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Noticias da 
Semalla 
IN a ei ()nal 

Set., 29 
— Vindo do interior do terri-

rio, onde se deslocou em missio 
de esclarecimento politico, re-
gressou a Dili o camarada Fran-
cisco Xavier do Amaral, Presi-
dente do Comae Central da 
FRETILIN. 

— Regressaram a Dili uma 
equipa de televise.° neozelandeza 
e uma jornalista australiana que 
desde hi alguns dias se encon-
travam em servigo de reporta-
gens por terras do interior do 
territario, incluindo zonas limi-
trofes da fronteira com a Indone-
sia totalmente controladas pelas 
Forcas Armadas de Libertacito 
Nacional de Timor-Leste FALIN-
TIL). 

Set., 30 

— 0 Comite Central da FRE-
TILIN teve no dia 29 uma reu-
nil° de trabaiho corn a Comis-
silo de Coordenagio e Fiscaliza-
gee Econ6mica. 

— A Comissio politico- mili-
tar encarregada de estudar e 
propor a resolugeo da situagio 
dos presos envolvidos no golpe 
reaccionirio da UDT colocou-se 
a disposigio do public° para re-
gistar depoimentos relacionados 
com as actividades desses ele-
mentos e, consequentemente, 
apurar o seu grau de responsa-
bilidade no referido golpe. 

Out., 2 
— A Comissio Politico-Militar 

para inquerito dos prisioneiros 
implicados no golpe da UDT, es-
teve a ouvir os depoimentos das 
testemunhas de acusageo e de 
defesa, que reuniu- cerca de fres 
centenas de pessoas. 

— Na sua reunieo de 1 de Ou-
tubro de 1975 o Comae Central 
abordou virios assuntos de caric-
ter national, entre eles, de pre-
mente necessidade, o dos corn-
bustiveis. 

strangeiro 
Set., 29 

— 0 camarada Jose Ramos 
Horta, Secretirio da Fretilin pa-
ra os Assuntos Externos, teve um 
encontro no dia 29 em Camberra. 
com  os embaixadores de Portu-
gal e da Indonesia acreditados 
na Australia. 

(Continua na wig. 4) 

A todos os militares da FRE-
TILIN. 

Vivemos uma situagio nova. 
Esta situagio n5.° podia deixar 
de criar novas formas de relagOes 
desconhecidas no period° ante-
rior a 11 de Agosto. Desfeito o 
tapartidarismob das Forgas Ar-
madas que, incondicionalmente, 
aderiram a FRETILIN e criadas 
as militias populares em todo o 
territorio é natural que surjam, 
como consequencia, novos tipos 
de relagoes que sic): relagOes en-
tre civis e militares; relag5es en-
tre militares e militias; relag5es 
entre militias e civis; relagoes 
entre os Comandos Militares e os 
membros dos Comites Central e 
Regionals. 

A cumplicidade do Govern 
portugues local no arrestament.o 
armado da UDT teve como resul-
tado a onda de tristeza que avas-
salou Timor Leste, o levantar de 
cinzas de 6dios recalcados e revi-
vidos num oportunismo eloquente 
(que, alias, tern vindo a ser com-
batidos), a miseria humana em 
cemiterios dispersos pelo territ6- 
rio fora numa terrivel, fatidica, 
dolorosa e fratricida luta. 

A grande responsabilidade nes-
ter acontecimentos que s6 leva-
ram o povo a miseria maior. a 
uma situagio desastroza que a 
FRETILIN tenta, por todos os 
meios ao alcance, suavizar, (Abe, 
pots, ao Govern de capataz 
mos Pires — o celebre dong 

Ao mesmo tempo que spare-
cem estas relagoes novas, surgem 
tambem, inevitivelmente, contra-
digOes que, nio sendo bem re-
solvidas, acabam por sufocar e 
destruir essas relagoes. Se se 
pretende conservar as estruturas 
e relagoes que nasceram como 
necessidade da Revolugio e, por 
conseguinte, condigio do seu 
exit°, hd que procurar as causes 
dessas contradig5es a fim de se 
resolver correctamente os pro-
blemas que se afiguram de dia 
para dia male graves. 

Temos todos que reconhecer 
que, em maior ou menor grau, 
ainda sofremos de algumas ma-
nifestagoes criadas pelo colonia-
lism°. Essas manifestagSes exer- 

play do vira o disco e toca o 
mesmo — que reaccionariamente 
prevaricou das normas acordadas 
no pseudo-processo de descoloni-
zagio de Timor que teve como 
fulcro a cimeira de Macau. 

Lemos Pires, nas suas morbi-
das intengOes em que, ou por 
dever de reconhecimento da UDT 
devia cheirar ao tilintar do me-
tal sonante ou para se precaver 
da crise politico-individual de que 
estava, deduzimos, a correr ris-
cos, arrastou com a UDT, nas 
suas (desta) ambigOes, a vide de 
muitos milhares de timores, 
ofendeu a tranquilidade pacifica 
de todo urn POVO e is condenan-
do a morte o destino de Timor-
-Leste.  

cem uma acgio negativa e ex-
tremamente prejudicial A. unidade 
do nosso Povo. 

Vamos tentar enumerar algu 
mas dessas manifestagOes do co-
lonialismo que condicionam os 
actos e comportamentos de todos 
quantos sofreram a dominagio e 
exploragio colonial. Uma das ar-
eas criadas pelo colonialismo pa-
ra dominar o povo Timor Leste 
foi o divisionismo, nas suas for-
mas macs concretes — o tribalis-
m° e regionalismo. 0 tribalismo 
ja existia na nossa terra antes 
da sua ocupaceo pelos estrangei-
ros colonialistas. Corresponde 
organizagio de uma sociedade 
num dado momento hist6rico. A 
derrota dos nossos av6s deve-se 

A FRETILIN poe termo A di-
tadura armada que reinava e 
reivindicou para si, como sempre 
o fez, por direito, a legitimidade 
como imico e real salvador da 
Pitria e do POVO MAU BERE. 

Estando, pots, a ordem resta-
belecida, a paz assente no seio 
da nossa terra, eis que Portugal 
cruza os bragos e (nio ata nem 
desatal.. 

Almeida Santos veto ate 
Ataftro, chefiando uma delega-
gio portuguesa. 0 que veto fa-
zer ? Nada. Quis ainda o csaudo-
sista) incorrigivel revivificar a 
UDT. Quando se tentou o dialog° 
em conversagOes, Almeida San-
tos nao iludiu ninguem ao que-
re-las em Macau. 0 porta-voz  

em grande parte ao atraso de 
organizagio do nosso Povo em 
relagio aos estrangeiros. Porque 
os poderes dos chefes tradicionais 
cram limitados a determinadas 
regiOes e porque se guerreavam 
uns contra outros nio foi muito 
dificil domini-los. Os colonialis-
tas souberam explorar essas lutes 
a seu favor, apoiando agora urn 
liurai e fazendo promessas sal-
sas, levando intrigas a outros e, 
enquanto os nossos av6s se per-
diam em lutes infiteis, os colonia-
listas consolidavam os seus pode-
res. 

