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Depoita de no ter violado a fronteira corn tiros de artilharia, 
eis que a Indonesia pela Boca do men Ministro dos _Neal:lock:pig ]Es-
trangeiros Adam Malik nos acusa de termos lido nOs a fazer tais 
violacOes. 

Lamentamos que a gigante tenha feito tais afirmacOes em relacio a urn vizinho tao 
pequenino. Contudo como a razao esta no nosso lado, e a causa que estamos defendendo 
6 uma causa justa, nOs continuaremos a defender a nossa terra e o nosso povo pela con- 
quista da independencia national. 

LEMOS PIRES... E 0 SEL MUTISMO! 
Fazer arrastar o problema de descolonizacao de Timor Leste e tuna prova da ineapaeldade do Governo Portugues eta reaastunir a sua pernuutesoia nests terrttorio pars 

especificar o (s) processo (s) que conduza(m) a tuna solugao que se identitique corn a actual situagao na nom. Patria. 
0 Governo Portugues nao se pode abater e muito menos alhear-se do resultado dos conflitos que exiatiram na nossa terra, da agitacao armada que a UDT provocou, 

minim como nao pode esquecer que ainda tern deveres por cumprir em Timor. 
0 desinteresse de Governo Portugues em exercer a sua respon.sabilidade nesta hora crucial do processo de descolonizagao deste territorio, podemos dizer, que 6 a ex-

plicagao do fracasso do governo local de Lemos Pires, ao estimular claramente a acgao reaccionftria da UDT. 

Lemos Pires, em Portugal, pin-
tos a manta ao afirmar que efez 
diversas tentativas para levar a 
UDT e a FRETILIN ao dialogo) 
e que stalharam completamente), 
cpela negativa sistematica da 
FRETILIN), acusando ainda os 
militares timores de terem adop-
tado posigOes partidarias. 

0 sabujo LP mentiu e enga-
nou muita gente. Nero disse, po-
rem, que ele, como governador de 
Timor, incentivou o golpe ude-
tista, e que nunca deu satisfa-
gao as condigOes propostas pela 
FRETILIN para travar o derra-
mtunento de sangue, que ele ape-
lidou de inexequiveis ( ! ? !) e que 
ele tentou, atraves de conversa-
gOes corn a tropa auma acgao su-
partidaria) incutindo-ihes a ade-
sao ao movimento. Nero disse 
mats que ele e o sett comando 
se encontravam de boas relagOes 
corn a UDT e que, quando a 
FRETILIN, preocupada corn a si-
tuagao drastica em que o povo 
estava vivendo, resolveu passar 
a accao e neutralizar os reaccio-
&trios, controlando Dili, fugiu 
corn o seu sequito para Atatiro 
numa retirada cobarde e signifi-
cativa. 

Nero declarou em Portugal que 
se negou a voltar para Dili rem-
surnir as fungoes de representan-
te do Governo de Lisboa. Porque, 
Lemos Pires? 

Lemos Pires voltou de Portu-
gal. Esta em Atadro. Corn que  

ideias tare. vindo ? Que instru-
goes teat recebido ? 13 uma in-
cognita, porque o mutismo de Le-
mos Pires comegou quando se 
delineava a derrota da UDT a fu-
giu para Ataftro. 

E para per o povo de Portugal 
numa situagao de ddvidas quanto 
ao controle efectivo do territerio 
pela sua vanguarda, Almeida 
Santos, que nao passa tambem 
de urn farsante, pes reserves 
quanto a instauragao da ordem 
nests ex-colonia portuguesa. 
Vem a Timor, acoita-se em 
AtaUro, nao sat de la a nao ser 
para conversar corn o Governo 
Indonesio e volta a Portugal 
proferir sentengas, de que estava 
habituado em Mocambique. 

Disse ele que quando nao for 
possivel fazer macs nada a 61- 
time atitude seria entregar a 
crianga no regago da ONU: a 
ONU que tome conta delay. Bela 
(rase do Almeida Santos, o ho-
mem que o Governo Portugues 
descolonizador nomeou ernissa-
rio para os assuntos de Timor!!! 

afiltima atitude) — que, es-
tamos a ver, sere. a segunda al-
ternativa no caso de o Povo de 
Timor Leste continuar, ate h. 
Morte, defender intransigente-
mente a integridade do seu pe-
quenino Pais, opondo-se, portan-
to, a primeira que seria, ou me-
lhor, é o desejo initial do Go- 

(Continua na pdg. 6) 
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0 SENtiOR MINK FAVARO`?... 
Industrial de hotelaria, actual proprietOrio do (Hotel 

antiga pens& residential rifiramar)4 quem d o senhor Frank 

A. Favaro?... 
— 0 que n6s pod,emos adiantar, para jd, d o seguinte: que 

no sem estabelecimento hoteleiro se praticam pregos muito 
mats elevados que nos melhores hotels de Timor. Aqui fica 
registado, como pequeno exemplo, o prego cobrado, hole, pelos 
seguintes artigos de (bar), alguns de produgdo local: 

1 garrafa de cerveja cLaurentina 25$00 
1 prego 10$00 
1 laranjada (Minhota, 12$50 

2 pires de amendoim 10;00 

Agora perguntamos: estardo correctos os pregos pratios-
dos, ou estaremos em presenca de um crime de especulagdo? !... 
Has n6s, verdadeiros nacionalistas de Timor-Leste, tide admi-
times mais exploradores. Quem duvidar... 
... No estabelecimento hoteleiro do sr. Frank Antonio Pava-
n) acha-se afixado o seguinte andncio, sem o imposto de Belo 
devido, saliente-se: IISTO E PROPRIEDADE DE FRANK 
ANTONIO FAVARO, CIDADAO AUSTRALIANO E REPRE-
SENTANTE DO GOVERNO AUSTRALIANO EM TIMOR). 

Mas sera mesmo verdade que este senhor industrial de ho-
telaria tem poderes ou credenciais bastantes para represen-
tar o governo australiano no nosso pais f !... Quern the conic-
riu tal autoridade e the dispensou o necessdrio lagrement)?... 

Ah, camaradas timores, deixemos de uma vez para sempre 
os saudosismos do passado e vamos todos, sem demora, ave-
riguar convenientemente quern silo as pessoas quo ainda por 
cd se encontram, camufladas de oportunismos de qualquer 
especie! 

Por hoje d tudo. Apenas deixamos no ar a seguinte per-
gunta, um tanto ou quanto indiscreta: quern é, afinal, o senhor 
FRANK ANTONIO FAVARO ?!... 

ontem a delegacao chefiada 
pelo camarada Mari Alkatiri teve 
uma importante reunia,o corn o 
camarada Vice-Presidente da Re- 
publica Popular de Mocambique, 
tendo ainda contactado corn em- 
baixadores de paises nossos ami- 
gos acreditados em Lourenco 
Marques. 

Destes encontros foram alcan- 
cados resultados muito positivos. 
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NACIONAL 

Em Dill 

— Em Dili, a situagao torus.- 
-se cada dia mais exemplar. 

No domingo passado, registou-
-se grande afluencia as missas 
e nas praias havia grande afluen-
cia do public°, principalmente jo-
yens e criangas. Entretanto, co-
mo haviamos noticiado, os cam-
pos de Malinamo, Madohi, etc., 
encontram-se 	exemplarmente 
preparados e estao-se a pzoceder 
a reparagao de casas que sofre-
ram danos desta guerra iniciada 
pelos criminosos da reaccionaria 
UDT. 

Corn o esforgo de todos vamos 
assim apagando da face da cida-
de os danos materials e morals 
causados pelos assassins da 
UDT. 

— Encontra-se em Timor-Leste 
uma equipa da RTP (Radio-Te-
levisao Portuguesa) que filmou 
em Liquiga, Maubara, Malian 
Atababae e Balibd. Equipas de 
filmagem e jornalistas e repOr-
teres, australianos, neozelandeses 
e outros tambem estiveram no 
nosso territorio. 

