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MAIS UMA ETAPA VEGIDA

Há dois meses que a FRETILIN é um governo de facto de todo o território de Timor-Leste. Várias actividades quer no domínio da educação, da
economia de outros sectores encontram-se em franca evolução. Apesar da guerra imposta pelas forças agressoras da Indonésia, não hä fome no
Timor-Leste, e, à excepção das vilas fronteiriças constantemente assaltadas pelas tropas indonésias, em toda o Timor-Leste reina a paz e p trabalho consciente para a reconstrução nacional de um país jä de facto 'independente.
Mas a reacção está entre nós. A reacção não desiste, muda apenas de táctica. Ultimamente o processo revolucionário sofria insistentes ataques da reacção, em todos os capitulas, em todos os capítulas, em todos oe, locais de Timor Leste. A reacção empregou todos os meios ao seu
alcance para minar a unidade do povo, para boicotar as diversas actividades da FREXILIN.
Acusações maquievélicaa, insinuações maldosas, comportamentos disparatados e sentenças estrambólicas que definem o cariz ultra-reaccionário de todos os que lamentam a libertação do povo mau bere, foram das manobras com que incidiram os fulcros menos politizados com o objectivo de destruir, de dividir, de fomentar a confusão.
Mas a razão do povo, a verdade absoluta definida em 20 de Maio de 1974, veio à mó desolidou•
Superadas que foram as contradições existentes, nova alegria, nova força, nova união se con cima, esclareceu dúvidas, desfez os erros.
Foi uma vitória a todos os títulos grandiosa, foi uma vitória justa porque a causa que defendemos é justa — a libertação do povo Mau Bere.
Para assinalar mais este passo histórica, o camarada Vice-Presidente, Nicolau Lobato, leu um comunicado do Departamento de Orientação PoUtica e Ideológica, pela Emissora Nacional de Timor-Leste o qual transcrevemos na íntegra.
Dia 4 de Novembro de 1975
assinala mais uma vitória na luta do Povo de Timor-Leste, dirigido pela sua vanguarda revolucionária, a FRETILIN.
O dia 4 de Novembro foi um
dia. que passou despercebido à
grande maioria dos timores. Não
podemos deixar de assinalar este

dia que, tal como o 20 de Maio,
data da fundação da ASDT, e
início do processo da luta de libertação do Povo Mau Bere, tal
como o 11 de Setembro, passagem da associação politica ASDT
para a Frente de Libertação FRETILIN, tal como o 20 de
Agosto data da insurreição armada geral contra todos os ini-

migos do Povo — deverá ficar vo, a UNIDADE dos soldados
gravado na história de Timor, das FALINTIL com os comanna história da nossa Pátria.
dantes e a UNIDADE destes
com o C. C. da FRETILIN e as
O dia 4 de Novembro marca suas organizações de massas —
mais uma jornada para a UNI- a OPJT, UNETIM, a OPMT e a
DADE; mais um golpe à reac- OPTT ( Organização Popular dos
ção que, desesperadamente, vi- Trabalhadores Timores).
nha trabalhando para minar, desA. reacção, os reaccionários e
fruir a UNIDADE de todo o Po-

A traição ... teve lugar em Roma
O Governo Português, em
manifesto prova de incapacidade
política, consumou mais uma jornada traiçoeira em desfavor dos
legítimos interesaes do povo Mau
Bere.
O Governo Português, com
(assentos provisórios» no mal
tratado i jardim à beira-mar»
murchado, concretizou mais um
acordo em nátido desacordo com
os princípios que constituem o
processo de descolonização, de
que é obrigatòriamente mandatdrOo.
Com elementos fornecidos pela
cornucópia de Djakarta, através
das falsas e tendenciosas propapandas da Antara, Melo Antunes
documentou-se para se entreter
em conversações com Adam Ma-

lik.

O sabujo Lemos Pires, cobardemente refugiado em Ataúro, fez
se representar por major Coelho.
Com que missão terá ido o Coelho? A pergunta permanecerá
tem resposta nos insondáveis e

misteriosos pianos de Lemos Pires.
Doze pontoa culminaram a
conferência de Roma, em que estão previstas bases de cooperação entre Portugal e Indonésia,
visando solucionar o problema de
Timor Leste, dos quais não vislumbramos nenhum de feição a
defender uma soluça-o justa.
Bases de cooperação, em que
termos?
Um dos pontos da agenda de
Adam Malik era a proposta para
que as tropas indonésias restabelecessem a paz e garantissem
a segurança na nossa Pátria.
Mas que grande descaramento!
Melo Antunes, por seu turno,
ia diligenciar no sentido, de se
conseguir a libertação doa 23 militares portugueses, feitos reféns,
pela assassina UDT.
Isto põe a claro a grande verdade — em Roma, cada qual deitou os dados velando seus inteteases e desprezando, de uma

forma inequívoca, todo um povo
massacrado pelo colonialismo
português, cujo saldo foi a ignordncia, o obscurantismo, a fome.
O Governo Português, sem
observar «in loco» a situação actual no nosso território, quer encontrar uma solução (pacifica!)
com três partidos.
Melo Antuunes fez vista grossa ao governo «de facto» da
FRETILIN em todo o território
de Timor Leste
Melo Antunes procura, ainda
antes da sua partida para Roma,
desmentir, de certo modo, camuflando como não existindo a nivel
oficial, a interferência militar indonésia na nossa fronteira.
Adam Malik, depois da estadia em Roma, proclamou-se promotor da paz quando sabe (e se
não sabe, o que não acreditamos
e pudemos jurd-lo a pés juntos!,
devia procurar saber) que a instabilidade na fronteira deve-se
única e exclusivamente à presença de militares javaneses no nosso solo pátrio.

traidores souberam aproveitar o
fraco grau de formação politica, o fraco conhecimento do Programa Politico da FRETILIN dos
camaradas empenhados no combate em todos as frentes (a fren•
te da batalha, frente da Reconstrução Nacional, a frente do en(Continua na pág. s)

A nossa delegação foi convidade pelo MPLA para a
proclamação da Independência de Angola, na proxima
terça-feira, 11 de Novembro.

aLrrIMA,

HORA.

«A Indonésia suspendeu todos
os barcos para a Austrália até
que termine o boicote imposto
pelos Water Side Workers.
O ministro indonésio das Comunicações deu instruções à companhia de nävegação Djakarta
Lloyd para suspender todos os
seus barcos até que o navio Ganida II, agora ancorado no porto
de Sydney, seja despachado.
O ministro disse que o Governo
Indonésio pediu ao Governo Australiano para ser mediador do

problema e descreveu as relações
entre os dois países como boas.
Os Water Side Workers decidiram boicotar os navios indonéaios como protesto contra o suposto envolvimento da Indonésia
no Timor Português.
Entretanto, a Indonésia pediu
à Austrália para persuadir a
FRETILIN a participar nas conversações com Portugal com vista a terminar o conflito. O ministro Adam Malik disse que fez
este pedido ao embaixador australiano em Djakarta, er. Woilcot.

Por isto tudo, afirmamos que,
mais uma vez, os assuntos de Timor Leste foram tratados por
estranhos e pelos que traíram o
povo Mau Bere, apunhalando-o
pelas costas.
Umas passiveis conversações

em Portugal, conforme jd nonciámos, foi para to inglês ver»,
porque as coversações de Roma
desviaram o rumo antes estabelecido. Por influências estranhas,
por influência da Indonésia e por
influência do imperialisnm!
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0 Camarada Cmdte. Ililitar