Embora o contacto corn os es-
trangeiros tivesse cried° novas 

(Continua na Pdg. 4) 

de Portugal conhece a forga do 
Povo Mau Bere mas quer negar o 
controle de facto pela sua van-
guarda — a FRETILIN 

Almeida Santos fez, aqui, jo-
gadas que s6 demonstraram o ca-
ricter baixo que culminou todos 
quantos se implicaram no malo-
grado golpe de desgosto. 

E agora... é Portugal que nio 
se pronuncia. A FRETILIN re-
conhece, ainda e neste momento, 
a soberania portuguesa neste in-
feliz territ6rio. 

Portugal esti. a querer fugir 
da responsabilidade, esti a tentar 
esquecer Timor-Leste, como an-
tiga colonia, oprimida, vexada, 
roubada, espoliada. 

O silencio que esti a rodear 
os assuntos de Timor Leste com-
prove inequIvocamente que o 
Govern Portugues este. no dese-
jo, simples, comodista e egoists, 
de (lavar as mios). 

EDITORIAL Ems-- 

49 'Daises afro-asiaticos 
apoiam a Fretilin 
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— A Independência é um direi-
to inalienável dos povos, é um di-
reito que não se discute. 

—E através da independência 
que os povos alcançam a sua li-
berdade. Mas a independência só 
em si não significa libertação do 
povo, porquanto o essencial para 
que um povo seja livre é não ser 
explorado. Uma independência 
com exploradores é uma indepen-
dência apenas política, é uma in-
dependência fantoche. 

— A FRETILIN preconiza 
uma Independência real, sem ex-
ploradores portanto. 

—Com a derrota dos nossos 
Inimigos, muitos exploradores fu-
giram ou deixaram de ter direi-
to sobre as posses em terra ou 
bens que ganharam à custa do 
povo e por obra e graça do co-
lonialismo. 

— Os bens que eram do povo 
logicamente deverão regressar às 

— A luta continua — esta a 
palavra de ordem de flagrante 
actualidade nos dias que estamos 
vivendo. 

— Com efeito, vencida a reac-
cionárla UDT pela força das ar-
mas, importa vencer outra bata-
lha, esta contra as sequelas do 
colonialismo. 

— No actual momento que es-
tamos vivendo em que a «ordemm 
colonialista mantida através dos 
seus lacaios por uma rede poli-
elal administrativa odiosa se en-
contra desmantelada, encontrá-
mo-nos perante uma situação em 
que a nossa capacidade de orga-
nização se encontra à prova. 

— A luta continua, a luta tem 
que continuar; continua contra 
os vícios de vária ordem que ad-
quirimos pelo colonialismo, as se-
quelas do colonialismo. 

— Estávamos habituando pelos 
colonialistas a ser «irreponsá-
veLs> porque tudo era controlado 

Para haver responsabilidade 
Importa que a pessoa que a vai 
assumir ou que a deva assumir 
tenha consciência clara da situa-
ção em que se encontra em rela-
ção a pessoas ou bens sobre que 
se vai responsabilizar. 

— Timor-Leste encontra-se 
após cerca de 500 anos de colo-
nialismo português, pela primeira 
vez, entregue à responsabilidade 
dos timores. 

— Este facto por si constitui, 
não só uma tarefa honrosa para 
os filhos de Timor, mas sobretu-
do uma responsabilidade histó-
rica para todos nós que estamos 
assumindo responsabilidades so-
bre os destinos de todo um povo, 
o povo de Timor-Leste.  

mãos do povo. Mas importe é es-
clarecer quem é o povo. 

— Quando se fala em povo, 
fala-se em comunidade, em co-
lectividade. O proveito para o 
povo é, por conseguinte, o pro-
veito para colectividade. 

— Destruir um bem que é per-
tença de um explorador, é des-
truir um bem do povo que pode 
regressar outra vez às mãos do 
povo, assim como apoderar-se de 
qualquer bem que foi de um 
explorador é apoderar-se de um 
bem que pertence à colectividade, 
é querer substituir-se aos colonia-
listas. Estas práticas são próprias 
dos inimigos do povo e devem 
ser combatidas como tais. 

— Para um povo ser livre é 
preciso que não haja explorado-
res. 

— E todas as manifestações de 
exploradores, aprendizes ou não, 
não devem ser permitidas — as-
sim o exige a liberdade do povo 
Maubere de Timor-Leste. 

por eles, e vivíamos por conse-
guinte preocupados só com o 
nosso «eu». 

— Importa portanto estabele-
cermos uma ordem por nós con-
trolada para o efeito importa que 
tenhamos consciência disso, que 
assumamos a responsabilidade de 
tudo para podermos melhor ser-
vir o nosso povo maubere. 

— E ter responsabilidade, res-
ponsabilizar-se, neste momento 
significa que olhemos para tudo 
o que existe em Timor-Leste co-
mo património do povo maube-
re. 

A UDT destruiu tudo o que era 
do povo antes de se pôr em fu-
ga. Agora, a responsabilidade 
que nos é exigida é reconstruir-
mos tudo, é cuidarmos bem do 
que ainda existe e produzirmos 
para amanhã. 

Só assim seremos responsáveis 
e capazes de servir o Povo Mau-
-Bere. 

— Assim, para que todos nós 
possamos assumir adequadamen-
te as responsabilidades que nos 
são cometidas pela situação pre-
sente, Importa que tenhamos a 
consciência clara de que estamos 
assumindo as responsabilidades 
relacionadas com os destinos do 
povo maubere. Importa por con-
seguinte que não desbaratemos, 
cada um, aquilo que está confia-
do à, sua responsabilidade, muito 
menos aquilo que não está con-
fiado à sua responsabilidade. 

— Que cada um se responsa-
bilize no sector que está confia-
do e não estrague os bens que 
ainda existem — assim o exi-
gem os destinos de todo o povo 
de Timor.Leste. 

Assim, relativamente aos 
combustíveis, vão ser adoptadas 
medidas de rigoroso contrôle dos 
mesmos, pelo que todo o público 
deverá acatá-las pelo princípio 
de disciplina revolucionária por 
que nos orientamos, pondo em 
evidência o grau de responsabili-
dade que cada um de nós tem 
em relação aos destinos do povo 
maubere que tomámos nas mãos 
por esta viragem política. 

Há contudo o perigo de 
açambarcamento, caso a massa 
toda não venha a ter consciência 
da razão destas poupanças. 

O esclarecimento é uma 
forma de consciencialização polí-
tica.. Como todo o indivíduo que 
é politicamente consciencializado, 
acata e pratica espontáneamente 
a disciplina revolucionária, todos 
os elementos que se encontrem 
mais ou menos consciencializados 
do momento actual que vivemos, 
que exige de todos a responsabi-
lidade dos nossos actos, diligen-
ciem junto dos outros camaradas 

— Para podermos pensar em 
termos de colectividade temos 
que pensar primeiro que somos 
membros dessa colectividade. 

