
eleig6esinternas.
lado,a execugdo
do programado
Para Paunde, a iniciativa
r:onstituium dos investimentos governo em todas suas vertenourr a Frelintrr estAa fazer no tes.

