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entre a Fretilin e o Govern°
Portugues
GOVERNO PORTUGUES — PALACIO DE BELLA,
LISBOA
FRETILIN controla de facto todo o território.
FRETILIN continua reconhecer estado portuguës
como ânico interlocutor wind° processo descolonizagão timor Ieste.
Avango processo descolonizagdo so passive' cent
!facie 'mediate) conversagoes. FRETILIN propoe
Baucau como local das negociag6es no dia 10
Outubro.
Saudagoes revoluciondrias
Pelo ComN Central. — Nicolau Lobato, vice-presidente.
OFICIAL PRESIDENTE FRETILIN — DILI
PARA PRESIDENTE FRETILIN DILI TIMOR — DE
COMISSAO NACIONAL DE DESCOLONIZAcA0
LISBOA — PORTUGAL
Com referência ao vosso telegrama enviado via
MARCONI em 29 de Setembro propondo Baucau
coma local das conversagoes reafirma-se nil() se
considerar aceitcivel este local sugerindo-se quo
as mesmas tenham lugar em Macau ou a bordo
da Corveta cAfonso Cerqueirap em Aguas de
Timor ou em Portugal A data macs conveniente
sera flxada após acordo quanta ao local das
conversagoes.
Atenciosos cumprimentos
Polo Comissao. — 0 Secretdrio, Rui Ravara
COMISSAO NACIONAL DE DESCOLONIZAcAO
LISBOA — PORTUGAL
Em resposta vossa mensagem 5/10/75, Comité Central FRETILIN manifesto o seu aprego por tal
medida e deliberou que as conversagoes tenham
lugar em Portugal, numa região ao sul do Tejo.
Palo Comae!: Central. — Nicolau Lobate, vice-presidente.
,

Em reunitio realizada entre elementos do
Comité Central e da Falintil, foi, por unanimidade, aprovado o Estatuto Organico da Fretilin.
U mesmo Estatuto designa assim a composigAo
da Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente
I — 0 Congresso: &eta supremo que é
constituid4 por:

V — Comité Politico-Militar
e
VI —Departamentos de:
— Orientaglo Politica
—Finangas
—Relagoes Externas
— Educagio e Cultura
— Sailde e Higiene Popular
— Defesa
—Administragio interna e Seguranga Pfiblica
—,Justiga e Assuntos Sociais
— Reconstrugdo National
— Informação e Propaganda
— Organizagio de Massas
— Quadros e
—Secretarias e
— Comité Regionals

—Presiclência,
—Comite Central
—Responskveis pelos Comités Regionais, Sub-Comités Regionals,
Comités de Bairro ou Delegaglies
e Células Dinamizadoras e
— Delegados de Organizaglies de
Mesa.
11— Presidencia
—Presidente e Vice-Presidente
III— Comite Central
IV — Comité Executivo

0 referido Estatuto OrgAnico define ainda con petências dos diversos departamentos e das individualidades que os compO-em.

EDITORIAL
Estamos na grande encruziTodos decididos conquistamos, construgdo Nacional 6 drduo, dilhada da nossa Historia.
portanto, o nosso direito no irre- jicil, sem fim. Devemos, desde
Pdginas negras foram viradas versivel processo da transforma- jd, meter mao d obra, sem destiaz cdo potitica,social
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para exempla dos vindouros, adormecida ao embalo doentio da ses superiores de Timor-Leste.
emoldurada corn a abnegagdo e exploragdo e do colonialismo, d Vivemos um momenta em que
sacrificio de todo urn Povo, as- espera do refulgir do novo dia, da todo o sacrificio 6 pouco, TODOS
sinada corn a f6 e o desejo firme nova esperanga.
NOS seremos poucos para alcane inabaidvel de todos os Timores Decididos conquistamos a nossa
pela Independencia Nacional.
liberdade. 0 trabalho para a Re(Continua na pdg. 2)
a
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Seguirarn no dia 8 do eorrente para Lourenco Marques ern missão
...
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NOTICIARI O
NACIONAL
Contancto corn o CAF!
— Restabelecidas que foram as
ligagoes telefonicas internacionais via radio marconi, o camarada Abilio Aradjo, do CAF, em
Lisboa, entrou em contacto corn
o membro do Comite Politico,
Mau Lear, tendo obtido informagoes muito proveitosas e favoraveis a FRETILIN, guia do povo
maubere para a independencia
nacional.

Pela reconstrucao nacional
— Os trabalhadores da SAPT
tem vindo a prestar valioso contributo para o momento actual
que atravessa a nossa economia.
Assim, durante o period° em
que funciona a Central Electrica,
nos trabalhos de torrefacgdo foram aprontadas 400 pacotes de
café.
Identico trabalho tern vindo a
ser feito na fdbrica de sablo.
Estes sdo dos exemplos mais vivos de consciencia de patriota
que temos vindo a verificar em
todo o territorio de Timor-Leste.
— Em Dili, a equipa da Agro-Pecuaria corn a colaboracao da
populagdo, tern excelentemente
preparado os campos agricolas
de Comoro, Malianamo, Madohi e
Caicoli. Trabalhos identicos foram executados em Maubisse,
Turiscai, Bazartete, etc., etc.

Pelo interior
— InformagOes provenientes de
Aileu dao conta da situagdo
exemplar que se vive naquela vila a todos os niveis entre elementoe da FALINTIL e o povo. Assiul& a coroar a disciplina exis-

Editorial
(Continuagdo da pdg. 1)
garmos o objectivo que a Pdtria
alveja.
OS*

Os contactos havidos corn Lisboa, em busca de se conseguir
uma decistio politica por parte
de Portugal no tocante a realidade do processo de Timor Leste,
foram, de qualquer maneira, prometedores.
Foi dado um passo importante
• dificil. Foi rompida a barreira
do silencio, foi reatado o didlogo...
Que o facto seja o inicio de
uma nova e transcendente etapa
na conducdo do destino e para a
libertactio do nosso POVO, dentro da coerencia lOgica que
orienta e define a actual situaccio
de Timor Leste.
• IS •

A saida de uma delegagdo para
o estrangeiro reveste-se de invulgar importdncia e é outra facets
no foro politico externo.
Os componentes levam na sua
bagagem grandes tarefas que
o imperativo que caracteriza semelhantes deslocageee. Sejam
frutiferos os contactos, que nos
desejamos, pela defesa intransigente nao so da Independencia
de Timor Leste como da integridade do Nolo Pdtrio.

tent; todos os terrenos aproveltaveis ja foram convenientemente preparados para as prOximas
sent enteiras.
As mesmas informaceles de Aileu dizem que se encontram em
pleno funcionamento todas as escolas de alfabetizagdo existentes
naquela area.
— De 06-Cusse recebemos a
informacdo de que a vida decorre
em normalidade, faltando apenas
informagOes sobre o processo que
esta desenrolando no Timor-Leste. Contudo, corn a chegada do
jornal Timor-Leste aquele enclave, as preocupagoes antes existentes devaneceram-se. Por outro
lado o Comando Militar daquela
zona tern dado importante colaboragdo no sossego das populagoes.