Rogério Lobato esteve na fronteira
— Em virtude dos aconteci- boca do Camarada Comandante
mentos que teêm vindo a ser de- Militar os princípios que norteasenrolados junto à fronteira de ram a nossa luta, princípios esha um mas a esta parte com a ses que se incarnam no ideário da
participação activa das forças in- FRETILIN e se identificam com
donésias, materializada em ata- o Povo «Mau Bere».
ques maciços por terra, mar e
—
chegada a Atsabe regisar, e com o fim de se inteirar tou-seApor
das 14'00 horas.
«in loco» do desenrolar desses A entradavolta
da Vila um Pelotão
mesmos acontecimentos e exortar prestou honras
militares, tendo
o Povo e as Forças Armadas do sido feito em seguida
um esclaPovo Mau Bere à unidade e ac- recimento a todo o povo
ali conção, deslocou-se a Bobonaro no centrado.
passado dia 29 de Outubro de
— Late Foho também teve a
1975, pelas 7H00, o N/camarada
Comandante Militar, Rogério oportunidade de ouvir da boca
Lobato, aonde chegou pelas 15 do camarada Comandante LOBATO palavras de estímulo e de enhoras.
No dia 30 de Outubro de corajomento na luta em que esta1975 conduziu uma operação mi- mos empenhados pela defesa dos
litar efectuada pela N/Tropas interesses do Povo «MAU BERE»
junto a fronteira, tendo regres- e pela Independência da N/Pâ
sado ao Quartel no mesmo dia tria, Timor-Leste.
pelas 19 horas.
— Em Ermera onde a chegada
— No dia 31 de Outubro de se verificou pelas 18,00 horas re1975 pelas 8,30 horas, reuniu-se gistou-se a presença de muito
com todos os elementos daquela Povo.
Houve Guarda de Honra e desUnidade Militar, tendo-os exortado à disciplina, unidade e coesão file, após o qual se efectuou um
que devem existir no selo das esclarecimento a toda a população concentrada na Vila.
Forças Armadas.
Em seguida, fez um esclareciNo dia seguinte, dia 2 de Nomento a população concentrada vembro de 1975, pelas 10'00 hona vila.
ras, voltou a fazer outro esclaAs 12,30 horas desse mesmo recimento, findo o qual regresdia teve uma reunião conjunta sou a Dili.
com os Comandos das operações
— Em todos os esclarecimendaquela zona e o Comité RegionaI, tendo sido traçadas linhas de tos feitos à Populações daquelas
orientação conducentes ao bom regiões o N/Camarada Comanentendimento que deve existir en- dante Militar chamou a atenção
tre as. Forças Armadas e o Povo. de todos, exortando-os ao traba— No dia 1 de Novembro de lho e a Unidade, fazendo ver a
1975, efectuou-se mais um escla- todos que sem trabalho e sem
recimento às Populações daquela unidade nunca conseguiremos
Zona. Fronteiriça, tendo regres- alcançar o objectivo último para
sado a Dili nesse mesmo dia pe- o qual estamos empenhados:
INDEPENDENCIA PARA A
las 9'30 horas.
— Em Haubá registou-se a N/PATRIA «TIMOR-LESTE».
presença de muito Povo que se
Dili, 4 de Novembro de 1975. juntou desde muito cedo para
testemunhar a sua indizível ale- O Chefe da 2.° Repartição int.°
gria e a sua adesão e ouvir da João Bosco Galucho Soares,.

B de Novembro de 1975

Em LISBOA, houve na passada terça-feira uma grande
manifestação promovida pela Frente da Unidade Revolucionária (FUR), que engloba 6 partidos, protestando contra
as manobras do imperalismo em Portugal, Angola e Timor.
Nesta grande manifestação foi exigido todo o poder ao
MPLA e a Fretilin que consideraram os únicos e legítimos
representantes dos povos Angolano e Timor.
Salienta-se a grande participação activa de militares
nesta manifestação.
As Associações de Amizade PORTUGAL-BISSAU e
PORTUGAL-MOÇAMBIQUE emitiram um comunicado em
que manifestaram o total apoio à rriardeslaçào realizada
pela FUR.

CONTRA it 1\TERFEß\CI4 DA I\DOS14
AUSTRÁLIA

CHECOSLOVÁQUIA

Uma efígie de Suharto queimada numa praça púbica Um telegrama da W.F.T.U.
No dia 2 do corrente, em Camberra, Australia, foram pintados
em sete casas dos diplomatas indonésios, os seguintes slogans:
«TIRA AS PATAS DE TIMOR-LESTE».
e
r.FRETILIN VENCERA».
Tais inscrições foram feitas
por uni grupo que se intitula de
«AMIGOS DA FRETILIN».
Posteriormente foi emitido uni
comunicado pelos «AMIGOS DA
FRETILIN» no qual disseram
que se o Governo Australiano
não defender as vidas e a independência de 850 000 habitantes

de Timor-Leste, então eles continuarão a sua campanha até ao
fim.
Na Australia os trabalhadores
e estudantes têm vindo a desenvolve: intensa actividade de protesto e boicote contra a Indonésia. Ii m Camberra, um grupo de
amigos da If R ETILl.N danificou
12 casas pertencentes a Embaixada da Indonésia; em Sydney um
grupo de estudantes ocupou o
Consulado da Indonésia naquela
cidade; em Brisbane outro grupo
de estudantes queimou numa
praça pública uma efigie do Presidente Suharto, em Sydney,
Brisbane, Darwin e Melburne varios barcos indonésios tem sido
boicotados pelos trabalhadores
marítimos.

a Suharto
— «A Federação Mundial de
Trabalhadores protesta enérgicamente contra os ataques armados contra o Timor-Leste pelas
forças militares indonésias e ouaos actos de interferência ncs
assuntos internos do Povo de Timor-Leste. A Federação Mundial
de Irabaihan :i es exige fim ►ma
diatc à intervenção armada inflonésia e todos os actos de hostlidado "ontre o Povo de Timor-Leste para que o povo de tiinur
possa livremente exercer o àireito a auto determinação sem interferência ex erna».
Mensagem idêntica foi enviada
ao Conselho de Segurança. da
ONU.

NA FRON'TFIRA ... DO LADO DE LA! Convite aos observadores estrangeiros
Descontentamento dos indonésios e
execuçäo dos ref uaia
g d os
— Várias notícias confirmam
que soldados indonésios encontram-se muito descontentes com
a atitude da UDT pois sabem que
por causa destes traidores é que
o Governo de Djakarta os obrigou a lutar dentro no nosso território, e por causa de muitas
mortes infringidas pelas tropas
da FRETILIN às tropas indoné-

Para desmentir as notícias divulgadas pela Agência ANTARA
sias.
os traidores a todo o custo que- segundo as quais Baucau já teria
— As nossas tropas da fron- querem encobrir, lançando calú- caído em poder dos traidores
teira informam que durante os nias, mentiras e boatos através UDT e APODETI, foi emitido uni
convite aos jornalistas e obserreencontros com as tropas indo- dos meios da sua propaganda.
nésias ouviram os refugiados gritarem para não matarmos os Ja— Ainda segundo informações
vaneses, porquanto por cada ja- da fronteira, cerca de 30 soldados
vanês morto são executados cinco javaneses abandonaram a nossa
refugiados.
pátria em fuga para o lado da
Esta é a grande verdade que Indonésia.
Regressou a Bobonaro um re,
fugiado que esteve em Atambua
e afirmou que existe grande descontentamento em Kupang por
causa da morte de muitos soldados indonésios que foram obrigados a entrar no nosso território.

vadores estrangeiros a fim de virem a Timor-Leste verificar «in
loco» as mentiras da Agência
Oficial de Noticias Indonésia
ANTARA.

Lembramos que a opinião australiana é informada pelos repórteres de diversas nacionalidades
que têm passado pela fronteira
e depoimento de diversos observadores que verificaram de perto
as interferências da Indonésia

admirável, apoiados como estão
pelo próprio povo.

Muitos refugiados querem voltar

o tigre de papel quelia se l
— O Governo de Djakarta
queixa-se de que o Governo da
Austrália não está a informar
devidamente os australianos pelo
facto de que se está a gerar um
sentimento anti-indonésio na
Austrália por causa da atitude
da Indonésia relativa a Timor-Leste.

Para visitar Baucau

no Timor-Leste..

Em defesa da
nossa Patria

No dia 4 do corrente, as tropas
indonésias tentaram entrar em
Lebos, mas devido à actuação
pronta e eficiente das nossas tropas, os nossos inimigos fugiram
debaixo do fogo dos nossos mor-

teiros:

Como o ataque dos inimigos
foi coberto com morteiros, morreu uma mulher da nossa parte
por estilhaços de granada de
morteiro.
O comportamento e o moral
das nossas tropas na fronteira
é simplesmente de uma forma

Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com

Segundo as declarações do
mesmo muitos compatriotas nossos, que foram na leva de exUDT, pretendem regressar a casa, mas as forças indonésias não
o consentem e que em Atambua
os refugiados passam fome.

— A missão da Maliana jà foi
retomada aos indonésios, sendo
de destacar a colaboração heróica prestada às nossas forças
pela população civil.
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8 de Novembro de 197S

4 de Novembro

A Vitória contra a Reacção

U que é mais prioritario ?

