
Renamo devepedir
andou a cometer durante os 16 I

tx;"lt#ffi"ilT*'ff*T desculPas ao povo
va da paravra * *X.T:# 

ff lllzf ot - Malcelino dos santos, fatandoencerramento de
capacitagao dos primeiros secre- I na Beira ,J. 7 , 3t6rios da sua 

"-Y:,!:l1ti:1 Dos Santos lembrou que nao c:rmpo da formagio na compo-
que ftabalham na provincia de basta apenas adquirir conheci- nenti humana. Ali6s, a referida
Sofala.
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Frente de Libertagdo de Jr ii"tur. brevemente noutas provincias
MoEambique referiu, Por:XT 

-- 
A font. instou, tamb6m, os do pais por forma i dotar os

lado' que os crimes-comeridos partrcipantes daquele encontro membroJedirigentesdaFrelimo
pela Renamo nio devemper es-

O MEMBRO s6nior do Partido
Frelimo, Marcelino dos Santos,
ins tou h6 d ias,  na Bei ra ,  a
Renamo a pedir desculpas ao
povo pelas' autrocidades que

condidos 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, to-
dos sdo chamados a criarem con-
digdes para a preservagio da
unidade nacional e isso passa
pela inspiragio de ideais do
pr imei ro  Pres idente da
FRELIMO, Eduardo Chivam-
bo Mondlane.

56 estando unidos podere-
mos encontrar solug6es para
os prob lemas que nos
afectam, afirmou aquele vetera-
no da luta armada de libertag6o
nacional, para depois chamar a
atengdo dos participantes do
curso para serem firmes na exe-
cugdo das tarefas emanadas no lMarcel ino r los Santos diz que a Renamo deve pedir  descul-
progr:rmaquinquenaldoGover- | pas ao povo
no nos disnitos onde se encon-
tram a trabalhar. a lutarem contra os fazedores de conhecimentos t6cnicos e po-

da pobreza, clesemprego, do cri- liticos para podereri enfrentar
tne e de outr{.)s males que ainda 

' 
os actuais problemas do pais.

grassam a sociedade. A melhor A nossa filosofia baseia-se
maneira de resolvermos todos na transmiss5o mftua de co-
estes problemas 6 estarmos nhecimentos par3 melhor se
com o povo. exigir um trabalho de quali-

"I'emos que saber fazer as dade. Nio se pode exigir' en-
coisas para que a estrada que quanto nio ensinarmos as
caminhamos esteja i lumina- pessoas a real izarem com
da. Por isso, este curso vai afinco a sua actividade, disse
ajudar-nog a conhecer a rea- Paunde que na altura mostrou-
l idahe do terreno, disse sesatisfeitopelaformacomoos
Marcel ino dos Santos subl i-  

'part icipantes 
a esta formagIo

nhando sernecessdrio gue cada souberam resolver as suas difi-
respons6vel aposte na criaEdo culdades.
de novas iniciativas que permi- O prirneiro-secret6rio do par-
tam sncontrar os alicerces para tido no poder em Sofala pediu,
o desenvolvirnento do pais. por outro lado, aos participan-

For seu turnc/" o Primeiro tes deste curso a divulgarem os
Secretfirio do Partido Frelimo conhecimentos adquiridos nos
cm Sofala, Fi l ipe Chimoio 15 dias de duragio do referido
Paunde, disse que o curso que . . evento aos restantes militantes
se estava a encerrar inscreve-se dos respectivos distritos. Ele
num dos primeiros passos que convidou aos primeiros secreta-
a sua formaEio politica leva a rios distritaiS a continuarem a
calro depois da realizagao das divulgagdodahist6riadaFrelimo

' eleig6esinternas. e a acompanharem,'por outro
Para Paunde, a iniciativa lado, a execugdo do programa do

r:onstitui um dos investimentos governo em todas suas verten-
ourr a Frelintrr estA a fazer no tes.