Fronteira

e-1

TRIL,
(Contsnuagdo da
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elite de timores era uma arms, de
dois gumes. Os lideres do novo
nacionalismo timorense tern sido
atirado da sua traditional elite
consistida largamente de instruldos urbanos que foram preparados para tomar lugar como operadores na maquina colonial. A
rejeigdo desses lugares tem sido
motor do nacionalismo timorense
depois da guerra. 0 Governo da
FRETILIN é o segundo Governo
de Timores a existir neste seculo.
Desde 1910 a 1912 houve revoltas
em grande escala contra o poder
portugues. Documentos sobre a
materia sit.° escassos; Timor e
uma sociedade iletrada onde a
histOria a gravada' oralmente. A
revolta foi dirigida por um Dorn
Boa Ventura, urn liurai da zona
centro meridional no distrito de
Mano Fahi. 0 seu nome a reverenciado pela corrente de geragoes de nacionalistas timores.
Conforme o Presidente da FRETILIN, Xavier do Amaral, Boa
Ventura estabeleceu depois a sede do Govern em Mano Fahi

ARTI

autoridade que se estendia sobre
aproximadamente dezasseis mil
hectares do qual ele governou
por dezoito meses. Noticias do
aArgus>> de Melbourne daquele
tempo indicou que a revolta foi
finalmente dominada em Agosto
de 1912, somente quando duas
companhias portuguesas, vieram
de Mocambique e Lisboa. 0 «Argus» noticiou que tres mil timores morreram e quatro mil foram
capturados mas por um periodo
de 2 anos os niimeros concerteza
aumentaram. Em termos de actividade anti-colonialista, debaixo
do regime fascista portugues,
a actual direccdo da FRETILIN
e composta por dois grupos. 0
primeiro 6 daquelas que participaram em actividades anti-colonialistas ilegalmente. Jose Ramos Horta era o membro-chave
deste grupo que se encontrava regularmente num parque perto do
ediffcio administrativo. Eram em
principio jovens instruidos da
elite urbana que tinham rejeitado
os seus lugares de funciondrios
do colonialismo portugues. Alguns anos antes do golpe do 25

— Noticias da fronteira tido
conta das violagdes feitas pelos
traidores apoiados por indonesios. Elementos da FALINTIL
para la destacados tem infligido
severos castigos aos provocadores, assegurando desta forma que
a vida das populagoes continue
na normalidade.
rdo, residente em Bidau.
Fiscalizagtio EconOmica de Timor-Leste fez urn apelo a todos
— Mau Bili, residente em Cuos Comites Regionais da FRETIlu-Hum
LIN no sentido de incentivarem
— Manuel Mendonga, residente
ESTRANGEIRO
as populagdes para as colheitas
em Maloa
— Noticias de Lisboa dizem do café e do neli. Todo o apoio
— Miguel dos Santos Oliveira,
que se encontra de regresso a de que carecam ser-lhes-a pela
residente em Manleuana
Atadro o coronel graduado Mario referida Comissio.
— Domingos, residente em
Lemos Pires.
Santa Cruz
A este prop6sito e contra as
— Abilio Fernandes, residente
declaracoes do coronel graduado LIBERTACAO DE PRESOS!
em Hospital
Lemos Pires que acusou os miVicente de Jesus, residente
—
A Comissao de Inquerito Polllitares timores de terem forneciem Culu-Hum
do armamento a UDT e FRETI- tico-Militar, apes inqueritos le— Mau Daci, residente em MaLIN, o Comite Central da FRE- vados a cabo pela mesma e conda-Beno
cluindo
nao
estarem
envolvidos
TILIN emitiu urn comunicado
—Filomeno da Costa, residente
no
criminoso
golpe
da
UDT,
em que contests, tais alegagdes
em Bidau.
que classifica de falsas, tenden- deliberou, por unanimidade, liber— Alexandre de Jesus, residenciosas, tentando apenas escamo- tar os seguintes individuos:
te em Comoro
tear o crime praticado peia UDT
1— Jaime da Costa Mousinho,
— Jacob Gongalves, residente
corn apoio de Lemos Pires e seus
residente no vale de Lahaem Bebora
Iacaios.
ne
— Antonio da Silva, residente
Ainda a este proposito o Coem Becora
2 — Bernardo da Silva, resimae Central da FRETILIN
dente em Matadouro —
— Carlos de Aradjo, residente
reafirma a determinaglio das
Tuanalaram
em Ailoc-Laram.
'glossas forgas no sentido de de3 — Letancio Espirito Santo
fenderem intransigentemente os
Mendes, residente ern Ma- Pela Comissdo de Inquerito Poos interesses do povo maubere
litico-Militar, Alarico Jorge Fertadouro
contra quern quer que seja quo
4 — Abel Fatima, residente em nandes, secretario geral — Agoso nretenda oprimir para o expl°Dili — Matadouro
tinho do Esnirito Santo, delegado
rar.
5 — Mario Henriques Camei-da FALINTIL.
— Na Australia, simpatizantes
Povo de Tiinor-Leste manifestaram junto da Embaixada da Indonesia em Camberra em protesto contra as interferencias da Indonesia nos assuntos internos de
cretario para os Assuntos de PoTimor-Leste, tendo escrito nas FORAM HOJE
litica
Externa da FRETILIN,
INAUGURADAS AS
paredes a frase:
camarada Ramos Horta e de
NOVAS
INSTALACOES
muitos outros camaradas milita4:AMIGOS DA FRETILIN).
DA CCFE
res das FALINTIL.

