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No dia 20 pelas 16H30, numa
cerimónia simples mas de um significado transcendente, teve lugar o acto da inauguração da sede do Comité Central da FRETILIN.
O edifício que agora comporta as instalações dos diversos
departamentos que constituem o
Estatuto OrgAnico, que jã tivemos oportunidade de publicar, estava destinado a ser um lar de
estudantes -- centro de formação de futuro escol de beneflciados para defesa dos interesses
burgueses da sociedade capitalista-fascista.
Bem precisado estava o Comité
Central, desde hé muito, de uma
sede condigna onde pudesse pôr
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em execução as múltiplas tarefas
de que estava empenhado em prol
do Povo por quem trabalhamos.
Melhor destino do que este —
que é o de servir de base onde
funciona toda uma engrenagem
tendente a trabalhar pelo progresso e prosperidade de todo um
Povo, cujo principal objectivo é a
sua Independência Nacional —
não teria aquele edifício.
Muitas pessoas afluiram à cecimónia. A guarda de honra era
composta por uma companhia de
Milícias e um pelotão da PM,
que, ã chegada do camarada Presidente Xavier do Amaral, prestaram as honras militares. Depois
da revista à parada, procedeu-se
iyar da Bandeira Nacional, acom-
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SED E
Fh h N

•nomen o

,

vertem
t
vindo a manifestar-se dentro imperialismo premiu o botão ver-

o~u fora da nana Pátria, verificanos que a ameaça ao processo
revolucionário de Timor Leste d o
eiynijicativo contributo da cha-

de para acelerar a reacção interna e cercear o Povo de Timor
Leste do caminho irreversível para a Independéncia Nacional e do

mente sobre o carácter Junda- co neo-colonialismo» — que, por donésios, sob disfarce, à opinião

;

opressão, exploração e obscuran- ~e sob a forma de cestabilidade
Cismo que são a paisagem do ce- geo-política» que é a mesma coi-

nário que substituiu as histórias sa que dizer em defesa
da hege
f
g -

trdgicaa doe iendártna tigres, do mogia imperialista norte-amer.OrientO„
cana agrupada no bloco da
O envolvimento do governo in- ASEAN.
Uma iUispsrdénoia à UDT Iadonéaio que não obstante declarações de não ambições territorial editaria o contrõle Kgeo-potftico»
que esporàdicamente vociferam, do dito bloco e ditaria um cardeno triste golpe de 11 de Agosto •ter neo-colonialista à falsa nação
foi a alavanca, o motor de arfar- de Timor-Diii, amamentada com
que que sobrepujou todas e de- o leite «nade in USA § CIA, iamais demagogias que de per si felizmente ainda não bastante tidesacreditavam tão grandemente coitada».
aquele partido fantoche, é assinaPorém a decidida acção revo-
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a qual provocou ou n a u,
outra tomada de posição daqueIea cães-de-fila, lacaios do Governo de Jakarta, que agora
apregoam dogmdt{camente uma
santa e pura integração na Indonésia!
1

tna imperialista que arde nas fim da exploração e da opressão.
Mais uma vez como objectivo
Os interesses que se escondiam de travar a marcha revoluciandcentres fétidas do corrupto governno ditatorial militar do Su- por trás da máquina que impul- ria em que o Povo de Timor Leste
harto.
aionou toda a operação estavam está empenhado, com todas as
de nos debruçamos profunda- circunscritos a um ponto único — suas forças (e t6m-nas), os damental da pretensa ofensiva ran- sua vez, se bipartia no campo
tomunista» gerada pelos neo- táctico de alternativas: «indepenJasciatas da ex-UDT, ressalta- dénaia fantoche» e cintegração».
-fws com evidóncia sintomática o A excessiva e/ou obsessiva preopeso da pata asquerosa do tigre cupação pela vitória final do Poimperialista que ruge ainda (até vo de Timor Leste, por parte dos
t4ando1) nas selvas fatídicas da nosso& abona» vizinhos, reflecte-

No entanto nós sabenxos que o

pela ex-UDT às nossas posições nosso Povo estã decidido a lutar
panhado de duas salvas de mor- na fronteira provam-nos que a pela conquista da solidariedade,
reacção ndo desiste e continua à pela independéncla Nacional de
teiro.
Dentro da simplicidade que co- espera de uma oportunidade para Timor-Leste, nossa Pátria, e a
roou o acto mas majestosa no novamente entrar no Timor-Les- História mostra-nos que nada pogesto suave de subir sempre mais te e assim continuar a explorar derá deter a luta de um Povo dealto, a nossa flâmula logo tremu- o nosso Povo e a nossa Pátria. cidido a tomar nas mãos o seu
lou, imponente e segura, num Estes últimos acontecimentos próprio destino. A FRETILIN,
desafio aos eventos da história». também nos mostram que quando vanguarda revolucionária do povo
O camarada Vice-Presidente, os reaccionários são derrotados Mau Bere, sabe que a liberdade
de Improviso e dentro da linha internamente vão fazer alianças total do nosso Povo só é posaide actuação que o define como ca com os seus aliados naturais, Ia- vel com a destruição completa
alma da revolução», teve a hom- to é, com os privilegiados das ao- de todos os reaccionários, de toaqueles que ainda querem
bridade de, públicamente, denun- nas vizinhas que também vivem dos
continuar a dominar e explorar
ciar os comportamentos doa à custa do trabalho do Pm*o ex- a
nossa Pátria, Timor-Leste. Os
membros do Comité Central que plorado. Assim a ex-UDT aliou- ataques
que os nossos Inimigos
possam entravar o processo revo- -se ao Governo Indonésio que re- lançaram às vilas de Mabana e
presenta a classe exploradora
lucionário do povo Mau Bere, desse pais para desta forma ten- Ballbó não são mata que calorcomportamentos que possam ir tar travar a luta do Povo Mau
(Continha na pdg. 8)
(Continua na pág. 2) Bere.
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Da Comissão Nacional de DescolonizaCão, o Comité Central da Fretilin recebeu o

pública mundial, de forças mis- seguinte telegrama:

tas da UDT e APODETI, violam
o ,osso território, em acção con-

junto de terra, ar e mar.

Mercenários :ndoncsios que se
vendem a meia dúzia de patrões
destronados, religiosamente exploradorss, da eratuta estamaré mãos sob a batutaa o
diamarilha de Buharto, no plano aia,bólico de destruição e morte na
nossa fronteira
Estamos diante de uma clara
ingeréncia nos assuntos do Povo
de Timor Leste onde as manobras
imperialistas ressaltam como tiaga alterosas que se abatem nas
doces -praias -acolhedoras - ao
crepúsculo (temos tantas e tão
belas!) no intuito de aniquilar a+
conquistas revolucionárias do

Com

referencia vosso telegrama 8 Outubro enviado

através MARCON-1 a Comissão deliberou aceitar rialização conversações com essa associação sugerindo
sua efectivação
ri princípios
p
P mês Novembro Pponto A fim
solicita-se indicação
de se iniciarem preparativos
Pp
pontos considerem dever constar agenda ponto Dada

natureza assunto em causa solicito resposta seja enPiada por correio aéreo ponto Esta Comissão @:'
colherá local em Portugal para conversações ponto
Pela Comissão Nacional de Descolonizoiâo
O Secretário

p Conote Central esteve reunido ontem
e hoje a fim de analizar a proposta e es-

lado com a visita, nas vésperas, Iuciondria do povo maubere fez Contra golpe de 20 de Agosto.
tudar os pontos mais ingentes para as
dos dirigentes João Carrascalão gorar os intentos dos fandticae Doiringoa Oliveira a Jakarta, mente rart!-comuniataars ud8tda.
(ConMnua na pdg. 8) conversações.
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Poesia Revolucionária:

RINDR SEMPRE O VNTU
,

da Comissão de Controle
e Fiscalização Económïca

,

Por : Inácio de Moura

Anin deit, anin beibeic
Anin ida nebé ita cataca Anin
Histori nian», ita labele hussic
Nia liu tiha tha oras ida ne,e,
Atu hodi nia ita bele doco rai
Timor, hodi beele foquit sal mo-

Autuados por crimes de res, para efeitos de distribuição hoje recebidos pela Direcção da
especulaçao 4 casas comer- de géneros alimentícios. Essa ta- Comissão de Contróle e de Fisrefa, do maior interesse, tem por calização Económica que lhes
ciais!

Chegou o vento
Há muito esperado
Surge o momento
Do nosso lado.

ras e du'ut nebé halo Povo maubere terus beibele.

ob¡c.cti't'os ume mais justa e equi— A patrulha de fiscalização tativa distribuição de géneros e
da CCFE tem realizado um tra- também evitar qualquer tipo de
balho deveras animador e, como açain hn rcamentos.
tal, digno da nossa grande ad•
— Realizou-se uma reunião de
miração. Podemos informar que
trabalho da direcção da CCFE
da sua pronta actuação já quatro estabelecimentos comerciais com os exportadores e importaforam autuados por crimes de dores locais. Foram-lhes dadas
especulação e açambarcamento. informações sobre a situação coA este propósito, apelamos uma mercial económica de Timorvez mais para a melhor colabo- -Leste, tendo-lhes sido pedida
ração dos comerciantes eo nosso uma melhor participação na resterritório, no sentido de partici- tauração económica do nosso terparem mais activa e honestamen- ritório.
te, como lhes compete, no pro— Pede-nos a CCFE para incesso revolucionário em curso.
formar as pessoas que presentemente ocupam as Instalações das
antigas «salsicharia TANIA» e
— O camarada Vice-Presidf•nte «CRIACOP» de que devem abanNicolau Lobato esteve reunido donar as mesmas, o mais urgencóm a Direcção da CCFE, tendo- temente possível, como, aliás, já
-se irtelrado do andamento dns lhes foi o ortunamente comunicap
sr?. idos e despachado diversos do,
assuntos de expediente normal

Viver a hora

É estar no tempo
Mas nós agora
Cremos no vento.

Erratas:
Por ter saído inexacta a publicação da 2.• e 11. estâncias da
Poesia «TIMOR», de Eugénio

Na nossa margem

Salvador Pires, aqui vão as ree-

Maubere renasce

O vento cresce

tificações: na 2. estância:

Com mais coragem.

«Sob a amplidão do teu céu» e não «Sob o amor e gratidão

Vamos no vento
Agitar Timor
Resgatar a tempo

do teu céu».

