
Será que um Adam 1 kiik de- movimentação dos actores-soa-
fenderá os Interesses do povo de vereadores reeditou mais uma... 
Timor-Leste em Roma quando na cimeira! 
nossa fronteira arma os seus Mas o povo de Timor Leste 
compatriotas que invadem o nos- não perdoará, jamais, traições! 
eo território, nega sistematica- 	O Povo de Timor Leste repu- 
mente a participação do exército dia energicamente interferências 
indonésio e afirma, alto e em nos seus assuntos — o seu desti-
bom som, serem forças da UDT no que só a ele diz respeito! 
e da APODETI, quando nós sa- O Povo de Timor-Leste Intran- 
bemos exactamente que não? 	sigentemente, defendera, até ao 

o cenário é Roma e o Governo último homem, a sua integrida-
Portugués como responsável pela de territorial! 

ACFOA 
ACFOA, sigla de cAustra-

lian Council for Overseas Aid . é 
uma organização australiana de 
auxílios externos. Uma delegação 
chefiada por Mr. Jim Dunn, an-
tigo cônsul da Austrália em D111, 
aparentemente despercebida ao 
público, tem vindo a desenvolver 
uma intensa actividade no senti-
do de estudar todas as formas 
e viabilidades de ajuda ao nosso 
território. 

Sem alardes, sem espaventos, 
a ACFOA entrou em acção e es-
tá envidando esforços para ad-
quirir pormenores sobre os pro-
blemas económicos com que luta 
a nossa Pátria. 

Da reunião havida com a re-
presentação do Comité Central, 
intelramo-nos dos pontos básicos 
em que se situa a fase actual de 
estudos. 

Fritou-se a necessidade de au-
xIIio técnico no campo de medi-
cina e assistência e consequen-
te treino do pessoal de laborató-
rio através da ASIAT e CRUZ 
VERMELHA, sugerindo-se ainda, 
para uma auto-suficiência em 
medicina, das medidas a tomar, 
tendo-se abordado também o 
controle da mortalidade Infan- 
til. 

Oque é?  
o que faz. 

E o fundo da quentão residia, 
naturalmente, no sector económi-
co. 

Debruçou-se sobre a agricultu-
ra de cujos pormenores estão a 
acelerar os conhecimentos de 
causa. Indicaram a zona de Fatu 
Maca como a maio receptiva para 
uma revolução no campo agríco-
la, a curto prazo. Para outras 
áreas estudarão a forma de auxi-
lio com arados e charruas para 
pequenas explorações. 

Realçaram a Importância da 
produção de açúcar, como factor-
-chave para a auto-suficiência 
económica de Timor-Leste, a cur-
to prazo. Estão dispostos a aju-
dar a Introduzir cá a cana de 
açúcar e fábricas rudimentares 
de produção de açúcar e jagra. 
Estão também na disposição de 
Introduzir pequenos arados a se-
rem puxados por búfalos e pe-
quenos moinhos para moer o 
trigo. 

(Continua na pdg. t) 

Em 22-oIlt.-75 a r~áio da ALEMANHA 
comentou: 

— o Governo Indonésio con-
tinua a desmentir que as suas 
tropas participaram na Invasão 
ao território do Timor-Leste. 

No fim da semana passada um 
representante do Movimento da 
FRETILIN fez umas declarações 
numa entrevista da imprensa, em 

BONA. 
Segundo as declarações presta-

das nesta entrevista pelo repre-
sentante daquele Movimento, 
Abilío de Araújo,, a população do 
Timor-Leste deu o apoio total 
ao Movimento da FRETILIN. 
Abluo de Araújo reside em Lis- 

boa e neste momento esta a per-
correr a Europa Ocidental a fim 
de dar a conhecer as linhas pro-
gramáticas que orientam a FRE-
TILIN. Embora afastado ele está 
a par da situação em Timor, pois 

(Continua na pdg. 6) 
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e 	TIMORLESTE: 0 palcoA ~.evolu aa e o Gol 	n 	áas conversações ~ 	p  
ao E Stado

Hoje, em Roma, dois homens 
locam. «às oonverëacõesx. o des- 
tino global de toda uma Nação, 

Em 11 de Agosto último, tanto e por vezea anula, por um período o destino do Povo Mau Bere, o 
a população de Díli como a do mala ou menos longo, a Revolu- destino de 600 mil habitantes de 

Timor-Leste. 
Interior 	acordou 	sobressaltada Ç. Golpe de estado é contra- 
oom tiros 	de 	espingarda. Nas -revolucionário na medida em que taro. enc

enando 
	e homens, 	 docaque 

ruas, carros transportando indi- diminui de intensidade a luta de decididos a olvidosr, isdecidir 
ou 

 armados, anunciavam a 	classes, a luta entre oq explora- 
criminosa acção armada da ai- doa e os exploradores. A massa 

 a 
en- te, condições sobre a nossa 

nistra ex-UDT. Uma emissora ao trabalhadora 	menos esclarecida tela? 
Portugal, a 	com oa con- par serviço dos criminosos assassinos julga que, com a substituição de 

anunciava o seu golpe de estado. 	uns lacaios por outros, no gover- tactos mantidos com a FRETI- 
Mas golpe contra qual estado? 	no 	explorador, 	que a referida LIN, não disfarça a sua culpa 

Há uma diferença profunda eu- mama trabalhadora iria melho- ao 	permitir 	ingerências estra- 
tre golpe de estado e Revolução. rar a sua situação de explorado. nhas nos assuntos que só lute- 
Golpe de estado é uma válvula Geralmente, nos golpes de estado, cessam a dois povos — Timor 
de escape para assegurar a con- os seus autores concediam uma Leste e Portugal. 
tinpac,âo 	dos 	exploradores. No 	certa 	rllberdadea para, depois, A quem compete, perguntámos 
golpe de estado, os burgueses poder 	desencadear 	uma nova nós e não nos cansámos por isso, 
substituem-se na máquina do go- frente de opressão e de explora- discutir 	os 	destinos da nossa 
verno. E uma acção contra-re- 	ção. terra ? 
voluclonária. E contra-revoIucio- A quem compete escolher so- 
nária na medida em que retarda 	(Continua xa pdg. 9) luções que sirvam os verdadeiros 
~■,,,,  Interesses do Povo Mau Bere?. 

t a Indonésia? 
Hoje, 	Meio Antunes e Alam Malik E Adam Malik com as suas 

cantrrovereos atitudes? 
Q 

encontram-se em Koma 
E um Adam Malik que afirma 

que a Indonésia está, simples- 
mente, a treinar as forças pró- 
-Indonésia e nega a seguir in- 

Por este facto o Comite Central enviou 
terferéncias na invasão frontei- 

raNgo é 	preciso 	tecer, aqui, 

este telegrama ao Presidente da 
grandes considera~ sobre as 
manobras torpes e audaciosas de 
que somos vitimas, por parte do 

o 
República 

Governo 
  

Português, e das • 
1 ortuguesa ■ 

 das actividades, 	
dana o 

das actividades, concretizadas ao 
longo do tempo por declaracôes 

Reiteramos vontade negociar com Estado Português for- falsas, em série, da rádio Jakar- 
ma transição para independência. Consideramos Es- ta, no autnhéo que cabe ao Go-Vem o Indonésio. 
tado Português Como único Interlocutor válido pra- A cobardia dos interesses de 
cesso 	descolonização. 	Todas 	e quaisquer medidas um (Adam Malik) 	denuncia a 
saiam fora deste esquema orientação considerámo- desnobreza do carácter do outro 
-Ias ilegítimas. Por isso esperamos que Estado Portu- (Melo Antunes). 