Cifrain., v "'oft A_

APELOS
— No ambito das medidas urgentes de caracter econOmico
mandadas per em pratica pelo
Comite da FRETILIN, foram tomadas indmeras restricOes, nomeadamente no consumo de cornbustiveis.
Por tal motivo, o fornecimento de energia electrica a cidade
de Dili processar-se-d. das 17 as
5 horas da mania. Daqui fazemos pots urn veemente apelo a
toda a populagd.o da cidade, no
sentido de evitar, ao maxim°,
consumos superfluos de energia.
— A Comisslo de Controle e

Hoje, pelas 11 horas, foram
inauguradas as novas instalacdes
da Comissdo de Controle e de
Fiscalizacdo Econ6mica que passara a funcionar no antigo edifido da ACAIT, em Dili. A cerimOnia simples, mas altantente
significativa, contou coin a presenga dos seguintes camaradas:
Presidente Xavier do Amaral,
Vice-Presidente Nicolau Lobato e
esposa, 2.° Comandante Militar
Hermenegildo Alves, dos Comandantes de todas as Unidades da
Guarnigao Militar de Dili, dos
membros da CCFE, do camarada
Mau Lear, do departamento de
Orientacao Politica do Comite
Central da FRETILIN, do Se-

A Comissdo de Controle e de
Fiscalizagdo Econ6mica a superiormente orientada pelos camaradas Dr. Jose Gongalves tOcnico de Economia), Comandante
Costa Ribeiro (representante do
Comando Militar) e Juvenal Trttdo (membro do Comite Central
da FRETILIN). Nela estdo Integrados os seguintes departamentos: Secretaria Geral, Inspecgdo e Comercio Bancario, Comercio Interno e Externo, servie° de Fronteiras, servigos das
Alfandegas e JAPT, Manutengdo
(requisiMilitar — Generos
goes, Servicos de Combustfveis e
Servicos de Formagdo de Cooperativas.
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de Abril de 1974 em Lisboa Horta
foi exilado para Mocambique devido as suas actividades. A politica deste era nacionalista e anti-colonialista corn uma orientacao
para urn movimento trabalhista.
Depois do golpe de Lisboa como
Associacao Social Democratica
de Timor (ASDT) eles organizaram a primeira greve dos assalariados na histOria de Timor.
0 segundo grupo que represents tuna continua tradicao de resistencia anti-colonialista 6 representado por Xavier do Amaral. Depois de largar a ordem
jesuita Xavier tornou-se urn critic° public° da administragdo
portuguesa e conseguiu consideravel apoi das bases. Ele 6 um
homem que ganhou grande respeito
pela sua coragem
pessoal e a sua insistencia
da dignidade do povo de Timor.
Xavier do Amaral nao foi o membro fundador da FRETILIN mas
foi convidado para aderir depots
da sua fundagdo pelo Grupo do
ASDT. Enquanto que esta tende
para um Movimento Trabalhista
Xavier do Amaral tende mais para um nacionalismo popular. 0
particularmente similar desenvolvimento da copula da FRETILIN
e da desaparecida UDT reforca-se na importancia dada as elites instruidas na hist6ria politica de Timor. Uma grande proporcdo vem das familias dos 411urais». Muitas foram estudar para padres catolicos mas largaram antes de fazer os votos finals.

No dia 21 de Setembro eu visited o Semanario jesulta em Dare distanciado a seas quilt:metros
nas abruptas montanhas das redondezas de Dili. Aqui foi educado urn born niimero de lideres nacionalistas timorenses : 0 Xavier
do Amaral da FRETILIN; o vice-presidente Nicolau Lobato; o comandante militar Rogerio Lobato; — o falecido Domingos Lobato presidente da Unido Nacional dos Estudantes Timores; Alarico Fernandes secretario geral
do Comite Central e o presidente
da UDT Lopes da Cruz e o seu
secretario Domingos de Oliveira.
A missdo de N. S. de Fatima
em Dare ergue-se sobranceira
sobre Dili tendo urn Atadro muito vago no horizonte distante. A
atmosfera quiets dignificadora e
poetica. 0 ex-consul da Australia
Jim Dunm que se estabeleceu em
principios dos anos sessenta disse que debaixo do regime de Salazar o Semindrio era dos poucos locais onde em timor andava
corn dignidade como timor. Apresentei ao padre Jose Alves Martins que o Semindrio tinha conduzido uma especial qualidade de
pessoas ele nao estava ansioso
para aceitar responsabilidades
pelo que produziram mas concordou que Dare tinha tido bastante
influencia a introduzir a inteligencia em timor. Ele falou da
crenga jesuita sobre o desenvolvimento total da pessoa humana.
A igreja em Timor tern sido
vista tradicionalmente pelo povo
de Timor como urn instrumento
do colonialismo, como tantas vezes acontece na histOria, o instrumento foi voltado contra os seus
autores.
Tradugdo de Bonaparte Goinxet

11 de Outubre de 1975
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TEMA,. DA SEIWALINTAL.

COMPORTAMENTO
No momento revolucionario em que vivevmos importa que modifiquemos certos comportamentos de cariz
colonialista-fascista
— A ordem fascista e colonialists 6 uma ordem aparente, ou
seja, uma ordem forgada. Pot
conseguinte, a paz que essa ordem engendra 6 uma paz podre
que s6 6 possivel pelo medo que
inspira IL base. 0 medo da repressilo 6 que a mole que suporta
essa paz que 6 podre porque as
pessoas que vivem nessa paz suportam o peso da opressao e estiolam na miseria, na tome, na
falta de instrudo e educacao,
etc., etc.
— Uma situagdo revoluciondria,
implica necessariamente o contrario de tudo isso. E para que o
contrario da paz podre se verifique, ou seja, a consolidado de
uma paz livre de todos os preconceitos, etc., etc., importa que se
modifiquem as situagOes concretes de existencia para uma mudance tambem das mentalidades.
A par da mudanga das condigoes
concretes da existencia as men-

talidades das pessoas tambem se
modificam mas carecem fundamentalmente de urn suporte
ideologic° ou de educed°. A mudanga das mentalidades implica
por conseguinte uma educed°
das mentalidades. Educar as
mentalidades, portanto pode-se
dizer, o fulcro da mudanga de
mentalidades.
— No momento revolucionario
em que vivemos importa que modifiquemos certos comportamentos de cariz colonialista fascista.
— A relado anteriormente
existente entre superior e subordinado e de manutendores da ordem e o public°, tendem, por innuendos anteriores, a manter
aquele cariz.
— Uma relagio democratica
deve ser implantada como parte
integrante para consolidado do
processo revolucionario que estamos consolidando em prol do
povo de Timor-Leste.

A disciplina revolucionaria exige o respeito pelas
pessoas e sobretudo pelos indefesos
— As mentalidades sao o produto de uma dada situado concreta de existencia. Neste ordem
de ideias, numa sociedade colonial existem em grande 'timer°
se nao na totalidade, mentalidades colonialistas. E as actuagOes,
por conseguinte, reflectem essa
mentalidade.
-- Corn o contra golpe revolucionario rompemos com o colonialismo portugues, tendo-se, pelo
facto, oferecido condigoes favordveis para surgimento de uma nova tsituado» a imprimir As nossas condigoes de existencia. Desfeita portanto a situagao colonial em que nos encontramos, estamos em condigoes de facto numa sociedade livre nao s6 da
Opressao estrangeira mas tambem e sobretudo dos comportamentos opressores que pessoas de
mentalidade colonialistas usam
contra os outros.
- Vem a prop6sito frisar que
era pratica, normal dos colonialistas oprimirern ou violentarem as

pessoas, principalmente as indefesas.
— A discipline revoluciondria
exige, porquanto o contrario seria a negado da referida discipline, que nos portemos diferentemente dos colonialistas, respeitando os indefesos sobretudo.
— 0 respeito pelas pessoas,
principalmente pelas pessoas in
defesas,'6 norma que 6 consignada pela linha politica da FRETILIN. Todas as transgressoes s6
poderao ser compreensiveis pelo
grau de despolitizagao dos transgressores.
— 0 respeito pelas pessoas indefesas 6 a melhor prove de traduzirmos na pratica a nossa
identificagao com a linha politica da FRETILIN. 0 contrario 6
oportunismo, 6 reflexo de mentalidades colonialistas que, como
tats, devem ser combatidas por
todos como inimigos da sociedade livre em que pretendemos
transformer todo o povo de Timor-Leste.