— Noticias ainda ndo conflr-
madas dizem que, de caracter 
pessoal, clever& chegar a Dili, 
procedente da Australia, o Direc-
tor dos Negocios Estrangeiros 
daquele pais, acompanhado de 
uma equipa de colaboradores. 

— No dia 13 de Maio, ao flm 
da tarde foi rezado tergo na nri-
sdo do Q G, dirigido pelo Rev. 
Pe. Costa Lopes. 

— Encontra-se regressado a 
Dili o Comandante Militar Roga-
rio Lobato que durante cerca de 
uma semana se deslocara a zona 
leste para fazer ponto da situa-
cao. 

Pelo interior 

- Noticias da Maliana dizem 
que a situagao continua calma e 
que existem grandes quantidades 
de arroz em armazans. Nota-se 
contudo que uma parte da popu-
lagao tinha sido obrigada pela 
assassina UDT a fugir para a In-
donesia, onde, segundo informa-
goes dignas de credit°, estarao 
passando forne. 

— Recebemos a informagao de 
que Uato-Carbau e Uato-Lari se 
prontificaram a fornecer a Ma-
nutengao Militar cerca de 10 to-
neladas de nen. Providencias es-
Lao sendo tomadas para a efecti-
vagdo deste fornecimento. 

— Noticias de Ermera, Hatolia, 
e Lete Foho dao conta que naque-
las localidades, a populagao que 
se encontrava refugiada no mato, 
corn os esclarecimentos, ja regre-
ssaram as suas casas e estao 
trabalhando nas respectivas hor-
tas e varzeas. 

— Ermera, o delegado regio-
nal encontra-se empenhado na 
organizagao de umacreche des-
tinada a recolha das criancas 
orfas, cujos pais foram mortos 
pelos criminosos da UDT. 

— Ainda em Ermera, toda a 
populagao colabora corn as forgas 
all estcionadas, na vigilancia e 
na execugao de trabalhos de re-
construgao. 

— Noticias provenientes de 
Baucau informam que o povo da-
quela regiao se encontra ia or-
ganizado em cooperativas. 

— 0 departamento de relacOes 
externas da FRETILIN desenvol-
veu nos filtimos dias intensa ac-
tividade de contra-propaganda, 
tendo neutralizado a propaganda 
estrangeira que tem vindo a 
apresentar uma imagem falsa da 
heroics e justa luta do nosso po-
vo contra os traidores apoiados 
por estrangeiros que tern vindo a 
violar as nossas fronteiras. 

Assim, foram enviadas mensa-
gens a todos os paises do mun-
do, destacando-se as enviadas ao 
Comae de Descolonizacao da 
ONU na pessoa do seu Presiden-
te e Vice-Presidente. 

ESTRANGEIRO 
— Anteontem e ontem o cama-

rada Vice-Presidente Nicolau Lo-
bato manteve intensos contactos 
corn o exterior, nomeadamente 
corn o camarada Marl que neste 
momento se encontra em Louren-
go Marques, e elementos do Go-
verno Portugues em Lisboa. 

— A Juventude progressista 
australiana continua a desenvol-
ver intensa campanha a favor da 
legitima representante do Povo 
Maubere — A FRETILIN, pro-
testando energicamente junto da 
embaixada Indonesia acreditada 
em Camberra, contra as provoca-
gOes e violagoes do nosso territe-
rio por parte de indonasias e 
seus lacaios. 

Do Ministario dos Negocios Es-
trangeiros exarou-se o seguinte 
comunicado: 

cFoi recebido pelo Secretario 
do Estado dos NegOcios Estran-
geiros, dr. Medeiros Ferreira, o 
embaixador da Republica da In-
donesia, a quern foi entregue uma 
nota exprimindo o grande empe-
nho do Governo Portugues de ob-
ter a cooperagao do governo in-
donesio no sentido de serem pron-
tamente transportados para Por-
tugal 23 militares que estiveram 
detidos pela UDT em Batugade, 
no Timor Portugues. Consoante 
comunicacao oficial do Comity 
Internacional da Cruz Vermelha, 
aqueles militares haviam sido en-
tretanto contactados por urn re-
presentante regional da mesma 
organizacdo internacional, em 24 
de Setembro findo, na lacalidade 
de Atapupu, no Timor indonesio, 

Assim, o apoio internacional 
dia a dia vai sendo mats firme, 
claro e mais efectivo, como se fi-
cou a saber atraves destes con-
tac do camarada Vive-Presidente. 

— Enquanto o nosso povo, de 
colaboragao corn o seu brago ar-
mado, a FALINTIL, luta heroi-
camente para esmagar os traido-
res e estrangeiros que tern viola-
do a nossa fronteira, telegramas 
sao recebidos pela FRETILIN a 
dar conta do apoio que nos 6 dis-
pensado pelas nagOes progressis-
tas do Mundo. Assim, entre ou-
tros paises destacamos: Argelia, 
MPLA, Guine Bissau, Cabo Ver-
de, Guinn Conakri, Laos, Lesotho, 
Libia, Maleaxe, Marrocos S. To-
me e Principe, Russia, Republi-
ca Popular Yemen, Republica 
Democratica Vietname, Republi-
ca Arabe Yemen, Republica De-
mocratica Alema, Repfiblica So-
cialista Romania, Republica Po-
pular Coreia, China, Tanzania, 
Cambodja. 

— Entretanto a vida prosse-
gue corn calma na nossa Patria. 
Assim, para poder responder 
mais cabalmente as solicitagoes 
do actual momento, o Comae 
Central vai passar a funcionar no 
edificio do Lar dos Estudantes 
para assim poder montar urn es-
quema de direcgao mais conforme 
corn a actual situagao da nossa 
luta. 

— Assim, um grupo que se in-
titula (AMIGOS DA FRETI-
LIN) chamou a si a responsabili-
dade sobre a colocagao de dIsti-
cos nas moradias das autoridades 
indonesias residentes na capital 
australiana que diziam: A FRE-
TILIN VENCERA, e cNAO SE 
METAM NOS ASSUNTOS DE 
TIMOR-LESTE). 

onde se encontravam sob protec-
gao das autoridades indonesias. 

0 encarregado dos negocios de 
Portugal em Djakarta foi  ins-
truido pelo Ministerio dos Neg6- 
dos Estrarngeiros no Sentido de 
cios, Estrangeiros no sentido de 
praticar alt, hoje diligencia iden- 

Jornal (Republica) n.• 15 815, 
de 2 de Outubro de 1975. 

COMENTARIO: 

Fontes de informacdo interna-
cionais dizem que a UDT refu-
giada na Indonesia ameacou ma-
tar 22 destes prisioneiros. 

Lembramos que a FRETILIN 
jd devolveu os seus detidos por-
tugueses em 10-9-75, bem trate', 
dos e ate cheios de saiide. 

Afinal!!!!! onde estdo as vir-
tudes da UDT que talo pdra de 
falar em Deus?!... 

— 0 camarada Presidents Xa-
vier do Amaral recebeu urn tele-
fonema do camarada presidente 
da Repftblica Popular de Mocam-
bique, Samora Machel, no qual  

aquele lider do povo irmlio de 
Mocambique reiterou todo o apoio 
6, causa de Timor-Leste stray& 
do seu guia a FRETILIN. 

Em reungto realizada entre o 
ComitO Central e o Comando da 
Falintil foi analizada profunda- 
mente a situagao politico-militar 
do territOrio tendo sido propos- 
tas para estudo as formalidades 
da Independencia de Cimor Leste 

Pedido o regresso dos 
militares detidos pela UDT 
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TAREFAS REVOIRIONARIAS 
—cNio ha tarefas mats im-

portantes e tarefas menos im-
portantes, ha tarefas revolucio-
narias,. Estas palavras dizem 
que urn processo revolucionario 
abrange todos os campos das 
nossas actividades, a todos os ni-
veis e em todas as formas da 
sua expressOo. Assim, varrer a 
rua neste momento ou trabalhar 
nos campos e ser dirigente ou 
executar trabalhos de Gabinete, 
esta-se a executar um trabalho 
revolucionario, esta-se a contri-
buir para a reconstrugao nacio-
sal da nossa Patria Timor-Leste, 
esta-se a contribuir para o Pro-
gresso do povo maubere, esta-se 
a executar tarefas igualmente 
revolucionarias. 