g 	1 	g 	problema descolonização dê justa solução ao 	roble 	dloniza ã 	Ti- será que um Adam Malik de- 
mor-Leste, 	isto 	é, de acordo com superiores inte- Timor Leste em Roma, quando 
resses e direito inalienável nosso Povo de Timor-Leste em Jakarta acusa o mesmo povo 
à independência total e completa. A FRETILIN domina de Invasor e ameaça dizendo sim- 
todo o território excepto Maliana, Batugade e Balibó, plesmente que aa paciência tem 

limites» . 
localidades fronteiriças ocupadas por forças agresso-
ras do exército indonésio. Por isso a FRETILIN não se 
considera como factor de instabilidade da área, mas 

sim a agressão das tropas indonésias ao nosso território 
é que constitui factor instabilidade para esta área. 
A paz na fronteira só se restabelecerá e o perigo de 
instabilidade da área só poderá ser afastada quando 
tropas invasoras -da indonésia se retirarem do nosso 
território. Esperamos que soluções a adoptar não 
conduzam nosso pais a uma mini-vietnamizaçõo e nos-
so povo ao genocídio. 

oatrus telegramas foram endereçados ao Maj. Melo 
lutunes e membros de governo de poises nossos amigos. 
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De L'ortiig al 
— Em Lisboa, os camaradas 

do CAFP (Comité de Acção da 
FRETILIN em Portugal) estão 
realizando secções culturais e es-
clarecimento sobre a nossa luta a 
par de uma intensa campanha de 
angariação para aquisição de me-
dicamentos para o nosso povo. 

— Vai ser fundada em Lisboa 
uma Associação de Amizade 

Portugal — Timor Leste que se 
destina a todos os tipos de ajuda 
humanitária a Timor-Leste. 

Diversas comissões de traba-
lhadores em Lisboa enviam cons-

tes mensagens a apoiar a 
nossa luta. 

Um grupo do CAFP seguiu 
de Lisboa para Porto a fim de 
divulgar a nossa luta. 

Ontem, sexta-feira, pelas 8H00 
da manhã, verificou-se um aci-
dente no asfalto da marginal. 

A viatura ligeira, NISSAN 
T-53-38, conduzida por um ín- 

consciente (que outra coisa não 
podemos chamar) levava 26 (! ) 
milícias que estavam de guarda 
no Museu e que tinham sido ren-
dido, de volta ao Quartel. Vinte 
e seis pessoas quando a lotação 
em carga humana, parece-nos 
ser apenas de 9! 

Racionamento 	
No trecho entre o Hotel Díli e 
posto de venda de peixe, se- 

de combustíyeiS 	

findo declarações de 	dos si- 
nistrados, a viatura que,  por ex- 
cesso de velocidade, ia aos zigue-
-zagues, ou por falta de domínio 

— Relacionando com o racio-
namento dos combustíveis, o Co-
mité Central reuniu-se no dia 28, 
tendo tomado diversas resoluções 
entre elas a do uso dos carros 
pelos diversos departamentos 
que deverá ser restringido ao 
mínimo indispensável. 

ou por demonstração raliesca» 
ou imperícia do condutor deu, 
uma guinada brusca, que com-
provamos por um sulco profundo 
e longo no asfalto, virou, baten-
do com a cabine na estrada, por 

(Continua na pdg.  6) 
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A Revolução e o Golpe 
do Estado 

(Continuação da pdg. 1) — acção — sofre da parte da mo- (Continuaçao da pdg. 1) Ia 	a 	reacção 	correspondente. 
Passemos agora a falar de Re- O valor dessa 	reacção depende Noutro campo de estudos toca- volução. 	Revolucionar consiste da força exercida contra a mola. rama necessidade de construir em destruir o velho, o inútil, o Assim, quanto maior for a ac- pequenas turbinas em todas as utópico, para construir de novo ção, maior será a reacção. As- localidade 	(segundo 	nós, 	pelo fertilizado pela mentalidade nova, sim 	também 	acontece na po- menos, naquelas onde hajam cur- útil, progressista, tudo o que o litica. Nos países em que a re- sos de água com condições para Povo considera errado. Revolu- pressão — acção policial do go- para  .. e há-os) como aquela cionar significa transformar ra- verno — é forte, surge uma gran- tente em Baucau. 

dicalmente as estruturras cadu- de massa trabalhadora conscien- Ainda consideraram a possibi- cas, para poder construir algo te que se revolta 	contra a re- i;,ae de ajudar na aprendizagem de novo que sirva efectivamente pressão — reacção —, para se do Ingl@s, através de métodos à real libertação do Povo. Para libertar da pressão sofrida. A audio-visuais a fim de preparar podermos construir algo de novo, Revolução faz-se sentir. as nossos jovens a tirar cursos é necessário destruir totalmente Transportamos estas realida- no 	estrangeiro e mandá-los pa- 
a caduca 	estrutura colonialista dades para a nossa Pátria Ti- ra outros países, com idênticas (exploradora). Ao contrário do mor-Leste, No inicio quando a si- condições que as nossas, para um golpe de estado, que é uma acção nistra ex-UDT fazia a sua pro- 
momentânea — Isto é, dura dia paganda de mentira e aliciamen- 
ou dias — a Revolução é uma to, os menos conscientes «caíam 
acção 	prolongada, 	uma tarefa que nem um patinho>. A sinís- 
árdua, que requer um trabalho tra ex-UDT desencadeou a sua 
persistente e ininterrupta. criminosa acção armada contra 

2 certo que não hé. práticas re- 
o Povo Mau Bere e começou a FR E Til roolucionárias sem teoria revolu- 
mostrara pouco e pouco a sua 

cionária, mas uma teoria revolu- andor do Povo Mau Bere. Quan- 
radorddo 	ovo 	a face e. Quan- 

eionáría só por si não é suficiente. 
ficienos do a pressão exercida sobre o Q camarada 	Abilio de A Conhecemos teóricos, ou 

teóricos, que não são ca azes de 
nieo 

Povo Mau Bere seroa 	p seu 
ponto limite, deu-se a ruptura. ropR1 fora. 

aplicar na 	rárica um í 	co- p 	p 
nhecímento teórico. 

As forças opostas não podiam es- Na Holanda foi recebido 
Todos nós, sem excepçáo, tra- 

zemos em nós o espírito e a prá- 

morar mais. 
corrente afirmar que em 20 fendo tido encontro Com div 

tíca herdados dos coloníaliatas, 
de Agosto se iniciou a Revolução. 
Nós não somos da mesma opi- Seguiu depois para Alem 

Nós fomos uma classe privíle- 
giada, que o colonialismo criara mão. Para nós a Revolução não pendência de Tlmor-Leste . 
para assegurar a sua exploração. se iniciou no dia 20 de Agosto 

de 1975. Seria trair o própriro Fm Londres teve coniacfos 
^° no soa actos têm sido um re- Povo, que abnegadamente tem 
flexo da nossa formação. Neste passado pelas prisões, culminan- Da Suécia, informou o ca 
momento, lutamos pelo fim da 
exploração do homem pelo ho- 

do em assassinatos, desde 20 de 
Maio de 1974. Não esqueçamos a invasão do Indonésia ao f 

mem. 2 difícil para muitos de que os neo-colonialistas da siais- Q Camarada Abílio seguir 
nós perdermos o nosso hábito de tra ex-UDT fizeram os seus cri- 
privilegiados. A FRETILIN tem mes desde a primeira hora: Mau 
uma linha de orientação política, Koli pagou com a sua própria  
que implicitamente aceitamos ao vida, no ano passado. Outros mi- 
filarmo-nos nesse movimento de litantes 	da 	FRETILIN foram 

barbaramente assassinados tam- libertação. E dever e direito nos- 
bém, 	impedirem 	os nos- para 	que Educação e Cultura sos trabalhar de acordo com a 