Na 11." estãnela: - «Pespontado»
e não «Despontado».

A nossa dor.

A

prestou Informações sobre a situação económica de Timor-Leste.
— Segundo informação colhida junto da Comissão de Contróle e de Fiscalização Económica,
reabrirão na próxima segundafeira, dia 27 do corrente, os es-

Dili, «Sang Tal Hoo» e «Lai
Ming Ing.z
— A Comissão de Contróle e
de Fiscalização Económica espera dos Comités e Subcomités Regionais a melhor colaboração no

sentido de incentivarem e auxiliarem as populações no cultivo das
hortas. Só do aproveitamento das
terras poderão as populações assegurar convenientemente o seu

auto-abastecimento.
— A CCFE reuniu-se, hoje de
manhã, com o pessoal que Ares-

— Os jornalistas Japoneses tava serviço no Centro de Infor-

- A CCFE já iniciou o Recen- que se encontram em missão de mação e Turismo e nos Transporseamento de Agregados Família- serviço no nosso território foram tes Aéreos de Timor.
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-- Noticias provenientes da doa estivadores na operação, co-

Foram designados os responsáveis
ppelos diversos departamentos do_Comité
C e I' L r a l, e m reuni ã o re a I i —
A SAPT

Austrália informam que os esti- mo protesto contra a interferênvadores do porto de Darwin boi- cia militar Indonésia na nossa
Za d a n o dia 2 2 d o `jorre 1 1
cotaram um carregamento de um Pátria Timor-Leste.
A
NaR
eco
Ì~
S1
U
Ç
a
O
i
.
barco indonésio que atracou no Um porta voz da Federação
cais daquela cidade.
dos Trabalhadores do Porto DarO barco indonésio ia com a win declarou que o barco IndonéN a C I O ÌÌ a
finalidade de carregar 20 tone- sio foi autorizado a atracar apeladas de camarão mas largou dali nas para se abastecer de água e
Graças ao dinamismo, ao
sem carga, em virtude da recusa combustível.
_
esforço e A capacidade de realinação do seu pessoal trabalhador, ________
orientando de perto pelo camara-

Comunicado

da Cornëlio Exposto, a Sociedade
Agrícola, Pátria e Trabalho, com
sede em Díli, retomou as suas
actividades, interrompidas desde
im,
golpe

áa comissão de distribuição de casas ,ne ias
Apesar de lutar com toda a
dificuldade, a Comissão de diatribuição de casas, tem vindo a
satisfazer a totalidade dos pedides, contudo, a mesma tem verificado que certos camaradas não
obstante a distribuição já feita,
não ocupam moradia que lhes
fora distribuída, causando assim
transtorno de vária ordem no
bom andamento dos serviços.
- Para se pôr cobro a estas
situações que a ninguém aproveita, a Comissão de distribuição
de casas vem por este meio tornar público que, quarenta e oito
horas após a distribuição, se a
casa não for ocupada, o contemplado perde o direito à mesma.
- Aos utentes das moradias
cabem-lhes o dever de cuidar da
limpesa do quintal e conservação

que a limpesa do passeio público
defronte a moradia é da responsabilidade dq morador.
— A Comissão de distribuição
de casas tem conhecimento, atravês de denúncias, que camaradas
há que abandonam as suas palhotas com a finalidade de ocupar
casas de alvenaria. Esta coraissão lamenta a falta de compreensão, e talvez de honestidade
também, destes camaradas e vai
fazer diligências a fim de os referidos camaradas serem evacuados
para as suas casas. Esta medida
vai ser imediatamente tomada
porquanto muitos camaradas ficaram desalojados por as suas
casas terem sido destruidas e,
por conseguinte, seus problemas
carecerem de resolução.
Dili — Timor-Leste, 21 de Ou-

de casa. It desnecessário lembrar bro de 1975

c õ
de torref
de café, de serração de madeiras
e de sabão;, as oficinas auto e de
carpintaria. Enquanto a descascadeira está a preparar mais café para exportação e consumo
interno, nos armazéns da SAPT
vão-se acumulando sacos e sacos
do famoso produto. Dali também
já saíram apreciáveis fornecimentos para a Manutenção Militar.
Entretanto, nas diversas se
ções de venda dos estabelecimentos comerciais da SAPT, que
foram assaltados e pilhados pelos criminosos agentes da extinta organização terrorista denominada UDT, procede-se à verificação das cargas, à arrumação
e limpeza dos diversos artigos,
prevendo-se que reabram ao púbiico dentro de uma semana.
Que belo exemplo, em favor da
reconstrução nacional de TimorLeste, nos estão a dar os camaradas trabalhadores da Sociedade Agrícola, Pátria eTrabalho!!!
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( povo Mau Bere
Neusagem Radíofoflica do
camarada Tice- Preside fite NICOLAU LOBATO farão a justiça
'(Continuação tia pdg. 7) tificarem de que podiam desen-

a difícil mas sempre vitoriosa luta dos
.
otias oprimidos
p

1

cadear é vontade acção armada

ta, o colonial-fascista Lemos P1- que a FRETILIN não possui arres mandou a máquina repressi- mas de fogo. A preparação do
va chefiada pelo criminoso golpe de «desgosto» estava a cheMaggiolo Gouveia, que descarre- gar ao fim. O neo-colonialista,
gou sobre os Estudantes prenden- boneco dos earrascalões e babosk

da Yual

qsal éestac~W~A7

V

r Q~tQA

o perigo que constitui o boato na hora do dois dos seus membros, nar os
Chico Lopes é mandado sondar

que atravessamos.
--

a missão bi'pOlar da Fallntll

---- apelo ao trabalho.

gando poder controlar e dominar os seus patrões internacionais.
a manifestação. Porém não con- Nova delegação é mandada a Intaram com a elevada consciência donésia antes da sua chegada papolítica não só dos Estudantes, ra ter o seu aval. A data aproxicomo do Povo, que exigiram e ma-se E eis que noite de10 de
conseguiram a libertação imedia- Agosto, a sinistra ex-UDT assita do detidos. A luta prosseguiu. nou a sua Declaração do óbito:
Greves às aulas foram declara- foi o princípio do fim!
das. Novas acções repressivas go-