— Antes havia cpatrOes, a 
quem se executavam esses tra-
balhos, para quern lam todos os 

aNao ha tarefas macs im-
portantes e tarefas menos 
importantes, ha tarefas re-
volucionarias» 

lucros e vantagens. Agora, as 
mesmas tarefas assumem novo 
cariz, ganhem uma dimensio 
nova dentro de Timor-Leste. 

— 0 caracter de importAncia 
nestas ctarefas igualmente revo-
lucionarias) reside apenas na 
urgencia ou prioridade a dar a 
umas e outras. Assim, como 
urgente neste momento, nas zo-
nas respectivas, fazer-se a colhei-

_ ta, ou do cafe ou do neli, que es-
tas tarefas tenham o maxim° de 
participaglio de que necessita-
rem. 

— S6 assim lutaremos melhor 
para coroarmos as nossas vitdrias 
com o fim da exploracao do ho-
mem pelo homem, por urn Timor-
-Leste verdadeiramente livre e 
verdadeiramente independente. 

Dili — Timor-Leste, 13 de Ou-
tubro de 1975. 

SO • 

— A afirmaglio de que as ta-
refas silo igualmente importan-
tee porque sao tarefas revolucio-
arias, caracteriza, neste me-
mento, todas as nossas activida-
des no Timor-Leste. 

- Nas sociedades capitalistas, 
ou seja, nas sociedades em que 
ha exploradores e explorados, a 
divisao do trabalho em importan-
te e nao importante constitui 
uma discriminaglo necessaria da 
exploragao do trabalho alheio. 
Numa sociedade revolucionaria 
todas as tarefas sao igualmente 
importantes porque tendem urn 
objectivo revoluciondrio. E o ob-
jectivo maxim° neste momento 
em Timor-Leste é construirmos 
uma sociedade sem exploradores. 

— Assim, houve urn momento 
em que foi prioritario o pegar-
mos todos em armas, o que, lo-
go de imediato deu lugar a que 
fosse aberta em toda a sua vas-
Olio a frente politico-econ6mi-
ca e administrativa. Face a es-
te estado de coisas a vigilancia 
revolucionaria encontra-se no  

primeiro piano das nossas activi-
dades. E a vigilancia revolucio-
naria implica o estarmos alerta 
contra tudo o que pode prejudi-
car a nossa terra, desde a agres-
sao ideolOgico-diplomatica, quer, 
alheios a nossa vontade, quer co-
mo uma consequencia da nossa 
capacidade de resposta aos con- 

A divisao do trabalho em 
importante e nao importante 
constitui uma discriminacao 
da exploracao. 

dicionalismos que nos circundam. 
Por outras palavras: devemos 
considerar-nos uns aos outros 
igualmente importantes neste 
processo revoluciondrio. L tile 
importante o trabalhador como 

politico, o militar como a po-
pulagao, etc; etc: Assim come 
ninguem faz favores a ninguem 
por ter de fazer este ou aquele 
trabalho. E o povo que estamos 
servindo; é a revolugao que nes-
te momento altamente historic° 
se nos oferece executar. Agir 
concertadamente sera, a demons-
traglo mais clara de consciencia 
de unidade do povo de Timor-
-Leste que a todos cabe consoll-
dar para que a nossa patria seja 
uma 'Atria de cidadlos livres do 
peso da exploragAo e opressio sob 
todas as formas: cultural ou eco-
n6mica, de credo religioso, de 
origem ou quer que seja. S6 as-
sim responderemos cabalmente As 
responsabilidades hist6ricas que 
estamos tendo sobre os nossos 
ombros. 

Dili — Timor-Leste, 14 de Ou-
tubro de 1975. 

••• 

— Ning-uem trabalha nem faz 
favores para ninguem, neste pro-
cesso revoluciondrio, trabalha-
mos para todos, trabalhamos pa-
ra a libertactio do nosso povo 
pelo Unico caminho que 6 a inde-
pendencia national. 

— Vistas as coisas sob este 
prisma, todas as tarefas que to-
dos ou cada urn de nos executa 
assumem urn caracter revolucio-
&trio, o trabalho ganha nova di- 

Todos frabalhamos para a 
libertacao do nosso povo 

mensito e dignifica-se como o 
trabaihador. 

— Assim como nao hs, tarefas 
mais importantes e menos im-
portantes porque todas ado revo-
lucionarias porque contribuem 
para a edificagio de uma socie-
dade livre, assim tambem ate 
pode haver comparagdo entre o 
executar tarefas mais importan-
tes e o executar tarefas menos 
importantes. Existe apenas em-
nho de todos e de cada urn na 
tarefa e sector que the a confiado 
nesta grande maquina que 6 a 
revoluglo. Toda e qualquer dis- 

ting.to feita ao contrarie pade-
ce de influencias, vindas das clas-
sificagoes anteriores que os co-
lonialistas faziam na divisao do 
trabalho para assim melhor nos 
explorararem. 

— 111 que introduzir pois esta 
nova visa° das coisas nas nossas 
relagoes de trabalho e de cama-
radagem a todos os niveis, pois 
assim entraremos fazendo revo-
lugao, estaremos libertando 0 
nosso povo da opresstio, estare-
mos edificando uma nova socie-
dade. 

Dili — Timor-Lester  15 de Ou-
tubro de 1975. 

••• 

Decorrente do facto de con-
trolo total do territorio de Timor-
-Leste, encontramo-nos ja na ad-
ministraglio de facto da nossa 
Patria. Por esta razdo, por ne-
cessidade do seu desenvolvimen-
to, muitas tarefas tern side or-
ganizadas por iniciativa de mui-
tos camaradas. Estes e outros 
factos tem demonstrado a eviden-
cia nao s6 a nossa capacidade de 
nos governarmos mas sobretudo 
de nacionalistas que somos corn 
a consciencia clara das responsa-
bilidades em que nos encontra-
mos investidos. 

— Emergimos, porem, de cer-
ca de 500 anos de noite colonial. 
1 natural que uma ou outra nu-
vem tente ensombrar o ceu claro 
da manhfl do nosso desuertar re-
volucionario para a libertaelo do 
nosso povo. Certos comnortamen-
tos, aDesar de adoptados corn 
boa-fe e hory-Qtirla de nodem vir 
revestidos ainda daquela capa 

Irintorfri. neinm fie tido, 
rguP crinfireimas cciriv re,m-
ructonario as nossas tarefas 

rile caracteriza os comportamen-
tos dos colonialistas. Imnorta por 
conseguinte, pois, que fundamen-
talmente adoptemos uns para 
corn os outros de comportamen-
tos de camaradas. S6 assim pode-
remos corrigir pouco a pouco os 
nossos defeitos e fortalecemos a 
unidade do povo a Dartir da coe-
stio que existir entre camaradas 
destacados ou se encontrem a 
desenvolver trabalhos de eauipa. 
Ndo Basta, por conseguinte, aue 
desenvolvamos esta ou aauela 
tarefa com animosidade. Importa 
acima de tudo aue confiramos 
cariz revolucionario a estas tare-
fas. E para aue estas tarefas 
ganhem a pureza de intencoes 
que caraeteriza todas as tarefas 
revolucionaria,s. 

—Prossep.uindo assim consoli-
damos a unidade do nosso povo 
e a libertacao do manbere cul-
minarn. num sol tae brilhante co-
mp a cores. dessa unidade aue n4o 
permitira ismais nem a existAn-
cia de colonialistas, nem de ex-
ploradores. 