Unha política traçada no seu pro- sos camaradas prossigam o seu 
grama político e velar pelo seu trabalho de libertação do nosso — Encontram-se 	em 	Díli integral cumprimento, numa ta- 
refa revolucionária. A nossa for- 

Povo. Muitos passaram os seus 
dias dentro de quatro paredes da muitos camaradas ligados ao en- g 

mação 	política 	deve 	merecer prisão. Outros foram ferozmen- sino, convocados pelo Departa-
mento de Educação a fim de se uma atenção especial. A nossa te perseguidos 	e 	ameaçados e 
debruçarem sobre os problemas prática deve ser coerente com a brutalmente espancados. A Revo- 
da reformulação 	do ensino na linha de orientação política da lução não começou no dia 20 de 
nossa pátria Timor-Leste. PRETILIN. E na prática que nos Agosto de 1975. O dia 20 de 

vamos suicidar ideologicamente Agosto marcou uma nova fase da 
como " classe 	privilegiada, para Revolução 	da nossa Pátria: a 
lutarmos ao lado do Povo expio- forma superior da luta política 
rado, pela sua libertação, que é acabou de ser assumida em Ti- 
ao mesmo tempo a nossa liberta- mor Leste: a LUTA ARMADA é feita pelo Povo, pois o Povo é 
ção. Assim como um Povo que de libertação. A LUTA ARMADA o único criador da História, a 
domina outro Povo não é livre, é o resultado Inevitável duma força motriz do comboio cuja di- 
também um homem ou grupo de luta de classes muito adiantada: recção é assegurada pela sua le- 
homens 	que 	domina outro ou a luta entre privilegiados e ex- gítima vanguarda. A Revolução 
outros não é livre. Nós os respon- plorados em que não existe meio é a festa do Povo, porque é na 
sáveis  pela libertação do nosso termo. Ë por isso que achamos Revolução que o Povo se liberta 
Povo, enquanto não tivermos o Incorrecto dizer que a Revolução, da dominação e da exploração, 
Povo livre, não nos podemos con- na nossa Pátria, se iniciou no dia ao passo que um golpe de estado 
siderar livres. Vamos tentar ex- 20 de Agosto deste ano. O prin- é uma transferência de patrão na 
plicar o que acabamos de dizer, cípio da Revolução do Povo Mau máquina de exploração do gover- 
comparando 	com um exemplo Bere iniciara-se no glorioso dia no opressor. 
prático da física. Imaginem uma 20 de Maio de 1974, quando os A Revolução é um longo cami- 
mola. Essa mola se não for sub- camaradas 	decididos fundaram nho de construção da verdadei- 
metida a qualquer pressão está o então a ASDT. Mais tarde, pa- ra liberdade do Povo. 
livre, não exerce qualquer acção ra responder a necessidade luta, Pátria ou Morte! 'Venceremos1 
ou reacção. No entanto, se for transformou-se numa frente mais Viva o Povo Mau Bere de Ti- 
submetida a qualquer pressão, larga onde se Incluem todos os mor Leste! 
não só a mola não está livre co- nacionalistas que lutam pela in- Viva 	a 	Revolução do Povo 
mo a força que exerce essa pres- dependência nacional, como meio Mau Bere! 
são também não está livre. Não para acabar com o sistema de 
está livre porque tem que assegu- exploração de homem pelo ho- 
rar essa força, caso contrário a mem. Díli, 27-10-1975. 
mola expandir-se-ã. Mas a força A Revolução é longa, prolon- 
ao fazer a pressão sobre a mola gada e iníterrupta. A Revolução EÃTA. 

os números da UNICEF, pensam 
mandar para Timor-Leste: 

— 10 toneladas de semente de 
milho e arroz para o cultivo. 

— sementes para cultivo ex-
perimental de trigo e cana de 
açúcar. 

— soda cáustica para o fabrico 
de sabão. 

— leite em pó, fazendas, gaso-
lina. 

SIM DUM salientou ainda que 
irão 2 elementos da ACFOA a 
Austrália com dados para obter 
mais auxílio para o nosso territó-
rio. Nesta semana, também na 
Austrália, haverá um encontro 
em que se debruçará sobre a ne-
cessidade de ajudar Timor-Les-
te. 

E assim que os nossos amigos 
nos vão ajudando o melhor que 
podem. 

(E desnecessário anuí chamar 
I atenção dos camaradas ao facto 
de as recomendacões da. ACFOA 
irem., de uni modo geral, ao en-
rmfro dos pontos tra.ca.rlos den-
tro do programa da FRETItJN). 

0 que é? 

D que faz? 

melhor conhecimento e experién-
cia, assim como granjear a vinda 
de outros para nos auxiliarem 
numa reciprocidade de entre-
-ajuda (como Fiji, jor exemplo) 

Dentro do esquema de acção 
já levada a cabo, a ACFOA es-
pera receber dentro do prazo de 
cinco meses uma quantidade adi-
cional de 2 000 toneladas de gé-
neros, pois virão da UNICEF 
1400 toneladas. Depois de se in-
teirarem da necessidade de ou-
tras zonas, virá mais uma bar-
caça com géneros. 

E no âmbito ainda de planos, 
pois irão estudar de acordo com 

IN PELA EUROPA 

raújo está a desenvolver frutuosas actividades pela Eu- 

pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país, 
casos parlamentares. 
unha Federal onde foi fundado um Comitê para a inds- 

muito provei tosos. 
marado Abílio, haver grande pressão Internacional contra 
errifório de Timor-Leste. 
á depois para Roménia. 

Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com



1 de Novembro de 1975 	 O JORNAL DO POVO MAU BIU 	 PÁG. 3 

'Z'Im.►  . 	A. r8nrII iNL& 

VIGILÂNCIA KEVOLUCIONÁRIA 
contra o inimigos do Povo 

— Os inimigos do povo não 
descansam enquanto não forem 
totalmente esmagados caso a 
sua reeducação seja impossível. 

A prova disto está em que os 
traidores do nosso povo e da 
nossa pátria, tendo falhado to- 

li. 

	

	das as tentativas para continua- 
rem nas posições de privilégio 
a fim de continuarem a explorar 
o nosso povo, refugiam-se no es-. 
trangeiro, e a partir dali, essa-
iam novas formas de dominação 
para subjugarem o povo que os 
escorraçou. Com  efeito, derrota-
dos pela força das armas e es-
corraçados do solo pátrio, esses 
Inimigos do povo, aliam-se aos 
que perseguem os mesmos objec-
tivos, a fim de conjugarem es-
forços, violando as nossas fron-
téiras e iludindo a opinião mun-
dial de que reina caos no Tlrnor-
Leste, e era para restabelecer a 
cpazs que eles lutam. 

Mas, realmente, contra quem 
estão lutando ?... Contra - esse 
mesmo povo que, para escorra-
çar esses assassinos, até mulhe-
res pegaram em armas e até pe-
dia para mais rapidamente Um- 

,i 

	

	par o solo pátrio destas ervas 
daninhas que só engordam A 
custa do sangue alheio. 

2 de assinalar a coragem dos-
tas nossas bravas e hérolcas mu-
lheres de Bobonaro, Malíana e 
outras regiões fronteiriças. 

