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MOVH:'milJ.TO POPULAR. DE LIJBlE~AÇ-AO DE AJliUQDJM1. 

COMUNlTCADO DE GUERRJ1 

Nl 13/10 

D.is tri to 0 f'll Bié 

Face as terr::Lveis. derrotas que têm sofrido en todos "'8 can-
pos? e sobretuoo no c3Dpo poli.t .ic.o-ni.li to.r, o.s élU toridúdes colonio.is 
portuguesas aunen:taraW. a intensidade d.::t sua caDpanha., , clenag0[Sica ~ 

SÓ neste caupo o c.olonialisuo português consegue ter cc.nple---
ta iniciativa se ben de curta inaginõ.çno o J.s noticias que chceo.n dns 
frentes de conb.:-tte são encorajadoras, Por todo lado o c.oloni.õ.lj_sno · 
português choca cori a resistêncio.-detcrninada do nosso povo,ngrup.::t-· 
do sob·a. bandeira heróica do MPLA, 

Frustrado na sua inpotênc:L-:1. 1 o alto cono..nclo português orden:::\ 
a pratica ele actos nboni:náveis co11.tra as pncÍficas populacócs ango-
lanas .Já nio· lhes bastan os nassacrcs nas si \~os c a dcport.2c2lo siste-
nátic.o. ele populac6"es que sào encarcero.das r.o..s chano.das 11sm1.znlas do. 
pazu-versãõ tugo. 'das "aldeias estrat88icas 11 que os Qnerico.nos cap:regân 
no 1/Tie.trwno O MPL! ... teve-já ocasiã o de denunciar a •:;Yoinino pública nc" 
cional e internacional,_ o uso que o exórci to colonial fuz do produtou 
qu:Loicos-herbicidas ,dosfolhantes e outros assü1 cor:w os ofei to::.~ c cms-·· 
dos sob.re o ser hUIJ.ano e sobre o anbiente(Conunico.do d.·e 10/01/70) o 

Mas nada_1 nen os nassacres 9n.Gn a:3 dGporto.ct5es 9nen os herbicj_~ 
1
''das · e der;:.folho.ntes ,non todas óutras nonstruostcL:::tdcs que o::> carraccos 
do nosso Povo possnn invcntar,podcró. parar õ inpeto do nosso Povo 
no.. $Ua narcha para n Indcpendénci.a l\T acional. 
r ·I , 

Depois do grn:n.de conbatc ele Luanhua 9 ocorric1o no dia ·11 de -
Maio d;e 19-7'0, onde a solcladosca tu6CJ. foi sevcro.nente castigo.dn ~ a der.;~ 
m.orallsaciro e a dcsorganisaci'io rcinaü no.s unidades ininicns es tacj_o--
nactél.S nesta V R.egi~o.Isso é' evidente, _ 

Tor:n.anos hoje público o rom:u:.w cl.J.s accões nais inpórtcm_-
-tes veri.í'ic.adas entre 9 de J'un.ho e 14 de Julho do' co:rrentc ano r-110 
Dis t.ri to de. Bi.ê. , . 

J' U N H O 

de Junho. Pelas 09HOO, 2 rcloto'"'es ininie;os vindos do Posto de UDpu-
lo G progredindo a pé en direc<yÕ.o do rio Ghin1:mclimJ.{;~:. 9 c.n.Írcm. n:un 
co.npo de n.iJn.o.s, o.ccion.::tndo 4 cngcn.lr:oo, Dad.J. a pouca rl:i~stnncLt CJ'L'.e r.: e·~ 
parava os nenbrOEJ da ~aluna, rcgis taran-ne nuitc..s 1Do..j_xas G 
,20 de Jrunho. 2 pelot.oõs reforçados ininigos, :;?rogrcd.indo do 'P0sto 
do Bnpulo-porá as 1uarg0ns do rio CJün1Jadianga9 con intu.i t o ae desco-
brir o ponto de po.s~ageu., entrou de novo nur. cnn:po de r:ünas ,, A dian-
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teirn da coluna sofreu baixas elevadas.HelicÓpteros 7ieran posteriO·· 
nente recolher nortos e feridoso 
21. de Jünho4 O re.st.à da col.U!lJl que no dia anterior (.air.'l nas ·t'.inas r. 
nas Bargens do rio Chiobandianga,continuou .2 sua progress5o