vernamentais foram tomadas, arAinda nos recordamos dos ridigna de acelerar o processo de os militares na zona da fronteiCamaradas Mau Berea
professores mili- sos cínicos dos colonialistas
Camaradas Soldados, braço libertação do nosso povo. A du- ra estão muito preocupados e re- tantes da FRETILIN foram acu- quando a FRETILIN lançou pela
ração da nossa luta depende da voltados porque os membros do sados «de fomentar a desordem». primeira vez a palavra de ordem:
vossa capacidade e . firmeza de Cumité Central e do Comando Já Impotente, o governo teve que se INDEPENDENCIA OU MORTE!
armado do Povo'
destruir todos Inimigos do Povo fugiram para a Austrália ou esdos mais uma vez às
v F. A sua nãa de ie palaQuando
Quando tudo tendia para a Mau Bere. No vosso corpo conti- tão a arrumar as malas para fu- submeter
ordem polít A sua linha de orientação
que resolve
da vida e das acti- nua a correr o sangue quente girem. Nada mais falso do que real dos as
e aulas
aulas após peloordem política a
roi, é e semsemvidades de reconstrução da nossa derramado não só pelos nossos isto. Todos os membros do Comi- reabrir
-fa spensão» dada pelo colo- pre será a sua
suavitória
vitóriasobre todos
Pátria, eis que
os
inimigos
nos
gloriosos
antepassados
em
Cová,
té
Central
e
do
Comando
ou
estão
de
nial-fascista Lemos Pires.
9
8
os traidores. A sua linha correcobrigam a interrompê-la, moveu- Cotubaba, Ulmera, Manu Fahi, em Díli ou nas montanhas, uns
é a melhor arma para para redo uma guerra de agressão e de Camenassa, Viqueque como tam- para esclarecimentos, outros para
A perseguição a FRETILIN das- a nossa UNIDADE, para reopressão.
Esta
porque
não
tem
bém
pelos
nossos
camaradas
que
comandar
as
operações.
p
po q
aumenta de intensidade: o chefe construir a nossa Pátria Timorcomo objectivo libertar o povo, agora deram o seu sangue para tícias~ algo lança, pois, estas no- dos serviços da Educação fora -Leste. A sua UNIDADE férrea,
0 para
próprio P
está condenada ao fracasso aF e- que nós e as futuras gerações
substituído, Militares controlam não só a
sencia Central,
sar de o inimigo utilizar armas não suportemos mais os maus Cada um de nós é que deve estar quase toda a s.emipietraçãr va- mas também
essencialmente a
tambémedo
consideradas superiores às nos- tratos as injustiças, as humilha- çao~ do para neutralizar em blica, e grandes empresas priva- >úvel de
base é uma garantia painimigo.
sas. Isto é um ensinamento da ções, a violação
ç das nossas mudas. Os outros postos
são con,
pleno
êxito r nosso reconpo
História. Esta está cheia de lheres, os complexos, num pais boatos e mentiras é engolirmos
fiados aos lacaios da sinistra à lho,
lho, do ac opa . árduo c recongi
exemplos
exemplos de Povos mal armados livre onde todos se tratam como
para a nossa própria mor- _UDT. A entrega
entrega da colónia à trução nacional. Para reconstruir
que conseguiram derrotar ia!- camaradas e onde a preocupa- te. O Inimigo não é parvo. Estu- classe
ç
revile ada iniciara-se
destruir previamente.
migos mais equipados e podero- çao suprema de todos seja a pro- da as nossas reações. Quando es- meses atrás com a vinda da nova éte
p, é preciso tru u r total
O que foi a luta dos Povos cura de maior felicidade para o tas correspondem aquelas que troa,
de
choque
portuguesa:
os
tropa
caducaodestrutura colonial,
g
mino a ele previu, não se cansa de for- paraquedistas do pCOPCON.
irmãos da Africa e como luta- Povo.
A poara
o
para
a podermos
ram? Maior lição temos a Colher
ecer-nos
mais
veneno
até
que
lítica
tentada
em
Cabo
Verde
vai
mente
uma
Nação
onde
ia
Compete a vós, FALINTIL,
expioplm
do heróico e glorioso Povo do braço
ç
acabamos
por
morrer.
Mas
se
nós
ser
ensaiada
em
Timor:
desarma,armado do Povo, procurar criticarmos sempre as inforniaração
ç do Homem pelo Homem
Vietname que, apesar da arperioridade das armas inimigas, as populações dispersas pelos ções dos acontecimentos que se mento dos soldados naturais e re- não terá lugar. Os culpados da
derrotou
acção armada contra o
derrotou a maior potência do nossos inimigos, esclarecé-las passam à nossa volta, na natu- colha de armas para serem entre- nosso
que voltem para as suas reza e na sociedade, e pela busca gizes aos reaccionários e traída- nosso Povo serão severamente
P
tempo — a América.
casas e as suas hortas, criar con- de informações correctas, que res, seus comparsas. Em 28 de punidos. Todos os colaboradores
Por outro lado, a guerra de dições para que possam traba- nós aprendemos a ser objectivos, ataque
Junho com
iniciara-se
a experiência:
armas brancas
à sede receberão o devido castigo.
defesa a que somos obrigados a lhar e produzir.
g'
realistas. Então ao inimigo só lhe do Comité Central da FRETILIN
travar é justa porque tem por
finalidade destruir os explorado- E preciso produzir para romba- resta desamparar-se...
por parte da sinistra ex-UDT. O O POVO MAU BEBE FARÁ
res, os mentirosos, os assassinos termos a tome. Os Inimigos rouAntes de terminarmos, gosta- Governo participou-se logo a des- A JUSTIÇA!
por maca poderosos que sejam e baram, incendiaram, estragaram ríamos de convidar o Povo para culpar-se para justificar a sua
stmultãneamente construir uma muitos bens do Povo com a fina- o trabalho. Trabalhai nas vossas inépcia. Cerca de uma semana
Maubissi, 13-10-75.
nova sociedade livre da explora- lidade de nos submeter à fome e hortas e várzeas pois agora, os depois, os centros pilotos n.°B 1
ção do homem pelo homem e solí- consequentemente reduzir a nossa exploradores fugiram, os Carras- e 2 foram «inspeccionados e pascalões, Chico Lopes, Babo de Ai- sados a pente fino» para se cerdéria com todos os Povos que lu- capacidade de resistir.
HATA
tam pelo progresso. Porque a E por Isso que atribuímos Fu, Domingos Oliveira e outros
- — - -_ _
_
nossa luta é justa e porque ela também a FALINTIL esta tarefa colonialistas já não podem rou- --- -----.-----_ -- - - mais.
se insere na luta mais ampla de urgente
o
gente de organizar e mobilizar
Agora, a produção tem outra
!n+ (~ nos
todos Povos do mundo contra a o Povo para a produção.
j ust
P o I o p e I a 1 L d epenO Povo deve confiar no seu sidades do Povo. Quanto mais a
estamos sòzinhos neste combate.
Temos já o apoio diplomático de braço armado que são as Forças produzirmos mais felizes seremos (v
muitos países. A FRELIMO, van- Armadas de Libertação Nacional pai que desaparecerão a fome e ttü encia Naeiolla1
,
1
guarda do Povo Moçambicano — FALINTIL — a que foi con- as doenças provocadas pela má
tem trabalhado incansãvelmente fiada a missão de defende-lo con- alimentação. Se produzirmos pa- ta bdu
ra além das nossas necessidades, L lil uu Vi><1
lia
não só junto de outros países tra os seus inimigos.
lia
podemos vender o resto aos ouamigos como também na ONU
ros a troe países e com este dinheiro
os mai s chama
P
como defensor Intransigente da atenção para os mais fracos e p
como
detemos comprar outras coisas
causa. Outros Povos Ir- menos esclarecidos que se assua- I oderemos
1
mãos, como o de Angola - re- inm por tudo e porases. Acre- que precisamos mas ainda não
presentado pela vanguarda o ditam em tudo, e não sabem dis- são produzidos na nossa terra Avante, mulher timor! Avante de Bobonaro! Que tão rico exemMPLA; — o da Guiné e Cabo tira rum boato uma mentira cuzno petróleo, o sabão, o açúcar camarada Bi-Sere! A tua luta é pio frutificado por todas as oue as roupas.
a minha luta, e a nossa luta é a toas regiões do nosso território
Verde e o de S. Tomé Príncipe duma verdade. Dizíamos sempre
A FALINTIL vai a nossa luta do povo maubere, do qual e, à semelhança do que aconteceu
defendem Igualmente na ONU a que o boato e a mentira são alguluta do Povo de Timor-Leste sob mas das armas que os inimigos mensagem de coragem e deter- fazes parte. Timor-Leste, a nossa com outros países sacrificados na
a direccão da FRETILIN pela usam para nos combater. Quem m-nação na defesa do nosso povo terra, terá de ser mesmo nossa, sua justa luta pela independência
Indetondéncia Nacional e pelo não está preparado não deve es- e da nossa Pátria Timor Leste custe o que custar! Por ela darc- nacional, também Timor-Leste
progresso.
mos a nossa vida, até a última poderá e deverá ter o seu Exércutar as emissões radiofónicas contra todos os inimigos.
gota de sangue; por ela lutare- cito Feminino. A mulher timor,
E por Isso que devemos estar dos inimigos. Queriam que eles
A LUTA CONTOINUA!
confiantes na nossa vitória. A falassem bem de nós? Com certe- INDEPENDENCIA OU MOR- mos, juntos, até a última Bala! sempre desprezada pelo feroz
nossa vitória é certa porque na- za que não. Procuram sim, com
— Cem mulheres de Bobonaro colonialismo, também sentiu na
TE! O POVO VENCERA!
sua carne o Jugo da opressão.
da poderá deter a força do Povo mentiras e boatos provocar o me- VIGILANCIA CONTRA AS
na sua marcha para
a liberdade. do, a crise de confiança, a nossa
às Forças Amadas Por isso que libertar-se, ajudando
p
MANOBRAS DOS INIMI- ofereceram-se
de Libertação Nacional de Timor- a libertar o seu país, tal como
Compete a vós, ` militares, ti- desunião com a finalidade de
GOS,
lhos do Povo que os reaccioná- causar a nossa desorganização, O BOATO E UM VENENO!
-Leste (FALINTIL), para pega- fizeram as mulheres dos territórios e traidores querem continuar Ainda ontem, alguns camararem em armas contra os inimigos rios irmãos de Moçambique, Vieta enganar para oprimir e explo- das vindos da fronteira disse- MAIS TRABALHO, MAIOR da nossa pátria. Que belo exem- name, Angola, Guiné-Bissau, e
rar - a tarefa aacrlficante mas rani-noa que tanto os civis como
FELICIDADE!
pio este, o das mulheres timores tantos outros.

a

so

, a MULHER TIMOR que

sentiu sua carne o jogo
opressao ajuda a libertar a sua Pátria.
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Na outra frente do combate
NOVA SEDE
Departamento de Saúde e Higiene Popular, tem desenDO NOSSO PARTIDO! 0volvido
grande actividade, mórmente na campanha de
(Continuação da pdg. 1) entre Partido e Governo, definincontra a linha definida pela FRE- do num e noutros as sues atri~N,
buições gerais.

Depois de dissertar sobre o Ao terminar pediu muito trasignificado daquela cerimónia, o balho, de todos, sem excepção,
camarada Vice-Presidente falou para podermos servir o povo
da transformação que se operou dentro da orientação definida pe-

na FRETILIN, que como movi- la PRETILIN, pois, salientou o
mento de libertação que foi pas- Vice-Presidente — «a explorasou a ser, agora, um partido, da- ção é uma grande tentação.
da a fase superior da luta a que Logo depois toda a população
-tomos chamados.
para visitar as novas ins-

Eclareceu

vacinação TAB em todas os Baitros da cidade e locais mais
populosos.
Em Baucau também se Iniciaram as campanhas de vacinação TAB, Anti-variólica e Trivax.

ainda a difeença laçaes da acue do partida

AS ESCOLAS ABRIRAM!

A OPMT ALARGA O
— Encontra-se já em pleno SEU CAMPO DE ACCÃO

A iJ

A

R

E

S

A Estação Postal de Díli fecha as malas
para o exterior de Timor- Leste, via

Darwin e Syd ney, todas as terça
s-feiras
e sábados, dentro do seguinte horário:
--corresp. regist
ada - das 8 as 9 horas
•

- corresp. ordinaria - das 9 as 10 horas
♦..

PRODUZIR NA
ESCOLA E NO CAMPOI

— Como a produção está na
— Seguindo o exemplo das ca- ordem do dia, a Comissão Coorfuncionamento no nosso território
as Escolas Agrícola de Fatuma- maradas de Dili, AAeu e outras denadora de Bacau decidiu que
zonas, também em Baucau se os professores e monitores escoca e Chinesa de DIU.

LOJAS DO POVO
- SAO UMA REALIDADE
EM BAUCAU

fundou,
no dia 12 do corrente, a
Organização Popular da Mulher

lares começassem a matricular
os alunos, no sentido de Inicia-

Timor, orientada por uma Comis- rem os trabalhos de agricultu-

são Directiva constituída por três ra numa horta colectiva própria.
elementos.
— Desde há mais de uma seA ESTAÇÃO DA RÁDIO
mana que se acha em plena acti- A SECÇÃO AGRO
DE BAUCAU ENTROU
vidade, na vila de Baucau, uma PECUÁRIA TEM UM
EM FUNCIONAMENTO
loja do povo. Também foram NúCLEO NO INTERIOR

— Desde o passado dia 20 que
instaladas lojas populares em
quatro zonas centrais de Baucau,
-.- Já se formou em Baucau a entrou em funcionamento aEsque funcionam como sucursais Secção Agro-Pecuária, encon- tação Central Rádio Telégrafo

daquela loja. Os referidos estabe- trandu-se o camarada Chico Be- Postal de Baucnu.
a responsabilizar-se por
lecimentos comerciais são geridos revides
ela, coadjuvado por outros cama-

por comissões administrativas radas práticos agrícolas saldos
eleitas pelo povo.
do Colégio de Fatumaca

anutençaÕ

¡iïtar

M

4)1nu11i ea clu
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a
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,