A luta que estamos a atraves- as noites sem dormir para vigiar
sar é uma luta de todo o Povo as zonas costeiras, outros trabae por isso se diz que é uma Re- lham nos hospitais, nas oficinas,
nas creches, nos Comités Regiovolução.
A
reunião
histórica
do
dia
4
de
demonstrar
a
incapacidade
do
pdg.
1)
da
(Cof►tfnuaçdo
Os soldados que estão a comba- nas, no Comando, no Comité CenPovo de Timor Leste em auto- Novembro transformou as conter, os agricultores que produ- trai...
sino entre outras) para lançar -determinar-se como Nação In- tradições agudizadas pelas ma- zem,
os mecânicos que reparam
O que é mais prioritário
nobras dos imperialistas em mais
confusão com a finalidade evi- dependente.
Abrir já as escolas para ensiuma vitória do Povo de Timor os carros, os delegados que fazem
dente de dividir mais uma vez
A reacção interna não traba- Leste sobre o colonialismo e o esclarecimento ao Povo, as mu- nar o que os colonialistas nos enos patriotas timores, provocar
que tratam das crianças sinavam antes e deixar morrer os
mais uma vez derramamento de lha sózinha. Ela trabalha de imperialismo; em mais uma jor- lheres
cujos pais foram barbaramente camaradas que, neste momento,
nada
para
UNIDADE
do
Povo
acordo
com
a
reacção
internaciosangue dos irmãos, dos camaramortos, os camaradas das rela- estão a trabalhar nas várias frendas, para servir interesses estra- nal. Ambas prosseguem interes- com a FRETILIN, sua 1egatima ções externas que ora fazem tra- tes
( soldados, enfermeiros, media
nhos aos do Povo de Timor Les- ses diferentes dos do nosso Povo. representante; em mais um gol- balho no estrangeiro para obter
nicos...) ou dedicarmo-nos intenpe à reacção interna e internate.
apoio à nossa luta, os enfer- samente à produção a fim de ajuA crise interna no seio das clonal. O fim aproxima-se e à meiros
que tratam dos doentes e darmos esses camaradas com alivitória
é
certa
porque
a
nossa
Os reaccionários, os traidores FALINTIL atinge o seu ponto
dos
feridos
nos combates, estão a mentos; ou reforçamos ainda a
e outros inimigos do Povo Mau- máximo no momento em que a buta é justa. Venceremos.
trabalhar para o mesmo fim — vigilancia?
Bere, vendo-se, militarmente, es- reacção internacional personaliconsolidar as vitórias até agora
Há várias formas de fazer viA luta continua!
corraçados, não desistem. Mu- zada em Melo Antunes/ Adam
alcançadas para atingir o objec- gilância. Os soldados que percorMalik
e
seus
lacaios
assinam
um
de
táctica
e
neste
dam apenas
Abaixo o colonialismo Portu- tivo supremo da nossa luta: a rem a cidade e as zonas costeiras
momento, nesta fase adiantada acordo em Roma, verdadeira traiINDEPENDENCIA NACIONAL. à noite fazem vigilância — imguês!
da nossa luta, em que as necessi- ção — verdadeira punhalada às
E nós que fazemos?
pedir que o inimigo se aproveite
dade da Revolução determinam a costas do Povo Mau Bere.
O Departamento de Educação da noite para actuar. Mas o iniAbaixo o imperialismo!
criação de organizações que sae Cultura está a estudar o pro- migo utiliza várias tacticas para
A intervenção enérgica dos cotisfaçam as mesmas necessidablema do ensino.
nos destruir. O boato, a mentira.,
Independência
ou
morte,
vendes, eles trabalham no sentido de mandantes fez desabar as manoO ensino que nós queremos pa- a oferta de dinheiro e as promesceremos.
boicotá-las com a dupla finalida- bras reaccionárias dos Inimigos
ra Timor-Leste, nossa Pátria, sas falsas são algumas dessas
de de impedir a execução do Pro- internos e externos do Povo Mautem que ser radicalmente diferen- tácticas. Manter a vigilância conA reacção não passara.
grama Politico da FRETILIN e -Bere.
te do ensino colonial porque, ee tra essas situações é, sem dúvida,
não for diferente, em vez de for- reforçar o trabalho de esclarecimarmos continuadores da Revo- mento politico no seto das maslução feita já com muito sangue, sas populares, é estar com o Poformaremos tal como no ensino vo para lhe dizer a verdade, paFoin ilu ba, toron hat fulan No- oin iha ata nia let atu nuné eira colonialistas cira maca ita bele colonial, parasitas que instalar- ra lhe dizer que a Pátria não se
bele fahe ita hodi cira bele hala- heten paz.
vembro ida ne nian.
-se-ão no dorso do Povo Mau BeReaccionários hó traidores eira re. Nós queremos um ensino que vende e que a Independência conLoron ida bot tebetebes duna con povo nia revolução.
socar lia tun sae atu halacon tiha sirva o Povo. Transformar o en- quista-se.
A questão número um a rePovo nia inimigo eira, forças organização hirahirac nebé FREiha ita nia revolução, boron. ida
nebé marca vitória ida tan bá reacção aira buka tebes duna fa- TILIN hahoris atu halo progra- sino colonialista num ensino ao solver neste momento é a da
povo maubere rai timur loro sae he forças FALINTIL ho coman- ma politico FRETILIN pian sal serviço do Povo é um trabalho eriacão de urna situa.çén poiítten
definida para a nossa Pátria e o
tuir nia mata-dalan FRETILIN. dantes atra, buca fahe mós FA- iha prática hahaloc e lacon tiha que demora um certo tempo.
Achas que devemos abrir já as nosso Povo. Esta situando ainda
UNTIL
ho
Comité
Central
ho
povo
bele
hateten
catac
caric
eira
Loron hat fulan Novembro
escolas para ensinar a mesma não está resolvida. Todo o nosso
niam bot lós dun! hanessan boron UNETIM OPJT, OPMT ho OPTT. rai timur loro sae sel dauc iha coisa que se ensinava nas escolas trabalho deve incidir nesta quesruanulo Maio pian iha nebé hahú
Reaccionários ho traidores eira cbit é neon atu bole ucun rack colonialistas?
téo. T)ividir esforços para sectomoçu ASDT, bot mós duni bane- hatene lós duna catac soldado ba- an.
Há camaradas que estão a lu- res eue denendem da resolncão
Reacção iha rai laran la ser- tar na fronteira, para defendê-la deste
s=m loron sanulo recin ida Se- rae sei dauc iha consciencializaproblema número um, é entembro pian bainhara ASDT fila ção politica diac, nuné eira buca biçu meçac. Nia serbiçu queci lia do avanço dos inimigos, outros fraouerer a nossa luta, é deixar
rai
seluc
exploradores
dun!
metin
hó
socar
lia
foer
oioin
iha
soldado
sai ba FRETILIN, bot mós
preparam combatentes para a lugar vara os inimians actnahanessan boron ruanulo Agosto eira ne nia let hodi dada soldado Man.
guerra para podermos responder rem e conseoapntem.ntp Atrasar
Lia socar nebé traidores hó imediatamente a qualquer ata- a vitória do Povo lWau-gere.
Man bainhira povo nia oan tomak balu atu halacon tiha Programa
caer kilat hassoru povo nia ini- Politico FRETILIN nian nebé ha- reaccionários eira hatama iha que dos inimigos, outros passam
HATA
quiac tuir ona organização barac FALINTIL nia let hatudo mai
migo sita.
lha
Roma
miatu
hetan
ata
catac
bainhira
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tória hanessan boron bot ida dual.
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Loron hat fulan Novembro
Lia socar eira ne hotu reaccio- auras
fa! subar hossi povo rai
pian marca hacat ida tan ata re- nßrlos hó traidores eira hatama timur ida
(Continuação da pdg. 8) llanos se recusam a carregar os
loro sae nia cotuc, reacciovolução hassoru povu nia inimi- iha !ta nia let hodi halo facar
duna
vossos barcos. Há-de ser tamgo sire hotu, hassoru reacçdo ne- tan ran iha ita nia rain e nuné nários hó traidores eira né
rar harmoniosamente para inte- bém por causa deles, enquanto
o!(Continua na pág. 6) resse de ambos.
sirs bele hateten catac hó sire, ho
bé buca deit hatama lia socar
vós não os expulsardes de vossa
Essas condições devem ser já terra, que outros males poderão
estabelecidas. Mereceríeis a sim- cair sobre vós. Lembrem-se sempatia e a admiração do nosso Po- pre de que um traidor e um asvo se começardes já a apoiar a sassino é sempre traidor e assasnossa justa luta. A nossa luta é sino. Quem mata ou manda matambém a vossa porque os assas- tar os seus Irmãos na sua prósinos que fizeram mal a nossa pria terra, é também capaz de
terra e o nosso. Povo estão tam- mandar matar os outros de terbém a fazer mal a vós. E por ras diferentes.
das várzeas, encontrando-se pre- SUAI
LOSPALOS
causa deles que muitos de vós
parados amplos hectares de terOs traidores e assassinos já fi— De Suai, segundo depoimen- tendes de apertar a vossa barriga zeram perder algumas vidas de
Em Loapalos, todos os fins de reno destinados a cultura de misemana, os camaradas daquela lho, feijão mungo e amendoim. to do respectivo Secretário do e a dos vossos filhos para os ali- vossos filhos, irmãos neste comlocalidade organizam convívios
Comité Regional José de Araújo, mentar. E por causa deles que bate que, enganados, estão a fapara troca de informações e dis- BAUCAU
o povo contribui voluntàriamen- agora, os trabalhadores austra- zer contra nós.
cussões de formação sobre o prote na defesa do nosso território
cesso revolucionário ora em cur— Depoimentos de camaradas com excedentes dos seus produso na nossa pátria Timor-Leste. que passaram por Baucau dão tos agrícolas, além da reparação
conta de que se vive exemplar- de estradas e na vigilância da
Q
mente naquela vila a nível das fronteira.
MANATUTO
forças em armas, população e ouRegressado de uma diligência tras organizações de massas.
ATSABE
ao interior em missão de fiscaliAssim, as tropas ali instaladas
zação o camarada Secretário das estão a colaborar com o povo em
O camarada Mussa informou
Foram realizadas nas grandes ciam ao Canal Comercial da TV
Finanças, Juvenal Inácio, ora em diversas actividades, nomeada- que em Atsabe encontra-se a fun- cidades da Austrália cerimónias de Melbourne e Sidney.
trabalhos na CCFE, declarou-nos mente na produção.
cionar uma cooperativa que está de homenagem aos 5 jornalistas
Várias tentativas a nível ofique em Manatuto encontra-se
a realizar as trocas dos produtos mortos, no mes passado, na noscriada e a funcionar satisfatbsa f ronteira pelas forças invaso- cia, foram feitas, neste sentido
— Ainda em Baucau, já em com os artigos.
riamente uma cooperativa.
ras indonésias, após terem fil- mas não resultaram.
vários sucos se adopta o método
Declarou ainda o camarada democrático de reuniões de fim— O Sub-Comité Regional de mado as lutas que antecederam
Entretanto o Conselho FedeSecretário das Finanças sue na- -de-semana para troca de infor- A.tsabe entregou na Manutenção o seu trágico fim.
ral do Sindicato lamentou a atiquela vila de Manatuto estão deO Sindicato de Jornalistas exi- tude do Governo que parece não
Militar cerca de 1 tonelada e
correndo trabalhos de canaliza- mações e sessões de crítica e au- meia de batata da europa e 3 giu ao Governo Australiano uma dar importância ao que pode sito-critica
sobre
as
actividades
do
ção°de água para a vila e abere tal de batata doce, além de ce- completa investigação sobre a gnificar a morte dos 5 jornalistura de canais para irrigação dia a dia.
bola.
morte dos mesmos. Eles perten- tas
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ASPECTOS DA REACÇÃO