0 oportunismo 6 inimigo do povo porque é uma
pratica colonialista
—0 oportunismo 6 uma manifested° de mentalidades colonialistas ou «burguesas›).
— A linha politica da FRETILIN condena todas as manifestsgoes declaradamente colonialls-tas ou camunadamente progressistas mas que no fundo s6 pretendem vantagens materials e
pessoais aos individuos que se
acobertam corn o nome da FRETILIN para porem e disporem a
seu bel-prazer. Todos os cornportamentos assim orientados
sao reaccionarios porquanto distorcem a pureza de intengoes que

norteia os principios da FRETILIN.
— Vem a propOsito referir que
muitos elementos servem-se de
nome da FRETILIN no momento de transigao que vivemos para exercerem vingangas pessoais
de toda a ordem e especie.
— Corn efeito, existem elementos que, aproveitando-se de momento actual que vivemos exercem represalias contra ressentimentos anteriores e estas represalias caem corn maior intensidade sobre aqueles que, por circunstancias que conhecemos, nao se

nialista. Logo, todo o oportunisA palavra trevolucionata 6 colonialista, pelo que todas
rio»
significa transforas manifestagOes de oportunismar para melhor
mo devem ser corrigidas a tempo
e horas ou reprimidas como tal
— A luta contra o oportunismo
para salvaguarda dos superiores 6 uma luta em que todos devemos empenhar os nossos esforgos.
interesses do povo que desejamos
de Timor Leste livre e indepente.
— No momento em que a tordem» fascists, colonialista e consequentemente opressora, foi
destruida, ao mesmo tempo que
Como pretendemos servir o Povo nao devemos pensar
se econtram criadas condigOes
para o estabelecimento de uma
nem agir como os colonialistas
ordem nova que sirva realmente
os interesses do povo maubere,
— 0 oportunismo 6 uma doen- Uma das manifestagoes tie men- aparecem tambem oportunistas
ga colonialista. As pessoas opor- talidades colonialistas 6 o trato que tentam servir-se da situagito
tunistas pensam que corn os co- que se der as pessosas ditas civis, para se promoverem ou para se
lonialistas brancos fora, elas po- e em particular, aos familiares enriquecerem aproveitando-se
dem ocupar ou servir-se de situa- dos que se encontram detidos ou dessas situagOes de transicao.
goes de privilegio que aqueles co- que nao pertenceram a FRETI— Ha portanto necessidade de
lonialistas adquiriram a custa do LIN por circunstancias que jit conosso povo. Sendo o oportunismo nhecemos. Urn devido respeito e nos prevenirmos contra essas
uma doenga herdada do colonia- considered° a pessoas nestas manifestagOes de oportunismo. A
lismo, importa que a vigilancia circunstancias s6 acarreta vanta- palavra de ordem <Ka luta contide todos possa contribuir para gens para a nossa luta, pots esta nua> abrange por conseguinte
que essa doenga nao estrague a nao compreende apenas as ope- tambem esta frente de batalha.
nossa sociedade.
ragoes armadas mas tambem e A luta continua ate implantarsobretudo, alcangar a unidade do mos na nossa sociedade uma no— Corn efeito individuos ha nosso povo combatente vicios de va mentalidade.
que pensam que uma vez os co- toda a ordem, as tats doengas
— Educados nas escolas e na
lonialistas brancos fora elas tem que o colonialismo tao inteligenque se mexer para ocupar as po- temente soube fomentar para nos sociedade colonialistas, adquirisig5es previlegiadas deixadas va- manter desunidos e assim nos mos todos e cada urn, uma cergas. Este pensamento 6 urn re- poder macs fAcilmente oprimir ta dose de mentalidade colonialista. 0 oportunismo 6 uma das
flexo de mentalidades colonialis- e explorer.
manifestagoes de mentalidade cotas. Como pretendemos servir o
povo nao devemos pensar nem
- Alerta pots contra as ma ni- lonialista.
agir como os colonialistas. Deve- festac5es das doengas colonialis— Para podermos corrigir esmos adoptar uma nova mentali- tas para que o nosso povo seta,
dade a luz dos interesses do povo cada vez macs solidamente unido. ses vestigios do colonialismo, imque procuramos servir e nao na poraue — UNIDOS VENCERE- porta que traduzamos na pratica,
nos nossos actos do dia-a-dia, nas
mera substituido de lugares. MOS.
nossas relagoes corn os outros
camaradas e a populagio no geral, os principios consignados no
programa politico da FRETILIN
Implantar uma nova mentalidade 6 fazer ver e enno sentido de servirmos o povo,
tender quem sao os verdadeiros inimigos do povo
pondo os interesses gerais
acima dos interesses particula— Implanter uma nova menta- desunido, melhor poderem explo- res. Alias, a palavra revoluciondlidade em Timor-Leste 6 tarefa rer a forge de trabalho dos mau- rio significa transformar para
muito fundamental para consoli- beres e a gordura da nossa terra. melhor. E transformar para melhor significa, alem das outras
dad° da unidade do nosso povo.
modificacgoes na vide colectiva,
A unidade do povo, eis o segredo
— Vencidos os inhnigos do po- o adoptarmos uns para corn os
da nossa viteria.
vo, importa juntarmos o nosso outros comportamentos de camapovo a volta de urn ideal — pro- radas, agindo concertadamente
A FRETILIN definiu o povo gresso do povo maubere atraves para o objectivo maxim° comum
como sendo toda a populagdo de da independencia, o Unico cami- — a libertado de todo o povo
Timor sem distingao de credo re- nho certo para a libertado do de Timor-Leste de todas as forligioso ou cor da pele, que se povo maubere. S6 quern nao esta mas de opressao e explored°.
identifique corn os interesses da interessado no progresso do povo S6 assim a libertagao do povo
maioria e trabalhe para servir maubere 6 que procure fomenter sera complete, e s6 assim conduos interesses dessa maioria, a ca- a desuniao entre nes assim como zirernos a nossa luta para uma
made mats explorada pelos colo- os colonialistas fizeram.
vitOria realmente muito brilhante.
nialistas e seus lacaios.
— A luta continua pots contra
— Implanter uma nova men— Os colonialistas e seus la- talidade 6 fazer ver e entender todos os vestiglos do colonialismo
caios que dominaram a nossa ter- quem sao os verdadeiros inimi- para a implantacao de uma menra durante cerca de 500 anos, gos do povo. Para isso temos que talidade revolucionaria na nossa
corn uns tiros de espingarda e o combater todos aqueles que Ian- Patria Timor-Leste, para a libernosso povo unido foram rapida carem ideias racistas, incitam ao tado e progresso do povo mane totalmente expulsos da nossa desrespeitto das pessoas indefe- bere.
natria Timor-Leste mas os ves- sas ou a passar por cima dos estcsrios da aced° colonialista nao calOes dirigentes, a fim de proforam anagados logo que vence- vocarem a desuniao.
mos pela forca das arms os
LE E DIVULGA
- Alerta pots contra tais malacaios dos colonialistas. Estes
,,antfp-Ins estfic mats profunda- nobras que s6 vem a fomentar a
monte marcados nas flosses men- existencia de uma nuvem negra
0 TEU JORNAL
a pairar no ceu brilhante das
talidades.
conquistas politico-militares do
«TIMOR LESTE»
— Com efeito os colonialistas povo maubere sob a direcgdo da
sempre fomentaram a desuniao FRETILIN e do brago armado
do nosso povo para. corn o povo do povo, a FALINTIL.

