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USA:s MILITÄR INBLANDNING I CENTRAL AMERIKA FORTSÄTTER.

Bataljon 224 som tillhör militär underrättelsetjänst och flygplan OV-1 ska
skickas igen til l Honduras. De ska förse regeringsarme och USAs Söder Kommando
med infonnation om FMLNs positioner, röre l se och leveranser av krigsförnödenheter.
l samförstånd med tjänstemän inom Förvaltningen ska ovannämnda säkerhetsenhet •
som drog sig ti 11 baka från Honduras i maj månad, återvända nästa månad på begäran av Gral Paul Gonnan.
Under tiden ska hangarfartyg och en flotta med 4-5 krigsfartyg leda marinoch flygövningar i västra Karibiska havet, inom nicaraguas kustområde. Detta
sktille vara den första av de övningar som Förvaltningen planerar att genomföra
i kommande två månader .

+++++ 24 JULI.':

FACKFöRENINGAR IFRAGASÄTTER DUARTES REGERING.
_,

Det Salvadoranska Arbetarnas Nationella Fackföreningsförbundet FENASTRAS
som sal1Jllanför c . a 20 väsentliga fackföreningsorganisationer ur Förenade Fackförentngs - och Handverksförening ~USYGE ~ tillkännagav att den nuvarande regeringen
genomfö·r demagogi ska åt gärder med avsikt "att exportera demokratiseringsprocess
'
för att säkers t äl la d ~n militära närvaron och uppnå internationell moraliskt
stöd" .
Denna ovannämndu irga tt isation förklarade också att Duartes regering bör visa
konkreta
handl i n i 1r och kräver ve~klig upphävande av mordskvadroner, rättegångar
.
mot deras andli g~ ledare och effektiv tillämpning av lagar mot alla som är
inblandade i'nom rt . ~ ssa paramilitära grupper . De kräver också frigivning av pol i ti'ska fångar oc 11 kl arhet om ut redning av 5000 försvunna. Organisationen kräver dess·utom f n Jivn ·i ng av sin genera 1sekreterare Hector Bernabe Rec i nos.
li' kaså de övriga ledar na för Fackföreningen för Hydroelektrik - STENCEL.
Slutltgen utta l aci .~ s fo FENASTRAS för en dialog "som den enda alternativet för
f red" och i frå ga '. Jtte regeringens agerande i denna fråga.

.

+++++ 26 JULI :

....

STRIDER AV FMLN:s MILITÄRA STRYCKOR.

Den 26 juli förlade de enade styrkor av FMLN i bakhåll 3 kompanier som
tillhörde regeringsarme.Denna strid genomfördes på en avtagsväg de Los Cocoe, 50 km österut från huvudstaden. Armetrupp er tillhörde Bataljoner av
den 5:e Infanteri Brigaden, med säte i staden San Vicente.
Samtidigt för l ade andra enheter fr!n FMLN i bakhåll truppstyrkorna frln
Jiboae ba taljonen när denna begav sig till tre andra närbelägna kompanier,
informerade käl l or inom gerilla. De tillade att man har kolllllit över 30 gevärer, 1 granatkastare, ammunition och annan krigsutrustaing.
FMLN orsakad e förluster på 30 man, skakade och stupade, samma antal som
senare erkändes av överste Roberto Rodriguez Murcia, major i 5:e Brigaden •
+++++ 28 JULI : BOMBNING MOT CIVILBEFOLKNINGEN FORTSÄTER.
&~dio Farabundo Marti informerade att 64 orter ~ar bombats sedan den första juli, när Dua rte överto g makten, då det släpptes 480 bomber ~ 250 och 500
liber. Detta innebär att tillverkade - i USA flygplaner typ A-37 och Push And
Pul l genomsnittligt vräktE! 8 bomber dagligen mot civila orter.
Dessa akti oner , påpekar radio Farabundo Mart! "avslöjar att Duartes, amerikanska rådgivares och överstes Rafael Bustillo (chef för luftvapen) avsikter är at t ut plå na den försvarslösa civila befolkningen".

+++++ 28 JULI:

OGYNNSAM EKONOMISK SITUATION FÖR DUARTES REGERING.

Enligt ekonomi minister Ricardo Gonzalez Camacho redegörelee "landets ekonomi
möta med ogynnsamma kännet ecken "då de tre exportprodukter har inte lyckats uppnl exportnivån och exporten har sjunkit till 2,2 ~.
Samtidigt påp ekade han att finansunderskot ter är 223 miljoner dollar. Detta
undersko t beror på at t de löpande intakter plus netto,l!ne ränta har uppnått
518 miljo ner do llar och de löpande utgifter och amortering av utländekskuld - t ill
742 miljoner do llar.