sentendimentos a fim de nos en- mente a revolução conforme os
O individualismo mina a UNIDADE, dificulta a cama- franquecer e, consequentemen- princípios
A reacção é uma conseconsignados no manual
radagem atravês da desonestidade e do espírito de compe- te, impedir que o povo se liberte politico da FRETILIN.
quência de qualquer procestotalmente do peso do obscuranSo assim poderemos neutrali- so revolucionário.
tição.
— O individualismo é um reflexo de mentalidades burguesas,
colonialistas e fascistas. O individualismo mina a unidade, dificultando e. camaradagem atrarés da desonestidade e do espirito de competição.
Ser-se honesto é, no fundo, ser
camarada. Assim como na. batalha que ora travamos contra os
inimigos do nosso povo existem
duas frentes, a frente interna na
forma de luta armada e a frente
externa na forma de luta diplomática, assim também a nossa
unidade pode ser minada através
de agressões de tipo ideológico
e outras provenientes de fora, e, internamente, pelo nosso camportamento e capacidade de organização e disciplina que conseguiremos imprimir-nos a nós
mesmos.
Ser-se camarada, é, no fundo,
usar da máxima honestidade
uns para com os outroe. A sorte

das nossas armas dependeu e
dependerá fundamentalmente do
grau de coesão que existir nas
nossas fileiras.
Contra a agressão do inimigo
respondemos com a coesão da
nossa unidade. E esta só será cada vez mais consolidada quando
gradualmente formos corrigindo
hábitos e demais reflexos de mentamente burguesas, colonialistas e fascistas, adoptando na nossa conduta e trato a máxima
honestidade uns para com os outros, ou seja, traduzir na prática o trato de camaradas.
O individualismo é um inimigo do nosso povo e do processo
revolucionário ora em curso para a libertação do nosso povo.
O individualismo é contrário à
democracia e é fundamentalmente contra-revolucionário.

Dili, Timor-Leste, 8 de Novembro de 1975.

Devemos pensar nos problemas de Timor em termos de
povo e não em termos pessoais.
O individualismo leva-nos a
pensar os problemas do povo de
Timor-Leste em termos pessoais.
O individualismo é inimigo do
povo na medida em que pode
transformar-se num instrumento da reacção para travar o processo revolucionãrlo em curso na
nossa pátria Timor-Leste.
Quando pensarmos os problemas de Timor não em termos do
povo mas em termos pessoais, a
reacção, ou melhor, os reaccionários, saudosistas dos tempos coloniais, vão aliciar os camaradas
que assim pensam, manobrando-os de mil e uma formas para
actuarem contra-revolucionáriamente.
A. reacção trabalha com cabemembro e pés. A reacção conhece os objectivos que pretende
atingir e manobra nos nossos
pontos fracos em ordem a atingir esses objectivos, ou seja, a
continuação das estruturas velhas
herdadas do colonialismo que são
o suporte precisamente da exploração.

A libertação do povo passa necessariamente pela destruição das
antigas estruturas e organização
do povo em torno de tarefas colectivas como única forma de impedir a infiltração de oportunistas ou continuadores dos exploradores. Dal que pensar em termos do povo é trabalhar de uma
forma clara e honesta, numa conjugação de esforços entre todos
os camaradas a fim de impedir
que a reacção se infiltre nas nossas fileiras.
Dal também que todas as contradições que surgirem devem
ser resolvidas segundo métodos
democráticos, ou seja, na audição mútua entre todos os camaradas e organizações.
Só assim poderemos debelar as
manobras da reacção que actua
subrepticia e traiçoeiramente, como sempre, servindo-se da ignorância e despolitização para atingir os seus desavergonhados objectivos.
Díli — Timor-Leste, 4 de Novembro de 1975.

o uso do método democrático para a resolução de
problema de uma determinada comunidade — é uma prevenção contra o oportunismo e demais manobras da
reacção.
IMMEN01•11=1.
O método democrático da resolução dos problemas que dizem
respeito a uma determinada comunidade nunca foi utilizado pelos fascistas e colonialistas. Com
efeito, quando se pretende defender os interesses apenas da minoria soa contraditório a adopção de tal método.
Vem a propósito referir que
conforme a linha politica traçada pela FRETILIN, deve-se fomentara todos os niveis esta
prática, porque só assim pode-

moa eliminar mal entendidos,
oportunismos e as demais formas
de manobra das forças reaccionárias que não vêem de bons olhos
o processo de libertação do povo
explorado ora em curso na nossa
pátria Timor-Leste.
A reacção não dorme. A res.cão é inteligente. Devemos portanto estar prevenidos contra as
manobras da reacção que costuma infiltrar no nosso seio elementos contratados para minar a
nossa unidade ou provocar de-

tismo e demais doenças do espirito e do corpo introduzidos pelo colonialismo com o objectivo
claro de perpetuar a exploração.
Devemos portanto ter muita
cautela para compreendermos
se estamos a ser instrumentos
da reacção em determinados comportamentos ou servimos real-

zar todas as manobras da reacção e conduzir a luta do nosso
povo para uma verdadeira libertação, ou seja, uma independência sem exploradores, quer eles
brancos, amarelos, castanhos ou
pretos.
Dili, Timor-Leste, 5 de Novembro de 1975.

A nossa vigilância revolucionária deverá ser redobrada
contra os boatos, as mentiras, as calúnias
E a unidade do povo que os
reaccionários e os traidores tentam por todos os meios quebrar.
Dal que nas suas propagandas
e boatos procuram criar desentendimento nas nossas fileiras
com mil e uma formas de mentiras e calúnias para assim baixarem o nosso moral, e consequentemente, nos quebrar a capacidade de luta e resistência. A reacção não descansa e é inteligente.
Serve-se de todas as maneiras
torpes para impedir o desenrolar do nosso processo revolucionário. Procura servir-se mesmo
dos nossos elementos menos politizados para minar a nossa unidade. A vigilância revolucionária
implica precisamente o estarmos
sempre alerta contra todas as
calúnias e mentiras rasteiras que
só pretendem criar desentendimento no nosso seio e assim quebrar a nossa unidade.
Constantemente derrotados pela força das armas, os traidores
e os reaccionários recorrem a

formas menos limpas de luta como sejam as calúnias e outras
mentiras a fim de nos vencerem.
Como o segredo da nossa força reside precisamente na nossa
unidade, esses traidores e inimigos do povo procuram, para nos
vencer, primeiro quebrar a nossa unidade, jogando-nos uns contra os outros para depois usarem a força e assim nos vencerem.
Alerta pois para estas formas
de luta que usam os nossos inimigos para que o processo de libertação do povo maubere não
seja entravado ou dificultado pelos traidores e reaccionários.
Vigilância revolucionária deverá ser sempre a nossa palavra de
ordem pois que a LUTA CONTINUA até a extinção total de todas as amarras que prendem o
nosso povo ao obseurantismo, à
doença, à fome e à exploração.