— Representa uma clara e ine-
quìvoca demonstração de cons-
ciência de colectividade em ter-
mos de todo o povo de Timor-
Leste, a boa vontade com que as 
populações das zonas do arroz 
se prontificaram a ceder o exce-
dente da sua produção para so-
corro das áreas mais atingidas. 

— A unidade do povo forja-se 
assim em termo da consciência 
de todos, pensando como mem-
bros desse povo. E como mem-
bros, para que essa unidade do 
povo se consolide há necessidade 
de todos termos a consciência 
clara de que a responsabilidade 
que assumimos em relação a es-
se povo reflecte-se na consciência 

Quando uma causa é justa, es-
ta levará à vitória. A causa do 
povo é uma causa justa, por Isso 
vencemos. 

Vencemos os inimigos do povo 
porque eles nunca poderiam per-
guir os objectivos que sirvam 
realmente as massas por mais 
que propagandeiem nesse sentido. 

A UDT poderia, aparentemen-
t,, demonstrar boas intenções, 
mas estas nunca passariam do 
papel para a prática. A prática, 
portanto, é a melhor prova da 
pureza das nossas intenções. 

Quando pregamos que servi-
mos os interesses do povo, pode-
mos obter adesões, mas estas 
adesões nunca, seriam convincen-
tes se pela prática nos conduzir-
mos diferentemente. 

Foi pela prática que consegui-
mos, nós, todo o povo de Timor-
-Leste, unir-nos e assim mais 
fàcilmente escorraçarmos os nos-
sos Inimigos.  

que tenham praticado abusos, no 
sentido de lhes esclarecer as ra-
zões da necessidade de poupar-
mos. 

O colonialismo criou-nos 
hábitos maus, entre eles o cha-
mado egoísmo que nos leva a 
pensar só na nossa pessoa ou na 
dos nossos familiares e a esque-
cermos que fazemos parte de 
uma sociedade, e, como tal, de-
vemos também pensar nos ou-
tros que são também membros 
da mesma sociedade. O egoísmo, 
neste momento, leva-nos a ser 
irresponsáveis, a pensarmos só 
em nós mesmos, comportando-nos 
como quem se comporta à ordem 
de «salve-se quem puder». 

— Que todos pois tenhamos 
consciência da responsabilidade 
desta viragem revolucionária que 
vivemos para podermos condu-
zir-nos por uma prática revolu-
cionária em prol do povo de Ti-
mor-Leste, em prol da nação in-
dependente que dia a dia vamos 
edificando. 

com que executamos as tarefas 
que a cada um nos for confiada. 

— Em termos de responsabili-
dade de cada um no sector que 
lhe compete, pensar no povo co-
mo membro do povo é executar 
essa tarefa sem mira em com-
pensações pessoais mas sim de 
que o proveito é do povo e nesse 
sentido se deverão orientar todos 
os esforços. 

—A obrigação, por conseguin-
te, é de todos para todos e de 
cada um para todos e não de 
todos só para um grupo ou gru-
pos restritos. 

— S6 assim podemos conferir 
cariz revolucionário às tarefas 
que nos foram confiados para to-
dos melhor servirmos o povo, pa-
ra todos, unidos, esmagarmos os 
inimigos do povo, ou seja, a ex-
ploração. 

A causa do povo exige maior 
responsabilidade. Quando o apelo 
é no sentido da poupança e no 
cuidado das coisas que nos forem 
confiadas neste processo de luta, 
ser€ retumbante a vitória se n.o 
vier a verificar-se nenhuma 
transgressão. 

UNIDADE E DISCIPLINA 

SAO O CAMINHO CERTO 

PARA A VITORIA CERTA! 

• 00 

Face às carências ou faltas de das medidas a fim de reduzirmos 
vária ordem por que estamos ao mínimo possível todos os nos- 
atravessando, vão sendo estipula- 	sos gastos. 

••• 

Descendo ao plano das actua- 
es individuais, a disciplina re-

volucionária exige que superemos 
certas tendências que adquirimos 
do colonialismo. Assim, numa al-
tura em que a causa do povo exi-
ge maior unidade para maior 
responsabilidade, que todos nos 
cinjamos às determinações ema-
nadas dos escalões dirigentes pa-
ra assim podermos vencer me-
lhor a crise económica que poderá 
sergir se não procurarmos aca-
tar essas determinações. 
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4 de Outubro de 1975 	 O JORNAL DO POVO MAU GERE 	 PAG. 3 

O sentido da 

e o racismo 

nossa lut3, 	
libertação e pela independência 

 da nossa Pátria, Timor-Leste. 

Viva a FRETILIN 
Viva a UNIDADE de todo o 

Povo Mau-Bere 
Abaixo o Divisionismo: 

Camarada BimBere 
Porque dizemos que no dia 20 

de Agosto, a FRETILIN iniciou 
um movimento revolucionário? 
Esse movimento é revolucionário, 
porque para além de destruir os 
inimigos da Pátria e do nosso 
Povo Mau-Bere, ele destruiu o 
sistema colonial-fascista e criou 
condições para o estabelecimento 
de uma nova ordem social, para 
a criação de uma nova ordem. 

Se com a Revolução, pretende-
mos fundar uma nova sociedade, 
se queremos formar um Homem 
novo, uma nova mentalidade, en-
tão toda a nossa prática terá que 
sofrer uma modificação mais 
progressiva, cortando assim com 
práticas resultantes de uma 
ideologia colonialista ultrapassa-
da que se conserva ainda em 
muitos de nós. 

Muitos camaradas ainda não 
se aperceberam do sentido da 
nossa luta. Nós lutamos contra 
o colonialismo, contra todos os 
opressores do Povo, contra qual-
quer outra forma de dominação. 
O explorador do povo não tem 
pátria, assim como a exploração 
não tem côr. Um branco que é 
reaccionário, que é opressor do 
Povo, não é acusado de reaccio-
nário, de opressor do Povo por 
ser branco, mas sim por ser co-
lonialista, por viver à custa da 
exploração e opressão do Povo. O 
mesmo se passa em relação aos 
mestiços, aos chineses aos pre-
tos... P, necessário que todos os 
camaradas tomem consciência 
desta luta que vai libertar o Po-
vo. Inimigos do Povo são os co-
lonialistas, os opressores e ex-
ploradores do Povo e todos aque-
les que conscientemente servem 
os interesses desses mesmos co-
lonialistas, opressores e explora-
dores do nosso Povo. Nós, sem-
pre repetimos que combatemos 

toda e qualquer forma de divi-
sionismo; desde o inicio que lu-
tamos pela UNIDADE de todo o 
Povo. O RACISMO é uma práti-
ca divisionista; quem utiliza o ra-
cismo como uma forma de luta 
política, não está a lutar pela li-
bertação do Povo, pois está a 
dividir o Povo, está a destruir a 
teoria da UNIDADE que preten-
demos. 

