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SIDENTE
ANGOLA drä ob r é a

sepultura do Iffiperialismo

11 DE NOVEMBRO DE 1975 — MPLA PROCLAMOU,
UNILATERALMENTE, A INDEPENDENCIA . DE ANGOLA
Mm Dili, pelas 15H00, o céu
plúmbeo era o prenúncio de chuva naquela tarde cinzenta. A atneosfera abafada não impediu,
porém, que o povo maubere comparecesse para demonstrar ao
povo irmão de Angola a sua solidariedade, o seu apoio, na luta
que ambos travam contra os seus
inimigos comuns: o colonialismo
e o imperialismo. Nem a chuva
que desabou depois, insistente,
mas agradável travou o ardor do
povo an reunido.
•

aqui dar ureia reyenna
do que 703 a tatd h.eroica ao povo
angolano, ao longo destes anos.
Temos de nos compeneirarnw-nos de que os movimentos de iibertaçdo tiveram origem desde
a ocupação violenta dos povos coionizadores. A. diferença qualitativa de material bélico, a impreparação para uma lusa de resistencia e a desunido foram a
triplico base do fracasso das sublevações que se operavam..
Angola foi a primeira colónia
portuguesa que passou da fase de
revoltas, insistentes aliás, à modaodade superior.
Assirri, em 1953, nasoeu o
PLUA (Partido de Luta Unida
dQs Africanos de Angola), na
clandestinidade. Em 10 de De.~enibro de 1956, sob a prea d4ncìa do Dr. Agostinho Neto, o
FLUA e o MIA (Movimento pela
Independëncia de Angola) fundem-se dando assim origem ao
MPLA.
Dois anos depois foi criado o
MINA (Movimento pela Independencia Nacional de Angola) que
se funde também ao MPLA.
A onda de massacres, a vaga
de prisões e o estabelecimento
de forças opressoras com o intuito de atemorizar a população,
assinalou o ano de 1959. Em
1960, Agostinho Neto foi preso.
Neste ano ainda, os fuzilamentos
e massacres recrudesceram a tal
ponto que em 4 de Fevereiro de
1961, MPLA deu inicio à sua
acção armada e diga-se de passagem foi quase totalmente liquidado. No entanto o Dr Agostinho
Neto evade-se de Lisboa (Julho
de 1962). E breve o MPLA se
ressarciu do fracasso e em 1963/
/64 prosseguiu com as operações
sendo o ano de 1966 aquele que
-✓arnoa,

marcou a viragem que se consolidou até aos nossos dias.
O que dizer dos outros dois
partidas?

A UPNA, criada ein 10 de JuIho de 1954, por Holden Roberto,
junta-se com a PDA, fundando-se, assim, em E7 de Março de
1962, o FNLA que goza da influência imperialista americana,
pela mão de Mobutu, excitada,
como se compreende, pelas riquezas inesgotáveis de Angola,
assim como dos interesses multinacionais e recebe apoio tia
França, através de Zaire.
A. UNITA, fundada em 13 de
Março de 19661 nasceu de, divergências existentes no MPLA e
FNLA. O thábil negociador»
Jonas Savimbi ia de um partido
para outro. Ao fundar o seu próprio partido apressou-se a eer o
peão avançado das manobras divisionistas, estando aliás, comprometido com figuras do regime
fascista portugues e aos colonialistas reaccionários que não vim
com bons olhos a perda do filão
que era o chamariz das ávidas
cobiças dos colonialistas brancos
portugueses, em coexistência com
o regime de Africa do Sul.
O Governo Português, em gesto de apaziguar camuflando a
sua falta de capacfdade politica,
ao Iongo de 6 governos provisórios de «tem-te não caias» formada por uma elite de majores
candidatos a generais em tempos
record, fez unta cimeira (a do
Algarve, e n 15 de Janeiro de
1975) que redundou em fracasso,
após um pequeno período de acalmia que podemos definir por tolerancia politica entre os íris movimentos.
Depois do acordo da Penina o
Governo portugues em Angola
foi mal sucedido constituindo
apenas presença física de várias
personalidades que continuamente se revezavam até que às zero
horas do dia 11, a autoridade
portuguesa retirou-se pura e
simplesmente, sem reconhecer o
Governo do MPLA.
Mas quando a Iuta engloba todo um povo, esta luta é justa e
porque é justa o povo vencerá.
Fazemos votos para que o povo
irmão de Angola, liberado pelo
incontestável MPLA, sacuda, o
mais depressa, das suas terras
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6430 sua

ï+iaubere Timur Loro Ionia seluk ne be iha Africa la- Vietnam sira luta, la os nia me-

uan. Unia lurou 11 ue ran, kolonia seluk ne be iha mun- sak maka luta. lha nação ne be

.Noveu.Ua° /a to. Lorou 1aa bal:,
wron sia ate fo haksolok oa lia
tueur luro sae rata oan mos. 'Iam
ba ohin loran, Angola, ulule kolonia Portugal rameau lha Africa,
uai ne be Portugal nasal osas
makás, ohin toron, kolouta ne
mós independente ona, mós ukun
rasik ona eira nia an. Mai be
bainhira atu eira too chin boron,
atu hetan cira nia independencia,
Angola halo funu iha tinan sanulu resin nia laran. b'unu ne be
lia ma maun aim sua halo la os
durai ema ida rua ninlan deis,
ema tomak` soldados, marinheiros ho mos povu tomak fois kilat hodi halo funu hasoru kolonialismu portugues. Portugal atu
hanehan Angola, atu hamatak
nafatin Angola nia bokur, haruka ba Angola kilat oioin, ro-ahi
funu mesa bobot, submarino,
avião, hecoptero. Mai be povu
nia força ema ida la haneham.
Tam ba ne liu tila tinan sanulu.
resin tolu obi Angola proclama
nia Independência. Ohin, Angola
mesak deit, nia la hein kaiak
Portugal atu fo independência ba
nia. Nia hatene katak Portugal
forsa la iha ona, Portugal la iha
kapasidade, la iha poder, ne duna
nia mesak ho nia povu tomak
hamarik hamutuk há Comitá
Central MPLA ninian sire proclama sira nia independência. Ihs
boron ne be sira hetan eira nia
Independência ita bele konta ko-

do nia klaran, sira ne hotu bele
haksolok tamba ai hun bot ida
tan iha rai mundo nia klaran
hasoru bmperialismu, hasoru naok
ten sira, hasoru lacaios, criados
imperialismu
americano sira
pian. Camaradas: hanesan iha
Angola ne mos iha rai timur
oras ne dadaun ita nia camaradas
barak, ita nia maun aim FALINTIL sira ho ita nia maun alia
povu maubere husi rai timur loto sae nia klaran, funu iha frontetra ne ba, balun mate, mai be
sira ne be moris continua ba nafatin. Tam ba sa ? Tam ba eira
hatene katak boron ida povu maubere sei ukun rasik abra nia rain
duni. Camaradas bainhira povu
ida fat! kilat hasoru ninfa funu
maluk, nia funu maluk ne nia
fores bele to iha ne be, mai be
povu neineik, tinan ida ba tinan
ida, nia sei manan durai. ExempIo barak ita hetan iha kolonias
Portugal ninian. Oras ne so hela
deft Timor ho Macau. Exemplo
ita hetan mos iha ita nia maun
afin povu vietnamita eira, povu
Vietnam do Sul, tinan tolunulu
nia laran, sim halo funu hasoru
nação imperialista bot tebetebes
hanesa América. América hodi
forca oioin malts, ataca cira, mai
be povu Vietnam iha tinan tolunulu nia laran nia manan, e ohin
boron nia mos ukun duni an.
Exemplo sira ne, camaradas, tam
ba sa? Tamba bainhira povu