•••

M

Hoteleiro e aviador e não só mas e/ou também, australiano,
O que na verdade, nos deixa bastante intrigados é o facimportado de Italia, residente em Díli (antes, DURANTE e
to de o sr. Frank Favaro não ter rendosos negócios em Timorapós o reaccionário golpe da UDT), figura de cônsul ainda
-Leste (ou tê-los-á sem a gente se aperceber?...) e dar-se ao
honorário (ou lendário?), quem não conhece Mister FRANK luxo de possuir não sei quantos carros, um barco e um avião.
ANTONIO ?AVARO?!...
&, que, nos artigos de bar do seu hotel (e talvez não só), fica
o cliente muito mais escaldado — nos preços, evidentemente Extrenamente <apaixonados por Timor DII{ (pelo Timor
do que noutros estabelecimentos congéneres e até de categodos «timorenses»), Mr. Frank Favaro tem-se sacrificado a ria superior. E como consegue ele vender tabaco estrangeiro
por preços não muito convidativos f Ainda há poucos dias se
tal ponto, que até nos custa acreditar como tem ele conseguido aguentar, de pé, os inúmeros prejuízos que o seu hotel, vendiam no bar do Hotel DIli cigarros «Rothmans» de luxo,
ao preço de 25$00 cada maço. Pagariam eles elevados imposquase sempre ds moscas, lhe vem acarretando (7) desde
longa data. É, na verdade, um homem formidável! Tem o seu tos aduaneiros, ou nem sequer teriam passado pela Alfândega r...
hotel «só para turistas ver...>. No fundo, o que ele pretende,
assim deduzimos, é dar emprego 8s gentes da terra. 0 mais
E, a propósito do «Hotel Díli», considerando prèviamente
difícil, contudo, é pagar-lhes o justo salário. Que o diga o
de «utilidade turlsticap, que melhorias se teriam nele já opaactual empregado, o <catuas» Félix, que consigo trabalha
rodo para continuar a beneficiar de tal concessão t Enfim,
desde o inicio e só ganha 600$00 mensais! Que o diga o examigalhaços tinha ele: os ex-directores do Centro de In formafoi
-empregado José Barros, que no dia 11 do corrente viéscurção e Turismo e os outros ex-directores que o deixavam im«convidado» pela senhora Margaret Favaro a gozar uma
portar mercadorias isentas de impostos aduaneiros. Porque
ta licença familiar (alegando que no hotel havia pouco trabanão
haveria pois o senhor Frank Favaro de admirar o seu
serviço
apresentou
ao
passados
nove
dias
se
lho) e quando
«querido»
Timor-Dâll dos velhos tempos colonialistas e que a
foi simplesmente ESCORRAÇADO pelo patrão — ele, que até
reaccionária UDT ainda sonhava restaurar?L..
eó ganhava 400$00 mensais! Neste mês de Outubro, contudo,
apenas recebeu o equivalente a 11 dias de trabalho.
Por tudo o que fica dito e por tudo aquilo que não foi dito,
mas que há-de ainda ser dito, a respeito de tão contestada
tada f ...
Mas quem não conhece o sr. Favaro d família, ilimi
figura do nosso meio, que o ar. Frank Favaro faça o seu exaA. respeito do nosso herói, lia-se, a dado passo, no jornal ausme de consciência e honestamente (se é que é honesto!) nos
traliano «NATIONAL U» de 8 de Setembro último: «... FAVAdiga o que de útil já fez por Timor-Leste e pelos timores, de
RO E DE UMA MANEIRA GERAL DETESTADO PELOS
modo a poder justificar, aos olhos do povo maubere, a sua
TIMORES. É ADEPTO DA UDT DESDE LONGA DATA, permanécia nesta terra que se quer libertar, tão urgente
q, radicalmente, dos exploradores e oportunistas de qualACHAVA-SE EM DILI DURANTE O GOLPE E EVIDENque• espécie, nacionalidade, côr ou feitio.
TEMENTE VIU-SE EM PALPOS DE ARANHA PARA SE
DECLARAR «NEUTRO», IÇANDO A BANDEIRA AUSTRAEntretanto, «ARRIVERDERCIr ?AVARO...
LIANO NO EXTERIOR DO SEU HOTEL... s.
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- Considerando que é muito
urgente o escoamento do Interior
para Dili de géneros alimentícios.
- Considerando a falta de ascoe de linhaça a Sucursal da

MM em Díli solicita a boa compreensão dos camaradas de toda

a guarnição Militar de Díli, 'Comandos, Pelotões e Secções que
todos os sacos cedidos pela mei•

ma Manutenção Milit-.r no acto
do le' antameo de géneros sejam, ined:etainente, devolvidos.
Dili, 17 de U•itubro de 1975. O Comandar.tc. José Correia Pisdado.

IMPORTANTE!

Não às escolas de

condu ão!
Sim aos exames
~j
3

— Por motivos de ordem vária, nomeadamente a escassez de
combustíveis, não entrará para
já em funcionamento a anunciada Escola de Condução. No entanto, todos os camaradas que se
julguem aptos a conduzir, aconselhamo-los a dirigirem-se à Secção de Obras Públicas onde lhes
serão prestados todos os escla-

recimentos sobre Exames de
Conduç o.

O JORNAL DO POVO MAU BERE
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— Os colonialistas nunca quipolitização porque
zeram a nossa po
sabem que uma vez nós conhecedores da realidade da nossa
cedor ã,o, será difícil continuar-

os tis i .

i4T .
-
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estamos defendendo contra os que tos defendem os interesses da
tentam por todos os meios, que classe dos exploradores.
alianda-se aos etrangeiros, quer A luta continua, quer pela boca
recrutando necessários, a fim de das espingardas, quer, interna-