O colonialismo português nun-
ca conseguiu a UNIDADE do 
nosso Povo, porque era recista, 
porque a dominação e opressão 
do nosso Povo, eram feitas es-
sencialmente por brancos. Nós 
não queremos isso; nós não com-
batemos só para tirar brancos, 
içar uma bandeira diferente da 
dos colonialistas, e colocar um 
Governo de timores que conti-
nuem a explorar e dominar o 
nosso Povo. Há timores como 
nós, que são inimigos do Povo, 
porque não defendem os interes-
se do Povo, pois limitam-se a de-
fender os seus próprios Interes-
ses. Estes deverão ser combati-
dos, porque querem continuar a 
explorar o Povo. 

Como os camaradas devem 
saber, também um timor 
pode ser inimigo do nosso Po-
vo; porém, é fácil de compreen-
der que, se um timor é inimigo 
do Povo, nós não podemos dizer 
que todos os timores são inimi-
gos do Povo. Assim também, se 
há brancos e mestiços inimigos 
do Povo, nós não podemos dizer 
que todos os mestiços e brancos 
são inimigos do Povo. Desde o 
início que, assim como houve 
mestiços e brancos que foram pa-
ra a UDT, assim também muitos 
mestiços e brancos lutaram con-
tra os inimigos do Povo pela sua 

— Para conhecimento públi-
co informa-se que se encontram 
restabelecidas as ligações telefó-
nicas entre Díli e o interior do 
território. Por conseguinte, já é 
possível manter conversações te-
lefónicas e expedir telegrama& 
internos. 

o 
— Reabriu no dia 1 ao público 

o serviço postal de Timor-Leste. 
O serviço de aceitação de cor-

respondéncias para o exterior de 
Timor-Leste funcionará das 8 às 
12 e das 15 às 17 horas. 

o 
— A sucursal da Manutenção 

Militar de Timor-Leste informa 
que encerrou os seus armazéns a 
partir do dia 1 de Outubro In-
elusive, para efeitos de apura-
mento de valores e angariar no-
vos «STOCKS», ficando deste 
modo suspensos todos os forne-
cimentos a particulares até no-
vas ordens. 

— A Sub-Secção Agro-Pecuã,-
ria da secção de Reconstrução 
Nacional chama urgentemente 
para Díli os seguintes Técnicos 
agrícolas, afim de resolver em 
conjunto, e no mais breve espa-
ço de tempo, problemas da sua 
Técnica — Agro-Pecuária: 

— Sá Benevides 
— Tchai 
— Oscar. 

Camarada Bi-Bere 

edo para ti 

estes versos 

cheirando a rosas bravas 

bravíssimas 

e ainda 

a acácias rubras 
da cor da nossa bandeira. 

Quero que os guardes 

religiosamente 

bem dentro de ti 

no mais profundo 
da tua carne 
para depois os regares 

com lágrimas de sangue 

ou de saudade 
nas campas dos camaradas 

já mortos 
que souberam ganhar 

a grande batalha 

da nossa independência. 

Mutto te devem camarada Bi-Bers 

por tudo quanto sofreste 

a honra do Povo Maubere 

e a pátria de Timor-Leste. 

Inácio de Moura 

Outubro de 75 

CAMARADA FALINTIL 
Dizem todos que o luar 
Faz lembrar um grande amor 
Mas sei que a ti te faz lembrar 
Muita mágoa e muita dôr. 

Muita dôr sei que tu sentes 
Porque muitos que tombaram 
São teus irmãos inocentes 
Que os traidores ludibriaram 

Para ti CAMARADA FALINTIL 
Que lutas por este Timor 
A tua Camarada te sauda 
Com estima e ardor 

Continua CAMARADA a lutar 
E conquista o teu, o meu, o nosso Timor Querido 
Pois no fim, bem alto, poderás gritar 
De que conseguiste o teu, o meu, o nosso objective. 

Guardo sempre na lembrança 
CAMARADA FALINTIL com arddr 
O retrato da tua valentia e coragem 
Na defesa deste tio querido Timor 

Rendo-te minha homenagem 
Bem a mereces CAMARADA FALINTIL 
Es para Timor qual imagem 
Que conduz um povo bom e gentil 

Teu nome jamais será esquecido 
O Mau-Bere fala e falará de ti com orgulho 
E em ti deposita confiança 
De um dia ver o povo UNIDO 

Para ti que perdes noites 
Galgando montanhas, 
Atravessando caminhos perigosos 
Para ti que suportas o peso da G d 
Para ti que sofres as ameaças 
Das balas e estilhaços do inimigo 
Para ti CAMARADA FALINTIL 
Meu grande abraço 
Meus votos de que saias vitorioso 
Meu orgulho de te ter como libertador 
Dum povo oprimido 
E minhas saudações Revolucionárias. 

Dili, Timor-Leste, 6 de Setembro de 1975. — Maria Olandina 
F. C. Alves -- Dau-Los. 
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0 ENGAJAMENTO DE NOVAS RELACÕES 
tio iIMOR -DESTE 

(Continuação dda pay. 4i 

formas de relações, os colonialis-
tas tiveram o cuidado de con-
servar esse aspecto negativo -  
o tribalismo — para utilizá-lo 
sempre que fosse necessário. A 
mais recente revolta contra a 
presença estrangeira colonial -  
a guerra de Manu Fahi — foi 
esmagada porque os colonialis-
tas souberam pôr o Povo um 
contra o outro, apesar de ter 
havido, da parte dos chefes um 
juramento para aniquilar os es-
trangeiros colonialistas na nos-
sa Pátria Timor Leste. 

Uma das variantes do triba-
lismo é a divisão do Povo em 
«Luro Mono» e «Loro Sae», em 
«Kaladis» e «Firakus» e a afir-
mação de que uns são superio-
res e melhores que os outros. 
Ainda hoje, apesar de um ano 
de esclarecimento, é frequente 
ouvirmos da boca de muitos ca-
maradas que os «firakus são 
melhores que os kaladis» ou «os 
loro mono não prestam; os lo-
ro sae é que são bons». Essas 
ideias servem muito bem os ini-
migos do Povo mas não podem 
servir a nossa luta, a luta do 
Povo pela sua liberdade, a lu-
ta do Povo para a conquista da 
Independência Nacional. A FRE-
TILIN quer a ITnidade do Povo 
e esta só é possível também 
através do combate às Ideias er-
radas provenientes da sociedade 
tradicional e colonial. 

Vamos ver como estas idei ^.s 
actuam negativamente nas rela-
ções entre militares e milícias. 
Porque acontece isto ? Não é 
muito difícil a qualquer pessoa 
encontrar as razões que provo-
cam o desentendimento entre as 
milícias e os soldados. O sistema 
colonial teve sempre o cuidado 
de não colocar nas suas regiões 
os r7 , iii t ares mobilizados. Um in-
divíduo de uma determinada re-
gião tinha que cumprir o seu ser-
viço militar noutra região; assim 
um indivíduo de Loro Sac não 
lago o serviço militar na sua 
região mas em Loro Mono ou 
noutro sítio. 