filiarem na FRETILIN.
— Procedimentos desta natureza constituem grave transgressap a linha politica da FRETILIN que, contrAriamente ao que
6 praticados pelos colonialistas,
usa a reeducado em vez da, repressao.
— 0 oportunismo 6 inimigo do
povo porque 6 uma pratica, colo-
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HIE D IM OIU C11 0 NHO E SO ODD 11 fl OS
evidente que a pratica 6 0
espelho da formagao politica de
cada um. Uma teoria revolucioatria sem a pratica consequente
6 como urn fertilizante langado
dentro duma garrafa. Esse fertilizante pode ser muito born, como
a teoria citada, mas nao tern resultado pratico. Nao produz.E improdutivo. E Wail.
No campo pratico, uma vitdria
militar sem a respectiva viteria
politica 6 urn fracasso. Disso provou-nos a falhada intentona reaccionaria da UDT. A pseudo-vitdria militar, baseada no regime de
terror, caracteristico dos regimes
fascistas, sem ter o minimo de
implantagAo popular, mostrou-nos que, corn armas na mito, a
reaccionaria UDT estava corn
medo. Medo da sua criminosa a cc&o armada. Medo deles prdprios,
pois sabiam que nfto tinhaar o
controle, nem sequer de Dili,
quanto mais do interior da nossa
Pittria. Durante dez Bias a reaccioniria UDT vivia num perznanente estado de panico, fazendo
fogo sobre todos bichos que se
moviam, tentando descobrir ai algum inimigo, porque para eles
tudo era inimigo. NAo sabiam o
que podia acontecer no dia seguinte. Levado pela mentira e
forgado pelo regime de terror, a
reaccioniria UDT fez a sua demagagica propaganda, anuncian-

do vitdrias imaginArias. Na imprensa internacional o Comandante das forgas da criminosa acgio armada da UDT, dito anovimento revolucionfulo anti-comunista de 11 de Agosto) declara
que controlava 95 por cento do
territdrio. Isto quer dizer que
apenas faltava controlar 5 por
cento. Acrescenta, no entanto,
essa declaragtto dizendo que o
Comite Central da FRETILIN
andava na montanha de urn lado
para outro. Sendo de 5 por cento
a mobilidade do Comite Central
da FRETILIN, 6 estranho que
os reacioninos nunca con.seguiram apanhi-lo, como pretendiam.
Urn facto merece ser assinalado: os criminosos da reaccionaria
UDT nunca tiveram apoio da populace.° ou das forcas armadas.
embora tivessem obrigado a cornpanhia de Lospalos e a de Baucau a marchar sobre Dili para os
apoiar.
Isto merece uma ripida anAlise para ver o o fracasso da criminosa accdo armada da reaccionaria UDT. E urn facto que essa
acgao armada estava condenada
ao fracasso, desde o seu primeiro
dia, porque a sinistra orgamzanunca foi capaz de fazer
•
qualquer planeamento, mufti)
menos execute-lo correctamente.
Para planar as suas opera cues,
os neo-colonialistas da UDT re-

correram aos seus patroes colonialistas portugueses, corn a sua
equipa de escumalha de majores
do quartel general e dos gabinetes do colonial-fascista Lemos Pires. Qual e o defeito que isto
traz ? Muitos! Entre eles uma
informagito bastante deturpada
das realidades, das condicoes objectivas de actuagen. Com uma
informage° deturpada inconscientemente, os colonials-fascistas
portugueses debrugaram-se sobre
os dados e planearem a sua operaga° de limpeza, ao Comite Central da FRETILIN. 0 piano era
ate facil demais para os assassinos executarem. Em que consiste
esse criminoso piano ? Consiste
nisso: segunda-feira, 11 de Agosto de 1975, a noite, pelas 23 horas, quando todos ji estavam a
dormir, equipas m6veis de numeros determinados de assassins
pagos assaltavam as casas dos
membros do Comite da FRETILIN. Depots, os camaradas serAo conduzidos para urn lugar solitArio onde veriam a Terra pela
Ultima vez. Outros grupos pagos,
mascarados de militantes de
FRETILIN, provocariam disturbios na cidade e nos arredores
de Dili bem como em vitHas loralidades do interior, simulando urn
golpe da FRETILIN e apareceria a reaccioniria UDT como
defensor do Povo Timor e justificaria o assassinato dos membros do Comite Central da FRETILIN como medida contra a
tentativa de accao armada contra
a seruranca da populace°. 0 colonial-fascista Lemos, que tern
colaborado o mats disfarcadamente possivel na Ewell° criminosa da reacciondria UDT, feeharia os olhos, mandaria publicar
mais urn despacho b sua moda,
varios militantes da FRETILIN
iriam conhecer (ou re-conhecer)
as paredes da prisAo e a vida de
Timor-Leste volta a ser o principio do novo martirio. Como a
Mesta hors herdica supretna consagragdo da vitdria politica
situagas neo-colonial, onde os exmilitar do povo de Timor sob a direcgdo incontestdvel do gloploradores de pele preta domirioso Comae Central da FRETILIN, o Comite de Acgdo da
nam, substituindo-se aos brancos,
6 pior que a situagao de colonizaFRETILIN em Portugal sawla calorosamente o invencivel
do, assistiriamos a constructio de
povo de Timor-Leste o seu Guia a FRETILIN e seu brago
mais prisoes, porque por um lado
armado FALINTIL. Apesar dos inimigos do nosso Povo tentairia aumentar o numero de prirem barrar o nosso acesso a libertagdo atraves via torpes
sioneiros, pois os verdadeiros demanobras que tiveram o seu auge no golpe imperialista e
fensores do Povo nao se torceriam; por outro lado nasceria no
reacciondrio da UDT de 11 de Agosto:
Povo, conduzido pela sua vanApesar das intimeras ofensivas a todos os niveis desencadeaguarda, urn movimento nacionalda no sentido do nosso Povo, mats uma vez se submeter a
-revolucionario para libertar a
escravidao secular como pretendem os traidores os vende
nossa Patria da opressAo e da
pdtriaa a UDT/APODETI o CAF de acgdo da FRETILIN 1 exploragao. Onde ha forga, hi resistencia; onde ha accao, hA reacem Portugal dentro do seu campo de luta jamais intiinidaram
Esta 6 a lei da Natureza,.
e procuraram seguir corn coragem nobre exemplo do Povo de
Os poises querem a IndepenTimor, o seu guia a FRETILIN e do seu brago as FALINTIL
dencia, a Naga° quer a Liberdaque decididamente se langaram na resistencia generalizada e
de e o Povo quer a Revolucito. A
Revolucao 6 a festa do Povo porseguiram sempre o rasto da estrela branca. A estrela de FREque 6 na Revolucito que o Povo
TILIN sinal da form do poder e da vitdria do Povo de Timor.
se liberta do jugo dos seus opressores e exploradores.
Unidos venceremos
HA cerca de dois meses que a
nossa Patria foi obrigada merViva FRETILIN
gulhar-se na guerra, imposta peViva FALINTIL
los reaccionarios. Essa guerra
foi habilmente conduzida pela
Viva Timor-Leste Independente.
FRETILIN, como Unica e leenma vanguarda do Povo Timor,
Lisboa, 3 de Outubro de 1975. — Assiturido: Abilio
para desinfectar do nosso seio
sociedade nociva, prejudical a
Aradjo.
saUde politica do nosso Povo. A
luta armada 6 a forma superior

