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(Queremos que vocês venham a ser menbros do parlldo, heróls
de lrabalho, queÍemos que vocês seiam a yanguaÍda dos trabalhadorer
do Comércio Externo. Só assim serão merecedores da conÍiança quo
todo o Povo moçambicano deposltou em vocês depols daquele co[lpÍo-
mlsso que llveram com o regime cofonial e Íasclstan, dlsse o Mlnlstro
do Comércio Externo, Salomão Munguambe, quando se dirigla âoe 9x.
.cofiproÍflêtidos numa reunião realizada ontem em ltllaputo com locios
os trabalhadoris do seu Ministérlo.

Selomão Munguambe, deu a conhecer na ocasião que todas as foto-
graíias exposlas no Ministério e em todag as empresas llgadas ao ramo
de Comérclo Externo devcm ser retlradas até manhã, domlngo.

Este acto, conÍorme reÍerlu slgniÍlca slnplesmente que o pÍooesso
de libertação das consclências daqueles moçambicanol, hoie nossor
compatriotas não é automático nem adminlstrativo.

Ele não terminou oom a reunião realizada com a Dlrecção Márlma
do Partido nem com a retlrada das Íotograílas, mas sim com o engaia-
meato total dos ex-compronetidos nas tarcÍas de reconstlução Naclonal.

cAo desencadearmos este procresso o Partldo-Frelimo criou e8 Gor!-
dições para que todos aqueles que ainda sentem o peso dos crimes
que praticaÍam ou que de uma Íorma ou de outra contrlbulram para
a manulengão do regime de repressão colonla[, s dntam cldadãos
livres, podendo a partir de agoÍa gozar os direilos conferldos pela
Constltuição e com a obrigação de cumprir con oi deyeree por ela
deÍinldosn, írisou Salomão Munguambe.

Os dez elementos que estlveram comprometldor com o reglme
colonlaf Íasclsta garantiram ao Minlstro do Gomérclo Ertemo que lrão
nos sêus poslos de trabalhos redobrar os esíorços para garantir o cuÍn-
prlmento do Plano Eslalal Cenlrel, partlcularmenle ao nivel das erpoÍ.
lações.

A reunlão vlria a termlnar ao Ílm da tarde apôs o Mlnlstro do
Comérclo Eríterno. ter trocado algumas lmpreseões conr os trabathadores.

Particlparam no encontro os trabalhadores do Minlstórlo do Gomér.
clo Extemo, dlrectores Naclonals ligados a aquele Íamo e convdados
de algunas empÍeses que apresentaram no eneontro actlvldadeo cullu-
rals e poeslas dedicadas aos ex.comprometldos.
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