Dili — Timor-Leste, 6 de Novembro de 1975.

t premente, dentro do processo revolucionário, que compreendamos a necessidade de adoptar novos critérios de
valor.
— No processo revolucionário
que ora se encontra em franca
evolução na nossa pátria, contra
o vento que a reacção vem lançando entre as nossas fileiras, só
a nossa gradual politização pode
neutralizar os efeitos desse veneno.
Com efeito, emergimos de uma
sociedade colonial, na qual o conceito dos valores é marcadamente
a favor dos colonialistas, continua gravado na nossa mentalidade esse conceito de valores.
Daí que ao serem adoptados
novos critérios de valor, reagimos negativamente, influenciados ainda pelos critérios colonialistas, o que fàcilmente cria confusão nos nossos espíritos, ficando nós dessa forma expostos aos
ataque da reacção.
Para compreendermos porém a
necessidade da instauração de novos conceitos temos que ter presente que em todos os domínios
da nossa vida em sociedade, são
os conceitos de classe que denominam coisas, na sociedade colonial tudo o que era dos colonialistas era bom e fàcilmente aceitamos que imitando os colonialistas é que passaremos a ser bons,
e que passaremos a ser civilizados. Chegamos até ao ponto de

não saber distinguir o que é realmente bom dos colonialistas do
que o nosso povo tem de bom.
A distinção que conseguimos fazer é que tudo o que é tudo o que
é do nosso povo é atrazado, é selvagem, é sem cultura; e tudo o
que os colonialistas fazem ou
mandam fazer é bom, é civilizado.
Importa por conseguinte que
para servirmos realmente os interesses do nosso povo temos que
há necessidade de esmagarmos o
colonialismo também no campo
das mentalidades.
A reacção derrotada nos campos de batalha ainda persiste no
domínio das nossas mentalidades,
profundamente influenciados pelos hábitos e ensinamentos dos
colonialistas.
Importa pois termos a consciência clara desta realidade para que o veneno lançando pela
reacção dentro das nossas fileiras não alcance os efeitos que
pretende, ou seja a neutralização
do processo revolucionário ora em
curso na nossa pátria Timor-Leste para libertaçdo do nosso
povo maubere.

— A reacção é uma consequência de qualquer processo de libertação. Com efeito, reinando
antiga ordem de exploração colonial, qualquer movimento de libertação que pretende
implantar uma nova ordem para
servir os interesses da maioria,
este movimento enfrenta etapas
de luta, a luta armada própriamente dita e a luta contra as
agressões ideológicas na forma
de calúnias e outras do mesmo
teor que os detentores da «ordema antiga pretendem perpetuar. Derrotada a sorte das armas, a reacção ensaia nova forma de luta, esta tendente a uma
mudança apenas exterior, de fachada, vigorando as estruturas
arcaicas com outras designações
embora, mas sempre a possibilitar a continuação da exploração
do povo.
Esta é grande verdade que os
reaccionários tentam sempre encobrir, recorrendo a calúnias e
outras mentiras do mesmo calibre para enganar os menos precavidos e assim usá-los em favor
da reacção, ou seja, em favor do
retorno à antiga situação.
Vem a propósito referir que
uma das manobras caluniosas
que a reacção ùltimamente utiliza incide sobre a constituição
das creches.
A FRETILIN instituiu as creches fundamentalmente para acudir as crianças orfãs, cujos pais
foram vitimas da guerra que os
traidores da ex-UDT iniciaram
na celebremente triste data de
11 de Agosto, a data do golpe de
desgosto.
Se os reaccionários fossem honestos nas suas intenções humanitárias que constantemente pregam, acolheriam esta iniciativa
da FRETILIN de bom grado.
Mas não, eles pregam boas intenções mas pecam gravemente
nos actos. Se as crianças tivessem sido abandonadas eles culpariam à FRETILIN de incapacidade ou praticamente comunista
como fàcilmente costumam vociferar, quer aos microfones da
rádio, quer ainda, e é triste dizé-lo, da boca de certos padres.
Mas, como a FRETILIN recolheu
as crianças necessitadas em creches, os reaccionários também
nos acusam de criminosos comunistas por tirarmos as crianças
do seio dos lares...
Afinal, qual é a prática que
esses humanitários de boca tem
adoptado em relação aos problemas do nosso povo? — A mentira e a calúnia são a coroa das
intenções dos reaccionários e
traidores. Esta é a verdade, e
contra os reaccionários e os traidores a nossa resposta deve ser
implacável em favor da libertacão do povo maubere.

Dili — Timor-Leste, 8 de NoDili — Timor-Leste, 7 de Novembro de 1975.
vembro de 1975.
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Canções Revolucionárias
Foho Kamelau
Eh Foho Ramelau, Foho Ramelau eh!
Sa be as liu o tutun
Sa be bein liu o toton eh!
Tan sa Timur oan sudur wain wain?
Tan sa Timur oan atan wain wain?
Tan sa Timur oan hakruk beibeik ?
Tan sa Timur oan atan beibeik?
Hader! Rai hun mutin ona la
Hader! Loron foun sae ona is
Loke matan! Loron foun too tha o knua
Loke matan! Loron foun iha ita rain
Hader! Kaer rasik kuda train eh
Hader! Ukun rasik ita rain eh

Ullica via:

Independéncia total
Meu Pais tido pequenino
Vai construir Mundo novo
Nada o poderá deter
Tem a força de um Povo

Kola laie mai
Rade kokodele
Sole dele mai
Sa as hae nain
O batar la Min
Kolele mai
Sa sa hae nalu
O hare la burl
Kolele mai
Sa sa maka halo
O batar la Tulin
Kolele mai

Sa sa maka halo
O hare la burst
Kolele mai
Basa hee nain
O kabun la bosu
Sole tale mai
Sa sa hais nala
O kosar ia maran
Solele mai
Sa sa maka halo
O kabun la bosu
Sólele mai
Sa as maka halo
O kosar la marais

Meu Pais tão pequenino
Os carrascos fazem fogo
FRETILIN 'triunfará
Tem a força de um Povo

Basa sa maka halo
Se se se los se,
Hoàele mai?

Rai Timur tits nia rain
Liu tinan atus hat
Malae ukun ita rain

Eu cantarei o meu Povo

Susu tics rai bokur
Ita Tsin bokur ei
Bare Mau Bere o ei

Ita hotu sel hamutuk
Halo ema ida deit
Bere Mau Bare o et

E a sua libertação

Oekusi, Atauru e Jaku
De Lospalos a fronteira
Contra a exploração do Povo
Da FRETILIN a bandeira

Combater o imperialismo
2 o não à exploração
E criar um Mundo novo
Construir nova Nação

Não tem cor o explorador
Não às formas do racismo
Não à integração da Phtrla
Na esfera do imperialismo

Aos que desejam manter-te
Na escravidão da tua sorte
Respondo contigo e clamo
Independência ou Morte!
Jd limparam todo o sândalo
Outrora nossa riqueza
Como saldo colonial
Fome, ignorância e pobreza
Cinco séculos de opressão
Opressão desenfreada
Outros querem continud-la
De uma forma mais velada

Nolde mai

Balen Behan o baruk
Balun ketak o Mak
Kolele mai
Balen dehan o baruk
Balen katak o balk
Kolele mai

O ei Mau Bere Bi Bere
O Timor Loro Sae tits rain ei

Bere Mau Bare o ei

Ao Mundo farei ouvir
Através desta canção

Kolele mai

U ei Mau Bere
B' tiere

Outros no nosso Pais
Gritam tua liberdade
Mas que falsidade é essa
De exploração em liberdade

No negrume desta noite
A vitória é real
O caminho é só um
INDEPENDENC1A TOTAL!

Husi kedas rai ketak
Too Lora Sae ei
Bere Mau Bere o ei
Liu hurl tara mane
Too tasi feto ei
Bere Mau Bere ei
Oekusi too Jahn
Huai Atauru et
Bere Mau Bere ei

Ita hotu sei hamutuk
Ukun rasik fita rain
Bara Mau Bara o ei

O Povo
Uma só força: o Povo, o Povo
Um só fim: Independência
Um só guia: FRETILIN, FRETILIN
Povo, Independência, FRETILIN, FRETILIN
Independência ou morte ou morte
Povo Mau Bere vencerá, vencerá

Oaii Kiak
Se se manu se, se manu se
Se hala manu se se hala la
Si o la o si o la
Ita mesak klak luren
Eatak lia luren
Satak mesak lia lurun
Laran ba malu hala Ia
Si o la o si o la
Kiak ami tur lha tacis tutun
Foti matais lunturun
Tacis turun hala la
SIolaosiola
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A Educação ao Serviço d o Povo

Poesia Revolucionária:

Cicatriz Proletária
para gÅt•B11F
por: Inácio de Moura
Ita hotu, serbiçu-nain, to'os-nain ho soldado ral timur loro
sae pian, ita sei foti ás tebetebes duna bandeira ita nia
liberdade, its nia diac nia i hodi hein, hodi haca'as-an liliu
iha funu bot ida ne'e atu hafilac ita nia rain baá rai ida povo
racic an, rai ida iha nebé ema ida la suou ema seluc nia
coçar-ben, rai ida iha nebé la iha atan ho nain e hamatac-nain
sirs

Ouve Mau-Bere: na hora exacta de verdade
e já sem medo dos vampiros taci-balpticos
teimosamente e de novo
falo para ti
para a tua incontrolável febre de viver

para os teus anseios revolucionários
outrora abafados
— heróica e tristemente camuflados
mas sempre crescentes intactos leais
e arrogantes
quai estátua cie Liberdade
potencialmente inacabada
d mercê de um tempo terrivel sem contagem.
Falo para os teus nervos férteis e maduros
ardendo em chamas rasgadamente outonais
bem ao jeito dos teus pecados mais sublimes
e ainda
para o teu vicio-secreto-de-crescer-por-dentro
nessa luta de tédio assaz castanha
fruto de uma Raiva tardia proletária.
B que a grande batalha Mau-Sere a plantes tu
no recanto mais sanguíneo da nossa condição
como bandeira desfraldada na linha de combats
que ora nos cumpre apregoar
e de punho erguido exibir e acautelar.