Do CAF

Mensagem

ao Comite Central

da luta politica, desde que esteja
ao servigo do Povo. Todo o problema colonial comega por ser
problems politico, cuja solugio
pode ser resolvido ou nAo politicamente na mesa das conversagOes, conforme o grau das contradigOes existentes entre o Pais
colonizado e o Pais colonizador.
A accao armada de urn grupelho
contra a vanguarda do Povo Timor traduz a face avangada de
luta, de classes a que o nosso Pais
se encontrava nas vesperas da
Independencia. Este caso 6 urn
caso especial na historia de descolonizagdo em que o desespero
da classe exploradora a levou a
uma acgao suicida, sabendo ser a
Unica maneira de poder continuar
a dominar, oprimir e, portanto,
explorar o Povo Mau-Sere. A acgao foi suicida, pots sabendo de
antemao que se for derrotado sesia o fim da sua existencia, como
alias foi.
Como 6 que foi possivel chegar-se a esta situactio? Isto 6 justificavel pelo desfasamento profundo existente no processo de descolonizacao portugues. Explica-se
ta,mbem pela situacao ca6tica, e
anacronica que Portugal esti
atravessar, corn tendencias a virar para direita, se alguma vez
se esteve b. esquerda. Os capitalistas que dominam Portugal,
vendo fugir das maos os seus
mercados certos, havendo a necessidade premente de assegurar
o seu controle, tentam as co16nias como centro de consumo
dos seus produtos, que nAo podem
competir no mercado internacional: Assim vimos os acontecimentos de 7 de Setembro de
1974, de Lourengo Marques, em
que os reaccionirios tentam evitar a entrega do Governo Provisdrio nas maos da FRELIMO, a
tentativa fustrada de 11 de Margo na Republica de Guine-Bissau,
os massacres de S. Tome e Principe, os reecontros armados de
Cabo Verde e o desarmamento
dos soldados caboverdianos e actualmente o impasse do governo
colonialista portugues ao iniciar
o ataque armado dos exploradores do Povo Angolano contra a
sua vanguarda o MPLA, culminando corn inumeros massacres
dos elementos das forcas armadas e da populagdo indefesa.
A propria colocageo do colonial
fascista e agente da CIA Lemos
Pires, foi o comego da tentativa
da saida neo-colonial que queriam
dar b, nossa Pitria Timor-Leste.
Corn a sua capa de pacifista, e
talvez pior que isso, paternalista, o colonial-fascista Lemos- Pires, assasino de largas milhares
do Povo inocente de Tirnor-Leste,
trazia na sua mala os pianos de
comercializagao de Timor-Leste.
Jakarta, Camberra, Bankok, Suharto, Whitlam, All Mortopo, etc,
sao nomes que traz bem gravados
na mem6ria para o seu ttrabalho,. As manobras imperialistas
comegam a aparecer a tona
quando chegou a parte mais dificil da sua missito: fingir dar liberdade, quando estava a abrir o
caminho da transmissao da coldnia para outro patrAo. As suas
artimanhas foram descobertas.
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Mas, astuto como 6, experimentsdo na acgio psicoldgica nas suas
missOes de assassinar o Povo heroica da Guine-Bissau, o colonial-fascista Lemos Pires tenta levar
a efeito o que o seu professor planeou para o camarada Amilcar
Cabral, corn uma diferenga a assinalar: enquanto que o seu professor, menos experimentado,
apenas pensava em assassinar o
camarada Amflcar Cabral, lider
do Partido Africano pars a Indspendencia de Guine e Cabo Verde
(PAIGC), o colonial-fascists e
agente da CIA Lemos Pires, corn
a experiencia passada na Guine-Bissau, sabia que era necessirto
acabar corn todo, ou pelo menos,
a maioria do Comite Central da
FRETILIN. Sabia isso muito
bem, porque na Guini-Bissau a
morte do camarada Amilcar Cabral nAo veto alterar em nada a
luta pela libertacito nacional e
exterminio do sistema de opressito e exploragito do homem pelo
homem. Com essa experiencia, o
colonial-fascista e agente da CIA
Lemos Pires, assassino do Povo
Timor, compreendia que a ellminagdo fisica do principal lider
nao era suficiente. 'rinha cornpreendldo que a luta nit° era felts • por uma pessoa. A luta 6 do
Povo Timor, conduzida pela sua
(mica e legitima vanguarda,
FRETILIN. Mas errou ao pensar
que a luta 6 feita por um grupo
de peasoas. A luta de libertacito
nacional, para atingir o seu objectivo, sao necessArios dues condicoes:
Ser uma luta do Povo colontzado, ser necessirio o preprio Povo a pegar em armas para expulsar da sua terra o estrangeiro, o
colonizador. Mas para que isso
seja realizivel corn pleno exito,
6 necessirio que essa luta seja
uma revolugao, isto 6, uma alteraga° profunda do sistema existente. Totals precisamente, essa luta deve ser uma luta pelo fim do
sistema e exploracAo do homem
pelo homem.
A luta armada 6 a forma superior da luta politica, desde que
esteja ao servigo da larga massa
trabalhadora, ao servigo do Povo
oprimido e explorado. Essa luta
seria o principio da sua Libertacit°, a porta aberta da sua longa Revolugio, a luz da sua Liber-

dada.