Este é o exemplo mais vivo 
de amor pátrio demonstrado pe- 

, 

	

	las nossas camaradas da frontei- 
ra. Um povo que luta assim ia-
mais será vencido. 

• Dili — Timor-Leste, 27 de Ou-
tubro de 1975. 

.9. 

— No momento histórico em 
que vivemos o nosso povo fez 
grandes conquistas, quer no plano 
militar, quer no político, etc., 
etc. A grande conquista foi sem 
dúvida a que possibilitou a saída 
dos colonialistas e seus lacaios 
exploradores, dando lugar a que 
de facto possamos estar vivendo 
um regime novo, ou seja, o do 
povo. 
Mas os inimigos do povo não 

descansam e procuram por todos 
os meios minar a nossa unidade 
a fim de nos enfraquecerem e as-
sim melhor nos poderem vencer 
pelas armas. Com  efeito dado o 
grau ainda Insuficiente da cona-
ciencialização do nosso povo, 
principalmente das forças que 
neste momento estão pegando em 
armas, estas forças são o prin-
cipal alvo dos nossos inimigos. 
Tentam portanto minar a nossa 
unidade, incidindo os seus ata-
ques sobre as nossas forças. 
Constantemente derrotados pela 
força das armas, os inimigos do 
povo recorrem ao boato, à men-
tira e à Insinuação a fim de in-
cutirem desanimo ou descon-
fiança, nas nossa forças, baixan- 

do-lhes o moral, e consequente-
mente, a sua capacidade de luta. 

Que todos estejamos alerta pois 
contra catas manobras doa nos- 
aos inimigos que não descansam 
enquanto não conseguirem os 
seus objectivo& Todos os boatos, 
panfletos ou insinuações devem 
ser combatidos abertamente nem 
que partam das pessoas das nos-
sas relações, porquanto a causa 
do povo em que todos estamos 
empenhados é uma causa sagra-
da, e como tal, deve ser colocada 
acima de questões pessoais ou 
particulares. 

A luta continua, e todos os ini-
migos do povo, quer surjam com 
a pele de lobo, quer com a pele 
de cordeiro, devem ser combati-
dos enèrgicamente e sem com-
placéncias. 

Dite — Timor-Leste, 28 de Ou- 
tubro de 1975. 

.. . 

— Nos seus esforços para po-
derem continuar a explorar, os 
Inimigos do povo recorrem a to-
dos os processos dos mais torpes, 
vis e infamantes. A propaganda 
que fazem é disso prova evidente. 
Com  efeito, várias vezes derro-
tados pela força das armas, e 
vendo que o segredo da nossa for-
ça reside na nossa unidade, os 
Inimigos do povo lançam boatos 
e mentiras para gerarem confu-
são entre nós. Assim, noticias 
tem sido divulgadas pelos traido-
res que se encontram refugiados 
na Indonésia dizendo que Baucau 
já foi tomado por eles. Para 
quem se encontra em Baucau es-
ta noticia constitui apenas ane-
dota para se rir ao jantar. Mas, 
relacionando bem as coisas, ve-
mos que esta noticia não pre-
tende mais do que lançar con-
fusão entre as populações das 
outras zonas e assim enfraque-
cerem a nossa capacidade de lu-
ta e de resistência. 

Alerta pois contra a propagan-
dos Inimigos do povo, contra os 
boatos, as mentiras e todas as 
demais manobras que tentam lan-
car a confuRão entre nós e os-
sim nos poderem derrotar. 
A nossa unidade é o segredo 

da nossa vitória. Todas as ma-
nobras tendentes a criar confu-
são ou a desunião entre nós de-
vem ser enèrgica.mente combati-
das em prol da nossa luta para 
assim melhor consolidarmos as 
conquistas do nosso povo. 

Dili — Timor-Leste, 29 de Ou-
tubro de 1975. 

a.. 

500 anos de colonialismo portu-
gués acentuaram no nosso povo 
sentimentos de regionalismo, 
porquanto o colonialista atra-
vés da desunião do nosso povo 
conseguiu dominar-nos muito fa- 

cilmente. Dai a razão de termos 
ficado por tão longo espaço de 
tempo debaixo doa colonialistas 
portugueses. 

Vivemos porém uma época no-
va, uma época revolucionária na 

nossa pátria. Claro que os sen-
timentoa regionalístas fomenta-
dos e consolidados através destes 
séculos todos ainda permanecem, 
têm vestígios na nossa mentali-
dade. O espirito de competição é 
disso uma das provas. 

Encontrando-nos engajados 
num processo revolucionário, Im-
porta que tenhamos conaoiêncla 
de que pela divisão do nosso povo, 
os colonialistas conseguiram do-
minar-nos durante muitos se-
culos, e que só com a 
união de todos nós, conseguire-
mos ser realmente fortes e vencer 
mais facilmente os nossos iními- 
gos. • Com efeito, os Inimigos do 
povo não descansam. Mesmo fora 
do nosso territóriro, lançam boa-
tos e mentiras de toda a ordem 
a fim de provocarem a nossa de-
suniáo e assim mais facilmente 
nos poderem vencer. 

Todas as manobras feitas para 
provocar desunião devem ser con-
siderada manobras do inimian 
e como tal combatidas porque 
assim o exige a liberdade do povo 
oup vai decorrer do processo re-
voluclonárlo ora em curso. 

1 de Novembro de 1975 

— A propaganda mentirosa. 
Insinuosa e torpe dos inimigos 
do povo incide particularmente 
e com maior insistência sobre os 
pontos fracos da nossa unidade. 

Com efeito, sabendo que ainda 
se encontra latente no nosso po- 
vo o espirito de regionalismo fo-
mentado e consolidado pelos co-
lonialistas portugueses, esses la-
calos dos colonialistas inimigos 
do povo fomentam a nossa desu-
niSo a partir desta contradição. 
Assim eles vem dizendo que o 
povo de tal sítio ou região é mala 
manso e de outra região mais 
aguerrido. Sabendo eles perfei-
tamente que se o povo pegou em 
armas foi para os correr daqui 
para fora, agora que eles já se 
encontram do outro lado da Indo-
nésia, fazem propaganda deste 
género para quebrar a nossa uni-
dade e assim melhor nos poderem 
derrotar. 

Alerta pois contra todas as 
mentiras e a campanha de boa-
tos que o inimigo lança entre nós 
com o objectivo claro de provo-
car confusão nos nossos espíritos 
e assim nos jogar uns contra os 
outros e assim nos enfraquecer, 
e, consequentemente, derrotar. 

Dili — Timor-Leste, 31 de Ou-
tubro de 1975. 

w~. 

— A campanha de boatos, 
mentiras e outras propagandas 
torpes e caluniosas são uma fren-
te de batalha dos inimigos do 
povo. 

Sabendo que uma mentira re-
petida várias vezes pode actuar 
nos espíritos menos esclarecidos 
tanto como uma grande verdade, 
todos os dias os Inimigos do po-
vo não descansam e servem-se 
de todos os meios para fazerem 
chegar até nós essa campanha 
de mentiras e calúnias, óbviamen-
te para despertar nos espíritos 
menos esclarecidos a desconfian-
ça e a confusão, porquanto os 
Inimigos do povo sabem prefeita-
mente também que, uma vez ins-
talada uma núvem de descon- 

Recenseamemente familiar 
em Remexi. 