iha rai klaran, cira ne be hakarak moa duna duna kolonialista
sirs, eira mos fo apoio, fo tulun,
ne maka naran SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL. Ita oras
ne halo funu, camaradas eira hatene tam ba sa maka Comité
Central FRETILIN pian haruka
camaradas sira balun ba iha rai
seluk atu koalia. Tarn ba ita la
os morsa mesak iha rai klaran.
Hanesan imperialismu americano iha nia kriado sirs atu tulun
nia, o hanesan imperialismu javanes iha nia patrão eira atu fo
tuluti ba nia, moi° movimento libertação mundo ninian, iha nia
maun alin sira barak iha mundo
atu fo aten bot ba nia, atu to
tulun ba nia. Camaradas: bainhira povu hamutuk, fo neon ho laran ba malu, la iha nia funu maluk ida atu bele hasoru nia. Mal
be se povu ne fahe malu, se odi
malu tam ba bibi oan ida, a ca.
*-au oan ida, então povu ne forsa
la iha ona. Nuns nia funu maluk
sei manar nia à vontade. Portanto to Ita precisa hatene katak
iha atu hasoru funu maluk host
lier, ita iha uma laran. ita iha
ita nia rai laran, ita tenki haliha
hotu, hanesa camarada comá:ndante militar hatete ana, tens i
haluha lia rahun nebe sobu ita,
atu ita bele hanoin dei buat ida:

(Continua na pág. 5)

Da sua digressao diplomática pela Europa
rios da Holanda e pelo partido
Trabalhista da Grã-Bretanha. A
todas estas entidades frisou a interferência da Indonésia no nosso
território e nosso desejo de manter a paz na área.
Todos expressaram o seu repúdio às interferências de qualquer
pais nos nossos assuntos internos
aa tenebrosas ameaças do impe- porque se trata de uma violação
rialismo e seus lacaios.
à Cai ta das Nações Unidas.
O camarada Abílio de Araújo
foi recebido por um membro do
Governo Holandês, por parlamentares da Inglaterra, pela delegação do Governo Sueco à
ONU, pelos partidos maioritá-

Em Timor Leste o jogo sujo do
imperialismo adoptou a mesma
táctica.
Reconheceu E partidas f antoches, inventou a Cimeira de Macau, planeou o golpe de desgosto e agora o quase 7.° Governo
Provisório além de lido querer
reconhecer a FRETILIN como
governo de facto, quer admitir
em conversações meia dúzia de
membros das ex-CDT/APODETI.
(Continua na pdg. 3)

teram exigir ao Governo Britãnico o cancelamento do envio de
armas para Indonésia.

No fim deste mês chegarão a
Timor 4 médicos alemães que
se ofereceram para trabalhar na
nossa pátria. Não querem vencimentos ou outras compensações
materiais. Vém por conta própria
e com medicamentos. Só precisam de alimentação. Trazem carA delegação do Governo ta de recomendação do camarada
Sueco informou que o caso de Ti- Abilio de Araújo. Devem chegar
mor-Leste irá ser discutido no a Darwin no dia 27 do corrente.
fim deste mês na ONU.
Lembramos que esta delegaEm Portugal trés médicos, 1
ção já tem conhecimento do nosso problema, pois faz parte do cirurgião 2 de medicina geral,
esperam uma resposta do Comité
Comité dos 24 da ONU.
Central até à quarta-feira próxiNa Grã-Bretanha, o camarada mo, para virem trabalhar em TiAbílio de Araújo, pediu apoio di- mor-Leste. Trarão medicamentos.
plomático aos parlamentares do
(Continua na pdg, 6)
partido Trabalhista que prome-
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NOTICIÁRIO
LAGA
Está constituída a subcomissão coordenadora provisória
de Laga com os seguintes
camaradas:
— Inácio de Carvalho — Se-

cretário do subcomité regional;

triste memória dos estragos morais, físicos e materiais causados
pelos colonialistas e seus lacaios
reaccionários.
Assim, ficou para já decidida
a formação de uma comissão encarada de superviosionar eléctrica, da limpeza das ruas, etc.
etc.

-- Marçal Ximenes — Vice-Secretário do subcomité regional;

— Cáncio de Sousa Gama —
Comandante das Milícias;
— Celestino da C. Peloy 2.0 comandante das milícias;
— João Baptista Ximenes —
Representante dos soldados;
— Elisa Martin — Representante da OPMT;
—Francisco Baptista Belo —
Representante da OPJT.

VENILALE
— Conforme informação do camarada Secretário do subcomité
regional de Venilale, Câncio Ximenes, naquela localidade quase
todos os sucos possuem hortas
colectivas organizadas pelo próprio povo, voluntàríamente. Também os camaradas milícias naquela localidade fizeram a sua
horta e várzea que se encontram
muito bem cuidadas.

DILI
As delegações de Motael e Comoro tiveram no dia 6 do corrente uma reunião para se debruçarem sobre os problemas da .s
respectivas localidades. Nesta
reunião foi eleita uma Comissão
Organizadora constituída pelos
camaradas Sebastião Diogo Pereira, Albano da Costa Doutel e
Mohamad Baziher. Um dos elementos da comissão organizadora declarou-nos que vai entrar em
funcionamento a loja popular de
BAUCAU
Motael e Comoro.
Com mais esta realização, dia
O Comité Regional de Baucau entregou já ao Comité a dia vai aumentando o número
Centrai unia tonelada de nela des-. de lojas do povo em vários pontos
tinada à messe do Comité Cen- do território nacional.
tral que entrará em funcionmenUATO-LARI
logo que as condições o permiti-

O sub-comité regional de
Laga está desenvolvendo um
intenso trabalho para a respectiva organização. Assim já se criaram várias secções de trabalho e
das quais destacamos a secção de
gerência de sal Esta secção forneceu à Manutenção Militar algumas toneladas de sal e ainda
tem em etock cerca de 30 toneladas para o consumo local.

TOM:: _

MAN,ATUTO

Conforme informação do camarada Adelino de Carvalho, Secretário do Comité Regional de
Unto-Lara, a produção de nela
naquela localidade excede as necessidades locals, e que naquela
localidade existe muita copra e
estão a pensar em arranjar uma
máquina para fabrícaedo de óleo.
Por outro lado diligências estão sendo feitas para se arranjar
artigos para a loja popular.

O camarada Mário Bonifácio do Rego e mais camaradas de Manatuto estão desenvolvendo vários trabalhos naquela localidade. A Cooperativa de
lanatuto é já uma realidade e
aïela os camaradas daquela região
fazem as trocas entre artigos e
produtos locais.
A horta comunal já tem banaBAUCAU
neiras, milho, soja e hortaliça.

DILI
Também a OPJT (Organização Popular da Juventude Timor) dirigiu um telegrama ao
Presidente do MPLA, Dr. Agostinho Neto, a testemunhar a solidariedade da juventude de Timor para com o povo angolano
no momento altamente histórico,
em que aquele povo conquista
mais uma etapa da sua luta para
o fim da exploração do homem
pelo homem.
— Em reunião realizada entre
o pessoal da ex-Câmara Municipal de Dili foi decidido apresentar uma proposta à presidéneia do Comité Central tendente
ao reatamento das tarefas antes
cometidas à extinta Câmara.
Esta é uma das iniciativas
muito louváveis que se enquadram perfeitamente no processo
ora em curso na nossa pátria.
Fnquanto a reacção ladra e calúnia todos os camaradas filhos do
povo e nacionalistas materializam
na prática a sua verdadeira eonsc&ancia não só de patriotas mas
de revolucionários que dia a dia
vão varrendo da face de Timor >Z

— Notícias de aBucau dao
conta que o Sr. Pe. Locatelli vem
desenvolvendo intensa actividade no apoio aos nossos camaradas
daquela localidade. O Sr. Pe. Locatelli já lavrou com o seu tractor muitos hectares de terreno a
muitos lavradores e espera continuar o seu trabalho logo que
sela reabastecido de combustível.

