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Encarnando a aspiração suprema do 

Povo de Timor-Leste e para salvaguarda 

dos seus mais legítimos direitos e in-

teresses como Nação Soberana, o Co-

mité Central da FRENTE REVOLUCIO-

NARIA DE TIMOR-LESTE INDEPEN-

DENTE ---FRETILIN— decreta e eu 

proclamo, unilateralmente, a Indepen-

dência de Timor-leste que passa a ser, 

a partir das 00H00 de hoje, a Repú-
blica Democrática de Timor-leste, anti-
-colonialista e anti-imperialista. 

Viva a Repáblica Democrática de Timor-Leste! 

Viva o Povo de Timor-Leste Livre e Independente! 

Viva a FRETILIN! 

crática de Timor-Leste respeita 
e garante a liberdade de culto a 
todos os cidadãos. Considera o 
Estado separado das Igrejas isto 
é, o Estado não deve ingerir nos 
assuntos das Igrejas e reciproca-
mente. 

0•• 

Art. 17.0 A República Demo-
crática de Timor-Leste estabele-
ce e desenvolve relações e coope-
ração com todos os Estados do 
Mundo, sempre na base dos prin-
cípios de mútuo respeito pela 
soberania, integridade territorial, 
igualdade e não interferência nos 

assuntos internos. 

Art. 20.° Os símbolos da Repú-
blica Democrática de Timor-Les-
te são a Bandeira, a Divisa e o 
Hino Nacional: 

A Bandeira é rectangular, for-
mada por dois triângulos isósce-
les de bases sobrepostas, sendo o 
preto com altura igual a um ter-
ço do comprimento que se sobre-
põe ao amarelo, cuja altura é 
igual a metade do comprimento 
da Rendeira, com uma estrela 
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—Ministro de Coordenação Económica e Estatística — José Gonçalves 
— Vice-Ministro de Coordenação Económi ca e Estatística 	Hélio Sanches Pina 

Ministro de Finanças - Juvenal Maria de Fatima Inácio 
— Ministro de Comunicações e Transportes — Eduardo Carlos dos Anlos 
— Vice-Ministro de Comunicações e Transportes — Domingos da Casta Ribeiro 
. Ministro de Defesa Nacional — Rogério Tiago de Fatima Lobato 

—Vice-Ministro de Defesa Nacional — Guido Diamantino da Conceição Soares 
— Vice-Ministro de Defesa Nacional — Hermenegildo Alves 
—Ministro de Administração Interna e Segurança — Alarico Jorge G. Fernandes 
—Vice-Ministro de Administração Interna e Segurança — Fernando de A. Carmo 
--Ministro de Justiça — António Duarte Carvarino 
— Ministro de Relações Externas e Informação — José Manuel Ramos Horta 
—Vice-Ministro de Relações Externas e Informação — Guilhermina L. S. de Araújo 
— Ministro do Trabalho e Previdência — Vicente Manuel dos Reis 
—Vice-Ministro de Trabalho e Previdência — Guido Valadares 
—Ministro de Educação e Cultura — Hamis Bin limar Bassarewan 

OOP 

Artigo 1.° A República Demo-
crática de Timor Leste é uma 
Nação soberana, una e lndivisi-
vel, anti-colonialista, anti-neoco-
ioaialista e anti-imperialista, nas-
cida de urna forte resistência po-
pular generalizada de luta contra 
o colonialismo português e o im-
perialismo, sob a justa direcção 
da única e legítima vanguarda do 
Povo Mau Bere, a Frente Revo-
lacionária de Timor Leste Inde-
pendente — FRETILIN. 

Art. 16.• A República Demo- 

--- Ministro de Estado para Assuntos Politicos — Mari 
Bim Amude Alcatiri 

-- Ministro de Estado para Assuntos Económico-So-
ciais -- Abílio da Conceição Abrantes de Araújo 

Presidente da República 
Francisco Xavier do Amaral 

1.0 Ministro 
Nicolau dos Reis Lobato 

 

CONSTITUIÇÃO  
Alguns Princípios 
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Conforme informação do ca-
marada Dionísio de Carvalho, 
Comandante e delegado de Man-
leuana, naquela localidade jà se 
encontra em funcionamento, des-
de o dia 25 de Outubro passa-
do, uma escola com 173 alunos. 
Cerca das 8 horas do dia 23 de 
Novembro, chegaram a Dili os 
camaradas Mari Alkatiri, Comis-
sário Político Nacional, e Mau 
Laka, finda a digressão diplomá-
tica que fizeram pelos países da 
Africa. 

e 

Em 24 de Nov. 75, conforme 
convocatória nesse sentido, reu-
niram-se em Dili, Baucau, Aileu, 
e Bobonaro, os camaradas secre-
tários e vice-secretários que ana-
lisaram a situação politico-mili-
tar da nossa pátria. 

Assim, em Dili, a reunião dos 
camaradas de Ermera, Liquiçà e 
Dili foram presididas pelo cama-
rada presidente Xavier do Ama-
raL 

Q camarada vice-presidente 
Nicolau Lobato presidiu a de Ai-
leu, e os comissários Políticos, 
Ba'he e Mau Lear, respectiva-
mente, as de. Baucau e Bobonaro. 
Nessas importantes reuniões foi 
feito ponto da situação polí-
tico-militar na nossa pátria Ti-
mor-Leste e delineada a estra-
tégia geral correspondente à fase 
actual de luta na nossa pátria 
Timor-Leste. 

Pelo 

interior 

MANATUTO 

Conforme informação forneci-
da pelo camarada . Sa'he, Comis-
sário Político, em Manatuto, La-
leia e Vemasse, deram inicio ao 
curso intensivo de formação polí-
tica à base de discussões dos 
pontos do programa Político da 
FRETILIN. Alem dos ouadros do 
partido. partícinam também nes-
ses cursos intensivos camaradas 
agentes do ensino. 

Por outro lado, elementos cia 
OPJT vem ministrando uistruçoes 
sobre alfabetização aos camara-
das agentes do ensino. 

Encontram-se estruturados os 
Comités e Sub-Comités das áreas 
acima referidas, segundo o novo 
Estatuto Orgânico. 

Assim: 
Em Manatuto, os responsáveis 

pelo Comité Regional: 
Mário Bonifácio do Rego — Se-

cretário; 
João Pereira Soares — Vice-

-Secretário; 
Domingos Temótio da Silva — 

Vice-Secretário; 

LALEIA 
Em Laleía, responsáveis pelos 

Sub-Comité Regional: 
João Baptista Ximenes — Se-

cretário; 
Felizberto de Brito Viegas — 

Vice-Secretário; 

Francisco Barros Gusmão — 
Vice-Secretário. 

VEMASSE 
Em Veinasse, responsáveis pe-

lo Sub-Comité Regional: 
Francisco Feliciano Ximenes — 

Secretário; 
António Angelo Correia — Vi-

ce-Secretário; 
Elias Freitas — Vice-Secretá-

rio. 

ATSABE 
— O Comité Regional de At-

sabe, através da sua cooperati-
va, entregou na Manutenção Mi-
litar 6 000 kg de batata doce e 
1 879 kgs de batata normal. 

Até à data aquele Comité Re-
gional já forneceu à Manutenção 
Militar cerca de 30 toneladas de 
batata normal e doce. 

PORTUGAL 
—No noticiário internacional 

foi revelado que o Conselho da 
Revolução teria demitido o Ge-
neral Otelo Saraiva de Carvalho 
do cargo de Comandante da Re-
gião Militar de Lisboa. 

Por outro lado, o capitão Vas-
co Lourenço, teria recusado o 
cargo de Comandante da Região 
Militar de Lisboa, continuando 
assim o General Otelo Saraiva 
de Carvalo a desempenhar essas 
funções por enquanto. Relativa-
mente à demissão do General 
Otelo, onze unidades da região 
militar de Lisboa, num comunica-
do tornado público, expressaram 
a firme decisão de não permitir 
qualquer alteração nos comandos 
do COPCON e Região Militar de 
Lisboa. Em contrapartida, uni-
dades do exército ao norte do 
pais pediram o afastamento ime-
diato de elementos de esquadra 
dos Comandos Militares. 

O Ministro dos Negócios Es-
trangeiros Português, major Melo 
Antunes, disse que Portugal se 
encontra às portas de uma guer-
ra civil. 

LISBOA — Segundo noticiário 
internacional, o conselho de Mi-
nistros tomou a decisão de sus-
pender todas as actividades do 
ti.° Governo até que o Presidente 
da República e Chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas ga-
ranta efectivamente as condições 
indispensáveis ao exercício das 
suas funções e autoridade. O co-
municado do Gabinete do 1.° Mi-
nistro acentua que as Forças Ar-
madas devem assegurar que o 
Governo exerça a sua actividade 
governativa com normal opera-
cionalidade. Entretanto o Conse-
lho da Revolução reuniu-se para 
estudar os problemas em aberto, 
mas também e sobretudo pela 
deslsão tomada pelo 6.° Governo 
provisório. Por outro lado milha-
res de manifestantes da esquer-
da concertrava-se no exterior do 
Palácio de Belém em Lisboa di-
zendo que não sairiam daquele 
lugar até que seja aceito o seu 
pedido para que o Governo se 

ERMERA 

— Em Fatubessi, as aulas de 
alfabetização tiveram início a 3 
de Outubro passado. Neste mo-
mento encontram-se a funcionar 
19 escolas, 84 alfabeti7 fores e 
3 000 alunos. 

Cada escola tem a sua horta, 
onde, a par do ensino, se apren-
de também a produzir. Nessas 
escolas ministra-se formação po-
lítica, música, alfabetização, hi-
giene popular, agricultura e cul-
tura do povo. Encontram-se a di-
rigir estes trabalhos os elementos 
da OPJT Jerónimo Nahak, Nico-
lau Kaemore e Filomeno Mau 
Fuik, coadjuvado pelos encarre-
gados Angelino Florindo, Libera-
to Silva Soares e Gilda Casimiro 
Exposto. 

demita do cargo e seja retirada 
a pressão exercida sobre os mi-
litares. Aquela manifestação teve 
lugar após o Governo ter anun-
ciado a suspensão de todas as 
suas actividades devido à falta 
de apoio das Forças Armadas. 