— A partir de segunda-feira. 
dia 8 de Novembro, os Serviços 
de Dstatísica vão iniciar, em Re- 
mexio, o Recenseamento Fami-
liar. 
Para que o Recenseamento 

possa ser efectuado com a maior 
exactidão e honestidade, o que só 
dignificará Timor-Leste, o seu 
povo e, em especial, aquela zo-
na, convidam-se todas as pessoas 
de Remexio a regressar Imediata-
mente à sua terra, a fim de ac-
tivamente participarem nas re-
feridas operações. 

mais facilidade poderão ir fazen-
do as suas conquistas. 

a a unidade do povo que a 
FRETILIN tenta salvar a todo 
o custo e risco porquanto a liber-
dade do povo, a vitória do povo 
contra os seus inimigos, só pode 
provir em função do grau de coe-
são que existir entre os seus ele-
mentos. Vem a propósito frisar 
que se tem verificado ültimamen-
te uma grande campanha dos 
nossos inimigos, quer através da 
rádio quer também através da 
calúnia e do boato no sentido de 
acentuar as nossas contradições 
e assim minar a nossa unidade. 

Que todos tenhamoa. consciên-
cia clara desta forma de luta que 
esta usando o Inimigo do povo 
que por todos os meios nos quer 
enfranquecer para melhor noa 
vencer. 

Concurso para 

Controlador dos TAT 
-- Aceitam-se ineriçóes, nos 

Transportes Aéreos de Timor-
-Leste, de camaradas Interessa-
doe e desempenharem as funções 
de Controlador de Circulaçéo 
Aérea. Os candidatos deveréo 

possuir habilitações literárias mi-
nimas' do 5.o Ano dos Liceus ou 
equivalentes, alguns conhecimen-
tos de Inglês, de Rádio ou de Te-
lecomunicações. 

fiança e confusão entre nós, a 
nossa unidade ficará quebrada, a Dali — Timor-Leste, 1 de No-
nossa força diminuída e com vembro de 1975. 

Homenagem aos que tombaram! 
Por ti, se conheço ou sido conheço, 
camarada, que enfrentaste o perigo, 
Tirar-te da lembrança não consigo 
E, ao pensar que tombaste, entristeço! 

Teu pdtrto amor, coragem, reconheço: 
— Da tua terra escorraçar o inimigo 
De peito aberto foste, sem abrigo! 
(Maior do que este, exemplo ld ndo peço!) 

Pedra a pedra a valentia do teu acto 
Cimentard a força da razão 
— Razão do povo, este é o grande facto! 

Vós, soldados, tombados na traição 
De uma luta de glória e sem pacto: 
— Soda, eu grito, obreiros da N4ÇÃO! 

$ha'a Na Na 
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Poesia Revolucionária :  

Ai, as negras plantações!.. 
por: Inácio de Moura ° °an 	sem fia 

caric, atu tila Uman, haf la fali 
Plantação café meça bobot, hotu deit bt plantação nian. 

barabarac Nela iha rai ttmur, 
nebe lós bá se? Bá povo maube- Taabã buat eira ne'e nia nain 
re nia coçar-ben dela barac sau- Ihs, lha nebé povo tirnur dett ma-
cati deit. Balu hanessan lós ral- ca serbiçu bã, lalin barac nia 
-lusa dadur fatin nian: maubere ran mear sei nacfacar tan hodi 
serbiçu to'o labele tan, maibé sul Iemo ral ne'e aia leten?... 

ONde estio 
como estão 
quem tomos de assado 
e de quem sio 
ainda 
as plaiitaçõe. de cafd  

Qae s6 tu Mo* Bero 	 e que nunca te chegam 
a tesa trabalho ds rodos r.»  
o teu suor — Pois clara 
fizeram renasc o teu saído 
neste pobre T4ro0t f ... sempre negativo 

na cantina da piantaçdo 
Acusa Mau-Bera á bem mais forte que tu 
rifo tenhas medo e que a tua cond g4o. 
contigo e a teia lado 
said0 dc,aa Hau-Bera 

mpve estarão
nãoé segredo grita e protesta 
a  é da abaixo o sanguessuga do patrão 

que sempre te explorou a força  da  razão e d tua terra e o povo inteiro descaradamente chamou 
de um paia em aoestrnçdo. a sua plantação! 

Onda estão mau-Bete 
os gris d u(denda Avante Mau Bote vamos combater 
das magras pataca. recuperar o que só a ti pertence 
ganhas pelo teu suor d tempo de ganhar ndo de perder 
pelo teu  migue porque unidos na acção n4ngu4m nos vens. 

Aos carrascos da e Úp ula udêtista 
Surge 	 H desesperados 	 B cculit misto 
Em boa hora 	 Da fascista. criminosos 	 Oa abalizados Choco Lopes 
O bardo tncaato 	 R nojentos 	 S Domingos Oitveira 
B rupestre 	 De coioniaitstas bárbaros 	• 	 B Jeroigasioe Carrascaiõee! 
E lança-vos ao ar 	 B traiçoeiros 
Este poema 	 De chupistas do ;nosso POVO 
Ainda mm denprazfvei 	 E vendUlaões da nossa PLTRIÀI 

Bxü 
D tosco. 

Camaradas 
Mauberes de TIMOR LOBO BÂ'.B 
E o Povo de Indonésia! 
Na altura propicia 
E nada hesitais 
Tumba-catatumba 

.l zás- cairás! 
Nessa súcia de Excelénlas cruéis 
Repugantes 
B sem tares 
Tira{-lhes a vida 
R ponde-os em fanicos 
Mas não os enterrais 
Deixai-os apodrecer 
No solo ou nas rochas 
(E a sentença de POHO RAMELAU) 
B quando se exalar o cheirinho 
As moscas 
Ou as formigas 
Os cães 
E corvos 
Que os sorvarem ou comerem 
Hão-de achar neles 
Um sabor amargo. 

RUGM1O SALVADOR PIBSB 

Mas 
2 ele para vós 
Finalmente pregados 
Revolucionários anticomu ibs 
Burgueses de mui dtioa 
B fina f10? 
Pouticos babéis 
Categb&os 
H sabichões 
Governantes benquistos 
Peremptórios 
E doutos. 

Como 
Foi que se ecUpsou 
Num relampago 
À revolução bapt(aada 
De cReoolução Anticomunista 
De 11 de Agosto. 
Sem que se tivesse sido coroada 
De algum .sito? 
Que é feito dela agora? 

Ah 
seus sicários hediondos 
Que não passais 
De uma quadrilha de embusteiros 
Pdndalos 
E ladrões 
De lacaios de cLBMOB PIRES MAGIOLLOs 
De burgueses cincos 
E ambiciosos 
De políticos assassinos 
E expatriados 
De governantes aitamewte 
Utópicos 
E rem 
De revolucionários totalmente 
Idiotas 
E dementes 
De anticomunistas camuflados 
E h[pdcrttas 
De integraaionístas cobardes 

Onde 
Estais vós? 
Como tivestes o descaramento 
De entrar sorrateiramente 
Na terra dos Indonésio.? 
Ponte& demandar uma outra vida 
Plena de pompa 
E requinte 
mais faustosa 
Abastada 
a opvienta f 

`h 
Como é bom viver 
Parasitdriamente 
B à custa do Zé Povinho 
Dor Mauberea Indonésios! 
E para o c miau de caricatura 
B vergonha 
Linda andais 
A desenferrujar a itngua 
E desopilar o fígado 
Sob a capa de coma 
B descontracção! 

Para 
Que sena então 
A salmodia snaipida 
E rotineira 
De pieguice 
Impostura 
Desesperação 
E loucura 
Na rddio cLoro Ba'ea 1 
Be é a mesma lengalenga 
Do ellolpe de Desgosto 
De 11 de Agosto»? 
se é como o pão nosso de 0640 dia 
Que jamais se perde 
Na noite doa séculos? 