"rowNorIMI~troaarMONE

MANATUTO
— No passado domingo, em
Manatuto, houve uma importante reunião especialmente convocada para constituição da Comissão Coordenadora daquele Comité Central.
Assim. foram designados os
seguintes camaradas.
-- Mário Bonifácio do Rego Secretário do Comité Regional
- João Pereira Soares — Vice-Secretário
— Domingos da Silva — ViceSecretário
— Agostinho Alves do Rego —
Representante da OPMT
—Jose dos Ramos — Representante da OPTT
— Pedro Maria Soares — Delegado activista
— João Pedro Soares — Comandante das Milícias.

— Presidida pelo camarada vice-presidente Nicolau Lobato e camaradas do Departamento de Orientação Política, foi realizada uma reunião
com alguns elementos da PM e
do Destacamento Sanitário Base
que constituem grupos dinamizadores nas respectivas unidades.
Os referidos grupos são compostos pelas seguintes secções.
— Secção Politica
— Secção de Reconstrução Naclonal
— Secção de Educação e Cultura
— Secção de Saúde e Higiene
A estes grupos que vão ser
alargados às outras unidades, serão ministradas aulas no Comité
Central versando temas relacionados com a finalidade das Secções Criadas.

BOBONARO

O camarada Leonel de Jesus
O 2.0 comandante das Milícias Carvalho, do Comité Regional de
e o representante dos soldados se- Bobonaro forneceu-nos as serão eleitos oportunamente.
guintes informações:

1114-

1 — Que há boas relações entre o Comité Regional e o Comando e seus comandantes. E
que ambos estão trabalhando,
utilizando métodos democráticos
para resolução dos problemas no
âmbito daquele Comando e Comité Regional;
2 — Que aquele Comité Regional não tem enviado géneros
a Manutenção Militar em virtude de estar a fazê-lo para as
nossas forças em operações na
fronteira;
3 — Que a população daquele
Comité Regional se encontra empenhada na reparação de estradas para dar passagem As nossas tropas a fim de esmagarmos
os inimigos da nossa pátria Timor-Leste;
4 — Que os encontra ao cuidado das madres uma creche a
funcionar com o apoio do Comité Regional e Comando de Bobonaro;
5 — Que, no entanto a reacção persiste no sentido de neutralizar as actividades dos camaradas da UNETIM que estão
empenhados na criação de escolas de alfabetização.

...0=11..:~

DISCURSO ill CAMARADA PRESIDENTE

(Concivaão da pag. 5) mós terus, sai balun kink liu po- bun hamalaha mai be eira la du-

pian, sira haruka telegrama, la
os ba nação progressista sirs, atu
tulun, mai be haruka ba hanesan
Stanley Ho, ne tan sã? Sira hanoin katak timor ne, aban bain
rua, sei tau timor oan sira criado
iha Hotel Dili, atu serve riku
sira hanesan Stanley Ho. (Palmas). lha mos telegrama mos
telegrama ida sira sirs, haruka ba
companhia japonesa ninian ida,
tain ba sa? Kala usu osan, mai
be abam bain rua, nia hodi sa ida
maka atu selu japones ne? Nia
kala hodi timur loro sae nia rai
bokur. Nia kala hanoin ho mina
rai ruma karik, keta companhia
sira mai hodi naok, temi hela
maka timur loro sae nia mina
rai. Mai be timur loro sae la
hare mira rai, la horon mina rai
nia is.
Hanesan mos iha Indonesia,
companhia mina rai barakak varan Pertamina, mal be ata le iha
Tonal hotuhotu, mira rai sira ne
In serve novo, osan ne ha Ytafatin riku cira iha. governo. Governo Indonésio mos facista bot ida.
povu maun afin Indonesia cira

vu rai timur. Ita bele ba iha
alor, kisar, weter sira ne, lalika
ba iha dok, ita hare sira moras
halo nusa. Camaradas, bainhira
Indonesia hatene katak ata iha
independencia, nia hatene katak
buat` ne hanesan loke maten, ata
nia doutrina loke tilun ba indonesia nia oan barak. Hanesan
movimento libertação iha celebes,
sumatra, kalimantan, molukas,
sira ne hotu sei buka atu hetman
independencia mos oan.
E timor loro sae bainhira nia independente ne mos hanesan loke
dalan, fo aten bot ba ilha sira ne
tomak, rai cira ne tomak atu
hetan mos sira nia independência.
Tam ba ne maka indonesia hakarak halo funu hasoru rai timur. Tam ba ne maka Indonesia
hakarak ukun mos rai timur loro
sae. La os tam ba indonesia hadomi ita,
camarada cira. Ne
duni, hau usu ba kamarada eira
tomak, soldados, marinheiros,
trabalhadores, povu mau bere nia
oan tomak, tenki hanoin, tenki
respeita, tenki rai keten hasoru
ita nia funu malu. Sira ne be
oras ne, kalan ka boron, udan.
boron manas, mota bele bot, ka-

kur, sirs la toba balu ho kilat,
balu ho dima, balu ho liman tanan. Maibe eira hamarik nafatin
iha rai keten ne ba, atu labele

husik ita nia funu malu eira, ho
koloniallsta tabele tans„ ho cria-

dos kolonialista

eira UDT ho
APODETI tema fali iha ita nia
rain. Hanesan ohin Angola hetan
ona independência, rai timur ninia independência mos sei mat
ona. Bainhtra iha povu ida luta,

bainhara povu ne hamutuk, la iha
funu maluk ida atu bele manen
nia. Bele kleur, bele lori fulan,
bele lori tínan, maibe povu ne
sel manar duni.

Viva povo maubere
Vira povo irmão angolano
Viva MPLA
Viva FRELIMO
Viva PAIGC
Viva MLSTP
Viva a militáncia iaternaeionalista
Viva a FALINTIL
Viva o povo maubere
Viva a FRETILIN

Atenção, Comités Regionais!
Chama-se a atenção aos Secretários dos Comités
Regionais para que mandem os jornais "Timor-Leste"
aos respectivos Suis-Comité.s.
Os jornais, que são regularmente enviados aos Comités Regionais, vdo em número suficiente para a
distribuição pelo nosso Pais.
Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com
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115 ERALISMO
O liberalismo é uma doença
do esquerdismo pequeno-burguês.
Por outras palavras, quando os
regimes da exploração, ou seja,
coloniais fascistas entrarem na
decadência, gera-se normalmente no seio da burguesia, principalmente entre os meninos burgueses, uma espécie de contestação que não visa como último
objectivo a libertação do povo,
mas sim dos «meninos que não
gostam dos papás», segundo a
expressão mais vulgar.
O liberalismo é, em última
analise, tão prejudicial como o
mais refinado reaccionarismo de
que os meninos e as meninas de
bem da UDT são mestres na matéria.
Mas o objectivo desta nota do
dia não é o fácil criticismo contxict os meninos de bem.
O que pretendemos é corrigir
hábitos adquiridos do colonlalis-

mo a fim de implantarmos uma
nova mentalidade para realmente servirmos os interesses do povo maubere de Timor-Leste.
O liberalismo é inimigo do povo.
E tão nocivo ao povo como os
reaccionários qua pegaram em
armas para oprimir e saquear o
povo.
O liberalismo é uma doença pequeno-burguesa na medida em
que se persegue objectivos que
não são, em última análise, allbertação do povo.
Esta razão porque a FRETILIN combate enèrgicamente o
liberalismo que é não mais do
que amuos da pequena burguesa
que não pretende mais do que a
continuação da exploração sob a
capa do dito «sorriso amarelo».
Dili, Timor-Leste, 10 de Novembro de 1975.