Por seu turno, ao ser entrevis-
tado, o General Otelo Saraiva de 
Carvalho, referindo-se à decisão 
tornada pelo 6.° Governo disse 
que devia demitir «pois suspensão 
significativa demissão. 

— Não obstante a posição de 
cumplicidade com os imperialis-
tas assumida pelo 6.° Governo 
Provisório, ora suspenso, em re-
lação ao Governo do MPLA, con-
forme declarou o General Fabião, 
o sector progressista português 
está com o MPLA. 

Lembramos que anteriormente, 
o povo português, em manifesta-
ções, exigiu todo o poder ao 
MPLA. 

. • . 

— O movimento da Esquadra 
Socialista (MES), de Portugal, 
convidou a FRETILIN para o 
seu Congresso a realizar no dia 
8 do corrente mês de Dezembro. 

• w . 

Para as cerimónias da inde-
pendência de Angola, a que es-
teve presente a nossa delegação, 
foi também convidado o Almiran-
te Rosa Coutinho. 

O Almirante Rosa Coutinho, 
foi o que alinhou com a decisão 
do general Otelo Saraiva de Car-
valho de não participar mais nas 
reuniões do Conselho da Revolu-
ção, por não ter nada de erevo-
lução,. 

ANGOLA 
—Notícias de Angola informa 

que as FAPLA (Forças Arma-
das Populares de Libertação de 
Angola), do MPLA, retiveram o 
avanço dos inimigos nas frentes 
norte e sul, tendo passado agora 
a ofensiva e os inimigos na de-
f ensivva. 

Por outro lado, a noticia divul-
gada pela UNITA de que este  

movimento fantoche teria con-
quistado Malange, foi desmenti-
da pelo MPLA. 

MOÇAMBIQUE 
— Notícias de Lourenço Mar-

ques dizem que o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros daquele 
país irmão, Joaquim Chissano, 
encontra-se em diligências pela 
Europa e Africa em missão de 
apoio à causa do povo de Timor-
-Leste. 

AUSTRÁLIA 
— Registou-se mais um aten-

tado à bomba mediante uma car-
ta-bomba dirigida ao Governa-
dor-Geral. O engenho foi desco-
berto na Repartição dos Correios 
de Camberra e foi desarmado pe-
los agentes de segurança. Esta 
foi a terceira tentativa de carta-
-bomba na Austrália, num espaço 
de 3 dias. As duas cartas-bombas 
anteriores foram dirigidas res-
pectivamente ao 1.° Ministro pro-
visório e ao deputado de Queens-
land. 

CHIPRE 
— Noticias ainda não confir-

madas dão conta que o Chipre 
proclamou unilateralmente a sua 
independência. 

A Assembleia Geral da ONU 
encerrou a sua sessão acerca do 
Chipre, com um pedido para que 
se ponha fim às interferências 
estrangeiras num assunto inter- 

I 9LEL 

no de Chipre. 

A Turquia ocupou a parte 
norte do Chipre, desde a inva-
são do ano passado. 

VIETNAM 

— Com duração apenas de uma 
semana, terminou em Saigão a 
Conferência para a reunificação 
das duas partes do Vietnam. A 
agência de noticias norte-vietna-
fita informou que as duas partes 
assinaram um documento de 
acordo para que os dois Vietna-
mes (Norte e Sul) sejam reuni-
ficados. 

E. U. A. 

— Os Estados Unidos da 
América tornaram pública uma 
informação que pela primei-
ra vez contém pormenores ofi-
ciais acerca das actividades da 
CIA no plano de tentativas para 
eliminar os Chefes das Nações 
estrangeiras. Aquela informação 
afirmou que estava na lista das 
vitimas daquele nlano o nome do 
1.c Ministro de CUBA. Fida] 
Castro. 

Porém aquele plano não resul-
tou e a informação do Senado 
comentou que não houve provas 
concretas de que aquele plano, 
denominado especial, tenha sido 
ordenado pelo Presidente dos 
Et' A. 

e consideram a nossa Pátria Ti-
mor-Leste o último reduto deles, 
porque todos eles são spinollstas, 
marcelistas, salazaristas, e colo-
nialistas; 

7 — Lemos Pires, antes de vir 
para Timor, como Governador, 
foi condecorado pela CIA, forte 
braço do imperialismo yanky; 

4— u Uuvernu rori.uguea ein 
Timor, através ao divisioxusino 
concretizado nos contactos com 
os membros da FREl'LLL' , que 
até nem são do Comité Central, 
para a formação duma FRETI-
LIN nova à laia dos colonia',atas; 

8 — Lemos Pires e seus lacaios 
comandantes das companhias em 
Timor tentaram criar o divisio-
nismo no seio das forças armadas 
naturais que são o braço armado 
do povo, obrigando-as a aderir à 
criminosa intentona da UDT; 

Comprovado pelos factos, o 
concluiu evidente entre Lemos 
Pires alguns elementos do Gover-
no Português em Timor e a UDT, 
o Comité Central da FRETILIN 
apela a todos os seus militantes 
e simpatizantes para não darem 
crédito às emissões da emissora 
oficial e aos comandantes das 
companhias. 

Viva a FRETILIN! 
Viva o povo Mau Bere! 
Viva os soldados! 
A luta continua em Dili e nas 

montanhas! 
Alleu, 18 de Agosto de 1975. 

	~.~,... 	 
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O Comité Central da FRETI-
LIN informa a todos os camara-
das militantes e simpatizantes e 
às Forças Armadas Naturais, o 
seguinte: 

1 — Na noite de 17 para 18 
de Agosto de 1975, por volta das 
24H00 o povo de Alleu, dirigido 
pelo seu único e legitimo repre-
presentante, a FRETILIN tomou 
conta da Companhia do Centro de 
Instrução de Alleu, detendo todas 
as forças que não aderiram ao 
movimento e inclusivamente to-
dos os oficiais e sargentos euro-
peus; 

2 — Esta posição foi tomada 
devido à incapacidade do coman-
dante da companhia, que fazia, 
então, o jogo da UDT e do Go-
vernador Lemos Pires deixando 
morrer gente, massacrada pelas 
tropas da UDT; 

3 — Foi o Governo Português 
de Timor que armou a UDT e as 
provas são claras; 

4 — Alguns elementos do Go-
verno, oficiais do exército portu-
gués em Timor e três sargentos 
naturais andavam a treinar a 
UDT no seu Centro de Instrução 
em Dili, ex-PM, com aprovação 
do Governo de Lemos Pires e 
chefiada pelo ex-comandante da 
PSP, o tenente-coronel Maggiolo 
Gouveia. 

5 — A situação em Portugal 
não é favorável a estes indivíduos 

~ 1Pr3>«câp3 o 	1-4'i>cn... 
FRENTE REVOLUCIONARIA DE TIMOR LESTB 

INDEPENDENTE 
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Ûltima liora 

A salda deste jornal 
foram recebidos mais te-
legramas de poises que 
RECONHECERAM A 
NOSSA 1NDEPENDËNCIA 
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RETROSPECTIVA 
Texto da Proclamação da In- 

surreição Geral Armada contra os 
traidores da Patria e para a verda- 
deira libertação do Povo Kau Bere. 

Considerando que: 
1— Há necessidade de impe-

dir o avanço das forças reaccio-
nárias que, com o sistema de 
terror, querem prolongar o sis-
tema de dominação e exploração 
do Povo Mau Bere; 

2— O Governo local, com as 
suas Sucessivas tomadas da posi-
ção face à rapina, o assassinato, 
a violação de mulheres, etc. le-
vados a cabo pelos agentes do im-
perialismo, nomeadamente a 
UDT e aliada a destacadas figu-
ras do Governo local, altamente 
comprometidas com o regime de-
posto de Salazar-Caetano-Spino-
la, e responsáveis pela armamen-
to (fornecimento de • armas, for-
ças e treino) da UDT e todos 
os demais traidores da Pá-
tria, declarados ou camuflados, 
demonstrou ser não só inoperan-
te como desinteressado em par 
termo a estas situações, permitin-
do assim que a reacçãó e o ter-
ror se alastrassem a todos os 
recantos da nossa Pátria Timor- 

'Atendendo: 
1 — que as forças da UDT fo-

ram armadas a coberto da cum-
plicidade e mesmo iniciativa de 
!]geras responsáveis do Governa 
4* Timor;; 

2 - que as mesmas forças da 
l.DT tem praticado uma acção 
enminosa aQsa..ssinando, massa-
crando, incendiando e pilhando o 
povo indefeso; 

3 — que as forças armadas sáo 
o braço armado do povo indefeso 
e tem de ser o garante da ordem 
e segurança das populações não 
devendo nunca voltar as armas 
centra o seu próprio corpo, que 
4 o povo; 
i — que o comando chefe mos-

trou ser partidário ao manter-se 
aparentemente passivo quando 
era seu dever reprimir vigorosa-
mente a grave alteração da or-
dem e acção criminosa da UDT 
contra as populações o que é con-
trario á posição tomada pelo Go-
verno de Lisboa que não reconhe-
ce a legitimidade do movimento 
desencadeado pela UDT; 

5 — que o comando chefe se 
tem mostrado propositadamente 
inoperante e tern travado toda e 
qualquer iniciativa das forças ar-
madas para restabelecerem a or-
dem e paz na nossa Pátria gra-
vemente alterada pela UDT; 

ß — que é absolutamente ne-
eessário ás Forças Armadas defi-
nirem claramente a sua posição 
frente à actual situação caó-

;r 
provocada pelo golpe da 

7 — que é urgente sair-se da 
situação de dúvida, confusão nos 
espíritos e indefinição politica em 
que o nosso povo e a nossa pátria 
se encontram; 

8 -- que a FRETILIN tem 
mostrado vontade de chegar a um 
cutendsmento ao apresentar as 

-Leste; 
3 — A luta do povo de Timor-

-Lest; do Povo Maubere, dirigi-
da pela sua única e legitima vau-
guarda, a FRETILIN, não é uma 
simples luta pela independência 
nacional=  mas uma revolução do 
Povo orientada no sentido de 
acabar com todas as formas de 
dominação e de exploração do 
homem pelo homem. • 

O Comité Central da FRETI-
LIN proclama, solenemente, a 
partir das quinze horas e qua-
renta e cinco minutos do dia 
quinze de Agosto de 1975 a In-
surreição Geral Armada contra 
todos os traidores e inorigos da 
Pátria, pela conquista da Inde-
pendência Nacional, para liber-
tação total e completa do Povo 
Maubere. 