A luta armada a que fomos 
obrigados a fazer pelos inimigos 
do Povo. criou a necessidade de 
mobilizar todo o Povo para a lu-
ta, que resultou na criação de mi-
lícias populares. Ora as milícias 
são na totalidade constituídas por 
elementos locais. As ideias tri-
lialiscas e regionalistas actuam 
negativamente nas relações entre 
as iof;icias e militares e estas em 
vez de constituírem uma força 
uniria contra o inimigo, criam 
desconfianças e métodos pidescos 
de contrôle contrários aos prin-
r,pios defendidos pela FRETILIN 
que :=ã.o: • UNIDADE de todo o 
I'ovo c aprendizagem n mútua. ()> 
el(,,ui.-ntoq de fera devem estar 
iizidos cc-nv os locais e entre eles 
deve haver cooperação e troca de 
..-. . ,,~+~~~ IS {, it' :,a( muito úteis 
à Revolução porque permitem 
alargar os nossos conhecimentos 
em relação aos costumes, méto- 

dos de trabalho e riquezas da 
nossa Pátria. De facto, isto não 
acontece por causa do regiona-
lismo e do tribalismo. Os milita-
res porque, na maioria, não são 
da região têm medo de serem 
«assaltados» pelas milícias e es-
tas têm medo dos militares por-
que sendo de outras regiões po-
dem pretender «desarmá-los». Es-
ta situação só pode ser resolvida 
correctamente se todos nós Inte-
riorrizarmos a linha da Frente e 
combatermos as ideias erradas 
criadas pela sociedade tradicional 
e conservadas ou fomentadas pe-
lo colonialismo. A FRETILIN en-
sina-nos que a nossa Pátria é Ti-
mor-Leste; que devemos estar 
unidos, onde quer que nos en-
contremos; a troca de expe-
riências entre elementos de re-
giões diferentes é boa porque nos 
torna aptos a conhecer melhor a 
nossa Pátria e por conseguinte a 
lutar melhor pela conquista da 
nossa Independência. 

O tribalismo e regionalismo 
prodorein também efeitos negati-
vos rias relações entre elementos 
civis e militares. Como sabemos, 
os colonialistas dentro da sua es-
tratégia de oprimir o Povo, mo-
bilizavam elementos de uma re-
gião para outra região. Estes 
cuidados por parte dos colonialis-
tas são explicáveis porquanto é 
mais fácil esmagar qualquer ten-
tativa de rebelião por elementos 
de fora do que por elementos lo-
cais cuja actividade seria pertur-
bada pelos laços de famíliii ou 
amizade. 

N . momento em que as Forças 
Armadas deixam de servir os in-
teresses dos colonialistas e pas-
sam a ser Forças Armadas de 
Libertação de Timor-Leste — 
FALINTIL — tem que haver 
uma alteração nas suas funções. 
A função de reprimir o Povo é 
subtituída pela de libertação. O 
Comité Central de FRETILIN 
definiu correctamente as funções 
das Forças Armadas ao conside- 
rã-Ias como «hra 	rria.cl» do 
Povo e o «braço» tem que estar 
ao serviço do corpo que é o Po-
vo e nunca virar-se contra o 
corpo. Isso significa não só a 
morte do corpo como a dos «bra-

ços» que estão ligados ao corpo. 
Ora, acontece que muitos mi-

litares, infelizmente, por serem a 
camada da população que sofreu 
menos trabalho político, ainda 
não interiorizaram a definição 
das novas funções e assumem-na 
deficientemente e erradamente. 

Há camaradas militares que 
dizem aos civis: «se não fôsse-
mos nós, vocês seriam todos 
mortos pela UDT» ou «nós dei-
xamos a nossa terra, as nossas 
famílias para virmos defender-
-vos». Essas Ideias são erradas 
e mostram manifestações de re-
gionalismo. As Forças Armadas 
ao defenderem o Povo cumprem 
uma tarefa revolucionária cue a 
é a libertacão da nossa Pátria da 
onressão estrangeira colonial e a 
libertacão de todo o Povo da ex-
n1nra.rãn do homem pelo homem. 
Trabalhar para libertar o Povo é  

trabalhar para a nossa liberta-
ção e portanto não é nenhuma 
imposição 1) rt~n_cr às Forças 
Armadas mas 'ln,a iu-"essidade 
da Revoluc,ao. Dentro ao princí-
pio defendido pela FRETILIN de 
que as Forças Armadas são o 
braço armado do Povo que é o 
corpo, o braço não deve sequer 
maltratar ou insultar o corpo. As 
relações entre o braço e o cor-
po devem ser de cooperação que 
visa atingir um objectivo único 
— a Independência da nossa Pá-
tria como um meio para acabar o 
sistema humilhante de exploração 
do homem pelo homem. Para os 
militares assumirem correcta-
mente as suas funções é neces-
sário o combate às ideias erra-
das que provocam desvios ao ob-
jectivo da luta conduzida pela 
vanguarda do Povo — a FRE-
TILIN. 

Os problemas existentes entre 
os Comandos Militares e os 
membros dos Comités Central e 
Regionais merecem uma atenção 
especial. Têm causas diferentes 
daquela que enumeramos ante-
riormente. Desfeito o «apartida-
rismo» desejado pelos colonialis-
tas com a adesão incondicional 
das Forças Armadas à FRETI- 

NOTICIAS 

DO ESTRANGEIRO 

(Continuação da pág. 1) 

Em Camberra, várias organi-
zações progressitas australianas 
promoveram uma manifestação 
de apoio à FRETILIN. 

— Segundo fontes dignas de 
crédito, os 23 militares portugue-
ses que se achavam prisioneiros 
da UDT foram entregues por 
aquela criminosa associação às 
autoridades indonésias. Com  que 
finalidade ? — perguntamos nós. 

Out., 1 

O primeiro-ministro australia-
no Whitlan, num discurso que 
proferiu no Parlamento do seu 
país, afirmou que a FRETILIN 
não pode ser considerada como 
um partido cmunista. 

— Fontes dignas de todo o 
crédito informam que o Vietna-
me do Norte, através de um ar-
tigo publicado num jornal mili-
tar daquele país, apoia a FRE-
TILIN como movimento de liber-
tação de Timor-Leste. 

O nosso comentário: 

Parece que, finalmente, a legí-
tima representante do povo mau-
bere que é incontestàvelmente a 
FRETILIN está a conquistar, pe-
la pureza das suas intenções, as 
melhores simpatias no seio dos 
países progressistas onde os res-
pectivos povos, tal como nós, 
bem sentiram o peso da opres-
são e da exploração estrangeiras. 