Dili — Timor-Leste, 16 de Ou-
tubro de 1975. 

— Introduzir cariz revoluciona-
rio nas nossas relagoes implica 
usarmos uns para com os outros 
de uma camaradagem franca, 
leal e honesta. 

— Como ficou dito, nao ha ta-
refas mais importantes e tarefas 
menos importantes porque todas 
sao revolucionarias. Sob esta 
prisma, nap pode existir compa-
raga.° entre uma tarefa e outra 
em termos de mais importante e 
menos importante. E isto exige-
-o a unidade do nosso povo que 
deve ser ser consolidada a par-
tir das nossas relag5es de uns 
para corn os outros. 

— 0 inimigo 6 aquele que nao 
quer a libertagao do nosso povo 
Mas urn povo unido e decidido a 
conquistar a sua liberdade pelo 
cane da espingarda, nao ha for-
ga no mundo que se oponha a 
essa forga do povo. A pratica co-
lonialista sempre utilizou a divi-
sdo do povo para melhor reinar 
sobre as costas do povo. Minar 
a unidade do povo foi sempre a 
tactica colonialista. Importa por 

0 tratamento de camara-
daaem deve ser ut;lixadn 
num corn fodos a fim de ci-
men+ormos a unidade que 
deseiumos do povo 

consemuinte que asseguremos a 
unidade do DOVO para oodermos 
veneer os inimigos do povo. 

— A unidade do povo fomen-
ta-se a partir das nossas rela-
c8es do dia a dia. 0 tratamen-
to da camaradagem deve ser uti-
lizado nara corn todos a fim de 
cimentarmos a unidade aue dese-
James do povo para melhor es-
mae-a,rrnos Os sells inimigos. Eq-
tar atento e vigilante contra os 
nossos inimigos 6 n5o nermitir 
aue continuem comnortamentos 
aue minem essa unidade aue 6 a 
melhor arma do novo contra to-
das as foreas aue nao quererm a 
libertacao desse povo. 

ProePeer Asgim b fazer 
revoluciondria. E a libertacao 

do povo Maubere de Timor-Les-
te reclama essa vigilancia aue de-
se jamos para esmagarmos os 
nossos inimigos. 

Dfli, — Timor-Leste, 17 de 
Outubro de 1975 

• •• 

— Todas as tarefas, neste mo-
mento, sae) imnortantes na medi-
da em que contribuem para a li-
bertacao do nosso povo. Conse-
guimos demonstrar Delos factos 
aue fomos capazes de nos orga-
nizarmos para combater os nos-
sos inimigos ao mesmo term° 
aue asseEruramos urn normal 
funcionamento da vida do nosso 
povo em todo o Timor-Leste. 

Sabido 6 aue a unidade 6 a 
forca do povo, e, conseanente-
m ente, a sua vit6ria, os enlonia-
listas nrornraram semnre fomen-
tar a divisno do nosso povo. 11.1 
foi assim aue nftct dominaram du-
rante certa de 500 anos. 

Agora que vencemos os colo-
nialistas e os seus lacaios, im-
porta instaurarmos relagOes ca-
da vez mais sas e honestas entre 
uns e outros que se tratam por 
camaradas. PressupSe por conse-
guinte que neste momento somos 
todos filhos do povo de Timor-
-Leste que segue as palavras de 
ordem de cum s6 pave), cuma 
s6 forca», cum s6 fim-indepen-
arida national). Estas palavras 

Todas as tarefas, nesfe 
memento. sao importantes 
na medida em aue contri-
buem para a libertacao do 
nosso povo 

de ordem sao uma forma de com-
bate contra tudo aquilo que os 
colonialistas criaram ou fomenta-
ram para manter desunido o nos-
so povo para assim mais 
mente nos poderem calcar. 

Um dos exemplos das armas 
que os colonialistas usavam para 
dividir o nosso povo foi o serem 
«amigos» de uns por desempe-
nharem determinadas tarefas aue 
consideravam mats importantes 
porque s6 praticavels por pessoas 
de determinada regiao, e, omens 
amigoss» de outros porque es-
tes nao faziam as mesmas tare-
fas que, no (undo, eram de mais 
agrado aos objectivos desses co-
lonialistas. Vem a proposito re-
ferir que estas praticas tendem 
a ser inconscientemente adopta-
das, nao obstante a Intel:Kilo ser 
das melhores. Assim como neste 
momento nao deve haver lugar a 
regionalismos, assim tambem, 
neste momento, existem apenas 
camaradas, todos e cada unt, 
ocupando-se das tarefas ou do 
sector que the a confiado execu-
tar para servir urn s6 povo, o de 
Timor-Leste, atraves de urn s6 
guia, A FRETILIN, para urn s6 
fim, a independencia national. 
S6 assim consolidaremos a uni-
dade do nosso povo que irresistl-
velmente rompera corn as amar-
ras colonialistas que sao a ex-
ploragao, o obscurantismo, a 
doenga, a Tome e todos os demais 
vicios de que estamos padecen-
do. 

A vit6ria é certa, mas o triun-
fo sera melhor e mais brilhante e 
retumbante se this nodoas forem 
mais rapidamente varridas do 
solo de Timor-Leste e da men-
te e corpo do povo maubere. 

—Timor-Leste, 18 de Ou-
tubro de 1975 

iCamaracla! 

TODOS OS WAS 

Das 20H00 as 22H00 

aik RADIO MAUBERE» 

esta ao service do PO- 

vo DE TIMOR e. 	ria 
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0 veiho Mau-Lequi, um entre 
ors muitos milhares de timores 
da familia Maubere, bem podertt 
servir-nos como exemplo, assaz 
gritante, da exploragao do ho-
mem pelo homem que ainda vi-
gora em nossa urbe, nao obstan-
te o trabalho escravo ter ja os 
seus dias contados neste Timor 
resgatado, mas nem por isso de 
todo liberto, come seria de dese-
jar tao radicalmente. 

Conta Mau-Lequi 50 anos de 
idade, que valem bem duas cen-
tenas, tal o desgaste moral e fisi-
co que a sua carcaga deixa trans-
pare cer. 

Comegou a trabalhar em 1947, 
no mesmo estabelecimento hote-
leiro onde ainda, orgulhosa ou 
cobardemente, se mantem. Reside 
nos subOrbios de Dili, a uma dis-
tancia do local de trabalho que 
pode ser medida pelas duas horas 
escassas que diariamente gasta 
a percorrer, descalco. Aufere 
600$00 mensais, com direito a 
alimentagao tardia: almoga as 15, 
janta ou finge quando o estabe-
lecimento encerra as portas an 
public°, o que normalmente acon-
tece pelas 21, ou mais alem. 

Nao espera qualquer tipo de 
reforma para a sua velhice, 
de si tae prematura. Nunca teve 
direito a quaisquer subsidios por 
doenga, nem abonos de familia. 
Vive corn os parentes numa pa-
lhota esburacada onde a malaria 
costuma ser visita rotineira. Ain-
da por cima paga o seu imposto 
domiciliario! 

Quantos Mau-Lequis haver& 
ainda por esse Timor fora sofren-
do na came a negra e terrivel 
doenca chamada exploracao?... 

Catuas Mau-Lequi, maubere 
ida nia oan hanessan seluc bara-
barac, ninia moris f6 hatudo mai 
ita nu'u sa 16s maca 
ema balu sugu saucati ema seluc 
nia cogar-ben iha praga Dili ne'e, 
iha oras Ida ne'e bainhira serbigu 
ata nian curan buca hetan ona, 
maibe sei dauc hotu liu hanessan 
ita hotu hacarac. 

Mau Lequi iha tinan lima-nulo, 
maibe ita bele haotas nia ba ti-
nan atus ma se ita haberan tuir 
deit nia has ho nia icin culit tar 
ca ruin, hanessan 16s clamar ida 
nebe moris iha tents 116 sugar 
oloin nia laran. Nia hahil tama 
ba serbigu iha tinan 1947, iha 
hotel ida nebe oras ne'e nia set 
serbigu nafatin ba, 116 aten bet 
nafatin e carte tanba boc an mos 
labele ona. 