Viva a FRETILDV 
Pátria ou Morte, o Povo Mau 

Bere vencerá! 
A luta continua em Dill e nas 

montanhas! 

quinze condlçao para uma, possi-
vel conversação com o Governo, 
logo no dia 11 do corrente; 

9 — que as propostas da FRE-
TILIN nunca mereceram qual-
quer resposta formal por parte 
do Governo de Timor, o que de-
nuncia o concluso deste com a 
UDT; 

10 — que a FRETILIN deu 
provas de estar ao serviço e defe-
sa do povo de Timor, deslocando-
-se o Comité Central para junto 
das populações nesta hora amar-
ga e grave que a nossa. Pátria 
atravessa; 

11 — que o Comité Central da 
FRETILIN veio procurar junto 
das Forças Armadas protecção 
para si e para o povo indefeso, 
que sempre e corajosamente de-
fende; 

As Forças Armadas do Centro 
de Instrução de Alleu e da Corn-
panhia de Caçadores de Maubssse 
n.o 10, em defesa da ordem e se-
gurança das vidas e bens das po-
pulações e dos superiores interes-
se do nosso povo, quebram o seu 
apartidarismo, definem clara e 
inequivocamente a sua posição, 
aderindo à FRETILIN para de-
fesa do nosso povo e salvação da 
integridade da nossa Pátria, exi-
gem do Governo que tome ime-
diatamente as seguintes medidas: 

1 — que seja desarmada total 
e Imediatamente a UDT em Dili e 
em todo o território; 

2 — que os soldados de todas 
as unidades militares de Timor 
sejam devidamente armados e as 
Forças Armadas Timores passem 
a controlar o território; 

3 — que o comando das unida-
des militares e militarizadas da 
nossa Pátria sejam entregues a 
oficiais e sargentes tmores, de-
mocràticamente eleitos pelos sol-
dados; 

4 — que sejam expulsos do ter-
ritório os oficiais portugueses que 
se mostraram cúmplices no golpe 
da UDT, nomeadamente o ex-te-
nente-coronel Maggiolo Gouveia 
da PSP, os capitaes Lino da. C. 
Caça 14 em Lospalos, Duarte 
Mendes da. C. Caça 10 em Mau-
bisse, além de outros que se ve-
nham a apurar; 

5 — que sejam imediatamente 
condições militares e politicas ne-
cessárias para garantir a abertu-
ra imediata de conversações en-
tre a FRETILIN e a UDT; 

6 — que o Governo de Timor 
passe a controlar os Serviços de 
Transportes Aéreos e Maritim° 
para garantir o seu livre uso a 
todos os partidos e a FRETILIN; 

7 — que o Governo de Timor 
passe a controlar exclusivamente 
todas as comunicações e a Emis-
sora Oficial para assegurar o seu 
livre uso a todos os partidos e á 
FRETILIN; 

cl2H00 — Dill-Alleu: Aspiran-
te Lobato Inforìna Comité Cen-
tral FRETILIN ou irmão o se-
guinte:_ 

Porcas Armadas Timores das 
unidades DSãf. CPU, QG,_ e do 
ENg., satram d rua ontem a vol-
te. Foi orientada pelo aspirante 
Lobato e o L Alves contra a 
UDT. Resultados positivos. Preso 
o ex-tenente-coronel Gouveia e 
rendidos alguns elementos da 
UDT. Todas as unidades de Dili 
aderiram FRETILIN. Gomando 
unidades assumido pelo pessoal 
tmor. Grande afludncia do pes- 

cEm Dili o exército natural re-
tomou o poderes e considera-se 
defensor da FRETILIN. A situa-
ção em Timor-Leste é agitada. A 
noticia da tomada de poderes das 
mãos da UDT pelas tropas natu-
rais foi dada pelo corespondente 
australiano em Dili. A tropa por- 
tuguesa refugia-se na rádio na-
val, em algumas companhias e 
em certos edifícios. públicos. As 
autoridades em Dill providencia-
ram para fazer sair 1 400 brancos 
de Timor. FRETILIN recupera 
posição em Dili, considera-se re-
volucionária e quer independên-
cia Imediata, enquanto que a 
UDT é conservadora e tradiclo-
nala. 

(Portugal afirma não poder 
controlar Timor. Guerra civil ern 
Timor-Leste. Situação agitada. 
Costa Gomes tenta restabelecer 
a paz em Timor. Tropas naturais 
participam na luta partidária. 
Dili está sob o controle militar 

1 — Tendo o Comité Central 
da FRETILIN sido contactado 
pela delegação das Forças Arma- 

8 — quo a UDT páre com as 
suas emissões radiofónicas, desor-
deiras, provocatórias e demagógi-
cas; 

9 -- Observações: 
a) só após terem sido satisfei-

tas integralmente todas estas 
condições as Forças Armadas do 
CI de Aileu e da C. Caça de Mau-
bisse passaraão de novo a ser 
apartidárias; 

b) as Forças Armadas do CI 
de Alleu e da C. Caça 10 de Mau-
bisse só aceitam como elementos 
de ligação entre eles e o Gover-
no de Timor,. o 1.° Sargento de 
Infantaria Domingos Ribeiro, 
coadjuvado pelo 2.o Sargento José 
Correia Barros; 

c) este comunicado está a ser 
divulgado por todo o território. 

Centro de Instrução de Alleu, 
19 de Agosto de 1975. — Pelo CI 
de Alleu e da C. Caç. 10 de Mau-
blase, O Comandantes  811va. 

soal ao QG de Taibesse. Foi 
da esta manla! a bandeira da 
FRETILIN QG Taibesse, can-
tando Foho Ramelau. Transmita 
Comité Centrai FRETILIN. 
Aguarda ordens minhas regres-
so Dili. Palapaço rendido. Presos 
noifticos Libertados. 

Saudações revoluciondriaa. 
Aspirante Lobato 
Comandante para a defesa do 

povo Mauber° 
A luta continua em Dili e na.i 

montanhas 
Pátria ou morte 
O Povo Maubere vencerd. 

da FRETILIN. Segundo informa-
do de Dili há já muitos mortos. 
As lutas no interior do Timor-
-Leste são feitas com armas pri-
mitivas. Governo de Timor tenta 
evacuar 1400 brancos. Para ma-
terializar o ponto anterior, foram 
contactados os representantes 
portugueses na Austrália e em 
Macau. 

Governo Português quer pedir 
intervenção da. ONU». 

das em Timor, no sentido de re- 
solver no mais -Curto prazo de 
tempo a situação anacrónica que 

a nossa Pátria Timor-Leste está 
a atravessar durante mais de 
uma semana; 

2 — Não tendo sido satisfeitas 
as 15 condições impostas ao Go-
verno Português de Timor para 
um possível entendimento, cujo 
documento foi entregue ao dele-
gado do Governo Sr. Aspirante 
a Oficial miliciano Rogério Loba-
to no dia 11 do corrente e cujo 
teor segue em anexo; 

. 3 — Tal documento incom-
preensivelmente nunca tos divul-
gado, contrariamente ao difundi-
do pela Emissora de Dili, em que 
afirmava que a FRETILIN se re-
cusou a sentar-se á mesa para 
as conversações; 

4 — Havendo a urgente neces-
sidade de colaborar com as For-
ças Armadas de Timor no senti-
do de trazer noveamente a segu-
rança para o povo Mau Bere da 
nossa querida Pátria de Timor-
-Leste; 

O Comité Central da FRETI-
LIN, em colaboração e em res-
posta à proposta da Delegação 
das Forças Armadas de Timor e 
na defesa do superior interesse do 
Povo Mau Bere, apela a todos 
os seus distribuidos por toda a 
nossa Pátria no sentido de se 
acalmarem e colaborarem activa-
mente com todos os elementos 
das Forças Armadas de Timor 
para salvaguarda da ordem e da 
paz da nossa Pátria. 

Os soldados, braço armado do 
povo, são a garantia do nossa 
apelo. 

Viva a FRETILIN- 
0 Povo Mau Bere vencera: 
Timor-Leste, 17 de Agosto de 

1975. — O Comité Central. 

Condições Impostas ao Governo 
Português para um possível en-
tendimento: 

1 — Que a UDT se retire de 
todos os locais que ocupa para a 
sua sede; 

2 — Que a UDT seja desarma-
da e as armas sejam arrumadas 
no depósito do DSM; 

3 — Que a UDT pare com as 
manifestações provocatórias, de-
sordeiras, e assassinas;; 

4 — Que as praças naturals de 
todos os quartéis da guarnição 
de Dili sejam devidamente arma-
das e passem a controlar a cida-
de de Dili por inépssa da PSP; 

5 ' — Que sejam reabertas to-
das as comunicações com o ex-
terior, isto é, internacionais e ga-
rantindo o livre uso delas a todos 
os partidos e á FRETILIN; 

7 — Que a companhia dos pá-
ra-quedistas se limite a manter 
tlnica e- exclusivamente a saga-
rança de S. Ex.• o Governador e 
de todas as autoridades portugue-
sas em Dill; 

7 — Que antes da minha apre-
sentação seja facultada a ida de 
um elemento da FRETILIN. com  
acesso a todos os locais mencio-
nados para verificar o cumpri- 
mento dos pontos mencionados; 

(Continua na pdg. 8) 

Comunicado das- Farças Armadas do 
C.I. de Alleu e da C. Caç. 10 de Maubisse 

20 DE AGOSTO 

A Guarnição de Dili em Armas 

EM 22 DE AGOSTO 

A Rádio Austrália Comentava 

€ ond1.ções 

Traiçoeiramente "ESQUECIDAS"... pelo _ colo-
nialista Lemos Pires e sells lacaios 
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A RAZÃO DA N ISSA  LUT 

A guerra que travamos é 
guerra de luta de classes 

uma 

i 
•••■■••101111. 