LIN processou-se à definição de 
funções. O Comité Central da 
FRETILIN definiu o Povo como 
um corpo com uma cabeça, tron-
co e membros. Compete à cabe-
ça dirigir a luta à qual estão su-
bordinadas todas as outras par-
tes. A cabeça é o Comité Cen-
tral. As Forças Armadas são o 
«braço armado» para defender o 
corpo quanto este é atacado. As 
relações entre a cabeça, o corpo 
e os membros devem ser de coo-
peração. A execução destes prin-
cípios tem encontrado várias difi-
culdades provenientes da substi-
tuição consciente ou não de mé-
todos utilizados pela Fretilin para 
solução dos problemas que são a 
crítica e auto-crítica pela des-
confiança. Enquanto reinar o es-
pírito de desconfiança e de falta 
de abertura, dificilmente poderão 
ser resolvidos os problemas que 
existem no interior entre os Co-
mandos Militares e os membros 
dos Comités Central e Regional 
que trabalham no interior. 

O método correcto para resol-
ver as contradições existentes 
neste nível é a abertura recípro-
ca, o combate às ideias erradas 
e o recurso à crítica e à auto-
-crítica para combater as práti- 

Out., 2 

— Notícias vindas da Austrália 
informam que cerca de 50 mani-
festantes ocuparam a embaixada 
da Indonésia em Camberra, como 
protesto contra as ameaças de 
agressão daquele país ao nosso 
território. 

... 

CAMBERRA — Camberra stu-
dents have been active in the 
cause of independence for -! ast 
Timor. In early Setember a lea-
flet was distributed by students 
in the Australia capital, urging 
the Australia governement to: 

— send diplomatic representa-
tsves to Dili the capital imme-
diately to report on events 

— use its influence to dissua-
de Indonesia from sending in for-
ces, whether as a «peace-kee-
ping» mission or an open invasion 

-- support East Timorese inde-
pondence. 

A number of demonstrations in 

(Continuação da pág. 6) 

tes também já não querem saber 
nada da UDT; outros estão na 
Indonésia e, agora querem inte-
gração... Antes queriam ficar 
eternamente com Portugal; de-
pois mudaram para federação; 
depois já queriam também inde-
pendência; agora três líderes 
fantoches, traidores, frustrados, 
o Chico Lopes, o Mário e o João 
Carrascalão querem integração 
na Indonésia. 

— A APODETI também não  

cas erradas e contrárias aos 
princípios defendidos pela FRE-
TILIN. 

Todos os problemas anterior-
mente enunciados só podem ser 
totalmente solucionados se todos 
nós tivermos um alto sentido de 
organização. Este significa: 

— acatar e cumprir os prin-
cipios defendidos pela FRE-
TILIN 

— submissão às decisões to-
madas pela maioria 

— submissão às decisões ema-
nadas do Comité Central 

— atender sempre os interes-
ses de todo o Povo e não 
de grupos ou minorias ou 
de regiões 

— usar sempre a crítica e a 
auto-crítica como métodos 
de resolver os problemas en-
tre camaradas 

— combater as ideias e práti-
cas incorrectas 

— cooperação entre os vários 
órgãos e não interferência 
de uns nas actividades de 
outros. 

Secção Política 

Mau Lear 

support of FRETILIN have since 
been held. 

DILI — The Australia Society 
for Inter-Countxy Aid (Timor) — 
ASTAT -- has i,°Pn actively 
working in Dili and thourghout 
the territory, providing valuable 
humanitarian aid. 

MELBOURNE — The Presi-
dent of the Australia Union of 
Student, Mr Ian MacDonald has 
issued a press statement expres-
sing the Union's grief and shock 
at news of the murder of UNE-
TIN (National Union of Timore-
se Students) president Domingos 
Lobato (,Sitzí Leok) along with 
ten other FRETILIN militans, 
including leaders of UNETIN. 
The statement also called on the 
Australian governement to act to 
recognise East Timor's right to 
independence. 

VIETNAM — The Democratic 
Republic of North Vietnam re-
cently expressed its support for 
an independent Est Timor and 
its solidarity with FRETILIN. 

existe. Os poucos membros que 
tinha juntaram-se à FRETILIN. 

— A FRETILIN é pois senhora 
absoluta do Timor-Leste. 

— Violação do território do 
Timor-Leste pelo Exército indo-
nésio e por fugitivos da extinta 
UDT, com base em território in-
donésio, em contravenção da 
Carta da Nações Unidas e do 
Direito Internaciconal. 

— Início de inquérito sobre a 
situação dos presos com o fim 
de serem libertados aqueles que 
não forem considerados culpados. 

49 países apoiam a Fretilin 
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Poelwia RevOluciOn Lria 

CRIANÇA TIMOR 
por : Inácio de Moura 

Timor, small pearl of the far A criança timor rante centenas de anos, adornie- 

east gagged over the centuries se fez grande tida 	na sua raiva tipicatn.en ze 

by a distant Lisbon deaf to its crescendo por dentro castanha 	e 	tropical. 	Porém, 
legitimate aspirations for natio- CLANDESTINAMENTE quando o sol de Abril, após qua- 

nal expression now flowers and e cheia de náusea s'; meia centena de anos de erlip- 

grows within the compass of its ou angústia se, finalmente raiou em Por!:ugal, 

powers. The birth was slow. The de catana em punho sua 	terra 	madrasta, a criança 

poor and abandoned child tra- e de rastos pelo chão Timor que encravada na Ilha até 
ced its growth through the grass foi na sua paz então vivia dominada pelo medo, 
of the mountains and plains. Ti- em busca de pão. acordou em sobressalto. 
mor 	endured, camouflaged but Encheu-se de corage,•,n e com 

unquiet, 	sleeping 	through the uma força louca, terrível, indo- 

centuries in the simmering fury 
am vindo reis g 	prontamente 
 

mável, exigiu 	tontamente a sua 

of 	the 	tropics. 	After 	fifty 
chegaram senhores Libertação. 

years of obscurantism the sun 
e outra gente a mais  

finally shone In Portugal. Timor, Que fora sentar-se 

her 	bastard child, then living 
descaradamente Rai 	timur, rai quiac oan ida 

under the terror of the old Por- 
à lareira da criança ne'e hanessan lós murac oan ida 

tugal, a geographical prisoner, 
roubando-lhe o direito Rai Sorin Loro Sae nian, foie la- 

started from its sleep. The child 
se aquecer laia ne'e ai-talic taci balu Lisboa 

Timor arose with a crazy couta- convenientemente. nian queci metin hodi hewai hela 

ge, an Indomitable force and sei- Mas quando a criança lha 	uma 	lidun 	nacucun tinan 

zed its freedom. de todo acordada atus bá atus mia laran; masqui 
de um dia pro outro nune'e, 	mia 	hahú 	moris hodi 

.*. miraculosamente ma'a subasubar ona, hodi dolar 
se fez grande tuir hae naruc e du'ut bot lale- 

Tlmor, esta pequenina pérola do tamanho da sua cor tec 	hó 	tetuc rai 	timur 	nian, 
do oriente longínquo, até há bem a terra estoirou nu'u-dar coçoc oan quiac ida ema 
pouco tempo amordaçada pelas de Raiva Castanha hewai hela. Iha tinan atus hira 
coordenadas geo-políticas lisboe- por todo Timor. ne'e mia laran, mia lae hamoçu an 
tas que distavam milhares de es- hodi hetu netic nia is ran nacali 
quecimentos da sua mais legitima mia slat modun ema tai claran. 
aspiração de terra adulta, come- E aquela criança Maibé, bainhira loto Abril mo- 
çou a crescer por dentro, de for- outrora pequena cu lha tai Portugal, rai bot tai 
ma clandestina, rastejando pelo adormecida na Ilha timur imam haquiac, liu tiha be- 
capim das suas montanhas e pia- tornou-se gigante cie tinan lima nulo, coçoc oan 
nícies, qual criança pobremente e Já cheia de vida tai timur, nebé toba hela lha taoc 
abandonada. Permaneceu, assim, com louca ansiedade mia laran, hacfodac quedas hods 
camufladamente 	irrequieta, du- gritou: LIBERDADE! hader tuir dadaun. 

