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BRAZZIIVIUE 

Noticias difundidas por diversas emissoras, cinicamente aplau-
s pela Africa do Sul revelam que o Presidente Houphouet Boigny; 

da os ta do Marfin tenciona convocar uma conferencia de alto n i vel., 
de aises africanos tendente a convence-los a estabelecer um dialo-
go ntre estes e ·os governos da Republica Racista da Africa do Sul 
e P rtugal, com vista a discutir as questoes relaccionadas com  a po 
li ca destes países em Africa. Acres centam as mesmas fontes que u-
elegacao ~arfiniana seria enviada as capitais africanas afim de 
lhar os seus pontos de vista. A Africa do Sul e PortUgal teriam 
lado interesse pelo assunto segundo as mesmas f ontes. 

U.A.R. 111 R.A.U. is 
Depois_da iniciativa unilateral do Senegal ~a vez·mais um pa-
ricano se arvora-em porta-voz nao recomendado pelos movimentos 
ibertacao do continente e em particular das colonias portugue-1Mohamed Mazhar St. - ·Apt'.16de 

Zamalek sas pelb que o MPLA sente o dever de comunicar o seguinte: 

Teleph: 80 15 90 

CAIRO 

TANZAIIíiA 11 TANZANIE 

P.O.Box: 20 793 

Teleph: 24 292,.83 208 

OAR ES SALAAM 

ZAlWBIA IR ZAMBIE 

P. O. BoK: 1595 

Teleph: 82 948 

lUSAKA 

.  A luta de libertacao nacional de Angola e um ~evcr prcciso~i
. nal' enavel· e nobre do Povo Lngolano , pela independencia de Angol a 
e  a libertacao do nosso continente do jugo estrangeiro; 

. Essa luta nao seria a da justa causa de todos os povos africa 
nos le em particular do povo angolano, se devesse aceitar desvios~ 
ca.m~romissos ·ou interferencias· que lhe subtrairiam o conteudo revo 
1uc·onario, autentico e necessario a salvaguarda dos verdadeiros · 
int resses porque nos batemos: a independencia total do nosso paiso 

Por outro lado o MPLA constata com estranheza o subi to interes 
se o Presidente Houphouet Boigny pela causa da libertacao nacional 
pai a sua atitude tem sido sempre de indiferenca. O seu papel na 
OUA, a respeito deste problema tem sido puramente passivo. 

Assim, o MPLA, vanguarda do Povo .Angolano em armas,  regeita 
cat oricamente c denuncia com a maior energia todas as manobras 
que ·sem comprometer ou desviar o esforce heroico do povo angola-
no ra objectivos que nos sao alheios. 

. . . I 

O MPLA e· o unico porta-voz do Povo Angolano, unica forca conba 
ten angolana contra o colonialismo portugues_e  o unico intcrl ocu-: 
tor utentico para a eventualidade de quaisquer discussoes reguar-
dando Angola c o seu futuro. 

1usaka, 8/11/70 
DIP @/. 
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