O JO:114AL CO POVO MAU SERE PAG. 4 4 de Dezembro de 9975 

Muitos filhos do povo foram 
traiçoeiramente mortos pelos es-
birroa da reaccioniria intentona 
de 11 de Agosto. O mós de Agos-
to fol pois todo regado de san-
gue; sangue de inocentes e man-
gue de indefesos, surpreendidos 
nas suas actividades por bala, as-
sassinas de reacionários que ou-
tra coisa não pretendem senão 
empoleirarem-se para melhor 
continuarem a reinar sobre a 
miséria do povo maubere. 

Vendo-se incapazes, por solu-
ções políticas, de continuar nas 
suas situações de previlégio i 
custa do suor do povo maubere, 
os reaccionários, de conluio com 
os imperialistas e lacaios de ba- 

r perialistas como Icemos Pires e 
o seu estado maior, desencadea-
ram o golpe de desgosto que veto 
a sacrificar vidas indefesas de 
jovens, crianças. homens, mulhe-
res e velhos. 

O sangue assim vertido. sln -
bolo da resistência do povo que, 
mesmo desarmado, enfrenta va-
lentemente os lacaios dos imps-
rialiatas e dos colonialistas nie 

Assim como o aço es tempera 
no fogo, assim também, o nacio-
nalismo do nosso povo junto da 
fronteira, é, simplesmente ad-
acirável e indescritível. 

As teorias e as boas intenções, 
pregadas, sio multo boas, mas a 
pratica 6 o melhor teste da vera-
cidade das boas !atenções que se 
pregam. 

Antes, quando tudo eram ainda 
debates ideológicos, a ora ex-
-UDT enganava multa gente, 
lançava poeira aos olhos de mui-
ta gente do nosso povo simples_ 
Agora, porém, o teste já 
toá tirado, e fol directamente 
comprovado por ease mesmo po-
vo simples de espirito silo, que, 
de espingarda aperrada firmeme-
mente ao corpo, quer mulheres, 
rapazinhos novos e homens e Te-
a os, fazem fogo contra os solda-
dos indonésios que constantemen-
te vem violando a nossa pátria 
fazendo-se passar per UDT e 
APODE TI. 

Lições de bravura, heroicidade 
e elevado espirito de abnegação i 
causa da patria estio sendo es-
critas pelo nosso povo que luta 
contra as forças invasoras. Quer 
chova, quer faça sol, nada os 
demove dos seus postos de vigi-
lãncta, porque eles tem a eons-
ci0ncia clara de que estio de-
fendendo a sus casa contra la-
drões e salteadores. A casa 6 sua 
e nossa pátria Timor-Leste, os 
familiares e donos da casa 6 todo 
o povo maubere; o povo explo-
rado e oprimido ao longo de 500 
anos da sua história, esquecida 
e . a?.andonada na solte lemes 

aos pods couturir a outra molu-
çlo que alo seja a libertação 
do povo pals rmepeaderda aa-
eioaal 

O mngue vertido é sagrado; o 
sangue vertido fol em defesa do 
povo contra a continuado da ex-
plorado dome mesmo povo; o 
sangue vertido e as vidas genero-
sa e heròlcemente saariftcadas, 
talge de sós todos que prossiga-
mos a libertado do povo, mea-
mo que para tanto tenhamos de 
criticar também as nossas vi-
das. 

Ela a radio das mortes. Zia a 
resto du lutas na fronteira para 
que os inimigos aio venham a 
subjugar o nosso povo e a intro-
duzir novas formas de opreaslo 
e de exploração. muito mals 
cruéis, e muito mais dolorosas. 
t pela Independência que luta-

mos. e tot pela luta armada, que 
neste momento em Timor-Leste, 
vive-se, de facto, corne sad° 
ladepeedeate. 

Dal, Timor-Leste, Si ds No-
vembro de I975. 

séeulas tos.. 
Max agora vivemos uras nova 

era. A era do ressurgimento nas 
veias de todo o nosso povo do 
sangue heróico dos nossos avós e 
ãbs que tombaram em defesa do 
solo pátrio das agressões de um 
inimigo multo superior. 

A vos dos traidores não se Ba-
la porque sabem da resistência 
do somo povo. embora não o 
queiram admitir, os traidores, re-
conhecem que na fronteira estio 
sendo escritas as mais belas e 
heróicas páginas da história de 
libertação do nosso povo. 

Os traidores querem reclamar 
o direito de serem naturals de Ti-
mor-Leste, mas esse direito per-
deram-no; perderam-no em 
favor do povo que querem vender 
aos imperialistas e estrangeiros. 
86 quem defende es direito. do 
povo de Timor-Leste é que ae en-
contra no direito de falar em no-
me deras povo. Toda a corja de 
traidores e lacaios do imperia-
lismo sd merece o nosso desprezo 
e o fogo das sonsas armas. G16-
ria para sempre aos que tomba-
ram em campos de batalha e gló-
ria ao nosso povo que heroica-
mente, noite e dia. não descansa, 
tendo vindo a infiingir o mereci-
do castigo ao. Inimigos da nossa 
Pátria. 

Um povo que luta samart, ta-
male sera vencido. tenha o Ini-
migo a força que tiver. Um povo 
que luta assim alcancará o que 
pretende — a mu: independeneda 
macros!. 

Dil, Timor-Leste. Sã de No-
vembro ae 111111. 

la mais belas páginas da his-
tória de libertado do nosso povo 
estio sendo escritas na fronteira. 
La, nas frentes de batalha, o po-
vo tern a consciência clara por-
que eatá lutando. Lá, o povo sim-
ples e humilde, não reclama do 
frio, nem da chuva; come o que 
tiver i mão, para que a vigi-
láncia não pare. Lá, quer anoi-
teça, quer seja dia, la o nosso 
povo nie conhece o que reclamar 
para al, porque conhece perfeita-
mente que esta a defender a sua 
Stria das agreaeôes dos imparts.- 
listas, dos inimigos da liberdade 
do povo. O povo simples, o povo 
são, ease motor da história tem 
plena consciência que esta viven-
do e lutando por uma era nova, 
uma era em que pela primeira 
ves na nossa história, a geração 
presente e futura conhecerá deft-
nitivame.te a liberdade, spfls 500 

ztaa-ws que eats é uma 
guerra original. uma guerra em 
que pais lutam contra filhos, 
tragos e amigos de longa data 
encontram-se em campos opostos, 
assim como membros da mesma 
família divididos como rivals. 

Tal observações não corres-
ponde á realidade das coisas 
porque padece da visão colonia-
lista das realidades ensinada pa-
lpe colonialistas. Com  efeito, a 
guerra que travamos é uma guer-
ra de luta de classes, que impli-
ea necessariamente a liberta-
ção ou continuação do jugo do 
povo. Avalizando bem as reali-
dades vemos que esta luta já foi 
travada desde o inicio e vinha 
aawurnindo diferentes formas con-
dldonadaa pelas Ideias e visão 
correcta das realidades que mul-
tai foram adquirindo ao longo 
dos comidos e práticas das en-
tio a,soelaçßes polfticas. 

Muitos identificaram-se com 
o sofrimento do povo e easimí-
lararn as ideias da independência 
para combater Of colonialistas e 
os exploradores, e libertar dessa 
forma o povo dam garras do colo-
aWlsmo. Outros também smh.-i-
1arsm estas ideias, mas, devido 
ao seu apego is posições alcan-
çada., ou por eeusa de laços fa-
miliares, nie conseguiram rorn-
per com estas amarras e p e-
tendlam uma revolução na con-
tinuidades. 

ZIm porque. chegados i hora da 
verdade, muitos hesitantes deci-
diram-se pelos que entao tinham 
armas na mão. Max estes nunca 
poderiam ganhar a guerra por-
que o seu único pretexto era o 
serem eriatãor e anta-comunlstaa. 
Argumento ridicule porquanto 

anos de noite colonial, repleta das 
maiores humilhações para o nos-
so povo. Esta a razão por que o 
nosso povo luta; esta a razão 
por que até mulheres, crianças 
e velhos pegam em armas para 
enfrentar os aviões, os barcos e 
os canhões dos inimigos. 

A melhor lição é aquela que 
nasce da pratica; e o nosso povo, 
debaixo de intenso fogo do ini-
migo, vem demonstrando que a 
guerra aprende-se na guerra, e 
a guerra por uma causa justa 
nao arreda pé ante o potencial 
bélico do inimigo. 

Só ganha a guerra quem sabe 
porque está lutando, e o nosso 
povo sabe porque eati lutando --
pela aua libertação através da in-
dependenda nacional. 

Dal. Timor Leste, 26 de No-
vexnbry eAe lint 

ignorava o povo e o peso que 
ainda o estava a esmagar: os 
colonialista& e exploradores. 

Alias, esta fol sempre a tácti-
ca dos colonialistas — mistificar 
e encobrir a realidade para apre-
sentá-la camuflada sob outras 
capas, para assim o povo não 
ganhar consciência da sua situa-
ção e continuar debaixo das pa-
tas dos exploradores. 

Agora os que provocaram a 
guerra dizem que nós é que es-
tamos a fazer uma guerra de ir-
mãos contra !.-mãos, pais contra 
filhos, etc., etc... Felizmente, 
hoje por toda a nossa pátria, o 
povo sabe a razão da sua luta. 
Aprendeu na guerra a. falsidade 
e a mentira dos colonialistas e 
dos seus lacaios. Ouve a rádio 
goro Sac, e ri-se das suas menti-
ras, da falsidade e, acima de tu-
do, da infantilidade das suas ar-
gumentações. Sabe que os traido-
res traíram a pátria e estão a 
fazer o mesmo em relação i re-
liglão. Saqueiam, violam, mentem 
e acusam-nos doa erros e cri-
mes dos colonialistas e preten-
dem ser mais papas que o pró-
prio papa. 

Uma das grandes vitórias do 
nosso povo é saber que tudo é 
falsidade e mentira, e lutar para 
aniquilar esses inimigos que qui-
zeram e querem servir-se da boa-
-fé e simplicidade do povo para 
continuar a explorã-lo. Glória ao 
nosso povo e glória para sempre 
aos que tombaram em defesa da 
pátria pela indeepndência nacio-
donal. 

Vitória ou morte --- VENCE-
REMOS. 

Dil, — Timor-Leste. 27 de No-
vembro ds 1975. 