Nia hela iha praga Dili nia 
di'in, do'oc serbigu fatin sarac 
oras rua lao h6 ain — Mau Lequi 
lao ain tanan. 

Nia manan escudo atus nen fu-
la-fulan, h6 han bican rua ba 
meio-dia iha tucu tolu, calan 
nian iha tucu sia e liu tan... 

Nia la heM reforma Ida bá 
bainhira catuas liu caric, maibe 
todan liu ona tinan sira nebe 
nia iha dadaun, nia moris sugar 
hacole liu recic tiha ona nia ruin 
ho nia clamar. 

Nia la cimu sala ocan ruma 
ba bainhira nia moras e ba 
ema uma laran nia curan. Nia 
hela ho maluc balu iha uma tali 
Ida, cuac balu-balu, iha nebe mo-
ras be-doco tama ora-oras deit. 

Hodi hamutuc 136 buat sira 
ne'e hotu, Mau Lequi sei selu tan 
imnosto (uma nian). 

Mau Lequi hira 16s maca la 
terus iha culit leten moras-nesti 
Ida ne'e naran Sugu-ema-Seluc-
-nia cogar-ben?... 

Poesia Baiqueno 
BS Agosto tam nano bonua 
Nene Rev°lug& in kuna 
Mau-Bere mubua mok h4 tat'in 
Mubua nok h6 nekam alekot 

Ok'okue bi hi balam 
Mail mife'u hi mepo 
Neu hit nijan bua'ana is 
Het moie tafe'ut fani 

T6 ok'okue mimlile nai 
Mef'necan neu hi paha 
nok hi nekan manapa 
Neu het poi Independente 

Sim° fani nok hi nekam manikin 
Tao hi matam, mite's nok me man'san sae 
Napoi'non bi neten Ramelau in tunan 
nekui tana lalan me Mau-Bere he natuin 
Lalan is es lalan Inclepenclencia 
Ok'okue tabus nekaf messe e tatuin lalan is 

Viva FRETILIN 
Viva t6 MAU-BERE 
Viva TIMOR NE'ON-SAET 

Tu, Soldado cRAMELAU), 
Bravo armado do POVO MAUBERB! 

• necessdrio reflectir„ pensar, 
Para estares ciente da tua luta/ 
O precise tentar te elucidar 
Do objective dessa manna Tuts! 

Tu, Soldado rRAI LACAN, 
Bravo armado do POVO MAUBERE! 

O objective da tua luta 6 ambigdo? 
Remover 6dio em questoes pessoais? 
Manter a opressdo, a corrupgdot... 
Sobrepor os problemas mais banaia 

Tu, Soldado RAMA HANA.,, 
Bravo armado do POVO MAUBERE! 
O objective da tua luta 6 concise: 
De vez banir, destruir, postergar, 
No seio do POVO. outrora ind,eciso, 
Esse estado de coisas! Acabar! 

Tu, Soldado ,tBECI Ac0), 
Bravo armado do POVO MAUBERE! 

Objective da tua luta 6 salvar 
Do POVO MAUBERE a Libertavdel 
Reacciondrios, traidores esmagar!... 
Necessidade da Revoluodo/ 

Tu, Soldado (LEM° RAI,, 
Bravo armado do POVO MAUBERE! 

O objective da tua luta d ver 
O alvorecer duma madrugada, 
Que vai prosperar e enobrecer 
A tua PATRIA, h4 quatro a4cIes, ocacadal... 

Tu, Soldado e.Ac0 UAIN), 
Brave armada do POVO MAUBERE! 

O objective da tua luta 6 ver 
Um breve future clarividente!... 
Enfim, um TIMOR-LESTE floreccer... 
Democratic°, livre e independents! 

Alerta! Vigildncia redobrada! 
Avante! A luta continua, Cam'rada! 

EUGENIO SALVADOR PIERS 

Poesia Revolucionaria : 

Catuas Mall-Lequi 
lielhor conhecido per Felix da Silva 

por: Ina= de Moura 
Este poema 
ingenv,amente sanguine 
6 para ti catuas Mau-Lequi 
criaturinha sem tempo de dialog° 
mas comunicativa 
companheiro fatal 
de tantas e arduas 
horas de t6dio 
Id ultrapassaclas 
disfargadamente engravatado 
ainda Hoje 
• boa etica colonialista 
com o fume emprestado 
o peace saudoso 
de Felix da Silva. 

Que ester versos 
ou verbos 
te saibam a came 
no entardecer da Cidcule 
s6 vegetativa (para ti) 
owls nem a idade 
dos teas dentea cariados 
mac& penetrar sequer. 

A ti me dirijo 
catuas Mau-Lequi 
• tua requintadamemte pobre 
qu.alificavdo 
de move de bar 
com es dedos covados 
pela feria escorregad4a 
dans magras centenaa 
de escudos mensais 
ndo contabilizados ainda 
em tempo de greve aparente 
ou enfermidade tirante 
a doutrinal e oficiosa. 

Por isso protesto 
contigo a por ti 
merda mil vezes merda 
merda e moscas velhaa 
para a nossa vagarosa 
febre de existir 
ainda MERDA 
corn tetra maiiiscukt 
para a nossa cOmoda posivdo 
de gente burguesa sentada 
e tamb6m 
para a nossa pieguice 
necessarkonente importada 
dos tempos caducoe. 

E que to Mau-Lequi 
camarada e catuas 
na tua sabiamente apetrechada 
loucura tropical 
te saibas projectar Amanhd 
original a puro 
ainda que tardiamente 
mas seguro 
corn Raiva e larva de gente. 

TIMOR, JULHO-LESTE DE 76 

Por que Was? 
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FRETILIN lia fuan portugues 

dehan Frente Revolucionaria de 
Timor Leste Independente ha-
karak halibur timur oan Toro sae 
hotuhotu nebe hadomi duni nia 
rain ho sira nebe lakohi ona ko-
lonialismu, atu hasai Povo Mau 
Bere husi kolonialista, sira nia 
okos, hodi fo Liberdade ba Povo 
rai Timur Loro Saie nian. 

FRETILIN hakarak hodi Povo 
dalan los, lakohi kolonialista 
kulit mutin ka kolonialista 

metan ukun rai Timur, ita nia 
Warta. 

FRETILIN hakarak ita ukun 
rasik ita nia rain (independen-
cia) ho Povu moris diak. Lako-
hi hare tan ema laran makerek 
halo at ba ita nia rain. 

FRETILIN lakohi timur oan 
sira fahe maluk, tanba FRETI-
LIN hatene katak bain hira ita 
fahe malu ita laiha forsa. Husi 
uluk mai maka kolonialista sira 
sira fahe bebeik Povu rai Timur 
Loro Sae atu sira bele ukun na 
Satin ita nia rain, atu sira bele 
susu nafatin ita nia rai bokur, 
atu sira bele naok nafatin Povu 
nia riku. Nune duni ita hotuhotu 
set hamutuk, ita hotu hotu sei 
to liman ba maluk atu duni sat 
kolonialista ho laran makerek 
sira husi ita nia rain, atu dun! 
sat sira husi ita nia Warta 

