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Quatro bandidos armados, capturados pelas Forgas Populares de Libertagio de Mogambi.
eu€, foram tuzilados por ex.gdncia da populagSo, durante um comicio popular na local,dade
de Macia, Provincia de Gaza, llo passada terga.ferra,

Duas mil pessoas presentes no
comic io  em que os bandidos foram'  publ icamente apresentados ex ig i rarn a
sua execugAo imediata .  Os.  bandidos
I tav iam prat icado cr imes cont ra  a
populagdo daquela  reg iSo.  ac96es que
foram descr i tas  por  e ies propr ios  du-
rante a  reuni6o.

O comic io  fo i  or ientado pe lo  Chefe
do Estado-Maior General,  Tenente-Ge-
neral Sebasttao Marcos Mabote. Es-
tavam presentes tamb6m o Ministro
Joaquim Chissano, substi tuto do En-
cai 'regado do Governo em Gaza e res-
ponsdveis mil l tares ao nivel daquela
provincla.

No l inal do comlcio a populagAo
pediu dqueles respons6veis que lhes
fossem entregues os criminosos apre-
sentados gdra eu,o, Prontamente, se
fizesse iust iga. Um pelot6o das For-
qas Armadas de Mogambique, cum-
prindo ordens do Chefe do Estado-
-Maior General,  executou os quatro
elementos dos bandos armados.

Durante o comfcio outros indivf-
duos foram apresentadog como cola-
boradores dos bandos armados e

componentes de urna quadrl lha que
assaltava comboios de nrercadortas
na l inha fdr rea de L impopo.

Camponeses que toram vit imas
dos bandos armados usaram da pa la-
vra para relatar os crimes praticados
pelos criminosos a soldo de Pretoria.

APELO A VIGILANCIA POPULAR

Intervindo na abertura do comicio
o Chefe do Estado-Maior General
caracterizou a origem e mdtodos de
actuagdo dos bandos armados. t<Os
colonos a quem tirdmos os privi ldgios
iuntaram-se no exterior iqueles que
trairam a nossa luta. 56o os antigos
proprietdrios dos predios, das fdbricas
e da terra que fomentam o bandit ismo
armadol.

Sebastido Mabote apresentou um
por um os bandidos armados captu-
rados, que relataram publicamente os
crimes que praticaram.

Um bandido, de nome Raimundo
Ananias, confessou que, ap6s tenta-
tivas frequentes de fuga e desergSo
das fileiras dos bandos armados, es-
tes foram divididos em grupos de

acordo com a sua regiEo de origem
e dtspersos por  d i lerentes zonas.

A solugdo que encontraram
para nio fugirmos, foi cofocar-nos em
zonas que nio conheciamos. Eles
diziam que nos, os de Gaza e Inham.
bane, lugiamos muito afirmou.

Elementos da popuiagdo, que ha-
vlam colaborado com os bandos ar-
mados, foram depois apresentados.

O grau de colaboracionismo va-
r iava entre a distr ibuigSo de panfle-
tos e a indicagdu de alvos que os
bandidos pretendlam atingir.

- Os bandidos n6o podem ch€-
gar at6 aqui sem que ningu€m cola.
bore com eles disse Sebastido
Mabote. - Por isso, 6 necess6rla vl-
glldncia organlzada, 6 nece$s6rio eue
se denuncie qualouer elemenlo eslra-
nho .eue aparega nesta zona - afir-
mou Mabote

LUTAR CONTRA OS BANDIDOS
E PROTEGERMO.NOS A N6S
PR6PRtOS

Em seguida Intervleram no comt-

cio algumas pessoas que foram vft i-
mas da acq io  cr imrnosa dos bandos
armados. Cidaddos que foram espan-
cados e cuJas casas foram arromba-
das e assaltadas relataram o que lhes
hav ia  sucedido.

Sobr"e estes casos o Ministro Joa-
quim Chissano dir ia: Estes, cu;as por-
tas foram arrombadas pelos bandos
armados, nio fafaram com lirmeza.
lsso acontece porque a poputagio
daqui deixou o inimigo entrar e sair
sem fazer nada.

O Min is t ro  Chissano chamou a
atengSo pata a necessidade de uma
posigdo mais f irme e decidida na
denuncia e neutral izagSo dos bandos
armados,

No f inal do comlclo a populagdo
presenie exlgiu que aqueles que com-

;, provadamente pertenciam aos bandos
armados fossem executados e assim
se fizesse justiga popular. euatro
bandidos foram fuzi lados por um pe-
lotSo das Forgas Armadas, cumprin-
do o desejo manifesto pelo povo que
conhece e odeia profundamente aque-
les que agem contra a sua vlda e
OS Seus benS.

A R6dio Mogambfque transmit iu
na sua emissSo de ontem a gravagdo
do comlcio da Macia.
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