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çtDú5-, primeiro-Ministro Machungo ao Íatar do massôcre de Ha'nnóÍne

Os "boers>, 
que aPoiam e armarrl

os bandidos armados, são homens
sem coração, prirrcípios e sentimentos,
disse o Primeiro-Ministro Mário Ma-
chungo, eu€ após visitar Homoíne, on'
de os bandidos armados massacrararn
pelo menos 386 pessoas, já regressou
ao Maputo. .

- .Para eles matar um Preto é o mes'
.mo que nratar um cão, indicou Para
acrescentar que para'vencer estes as-

' sassinos, o povo moçambicano deve
reforçar a"Súa unidade e agtldizar a
vigilância.

Mário Machungo esteve em trnham
bane paÍa ver no terreno que rnedidas
tomar para 

-fiminuir 
o soirimento de

cerca de sete mil famílias enlutadas.

Anteontem, Mário Machungo entre
gou o primeiro donativo do Governo
moçamblcano às pessoas afectadas,
constituiclo por duas toneladas de rou'
pas e medicamentos.- 

Entretanto continuam a chegar in-
formações sobre condenações ao mas-
sacre de Homoíne. Os Chefes de Esta'
clo e Governo da SADCC, que estavam
ontem ern cimeira :na capital zambia-
na, condenaram-no energitamente e ex
pressaram condolências às famílias en-
lutadas

O Presidente da RDA, Erich Ho-
necker, enviou uma mensagem aG seu
homólogc moçambicano em que con-
dena a chacina e indica que (este as-
salto terrorista volta a coilÌprovar ettt

a ameaça principal ao desenvolvimen
to independente e pacífico de MCI'
çambique, bem oomo de outros esta'
dos e povos da África Austral, parte
do regime do "apartheid". Honeckef
reafirma na sua mensagem que a Ale.
manha Demo,crática continua solidá"
ria e inabalavelmente ao lado de Mo-
çambiquc." 

Por setï tatlo,, o Congresso Islâ"
mico de Moçambique classificou, on-
tem em Maputo, o massacre de Ho-''
moíne c{)mo uma acção bárbara qudi
só trouxe ,destruição ê matança deti.*'
vis ind"efesos. O coordenador da orga*:
nização indicou que o acto cria fãri.'
das inapagáveis.

Um dos dirigentes da lgreja Pres.
biteriana de Moçambique, feii* Cos-
Sâ, disse, p,or seu turno, que há cri-
me_s que o sentimento humano não
pode suportar e o massacre de Ho-
moínè inciui-se nesse número.