0 rasto da tua passagem
Silenciaste minha razão
Na razão das tuas leia
Sufocaste minha cultura
Na cultura da tua cultura
Abafaste minhas revoltas
Com a ponta da tua baioneta
Torturaste meu corpo
Nos grilhões do teu império
Subjugaste minha alma
Na fé da tua religião

O principio fundamentai dn não devem afastar-se do traba- Ihores é permitido saltar de
b'hi.l'iLily «per a i;uutaçao au lho produtivo.
classe.
Serviço do YovO e como nar o
Dever& ser regra nas escolas
Consequentemente
as
férias
seensino com o trabalho produtivo»
convocar, de duas em duas semadeve ser vivamente seguido na rão devidamente aprveitadas. No- nas, uma reunião que possibilita
pratica. Tendo em consideraçtio ve meses serão consagrados ao aos alunos darem a sua opinião
estudo na escola enquanto que
as necessidades da luta de classes durante
os tros outros meses do sobre o ensino, aos professores
e a luta pela produção nas refazerem reparos aos alunos e,
giões rurais, foi decidido que as ano, os alunos participam no traso- a ambos, procederem às suas cridisciplinas de base seriam: Politi- balhe produtivo e na prática
ticas e auto-críticas. Uma tal
ca, História, Economia, Geogra- cial.
prática de encorajamento mútuo
O povo sabe como formar a permitirá, tanto aos alunos como
fia, Português, Matemática,
Agricultura, Educação Sanitária, sua jovem geração. A FRETILIN aos professores, os maiores proexplica-o muito bem: «As nossas gressos.
Arte e Educação Fisica.
escolas não tam por fim transOs cursos de política são con- formar os nossos filhos em SeMetade dos professores das ansagrados ao estudo e a. aplica- nhores ou dirigentes, as nossas tigas escolas deve tomar parte no
ção das obras da FRETILIN. escolas não tom por fim vender trabalho manual das equipas de
Durante os anos de estudo obri- diplomas de «doutores», mas sim produção e aceitar ser reeducado
gatório o aluno deve ler comple- em formar trabalhadores ao ser- pelo povo, enquanto que a outra
metade ensina nas escolas. Os
tamente as obras da FRETILIN. viço do povo.
dois grupos permutam depois de
Os textos mais importantes devem ser reiteradamente estudaNão deve haver limite de ida- um certo tempo. O novo sistema
dos. Deve haver regularmente de para entrar nas escolas. Para de educação libertará os alunos
«reuniÕes de estudo e aplicação» os exames, os alunos podem es- do mundo restrito das salas de
durante as quais se falam do que colher as questões, levar os seus aula. Atirar-se-tio para a vasta
aprenderam nos seus estudos. Os livros para consultar e proceder prática da revolução e da produmembros da FRETILIN sabem a debates e discussões. Os profes- ção. A época em que os jovens
que o amor ao trabalho é uma sores procuram dar uma ajuda permanecem surdos ao que se
das qualidades inerentes do po- suplementar àqueles que tenham passa fora e concentram o seu
vo maubere e que os seus filhos dificuldades nos estudos. Aos me- espirito a estudar os livros dos
sábios estará para sempre acabada. A nova geração avancarã
a passo acelerado segundo a
orientação indicada pela FRETI-

LIN:

~.'ATI~IA

Formar-se no plano intelectual,
moral e fisico a fim de se tornarem trabalhadores cultos, com
uma consciência revolucionária.

Pátria é, pois, o solo que deu o ser

Drama, poema, tempo e o espaço,
Das gerações, que passam, forte Laço
E as verdades que estamos a viver.
Pátria... é sepultura... é sofrer
De quem marca, co'a vida, um novo passo.
Ao povo — urna Pátria — é, num traço
simples ... Independência até morrer!
Do trabalho o berço, paz, tormento,
Pátria é a vida, orgulho, a aliança
Da alegria, do amor, do sentimento.
Pátria... é tradições, passado e herança!
O som da bala é ... Pátria, de momento!
Pátria ... é do futuro a esperança!

Comnnioado

Yaclnação TAB
O Departamento de Saúde e
Higiene Popular apela a todos os
camaradas que j& apanharam a
primeira dose desta vacina para
a observância da necessidade de
não faltarem a esta segunda dose da vacina TAB que é necess&ria para se conseguirem efeitos
preventivos.
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Sha'a Na Na

de Novembro
(Continuação da pdg. 3)

U rasgo das trevas
Mágico torrão este do Levante,
De forma esguia, pisciforme,
Nesga aplacada do globo informe,
Nos tempos idos, na era distante!

Saqueaste
Assassinaste
Massacraste
Pilhaste

Manteve-se obscuro e vexante...
No colonial jugo e uniforme
De ex-Portugal fascista e enorme,
Quando dele se fez parte integrante!...

Minha terra, minha gente
Banhada em sangue
Escorraçada, exangue
Barbarbamente civilizaste na demagogia da tua luta
Brutalmente colonizaste na ambição da tua grandeza
Na ponta da baioneta

Mas de chofre a aurora dealbou.
E, então, das ilhas... e mares no meio,
Lesto cresceu e grande se tornou!

Assinalaste o rasto da tua passagem
Na ponta da minha baioneta

Marcarei na história a forma da minha
Libertação
GORJA DA COSTA

Por que breve no palco vai-se estar,
Para mostrar ao Mundo, sem enleio,
O poder de o seu rumo autotraçar.

Augénio Salvador Pires
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boçoc hodi dada soldado balu nebé sei dauc manen consciencialização política diac ida hodi halo
sira suquit lia barac iha FALINTIL ho FRETILIN nia let.
Tam b& Comandante eira cira
nebé iha consciencialização polltica diac ona, manobras traidores
sira ne pian la hetan abut.
Reunião histórica halo iha Toron hat fulan Novembro nian
fila tiha manobras imperialistas
eira halo bfi vitória ida povo
maubere nian, hodi hametin 1íu
tan unidadepovo hó nia mata-dalan FRETILIN, hod! lao Iais
tan bá independência atu halacon
t+ha, colonialismo ho imperialismo iha Ita nia pátria Timor-Les-

te.
Luta continua
Hatun tina colonialismo português.
Hatun tina imperialismo
Mate c& moris ucun racle an
Reacção Iae manar.

Dííí, Timor-Leste, 5 de Novembro de 1975.

8 de Novembro de 1975
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TAT—agora TATI , agência da S.%A.T, IS VIQUEQUE
A partir de 3 do corrente,,. os Transport 's Aéreos de NA RECONSTRUÇÃO NACIONAL

Timor-Leste (TATL) passaram a ser agente da Companhia
de viação australiana SAATAS.
Os vôos oficiais da SAATAS são às quartas-feiras e
domingos com o seguinte horário:
Chegada a Dili
Saída de Dili

9H30 locais
12H30
'°

Todas as informações e, esclarecimentos sobre marcações
de lugares, bagagens, cartas ou cargas serão prestados nos
escrítòrios dos TATL, que funcionam no antigo edifício da
Acait dentro do seguinte horário:
1.0 Período
2°
"

8H00 às 12H00
15H00 às 17H00

LIA F1. A3 RUIlA KONG BA HITI
Ami hateten ana, lha sumana
kotuc catak oras né ita iha luta bot ida nia laran e luta ida
né lá os halo funu deft bainhara
ita caer kilat cá caer croat. Luta oan ida né ora né ita entrega
liuliu bá povo maubere nia liman
croat — FALINTIL.
Ihn luta oan seluk nebé bot duni, hanesa luta bá educação atu
maubere sim hotu bele hatene le
hó hakerek, luta bá agricultura
atu ema hotu bele hetan aihan
hodi bele moras diak 11u, etc. etc.
Buat diak sira né hotu ita bele heten deit hó ata nia serbisu
e bainhira ata serbisu, susar ká
moras barak sei cona ita nia ici»
e ata atu continua buka buat
diak sira né, sei hatene buka
heten icin diak, lae carik hadia
ata nia icin bainhira hetman moras
ruma.
Bá chin ami sei hateten bá eamarada sira tomak, saida maka
ita sei halo bainhira ruin ruma
tohar carik ká susar seluk iha
funu ka iha serbisu laran.