A viteria sera nossa, embora o
caminho seja sinuoso.
FRETILIN venceri pots eta
Povo e a luta do Povo 6 sempre
justa!
A luta continua, em Diili e nas
montanha,s!
Pitria ou Morte! Veceremos!

Maubisse, 3 de Outubro de
1975.

0 JORNAL DO POVO MAU SERE

PAG. 5

11 de Outubro de 1975
111.••■•••smasass

TIMOR
Ao raiar do mete sentir,
Quero contigo sorrir
Corn amor e gratidao!

De horizonte 6 um miradouro,
Que o Astro-Rei, de purpura e ouro,
O beija corn seu clar'do!

Sob amor e gratidao do teu au,
Vivo envolto no Wu
Do teu risonho Torrao!

O passad) das tuas gentes! 7...
Oh! de raiva cerro os dentes,
Pots recordo-o coin tristeza:

Herdei do teu ente a simpleza,
Do teu genie a gra viieza,
0 engenho de poetizar!

Desprezo! Exploracao!
Injustica! Opressao!
Obscurantismo! Pobrezal...

Arno do teu ar a dogura,
Dos tens dial a formosura,
Das tuas ayes o trilar!;

Os teus MAIORES de entdo,
No peito face mencao
Dos que tanto pelejaram,
— Dos VALENTES ALTRUISTAS
Contra os Colonialistas,
Com aeu Gangue te banharam:

Do teu POVO a cancao,
Das tuas noites o sertao,
Das tuas manhas o candor!;

Em Same, DOM BOAVENTURA,
De Manufahi na dura
Guerra. Outros, de Cool

Das tardes a grandeza,
do teu sol-panto a lindeza,
Dos taus bosques o verdor!

E Cutubaba, na luta.
E de Bui Carl na grata,
CAPIR BIABANAS estd!

Balbuciei nos teus braces
A lingua de vastos passes,
A lingua de Portugal!

TIMOR, Terra de fmcheiroso
Banda
ontem vices°,
Hoje de apagado vulto!

TIMOR, Terra benfazejal...
Conquanto um dia eu Inert° esteja,
Sou teu amigo perenal!

TIMOR, Terra de magia,
De enema() e de poesia,
De subsolo rico...oculto!

A Montanha que te alberga,
Quern a ve que a vista erga,
0 RAMEL.A.0 altaneiro!...

TIMOR, -Terra que vicejal...
Minha PATRIA onde lampeja
Um future de esplendor!...

Imponente, se verdeja
A luz do Sol que dardeja,
Mais se alteia... prazenteiro!

Este canto, arte vil,
Mais grutesco que stibti2,
Te consagro com amor!

Despontado... a sua imagem,
Eis a torre de menagem,
Do teu ser nobre Padrile!

A sacratissima pritica

(fi pollticalltes burgueses
Golpe histerico
de elite desenfreada
corrupceio de mantes assanhadae
a vingar fulgores empiricos
de uma, sociedade capitalista
minoritdria
saques a mauberes empobrecidos
em reilees arrojadoa
espiritos tacanhos em desmando
da desordem, da violencia,
da violacao aos parcos bens
de eternos explorados,
facanhas inglorias
a vomitar tristeza em incendios
morticinios
tirdnica vilania
actos mesquinhos
a reprimir a liberdade de oprimidos
repressaes hostis
a desunir urn pave que se unit&
crimes horrendos
a marcar decididamente
conceitos falsos de
puritanismo
num afloramente sanguine/7'10
diabdlico
encarnkado
titeres acoitadas em
santudrios
de sorrisos de iluseee
de fantasias delirantes
intelectuais trukbidos
em fingidos sobressaltos
ambiciosas
tortuosos
estereis
subversives
— eis a producao/imagem dos
instrumentadores burgueses
cafila colonial-fasciata
desregrada UDT panto

EUGENIO SALVADOR PIREB

SHA'A NA NA

1

Poesia Rsvoluoionaria:

A CULPA E DO VENT()
o vento lest.

subiu d Montanha
e ao soprar
fez agitar
ama Raiva
tardia
Castanha.
E a terra Timor
sem ficar vazia
sem ficar estranha

por: In,acio (le ilk lira

/sk Cruz Vermelha Internacional e a

M.a,squi foin hacfodac tuir ores,

(ASIAT) sac, Bois organismos de ajuda

anin Histetia nian hi dadaun
ona iha rat timur nia laran.

humanitaria que tem vindo a prestar

Maubere iha foho, hodi nia siac

ao povo de Timorleste valioso au-

modun rat claran, nia neon halift
nacloque dadaun nodin tada nia

xflio. A gratidao do povo Maubere a

balin nu'u-dar ema, nodin fanun

estas duas

desfez-se em magia
ikon mail tamanha
tal qual se previa.

nia neon nu'u-dar politik. Atu

— Que o diga Mau-Bere

rat timur bet liu tan, bot liu tan

em sea sdbio entender!

nia quatan ho tact e rat seluc...

organizacoes é simples-

mente inesquecivel.
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tellebrosa estrat6gia
de Lemos Pires
Coincidencias sintomaticas rodeiarn a presenga de contestado
coronel Lemos Pires em Atafiro.
Goradas as suss tenebrosas
tentativas de zeloso lacaio do imperialismo atraves do seu instrumento Moil, a UDT, o coronel
Lemos Pires adopta nova estrategia para submeter o povo de Timor-Leste as garras da exploraglio imperialista.
Corn efeito, desmantelada e escorragada a UDT do territorio de
Timor-Leste, Lemos Pires, nao
conseguindo pela repressao atraves do seu instrumento o golpelho fantoche da UDT, joga nova
cartada, retira-se a Lisboa para
de novo regressar ao seu refAgio, a ilha do AtaCwo, donde descansadamente e a boa maneira
de Pilatos pode manobrar os cordelinhos atraves do fantoche Lopes da Cruz e correlizionarios
Carrascal5es presentemente acoitados em territdrio Indonesia.