•••

— O liberalismo caracterizase pelos comportamentos. que se
presumem de contestatários mas
que, por ser incapaz de se cingir
a uma disciplina verdadeiramente consciente, ou seja, revolucionária, não pode libertar-se do comodismo e demais vícios inerentes a uma sociedade burguesa ou
colonial, dai que é também incapáz de se engajar num processo
öcl`uià-têndente à libertação total e completa do povo explorado. O liberalismo é por conseguinte inimigo do povo na medida em
queconstitui um factor que deslustra a correcta e rápida consciencialização das massas despolitizadas. Com efeito os que se
guiam pelo liberalismo criticam
os desmandos e a opressdo colonial exercida sobre o povo mas
não entendem que parauma libertação do povo exige-se acima
detudo disciplina e disciplina re-

volucionária, quedeve acima de
tudo partir dos escalões dirigentes e dos própios militantes.

comportamentos que traduzem
na prática um esquerdismo que
se `denomina de infantil porquanto não leva em conta que a disciplina revolucionária é indispensável para que a luxa $ò povp para
a sua libertação • se'.: 0,1244a
correctamente: s
Com efeito os que se guiam pelo liberalismo entendem que não
são necessários sacrifícios que
exige uma descida a um nível em
que se encontram as aspiracões
básicas e fundamentais do povo
mera contestacão sem o fito no
rumo e horizonte que lòsricamente é a comnleta libertacão dos povos oprimidos e colonizados ex-

quanto constituem aparentemenpara podermos conduzir a luta
desse povo para a conquista do
seu objectivo supremo, ou seja,
o fim da exploração do homem
pelo homem.
Dal que o liberalismo é um produto das condições existentes no
seio da burguesia, e, como tal, é
incapaz de descer a um nível
e, por conseguinte, divaga na
te um aliado, mas no fundo deslustram todo um processo da libertação do p. co que culmina
necessáriamente pelo fim da exploração do homem pelo homem.

Os que se guiam pelo liberalismo não procedem assim. Entendem que podem exigir certos e
determinados benefícios mas não
podem encontrar-se vinculados a
obrigações e deveres decorrentes
dos direitos e benefícios que reclamam.
Eis porque temos que estar
também alerta contra estes defeitos adquiridos do colonialismo
para podermos assumir correctamente atitudes e comportamentos
e assim a revolução caminhar a
passos largos e a reacção escorraçada totalmente da nossa pátria Timor-Leste.

•••
Timor-Leste que todos, guiados
pelo Programa Politico da FRETILIN vimos materializando em
Tudo o que foi dito durante a
diversas realizações ou tarefas, semana sobre o liberalismo podeque, de todas as formas vem as- -se resumir no seguinte:
sombrando todos quantoe nos
O liberalismo são formas de
visitam.
comportamento de pessoas que
A luta continua, quer na fren- pensam erradamente ou mal-inte da batalha, quer na retaguar- tencionadamente sobre os probleda, eliminando defeitos e des- mas do povo. Assim essas pesvios, porque assim o exige a li- soas, constituem um entrave ao
processo revolucionário ora em
bertação do povo maubere.
curso na nossa pátria porquê,
Dili, Timor-Leste, 13 de No- por serem individualistas são anti-democráticos, e or serem livembro de 1975.
beralistas, são indisciplinados e
não assumem sèriamente as ta• G•
refas que lhes são exigidas ou
destinadas a executar.
— Vimos insistindo no libera- lembrar referências dos camaralismo porque é necessário todos das que regressaram de LourenO lema que os caracterizas deitermos em conta que há princí- ço Marques em relação ao Presi- xai fazer» faz com que cruzem
pios revolucionários que chocam dente Samora Machel. Pots esta os braços ante os problemas mais
frontalmente com o liberalismo. pedra, diremos, angular, da pró- graves que afectam a colectiviCom efeito, quando a disciplina xima libertação total do conti- dade, numa indiferença em certos
revolucionário exige honestidade, nente africano das garras do im- casos assassina.
seriedade e maturidade nas nos- perialismo, afirmou que «a um
Eis por que se deve combater
sas acções, comportamentos e revolucionário nem sequer a patrato com todos os camaradas lavra pá deve sair da sua boca». o liberalismo nas variadas formas
que connosco privam e desenvol- Nós acrescentaríamos, parafra- da sua manifestação, porquanto
vem determinadas tarefas, o li- seando as palavras do camarada os defeitos urna vez enraizados
beralismo é pelo contrário, im- presidente da PRELIMO — «no dificilmente serão corrigidos.
prime lassidão nas mentalidades dicionário de um revolucionário
A luta continua, e é contra toresultando daí que não haja gran- não existem tais palavras».
das as manifestações de oportude empenho no sector que a esEsta a razão da necessidade de nismc e demais defeitos e dessas pessoas é dado executar.
compreendermos que a revolução vios pequeno-burgueses que deveOutro aspecto de manifestação implica precisamente o fim de mos incidir os nossos esforços
de liberalismo é o uso de frases todas as formas de opressão e no sentido de os eliminarem por .
anteriormente ditas efeias» e exploração, até mesmo nos as- completo para salvaguardar e
agora entendem eles que para pectos que julgamos menos im- eoncrotissess AA r tirewl riP prinvencer os preconceitos anteriores nnrtantes...e one menos espera- ctp!os que norteiam o programa
basta empregar sem medo nem mos.
politico da FRETILIM.
vergonha estas mesmas palaDili, Timor-Leste, 15 de NoDili, Timor-Leste, 14 de Novras.
vembro de 1975.
A estes propósitos só queremos vembro de 1975. .

-burguesa porque a mentalidade
dos que se guie•n pelo liberalismo circunscrc :e-se em pequenos
ní:.,leo sdas suai relações e interesses.
Lis porque o riberai ou liburalista é um entrave ao processo
de profunda d:inocratizac:ão das'
,..Liruturas ora eau curso na nossa pátria Timor-Lest. Por contidas, tão energicamente como
se procede em relações a outras
manifestações de oportunismo,
porquanto todos são igualmente
nocivos ao processo de compteta libertação de todo o povo de

ANGOLA —19 de

Dili, Timor-Leste, 11 de Novembro de 1975.

(Continuação da pág. 1)
Bem afirmaram Otelo Saraiva
de Carvalho e Rosa Coutinho que
•••
o Conselho de Revolução • muito
Alerta pois para todas as ma- pouco ou nada tem de «revoluO liberalismo, como vínhamos
dizendo, caracteriza todos os nifestações de liberalismo, por- ção».

ge.

Dili, Timor-Leste, 12 de Novembro de 1975.