9
éaindo 

m.2i.s t.2rde nuna embosco.da noi1.t.'lda pelos nossos guerrilheiros, Total-
nente dcsorgani.sa.da a sõlt~o.d.esca tuga bateu cn retirada caindo de 
DJOvo nun canpo de ninas.N.ovãnente a o.vio.c!o interviu para escoltar 
o 1xtnd.o de --fo.r:ro.pos hu.rao.nos, en que; se tri:tnsforD1lro. :.1 coluna ininiga,, 
ettê. UnpulooAindél no ncsno dia9 uno. po.truJJ1a guerrilheiro. do M.PL1~ c aiu 
nw:1o. enbuscmdil .2rrw.d.a pcir eleuentos ·do corpo expediciondrio português 
es to.cionndos er.1 Mutunbo .A· enbosco.dc.? reetlizL>.da nas inediações do rio 
Glíripeio ,não surtiu efeito~ vi.sto os nossos t:,ruerrilheiros ter eu reagi elo 
correcto.nentc, envolvendo o. ini.rügo que se -~liu-obrigado o. bater en re-
tirado.. Municoes e grane1.da.s foro.u recu.pere1.das. Lar.IentélLlOS n norte de 
un bravo guerrilheiro. 
22 de .Jm:nl.J.o. Pelas O'J,'HOO, nas inedio..ç6es do rio Luo.n!:rwa, uu eles to.ccmen~ 
to· d.o ~.'iPLA enhuscou un grupo terroristn português ,:pondo fora de con· .. 
bate 6 terroristas dos qU;~ 2 uortos e 4 .feridos. 
Pelas 08IdiOO,un p8lot.iõ reforçado ininig o oübuscou UD grupo do re:J.b o. s~ 
tecinent.o clo.s nosso.s forças ~en pleno. cho.na . Depois de 3 horas elo fog o · 
contÍDJ.uo o ini:o.ig o r8c.uou,levando consig o  l norto e 4- feridos. i~. ~·.viet
~ô.o iu-terviu 9 recuou tc.nbér:t? dLmte do fog o nutrido d:~s r:wsso.s MGs. 2 
. guerrilheiros fic.c,r:J.n feridos nos t::: acçi1o ~ 1úncl.et et 22 de Jux:t.ho 

9 
por 

voltet das lüfJIOO, 3 jeepoes do exército colonLü entr::trLl.n nu1::1 canpo c1o 
ninas nas proxiuid::tdes dó rio LuGnbvr.'l. Ten.t::tréJ.n rec1.1 . .:::tr p.:.lra MutmiliJo ~ · 
situado à cerc.a de 10 km, mas a retirada pelos nossos gu.errilheiros, 
.1 jeepad ficou completamente destruido e os seus ocupantes mortos ou 

, .... :,, · :': .. íericlps .Só na manhã seguinte 1 depoi:3 do. chegada do reforço 9os outros 
·.; ;  . ·· .2. jeepoes c.onseguiram recuar para Mutumbo,.. · 
' .. , , 2} de Junho. Uma qoluna que descia pela margem c1.ireita elo rio Luambwa 

' · ·. :; "; · . e:mrt:rop. num campo de minas, Ct.ccioxmndo. v irios engenl1:.os cxplooi vos. Os 
; ·· -tUgo.s. ti Yeram bCt.ixas não controladas, 

·26 de· Jurilio 6~/Iais u.ma vez ume1 coluna, raotorizada inimiga entrou num ca-
mpo minado ,entre Gatota e Mumbwa, 2 vio.tur.:.>.s fico.ram destruída s o os. 
·s eus ocupantes ,na sua quase totalidade, foro. d e c.ombo.te, 

} 1 ,• ' ' I ' 

·,y U L H. O 
4 de Jjulho.oPelas Q1HOO, um d8sto.CL!.men:.todo MPLA surpreendeu 2 polot-
oês,:inimigos(um provc:rtiente cle.Longo. c outro elo Alto Cuito),na a ltura 
do. travessia do rio C:u.Yo.Lli ,Descontrolados pelo fog o c erteiro e inten-

~so <ilos .nossos guerr;ilheiros o · inimig o foi cc1stigado mui.to sev er amente. 
Qu.:ando os· helic.6pteros vieram,limi to.r<:~.m- se a r ecolher os Dobrcvivcn-· 
tes 1 t .endo sidd os mortos· na sua maior i o. f aritoch8s afrj_c:anos Lmç.ados 
no rio Cuval.a:l,.Recuperou-se algum material, 
8 de Julho. 2 viatlll.ras inimigas? que transi t a Vi.l.lli ele Mu turribo pa r a Mumbwe 
. saltaram em minas ·anti-c.arro, colocaÇlas pelos rioss os guerrilheiros , A 
soldadesca ·tuga r,ofreu b a ixas não controlaclcw, 
1.4 de· Jülho. Um grupo do MPLA, lo.ncado em perseguiqã o de um bando de 
. terropist.as 'tu

1
gas 9' que horas a:n-ces h avüt tentado atacar um acc:tt)Jamen~ 

to nosso,e:r.JJ.t rou. em c.ontacto com o ininügo no m nento em que; este atr-
avessava o rio CUANZAoMnis de metade do bando que ainda não havia con-
seguid:O a~ravessar o rio ,foi. subwe tido a :fogo violento. Um grande núme 
ro de terroristas .foretm abatidos, 
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Q.s cc.r!!ates ,no Centro do país es taõ a provocar grande p~ni.co no, seio 
das aUl.toridades coloniaus-fascista.s, que jtf nâq'conseguem esconde:rf.que a 
lu-t;a atingiu esta região e,o que is,s.o representa, para o desenvolvi-
mento da luta armada,O' tuga já não esconde que a sua famosa linha de 
defesa,a instalar no Centro do país, tornou-se desde já inoperante! 

Uma revisão de est-ratégia se impõem, o que como de hábito, 
significa novas grandes derrotas para o fascismo colonialista por-
tuguês em Angola. 

t 

A VITORIA I!; CimTA ll 

O COMITB DTiiECTOR DO M,P,L,li., 

A]jgola,Bie? 2_1 de se-tembro de 197.0.-
D., I,P, (Departam.ent'o de Inforru.acao e propaganda) 
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