Quando o Govern Portugues
manifesta desejos de conversagoes corn a vanguarda do povo
de Timor-Leste, a FRETILIN,
eis que ressurge nova emissAo
radiof6nica proveniente do territorio indonesio, posta a disposigao da parelha Lopes da Cruz e
CarrascalOes, ao mesmo tempo
que o territhrio de Timor-Leste
violado corn tiros de morteiro
do outro lado da fronteira.
Porem, a vigilancia da FALINTIL, brago armada do povo
de Timor-Leste conduzido pela
sua vanguarda a FRETILIN, repeliu pronta e energicamente tats
surtidas traigoeiras.
Entretanto a vida continua a
decorrer normalmente em todo 0
territdrio e presume-se que o
Comite Central da FRETILIN
venha a confirmar Portugal como local para as conversag5e,s.

Tiro de Ttajada : (2)

uOBJECTOS» DE MUSEU
Edificio para museu ja hi mutt° tinhamos em Dili. Faltavam

apenas os objectos dignos de nele
figurarem, ja que muita,s e valiosas pegas do artesanato local foram transferidas para been longe
de Timor, arrecadadas nas malinhas de canfora, nos caixotes
de sandal°, de pau-rosa e de outras saudosas especies florestais
dos velhos colonialistas.
Contudo, e quando menos se esperava, eis que, de um dia para
0 outro, o vetusto edificio de Museu de Timor se viu dotado de
(precioso, recheio: apodetis de
todos os feitios e tamanhos.

casa tao rams exemplares do artesanato (melhor diriamos, da
fauna) regional.

N6s, os verdadeiros nacionalistas de Timor-Leste, de ha muito
preparavamos o destino a dar a
semelhantes e antiquadas pegas.
A APODETI, sucursal da Indonesia em Timor, acoitando-se
sombra protectora da bandeira
daquele pais, foi rapidamente ultrapassada e desacreditada pelo
amor patrio dos timores. Por isso teve o destino que merecia,
aquele que normahnente 6 dado,
As vezes por caridade, as coisas
velhas, curiosas mas de.sactualizadas: FOI PARA 0 MUSEU!...

Justiga seja feita a quem teve
a fells Meta de arquivar naquela

MALI MANDE'

Mensagem aos irnidos mauberes que
Traducao de um artigo foram arrastados para Timor Indonesio,
de Jill Jollife em Nation Review, n.° 51
pela criminosa associacao (a ex UDT)
'Outubro 1975
A creaga de que nenhum movimento de libertagao indigena
existiu em Timor antes do golpe
de 25 de Abril em Lisboa, tem
sido o ponto fulcral da politica
da Australia em relagao ao territorio.
Em Julho de 1973 o Departamento dos Negecios Estrangeiros
frisou num &Aliment° acerca de
Timor: (0 GO% erno Australian
defende totalmente o principio da
auto-determinagao e Independencia para paises que nao se governem mas na ausencia de indicagOes sobre movimentos indigenas de libertagao corn certa
forga em Timor Portugues:...
as actuais relagoes da Australia
nao sao incoerentes corn a nossa
politica de obrigagOes para corn
a ONU...,
Mr. Witland reiterou aquela
crenga numa certa dirigida ao
Senador Gietzelt nos principios

deste ano. 0 futuro do Govern
da FRETILIN pode nao ser facil
dados os graves problemas politicos civis e militares que enfrenta, mas a sua origem esta
pelo menos de 3/4 do seculo.
Desde o tempo da primeira Administragao Portuguesa estabelecida a meio do seculo XVII que a
histdria de Timor tern sido Caracterizada com revoltas peri6dicas contra a presenga portuguesa
muitas vezes confundidas com rivalidades tribais. Os portugueses
tern tradicionalmente usado estas rivalidades para seu preprio
interesse. Os diurais) (regulos)
timores tern sido sempre a chave
da mudanga social: o regime colonial tern historicamente conseguido que urn seotor dos cliurais)
colaborassem com a administragao portuguesa. Mas o criar uma

defender o Povo contra os inimi- traidores, exploradores a ladroes.
Vira a arena contra eles... Quangos da nossa Patria.
do tiverem uma espingarda na
Atenglo irmaos Mauberes que mao matem-nos... se votes mase encontram no Timor indone- tarem os Carrascaloes, Chico Losio... Vejam quern sao os nossos pes, Domingos Oliveira e o Capiinimigos... Sao as seguintes pes- ta° Lino estao a fazer urn gransoas... Joao Carrascalao e Mario de servigo ao vosso Povo, ao PoCarrascallo, cujo pal Carrasca- vo Maubere. Irmitos Mauberes
lao foi um colonialists e explora- que estao no Timor indonesio,
dor que enriqueceu a custa do atengao aos ladrOes. Eles arrasPovo Maubere. A plantagaa de taram-vos para 0 diante. Eles arCaituco-Loa agora pertence no rastaram-vos para longe das vosPovo Maubere, pertence ao Povo sas terras, vossas cases vossos
de Liquiga. Irmaos, eases dois familiares. A FRETILIN ganhou
sao inimigos, sao exploradores. e agora 6 o Povo Maubere que
Eles a que vos arrastaram para vai controlar as suas riquezas,
longe das vossas terras, das vos- as plantacOes de cafe, etc. Voces
sas casas, dos vossos familiares devem voltar para a nossa terra,
e amigos. Eles agora querem que pots n6s estamos a vossa espera.
votes lutem contra a FRETILIN
para que eles voltem outra vez
Dili —Timor-Leste, 9 de OuTropas espalham-se per todo o para a plantagao de Caituco-Loa.
(Continua na pdg. 2) Timor-Leste, sempre alerts para Irmaos, matem-nos !... Eles sao tubro de 1975.
A partir de hoje todos os dies,
vamos dirigir algumas palavras
para votes. Nos sabemos que votes se encontram no Timor Indonesio e que passam mal. Esti°
longe das vossas terras, das
vossas casas, dos vossos bens, dos
vossos familiares, dos vossos amigos. Voces estao numa terra estranha.
A FRETILIN deseja o vosso regresso. Regressem a vontade,
sem medo, pots a guerra terminou no Timor-Leste. 0 nosso Povo em Aileu, Bobonaro, Atsabe,
Dili, Lospalos, Oe-Cusse, etc. est&
feliz, esti a trabaihar na horta
e nas varzeas, corn mais vontade
e maior fe pois a terra pertence
ao Povo Maubere, o Timor Lede
pertence ao Povo Maubere.
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Na sua chegada a Darwin a delegacao, que se deslocou para
Lourenco Marques a fim de desenvolver trabalhos diplomaticos
preliminares corn vista a independencia de Timor-Leste, deu
uma entrevista a radio ABC, tendo o camarada Mari Alkatiri
prestado importantes declaraciies sobre a situac5o no 1 imor-Leste, focando principalmente as violacoes do nosso territOrio
pela fronteira.
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