I — BAINHIRA RUIN RUMA
TONAR

Ita heten ema ruma ruin tohar
carik, sei halo nuné:
1. Sei tau nia halo toba hakmatekL atu labele heten moras
barak.
2. Sei tá au baluk ká bebak
hodi habit netik ruin né, maibé
kets habit makás demais atu ran
bele halai mistin, lae carik bele
heten susar hanesa ami hateten
ons iha semana liu bá né. Sei
bobar netik au baluk ká bebak
ne hodi hena rohan, ligadura
ká tali tahan. Sei bobar netik au
baluk ká bebak né hodi dut, aiIele ká hena rohan atu au h6

bebak ná keta kon nia icin.

3. Keta dada ruin né, tanlbá
dada sala carik ruin né bêle
kleuk liu tan hodi moras makás
Ilu.
4. Ruin tohar né halo canek
ici» hodi sai tôo hur, sei taka
canek né 116 hena mós ruma, hafoin bobar hanesa ami foin hateten sai.
b. Lori kedas ema moras né
bá Posto Socorros ká Hospital.

. Tdll.~l~

1. Hots tiha ran nebé iha canek né sai bot liu tan hods hetan
«infecção».
2. Face canek né halo mós. Hotu tiha sei bobar canek né hó
hena mos, ligadura ká tali tahan
matak.
3. Taka netik canek né hodi
buat malirin ruma. Nuné canek
sei lá bubu, ladun moras hó veneno né mós ladun tama.
II — KOTUK RUIN TOHAR
4. Sei buka kedas enfermeiro
Bainhira ata hetan erna ruma atu hard atu bele cura, lae camonu e nia dehan katak baku rik haruka bá Hospital.

kotuk laran iha buat ruma ká
nia bok an lá diak, bele desconfia katak nia kotuk ruin tohar
carik. Ita bele hatene hod! sinal
sira né:
1. Se erna né bok nia liman
susar ká lá diak carik, ká
sinti kabás todan, dala ruma bele cakorok ruin tohar. Se bok
liman diak maibé bok ala lá diak,
moras barak bainhira nia, bok an,
mi hó té ladlak, lá hosu, kotuk
rum bele tohar.
Maibé bainhara ata hetan erna
ida dehan baku nia kotuk laran,
ita sei halo kedas nuné:
1. Tau halo toba kedas, hodi
keta bok tun sae.
2. Tau halo toba iha rai kaber
ká iha fatin tés ruma. Keta tau
iha colchão ká iha fatin mamar,
tambó lae nia kotuk ruin bele
kleuk hodi halo at liu tan.
3. Lori kedas bá Posto Socorros ká Hospital. Tula carik iha
careta, sei lao neinelk atu kets
tidtn demais.

Viqueque era uma célula artesanal, no tempo do fascismo,
que produzia para oferta, que fabricava para ornamentar de estatuetas e mobiliários de rota
salas de visita dos grandes senhores, exploradores inveterados
do povo.
Viqueque, sobejamente conhecido pelas suas múltiplas actividades industriais, embora a passos embrionários, foi um dador
de um dos mais finos artesanatos
da nossa Pátria.
Viqueque conheceu anos de fama em exposições que sempre foram o meio mais legal para a
roubalheira pública, a «feira da
ladra» da nossa arte, da arte
do povo, manietada, por longo
tempo, pela imposição do culturismo português.
Viqueque produziu mas não ganhou nada em recompensa. O
suor dos artifices corria inútilmente pelas faces que as costas
das mãos secavam. O seu trabalho estava a troco de magros salários, mais magros ainda que os
escravos que sempre foram os
artistas de Viqueque.
Como todo o Timor Leste, Viqueque ressurgiu da traiçoeira
guerra impostas pelos reaccionários, para a nova vida — para a
renovação, para a revolução da
nossa Pátria.

Independencia, ami hakarak fé
hanoin bá camarada eira hotu
katak ita labele hein deft atu cura moras eira né, tambó ousar
sara né dala barak Ita bele Levita» se lia iha cuidado uitoan
bainhara ata lao ká serbisu. Ami
hakarak husu lillu bá camarada
eira nebé caer careta. Bainhira
caer careta sei hanoin uitoan
katak iha careta laran labs lia
mesak,iha vida barak iha ata nia
liman, luron laós ata nían deft,
ema hotu nían. Né duni caer lá
hatene karik keta kedas caer,
lalika halai demais, tenk respeito
regra lao lha luron nían. Careta
ema halo atu lao lalais liu aan,
Jaós atu oho an ká oho ema seluk. Né duna camarada condutor
sira, bainhira iha careta ida lha;
liman sei hanoin buat tolu né:
hanoin 6 nia ici», hanoin ó nia
oan sira, õ nia caben, iman ká
aman nebé iha uma hein oras tó
atu simu ó hó liman tomak afn
tomak. Lori hacsolok bá uma keta lori terus. Keta halo parente
sira lacon tempo tun sae bá
hospital. Iha serbisu barak atu
halo bá ita nia rain. Liulíu sei
hanoin ema seluk nebé sai host
uma lao iha luron atu buka aihan
ruma bá nia uma laran, pastar,
fan sasan ká buka enfermeiro hó
doutor. Dala barak hodi ita nia
halimar ká lá cuidado ata fó terus barak bá ata nia maun alia
sjra seluk. Careta iha rai Timur
Loro Sae atu serve povo maubere,
laós atu maubere Ida oho fali
sira seluk e ita sei hanoin mós
katak careta iha ita nia rain seidauk halo.
Bá chin maka né deit.
Bá camarada sira hotu ami
hacarak 1cin diak hó saudações
revolucionárias.

IV — LAKON
SENTIDO
TAMBA LORO MANAS
Bainhira lia serbisu ká lao
kleur iha loro laran, bela mos hetan moras. Nuné bele sinta icin
fraco, dada is lalais, laran sae
atu muta, kosar bele maran tiha,
kulit ' sei maran hó ici» manas.
Dala ruma bele oan halai ká lacon sentido.
Bainhira ema ruma hetan buat
né carik ata sei tulun kedas hodi
halo nuné:
1. Tau kedas ema né toba iha
mahon ruma atu nia bele heten
malirin. Tau halo nia ulun as
uitoan.
2. Kore nia roupa hotu halo
mamar.
3. Taka nia ulun hó nia acin
hó hena bokon ká fui bé bá nia
ieten.
4. F6 bé malirin bá nia hemu,
maibé sei fó uitoan uitoan.
5 .Nia ici» fraco demais carik
bele PS bé malirin hó masin uiIII — HETAN CANEK RUMA toan.
Departamento de Saúde e HiHODI BECI, ARAME KA KIAtu remata ami nia lia fuan giene Popular, em Dili, 3 de NoLAT MUSAN
bá ohin cona bá susar nebé ata vembro de 1975. — Pelo DeparHeten canek ruma host buat bele hetan iha luta nebé ata simu tamento, HAUMENI.
atu ata nia rain bá liberdade hó
sira né, sei halo nuné:
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Assim as actividades que antes serviam para satisfazer o enciumento aas amoicionaaas «malas de cäntora», entraram em
funcionamento para servir o povo, e estio avaliadas em centenas
de contos as peças que constituem o actual «stok» daquela indústria.
Oxalá Viqueque nos brinde de
novo do seu artesanato e dos seus
mobiliários de rota - pergaminhos
da sua riqueza, da sua cultura.
A sua exportação, em grande escala, seria não só um meio
de investimento turístico como
também uma achega no debilitado sector económico da nossa Pátria que nunca mereceu atenções
de maior pelos colonialistas portugueses.
Foram reabertas também as
indústrias de serração de madeira e do descasque do arroz, para o que o pessoal especializado
retomou as suas actividades, salientando-se a boa vontade demonstrada por todos em colaborar com o Comando daquela área.
No sector agrícola, a planície
de Rataho foi o local escolhido
para a cooperativa local, tendo
já lavrados 4 hectares do terreno.
A população carece ainda de
consciencialização, neste importantíssimo campo, com vista a
reformar a agricultura de sobrevivência para o regime comunitá
rio que alarga as possibilidades
de uma maior produção.
Noticias daquele Comando dão
conta de que prossegue em ritmo
normal a campanha de vacinação do gado.
Frize-se, também, a valiosa colaboração da população na conservação das estradas, incluindo o troço que dá acesso a Same
e que se encontra transitável, assim como toda a rede telefónica
ao longo das mesmas.
Dentro das actividades burocráticas daquele Comando, instalado no edifício da ex-administração, foram criadas diversas
secções julgadas necessárias para o bom andamento do processo
revolucionário e os respectivos
responsáveis.
Foram ainda criados para servir o povo:
— brigada de esclarecimento;
— curso de agentes sanitários
para primeiros socorros;
— e loja do povo.

O Comando local encara, com
boa perspectiva, o aproveitamento das potencialidades existentes
e não exploradas, tais como:
—fábrica de sabão;
— fábrica de extracção de óleo
de coco. •
No tocante à fábrica de sabão,
centenas de toneladas de copra
de produção local (que antes
abasteciam os comerciantes chineses a troco de sorrisinhos amarelados de chaumi à mistura com
pacotinhos de tabaco barato e peças de lapa não vendidas e esquecidas no estante ror de anos)
aguardam a sua vez de contribuir
no sentido de minorar as necessidades do povo. Logo que o Comando disponha da maquinaria
para o efeito, mais uma fábrica
de sabão abastecerá Timor.
Quanto à indústria de extracção de óleo de coco está previsto, para breve, o seu funciona-

mento.