Explorar é praticar a 
violência 
(Continua na pdg. 7) 

ria sendo slininanda, destruin-
do-a. A destruição da violinos 
reacciondria exige a violdncia. a um outro tipo, é uma outra for-
ma. E de natureza antagónica. 
insta ultima liberta; pelos objec-
tivas porque se opera, pelos efei-
tos que produz, está justificado. 
Nos afirmamos que ela é uma 
necessidade. Ela d o produto das 
aspirações à Liberdade. Quem po-
de contestar que os Povoa que-
rem a Revolução, que aa Nações 
querem a Libertaçdo e as Pulsei 
a Iodependendap As próprias 
transjrmagões revoluoiondriga 
exigem estas novas formas e, ado 
produto dela. Sem ela, a Ordem 
anterior ado podia eer derrubada. 
As transformações revoluciond-
rias, o Povo quer, o Povo fax. S, 
é assim que os camponeses mo-
vem-se, organizam-ae, esmagam 
os seus patrões, os grandes pro-
prietdrios das vastaa terras es-
proiadaa aos camponeses, ao Po-
vo. Os estudantes protestam e 
depois de organizados avançam 
a frente com as suas reivindica-
çõea em cooperação cam os sec-
tores progressistas e revolucio-
ndrioa. Acabam por pOr em cau-
sa o saber que o sistema preten-
de impor, desmontam as inten-
çõea da rndquine do linaMo. Oa 
operários falem greves, pegara 
ern armas e ado *obciirta, na lw 
ta contra o inimigo: o Rspiord-
dor. Os soldados gritam nas oa-
acenas contra os militaristas e os 
seas c rapaces. Elea tomam 
coaeofdaela do papal que tam a 
desempenlsar e da maneira coro 
estavam a eer enganados. Os soa-
soa patriota* fardados tem hoje, 
mais do que nunca, a cornpreen-
ado clara de como estavam a ser 
arrastados para travar a vontade 
dos seus próprios .irmãos, do Po-
vo de quem ado filhos. I, 
finalmente, os Povos agarram aa 
armas, levantam-se decididos 
contra o inimigo e, ales vencem. 
Não podia ser de outra maneira. 
a a corrente objectiva du frietd-
ria. Os opressores terso que ser 
fatalmente destruidos. S uma 
constante do Devir Social. A 
opressão será banida da face 
da Terra. Mesmo contra a von-
fade doa Inimigos dos povos e de 
todos os seus aliados. A luta en-
tra o explorador e o explorado 
acabará pela vitória do última. E 
urna luta de classes. Não pode ha-
ver tréguas, não hd qualquer hf. 
pótese de comuflaçde. Sdo clas-
ses antagónicas, com Interesses 
verdadeiramente antagónicos. S, 
a luta de classes é sempre uma 
luta violenta. Por vezes, mesmo 
muito violenta. A violência re-
volucionária acabará por aniqui-
lar a doa Inimigos. A violAanis  
que acaba com a opressão, com  
a causa da uferéoöa, com a pró-
pria violência No Mundo ado há  
nem pode haver Paz. Porque  
ainda hd exploração. De um lado,  
os Exploradores e, de outro, os  
explorados. De um lado, os paires  
onde a exploração é norma. Nou-
troa, onde era é combatida. En-
quanto a situaçdo 'Ida  apresentar  
alterações, a luta continuará. Ndo  
pode haver Paz. Antes pelo con-  
trdrio, haverd luta e ainda mais  
luta. Claro qua a violencia reUo-
luclondria, a doa explorados, em  
acabando com a explorado, tra-
rd certamente a Pas. A exem-
pto do que aconteceu com nitros  

(Coai . sia pig. 6)  

E pela Independência que lutamos 

4 nosso povo tem consciência de 
que está defendendo a sua casa 
contra os salteadores da sua in-
dependência 

Na Fronteira estão sendo escritas as 
mais belas páginas da nossa História 
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Um minuto de silêncio 
Cd IA 
Montes 
Vales e Ionise 
Regales e ravine 
Pedras doa caminhas 
B erva do Aldo, 
Cabal 

Calai 
Pds*ares do ar 
E ondas do mar 
Vento. quo soprem 
Nas penas que cobram 
De terrai de ningoMn, 
Caiai 

Calai 
Canas e banais 
Arvores e cai-risas 
Palmiras e capita 
Na verdure am fim 
Do pequemo Tinter, 
Caiai 

Calai 
Calai-vos e caler o-woe 

POR UM UINUTO 
a tempo de ailincio 
No siläncio do tempo 
Ao tempo de vida 
Dos que perderam e vide 

PELA PÁTRIA 
PILA NAÇAO 
PILO POVO 
PELA NOSSA 

LIBERTAQIO 
CALAI — UM. MINUTO DB SILENCIO... 

F. Borga da Costa 
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Explorar 
é- praticar a violência 

(Continuação da pig. 4) 

povos irtnãoaa o meato povo pas-
- agora por uma insta, luta a 
quo dedica o melhor dos seus es-
largos, o melhor de si próprio. 
Da retistsncia passou d ofensiva, 
qua aparvas terminard com a Vi-
tória final. Disso podem estar 
certos os reacc ohánoa e todos os 
miss sequazes. Durante a luta, 
nem sempre o inimigo se portou 
corno inimigo; da vexes, até pa-
recia Mosso amigo; mas, lido po-
dia eacarader por muito tempo a 
máscara Mais tarde ou mais ce-
de ela tinha que cair. Caiu um 
pouca maafs cedo que serie de es-
perar. Podemos concluir que um 
(oinnlgo é sempre um inimigo. 
Não se pode abraçar uma cobra 
poi*, arriscam.-nos a levar uma 
mordedura. E de facto, d melhor 
nunca termos pena de uma cobra. 
Eia d umsa cobra e merece ser 
tratada como tal. Quando menos 
ea podia esperar, o inimigo ata-
cos e de surpresa; que poderia 
der-The vantagem sobre as nos-
sas Forças; s ndsoars caiu rapi- 

lamente e pas a descoberto as 
suas horriveb faces. Faces Cri-
minosas. Tombada a máscara o 
que restava? tier csgudo pelos 
saw verdadeiros aiiados e perse-
guido por aqueles a quem conse-
guiu enganar a, por aqueles que 
sempre atentos foram ds asas 
manobra.. Foi o que aconteceu 
na mossa Pátria com os nossos 
inimigos. As gloriosas FALINTIL 
— Braço Armado da Heróica 
FRETILIN, em verdadeira aim-
biose com a inesgotdvel força do 
Povo, derrotaram o inimigo que, 
agora, de terra estranha e com 
apoio doa inimigos do próprio 
Povo daquela terra, tentam a to-
do o mato travar sim processo 
que forca nenhuma no Mundo 
consegue travar: a Revolução do 
Povo de Timor Leste, a Revolu-
çdo do Povo Maubere, dirigida 
pela FRETILIN. d Pátria d non-
as. Preparemo-nos para a lute, 
para. Iutar pela Libertação. 

Pdtrb era morte! Venceremos! 

MAU BENKO 

Si'ik Wai-Wain 
Tor semi seders 

wals►-wel u 
Man asdan tamste 
SRI SA LOS?... 

Maksalaor asla t& 
To'os bas suns 
AM auar laiolbm, 
Hein sass mod 

elltw w.'. dardasü 
Dakota Oast Walt 

Neri sehGS coal-mats 
Doha* soi d 
Ohio ne'e dandina 
Doha* soa d 

BA MANS SINAI' 

Eli find etas kuis 
Brik wain-soms 
Hilii hots raamfa 
Takes lafatik 

Malbaka hebt 
Modi bd kade 
Sei kade daadaar~ 
Brik nefatin 

Ago «oe !s laat 
BoçolC Wasik 
Dto horas daasdasir 
Baak nafado 

Aas moe la the 
O sac bateau? 
Mu /tori* sas nare 
O eaat heiknaak? 

RBA BB TM 0 
LORI BA NAM 

Tins sass lwsY 
Sal SA LOAI..- 	 Lema Oiti halo/ 

Musik sina IoNt 
Tina►  moo sorb 
	

Mantic tar Ms redo 
s i wskddes 
	 Mats wM*ni w 

Boi tinter waktimiar 
Neon takfodak 

T r Nikon «Owe 
Noon b mats. 

Sam tanne Iona Saran 
	 Tan aeon nakrkan 

Litik beibeik 
	 Ohio Ibis stains►  

Tama sai uma brew 
Si'ic nafatin 

911 NANA 

MAUBERM BBRIMAU SA TILUN MAI: 
Hoei-asile wai.ramie 
Sei hakse*uk 
Ohio ne'e laklus. 
Temin boat aalsak 

aFituo midis kasha. 
Laken rai Worm 
Mobiles rd time 
Ilia rai lieten 	 TUB SIX UN SADIB$ 

87'15 WAI-MAIN. 
Loks lams ems donor 
Neon eats timer 
	 Jost Maria Garments, 

Mutt main ka hen 
Md dada data* 

Nish tsrclucivairia 

Magna Petiao 
Varese Mas-Bore i male qua tempo. 
Acaba 4* names Pmt mundo Ian. 

ed terror. of Al tas aassmet. 
a alais de Timor, a forge de ias peen 

II aorta manhl Aferente que acaba do eerair 
ad te pape Mee-Bera qua saibas decidir. 

INACIO DI MOUlA 

Otto birok fir d 
Mks she hank 
ram halsti lint e 
Tat be oae-an 

Tar adder baseia 
Silk airs mum 
Cree *ere situ So 
law bd sauao' 

Tiara* sera ramab 
sela fata fallt? 

Nnkl.ha Mi oraal 
BPik nafata. 

Ulis hork, loodars 
Tai sei baswis. 

Mei aceda dalas ale 
Dataes sai Marsmaa 
Tinmos neon *aroma 
Mata* wakbkaes. 

Teh bust wows. 
Ill MAMA LOS? 
Loke mata* hard 
B. make sirs? 

Hora sehik wain-mink 
Dekan NW Mt 

Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com



4 de Dezembro de 1975 

Constituição da República 
Democrática de Timor Leste 

Alguns Yrincîpios 

EJAMOS NÓS A TRAGAR NOSSOS DESTINOS 

i IIGOS DO POVO HÁ EM QUAISQUER LADOS 

AUSTRALIANOS, INDONÉSIOS, TRANSALPINOS... 