Loro Sae. Sira fahe ita de-
han balu kaladi, balu firaku; si-
ra dehan balu kaladi, balu fira-
ku; sira dehan balu saran! balu 
jentiu; sira bosok ita atu fahe 
timor ho mestisu. Laran makerek 
sira nebe hakarak timur oan sira 
fahe malu nafatin maka bolu 
nafatin kaladi ho firaku; atoni ho 
lamakito. Ita hotuhotu mesak 
rai ida deft, ita hotuhotu mesak 
timur oan deit. Oras ne ita ho-
tuhotu sei hamutuk atu bele iha 
kbit, hodi bele ukun an rasik, 
tanba bain hira ita hamutuk la 
iha laran makerek ida maka be-
le bok ita, la iha ema ida maka 
bele halo at ita. Ita hare ona ho 
ita nia matan rasik sa ida maka 
partidu seluseluk halo ba Povu, 
sa ida maka sira halo diak ba 
ita nia Patria Timur Loro Sae. 
Partidu sira ne la serbisu ba Po-
vu Ida, tanba bain hira serbisu 
ba Povu la os sunu uma, oho 
ema, halo at hahan ho animal si-
ra. Partidu ida atu defende Povu 
la os ba naok fall Povu, Lori kilat 
hatauk Povu. Kamaradas barak 
maka uma laiha, labarik barak 
maka inaaman la iha, fete barak 
mak kaben ema oho tiha ona: 
buat sira ne tan se ? Tan sa ? 
Tan ba kolonialista, kulit metan 
UDT maka hakarak susu nafam 
tin Povu nia kosar ben, tan ba 
laran makerek UDT sirs, maka 
hakarak susu nafatin Povu nia 
rai bokur. Partidu barabarak mo- 
au 	ita nia rain atu fahe Po- 
vu Rai Timur Loro Sae nafatin. 
Kolonialista sira duni maka 
hill ema, atu loke partidu bara-
barak atu fahe nafatin Povu rai 
Timur Loro Sae, atu sira bele 
ukun nafatin ita nia rain aban 
bain run sira nia oan sira maka 
tur fah iha sira nia fatin atu 
sarna nafatin Povu. Sira la defen-
de Povu ida, sira halo at deit ba 
Povu. Sira oho ema, sunu uma, 
hatauk labarik ho ema hotuhotu. 
Sira hanesan samea. 

FRETILIN hakarak Povu 
ukun rasik an tanba kolonialista 
sira mat atu hakarak naok ita 
nia sasan didiak. Nune sira set  

iha ita. nia rain, sira sei buka atu 
naok nafatin. Povu rai Timur 
Loro Sae mesak maka bele ser-
bisu lobos ba ita nia Patria. Povu 
Timur Loro Sae mesak maka 
bele hart ita nia nasaun ida nebe 
ema ida la bele susu tan ema 
seluk nia bokur, ema ida la bele 
susu nafatin ema seluk nia kosar 
ben. Ita mesak maka bele serbi- 

ho neon ho laran atu foti 
ita nia Patria. Atu halo buat sira 
ne ita mesak maka sei ukun ra-
sik ita nia rain. Bain hira ita 
kaer mesak ita nia kuda talin 
maka ita bele buka dalan lobos ba 
Povu rai Timur Loro Sae tomak. 

FRETILIN hakarak indepen-
densia lobos ba ita nia Patria ho 
moris diak ba Povu rai Timur 
Loro Sae tomak. Ita sei hasai 
kolonialista portugues husi ita 
ma Patria. Ita sei hare atu kolo-
nialista kulit metan, laran ma-
kerek sira, nebe hakarak tur fall 

— A justa luta da FRETILIN 
pela salvagua.rda dos verdadei-
ros interesses de Povo Maubere 
tern merecido o mais incondicio-
nal apoio por parte de inftmeros 
paises, nomeadamente os mais 
progressistas, Esse apoio ultra- 
passou ja as fronteiras dos res-
pectivos wises e projecta-se 
mundo fora atraves dos debates 
sobre Timor-Leste efectuadas na 
Organizagio des Nag5es Unidas. 

Recentemente, o Secretario-
-Geral da ONU declarou aos Or- 
gdos de informagdo que a reso-
lugdo do problema de Timor-Les-
te a da responsabilidade do Go-
verno Portugues. 2 isso mesmo 
aquilo que nos desejamos, pots a 

A ex-UDT agora deseja a in-
tegragao do Timor-Leste na In-
donesia. Mas quern e a ex-UDT? 
Da ex-UDT so fazem parte ago-
ra os seguintes patifes, ladrOes, 
colonialistas, traidores : 	Joao 
Carrascalao, Mario Carrascallio, 
Chico Lopes, Domingos Oliveira. 

Onde estito os outros lideres 
da UDT? Alguns ja fugiram pa-
ra a Australia e ja, ndo querem 
saber nada da sua terra — Sao 
eles o Morrie dos Martires, Virgi-
lio Guterres, AntOnio Mota, Abi-
lio Afonso Henriques, etc... Ou-
tros estdo na cadeia, em Dili, sap 
ales: 0 ex-vice Presidente Au-
gusto Mousinho, Senanes, Fer-
nando Luz, Magiollo Gouveia, 
etc... outros estao mortos. Por-
tanto, o C C da ex-UDT agora é 
s6 compost° por Joao Carrasca-
lfio, Mario Carrasealdo, Chico 
Lopes e Domingos Oliveira. Es-
ses quatro traidores é que querem 
a integragdo da nossa Warta o  

iha kolonialista kulit mutin nia 
fatin, labele mosu iha rai Timur. 
Nune maka FRETILIN kaer ki-
lat ho kroat hasoru laran make-
rek UDT sira, tanba sira hakarak 
ukun nafatin Povu, sira haka-
rak halo Povu atan nafatin ba 
sira,. Laran makerek UDT sira 
hakarak halo at nafatin. ba  Povu 
Mau Bere. Buat sira ne ita hare 
ona ho ita nia matan rasik. Buat 
sira ne la os aiknanoik ida. Ema 
barak la iha uma, la iha inan, 
la iha aman, la iha inaaman. Ka-
maradas barak lakon sira nia fa-
milia tanba laran makerek sira 
oho mate tiha. Laran makerek 
sira sunu uma, oho ema, halo 
sasan at barak tebetebes ba ita 
nia rain, ba ita nia Povu. Tanba 
sira, maka ema barak mata ben 
suli. 

FRETILIN maka Povu, Povu 
maim FRETILIN! 

FRETILIN, legitima represen-
tante do Povo Maubere s6 admi-
te Portugal como anico interlo-
cutor valid° neste processo de 
descolonizagao. Por isso pergun-
tamos: porque razdo o Ministro 
Portugues Melo Antunes deseja 
conversagoes corn a Indonesia so-
bre o ccasoa de Timor-Leste? 
Que tem a haver a Indonesia corn 
os problemas do nosso territorio? 
E que pretende tambem Adam 
Malik, ministro indonesio dos 
negOcios estrangeiros, quando co-
manta urn telegrama enviado pe-
la FRETILIN a ONU ? Diz ele 
que identicos telegramas foram 
tambem remetidos aquele Orga-
nizagdo pela UDT e pela APO-
DETI. Mas quern e a ex-UDT 
neste momento ?, a rid() ser urn 

Timor-Leste na Indonesia. 
Antes eles falavam mal da In-

donesia... o Joao e o Mario Car-
rascaldo diziam sempre que inte-
&raga.° nunca! Diziam que os in-
donesios ado miseraveis, sdo 

o Joao e o Mario Carras-
caldo diziam que os dirigentes 

administradores, poll-
cias, militares, eram corruptos, 
parvos, etc... Atengdo Povo do 
Timor indonesio. Matem os ir-
mac s CarrascalOes!... Matem o 
Chico Lopes, o Domingos Olivei-
ra e o Capita° Lino. Atengdo Po-
vo do Timor indonesio, povo de 
Atambua, de Kefamenano, de 
Kupang... Eles os CarrascalOes 
desprezam-vos, ales stio racistas, 
eles sao traidores. Matem-nos... 
Quando tiverem uma arma na 
mao mantem-nos... 

Porque 6 que ales agora que-
rem integragdo? 