PRESS STATEMENT 
On the early mornig of Au-

gust 11, Dili and the whole of 
of East Timor was shaken by 
the criminal and undemocratic 
attemp of the Timorese Demo-
cratic Union (UDT) to seize po-
wer. Intelligence sources of the 
Revolutionary Front for Inde-
pendence of East Timor (FRETI-
LIN) had informed the Central 
Committee some days earlier 
that UDT was preparing a coup 
to eliminate all FRETILIN lea-
ders and seize power. FRETILIN 
warred Portuguese authorities to 
take necessary action to prevent 
such a coup. Long before that 
many FRETILIN members had 
been arrested without charge 
by the chief of Police, 
Lieutenant-Colonel 	Magglolo 
Gouveia who later was the co-
mander of UDT military opera-
tions. Until the last hour Gover-
nor Lemos Pires took no action. 
At 23,45 hours of August 10 
exactly 15 minutes before the 
UDT coup, FRETILIN leaders 
took to the hills. On August 11 
the Central Committee of FRE-
TILIN presented to Portuguese 
authorities a proposal for talks 

with UDT, but with the precon-
dition of the rebels being disar-
med. This proposal was ignored 
by the Governor and military 
comander, Col. Lemos Pires. Se-
veral other proposals were pre-
sented in order to avoid direct 
confrontation between Fretilin 
ai,d UDT, but were iga .rred too. 

Meanwhile many people, FRE-
TILIN followers, had already 
been massacred in Mauf:.e, a,-
me, Turiscai, Aileu, Ermera, 
Baucau and many other villages. 
Women and children as 
well as students were killed. Vil-
lages were burnt. On August 15, 
15,45 hours, the Central Commi-
ttee of FRETILIN, realising that 
there was no peaceful resolution, 
decided to call for armed resis-
tance throughout the national 
territory. On August 17, 23,30 
hours, the Central Committee 
was having the unconditional 
support of the military unit of 
Aileu. On August 18, 1,00 hours 
Fretilin had already the support 
of the army unit of Maubisse, in 
the centre of the island. On Au-
gust 19, the Central Committee  

issued a communique addressed 
to the Timorese troops to be pre-
pared for military action. On Au-
gust 20, 00,30 hours, all the ar-
my units in Dili, the capital, had 
joined FRETILIN. Military 
operation against the enemies of 
the people began. 

The following days demonstra-
ted FRETILIN'S high popular 
support and organisational abili-
ty. In a short period of time the 
FRETILIN counter-attack was a 
complete success. Peace and or-
der were restored. 

Despite the fact that FRETI-
LIN has achieved military victo-
tory, the Central Committee of 
FRETILIN has proposed already 
talks over the future of East Ti-
mor. The talks are expected to 
take place in Baucau East Timor, 
on September 20. Fretilin also 
has stressed its recognition of 
Portuguese Government as the 
only authority and the only va-
lid mouthpiece in the process of 
descolonization the Portuguese 
flag is flying in Dili. In proposing 

Baucau as a venue Fretilin stres-
ses that the affairs of East Ti-
mor must be decided within the 
national territory without foreign 
pressures. 

Through the Portuguese Go-
vernement, and directly, FRETI-
LIN has addressed invitations 
for fact-finding missions from 
the ASEAN nations, particularly 
Indonesia, as well as from Aus-
tralia and New Zealand to as-
sess the situation. It must be 
understood that FRETILIN has 
de tacto control of the whole 
territory and welcomes foreign 
observers to visit East Timor. 
The Central Committee of FRE-

TILIN has already indicated on 
a number of occasions its willin-
gness to promote friendship and 
co-operation with the neighbour-
ring countries, particulary with 
Indonesia and Australia. FRETI-
LIN understands that only the 
cooperation of the neighbouring 
govenments in guaranteeing the 
right of the people East Timor to 
independence can be exercised  

will retain peace and stability in 
the area. Any attemt ta suffocate 
the will of the Timorese people 
will cost thousands of lives and 
bring long term instability in the 
area. Accordingly, FRETILIN 
stresses that now and In the fu-
ture after independence will con-
tinually strive to promote frien-
dship and co-operation with In-
donesia and Australia. 

Peace and order have been res-
tored by FRETILTN. Life is re-
turrinz to normality but the war 
left behind it countless problems. 
As a matter of urgency FRETI-
T IN appeals for humanitarian 
aid, such as food (rice and 
flour) , powdered and condensed 
milk for children, medical sup-
pleies and clothincr. FRETILIN 
would welcome. Red Cross co-
operation in the distribution of 
such aid which would be 
distributed throucrhout East TI-
mor without discrimination of 
race, religion or political belief. 

FRETTT .TN Central Commi-
ttee in Dili, East Timor, on Sen-
tember 13, 1.975. — Francisco 
Xavier do Amaral, President. 
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Atravessamos uma hora grave, 
uma hora em que os reaccioná-
rias da UDT apoiados por forças 
governamentais de determinados 
sectores, desencadearam uma ac-
ção armada, subversiva contrá-
ria aos desejos do Povo Mau-Bere 
da nossa Pátria, Timor-Leste. O 
Povo confia em vós. Vós, solda-
dos timores, Povo Mau-Sere com 
armas namão deveis tomar 
uma firme e inabalável deci-
são de assegurar a soberania e a 
Integridade da nossa Pátria. Vós 
soldados timores, não deveis per-
mitir que uma minoria de pri-
vilegiados do regime colonial-
-fascista de Salazar-Caetano con-
tinue a tentar novas formas de 
exploração mais camufladas 
substituindo pretos por brancos 
na máquina de opressão e explo-
ração. 

Estes últimos três dias prova-
ram como a reacção não dorme. 
Pelo contrário armaram-se con-
siderávelmente. Provaram-nos 
também que o terror infundado 
quanto à invasão da Indonésia 
não passam de boatos bem prepa-
rados. A nossa luta deixou de 
ser uma simples luta de indepen-
déncía nacional para passar a ser 
uma revolução, pois queremos 
também acabar com toda a for-
ma de dominação e exploração 
do homem pelo homem.  

terno. Contamos com uma força 
inesgotável e que contribua le-
sivamente para a luta, que é o 
Povo. Disso já deram e estão 
a dar provas, não só todos os 
Mau-Beres de Timor, como todo 
o Povo do Mundo, nomeadamen-
te Moçambique, Guiné, etc. 