Eh 
Atenção! atenção! 
Vossas Excelencfac 
Traidores «euat metara 

Adeus! 
Permanecei-noa por ai 
E descansei em paz 
Engraxai (ali e de que maneira!)  
Engraxai muito o Povo Indonésio 
Para não morrerdes de fome 
H serdes mala pançudos 
E bem rechonchudinhoe. 

Já 
Debalde Vibrais 
Pois na terra uAela 
Bois uma árvore avulsa 
Sem vergônteas 
E que um dia os nossos Mauberei 
A vossa acção imbecil 
Estulta 
E vergonhosa 
Convosco para lá fugiram 
& o Povo Indonãèio 
Hdo de tomar a Consciência 
Do que estais fazendo. 
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A inquietude, as contrarieda- 	 finição clara e concreta de atítu- 
des, os anseios que povoam a TEMPO DE REFLEXAO des ambíguas para não entravar Emissora de Lisboa emCádCla COI~ a mente de cada um, de todos nós, 	 o processo revolucionário de que 
que nos colocam muito de perto, de flores... que não murchas- todos estamos empenhados. 
às vezes frente à frente com se.m. 	 Ainda podemos convencionar radio de 	akarta eventualidades de destruição, es- 	Até, por Isso, a consciência esta fase por período de frontei- 
tão particularmente integrados realística da nossa revolução de- ra, pois é onde recai mas a nossa 
na actual panorâmica a que nos ve encaminhar as formas de aná- atenção, a nossa ansiedade, o 	1 — Noticiou a Emissora Na- queremos chamar a atenção de 
forçaram os factos — da real, lise numa visão prospectiva, a nosso pensamento... mas, o con- oional de Lisboa que B2.uca.0 foi todos os camaradas que a pro-
presente história de Timor-Leste. fim de que os nossos • actos não gestionamento de Ideias fixas tomada pelas forças da APO- pagando dos nossos inimigos 

A realidade da existência de sejam tragados pelo aconteci- provoca uma pesada dose de ne- DETI e UDT, conforme telegra- identifica-se com mentiras deste 
aspectos. que contribuem aber- mentos. gligência noutros asp. 

	

	d que estes traidores enviaram género, para nos enfraquecerem, 
de Dakrt a Lbo tamente para a insegurança de 	Todos os valores e eixos de va- 	E s 	

e 	
ode- j a a 	is a. 	desunindo-nos, e assim nos 

	

ão aspectos que negativa- 	A propósito desta noticia só rem derrotar. 
 pode- 

. 	 juizos e comportamentos, dese- lores devem dirigir a sua parti- mente se despistam em diferen- 
nha hipóteses de solução que, às cipação dentro dos princípios bá- do e conflitos que constituem 
vezes, soa a critérios mais ou me- sitos em que se fundamentam a ameaças maiores do que as já 	COMENTÁRIO: 
nos desfasados. 	 linha condicional da revolução, conhecidas. 	 O que estará a fazer o .Refu- à espera que alguma coisa se 

Devemos reconhecer que os es- em ordem a criar um clima que 	A nossa Pátria conheceu, com gado político» Lemos Pires em concretize. Dos contactos com o 
colhos num caminho revolucioná- permita o progresso harmónico o golpe e o contra-golpe, uma Ataúro f 	 o capitão Lino e Kupang e 
rio se não é a sua própria es- da mesma — a nossa revolução. aceleração histórica que confir- 	Dá-nos a impressão que está Jakarta resultam estas notícias. 
séncía é a sua parte integrante; 	A realidade é, sem dúvida, 
o ridículo seria uma revolução pertinente ao impôr, já, uma de- 	(Continua na mesma página) 

 Da Austrália 

MIL. DISCO! DII " P0110 flAMELAU " 
A boa vizinhança concretiza-se 

	

.. „ • 	 r • 	,• 	 com acções... em ocasiões! 
Por diligencias do camarada Ãbilio de Ãaraujo, durante a Aprecio valiosos relatórios seus e do Horta e Lobato. 

soa estadia oa flol uda, o Comité de Angola, instalado na' 	pm ntos Gove namentais~ Muitos taustralianoss 

 
aQele Dais, vai  • 

 editar mil discos com o `~Foho Ramelau" ei 	de 
preocupados 
revi revisão de spolítica 

situação. 
endureé menta 

indicações
i 	em 

■ ■ 	_ 	 relação Indonésia por parte Governo Australiano. 

outras canções Revolucionárias, 	canta das pelo coro da Fa' 	Continuaremos apoiar vossa causa apesar crise poli- 
fica australiana. Melhores votos de muitos simpati:an- 

caldaáe de Letras áe Lisboa. 	 tes autratianos. 
Ken Fry membro Parlamento Australia 

— 	PROIBIDO O CORTE 
DE ARVORES! 

KANEK Agro-Pecuãría, 

Do Departamento de Re- 
LIA FUAN RU i ^ 1,~ONA BA 1S1N 	 construção Nacional, Repartição 

11./1 	i V { .,` r \ 	recebemos o ae- 
guinte comunicado: 

	

Hanessa camarada eira hotu hatene, oras ne ita funu laran. 	 Canek né facar ran barak carik sei halo nunéT 	 que devido a reclamação apresen- 
Maaki fita iha funu laran ita sei serbisu nafatin. Bainhira fita 	 tadaa nesta Repartição, fica des- 
halo buat sira né, fita bela hetan susar oioia, hanesaa monu 	 1. Keta bok canek né. 	 de hoje, proibido o corte arbitrá- 

rio de material produtora 	le-  hoci careta, bele hetan canek ruma cá ruir ruma bele tohar. 	 2. Hodi gaze ká hena mós ruma taka canek né e hodi lim 	
de

ara nha, tais como Pau-Rosa, 

	

Ohin ami hacarak hateten ba camarada sira tomak saída 	 hanehan maibé keta hanehan makás demais. Se gaze ká -NL,tasx, Palavão Branco, e ou- 
maka naran ema ida bele halo bainhira moras sira né seidauk 	 hena ran naconu, ona, sei taka fali hena seluk iha leten tros de género. 
tó'o lha doutor cá enfermeiro sira raia liman ká seidauk tó'o 	 Só poderão ser efectivados, os 

3. Sei halo ema moras né toba kedas atu aia labele oin cortes em caso de extrema ne- íha hospital. 	 halai ká lakon sentido. 	 cessidade. 

BAINHIRA HETAN CANEK RUMA: 	 4. Canek né iha carik ulun, cacorok cá hirus matan, hodi «RÁDIO ASSUKAI» 
hena taka deit maibé keta hanehan. 	 MUDA DE NOME 

5. Keta hodi tali ká buat seluk kesi netik tambS nuné ran 	Em reunião do Comité Central 

	

Bainhira ema ruma canek carik camarada sira sei halo 	 foi abordada a designação da 
nuné; 	 labele halai e bele halo icin matek e dala barak doutor Rádio Assucai, de Baucau, tendo 

eira bele coa tiha liman ká ain ida tamba kesi demais. ficado decidido a mudança do 
1. Face liman há sabão mós, molok atu caer canek né. 