IMOR-LESTE CUIDADO POIS COM OS CRETINOS! 
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A criação do Homem. Novo. é .o objectivo fundamental 
do ensino na República Popular de Moçambique e é a 
garantia de continuidade da Revolução 

No decurso de um ano leçtLvo, 
muitas transformações se opera-
ram no campo da Educação na 
República Popular de Moçambi-
que. Tentou-se, e com urna certa 
dificuldade, reproduzir e alargar, 
a todo o território, a.,- experiên-
cias e sucessos :á alcançados uo 
Sector da Educação nas areas 
libertadas. Isto porque, enquan-' 
to que nas áreas libertadas pela 
FRELIMO o Povo já esta orga-
nizado e participa decididamente 
em todas as Frentes (Produçao, •. 
Combate e Estudo), nas zonas 
aonde o colonialismo se fez sen-
tir mais, — nas cidades, no lato. 
ral — herdámos vicios de toda 
a espécie que nos impediram de, 
ao cabo de um ano, alcançar 
tudo o que nos propunhamos. 
Contudo, este foi um ano de 
grandes vitórias para o Povo 
Moçambicano. No campo da kbdu- 
cação partimos agora, ensaiamos 
damos os primeiros passos, e alu- 
da há muito que fazer. 

A Escola Nova tem, a curto 
prazo, dois objectivos fundamen-
tals a atingir: apagar todos os 
vestígios do Ensino e torná-lo 
democrático Nacional e Popular. 

Para que estes objectivos se 
concretizem tomaram-se várias 
medidas que foram postas em 
prática em todos os estabeleci- 
mentos de ensino de Moçambique. 

Nacionalizagões: Todos os Ës-. 
tabelecimentos de ensino foram 
nacionalizados pouco depois da 
Independência em 25 de Junho. 
As nacionalizaçóes respondem a 
uma necessidade da Revolução.. 
Por um lado, em Moçambique,' 
não há lugar para um tipo de 
censino especial». Por outro lado 
a falta de quadros para o Ensino, 
6 um dos grandes problemas come 
que se debate o nosso jovem pals. 
A nacionalização dos estabeleci- 
mentos de ensino particulares 
permitiu recuperar, em princi-
pio, um grande número de pro- 
fessores que, actualmente, servem 
o Estado e o Povo Moçambicano. 

O controle exercido pelo Esta-
do em todos os estabelecimentos 
de ensino visa garantir a conti-
nuidade do processo revolucioná-
rio. Num Pals em que o poder 
pertence aos operários e aos cam-
poneses não se podem formar 
quadros que se distanciem doa in-
teresses das massas, que queiram 
continuar a exploração • do. ho- 
mem pelo homem que desejamos, 
eliminar para sempre. 

Alfabetização: Uma"das formas 
de democratizar o ensino é tor-
ná-lo de imediato acessível a to-
do o moçambicano.. As campa-
nhas de alfabetização são leva-
das a cabo por monitores prepa;a' 
nados e, também, por um gran-
de número de alunos do ensino 
secundário e "do ensino superior. 
Em quase todos os estabelecimen-
tos de ensino se criaram con-
dições para que o pessoal menor 
possa continuara estudar, Os 
estudantes têm o dever • de , par- . 
ticipar na luta contra o_ analfa-
betismo. Esta é uma das. formas 
de conhecer as 'condições de vida 
das populações, de sentir os seus 
problemas e melhor participar na 
sua resolução... . 

Até agora os conhecimentos 
que eram dados pelos colonialis- 

tas aiao permitiam conhecer e vi-
ver os problemas do Povo. A 
escola era uma ilha. Agora, en-
gajados nas tarefas de R. N. lu-
tamos para eliminar as dificul-
dades e ajudar a edificação da 
nossa Pátria. 

Para que o Ensino se democra-
tize há que criar métodos de tra-
balho e , de discussão correcta. 

lna _das primeiras medidas que 
se tomou visou a colectivizado 
da direcção da Escola. Só assim, 
a direcção será justa, democráti-
ca e popular. Para que surja 
este tipo de direcção é necessário 
que a Escola se organizes que 
crie uma estrutura politica e ad-
ministrativa que parta de uma 
base responsável para um topo 
democràticaniente eleito. 

Por exemplo. Um aluno do en-
sino secundário (que vai da 7 • 
classe até Il ' classe, antigo 3' 
é 7.• • anos) ao ingressar num es-
tabelecimento de ensino fica au-
tomaticamente integrado na tur- 

ma. Na turma formam-se grupos. 
Os grupos trabalhara e estudam 
na aula e no exterior. Na escola 
colonial o aluno tinha uma atitu-
de passiva. Limitava-se a ouvir, 
com maior ou menor atenção, a 
aula preparada pelo professor. 
Agora, pretende-se que ele parti-
cipe inteiramente, que desde cedo 
comece a fazer trabalhos de in-
vestigação com os seus colegas 
e com o professor. A própria dis-
posição das carteiras na sala-de-
-aula traduzia uma hierarquiza-
ção bem demarcada: de um lado 
o professor, do outro lado a mas-
sa anónima de " alunos isolados, 
lutando individualmente pela ob-
tenção da cmelhor nota). Nós 
combatemos o espírito competi-
vista. Os alunos formados (ou 
melhor deformados) pela escola 
colonial só podem servir os seus 
próprios interesses. 

A finalidade da criação dos 
grupos é Lazer nascer entre nós o 
espirito colectivo que nos permi-
te viver melhor a Revolução e 

(Continua tia pdg. 7) 
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(Continuaçdo da pdg. 1) 

branca no centro do triângulo 
preto e o resto da Bandeira de 
cós vermelha. 

...•. 
Art. 22 A colaboração com o 

inimigo é crime de alta traição. 
Leis especiais regularão a 
qualificação e aplicação das pe- 
nas. 	 . 

.... 
Art. 25. Todo o cidadão da Re-

pública Democrática de Timor 
Leste com mats de quinze anos 
de idade tem o direito e dever de 
voto, e com mais de dezoito anos 
de idade pode ser eleito, com ex-
cepçáo dos casos previstos na lei. 

HN 

Art. 33.• A Assembleia Popular 
é o órgão supremo do poder de 
Estado da República Democráti-
ca de Timor Leste. A Assembleia 
Popular é o órgão soberano do 
poder legislativo da República 
Democrática de Timor Leste, e é 
constituído por: 

a) o Comité Central da FEE-
TILIN; 

b) os Ministros e Vice. Minis- 

tros do Governo da República 
Democrática de Timor Leste; 

c) os administradores das re-
gióes; 

d) os representantes das uni-
dades militares; 

e) dois representantes de cada 
sub-comité regional. 

Art. 40.0 0 Conselho de Minis-
troa compreende os Ministros e 
Vice-Ministros da República De-
mocrática de Timor Leste, presi-
dido pelo Primeiro Ministro. E 
responsável pela Assembleia Po-
pular, pela condução da politica 
interna e externa do Estado. To-
da a decisão do Conselho de Mi-
nistros é orientada pelas resolu-
ções do Congresso, do Comité 
Central e do Comité Executivo 
da FRETILIN, das leis emanadas 
da Assembleia Popular e das de-
cisóes do Presidente da Reptibii-
ca. 

M.I 

Art. 46.0 A Repdbllca Demo-
prática de Timor Leste, adminis-
trativamente é organizada em re-
gióes, sub-negaties, sucos, povoa-
Vies e lmuas. 

.:ake • 

Programas: aA tarefa princi-
pal da educação, no ensino, nos 
livros de texto e programas, é 
inculcar em cada um de nos a 
ideologia avançada, científica, 
objectiva, colectiva, que nos per-
mite progredir no processo revo-
iucionário» S. M. Machel. 

Todos os programas que ser-
viram durante a sociedade rolo- 
retal qúe combatemos não podem 

:servir a.. Nova Sociedade que es-
tamos a edificar. Toda a maté-
ria de ensino e todos os métodos 
de. trabalho foram transformados. 
Estudar par servir o Povo, tor-
nar-se-á uma tarefa revolucioná-
ria, intimamente ligados às tare-
fas de produção e combate. 

O professor é um aluno que 
sabe poucp mais,. que também 
aprende na aula.. Os programas 
sãs, pols, estudados em conjunto. 

De uma maneira geral, procu-
rou-se actualizar, aprofundar e 
tornar de mais interesse toda a 

, anataria de ensino. Quer no cam-
.. pó das 'ciências quer no campo 

das letras. se introduziram mo-
dificações substanciais. Agora 
olhamos para Moçambique, de-
pois para Africa, o nosso conti-

,.nente e, em seguida, para todos 
os continentes e povos oprimidos 
e pelo imperialismo. Durante o 

?periodo de ensino colonial tenta-
va-se acima de tudo despersona-
fizar=nos: primeiro Portugal, a 
Europa,.•os grandes países capi-
talistas. EMoçambique? Moçam-
bique era pura e simplesmente 
Portugal, era a Europa, era ter-
ritório . para as sujas manobras 
do colonialismo português e das 
grandes companhias estrangeiras. 

Os programas postos em práti-
ca durante o período lectivo que 
termina agora e que serão revis-
tos. em Seminários Nacionais pro-
curaram, de uma maneira geral, 
'colocar a ciência ao serviço do 
Povo e levar-nos ao conhecimen-
to, e, estudo  da cultura moçambi-
cana e africana revolucionárias, 

' em especial" dos países irmãos que 
estavam sob o mesmo jugo e que 
tem uma idêntica experiencia. 

ACRÓSTICO 
BEM INTENCIORADO 

~ t~NTES SÓS DO QLTE MAL ACOMPANHADOS 
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EXPLORAR PRATICAR A YIOLfNCIA 
O Mundo de hoje é dominado 

pela violência. Ninguém mais do 
que os Povos deseja a Paz. O 
contéudo desta palavra está de-
generado. Os governos reaccioná-
rios e os seus representantes tam-
bém falam em Paz, a fim de 
mascarar as suas intenções cri- 

(Continuação da pág. 6 

trabalhar activamente ein con-

junto, combater o espirito elitis-

ta e individualista e erguer um 

novo tipo de responsabilidade e 

de participação na vida da Es-

cola — a colectiva. 

