
ttQuêremos-vos ao lado do Partldo, ao lado das Orga-
nlzaçôes Democráticas de Massas, gueremos-vos em resu-
mo ao lado de todo o Povo a participarem na luta pela
llquidação do'subdesenvolvimento>. esú aÍirmação Íoi ieita
pelo Primeiro Secretário do Partido da Cidade de Maputo,
Major-General António Hama ,Thai, no decorrer de uma
reunião que se realizou no Xipamanine Integrada no pro-
cesso de reintegração dos ex-comprometidos com o reEl-
me colonial-Íascista.

Estas reuniões que tiverarn InÍclo ontem em todo o
PaÍs, integram-se em cumprimento das orientações do
Presidente clo Partido Frelimo e da República Popurar de
Moçambigue, Marechal Samora Machel, no seu diseurso
de encerramento do encontro com éx-comprometidos.

. Em Maputo, responsáveis do Parüdo, orientaraÍn €ÍÌ.
contros corn trabalhadores de diversos sectores além de
alguns dos éx-comprometidos. O Primelro Secretário do
Partido Frelimo na Cidade de Maputo, Major€eneral Hama
Thai, que orientou um dssses .encontros, sublinhou na
sua alocução, a necessidade dos ex-comprometidos <sai-
rem do isolamento e sentirem-se como parte de trclc um

corpo gue é o Povo, pols só desta Íorma será possÍvel
a sua particlpação consoiente nas tareÍas de construção
de um 

'futuro promissor>.
O 'Primelro Secretário do' Pailido na Gidade de

Maputo apontou a necessidade de os ex-compronptidos
participerem lads ,a lado eom o Povo na reconstrução
da sua Pátrla. <Queremos-vos ao lado do Partido, ao lado
das Organlzações Democráticas de Massas, queremos-vos
em resumo ao. lado de todos na luta pela liquidação do
subdesenvolvimento>

A responsabllidade de todos os trabalhadores no, pro-
cêsso do reintegração dos ex-compromqtidos, Íoi conside-
rada por António Thai como a condição principal gala
gue o processo saÍa vitorioso, Adiante, anunciou a reti-
rada a partir. de ontem das Íotografias afixadas nos rocais
se trabalho.

' 
Ouiro aspecto que merecêU partfcular referêncla

daquele responsável, é a necessidade da agudizaçã.r de
vtgl lâncla part icularmente nesta altura em que as acções
do lnlmlgo visam a desestabllização da nossa economia.

Notícias, Maputo, 18 de Junho de 1982