	

	 6. Bainhira haré catak moras né oin halaí, kosar malirin, nome por razões de unidade de todo o povo de Timor-Leste e 2. Face canek né halo mós hó bé nono hó sabão. Se bé 	 oin kamutis, dada is lalais karik, sei tau kedas moras né conforme os princípios consigna- 
manas hó sabão lá lha carik, sei face hó bé mós 	 toba halo halis uítoan, halo nia ain ás liu raia ulun 	dos no manual político da FRE- 

	

8. Taka canek né hó ligadura ká hena roban mós ruma, 	 7. Hamamar kedas raia roupa. 	 TILIN. 

	

se lae carik bobar hó tali tahan matak nebé sei hambs 	 8. Taka raia icin maibé keta halo nia kosar. 	 A mesma Emissora passa a 
designar-se aA  ká face halo mós didiae- 	 9. Canek nebé iha ulun há hirus matan sei foti raia ulun em Baucau». Voz do Maubere 

	

4. Sei lori kedas bá doutor ká enfermeiro eira atu sara bele 	 halo ás uitoan. Haré aia dada is susar karik hatun fila 	 - 

	

cura halo didiak, tambó canek né lá cura didlak carik 	 fali raia ulun, hanesa ami foin hatete liu bá. 	 TEMPO DE REFLEXÃO 

	

bele saí bot liu hodi hetan buat ida nebé portugues bolu 	 10. Moras né husu bé carik, bele fó, maibé sei cuidado. Sei 	 (Continuação) 
naran Infecção. 	 fó uitoan. Se moras né laran sae atu muta karik, ká he- ma, ou aliás, pode fundamentar 

ondas de crise a revelar progres- 
tan canek bot ruma iha cabun hodi cona tó nia laran, sos ou retrocessos, mas como é 

	

Atu fita bele hatene se canek ida lha dinfecçãoa ka lae, fita 	 keta fó bé, 	 evidente, nunca uma paragem — 
sei haré sinal eira né: 	 11. Lori kedas moras né bá Posto Socorros ká hospital atu o processo revolucionário não 

doutor hó enfermeiro eira bele haré. 	 pia' 
Por isso atitudes que se das- 

	

1. Kulit nebé haleu canek né sei sai mean hotu, sei manas 	 ligam, por ignorância ou por co- 

	

hó moras makás e banesan canek né iha liman carìk, 	 Bá ohin maka né deit. Bá camarada sira hotu ami husu atu modismo, dos princípios estatal- 

	

liman né sei mean, manas hó moras hotu e sei hetan su- 	 keta haluha ami aia lia fuan, bainhira susar sira né cona dos devem ser combatidos com o 
caer musan. 	 carik timur loro sae nia oan ruma. Tambó hó icin diak ma- mesmo arrojo, com a mesma 

hodi bá h l e; b 
	for- 

2. 	fita bela o 	oin serbisu bot ida nebé ita tomak simu ça com que se lpen na fronteira. 

	

9. Sei buba, ita sei hetan icin malirin hó tuir moi sei 	 A fórmula de ende não só da 
manas. 	 hodi liman rua hó laran ksolok, atu bele lori rai Timur Loro lucidez com que devemos encarar 

Sae bá naroman, bá liberdade, bá Independência Bá imi o futuro possível de hipóteses 
tomak ami hacarak icin diak hó saudações revolucionárias. 	prováveis mas também e sobretu- Ita hetan sinal sira nó carik 	k 

	

, sei bua talais Posto Socorros 	 do da interiorização da linha da 
ida atu enfermeiro sim bele trata falais atu keta hetan buat 	 Dili, 27 deOu tubro de 1975. — Pelo Departamento de Saúde, FRETILIN, da consciência e vi- 
at liai tau. 	 FìAUMENI. 	 gilância revolucionárias. 

5h'aNaNa 
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PÁG. 6 	 O JO ,NAL DO POVO MAU DERE 	 1 de Novembro de 1975 

Em 27-Out.75, a rádio da , LEMANIHA comentou: p'1" de rajada: (3) 
os "PATRIOTAS" DESERTORES... (Connnuagdo da pdy. 1) 

segundo afirmou, mantém diária-
mente contactos telefónicos e 
através da Rádio com o centro 
da sua orrganização FRETILIN, 
em Díli. Ao contrário das infor-
mações de Djakarta que dizem 
que as forças da FRETILIN es-
tão cada vez mais enfraquecidas, 
e ao contrário das afirmações do 
Ministro Adam Malik sobre os 
sucessos dos outros partidos, 
UDT/APODETI, aquele repre-
sentante afirmou que a FRETI-
LIN domina totalmente a situa-
çáo do Timor-Leste. Declarou 
ainda que a FRETILIN conta 
com 80 mil homens armados, 
sendo 15 mil tropas da FRETI-
LIN e 65 mil forças populares. 
As armas utilizadas são prove-
nientes do Exército Português. 

DESÁSTRE 
três vezes (versão de um espec- 
tador) em igual número de voltas 
seguidas e foi pôr-se definitiva-
mente, em pé, em sentido contrá-
rio, encostada a um poste eléc-
trico que deu a Impressão ter 
travado o indomável trambolhão. 

9 ~,..e é que resultou da im-
érdoáve1 inconsciência de con- 

Um dos inimigos com que a FRE-
TILIN luta, disse Abílio, é a tro-
pa indonésia que repetidas vezes 
têm invadido as regiões fronteiri-
ças e luta no território no Timor-
-Les. Esta interferência armada 
já foi comprovada, mas Djakar-
ta continua a negar este facto. 
Abílio declarou ainda que a FRE-
TILIN possui provas desta in-
terferência armada da indonésia, 
pois três elementos das tropas 
indonésios foram aprisionados. 
Ao ser-lhe perguntado donde é 
que viriam as armas quando a 
reserva de armamento se esgotar, 
Abílio de Araújo afirmou: »Se a 
Indonésia não interferir no coa-
flito, não precisaremos de mais 
armas, no entanto aceitaremos 
ofertas de armas de qualquer 
parte do mundo». Acrescentou 

viaturas e pelo trânsito um me-
lhor contróle para que indiscipii-
nas desta ordem se não repitam, 
para o bem de Timor Leste, para 
o bem do Povo. Chama-se ainda 
a atenção aos camaradas condu-
tores para que tenham mais cui-
dado na manutenção das viaturas 
a seu cargo, pois a entragar-se 
os carros deste jeito, chegará 
depressa o dia em que não tere-
mos nada. Responsabilidade nes-
ta hora; mais do que nunca! 

ainda que o entendimento entre 
os três partidos não será possi- 
vel. Como é sabido APODETI 
prefere integrar-se na Indonésia 
e a UDT neste momento segue 
idêntica ideia. Disse que a FRE-
TILIN luta para uma INDEPEN-
DENCIA total, não existindo 
mais lugares para os partidos 
que não apoiam esta luta. Decla-
rou ainda que à excepção da re-
glão da fronteira onde se regis-
tam ainda lutas, a situação no 
Timor-Leste continua calmo 
Afirmou ainda que a FRETILIN 
já começou com os trabalhos de 
construção. Durante os últimos 
meses foram fundadas 300 esco-
las. Para melhor atingir o seu 
objectivo, FRETILII deseja au-
xílios da Europa quer moral quer 
material: 

desde há muitos 
do Vietnam, estão 
ara a Indonésia e 
comentarista. 