• ••
O liberalismo é uma doença
pequeno-burguesa. Ataca todas
as pessoas que não conseguem
pensar os problemas em termos
de determinada colectividade ou
povo. Dai que. as pessoas que se
: guiam pelo liberressmo dificul-

tam a resoiv ao dos problemas
através de métodos democráticos,
ja ror se considerarem «irtalfseguinte, tod 's as manifestaçrit's
ae liberalismo devem ser comi a.seis» e já poriee não aceitam
criticas.. E umas doença pequeno-

Passemos agora ao comício
realizado no Largo do Palácio

das Repartições.
A sessão começou com todo o
povo entoando o hino da revolução — o Foli o Ramelau, que reflecte nas suas palavras simbólicas o passado opressor e a esperança de uma aurora radiosa.
O camarada Vice-Presidente
Nicolau Lobato falou ao Povo
sobre o significado do comício,
sobre o significado do dia 11 de
Novembro e teceu análises sobre
os movimentos de libertação que
sacudiram o jugo colonial português em terras de Africa.
Sublinhou e esclareceu o internacionalismo, seus deveres, seus
direitos, na solidariedade incondicional entre os povos oprimidos,
colonizados.
A seguir o camarada Sa'he dissertou sobre o começo dos movimentos emancipalistas, anticolonialistas, depois da 2 4 Guerra

.Novembro

tros dentro do contexto do colonialismo inglês, francês, holandês,
espanhol, belga, além do português.
Frisou a luta prolongada da
FRELIMO, durante 11 anos, da
PAIGC, durante 10 anos e do
MPLA, durante 14 anos.
Salientou que em Timor não
houve condições para se criar
um movimento nacionalista mas,
a grande verdade é que sempre
houve revolucionários. E que o
25 de Abril não nasceu por acaso
nem nasceu por obra e graça de
alguns portugueses mas que o
25 de Abril foi uma consequência natural das guerras em Afri-

ca.

A findar, o camarada Sa'he

frisou a iminência do fim do im-

nosso processo revolucionário.
O camarada comandante
tar, Rogério Lobato, depois de focar os motivos que levou o povo
a reunir-se naquele local, salientou a UNIDADE como a força
motriz do povo. A exemplo do
MPLA, o seu Comité Central, o
seu Comando, o povo e as Forças
Armadas, unidos elevaram Angola a um Pais livre e independente. Assim também, em Timor, o
Comité Central, a população, o
Comando e a FALINTIL, todos
juntos poderemos erguer uma nova Nação. Em seguida exortou a
população e as forças armadas
para um entendimento cada vez
maior e melhor, esquecendo vinganças, esquecendo ódios. Deu
uma imagem das realidades da
fronteira onde camaradas estão
em plena acção em defesa da nossa Pátria.
O camarada Presidente, Xavier
do Amaral, num eloquente improviso (que destacamos na íntegra
noutro local deste semanário) e
que empolgou a multidão, apesar
da chuva que caia insistente maa
(repetimos) agradável, fechou
com chave de oiro mais um comicio que calou fundo nos ânimos
de todos os que, presentes, volta-

perialismo e que dentro da solidariedade que nos une a todos os
povos explorados, devemos apoiar
os movimentos de libertação do
povo irmão da Indonésia que estão lutando contra o fascismo
governamental e o governo ditatorial !militarista de Suharto.
Não devemos ter meto, disse
mais adiante, e a constatarão do
P•rictSn.via das lutas de Irinmhnra, Kalimantn, e Sumatra demerit
ser um incentivo para levar avenMundial, relacionando una e ou- te com coragem e abnegação, o vam satisfeitos a casa.
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Epitáfio
Anoitece. A leste a lua espia.
O carro estanca. O meio é transido.
Reina o ernao. Não há alarido.
Paira a quietude. Nem ave pipia

Erratas:

Poesia Revolucionária

Em virtude de terem saldo inexactas, procedem-se
As seguintes correcções:

Jornal n.° 6, na poesia (Aos carrascos da. cúpula
udetista, na 2.° estáncia: (Filantropos prezados» e
não (Finalmente prezados».
Na 9.8: (Descansai» e não cDescanseí».

Carro o deixamos. A voz alguém cria:
—cCam'rada David aqui. Perdido

Na poesia (O rasgo das trevas», Jornal n ° 7, na
1! quadra: «De forma esguia, quase pisciforme) e
não (De forma esguia, pisciforme).

No nosso ataque duro e renhido
A vila de Ainaro. Além

No jornal n.o 7:
Abeiramo-nos da campa, entretanto.
Minutos de silencio à sua memória.
A hora é de paroxismo e de pranto.

iBàrbaramente civilizaste na demagogia da tua
luta».

EUGANIO SALVADOR PIRES

Semi custosa a jornada a percorrer
porque longos também são os tens anseies.
Não confies, poise em outros meios

Quem te avisa Mau-Bera teu Amigo I:
amigo vertical e honesto camarada.
tedos juntos, não valem mesmo nada!

Na canção «Folio Ramelau» onde se l6: (Tan sa
timur oan sudur wain wain?» deve ler-se: Tan sa
timur ulun sudur wain wain?

INICIO DR MOURA

14e v ol7uuicaiábriatio

Kdadalak soli motu

HTU

O hele o, hele o le o hele le
O hele a, o hele o hele le Iele ho

Liu titian atus hat
Malae tams its nia rain
Too ohin coron ne
Ita moka natant' deft

Des dalan hamutuk fila be iman

Be iman tamalu se mak tahan

Nunee Timur oan sei hamutuk
Hamutuk atu tahan anta huai teai
Anie hu huai taci hu kabala
Sut Ita maton loran Ita kotuk loran
But fita matan ben
Turun Ita kosar turun
Suse Ita rain bokur
Itp, tain bokur

Molok Bira too Ita nia rain
Bira hateke ho loran moras
Kameli, teka ho ai seria
Kameli morin fo folia barak

Lohi eta ho boat iuiik
Hodi kilat hatauk Ito
Hanorin Its atu labels
Foti liman hasoru sirs

Ii 11

NE,

KHMHRHIIH ~Iflfl

O hele lele ho o Timur
Hele Iele lele ho o Timur

Kdadalak sult mute fila ne iman
Ue iman tamulu sa be tahan

Lori eira nia matenek
Lori sara nia hanoin
Nia .hatais ho nia Ban
Atu hatama ba tia ema

Mazen affin alin maan

.6e Mun mai
O rona, kamarada atra
O fott oir loke onatan
Buka dalan loa
Dalan los ida dei!
Ukun rasfik an

Rai Timur Lore Mae
Its nia rain
Oan mane oan feto
Timur oan dei!
Kaladi, firaku
Mesak Timor oan

Kdadalak suli urutu fila ne roan
Timor oan hamutuk fane ita rain
Be dalan hamutuk fita be roan
TIMOR OAN HAMUTUK TANK) ITA RAIN

Mate los ba cira nia hanoin
Sira haluha boat bot ida
Katak ita timur oan mos
Iha ketak nia hahalok

R..

Kulit metan, kulit mutin
Mann ohm dei!
Kaer liman hamutuk
Foti fita rain

Jentiu, sarani

Hanoin, hatais ho rain ho Ilan
Buat hat ne hatudu hotu
Katak eta oie seluk
La hanessan Sira nia hahalok

Mazen alin eira, Loke matan
Hateke uit oan buat eira ne
Moka Ita nonok hotu
Laos erna seluk mak atu halo

e futuro de Timor-Leste já começou.

Porque os outros, os traidores, os sem-fé,

No mesmo jornal:

Canções

~I~ IINflN

Repare Mau-Bere, atenta bem:

que não os teus, os do teu Querer.

Na poesia c0 rasto da tua passagem» «Barbaramente civilizaste na demagogia da tua grei» e não

Sucumbiste, David, por uma causa!
Mas ficaste eterno na História,
Que os tombados em prol da mesma causa!

A\I S O

Tinan i
Tinam ida tan
Liu fali ona ne
Atu halo sa?
Atu fila eh
Fila ba nebe?

