
abatidos em Manlca z't&t'rl
o ilscislus pÍcporosoltr-se poro Yiq Íérreu

Três militares boers foram aballdos pelas Forças Armadas de Moçambique guando se prepa-
Íavam minar a via férres Beira-Machipanda, na Província de Manlca, Os sul-aÍricanos encontra-
ram a morte na localidade de Doeroi, distrilo de Gondola, Do passado dia 14, segundo inÍorm*
ções ontem divulgadas pela delegação da RM na Beira.

As FPLM atacarãm os militares
boers quando estes se aprontavam a
sabotar a linha férrea, lnte$radcs num
grupo de contra-revolucionárica sym6-
dos. Durante o combate perderam a
vida três contra-revolucionários mo-
çambicanos, além dos três boers.

As Forças Armadas de Moçambi'
gue capturaram no local, diversas ar
mas l igeiras e automáticas, e explo'
sivos de grande potência, além de
tendas, material médico e documen-
tação sul-africana.

Após o combate, as FPLM lançaram-
-se em perseguição ao inimigo, reco-
lhendo indícios de que mais especia-
listas boers estariam envolvidos em
acções de sabotagem ao longo da-
quela importante via férrea.

As acções de sabotagem dos boers
são consideradas como uma tentativa
sul-aÍr icana de estrangular o desen-
volvimento de Moçambique s de tor-
nar os países da SADCC cada vez
mais dependentes da Áïrica do Sul,

O regime do apartheid procura des-
truir objectivos de grande importân.
cia para os projectos de desenvolvÍ-
mento do País e da SADCC. Entre
estes objectivos destacam-se as linhas
férreas, estradas, torres de alta-tensão
e o pipelìne Beira-Umtál i .

Estas acções armadas do regime
de Pretória contra terr i tór ie da RPM
sucedem-se a constantes violações do
espaço aéreo moçambicano pela força
aérea da RAS. Uti l izande aviões Hér'
cules e hel icópteros, o exército sul-
'africano Íaz o abastecimento por
pára-quedas de víveres e munições
para as forças cont;6';5volucionárias
treinadas e inf i l t radas pela RAS em
terri tór io moçambicano.
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