nos dominarem e assim domina- mente, pela adopção de medidas
rem o nosso povo.
mos dóceis
e submissos
e práticas revolucionárias para a
Nunca
portantoàs
ossuas
colo- ~mte ã margem da realidade- objectivos que tendem para a
A UDT e os demais traidores
ordens.
orde tas quizeram a nossa cana- 'povo impulsionados apenas ou transformação da nossa socieda- aliados
aos estrangeiros preten- consolidação das conquistas do
ciencialização política. A sua por interesse pessoal ou para so- de numa sociedade livre do peso dem a todo o custo continuar a nosso povo, que no domínio alabressaírem. Inimigos do povo fi- do obscurantismo, da doença, da dominar o nosso povo. Defendem tar, quer no político, quer ainpreocupaçâo oeste respeito é nalmente são todos aqueles que fome e demais sequelas do colo- os
interesses da classe dos expio- da no administrativo e noutros
sectores de carácter democrático.
P
tão grande que nas suas escolas não colaboram na luta nem nas nialismo implantados ao longo
pão ministrados ensinamentos e tarefas de reconstrução, limitan- destes 500 anos de opressão e ex- radores, asrpara nos chamam de
e luta continua — e que o
hábitos que nos levam não só a do-se a cruzar os braços à espe- ploraçáo que sofremos da doma- comunistas
melhor
engana-exemplo
rem o nossopara
povo.
Esclarecidas
das mulheres que recendesconhecer a realidade da nos- ra que tudo fique plenamente nação portuguesa,
assim as coisas, a nossa determi- temente se ofereceram para pesa
situação
mas
até
a
desprenormalizado
para
depois
aparecesa na pessoa do nosso povo e rem em cena e se servirem da Mas o fascismo encontra-se nação deve ser cada vez maior gorem em armas e escorraçar os
ainda enraizado em muitas men- e a nossa resposta aos traidores nosso inimigos frutifique nas
da nossa pessoa
rituação.
talidades. Com a introdução de mal determinada, ou por outra, nossas fileiras na coesão iremos
Uma vez porém a presença
Definidos que forem os inimi- hábitos democráticos na resolu- defenderemos a nossa Pátria a imprimir nas nossas relações
física dos colonialistas foi aias- gos do povo, estaremos em coa ção de
de problemas do dia a dia, a todo o transe, contra todos quan- contra os inimigos do povo.
Importa que todos
tenha,mos
suas dações de combater todas as for- Influência de educação e hábitos
conhecimento dessas fazer
mos conhecimento
'nas de ataque, quer arma-lo, fascistas que adquirimos do colo- "~`
para
para di
•
m
,
saroquer
em
forma
de
boatos
ou
na
nialismo
tendem
a
reflectir-se
poder
as necessárias
m
infestação dos oportunistas, ainda nos novos hábitos Implantar
veitando só os ensinamentos que etc.,
O1S pelos dite IDOS
etc.
Lista dos res
ticos que
imPlantar
o pretendemos
P
servem ao povo e a abandonar
Só
assim
conduziremos
cornas
nossas
relações
de
trabalho.
ç
os que nos amare siri à alimentaçao
rectamente a luta do nosso povo Todas as práticas que tendem
e liquidaremos finalmente todos objectivos ou vantagens pessoais
de
Para uma consciencialização os nossos inimigos
devem ser combatidas assim cocorrecta Impõe-se • que tenhamos
•
mo todas as exigências que não
Orientação Política
«««
presente o objectivo a atingir , o
nem
razoáveis
nem
exequíveis,
grau ` de consciencializa çAo do
gs'
1 Comissário Político Nacional — Mari Alkatírí
nem tendem ao grau de consnosso povo, e demais condiciona3 Comissários Politicos — Lear, Sa'he e Abílio de Araújo
Mudam-se os tempos, mu- ciencialização dos executantes
liaraos, a fim de evitarmos erros dam-se as vontades. Foram cor- não devem ser toleradas. A lasFinanças
de precipitação que só redundam ridos os colonialistas e seus la- aidão e a perguiça são uma doen1
Secretário
— Juvenal
em 'fracassos. Não bastam por caios, eis que na nossa pátria ça comum nos oportunistas asconseguinte só boas intenções. florecem novas formas de rela2 Vice-Secretários — Joa~1uim Urbano .Saldanha e Oetávio
a
excessiva
isolada
Importam acima de tudo ter tac- aes no trabalho. Aos que tra- de
de Araújo
de peca por actuação isolada da
q
ç
to, o que no fundo não é mais do balham
são
dispensadas
as
atenestratégia
geral
do
nosso
procesRelações Externar
que ser `realista.
ções necessárias, e o trabalho é so revolucionário.
1 Secretário — Ramos Horta
Resumindo, — devemos dar a executado com mais amor e cariPara que as novas relações a
3 Vice-Secretários — Bonaparte Goinxet, Rui. Fernandes e
cor tecer ao nossopovo
vo de uma nho portanto
ortanto todos temos coesforma mais concreta, as mano- ciência de que estamos realizan- em os
níveis
que
César Mau Laka
pais
no nosso país
bras dos colonialistas que enga- do tarefas para a reconstrução nâ f anotem ou
singrem
desviaEducaç8o e Cultura
ii
nadoramente, têm sido apresenta. nacional, para a edição de uma não por
1 Secretário — Hamis Bassarewa
das como instrumentos de «eiva- sociedade nova num pais livre e ~s por caminhos incorrectos, urlizsçãa4 mas que na realidade" :Independente. Hoje os trabalha- ge que tenhamos consciência da
Vice-Secretários =Maria dp Céu Bí-Cear, Dulce Cruz
são autênticos Instrumentos de dores, enchem os locais detra- nossa realidade e da realidade do
Paulo Rodrigues e Olandina Alves
nosso
processo
revolucionário
padom"tieae,&* de donpinação:
talho, brevemente todas as esto- ra consolidarmos a unidade do
Saúde e H4giene Popular
04 donos ' foram-se embora, tas do país " vão encher-se de
povo e consequentemente
,nus os inatrumentoa ainda conta- crianças que, pela primeira vez anosso
1 Secretário — Guido Valadares
sua liberta ão.
ç
mora Dai que se impõe'fazer as
2 Vice-Secretários — Djafar Alkatirl e António de Araújo
necessárias distinçõesentre
entre oo ~anos
nossa
de 500
de história,
opressãodepois
e exploração
~~~
Defesa
que é aproveitável e o
colonial, entram no ambiente es1
Comandante
- Ro g
ério Tiago
deve ser aproveitado, sob pena de colar liberto das telas coloniais.
g Lobato
— A luta de Classe é uma reanos transformarmos em novos
1 Segundo Comandante — Hermenegildo Alvas
Os nossos inimigos ficariam lidade histórica. Como ficou dito
colonialistas..
1 Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas - Guldo
ciosos com tais "vitórias do nos- do antecedente, nunca os coloniaDiaanantino Soares
so povo. Toda a espécie de cam- listas quiseram a conscienclali~e,
panhas vão ser utilizadas por eles zação do nosso povo porquanto o
Admínistraçao interna e Segurança
para minarem a nossa unidade, nosso povo, uma vez conhecedor
1 Secretário —Alarico Jorge Fernandes
—Atarefa da consciencializa- impedindo desse modo que canso- da situação de explorado em que
3 Vice Secretários — Mau Huno, Leopoldo Joaquim e
lidemos as conquistas do nosso se encontrava, fàcilmente se reEduardo Carlos dos Anjos
çáo política na nossa pátria nesta povo. A campanha de boatos e voltaria e assim os exploradores
Justiça e Assuntos Sociais
fase actual da luta do nosso povo de intrigas vão aumentar de ira- colonialistas não mais poderiam
é tão fundamental e necessária tensidade, pois os nossos inimi- nas costas do nosso povo. Mas,
1 Secretário — Justino Mota
como o ar para a vida e a comi- gos colosialistas e seus lacaios apesar de tudo, houve sempre
2 Vice Secretários - António Barbosa e Filomeno Paixão
da para o estômago. Com efeito corruptos não hesitam em se ser- Quem visse um pouso melhor e se
de Jesus
é urgente que todos tenhamos vir de formas torpes de ataque insurgisse ou mobilizasse o nosReconstrugáo Nacional
consciência clara dos objectivos para nos desunirem e assim po- so povo contra os colonialistas.
que pretendemos atingir para a derem mais fàcilmente nos derro- A estes sempre lhes foi dado o
1 Secretário — Guilhermina dos Santos Araújo
libertação do nosso povo. A ra- tas
nome ou de terroristas, ou de re7 Vice Secretários - Mau Seran, Mau Kruma, Mau Solan,
zúo disso reside na necessidade
Bsecuadsaa Somotcho, Sebastião Nontalvão e Mau Leio
de consolidarmos a unidade do Alerta pois contra estas caves- voltosos, nunca porém o de nado
nosso povo contra todas as agres- tidas dos nossos inimigos a fim realistas
ou de libertadores do po
Infarmaçao
voa os nessas heróii.
sões dos seus inimigos. Importa de que as conquistas do nosso
1 Secretário Borja da Costa
A
UL)T
na
nossa
pátria
é
o
por conseguinte que seja definido povo não fiquem anuladas por mais fiel representante da c
lasse
3 Vices
cesecre
— Afonso Redentor de Araú
ó1jo. Mau
claramente quem é inimigo do esbirros frustrados que, na ânsia
povo. Não são só aqueles que pe- do poder, fogem para o estran- dos exnlaradores, dos colonialisLiko e Sha'a Na Na
garam em armas os inimigos do geiro para dali virem cem mer- tas portanto.
Organização Popular da Juventude Timor (OPJT)
como
colonialistas,
a
povo. Inimigos do povo são iam- cenários e forças daquele país ~TTal
como
seusosfiéis
continuado1
Secretário
-- Guilherme dos Santos (Lere)
bém e principal esute aqueles que numa tentativa desesperada de res, denomina a vanguarda do
2 Vice-Secretários — Bere Mata Ruak e Mau Siri U
provoca,zn a desunião do povo travar o nosso processo revolulançando boatos ; alarmistas a cionário para continuarem a ca- povo heróico para se libertar das
Organização Popular da Mulher Timor (OPMT)
fim de Impedirem o avanço do valgar nas costas do sosso povo garras dos exploradores, de co1
Secretaria
- Muki (Rosa Bonaparte Soares)
processo revolucionário que se
Pela causa da libertação do munistas, que o mesmo é dizer
Organização Popular dos Trabalhadores Timores (OPTT)
encontra em desenvolvimento na nosso povo, todos à vigilância terroristas, ou revoltosos tal co1 Secretário — Artur Nascimento
nossa pátria; Inimigos do povo revolucionária.
mo faziam os colonialistas com
são também aqueles que, agro- . Só assim neutralizaremos efi- os nossos heróis,
Quadros
veitando-se' desta fase de profun- cazmente estes cobardes ataques ' Na verdade os inimigos do po1 Secretário — 1 Comissário Político a designar pelo Coda manutenção e de definição dos traidores da nossa pátria.
vo não merecem outra coisa que
mjysãrio Político Nacional
nova dos valores, para, oportunão a bala das espingardas ou a
Secretariado
aìsticaxeentea exercerem pressão
.
lâmina das catanas. A causa do
sobre o povo; inimigos do povo
1 Secretário — Abel Ximenes (Larl Sina)