Em Lospalos 
— Noticias de Lospalos dão 

conta que se encontram em for-
mação naquela vila cooperatizas 
agrícolas, tendo havido grande 
adesão do povo daquelas localida- 

Sim. Na verdade, eles eram 
muitos patriotas. Patriotas à 
sua maneira, bem entendido. 
Amavam a «sua» terra, ado-
ravam o suor dos mau-
beres, as patacas dos mauberes, 
o trabalho escravo dos mauberes. 
Trabalhavam muito esses patrio-
tas, principalmente às escondidas. 
Davam-se bem com os chefes 
de serviços (certos chefes de ser-
viços). Entravam nas repartições 
públicas pelas portas trazeiras 
ou, quando o faziam por outras 
portas (todas as portas lhes 
eram franqueadas ), limitavam-
-se a dar dois empurrões nos po-
bres contínuos que, vergados 
pela opressão dos seus chefes, 
encostavam o rabinho às paredes 
dos corredores. Era um regalo 
Vê-los entrar nos gabinetes, de 
cabeça alevantada, de rabo alça- 
do, a tratar os chefes por tu, tal 
era a confiança que reinava entre 
todos. Só entravam nos gabinetes 
para aporem o sélo branco nas 
petições, já antes deferidas nos 
seus próprios domicílios. Sim, 
porque todas as vezes que esses 
patriotas desejavam obter favo-
res dos excelentíssimos chefes, 
Inventavam festas de aniversário 
e outras festas. E os chefes gos-
tavam tanto de festas! Oh, se 
gostavam!... Bastava um simples 
cartãozinho de convite, e era vê-
-los... eles e respectivas caras-
-metade, devidamente aconchega-
dos nos carrinhos do Estado, com 

pneus, motoristas, gasolina e tu-
do o mais, à custa do Estado. 
Especialista nestas festas, na 
realização das ditas, era, por 
exemplo, o «camalada» Tokolay. 
Quando precisava de comprar 
mais um chefe de serviço que 
aterrava em Díli, logo inventava 
uma festança. Chegou a festejar 
o aniversário do mesmo parente 
dezenas de vezes no mesmo ano. 
E então quando chegavam o Na-
tal e o Ano Novo era só ver as 
camionetas dos «patriotas» a 
despejar grossas «encomendas» 
nas residências do Farol! Mas 
tudo isso, felizmente, já passou. 
A ex-UDT ainda tentou, de ar-
mas na mão, fazer restaurar es-
ses bons tempos. Não o conse-
guiu porque o povo maubere, já 
farto de ser explorado, soube 
reagir a tempo e horas. E esses 
patriotas só viram um caminho: 
a fuga. Fugiram para bem longe. 
Não levaram armas nem baga-
gens, pois já não precisavam de 
nada. Lá fora, nos bancos es-
trangeiros, aguardavam-nos os 
dólares que «legalmente» conse-
guiram exportar à custa dos seus 
amigos banqueiros e bancários. 
Que é feito, pois, dos «patriotas» 
de Timor-Dili que davam pelo no-
me de TOKOLAYS, TAIINS, 
MOPINKINS, outros INS e ou-
tros LAYS ? ... 

Os Partidos Políticos na Europa que 
anos tem atacado fortemente a guerra 
agora a desviar as suas atenções 
Timor-são estas as considerações dc 

p 
dutores «de revolução» como es- 
te? Poças de sangue a marcar o 
local, fios de cabelo arrancados 
e colados ao chão, vidros parti- PE t0 TERRITORIO dos, carro amachucado e, pior do 
do que isto tudo, vidas humanas 
em perigo. 

Em Aileu Os sinistrados que sofreram, 
quase na totalidade, no mínimo, 
escoriações seguiram logo para 
o Banco de Urgência e dali para — Notícias 	de 	Aileu 	dizem 
o Hospital onde foram sujeitos que se Iniciaram os trabalhos de 
ao 	exame radiológico, havendo monda nos campos que foram 
6 casos graves, dos quais 2 em convenientemente preparados pa- 

estado de coma. ra as culturas. 

Notícias de hoje informam que 

MALI MANES 
des. 

- Em Laivai já se encontra  _ em pleno funcionamento uma loja 
do povo sendo a comercialização C A F Ë 	produto 	a ei o n ai feita por troca de produtos e ar-
tigos. 

— Ainda de Lospalos, está 	Sempre o regime colonial-fas- minaram já os. Serviços de Tu- sendo ministrados pelo camara- 
da 

	cisca, que nos amordaçou duma- rismo da CCPE que o café, ro- 
 Sarmento um curso de For- te centenas de anos, procurou (e duto nacional, servido em todos 

mação de Agentes Sanitários conseguiu!) favorecer as classes os estabelecimentos da indústria (primeiros socorros), tendo os  
primeiros formados se deslocado pri egtadas. 	 hoteleira e similares de Timor- 
já para alguns sucos. 	 No que respeita à indústria ho- -Leste, passe a ser vendido ao 

— Prosseguem em toda a re- teleira de Timor-Leste, nunca os preço máximo de 2$50 cada chá-
gião de Lautém trabalhos de re- principais responsáveis pela sua vens. Quão absurdo como incri- 
paração de estradas e pontes, en- disciplina tiveram coragem (e vel nos parecia que as gentes 

nós até adivinhamos porquê !) de desta terra tivessem de continuar contrando-se 
e tú

lti os 
colheita  

já 
honestamente elaborar tabelas a pagar o seu café duas vezes semeados, e a última colheita foi,  

de um modo geral, satisfatória. 	de preços acessíveis ao povo mau- mais caro do que noutros países 
bere. 	 importadores do mesmo produto! 

faleceu, ontem à tarde, um dos 	P 	r 
.sinistrados de nome Aleixo. 	0 	~j ~~1~ 

Outro, 	Roberto 	Varela, 	 E~~AJJj, 	~lA EUROPA, AFRICM Tudo quanto sobre o assunto 
se 	decidia, as mais das vezes 
ilegal porque unilateralmente, só 

Citamos, por exemplo, Portugal 
onde 	o 	café, 	importado 
de 	outras 	terras 	e 	até 	de com 	 ...  

uma fractura do crânio, continua visava beneficiar os proprietários Timor-Leste, é vendido ao preço 
em estado de coma. et 

	o prosseguimento das 	d i l i g e n c i a s 
dos hotéis, restaurantes e esta- 
belecimentos similares ou afins. 

de 2$50; enquanto os emprega 
dos dos estabelecimentos hotelei- 

A U  o S T° o P diplomáticas 	cometidas 	a o 	D e pa rta - 
E o povo, coitado, pagava tudo!... 

Porém, é chegada a hora de se 
ros auferem vencimentos mensais 
nunca inferiores a 5 000$00. E 

do 

Não é a primeira vez que aci- mento 	•d 	e 	R e 1 a ç õ e s 	Externas, 	o 	ca-  

rever toda a política de preços 
a praticar nos estabelecimentos 

indústria da 	hoteleira de Timor- 

quanto ganha um trabalhador 
mesmo ramo em nossa terra? 

dentes de estrada acontecem ul- 
timamente. Chegou a hora de se m a ra d a 	RAMOS HORTA voou 	para 

-Leste, pois os actualmente em 
vigor datam ainda dos velhos e 

Façamos pois do café de TI-
mor-Leste além de um poderoso 
veículo de propaganda turística, pôr cobro a estes desmandos e 

irresponsabilidade. Apela-se, pois; 
ás 	 a A u s LI á I i a e e n c o n t ra - s e e m Ca m b e r ra 

nada saudosos tempos coloníalis- 
tas. 

uma agradável bebida fàcilmen-
te acessível ao grande público 

entidades 	responsáveis por 	 • Como medida imediata, deter- que somos todos nós. 

A delegação composta por Mari A lkatiri, César Mau Laka e 
Beque Rodrigues, deixou Lusaka onde teve contactos com op re- 
siden.te Keuyatta Kaunda, e dirige-se para Dar-Es -Safam oxide 
será recebida pelo Presidente Julius Nierere. 
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