Eles antes queriam... mate 
bandeira hum... Depois queriam 

FRETILIN maka Povu tanba 
bain hira ema ida la iha, FRE-
T1LIN la bele mosu iha ita nia 
rain. FRETILIN la os deit Povu. 
FRETILIN maka POVU organi-
zado, Povu ho ulun, ho !sin, ho 
liman ho ain. Povu iha kleur 
ona, maibe la iha organiaasa.un 
ida. La iha ulun atu Lori nia 
isin ho nia limaain atu serbisu 
lobos. FRETILIN hanesan ema 
ida. Nia ulun maka Comite Cen-
tral, nia lima kroat maka FA- 
LINTIL, 	isi lolon maka Povu 
rai Timur Loro Sae tomak. Ha-
nesan ema mos, bain hira ulun 
la iha la bele moris, nune FRE-
TILIN mos bain hira Comite 
Central la iha la bele moris. Co-
mite Central maka FRETILIN 
nia. ulun. FALINTIL hanesan 
Povu nia lima kroat, nune duni, 
lima kroat la bele halo at fall 
ba nia isilolon, ka nia ulun, se 
lae hotuhotu mate hotu. FAUN- 

reduzido nftmero de traidores • 
assassinos que fugiram para a 
Indonesia para dali traigoeira-
manta procurarem atacar-se corn 
o apoio e colaboragdo desse pais... 
E a APODETI, falida sucursal 
da Indonesia em Timor-Leste, 
onde esta, neste momento? Que 
e dela ? Em: Timor-Leste, ndo 
existe. Foi um simples objecto 
arquivado na memaria do nosso 
povo que ndo admite vendilhOes 
da sua patria, sejam eles de que 
tipo forem. 	preciso, de uma 
vez para sempre, par os pontos 
nos is: so a FRETILIN repre-
senta o povo deste Pais! ! ! 0 res-
to, bem... o resto... sal) cantigas 
ou arratos do passado, de urn 
triste e doloroso passado sem 
presente e sem futuro. 

federag5,o... depois queriam inde-
pendencia... agora querem inte-
gragdo... porque ? Os Carrasca-
loes, o Chico Lopes, o Domingos 
Oliveira, o Mariano Lopes e o Ca-
pitdo Lino, agora querem lute-
gragdo porque eles perderam a 
guerra, arrastaram muitas pes-
soas para o Timor indonesio, e 
agora querem todo o Povo do Ti-
mor-Leste seja escravo da Indo-
nesia... Eles agora querem lute-
gragdo para depois eles voltarem 
e continuarem a ser Governado-
res, administradores, eles que-
rem integragdo para depois con-
tinuarem corn as suas plantagOes 
de cafe... Atengdo Povo Maube-
re... Cuidado corn asses traido-
res... Atencao Povo de Atambua, 
Kefemanano, e Kupang... na vos-
sa terra estdo traidores que antes 
falavam sempre mal de votes... 

Corram corn ales da vossa ter-
ra. 

Matem-nos!...  

TIL la bele halo at ba Povu, tan-
ba Povu maka hanesan nia 1st 
lolon. Ema ida la halo at nia 
isin. 

POVU maka FRETILIN tanba 
FRETILIN mesakr  hanesan ka-
marada sira hare ona, maka de-
fende lobos Povu Mau Bere. FRE-
TILIN nia hahalok tuir ho nia 
hanoin. FRETILIN nia hahalok 
tuir ho nia hakarak. Partidu se-
luk iha Timur Loro Sae hatene 
koa lia deit. Sira nia lia fuan 
oin ida, sira nia hahalok oin se-
luk. Iha ita nia oin sira koa lia 
midar, iha kotuk sira tesi lia atu 
halo at ba ita. 

FRETILIN ohin loron make 
sei koa lia mesak ho Portugal 
atu ita ukun an rasik. FRETI-
LIN sei bolu Povu Timur Loro 
Sae tomak atu hamutuk ita 
ukun ita nia rain. Povu sei hall-
bur dala barak atu hamutuk teal 
lia ba ita nia rain, atu hamutuk 
tesi lia ba sasan sira nebe its 
presiza halo atu bele foti Timur 
Loro Sae. FRETILIN set loks 
tan Eskola barabarak atu kama-
rada hotuhotu bele ba eskola, 
atu aprende le ho hakerek, atu 
laran makerek sira la bele bo-
sok nafatin. 

FRETILIN lakohi hamutuk ho 
Portugal ka Indonesia tanba 
FRETiLIN fiar metin Povu rat 
Timur Loro Sae, tanba Povu me-
sak maka bele foti rai ida ho mos 
halo nasaun ida. Se maka dehan 
katak Povu ida matenek Liu Povu 
seluk, ida ne mos rasista bot Ida, 
tanba rasismu la os deit dehan 
mutin lakohi metan, maibe liliu 
hanoin katak Povu ida Liu fall 
Povu seluk. Kolonialista sira ma-
ka ohi loron dehan buat ne nafa-
tin, sira la os hakarak defends 
Povu. Sira hakarak Povu iha 
nakukun laran nafatin atu sira 
bele naok nafatin. FRETILIN 
fiar katak Povu rai Timur Loro 
Sae mos bele buka rasik nia da-
Ian. Forsas Armadas Povu rat 
Timur Loro Sae nia, FALINTIL, 
hatudu ba ita ona katak ita me-
sak bele halo buat barak. Uluk 
ita la halo, tanba kolonialista 
sira maks, la husik. Kolonialista 
sira maka bandu, hatauk ba ita, 
bosok ita dehan Mau Bere la ha-
tene buat ida. Erna balu dehan 
tan katak daun ida mos la hate-
ne halo. Povu rai Timur Loro 
Sae iha mos ulun atu hill nia 
destinu, ho mos bele ukun rasik 
an, hanesan sira seluk iha mundu 
tomak. Iha Dili, Repartisaun si-
ra hahu fall ona, serbisu ho neon 
ho laran atu foti fall ita nia Pa-
tria. 

FRETILIN hanesan Povu nia 
lia los, hatudo ona ba Povu dalan 
los atu ita bele hetan ita nia 
diak: ukun rasik an. Bainhira 
laran makerek UDT sira kaer 
kilat hasoru Povu, ita hare Povu 
ho rama, ho dima ho katana moa 
la tauk ida. Laran makerek UDT 
sira bele hatauk Povu, maibe si-
ra nunka ukun Povu, tanba Po-
vu Loro Sae la husik ona.  Iha 
loron rua nulu fulan Agostu 
nian, bain hira Povu simu kilat 
iha Liman, ita hare laran make-
rek UDT sira halal hanesan laho 
hare busa. Bain hira Povu hamu-
tuk ho FRETILIN kaer kroat 
iha liman hasoru sira, sira soe 
sira nia kroat, halal lao dalan is 

Continua no proximo namero 
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Mc. de Rajada: (3) 

Sua Excekcia o Idaho 1 • • 
Diligkcias da Comissio de Co** e Fis- 
oalizacio Economics para estabelecer a is- 

ciplioa e e colltrole do comOrcio Memo 
Considerando a necessidade de 

discipliner a comercializagio dos 
produtos de 1.,  necessidade com 
vista a, regularizagie dos merca-
dos interns; 

Sends necessirio o total con-
trole de todos os generos vitais 
e dos stocks de combustiveis, corn 
mall= austeridade nos gastos; 

A CCFE recomenda aos Co-
mites e Sub-Comites Regionals o 
seguinte: 

— NA° autorizar que os gene-
ros de produgao local sejam co-
mercializados atraves das cases 
comerciais competindo aos Comi-
tea Regionals ou as cooperatives 
locals concentrar e orientar o es-
coamento do excedente da produ-
gio para outros centros, nomea-
damente para a Manutengio Mi-
nter; 

— Os stocks e o consumo dos 
combustiveis devem ser rigorosa-
mente controlados; 

— Maxima fiscalizagto de 
precoa e de aeambarcamentos. 

I. • • 

— Ira. brevemente iniciar-se no 
nosso territ6rio o Recenseamen-
to Familiar, para efeitos de dis-
tribuicio de generos. 