povo é uma causa sagrada. Como
ainda todos os oportunistas, quer - Estão em florescimento os inimigos do povo são teimosos,
3 Vice-Secretários — Mau Sekar, Mariano Bonaparte Soada direita (ultra-reaccionários), no nosso pais novas relações que cobardes e desleais, a nossa resres e António Pádua Gomes.
quer da esquerda (pseudo-revolu- têm como pano de fundo a uni- posta deve ser firme e sem vacicionãrios), que agem por canse- dade do nosso povo em torna de lações. E a causa do povo que

nartamentosdo Comete Centra
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delt aaaaa mal husi taci balu. Ita maka reasiunariut traidor ho la- kun laran, nakukun nebe ita lha
Ia belo halo ema seluk hanesan ran makerek eira hakarak halo huai tina ba tinan. Iha tinan ida
metin. Laran makerek UDT sina moeu kafe, borraxa, nu, kami. ' ita atan fali. FRETILIN la kohi nafatin ba Povu iha, ohin loron. nia laran maka FRETILIN Ia os
hamutuk ho kolonialista porta- Buat &ira nebe folia diak. Ema ema ida susu fali ema seluk aia Tanba ne, tanba iha Eskola
deit ba ema tomak FRE_
ges eira, hamutuk ho fasista Le- eira nebe uluk hanehan Povu, bokur. FRETILIN la os rasista FRETILIN nian, anil hanorin le, TILIN aia bania ho hakarak.
mos Pires eira, hamutuk ho ka- oras ne hakarak hanehan nata- atu lori fali ema kulit mutin mal hakerek ho polítlka, maka laran Ema tomak Timur Loro Sae hare
pitaun major sira. Povu rai Ti- tin, hakarak Mau Bere sira ser- halo atan. FRETILIN la kohi makerek sira dehau katak Esko- ho matan rasik ona FRETILIN
mur Loro Sae ho kilat lha li- bisu nafatiu hanesan atar ba ai- ema ida atan ba seluk.
Ia FRETILIN nian, Eskola ko- aia hahalok. FRETILIN la os
mau 1a lha ema Ida maka bela ra. FRETILIN hakarak kuda FRETILIN sei buka uluk liu loniaiista. Laran makerek eira deit dehan hakarak loke Eskola
tahan, tanba Povu katak sei la raia atu Povu hetan diak, moras oin sa maka bela kuda rai atu tauk FRETILIN nia Eskola, tan- ba Povu. FRETILIN loke Eskola
manan laran makerek UDT afira, diak. Nune ita sei buka, uluk atu Por sira hotu la bela hetan ha- ba iha FRETILIN aia Eskola la barabarak ba Povu oaa, e sei losei la hemos kolonalista eira kuda buat oioin bela hetan ha- malaha!
hanorin delt le ho hakerek. Iha ke tan nafatin. Ita Ia bela fiar
liusi Ita aia rai, sei la loke ma- han barak, atu timur oan eira FRETILIN hakarak Povu rai FRL ILIN aia Eskola hanorin delt sina nebe koa lia maanan.
tan didiak atu traidor eira labele la beele hetan hamalaha. Hama- Timur Loro Sae tomak hatene le atu Povu loke matan didiak atu Ita la bela fiar laran makerek
halo at nafatin iha Ita aia raia, la.ha lha oin rua: ida maka ata ho hakerek atu Povu la bela bela naok ten eira la bela naok nata- eira loroloron hatenu, malbe la
Ita mesak, Povu rai Timur Loro han deeit buat oin ida ka rua nafatin iha nakukun laran. Baia Ba Povo, atu naok ten sira la halo buat ida, tanba koa lia deit,
Sae durai maka sei sofre, tanba deit, loro ba loron, tina ba tinan, pira ata matenek maka Ita bela bela bosok nafatin Povu. Iha ema hotuhotu hatene koa lia.
esmoa eira ne. Ita maka sei atan hanesan han deit bater ka fehuk, halo diak ba ita aia rai, Ita bela FRETILIN aia Eskola hanorin Sei serbisu ba maka ita, hare.
nafatin. Povu Mau Bere kaer ei fehuk ho koto moruk. Baia hi- halo sasan sira nebe Ita aia raia liliu flka Polítika tanba sei Ita Laran makerek eira la bela lo
kroat hasoru Ita aia funu maluk ra ita han hahan oln ida ka rua presiza ba Povu la bela beik na- hakarak ukun rasik an, Ita ten- ke Eskola ida ba Povu, tanta sitanba hatene didiak buat sara ne. deit, Ita ia bela morta diak. Ita fatia, atu Povu bela sai husi na- ke hatene polítika. Laran make- ra hakarak Povu beik nafatin
La: presiza Ita ba kolonialista si- moras bebeik. lta la iha saudl. kukun laran, atu laran makerek rek eira la kohi Pou ukun rasik atu bela susu belbeik Povu aia
ra ata Eskola militar atu ata Hamalaha Ida seluk fali, Ida nebe sira la bela bosok nafatin ita, an. Laran makerek eira hakarak kosar bea, atu gira bela susu
aprende halo funu iha Ita aia Ita bolu kabun hamalaha ne ma- atu bela serbisu didtak atu hemos eira maka ukun Povu, nune ma- nafatin Fovu aia rei bokur, atu
raia. Iha ita aia raia, fita mesak ka dehan hahan Ida rua eira nebe hamalaha husi Ita aia Patria Ti- ka bain hira ata hanorin política sara bela bosok nafatin Povu.
maka hatene liu, Ita maka ha- fita babais han moa la lha, la too mur Loro Sae. FRETILIN loke
Per. Si1a tauk nakdedar. Si- F,ETILIN hakarak DEMOtene dalan eira nebe bainhira ata ba ata. Hanesan ohln loron. lha Eskola barabarak lha ata aia ra tauk povo hatene airania. boSIA Sae.
ba fita
aia duna
Patria
Tllao iha foho.
rei hamalaha laran, sasan eira ne raia, atu hanorin sasan eira nebe sok ten. Ema naok tea, ema bo- mur boro
Nune
Povu
FRETILIN hakarak kuda raia ult oan deit, ema faan osa as liu, fita aia abon eira halo, ho bano- sok ten maka tauk koa lia lolos. toe hatene salda maka DE
nebe atam Povu bela hetan dlak. Povu la bela sosa. Buat sara lha ria sasan eira nebe kona ba ata Sim hakarak maka bosok deit. MOKRASIA. F,
RETILIN hakaHodi uluk mal, tina ba tinan ata ata aia raia tauba sa? Buat eira aia rain. Kolonialista eira aia Eshaicaxak Povu to- rak Povu rei Timur Loro Sae
hare hahan la lha fita aia raia. ne lha Ita aia raia tanba kolo- kola hanorlu deit sasan eira nebe mak hatene surat, hatene le ho tomak halibur atu teci lia ba
Dela barak batas la iha, fos la nialista sira la kohl hatene Povu kona ba sara aia raia, hotu eira hakerek. FRETILIN la kohi Po- ata rama, ato Povu hamutuk ukun
lha, sasan seluseluk mos la lha. dlak ka lae, Povu lha hahan ka b000k ita dehan Ita aia raia ma- vu Mau Bere beik aafatln, atu Ita raia. (Ne maka naran DE.
Tan sa? Tanba kolonialista eira lae. Sisa hanoin deit atu haka- ka Portugal, hanesan ita aia matenek eira la bela bosok, atu MOKRASIA). Ema hotuhotu sei
kuda deit sasan sisa nebe fo osan rak naok osan barak hatama si- inaamen eira moras lha Portugal, Povu bela hare ho aia mantan dehan lia fuan ruma ba sasan
bot ba eira, hanesan kafe, borra- ra aia bolsa, atu lori ba eira aia koa lia portuges. Nune sisa la mesak buat sisa nebe maka dlak, Rira nebe ata halo atu foti ata
xa, nu, kamt Sasan eira ne ha- raia. Sim hanoin delt ba sira atu hanorin buat Ida sei ata aia raia. ho buat eira nebe maka at. FRE- ma raia. La os hau ala lian, la
nesan ata hatene, la' bela han. Si- ban dlak, hemun dlak, ho sira Ita la os ba. Eskola atu aprende TIS hakarak Povu hamarik os kamarada; mesak aia lia fuan.
ra kuda buat eira ne tanba buat Dia famili ho ena riku. Nune deit le ho hakerek. Ita sei eakola ma aia mesak, lakohi tonka ba Ita sei tuir buat nebe ema baeira ne faan hetan osan bot- Nu- FRETILIN sei hare didiak atu atu loke matan didlak hera sa tonka mal. Nebe maka sala, ten- rak hakarak. Ita sei rena ema
ne lha fa.Un maka uluk kuda aban baia rua lha ata aia Patria ida maka kolonialista ho laran ke sobu sai, atu hari buat sisa HOTIJHOTTJ aia lian.
bater, kuda hare, kuda fehuk ho Timur Loro Sae Povu la bale ha- makerek eira halo lha ata raia, nebe maka diak. Bainhara uma aba lha fita aia<raia la ha
hahan seluseluk, oras ne ita hare malaha nafatin. Ita Ia bela hein husi uluk too ohin loron. Se. Ida ida hJi
se Ita la halo uma ema m tenek maka hakerek l
ho
foun, se Ita tonka ba tonka mal, lia fua tatua, tanba lha tina
aban baia rua anin bot, uma ne atua lima aia laran maka fita lia
/
sei monu hanehan ata: Nune duna, tetun la fila na ida, tenbe, koPovu rei Tiniur Loro Sae sei ha- 1oninsta eira Ia husik, tanba ko.
re didiak buat sisa nebe at, buat lom ta si gendu la belo koa
eira nebe la los, atu hamos husi lia tatua lha Eskola, Ia bela koa
ata aia let. La os katak Ita hare lia tetun lha serbisu, nune oras
. • s
buat eira ne, buat la los ida, mal- ne ata sidauk bela hakerek bela
be ata sei bosok nafatin ba malu. hakerek slurat oficial ho lia
Sei lta 1a hasai sasan eira nebe fusa tatua,' tanba lha aia lia
rua buat sira ne fvan tetun la lha lia fuan
maka sei hanehan 1ta. Ita hare Dela barak lia fuan sira ne lha,
ona, laran makerek UDT eira ha- maibe lta malta la hatene dual.
Não obstante a afirmação de como havíamos noticiado, encon- Entretanto em todo o Timor- nesan samodok, lha loron sannlu Tanba ne ata aia matenek eira,
responsáveis da República da Ia- travam-se na vila fronteiriça de -Leste fervilha a palavra de or- resta ida fulas Agosto raia alara ata aia lia nata eira, katuas eira,
donésia de que aquele país não Balibó quando aquela localidade dera A LUTA CONTINUA, ten- oho ema babarak lha lia aia sei estuda lia tetun didiak hodi
interfere nos assuntos internos foi atingida por violento ataque do até mulheres se oferecido pa- rol, halo at barak ba ata aia rama. aban baia rua fita bela teu fita lia
de Timor-Leste a verdade é que a partir do território Indonésio, ra pegar em armas nas frentes Ita sala tanba fita hatene eira tetun hanesan lia oficial. Oras ne
sb aquele país tem vindo a apoiar , apoiado por helicópteros, mortes, de batalha ao longo da fronteira, ema at maibe ata la hemos gira ita sei tau lia fuan portugas hae fazer mesmo a propaganda con- ros, artilharia pesada e 7 barcos constantemente por forças indo- husi Ita aia let.
nessa lia fusa oficial, tanba lha
tra a FRETILIN, a vanguarda de guerra Indonésios. Foi em nésias sob o pretexto de serem Sa, ida malta ita hare? Laran rona portuges.
do Povo de Timor-Leste que con- consequência destes ataques que forças da APODETI e da UDT. makerek UDT eira kaer kroat FRETILIN Ia haluha mos ato
duz vitoriosamente a luta deste foram dados como desaparecidos,
hasolu Povu Mau Bere, oho ema hanoin atu hanorin ema hotuhomais provàvelmente mortos, 4 dos
povo para a sua libertação,
barabarak, sunu uma la hotu, la tu atu hatene buat ruma kona ba
Televisão indo5
jornalistas australianos que se Jani arad a
barik barak malta lakon tina si- isin diak, tanba Ita sei buka ha♦
it a
•
Com efeo,
encontravam naquela vila. '
ra aia inaaman, feto barak maka tens buat nebe halo diak ba lia
nésia, sem ter apresentado doeu- Entretanto, em emissões de rá- O JORNAL
ema laran makerek oho eira raia aia iaia. Ita sei hatene nusa mamentação em filmagem, divulgou dtop rocedentes algures