Fila ba uma eh
Hodi hare
cran ho aman
Feto ho maun eira eh

tan

Mosaic Timur oan

Lakohi ema at
Faon Ita rain
Lakohi ema seluk
Ukun Its rain

Timur oan hamutuk
Duni ema at
Dolan loa ida deft
UKUN RASIK AN.
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No ii dano
Na Tanzania, o «Dayly News»,

— Em Lisboa, dois membros

principal amigo de Timor-Leste
depois de Moçambique, pediu aos
países Arabes para boicotarem o
petróleo à Africa do Sul, pais
ultra-racista e reaccionário.
Esta é uma demonstração ciara do internacionalismo das Nações que perseguem ideias da libertação total dos povos oprimidos. Na expressão do camarada
Presidente da FRELIMO e da
República Popular de Moçambique o internacionalismo militante
é um factor poderoso para engrossar as fileiras das zonas libertadas da humanidade, ou seja,
a vitória do socialismo contra o
imperialismo.

neral Otello Saraiva de Carvalho
e o Almirante Rosa Coutinho negaram-se a assistir as reuniões
daquele órgão por o considerarem que tem muito pouco ouu nada da revolução.
Estas duas eminentes figuras
encontram-se descontentes com a
posição do Conselho da Revolução em relação a Angola, e pessoalmente enviaram telegramas
de felicitação ao presidente do
MPLA, Dr. Agostinho Neto, por
ocasião da proclamação da independência de Angola.

(Continuação da pág. i) Tam ba sa maka Indonesia tulun serve fali ita nia maun alia sira jornal do Governo tanzaniano, o do Conselho da Revolução, o Geduni ita nia funu maluk sira.
Camaradas: hanesan ohin imi
rona ona, iha Angola la os
MPLA deft, partido ne be defende povu ninia hakarak. Iha mos
partidu traidor sira, ne be imperialismu fo osa», fo kilat, atu
tama iha ne ba, hodi naok nafatin povu angolano. Mai be its
nia maus alio sira, povu angoho sira nia ulun.
lano,
Comité Central MPLA ninian,
sira hamutuk duna sal, halo funu
hasouru moa partidu traidor sira
ne, UNITA ho FNLA. Ne mos
iha rai timur, bainhira imperialismu ho kolonialismu portugues
ho atra nia lacaios, sira nia criados sira, hanesa Indonesia sira
serve fali ita nia mau» alia UDT
ho APODETI atu fo povu maubere ba imperialismu, FRETILIN loke povu maubere nia matan, loke povu maubere nia tilun
e povu sira atuhamutuk hamrik,
kaer kilat hasoru ita nia funu
malu. E tamba n eduni maka
ohin boron ita hare katak UDT
ho APODETI sira halai iha rai
keta ne ba. maka halo funu hasouru ita? Ita precisa hatene.

UDT ho APODETI funu hasouro FRETILIN? La os tam ba
timur oan sira nia oin kapas maka Indonesia hanoin ita, camarada sira. Indonesia la hadomt
rai timur, hakarak rai timur ba
nia. Nia la interessa timur loro
sae nia oan sira. Tam ba nia iha
ema barak. E hanessan dala barak FRETILIN hateten sal ona.
se eira iha ne ba ema barak
que mate hamalaha, la hatene sa
ida maka diak, la hatene sa ida
maka hatais diak, han diak e
sira la dauk iha buat fo han sira
nia oan sira, sira labele mai fo
han uluk ita. Uluk, 25 de Abril
sei dauk mosu, Indonesia hatene
katak iha rai timur loro saie
nia laran kolonialista portugues
sira halo estraga ita nia rain, estraga ita nia povu, Indonesia
nunca hatete katak ita sira nia
mau» afin, nunca terni lia fuan
ida hodi ita nia fatin. Mai be
bainhira sira hare katak kolonialista portugues sira atu sai sira
hakarak tur fali iha kolonialista portugues sira nia fatin. Mai
be, hanesan sira labele halo hosi
tamba sira tauk movimento
ho nação barak iha mundo, sira

iha rai laran rasik, sira serve
fali ita timur oan balo sira ne be
hanesan kolonialista hanorin ona
naok tuir kolonialista sira, eira
ne maka serve fall hanesan criado ba imperialismu javanes ninian. Ne duna, maka bainhira
UDT sira, hakarak criado nafatin ba Portugal, hod! defende
federação, la kleur hare katak
povu loke matan ona, bosok povu,
dehan katak defende independencia, mai be independencia ne be
nia hakarak hanesan troka deit
kulit, lakohi halo revolução, lakohl hasai buat at hodi tau buat
ne be diak tau nafatin quadro
administrativo, defende nafatin
Rural sira. Tam ba sa? Tam ba
sira ne hanesan kolonialismu hanorin ona sira, kolonialismu nia
criado, kolonialismu sira nia asu
diak ne be tur iha sira nia odamatan atu hein sira, atu kolonialismu fo an sira bokur, pune
duni eira lakohi fahe sira nia
fatin, sira nia categoria hanesan
criado kolonialista sira »tan.
Tamba ne, camaradas sira, ita
hatene katak iha golpe UDT ni-

— Segundo noticiário da
Emissora Nacional de Lisboa, o
Comandante do COPCON, general Otelo Saraiva de Carvalho
não compareceu na reunião do
Conselho da Revolução realizada
dia 10 do corrente, à tarde, no
Palácio de Belém, tendo afirmado
depois aos microfones da Rádio
Clube Português que não assisti(Conclui na pág. 8) ria mais às reuniões daquele órgão revolucionário, porque, no
seu entender, aquele Conselho, de
revolução tem muito pouco.

Serbisu Saúde ihn atil halo sa?
Ba ohin ami sei la hateten sai
lia fuan atu kuidado ita nia Tsin
bainhira ita moras karik, maibe
ami sei halo esclarecimento ruma
nona oa aerrasa saune uian ka
serbisu atu timur oan tomak bele
Tsin diak.
Ne duni ba ohin ami sei koalia kona ba: serbisu saude iha
ato halo saída. Serbisu saude iha
tamba se. Ita buka lain diak atu
halo sa.
SERBISU SAUDE IIiA ATU
H—ALO SA, IHA TAMBA SE?
Hanes anta naran dehan ona,
serbisu saude serbisu Ida nebt-*
iha naran rai ida aut buka fo
Tsin diak ba erna hotu rai ida ne
Man. Maibe bele serbisu nia naran ka iha surat iha lia fuan
midar barak, buat diak sira ne,
dala barak, povo la hare tamba
ema ka sistema administrativo
nebe konta rai ne la iha interesse
atu povo hetan isin diak e hanesa
ne Ita hare ona iha sistema colonfal, iha tinan atua hat nia la-

ran.