+++++ 30 JULI

FMLNs STRIDER FÖR "U 'l'VIDGNING
DEN NATIONELLA NI VÅU". '
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· Radios Farabund o Mart! sänd are infor me r ade ·aen 29. juli att gerillas
styrkor ha r at tackerad reeeringsarmens ' trupp er i Libertad område, 43 km
nordväst f"rån huvud staJen. Regeringsarrue fic~ förlust på 65 man, samtidigt som gerilla bes lagt og 43 krigsvapen.
I denna s trid drabbade s samman också andra enheter ur FMLN med trupper
ur artill eri förläggning från San Juan ~ pico , · samtidigt s9m de attackerade paramilitära styrkor från hacienaa Talc aluche i norra delen av
denna pro vins. I denna sammandrabbning beslagtog gerillan 29 gevärer,
ammunition och annan krigsutrustning.
Samma dag en, den 29 juli, förlad e gerilla i bakhål l truppstyrkor ur Sierpe
bataljon i staden Chalatenango, 72 km n9rr om huvudstaden. I denna strid
dödada FMLN ~ och sårade 13 soldater ur regeringsarmens trupper.
överste Sal va dor Guerra informerade genom Radio Farabundo :tdart! att dessa
strider har ;om syftet "att utvidga kriget +;ill den nationella nivån"~
dessutom att 'bes egra paramilitära styrkor och dödskvadroner".

+++++ 3 AUGUSTI

B<OMBNINGEN MOT
FORTSÄ'r'I'ER.

CIVILBEFOI~NINGE~

I EL SALVADOR

Radio Farabundo Marti . info rmerar att bombningar som ~tförs av regerings
luftväaendet mot civilbefolkningen har ökat. Under perioden 27.7 - 3.8.
har salvadora~ska Luftvapnets styrkorna släppt 40· b9mber och me r än 30
raketer i olika delar av landet. Bland de bombardecade . orter finns:
El Caracol, San Sacinto, Los Cerros, San Bartolo, Cuamico och Los Amantes,
alla i San Vicente provins, 73 km från huvudstaden.
Enligt Salpress uppgifter släppte regerings luftväsendet i juli månad 550
bomber. Detta skull e innebära stt taktiken "utjämn;ng av marken" som
amerikanska angripare råde Duartes regering f9rtsätter i praktiken.
+++++ 3 AUGUSTI: DUAR'rEs REGERING TILLFÅNGARTAR ÅTER FÖRE DETlfA

POLITISKA FÅNGAR.
Medlemar ur Kommite för fångar och försvunna po.J.i tiska fångar "Mar-ianella Garcia Villas" tillkännagav den 13. juli att 13 fångar eom benådades 1 amnestin har åter häktas , efter sin frigivning i maj 1983, under
Alvaro Magana regeringsstyre t.

+++++

4 AUGUSTI:

USA ÖKAR SIN SOCKERHANDEL MED EL SALVADOR.

USAs regering p.Lanerar att köpa 2500 ton mera socker av El Salvador som
en del av sin ekonomisk hjälp till Duartes regering. Den nuvarande sockerkvoten som El Salvad or säljer till USA ligger på 4450 ten.

+++++

4 AUGUSTI:

DUARTE VÄGRAR GE KREDIT TILL TRANSPORTKOOPERATIV.

Den 13. juli tillkännagavs att Duartes regering vägrar att ge transpprtkooperati v kredit, som de behöver för att kunna förbättra sin servis .
och täcka sina kostnader.
Det informerades samtidigt att krist-dem9kratisk regering uppfyller inte
sin leveranskvot av bränsle.
'
Man gjorde därför gen9m Radio Farabundo Mart{ appe ll till traneportarbe.ta1;'e för a t t de s ka kämpa för sinn rättigheter s,m de blir förnekade
av Duartes rege.ci11. .~ . De uppmanades samtidigt att u 1. tala sig för en politisk lösning av s:i ia pr oblem.
+++++

4 AUGUS i'I . OPBRATIO i\ MOL' GERILLA FORTSÄTT1':R.

Gerillas radio;tationer "Radio Farabundo Mart:l" och "Venceremos" informerade att opl:) r·a tion som f ördes mot gerilla sl u tfördes i Moranzan
provinsen den 3 : e augusti. I denna opera tian delt og bataljoner Manuel
Jose Arce s, Lenc a och Ronald Reagnn, som förlorad e 59 av sina soldater,
inklusive sårade ch stupade.
+++++

4 AUGUS'l'l :

s·roRA FÖRLUSTER PÅ ARM:€NSSIDAN UNDER SISTA 50 DAGAR.

Radio Farabund< Mart:f inf ormerade att under sis t;&. 50 dagar förlorade
25: soldater, sårade 9ch döda i nrä!rna~e.
u.-.r tide n op ere • ar FMLN j_n om ~ ll av landets 14 pr. v1nser.
regeringea rm~ n
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