res de Kukaben. Tanba ita la hamos buat ka bole teuaimoruk ba kanek
a notícia de que 100 soldados da
lado indonéE TEU!
at UDT sira husi ata aia let, eira oan ida. Ita sei hatene nusa ma•
FRETILIN teriam sido mortos pang
e Atambua
doo
sio da
ilha, foi divulgada
a notímaka hakarak hamos fali tiahu- ka bela hare didiak ita raia labaNOSSO!.
na passada segunda-feira no as- cia de que as vitimas eram forças
$ DO POVO! ai Timor Loro Sae. Nune durai rik ata aia ae eira ho oan eira
salto a Balibó efectuado por for- comunistas australianas em sermaka FRETILIN hakarak Povu ho mos katuas eira. Ita sei bateças mistas da UDT e da APO-' viço de apoio às forças da FRE- COLABORA
ral Timur Loro Sae tomak aoren- ne eira ne hotu ato lia bela halo
DETI.
TILIN afirmando a dada altura
de le ho hakerek, aprende polftlka dlak loba ba lta aia raia. Ita sei
Conhecedor desta noticia pelas que 4 países anti-comunistas da
COM ARTIGOS, CONTOS ho sasan eira nebe ata tenke ha- buka alhan didiak ba lta aia laia,
vias internacionais que davam Asia apoiam as forças da UDT e POEMAS
tese aia Ita aia raia bela sal ato Ita bela hetan leia diak hodi
, CANÇÕES, ETC.
como ocupadas as vilas frontal- da APODETI, facções políticas
díak. Bala hira fita hatene le ho serbisu ba fita raia raia focn.
riças de Balibó, Maliana, Lobos, pro-indonésia.
DI R!GE AS TUAS OBRAS hakerek malta ata bela tau lha
Palaca e Bobonaro, o Departa- 2
m que uma potência se
(COiCài 2y
to ão número u,acrior)

INDONESIA
e a s suas

falsas propagandas! at, aban baia

balu.

surat lia katuas eira nian, hane.- FRETILIN MKA POVU, POniento de Informação da FRETI- serve da capa de traidores para À SECÇÃO DE INFORMA- nu, aiknanoik. Lia barak mal hu- W MA.KA FR.ETILIN!

LIN entrou em contacto telefó- ingerir nos assuntos internos de ÇÃO DO COMITÉ CENTRAL. si katuaa sira lakon, tanba Ia ha-

MATE KA MORIS, pO3TLT
nica com o comandante de Bobo- um país pequeno, cujo povo, cankerek
lha surat Buat
barak, lia
nMAU
BERE
UKUN
RASIK AN!
ponsávelpor
uelas sedo da ex ora ão colonial
saro resP
poraquelas
rualohm
tanta tosara ba t RE
ç à libertação, era- ~1rnQr L~~3~ mal, fohin
zonas, tendo obtido a informa- tuguesa, aspira
lakon
lakontiha ona. FRE- VIVA TIMUR LOBA SAE ITA
ção de que chovia apenas naque- contrando, pelo facto, barreiras
TILIN sei hakas an atu hanorin NIA PATRIA!
te-^~ Orna ema hotuhotu ato le ho hakerek,
la localidade
incompreensíveis por parte de
Maubisi, fiz-10-75.
Quanto aos jornalistas austra- um país que recentemente safeto ka mane, labarik ka katuas
lianas dados como desaparecidos, cudiu o jugo colonial.
SAIA
dO pOYO . asei buka ate !ta bela huei naku-
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onovo MAU BERE FARÁ A JUSTIÇA
Agora 'não restam dúvidas a tinia frase tivesse posto inconsnossos. 70 pertinente registar TRABALHAR NO CAMPO. Isto po. 71; a única palavra de ordena
ninguém a estreita ligação, o cientemente. Para nós, isso foi
aqui as palavras do camara- não implica que todos peguemos
O camarada Siri Leok, da Cuconluio, entre o colonial-fascis- uma análise correcta da situação,
aa anunora lviaui4i: «us nos- na enxada ou picareta,
•
mas con- missão Directiva da LJNETIM,
ta Lemos Pires e os reaccioná- uma visão clara da política suja
s°s erros serão crïtïcados pe- tribuamos com o máximo que um dos elementos mais activos
rios da `extinta UDT. Mas era só de Lemos Pires, com uma capa
lis balas do inimigo»).
puuermus. Ate aqui, notamos que da Associação Estudantil e da
o Lemos Pires. Vendo o problema enganadora de «liberdade e deas E7scoias coioruaustas estao FRETILIN foi cobarde e brutadessa maneira, estamos a detur- mocracia». Acaso o colonial-fas«Portanto, e um apelo que lan- desligadas do Povo. A escola co- mente assassinado durante a cripar os factos. O colonial-fascista cista Lemos Pires, assassino de
Lemos Pires com a sua equipa de largas milhares do Povo Timor e çainos aos camaradas: nau deve- lomaiista fabrica «doutores>. Por minosa acção da sinistra ex-UDT.
quadrilha de majores não são do Povo irmão de Guiné-Bissau, mos esquecer que o nosso estudo isso o Povo precisa de esclareci- Com ele foram igualmente assasmais do que uma pequena re- cumpriu as suas promessas entre se destina a melhor servir o Po- mentos da nossa parte. Por tal, sinados mais três estudantes e
presentação do capitalismo por- outros, de amnistiar os camara- vo e não como colonialistas que Camaradas 1 studantes, devemos sete activistas da FRETILIN.
tugués, ao serviço dos lacaios im- das condenados pelo tribunal co- se instalam como parasitas no ter em consideração o nosso tra- Que as suas actividades pelo Poperialistas.. A criminosa acção ar- lonial-fascista ao serviço do Go- dorso do Povo. Devemos lutar balho ou a nossa partida para vo e pela Pátria sirvam de exemmada não foi outra coisa senão verno do traidor do. Povo Timor, contra uma Escola que visa paz- junto do Povo. E necessário e pio a todos, que abnegadamente
a tentativa desesperada do capi- ' Nívio Herdade ? Pelo contrário, sar diplomas e oferecer perspec- urgente e, por conseguinte, deve- trilham a mesma senda da Revotalismo,. a sua tábua de salvação, assistirmos à prisão, dia a dia, de tivas de altos salários e privilé- mos materializar o princípio de lução. O vosso trabalho nuca separa continuar a exercer o seu militantes da FRETILIN, hábil- gios, que visa formar burocratas que a nossa partida libertará de rã esquecido!
domínio de opressão e de expio- mente acusados de mil e uma e tecnocratas. Para isso tomba- certeza o nosso Povo do obscuração. Os reppresentantes do ca- mentiras. Carros da polícia pa- temos e combateremos.
rantismo secular, das superstiPor outro lado, a classe explopital verificavam que lhes era trulhados com elementos da sições que durante quase 500 anos radora, através do grupelho teucompletamente impossível tomar nistra ex-UDT prendiam os nosAtendendo à realidade objec- o jugo colonial inculcou na mente toche, tentava boicotar o trabaconta de Timor-Leste com apoio aos vigilantes todas as noites. Ca- tiva da nossa Pátria e do nosso do nosso Povo. Temos que par- lho, ajudado pelo bispo e pela
de uma certa maioria. Dia após maradas mais activos são detidos Povo, camaradas, nós não deve- tir para destruir esses vícios cor- grande maioria dos padres. Em
dia verificavam tristemente que sem culpa. Membros do Comité mos esquecer, e principalmente ruptos e nocivos herdados do co- 22 de Maio quando os Estudantes
iam perdendo pouco a pouco os Central da FRETILIN acusados não devemos duvidar que TIMOR lonialismo. Se o Povo e a Pátria da UNETIM se preparavam para
seus ' reduzidos adeptos que já inocentemente. A perseguição à -LESTE E UMA PÁTRIA DE neste momento clamam por nós se manifestar contra as medidas
não lhes davam créditos, pois as única e legítima vanguarda do CAMPONESES. Para o servir e o nosso estudo se destina a me- tomadas pelo governo coloniaHasuas acções nunca foram coeren- Povo Mau Bere, a FRETILIN, é necessário trabalhar. E SER- lhor servi-lo, então não esperetes com as suas promessas enga- reiniciara com maior raiva. Ti- VIR O POVO E A PÁTRIA E mos mais. Partamos para o cam(Contam na pág. 3)
nadpras. Foi a própria massa tra- nha-se esgotado a capa de mel
balhadora ue
que o agente qla CIA trazia c.- n- -i,dehru ando-se
ç
convenientemente sobre os factos, sigo.' Na segunda metade de
verificou que estava a ser enga- Maio do ano corrente, quando o
nada. Como políticos, os ex-diri- governo se viu impotente para
gentes da sinistra ex-TJDT, são levar avante a sua criminosa acatrofiados. Não são capazes de ção enganadora, para vender a
programar nem a longo prazo, nossa Pátria aos imperialistas,
nem a médio prazo. Antes de surgiram conflitos abertos. A luqualquer manifestação — todas ta de classes, a luta entre os exa.a manifestações da ez TJD, são ploradorees privilegiados e a elaspr ávocações ao Povo — assisti- se oprimida e explorada atingia
mos a filas de camionetas torne- o seu ponto quente. As conversatidas pelos industriais e pelo go- Ções preliminares para o Inicio
verno, desde o colonial-fascista da cimeira tinha-se chegado a
Alves Aldeia, passando pelo de- impasse. ` A crise política aumenmagogo Nívio Herdade até ao too. Nas Escolas os estudantes
agente da CIA Lemos Pires, para - revolucionários propõem medidas
transportar não só os seus sim- concretas de luta contra o analfapatizantes, como também, e es- betismo e pela defesa da nossa
i5encialmente,' os militantes da Pátria, sob a palavra de ordem:
FRETILIN ameaçados pelas au- Mais vale perder . um ano e gatoridades administrativas, na sua nhar a Pátria do que ganhar um
maioria sucursais da UDT. Du- ano e perder a Pátria. No Plenárante as manifestações assisti- rio da 17 de Maio, o camarada
riamos a «exemplara atenção das Siri Leok afirmou:»... Como já
mulheres colonialistas para com devem saber e já tem notado, esos «seus» homens: boa comida, tarros a atravessar uma situacafé„ cigarros, passeios de car- ção critica dentro do contexto
ro etc. etc. etc:......... Após a histórico da nossa Pátria Timormanifestação, mais de metade -Leste. Nós, os Estudantes, covoltariam 'à casa a pé. Já nin- mo filhos do Povo que somos,
guém queria saber delas. Os capi- somos democratas e populares;
talistas já não os precisavam. como nacionalistas e progressisNão são capazes de pensar que tas, não devemos andar alheios
estavam a perder adeptos. De re- aos problemas reais que o nosso
gresso à casa, ' os que vieram a Povo atravessa. Numa análise
pé tiveram a sua lição. Apenas os ' real;' objectiva e científica, a nosprevilegiados que voltaram de se Pátria clama urgentemente
carro continuam agarradas aos pela solução dos seus problemas.
seus «donos». ` Outros - menos es- Se somos realmente filhos do Pocrupulosos pensavam no próximo vo, temos que aspirar pelo bem
passeio de carro, na vida fácil estar material dele, temos que
em Dfli durante as manifesta- nos subordinar aos interesses suções e lá deixavam os seus nomes periores da nossa Pátria. Se-nesna sinistra ex-UDT. Paralela- te momento o Povo anseia e ao
mente - Iam recebendo também mesmo tempo clama pela nossa
cartões da FRETILIN.