Iha colonialista nia tempo saude fo ba povo hanesa ida, la os
hanesa povo nia direito, la os atu
fo Tsin diak, maibe atu povo labele hodi bele serbisu nafatin ba
sira. Buka povo nia isin diak la
os kura deit moras, maibe liliu
sei buka atu povo keta hetan
moras. Tan sa maka ita heten
moras? Ita hetan mores bainhira
ita nia lain la mos, moris iha
foer laran, han la diak rune
Mar oan moras piara lalais lfu iha
ita nia isin hodi hamonu ita tamba ita nia Tsin fraco kedas ona,
bainhira ita han la diak.
Nudar camarada barak hatene,
hateten ona iha Manual ho Programa Politico, FRETILIN hakarak buka atu serve povo maubere e ita api serve povo la os
hela iha hospital ka posto socorros, maibe sei lori saude ba hasoru povo hodi tau saude iha

povo nia let. Tan ne, oras ne,
Departamento Saude ho Higiene
Popular Timur Loro Sae pian,
sel forma ema naran Agentes Sanitãrios atu bele hela iha povo
nia let hodi bele hanorin loro loron nusa maka ita bele cuidado
ita nia tain hodi fasi an, morts
mos iha uma mo, buka be diak
ato hemu, ho han diak atu keta
isin fraku, hodi bele heten moras.
Camarada sira sei husu nune:
nusa maka ita bele han diak se
hahan la mai hosi rat seluk?
Ami hateten katak se ita hanoin
nune ita lakoi atu foti ita nia
rain, maibe ita hakarak fo Ita nia
rain ba ema seluk atu truka hahan. Hahan diak la os hahan nebe mai deit hosi rai seluk.
Tan ne maka ami hateten beibeik katak iha colonialismo nia
tempo iha hamalaha. Hamalaha
la os deit bainhira ita susar atu
ha, nebe iha portugues bolu varan« fome quantitativa», maibe
liuliu bainhira ita la iha hahan
oioin atu ha, nebe hod! portugues
bolu dehan «fome quantitativa».
Hahan mai hosi rai seluk sai
hosi nebe? La sai hosi rat? Iha
ita nia rain bele morts hahan oioin. Tamba colonialista iha osan
barak atu sosa hahan e sira la
ha hahan ita nia rain, sira la interesse atu hadaa agricultura Iha
ita nia rain. Sira buka deit bunt
nebe fo osan barak ba sira, hanesa nu, cafe ka borracha e haluha tiha maubere nia kabun ho
nia lain. Atu han diak ita sei
han hahan oioin nebe iha ita nia
rai laran, la os ha deit batar
tunu ka sova ka dan, la os ha.
etu deft. maibe hahan oinnin hanesan botar, 'tu. fehuk. aifari.na,
modo tahan olnin. aifua.n atola.
Tuir fali ami sei fo esclarecimento ida kona ba kura moras
nias. Camarada sira bele hateten
katak uluk Posto Ida Idak iha

PORTUGAL

nia enfermeiro e oras ne Posto
barak enfermeiro la iha. Ne los
duni. Maibe ami iha lia fuan ruma atu hateten. Oras ne falta
enfermeiro hatnulu resin. Barak
halai ba ona Indonésia hamutuk
ho reaccionários UDT sira, kaer
kilat hod! oho fali maubere sira
nebe hein atu simu leio diak.
Balu mate iha reaccionários sira
nia liman. Balu hein povo nia
justiça, tamba halo at ba povo.
Barak. halai buka hakmatek ho
vida diak iha rai seluk iha oras
ida nebe povo kuren liu atu sira
iha povo nia klaren, sira nebe
hora uluk hodi hakilar «mau»
alio, maura alin». Ne duni oras ne
sei hanoin atu forma fali enfermeiro foun.
Ami hatene katak atu halo serbisu ida ne ami sei hetman serbisu barak, susar barak. Reaccionnários sira sei halo oioin atu ita
hetan susar oioin, maibe oras ne
ami hateten sai kadas. Sira bele
buka daudaun lia fuan, tamba
buat nebe ami hateten, ami sei
halo duni, tamba povo precisa e
povo iha direito atu hetan diak.
iha buka Tsin diak atu halo sa?
Ami hateten fila fila katak
oras ne luta bot rua iha povo
maubere nia liman. Luta «armada» ka funu ho luta ba «Reconstruçã,o Nacional», atu Timur Loro Sae oan hotu bele hetan diak
kona ba saude, educação, agricultura etc. e buat diak sira ne hotu
bele hetan deft bainhira ita serbisu e serbisu ita bele halo deit
bainhira ita iha isin diak. Ne duni camarada sira, ho Tsin diak
maka ita bele serbisu e ho serbisu deit maka ita bele halo rai
Timur Loro Sae sai duni LIVRE
ho INDEPENDENTE.
Departamento de Saúde e Higiene Popular, em Dili, 10 de Novembro de 1975. — Pelo Departamento, HAUMENI.

AUSTRALIA
— Andrew Peacock foi nomeado ministro dos negócios estrangeiros da Austrália na vigência
do Governo Provisório ora nomeado no pais vizinho.
A 13 de Dezembro próximo,
serão feitas eleições gerais para
designação do Governo efectivo.
— Em Darwin, na semana
passada, os trabalhadores organizaram uma subscrição para a
FRETILIN, a qual totalizou
1 500 dólares australianos.

— O Diário de noticias que se
publica em Lisboa, noticiou que
o Governo Revolucionário da
FRi,ETILIN festejou a independéncia de Angola.
Muitos diários de Lisboa inserem sob titulo garrafais, noticias
sobre o MPLA. A F RETILIN
aparece sempre ligado ao MPLA,
nestes jornais.
— Há três dias, em Lisboa houve uma grande manifestação dos
trabalhadores da construção civil contra o 6.° Governo Provisório.
— No domingo passado saiu a
entrevista concedida pelo camarada Vice-Presidente Nicolau dos
Reis Lobato à Televisão Portuguesa.
Logo a seguir foi transmitida
na televisão a entrevista concedida pelo cambada Comandante
Militar Rogério Lobato.

lE
O TEU JORNAL
«TIMOR" LESTE»

novos preços de rofrigerailtes
Para combate ao lucro desenfreado, atendendo de fracaa possibilidades de compra do público consumidor e para uma verdadeira timorização dos preços, deter minaram os Serviços de Turismo
da CCFE que nos estabelecimentos da indústria hoteleira e similalares de Timor-Leste passassem a praticar-se, a partir desta data,
preços máximos de venda ao público, dos seguintes artigos:

— Cerveja Laurentina (garrafa) .........
-- Cerveja 3 cavalos (lata) ...............
— Seven UP (lata) ... . .. ... ... ... ...
—Coca-cola, de Singapura (lata) ... .
— Sumo de frutas (copo)
s.'.

20$00
14$00
15$00
15$00
5$00
4$00

PRODUTOS NACIONAIS «MINHOTA»
— Laranjada (grande) ... ... .. .
—Laranjada (pequena) ... ... ...
— Coca-cola ...
— Gasosa ... ... ... ... ...

7$50
5$00
5$50
4$00
3$50
4$00.

NOTA; — Outros refrigerantes de origem estrangeira, ndo

mencionados nesta tabela, só poderdo ser vendidos ao público, nos estabelecimentos hoteleiros, ao
preço de grossista acrescido da percentagem máxima de lucro de 22 por cento (vinte e dois por
canto).
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Texto alusivo à proclamação da Independência de Angola
Camaradas Mau-Sere!
Camaradas Bi-Beres!
Povo de Timor-Leste!
11 de Novembro, data inesquecível na história do Povo Angolano e, consequentemente, na história de todos os povos do Mundo.
O 11 de Novembro assinala
mais uma iVitória .dos Povos oprimidos sobre ó sistema de dominação e exploração sob a forma
de colonialismo, neste caso, o colonialismo português, lacaio do
imperialismo internacional.
O 11 de Novembro constitui
uma fase muito importante para o povo irmão de Angola, visto
ser uma fase necessária — a INDEPENDENCIA NACIONAL —
para o prosseguimento da luta
de libertação social das massas
populares das massas da exploração capitalista e imperialista.
Para conseguir esta vitória sobre o colonialismo português, a

mulher timor, como parte integrante no processo revolucionário ora encetado em Timor-Leste, não ignora a participação activa prestada pela mulher angolana na sua luta de libertação
nacional, pois, lado a lado combateu com o homem angolano,
seu companheiro de luta.