A turma elege um representan-

te de turma entre os alunos e um 

director de turma entre os pro-

fessores. Antes da escolha, os 

alunos, são alertados para a res-

ponsabilidade e seriedade do acto 

que vão realizar.. Os elementos 

que escolherem devem gozar da 

confiança política e moral de to-

dos e devem ter assumido com-

pletamente a linha política da 

bRELIMO 

Cada grupo escolherá, igual-

mente, um Responsável de grupo. 

Este, eleito democràticamente, 
deverá dinamizar e orientar todos 

os trabalhos e actividades do gru-
po. Quando se encontra uma di-

ficuldade é ao responsável que os 

elementos do grupo recorrem. O 

professor, na Escola Nova, deixou 

de ser encarado como um poço 

de sabedoria. Quando a dificul-

dade não se ultrapassa a nível do 

grupo pede-se a colaboração do 

professor. Então, em conjunto, 

encontrar-se-ã urna solução ade-

quada. 

O Director de Turma, o repre-

sentante e os responsáveis consti-

tuem o conselho de turma que de-

ve reunir semanalmente para dis-

cutir todos os problemas que sur-

jam a nível da turma, distribuir 

tarefas pelos grupos (limpeza da 

sala, recolha de textos, elabora-

ção do jornal-de-parede, etc.) e 

comunicar à Assembleia de tur-

ma sempre que seja necessário. 

Todos os directores de turma 

e representantes de turma de 

uma mesma classe formam o 

conselho de classe. O conselho 

de classe trata dos problemas 

que surgem a nível de mais de 

uma turma da mesma classe. n 
igualmente, um elo de ligação 

entre a base (a turma) e os ór-

gãos de cúpula. Pode reunir, sem-

pre, que houver necessidade, a 

assembleia de classe. Cada clas-

se tem um director, escolhido en-

tre todos os professores que lec-

cionaram nessa classe. 

As secções integram alunos, 

professores e funcionários. São 
as secções que, segundo as acti-

vidades que desenvolvem vão 

determinar o bom andamento da 

Escola. Normalmente, qualquer 

estabelecimento de ensino, fun-

clona, com as seguintes secções: 

Produção, Assuntos Sociais, 

Administração, Actividades Cul-

turals, Assuntos Pedagógicos, 

minosas. Sendo assim, há duas 
maneiras de falar da Paz, de 
entender a palavra Paz. Há por-
tanto a Paz defendida pelos reac-
cionários ou, pelo menos, a Paz 
que eles entendem, que, outra 

coisa não é senão a Paz deles; 
e, a Paz verdadeira, no fundo, a 

Saúde e Higiene, Conservação e 

Limpeza, e Desporto. 

Esta estrutura politico-admi-

nlstrativa tem, como órgãos de 

cúpula, o Grupo Dinamizador e 

a Comissão de Gestão da Escola. 

O primeiro constitui um órgão 

que dirige toda a vida política 

da Escola. n através do G. D. que 

chegam à Escola as directivas 

do Partido. E ao G. D. que com-

pete mobilizar e formar quadros 

que assumam uma linha correc-

ta de massas. Fazem parte do 
G. D. os militantes da FEiEisi&lU 

na Escola. A Comissão de Gestão 

é o órgão de cúpula com atri-

buições de caracter administra-

tivo. Os seus elementos provêm 

das Secções e têm como tarefa 

principal gerir toda a Escola. 

Dos alunos exige-se uma partici-

pação activa nas decisões toma-

das. 

Esta estrutura, que já entra 

em funucionamento em todos os 

estabelecimentos de ensino, per-

mitirá que a Escola se organize 

se torne auto-suficiente e aplique 

i 

i 

Paz. Esta última é a defendida 
pelos Pvos de todo o Mundo que, 
para a alcançarem, rompem com 
a paz reaccionária, utilizam a 
violência revolucionária para eli-
minar a violência reaccionária 
que está sempre presente na paz 

defendia ou apregoada pelos ini- 
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o principio de centralismo demo-

crático: subordinação da minoria 

à maioria e dos escalões inferio-

res aos escalões superiores. 

As transformações que inicia-

mos cimentarão a formação da 

Escola Nova e de uma nova men-

talidade, colocarão todos os nos-

sos conhecimentos e todas as nos-

sas potencialidades ao Serviço do 

Povo. Na Escola vive-se intensa-

mente o período de Reconstru-

ção Nacional. Trabalhamos den-

tro e fora dela nara o Povo. 
Aliando os conhecimentos teóri-

cos à prática e participando na 

produção durante as férias per-

mitimos o avanço do Poder Po-

pular. 

Formar quadros que sirvam o 

Povo, consolidar o Poder Popular 

traduzindo através de uma ati-

tude científica, revolucionária e 

nacional no campo da Educação, 

em suma «Fazer da Escola uma 

base para o Povo tomar o Poder», 
é o combate que levamos a cabo 

na Frente da Educação na Repú-

blica Popular de Moçambique. 

Comissio 

de 

Gestio 

Directores de turma 

e liep. de Ter esa 

da mesma classe 

Directores de T. 
Represent. de T. 

Respousú+eis dos grupos 

migas dos Povos. Esta violência 
é praticada diáriamente pelos ex-
ploradores contra os explorados. 
Todos os dias o nosso Povo po-
de dizer o que quotidianamente 
sofria, como era violentado no 

seu dia a dia desde a hora do 
nascer doe Sol até ao pôr do 
Astro-Rei. O patriota-irmão Mau-
bere traz chagas no seu corpo 
que são os melhores sinais de tu-

do o que passou, de tudo o que 
viveu de sofrimento. Porque será 

que numa Pátria rica como a nos-
sa há fome e miséria! Porque 
há doença e tanta morte! Como 
há pessoas que vivem tão bem 
num Pais onde a maioria vive tão 
mal aliás, sobrevive? Como en-

tender estas situações? 
.an, tua , a par te au IunanUU, ira 

tkntuttu, ha tutu, na sangue a 

aGYramar. Toaus procurara eu-
cuatt, ar para exp 4cur a sctuaçau 

ae vautencua que e urna constante 
do Mundo em que vivemos. Ai-

guns vão mais lunge e, procuram 
encontrar remédios para os ma-

les, como eles dizem. Uns dizem 
que é a crise de autoridade, 
outros que é a subversão, e ou-

tros ainda, falam que é a lou-

cura dos tempos presentes. As-
sim, de acordo com cada uma das 
iuterpretuQões, aparece um remé-. 
dio para o mal-estar da Socieda-
de que, ao fim ao cabo, tem nes-
tes zmédicosa os principais 
agentes de toda a Doença social. 
Portanto, uns faltem em reforçar 
a autoridade enquanto há aque-
les que apontam o combate d 

subversão como a arma mais 
eficaz. Bom, outras falarão de 
autênticos tratamentos psiquiá-

tricos ou melhor, macro-psiquid-

tricos. Porque falar em autori-
dade, em subversão e • em. loucu-
ra? Quem estará verdadeiramen-

te louco? Quem será verdadei-
ramente louco? Quem será o 
subversivo, Quem terá tanta ne-

cessidade de autoridade e para 
que ll 

Há que ser objectivo. A objec-
tividade na análise é a condição 
necessária para sabermos as 
verdadeira causas e para tra-

tarmos com os remédios certos. 
Assim, colocar os problemas nos 
seu devidos lugares é a primeira 

regra a cumprir neste exame que 
estamos a tentar fazer. Observa-
mos os fenómenos com cuidado 
e com rigor, isto é, com objecti-
vidade. E, comecemos por per-
guntar quem bate quem? Mais 
directamente, quem é que nos 
batia? Porque é que nos batiam? 
Estas perguntas tão simples que 
podem dizer f As respostas e es- 

tas pergttnutas o que revelam. 
em suma. quem violenta e quem 
é violentado? Porque será que 
procuram outras solucdes quan-
An n problema é fácil de ser co-
larndo O+"em á one ^nutra de 

rrtr arrio tão diffril f No fundo. 
g.,. enfsos enn ?fleas simrlc_c do qvr. 
r,vitrr ^Ptt,ta rtettRr. 

Desde os movimentos dos cam-

poneses passando a agitação es- 
tudantil até as greves operárias, 

sem esquecer a verdadeira con-
testação nos quarteis e, em es- 
pecial, a luta armada nas suas 
formas mais evoluídas, a vio-
lência surge clara; aliás, as suas 
origens, a sua razão de ser. Por-
que se movimentam os campone-
ses, porque se agitam os estudan-
tes, porque lutam os operários? 
Porque contestam os soldados? 
Porque lutam os Povos! Porque 

.rluucmeatcus .ince.-t:olonialisLas r 
toma queen cucam' Quem oe 
apuem a cues e porque' .a atra-
ves de que m,ecos se 000em, 
Quem esmaga ou, peco romenos, 
procura esmagar os camponeses 
nas suas mats do que fustas rei-
vindicações. Quere suencea os 
estuaances nos seus protestos? 
Quem se opõe ao ascenso das 

massas operárias, ao irresistivel 
movimento das classes laborio-
sas? Quem oprime os soldados' 
Quem os utiliza para oprimir os 
seu sirmãos f Quem sustenta e 
suporta autênticos exércitos de 
mercenários e forças permanen-
tes para travar a libertação dos 
Povos na marcha imparável para 
a Vitória? Quem perpetra gol-
pes de Estado massacrado milha-
res e mesmo dezenas de milhares 
de Patriotas? 0 que pensar de 
um Governo que subiu ao Poder 

depois de ter morto centenas de 
milhares de Patriotas, autênticos 
Combatentes da Liberdade? 

Quem alimenta e, tem necessida-
de de o fazer, cães-policias e po-
licias-cães! Para que o fomen-
tar de bandos de criminosos f Pa-
ra que estimular a droga e o seu 
consumo f Quem está na base da 
rede de prostituição e da trail-
cdncia de mulheres, Quem tern 

necessidade de escravizar a Mu. 
Iher f Quem said por detrás da 
fome corno acontecia com os nos-
sos irmdos de Cabo Verde? Quem 
tem necessidade de praticar o ra-
cismo? Quem cultiva e espalha 
a alienação? Quem instrumenta-
liza o Homem? Ao fim e ao cabo, 
quem impede o Homem de ser 
Homem e pretende que ele conti-
nue tanto deseio f Quem inventa 
laborathrios de tortura, reais ins-
trumentos de inteligência ao ser-
vico da Opressão do Homem? 
()item tem necessidade de cons-
truir fábricas de armas, de ar-
mas biológicas e outras técnicas 
mortais? E contra einem as use? 
Para que 5s usa? Se as ',eremi-
tas são claras. as respostas são 
ainda mais claras. As respos-
tas são simples, directas e objec-
tivas. São fortes, imponentes; na 
verdade, a resposta só leva tem-
po para quem não quer responder 
directamente as perguntas. Nós 
afirmamos que a violência exis-
te porque existe a exploração. A 
exploração é a mãe da violência, 
é a causa de toda a violência. 