presença ao seu lado para o ajua resolver os seus problemas,
Lemos Pires e o seu elenco go- dar
neste mesmo momento devemos
vernamental chegou a Timor em decidir.
Ha duas alternativas:
18 de'' Novembro do ano findo,
portanto, há cerca de 11 meses.
ou Partir para a Iuta mas
Lembramo-nos do que disseram
LUTAR PELA PAZ
então: «o 25 de Abril só chegou
a Timor em 18 de Novembro».
— ou ficar de braços cruzados,
Depois aparecem mais bocas codeixar que a situação se
mo rdescolonizar não é abandomantenha, para mais tarde
nar» que foi então completado
SER VARRIDO E MUTILApor «mas não é ficar». Parece
DO PELAS ARMAS INIMIum acaso que o autor desta úiGÁS». (Os sublinhados são

Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com

1G.

O JORNAL DO POVO M. U BEBÉ

Th' de

TTinirl,qrl& a Annãn
(Cont{nuaçdo

da

pdg. 1)

ços desesperados dos reaccionários para tentarem manter o
«status quo», isto é, o mesmo
estado de coisas: os pa
p trões que
q
nada produzem têm tudo e o Povo que produz nada tem a não ser
a sua própria força de trabalho.
Enquanto os nossos inimigos
não forem destruidos nós tere-

ossas re
palavras
ática
mo nossas
nque pôde
pr
as n
ACÇÃO.
Já todos
ç
os camaradas sabem que sem
ter a Independência Nacional
con quisUNIDADE não se pode
p
q
nem lutar consequentemente para abolir quaisquer das formas
de dominação e exploração' na
nossa terra e do nosso povo.
ACÇÃO significa estarmos
sempre vigilantes para podermos
os nossos
agir sempr
e quedestruir a nossa,
g P
UNIDADE. Portanto é condição
necessária para podermos agir,
estarmos sempre vigilantes.
Há muitos sentidos a dar ao
termo vigilância. Para além do
ponto já citado, a nossa vigilância deve abranger também os
seguintes aspectos: quando um
camarada erra, isto é, quando
a prática de um determinado camarada se afasta da nossa linha
política, nós, como camarada devemos criticá-lo imediatamente
para que ele não possa incorrer novamente nessa prática incorrecta. Ora para podermos corrigir essas posições incorrectas
teremos que estar sempre vigilantes de modo a que as criticas
`a fazer se am 0portunas e objecj

tivas. Esta forma de vigilância
é muito importante pois para
além de reconduzir um camarada para a nossa linha política.
ela vai impedir que essa má con~~ ~~" •~

luta se vá reflectir em mais ca- ve eliminar. Se nós

maradas.
Outra das formas é aquilo a
q de
que nós poderemos chamar
«auto-vigilância». Em determinadas alturas nós somos arrastados, consciente ou inconscientemente a práticas incorrectas. Por
que já interiorizamos a linha definida pela FRETILIN, poderemos imediatamente corrigir essas tomadas de posição bastante
in correctas. Mas para isso teremos que manter sobre nós mesmos uma vigilância constante, isto é, todos os nossos actos deverão ser analisados profundamente para vermos se eles são ou não
coerentes com a nossa linha. Talvez possa parecer à primeira vism, ser bastante difícil concretizar-se esta teoria. Porém pareP
ce-nos importante chamar a atenção dos camaradas para o nosso
programa: quando nós dizemos
que a nossa luta actual é não só
uma luta de Libertação Nacional
como também uma Revolução
queremos dizer que queremos
destruir uma sociedade velha para construir uma nova, passando
logicamente pela conquista da
Independência Nacional. Ora se
realmente queremos construir
uma nova sociedade é natural
que a nossa prática também deva
sofrer modificações, isto é, devemos começara corrigir os nossos
vícios, resíduos dos maus hébitos que os colonialistas ainda
deixaram em muitos de nós e
Iniciarmos uma prática. verdadeiramente revolucionária. Todos
os camaradas devem-se lembrar
da Prática dos colonialistas.

Qualquer acto deles que nós considerávamos mau e que se identifique coma nossa prática actual é um ACTO COLONIALISTA, é uma prática má que se de~~

Nufid

F

•

~~
ial

•

25 de Outubro de 1975

conseguir-

moa demarcar a nossa prática
da do inimigo é porque já interiorizamos a nossa linha e portanto é fácil de corri
gimos os
nossos erros.
Parece ser Importante lembrar
a todos os camaradas que o momento que atravessamos é deveras importante mas isso não
pressupõe que todas as tarefas
revolucionárias devem ser feitas
ao mesmo tempo. Todo o processo
revolucionário é na sua essência
um processo progressivo e sujeito a toda uma série de fluxos e
refluxos, isto é, ora ele avança
ora estanca recuando algumas
vezes face a situações concretas
que forçam a utilização de determinadas tácticas sem no entanto
parar o processo revolucionário
podendo talvez atrasar um pouco o curso desse mesmo processo
revolucionário.
Neste momento quando alguns
camaradas exigem que o COMITt CENTRAL adopte determinadas soluções, soluções essas que
eles acham serem as melhores
Para o avanço do nosso processo,
nós cremos que esses camaradas
ainda não estão dentro da nossa
linha política, ou pelo menos ainda não estão como se pretende,
pois todos deverão saber que neste momento uem dirige a parte
Política da nossa luta de Libertaçâo Nacional é o Comité CentraiPodemos concluir que a interiorização da nossa linha passa pela aplicação na prática dos mótodos teóricos defendidos desde

Rajada:

(4)

Q S LOPES & CIA1, LIMITADA • . .
Por que calvário andarão a
esta hora os irmãos Lopes das
Cruzes e os LoPes de Suai? Que
Q
é feito desses (melhor, daqueles)
ilustres rcirmos timorenses» que
tanto se esforçavam, inàtilmente,
convencer este povinho, aceuando-i.e com promessas deliciosav unas so im. r.i Lr:as, com garrafes de vinho, tuaca e apuardente, com avé-orarias, proviasões, festanças, manifestações e
p P.es à mistura?...
...Eles, que se diziam os arautos da libertação do povo de «Timor-Dili», porque lançaram esse
mesmo povo numa luta sangreng
p
fratricida,
para depois
abandonarem,
abandonarem,
simples.
dura e síndonémente, refugiando-se na Indonésia 9 • . Eles, os Lopes & CIA, Limirada, que sempre e solenemente afirmavam detestar a
(vocabulário da
ta Indonésia» (vocabulário
UDT), por que se foram acolher
sob o seu manto protector?...
Ah!, «companheiros de luta»
(companheiros dos Indonésios, sirafares e afins), por que desejais

agora a Integração de Timor
Leste nesse país,, esse pais que
vós insultavas e sobre o qual
vós
q
tecias as mais mirabolantes e
descaradas historietas? Vinde cá.
Vinde a Timor-Leste auscultar a
vontade do povo maubere sobre
c: destinos da sua terra. Não andeis por ai além fronteiras, a
aliciar mercenários, a implorar
ao vosso deus protector («santo
suborno») para que vos dó forçaa materiais capazes de destruir
a terra que vos criou. A
terra não tem culpa. Os
traidores nascem em qualquer
o as,
gnr e porque são apátridas,
lugar
nunca souberam amar fosse o que
fosse. Pois, agora, a terra que
vos pariu gostosamente vos mauda para unia parte muito feia!
Ide. Ide. Fàcilmente encontrareis
guarida por essas bandas, ou a
vossa famigerada seita não desse
pelo sugestivo e repelente nome
de «Os LOPES & CIA, LIMITADA>!...
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bastido do imperialismo ameriVaa®

jugados
~p' 1) subIsto
acarretaria u ab tu ttrenoa ctor i constituindo,
msim,
~y~
f~y~
ao e manga- o$8y ~y~, factor important
Ao
importante
e pao inicio pela FRETILIN.
nadam do anta-comunismo, os nos- ra a causa de libertaçáo de ouorganizam forças e
Díli, 22 Outubro de 1975. — $os inimigos através
das suas inA IrRETILIN defende a paz
O Departamento de Orientação manifestam,
fronteira, as sinistras justa, a causa do Povo, orientacursões
na
Política.
intenções de resiste~ imperia- da no sentido de libertar o meamo Povo da exploração e domilista.
A campanha desencadeada Pe- nação colonial 'sob cujas garras
~~ ~~~0~~~ Ia Indonésia náo é mat e que es- so fre há X00 e picos anos.
Asaiatimos portanto, perante
da no sentido de libertar o oresum regime progress{sta~ que nâo os factos concretos da Maligna,
adm{te o aça{mo do imperialismo e Bal{b6, a uma intensif{caçdo da
solidarizando-se com as lutas re- ingerência e pressão imper{ai{s(Q~

solidariza-se Com o .ovo de
T.T
Timor Leste, soma acção em grande escala. EM vITORIA (Au=tralia).
~ de to

°8 povos ta nos destinos de Timor ~~e,

vo_u

-

-- Num telegrama enviado ao e ar, os ataques contra as nossas expressa a sua solidariedade paSecretário para os assuntos de forças populares lideradas pela ra com o povo de Timor-Leste,
Política Externa da FRETILIN,
camarada Ramos Horta, a Federação Mundial dos Trabalhadores
(W. F. T. Ti.1 organização que

FRETILIN; e ainda denuncian- apelando para as organizações

do intrigas de certos círculos de trabalhadores de todos os pai-

envolve dezenas de países e que

sempre tem apoiado os povos
oprimidos, informa que distribuiu
um «comunicado» condenando os
ataques a Batugadé por forças
armadas indonésias de terra, mar

Neste firo de semana, na conferência
do Partido Trabalhisla daquela cidade

reaccionários Internacionais que ses do Mundo, no sentido de que
pretendem impedir o avanço da exerçam a sua acção junto das
nossa luta pela libertação nacio- Nações Unidas, de forma a que
todas as interferências external.
nas nos assuntos internos de TiDepois
cessem imediatamente.
vo tem o direito de escolher liO telegrama é assinado pelo
IAN MAC DONALD, o Presi- traliano vai fazer uma análise
vremente o seu destino, a Federa- Secretãrío-Geral da W. F. T. U.,
dente da União de Estudantes geral do contróle de facto do terção Mundial dos Trabalhadores Pierre Gensous.
Australianos enviou um telegra- ritório pela FRETILIN e levantar a questão da cumplicidade da
ma a comunicar o facto,
o seu BILL HARTLEy, um dos dl- Indonésia na morte dos jornalìstas auatrahGove para ° qual está
da União de Estudantes a mover o Governo
a fim de ea-

vai ser focada a questão de Timor Leste

" Cada povo tem o direito de escolher livremente
destino" — acentua a W. F. T, U. organização que envolve rtgentea
e Membro do Executivo Navio- vim.
i.1 e z e n a s d e países .

go de Investiga-

sal do Partido Trabalhista Aias- ção.

«Rádio Assukai» — Do planalto de Bau.cau, a einiss o diária das 10 às 20 horas.
Sintonize, Camarada, o seu aparelho na banda dos 8ã metros e na frequència de
3.600 kilociclos por segundo.
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