PAG. 8

O JORNAL DO POVO MAU BERE
MEIMMOINUMEN

Departamento de Orientação Política e Ideológica

8 de Novembro de 1975
NIENEMMi

ri.ro de Rajada: (g)

MEMNON

Comunicado ao povo-irmão da
Indonésia
Quando em 1946, o povo da
Indonésia lutou contra o colonialismo holandês para conquistar
a sua Independência Nacional, a
sua luta era justa. A independéncia é um direito que não pode
ser negado a qualquer Povo do
Mundo.
Tal como vós, hoje, o nosso
povo de Timor-Leste deseja a
independência e por isso luta para conquistá-la.
Vós, irmãos da Indonésia, devela conhecer a nossa história
para compreenderdes que a luta
que ora travamos é justa e que
por isso, tarde ou cedo, haveremos de vens-la, como vencestes
o colonialismo holandês.
Vós, irmãos indonésios, fostes
colonizados pela Holanda e nós
sofremos uma outra colonização
— colonização portuguesa. Nós,
embora fôssemos todos colonizados, o tipo de colonialismo que
cada um dos povos sofreu é diferente. Esse facto acentuou ainda mais as diferenças que jà
existiam no passado.
Vós conheceis melhor do que
nós a história de vossa coloniza-

ção, mas não conheceis como o palhadas sem o mínimo de saluPovo de Timor-Leste foi coloni- bridade e de higiene.
zado. Sabeis o que significa para
n contra esta realidade que nós
nós 500 anos de colonização por- combatemos. Y: a ânsia de nos
tuguesa?
libertarmos de todos esses males que algumas pessoas consideSignifica o saque (roubo) das ram um crime. Para nós, criminossas riquezas — fundamental- nosos são aqueles que querem
mente o sândalo e as especiarias; continuar a ver, de braços cruzaa expropriação das terras férteis dos, centenas de crianças a morpara plantações dos colonialistas, rerem, milhares de cidadãos a
o trabalho forçado nessas planta- passarem fome e reduzidos a conções; o empobrecimento do nos- dição de animals. O nosso crime
so solo, a fome e a miséria do e querermos alterar os males que
nosso Povo. Depois de 500 anos existem na nossa terra. Nós
de colonialismo, não possuimos acreditamos profundamente que
sequer para o interior, um kilo- certas inimizades que vós, irmãos
metro de estrada alcatroada — indonésios, nutris contra nós é
mesmo em Dili a maior parte de- consequência da falta de conhecilas continuam por ser alcatroa- mentos acerca da nossa luta. Juldas; o número de analfabetos é gamos que com este esclarecielevadíssimo — atinge cerca de mento e outros futuros, vós, ir95 por cento da população; a mãos indonésios poderemos ser
mortalidade infantil é das mais um forte aliado nosso na nossa
elevadas do mundo; as doenças luta pela Independência Nacional.
atingem fàcilmente uma popu- Mais de uma vez, a FRETILIN,
lação enfraquecida pela má ali- como única representante do Pomentação e a tuberculose é uma vo de Timor Leste reafirmou a
doença que se encontra a cada sua vontade de estabelecer conpasso em cada cidadão timor. dições para que os dois povos. o
Nenhum esforço se fez para me- nosso e o vosso, possam coopeMorar a habitação e, a população
continua a viver em palhotas es(Continua na pág. 3)

Cobardes! Cobardes!
São sempre assim — os cobardes. Quando o tempo lhes corre
de feição armam-se nos maiores
valentões deste mundo e do outro. Fazem-se de doutores, arvoram-se em mestres disto e daquilo, ditam leis, inventam soluções
das mais recomendáveis para
todos e quaisquer problemas, enfim... são uns autênticos deuses
cà do nosso pobre planeta.
Porém, mal uma lufada de vento desagradável lhes arrepia os
pelinhos do alto ou baixo ventre,
já não sabem de que terra ago.
Gaguejam ou estalam por todas
as arestas do corpo. Contorcem-se de dores, fazendo acrobacias
das mais caricatas.
Como exemplares da bicharada em questão citemos . à lá escala grande,, certas amaflosas
criaturas,, assaz detestáveis, que
há poucos dias — e ainda
beml -- largaram o nosso Timor-Leste.
Foquemos o êxodo dos camigalhaços, da ASIAT que se puseram a cavar em menos de um
fósforo. Já se afirma, por ai, que
estão dispostos a regressar muito em breve. Talvez depois nos
possam esclarecer convenientemente sobre a sua urgente retirada de Timor-Leste. Entretanto,

ainda que a titulo provisório, ficam no alvo do nosso tiro de rajada.
Outro ocaso,, bastante triste,
foi a corrida inesperada e/ou desesperada das senhoras madres
canossianas que, a rogo ou por
influência não se sabe de quê nem
de quem (mas isso pouco ou nada
interessa), voaram para Australia, deixando para trás os seus
irmãos timores entregues a uma
guerra impiedosa e traiçoeira movida por indonésios e seus lacaios
e também sujeitos a ameaça de
uma possível fomes só teologicamente duradoira.
Estes, alguns exemplos da maldita classe dos cobardes. Pois para eles, com umas palmadinhas
no fundo das costas (vulgo: trazeiro), vão as nossas saudações
mais que revolucionárias: IDE-VOS (sem bilhete de regresso),
SEUS FILHOS DAS MAESI...
P. S. — Para descanso doe mala
tímidos, seja-nos lícito
referir que à expressão
sfilhos das maes, não
deverá ser atribuído
sentido pejorativo.
MALI MANSE

FRETILIN POLO EXTERIOR
O Comissário Politico
Regressou da .Austráliao Secretario dos Relações Nacional, camarada Mari
Externas, camarada Hor- Alkatiri e o camarada
ta, onde estabeleceu mui- Mau Laka, encontram-se,
tos contactos com elemen- presentemente, em Luantos do Governo daquele da. O Camarada Roque já
país relacionados com a regressou a Lourenço Marsituaçáo da nossa Patria. - fiques.

Dealarações de Jim Duna
força naval. Disse ainda que a
participação da Indonésia nesses
ataques foi filmada por um reporter da Rádio-Televisão Portuguesa que viu helicópteros aterrarem em Mallana aquando dos
apoio da artilharia e tiros da ataques àquela vila fronteiriça.
Declarou ainda Jim Dunn que
os helicópteros não podiam ser
pilotados por elementos da UDT
ou APODETI.
No próximo sábado chega Além destas provas, Jim Dunn
afirmou ter visto grande número
ao porto de Dili, uma barcaça, de material bélico indonésio capturado em Dili, além de um priproveniente da Austrália, com sioneiro javanês.
Estas verdades é que os cogrande carregamento, especial- bardes traidores não querem reconhecer. E por causa desse jogo
mente em géneros e coUibasti- sujo deles é que muita gente passa mal ló do outro lado da Indo,vois.
nnsia.

Jim Dunn o chefe da delegação da ACFOA declarou à Radio Austrália que há provas de
que os ataques contra as nossas
vilas da fronteira eram dirigidos pelas tropas indonésias com

Como estava previsto,
o camarada Abílio de Araújo já chegou à Roménia.
Dali informou ter já alcançado grande apoio, á
nossa causa, de muitos
paises europeus.

13oicote continua nos Portos da Australia
win, tiveram a mesma aorte.
Entretanto em Sydney houve
Um outro barco indonésio foi umas manifestação frente ao
boicotado no porto do Melbourne, Consulado Indonésio.
como protesto contra a violação
do nosso território. Os boicotes
tiveram inicio em Outubro quando os estivadores se recusaram
a carregar o barco «Gunnung
Tambora,. Depois disso 54 ouNo dia 29 do passado mês de
tros 2 barcos, em Sydney e Dar- Outubro os camaradas do CAPP
(Comité de Acção da FRETILIN
em Portugal) tiveram uma mupião com o Secretário do ConUm fundo de beneficiência nacional selho Mundial da Paz, Roger
Bill, ao qual expuseram a situapara angariar auxilio a Timor-Leste já ção no Timor-Leste e as interferências armadas da Indonésia.
está de posse de 250 mil dólares, im- Novo encontro irão ter, no qual
os camaradas do CAFP entregaportância que foi entregue ao Conselho rão ao Secretário Roger BW um
relatório sobre o assunto exposto
de Auxilio Externo Australiano;
na reunião.

Ainda em Melbourne em protesto c/a morte dos 5 jornalistas
o cargueiro «Gunnung Earinsi,
sofreu a acção movida pelos estivadores a não permitirem o seu
carregamento. Ton Mackhol, delegado do Sindicato dos Trabalhadores declarou que os tripulantes
daqueles barcos ainda tentaram
carregar a mercadoria em barcos
de Singapura, porém os estivado-

rees opuseram-se a tal.
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