Os exploradores, sempre uma 
minoria detentora de privilégios 
e sequiosa de poderes, para con-
tinuar com a situação, usam a 
violência contra quem se opõe d 

sua exploração o que é dizer d 

sua vivoléncia. A exploração é já 
de si uma violência, é violência. 
A génese da exploração: a ges-
tacão da violência. Onde houver 
expploração há violência. E como 
o ovo e a galinha. Trata-se que 
uma violência organizada. Bem se 
pode dizer que explorar é organi-

zar a violência. Explorar é opri-
mir, é violentar. A luta começa. 
A opressão-violência suscita, pro-

voca a oposição. No fundo, pro-
voca outra violência, uma outra 
forma de opressão. Exercida con-
tra a minoria que outrora opri- 
mia. Mas, esta nova forma liber-
ta, porque esmaga a inicial, a 
dos Opressores. A violência reac-
cionária traz a sua própria mor-
te, engendra os meis para a sua 
própria destruirão. Não é pressi-
vel fugir d violência reacciond- 

(Continua na pág. 4) 

Grupo 

Dinamizador 

A criação do Homem Novo é o objectivo fundamental do 
Ensino na República Popular de Moçambique e é a 
garantia de continuidade da Revolução 
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Secção de Produção 
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Desportos 
e Diciplioares 	e Limpeza 	 P 

Conselho de classe ►  

Classe 

Conselho de Turma ►  

Turma 

i 

Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com



Tiro de R,aj a,da, : (9) 

A igreja ainda canta 
o fado antigo 
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BISSAU, 28-XI-75 

OFICIAL — FRANCISCO XAVIER PRESIDENTE RE-

POBLICA TIMOR 

DILI 

701 LAMENTADO NOSSA AUSÊNCIA OCASIÃO PRO-
CLAMAÇÃO INDEPENDÊNCIA TIMOR PELO REPRE-
SENTANTE LEGITIMO POVO TIMORENSE A FRE-
TILIN APESAR AGRESSÃO ESTRANGEIRA E COM 
GRANDE EMOÇÃO QUE EM NOME NOSSO POVO 
NOSSO PARTIDO CONSELHO ESTADO CONSELHO 
COMISSÁRIOS ESTADO E EM MEU NOME PESSOAL 
DIRIJO POVO IRMÃO TIMORENSE HERÓICOS COM-
BATESTES FRETILIN SEUS DIRIGENTES E EM 
PARTICULAR CAMARADA PRESIDENTE SAUDA-
ÇÕES CALOROSAS FELICITAÇOES SINCERAS EX-
PRESSÃO NOSSA CERTEZA VITORIA FINAL. TE- 
NHO AINDA HONRA PRAZER COMUNICAR QUE 
CONSELHO ESTADO REPUBLICA GU -BISSAU 
DECIDIU RECONHECER DESDE ESTE MOMENTi) 
SUA PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA TIMOR TRANSMI-
TIR SEU DESEJO ESTABELECIMENTO IMEDIATO 
RELAÇOES DIPLOMÁTICAS NIVEL EMBAIXADA 
ENTRE NOSSOS DOIS • ESTADOS. SEGUROS VITORIA 
FINAL SOBRE TODAS AS FORMAS OPRESSÃO PARA 
LIBERDADE JUSTIÇA PROGRESSO NOSSOS POVOS 
IRMÃOS FORMULAMOS VOTOS REFORÇAR CAD +. 
DIA MAIS LAÇOS COOPERAÇAO SOLIDARIEDADE 
FIM CONTRIBUIRMOS PAZ PROGRESSO HUMANI-
DADE. MUITA ELEVADA FRATERNA CONSIDERA-
ÇÃO. 

LUIS CABRAL PRESIDENTE CONSELHO DA REPU-
BLICA GUINE-BISSAU 

COMISSARIADO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ES-
GEIROS. 

LISBOA, 28-XI-75 

COMITÉ CENTRAL DA FRETILIN 

DILI TIMOR LESTE 

ESTUDANTES CEC «CASA ESTUDANTES COLONIASs 
TOMAR CONHECIMENTO PROCLAMAÇÃO REPUBLI-
CA DEMOCRÁTICA TIMOR LESTE PELO LEGITIMO 
REPRESENTANTE POVO TIMOR/FRETILIN MANI-
FESTAM MAIS VIVO SENTIMENTO ALEGRIA ACON-
TECIMENTO HISTÓRICO E FIRME DECISÃO CO: ; - 
TINUAR APOIAR LUTA POVO TIMOR LESTE CON-
TRA EXPLORAÇÃO E OPRESSÃO IMPERIALISTA. 

LISBOA, 28-XI-75 

COMITÉ CENTRAL DA FRETILIN 

DILI TIMOR LESTE 

FRATERNAIS FELICITAÇÕES INDEPENDÊNCIA POVO 
TEMOR LESTE SAUDAÇÕES REVOLUCIONARIAS. 

COMITÉ QUATRO FEVEREIRO DO MPLA EM LISBOA  

STOCKHOLM, 28-XI-75 

PRESIDENTE XAVIER AMARAL 

DILI 

STOCKHOLM PUBLIC MEETING SWEDISH PEACE 
COMMITTEE EXPRESSES PROFOUND SOLIDARITY 
DEMOCRATIC REPUBLIC EAST TIMOR AND CON-
DEMNS INDONESIAN AGRESSION. 

JHON TAKMAN 
O COMITÉ DE PAZ DA SUECIA NUM COMICIO PÚBLI-

CO REALIZADO EM ESTOCOLMO EXPRESSOU A 
SUA PROFUNDA SOLIDARIEDADE PARA COM A 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE E 
CONDENA A AGRESSÃO INDONESIA. 

JHON TAKMAN 

DARWIN, 29-XI-75 
XAVIER DO AMARAL 

DILI 
LONG LIVE THE PEOPLE DEMOCRATIC OP TIMOR 

LESTE VIVA 
CET cACTa 

DA CIET EM CAMBERA 

LONGA VIDA AO POVO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTI-
CA DE TIMOR-TESTE. 

AMSTERDAM, 29-XI-75 

FRANCISCO XAVIER DO AMARAL PRESIDENT 
OF THE PEOPLES REPUBLIC OF EAST TIMOR 

DILI 
ANGOLA COMMI' 	-niE AND MONDLANE FOUNDATION 

HEREWITH CONGRATULATE YOUR AND THE PEO-
PLE OF EAST TIMOR WITH THE PROCLAMATION 
OF THE EAST TIMOR PEOPLES REPUBLIC BI OUR 
SOLIDARITY AND SUPPORT TO YOUR STRUGGLE 
AGAINST INDONESIAN AGRESSION. 

ANGOLA COMMITTEE MONDLANE FOUNDATION 
AMSTERDAM. 

Antigamente (antes do 25 
de Abril), a Igreja Católica 
dava-se bem com o regime 
português: ministros, car-
dials, bispos e directores-
-gerais confundiam-se em 
bacanais. 

Antigamente, o regime era 

EitiN0 

MAC í%ON A 
Pátria, Pdtriat 
Timor-Leste, nossa Nação 
Glória ao Povo e aos heróis 
Da nossa Libertação. 
Vencemos o colonialismo 
Gritamos, abaixo o Imperialismo 
Terra Livre, Povo Livre 
Não, não, não d exploração. 
,Avante unidos 
Firmes e decididas 
Na luta contra o Imperialismo 
O inimigo doa Povos 
Até d vitória final 
Pelo caminho da Revolução. 
Pátria., Pátria! 
Timor-Leste, nossa Nação 
Glória ao Povo e aos heróis 
Da nossa Libertação. 

15 Condições 
(Continuação da pág. 3) 

8 — Aceita ser escoltado por 
um pelotão de soldados patriotas 
timores comandos pelo aspirante 
a oficial miliciano Rogério Loba-
to; 

a — Rejeita terminantemente 
ser escoltado pelo pelotão de pã-
ra-quewstas; 

lo — Seja garantida expres-
samente a sua presença pessoal 
e o seu regresso à procedência 
sejam quais forem os resultados 
das conversações; 

11 — Que só aceita como único 
interlocutor válido S. Ex.. o Go-
vernador como representante do 
Governe Português: 

12 Não comparência no caso 
de não ser aceite nenhum dos 
pontos; 

13 — Que seja dada publicida-
de interna e externa de todas es-
tas condições ‹ipsis verbis com 
confirmação de Lourenço- Mar-
ques; 

14 — Libertação imediata de 
todos os camaradas presos pela 
UDT; 

15 — Cumprimento integral de 
todas as condições apresentadas. 

Viva a FRETILIN! 
Indeepndência ou morte, ven-

ceremos! 
A luta continua em Dili e nas 

montanhas! 
Dili, 11 de Agosto de 1975. — 
Pelo Comité Central, Nicolau 

dos Reis Lobato, Vive-Presidente. 

-se bem com os governos 
coloniais que por cá desliza-
vom. 

Hoje (Novembro-Leste de 
75), sem governos coloniais 
e sem fascismo, a mesma 
Igreja ( certos sectores mais 
reaccionários da dita) dá-se 
mal, terrivelmente mal, com 
a Liberdade implantada em 
nossa Pátria pela gloriosa 
FRETILIN. 

PORQU87, perguntamos 
nós, neste nosso tiro de ra-
jada número nove noves-fo-
ra-nada... 

MALI MANEK 

RECONHECERAM 
E APOJAHAM 

A NOSSA INDEPENDÊNCIA 

colonial-fascista, como to-
dos tivemos oportunidade 
de ‹gramar» ao longo de não 
sel quantos centenários de 
estupidez natural. 

Antigamente, a Igreja 
reaccionária de Timor dava- 
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