We% 

— Segundo informagito que 
nos foi prestada pela Comissao 
de Controle e de Fiscalizacio 
Econ6mica, a barcaga cLOIS, 
entrara em funcionamento no 
dia 20 do corrente Ines, largando 
de Dili corn destino aos portos de 
Manatuto, Laga e Lautem. Por 
tal motivo, solicita-se aos Comi-
tes Regionals que informem ur-
gentemente a CCFE do tipo de 
generos que pretendem mandar 
de e para qualquer das 
dades a escalar pela referida 
embarcagio. 

A respeito da barcaga .cLOIS), 
o nosso comentdrio: esta embar-
cacao, porque se encontrava 
avariada, foi a dnica que esca- 
pou do acto de pirataria levado 
a efeito pelo coronel graduado 
Lemos Pires e seus companheiros 
de fuga do Atadro. Gragas ao 

Win 

(font 	do da pdg. 1) 

verno Portugues de entregar Ti-
mor a Indonesia. 

Almeida Santos, nit° veto a 
Timor para falar coin o povo de 
Timor, mas veto a Atafaro para 
converser corn o Governo Indo-
nesia que nada tem a ver corn 
os destinos de Timor Leste, ad-
mite a incapacidade (que nao e, 
pots pode... e deve !) mas sim o 
desinteresse do Governo Portu-
gues ao afirmar que, dadas as 
dificuldades de uma outra aestru-
metre:. de Macau csimplesmente 
n6s temos que endossar a res-
ponsabilidade a alguem quando 
nao nos forem permitidos meios 
para resolver o problema). Onde 
esta o problema, Almeida San-
tos ? Volte a Timor e percorre-o 
de les-a-16s. 0 problema, sabe-
mos nos e tornamos a afirma-lo, 
esti na nossa oposigio a vossa ir-
responsabilidade, ao vosso desejo 
de entregar Timor Leste a In-
donesia, camuflando o real pro-
blema corn a estabilidade da drea. 

E para fortalecer a nossa °pi-
nta°, 6 Melo Antunes quem dese- 

esforgo e d capacidade de traba-
lho desenvolvidos pelos camara-
das dos Servitors de Marinha que 
gostosamente nos cumpre acen-
tuar, foi possivel recuperar a 
barcaga cLOIS,. Afinal, senhor 
Lemos Pires: os mauberes de 
Timor-Leste t8m ou ndo capaci-
dade de realizagdo?!... 

ja conversagOes corn a Indonesia 
sobre o (casco de Timor, quan-
do os primeiros passos para as 
conversacoes em Portugal esta-
vam a ser encetados. 0 que 6 que 
into significa? Pois estamos 
convencidos que e Governs Por-
tugues quer enveredar por urns 
solugio histericamente tralgoei-
ra, pollticamente vergonhosa e 
estrategicamente ultrajante. 

Queremos lembrar ao Governs 
Portugues que este na hora de 
reparar os erros. Que esta na ho-
ra do compromisso. Que o Go-
verns Portugues nao se esquega 
das responsabilidades na (que 
foi, de facto, durante 400 anos) 
a s..u..a.. colenia sempre esqueci-
da e desprezada! 

E que o Governs Portugues se 
identifique como o Pals descolo-
nizador que 6, e que deve ser 
ate ao fim, e nao se esquega, 
nunca, que os destinos de Timor 
Leste se... aos timores dizem 
respeito! 

Sua Excelencia o Mario, nao 
o Lopes de Atafiro, mas o Lemos 
Pires da mesma Ilha, era um mi-
nter as direitas. Tio as direitast  
trio as direitas, que ate chegou 
a coronel graduado. Trabalhou 
muito esse bravo minter, 
p'ras bandas da Guine. Era sock) 
do Spinola. Sock) ou impedido, 
isso a que nos falta apurar. Tra-
balhava na accao psico-social: 
esforgava-se por ensinar o preti-
nho a amar a sua (querida, 
mie-pitria portuguesa, e tarn-
bem a respeitar os seus patztes 
colonialistas: os tnalais li do si-
tio. Recebeu por isso e por ou-
tran proezas Min suficientesr. 
(no dizer do camarada Samuel), 
umas condecoragOezinhas e 
uns pomposos louvores em or-
dem de servigo. 

Nomeado Governador da Cole-
nia de Timor, aterrou em Dili 
em fins de setenta e quatro. 
Chegou, viu, reviu, ouviu e nao 
ouviu, se serviu, mas nao venceu 
nem convenceu. Nao venceu por 
algumas e bem conhecidas ra-
zbes. Primeiro, porque se enga-
nou nas horas. Mas quem o man-
dou a ele desacertar os relogios 
de Timor ? !... Enfim, cada doido 
corn a sua manial... 

NA° venceu porque as meteu 
num jogo sujo, apodetica e ude-
teicamente sujo, tendo como par-
ceiros mesa duzia de cretinos ou 
talvez macs... macs que cretinos! 

Nao venceu ainda, e sobretudo, 
porque se enrolou corn a policia. 
Mas, para e porque Excelencia? 
Vossa Excelencia bem sabia que 
o seu correlegionario guineense 
Maggiolo Gouveia era especialis-
ta na cage 8,o pretinho. 
Como saltou ele de capita° 

A partir de amanha, o Co-
mite Central da FRETILIN 
que, ate agora, funcionava 
no Quartel General, vai 

a major? Por totobola ou 
por preto-bala?... Digs la, nao 
tenha medo: Sua Excelencia este-
ve ou nao directamente implica-
do na intentona da criminosa e 
reaccionitha UDT? Se alto este-
ve, parece. E, nestas coisas, 
macs vale se-lo do que parece-lo. 
...Pols agora, Sua Excelencia o 
Mario, pela boa obra desenvolvi-
da ao longo de todo o seu feliz-
mente curto mandato, bem me-
recia umas ferifminhasi. Foi o que 
fez. Retirou-se para Atafiro, en-
feitado de paraquedistas, levando 
tudo e todos atris de si. E se 
macs coisas houvesse, macs leva- 
yarn. Arre, 	 Pols con- 
tinue a gozar as sues ferias bur-
guesas. 0 povo maubere gosto-
samente the deferiri o requeri-
mento a pedir prorrogagio das 
ditas cujas. E, ji agora, urn con-
selho ou aviso: nit° volte ca! Se 
voltar, creia, Excelencia, nil) nos 
responsabilizamos pela sue ca-
beca, ja que ela podera valer urn 
delicioso dor° sae), a boa. mar 
nein, das gentes de Ainaro ou 
Maubisse... 

Que Sua Excelencia o M&-
rio, o coronel, o graduado, o Le-
mos, o bem Pires, continue a 
descansar na Ilha das Cabras 
com todos os seus cabritinhos e 
demais pecinhas do seu reba-
nho, por todos os seculos, dos se-
culos, amen. 

Poet Scriptum: — Ah!, d ver-
dade: gostariamos que nos 
explicasse come conseguite 
a medalkinha com que foi 
agraCIAdo per) govern 
americana antes de vir 
para Timor. Okey, chefs?... 

MALI MAXIM 

transferir a sua sede para o 
edificio defronte ao Ginasio 
Escolar em Caicoll. 

Lemos Pires. . . 

e o seu mutismo 

1`TLITIMA 110IZA 

0 JORNAL DO 1101I0 MAI,; 

-Violactico da fronteira 

Noticias da fronteira dizem 
que foram severamente castigados 
corn pesadas baixas os inimigos do 

NS NOES LIMAS declaim aos firths nosso povo que pretendiam entrar 
na nossa patria para fazer estragos. 

de informatio que a resolucie do problema vigilanni cia nao Ora, e graca 
res a ela os imigos do povo 	ce- 

de Timorleste é da respollsabilidade do morte, tendo sido apr
e
eend 

m
id

a
a 

beram o castigo que mercia - 

grande quantidade de armas mo- 

Govern Portogok 	-N re pars, 3 I dernas. 
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