15 de Novembro de 1975

belecimento de um poder que
sirva os seus interesses, a OPMT
inicia as suas actividades neste
sentido sob a gloriosa direcção da
Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, vanguarda
incontestável do Povo de Timor-Leste.

Viva a OPMT!

Conscientes do seu papel, a
Viva o Povo Mau-Bare!
mulher timor começa a organizar-se em torno da OPMT (OrViva a FRETILIN!
ganização Popular da Mulher
Viva Angola Independente!
Timor) para melhor prosseguir
a sua luta contra tal sistema de
Viva o MPLA!
dominação secular dos povos,
Viva justa luta de todos os
pois, sabe que a sua luta não
povos do mundo!
termina com a Independência
Nacional mas sim um meio necesViva a revolução mundial!
sário para estabelecer o poder
Viva o imperialismo militante!
popular.
Dili, 11 de Novembro de 1975.
Guiados pelo princípio de que:
Organizar o povo é criar con- — Organização Popular da Mudições necessárias para o esta- lher Timor, Muki, secretária.

A digressão pela Europa
(CYontinwaçdo da pdg. 1) -nos em projecto de infra-estru- foi concedida. Esta importância
tura, como sejam de Hospitals, será dada através das organizaO movimento X-Y (X menosY)

Alô, Ataúro! Alô. Ataúrol
Alô, Ataúro! Aló Ataúro! Chamam-se ao telefone todos os cobardes, todos os cretinos, todos
os monstros dessa Ilha. Alô,
Ataúro! Alô, Ataúro! Repetimos:
chamam-se ao telefone...
Do outro lado do fio, uma voz
rouca, de sono ou de cerveja,
responde-nos: aqui, Ataúro, fala o governador. Qual governador! — indagámos nós. — O governador de Timor, informam-nos
do outro lado. — Mas, desculpe,
não estará. enganado!... Nós
não pretendemos falar com a
FRETILIN. Daqui fala alguém
da FRETILIN que deseja contactar todos os cobardes, todos os
cretinos, todos os monstros que
ainda povoam r. Ilha das Cabras.
Está. láf Está lá?... ••- Estou.
Estou. Sou o Lemos Pires. —
Qual Lemos Pirest... Aquele
monstro sagrado que pretendeu
vender Timor-Leste aos indonésios? Aquele cretino que forneceu armas aos assassinos da ex-UDT ? Aquele cobarde que fugiu
de Dili com medo da justiça do
povo maubere?... — Mas, des-

culpe. Dá-me Licença? Dá-me
licença?... — Sim, está licenciado.
Pode arrumar aa suas botas, oe
seus galões, os seus paraquedistas, fazer as trouxas e ir-se embora. Sim, pode partir, mas partir enquanto é tempo. Lembre-se
de que o povo maubere jamais
poderá perdoar-lhe a traição que
você lhe teceu, você e os seus
amigos: os amigos da onça ou da
osso. Entretanto, vá digerindo as
deliciosas mariscadas que certamente lhe vão chegando de Austrália, da Indonésia ou, quem sabe t, dos seus amigos da ex-UDT
que devem andar por ai perto. E,
além do mais, não era (s6) consigo que pretendíamos falar. Desligue, pois, o telefone...
Insistimos a chamada: chamam-se ao telefone todos os cobardes,
todos os cretinos, todos os monstros da Ilha de Ataúro... Esperamos uns segundos. Qual não foi
o nosso espanto: do outro lado do
fio, só o Lemos Pires nos respondeu!...
MALI MANEK
MIIMMIIii•••••■■•■

Trinta países reconhecem
a jovem nação de Angola

escolas, tractores agrícolas cooda Holanda vai ajudar-nos moneções da Holanda acima referidas.
tariamente com uma imponência perativas, etc., etc.
Necessitam contudo que mandede 500 contos.
O camarada Abílio de Araújo mos projectos, concretos e indiviCONGO, MOÇAMBIQUE, GUINË-BISSAU,
Também na Holanda, a Orga- pediu ao Governo Holandês uma dualizados com indicação dos CONAKRI, MALI, MAURICIA S. ETIÓPIA,
34 _ MO .-,preténde_ ajudar- importância de 5 000 contos que respectivos orçamentos, etc., etc. MAURITANIA, REPUBLICA DO TOJO, CABO

GUINEGABAO,
VERDE,
ARGÉLIA S. TOM1 E PRINCIPE, SOMALIA, MADAGASCAR, POLÓNIA, ROMËNIA, BULGARIA, JUGOSA revista "Facts and Repc rts" , de grande tiragem, que se publica ne LAVIA, CHECOSLOVÁQUIA, REPUBLICA, DEMOCRAnorte da Europa, em inglês e francês, dedicou 4 páginas a Timor leste c TICA ALEMA, HUNGRIA, RUSSIA, BRASIL, CUBA
REPÚBLICA POPULAR DA MONGOLIA, REPUBLICA
à FRETILIN. Nesta revista afirma-se, nomeadamente, que a FREIIIIN é um
DO VIETNAME DO NORTE, REPUBLICA DO VIETNAgoverno de facto há dois meses para ca.
ME DO SUL, REPUBLICA DA COREIA DO NORTE E
SIRIA.

No discurso da proclamação da independência,
o Dr. Agostinho Neto, presidente do MP~A e da
República Popular de Angola apelou para o povo
angolano para a solidariedade militante o combatente com a luta do povo de Timor-Leste sob
a gloriosa vanguarda da FRETILIN.
crise política na Australia atingiu o seu ponto máximo com a dissolução do.
dois Parlamentos polo Governador geral Jong Kar, após ter sido demitido Whitlar
do cargo de 1.° ministro. O líder da oposição, illalkon Fraser, foi nomeado
para formar um governo provsório até se efectuarem as eleiçães que terão lugar
no dia 13 de Dezembro.
A

República Popular de Moçambique e
a República de Guiné-Bissau vão ajudar o MPLA, militarmente, para impedir
a invasão de Angoia.
A

Chegou 1180
Aterrou esta manhã, cerca das
11H30 um avião em serviço da
Cruz Vermelha Internacional que
descarregou medicamentos e géneros.

Solidariedade do povo Português
O Povo Português além de se
solidarizar com a luta do povo
de Timor, considera a luta do povo de Timor-Leste, a unidade e
a organização que tem como uma
lição para o povo português, sobretudo por sermos um povo pequeno e isolado mas apezar disso soubemos unirmos e organizar-nos para luta contra todos os
nossos inimigos.

Em Portugal a situação torna-

-se cada vez mais tensa. Existe
grande descontentamento contra
o 6.o Governo Provisório.
Como tínhamos noticiado, o
povo português e os partidos progressistas apoiam a luta do povo
de Timor sob a direcção da sua
vanguarda a FRETILIN, e admiram muito o seu braço armado a FALINTIL.

411101■11•Miri......-.7111,-.

CAMARADA ROQUE EM MOCAMBIQUE
O camarada Roque, em Lourenço Marques têm audiências
marcadas com várias diplomatas
de países acreditados naquela
capital.
Assim, nos próximos dias, avistar-se-á com o enviado especial
do Presidente Sekou Touré, da
Guiné Conakri o Ministro do Trabalho daquele pais, na respectiva embaixada.
Anteriormente porém a este
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encontro, terá audiência conjunta com os embaixadores da Guiné Conakri e da República Popular do Congo para estudarem a
forma de ajuda a luta do povo de
Timor sob a direcção da FRETILIN.
Posteriormente terá audiência
com Embaixador da República
Democrática. Alemã, e, possivelmente, com um representante da
ONU em Lourenço Marques.