Camaradas soldados patriotas 
de Tinior-Leste. 

A UDT, com a criminosa ac-
ção armada, com o seu ataque 
aos quartéis, com o seu as-
sassinato aos soldados de 2.• li-
nha no posto de rádio, e com toda 
a onda de provocações e distúr-
bios, demonstra claramente que 
não querem defender os interes-
ses do Povo timor, que mais de 
quatrocentos anos foi e continua 
a ser escravisado pelo colonialis-
mo português. 

Esta hora é grave e decisiva. 
Exige de nós uma participação 
mais activa e consciente. 

Quando os reaccionários da 
UDT assaltou quartéis, matam 
soldados, vós, como filhos do 
povo que sois, como braço arma-
do do Povo, não deveis consentir 
que estes actos bárbaros e as-
sassinos passem impunes. 

A UDT não tem nem apoio po-
pular, nem apoio das Forcas Ar-
madas, por Isso a sua acção foi 
um fracasso total. 

A luta é nossa. A luta é do 
poovo timor. Nãoprescindimos da 
ajuda dos portugueses, desde que 
essa ajuda esteja ao serviço do 
interesses do povo timor. Mas 
cabe, essencialmente a vós, e 
isto é muito importante a condu-
ção da luta, isto é, tomar o co-
mando das operações. 

Camaradas soldados patriotas 
do Timor-Leste. 

E preciso tomarem cuidado 
porque dentro do Governo, co-
mo comprovaram, há reaccioná-
rios. Os colonialistas não podem 
ajudar os colonizados a liberta-
rem-se. Cabe aos explorados lu-
tar pela sua própria liberdade. 

Deveis actuar imediatamente. 
Não deveis permitir que a reac-
ção se organize. A reacção não 
tem côr, os exploradores não têm 
pátria. Por isso, camaradas, é 
necessária uma vigilância revolu-
cionária e uma actuação decidi-
da contra qualquer manobra ou 
tentativas suspeitas que tendam 
a conduzir a manutenção da ex-
ploração da nossa Pátria Timor-
-Leste e do nosso Povo, Mau- Be-
re e Bi-Bere. 

Viva a FRETILIN! 
Independência ou morte, ven-

ceremos! 

A luta continua em Dili e nas 

montanhas! 

Viva os soldados patriotas ti-

mores! 

Viva os soldados filhos do 
Povo! 

Viva a nossa Pátria Timor-
-Leste Independente! 

Timor-Leste, 13 de Agosto de 

1975. — Nicolau dos Reis Lot ato, 

vice-presidente. 

E verdade! O filhinho da mãe, 
para não dizer de outra coisa 
bem pior, parece querer levantar 
a cabecinha, desprezar a «chu-
cha» adocicada que gostosamen-
te lhe prepararam, e está deci-
didamente disposto a não reco-
nhecer o papá que o criou! 

Vem isto a propósito de uma 
notícia proveniente das bandas 
de lá em que «misters» apodetis 
e udêtês afirmam não reconhece-
rem mais autoridade a Portugal 
para decidir sobre os destinos de 
Timor-Leste, alegando entre ou-
tras burrices, que os acordos ce-
lebrados na tão tristemente cé-
lebre «Estrumeira» de Macau fo-
ram violados. Mas teriam sido 
mesmo violados ? Quais acordos? 
E por quem?... 

Pela FRETILIN que se limitou 
a defender o povo maubere do 
jugo neo-colonial-fascista, ou pela 
reaccionária UDT que começou a 
arruinar Timor, matando e cha-
cinando o povo indefeso, des-
truindo e assaltando casas e ha-
veres pertença do mesmo povo?... 

O meus caros «companheiros 
de luta» (salvo seja!), vamos lá 
por os pontos nos is: de quem 
são afinal os haveres deste pais? 
De vossas mercês, excelências, 
reverências, reticências, que di-
zem que são vossos porque os 
herdaram ou roubaram, ou dos 
r:lauberes que sempe os trabalha-
ram e nunca os saborearam?... 

b «irmãos timorenses» (irmãos 
de quem?), vocês nunca me en-
ganaram. O vosso jogo antico-
munista não consegue tapar os 
olhos nem ao cèguinho mais pin-
tado, quanto mais a este povo 
maubere que tem os olhos bem 
apertos! Esse jogo amanteizada-
riente sujo, à boa maneira dos 
esquemas praticados no «País da 
C~rruncáo» que todo o mundo 
livre bem conhece, está condena-
do ao fracasso. 

Se vós; filhinhos mimados por 
um papá que tão ingénua ou des-
caradamente vos criou, já não 
quereis conversar com Portugal, 
é grande favor que a nós e a ele 
fazeis. Pois nós também sentiria-
mos vergonha se nos tivéssemos 
de sentar a vosso lado,. vós que 
só creirais a sangue, a bafio e 
corrupção! Ide à caca, Ide à caca, 
ou ficai por ai enterrados na 
dita e fedorenta cuja! Por aí es-
tareis muito bem, não restem 
dúvidas. Quem sai ou vai para 
os seus não degenera, lá diz o 
ditado. E se o não diz, dizemo-
-lo nós agora. depois de conhecer-
mos profundamente uns e outros, 
as manhas de uns e outros, os 
desejos igualzinhos de uns e ou-
ires Ah!, filhinhos das mães, 
como solz Ingratos, como sois pa-
tifes, como sois refinadissimos 
traidores, em suma: como sois 
mais udëtés e apodetis do que 
aquilo que pensávamos!!! Mas 
deixai lá: qualquer dia vos dare-
mos a melhor e a mais exacta 
resposta a todas as provocações 
que diàriamente cuspis através 
da Rádio Ramelosa. A boca das 
espingardas dos soldados das FA-
LINTIL também tem umas pa-
lavrinhas a dizer-vos : fogo aos 
traidores! Morte a toda a espé-
cie de traidores, mesmo àqueles 
que cobardemente se escondem 
por detrás de outras bandeiras, 
só reconhecidas no tempo e pelos 
cordeirinhos da velha e moribun-
da pastora! Ah, filhinhos, filhi-
nhós das mães que não reconhe-
cem o papá que vos criou! Como 
quereis que nós possamos tam-
bém doravamente reconhecer-vos, 
qe vós até sonhais entreear a ter-
ra que só ao povo maubere per-
tence e não a vós. 6 desince ra-
cionistas de uma fica, facilmente 
subornáveis por ruplosas e ridi-
culas ofertas!... 

MALI MANES 

TEXTO da 

Mensagem do Comité Central 
aos soldados patriotas 

timores 

'['iro de 	ajada: (1) 

Quando o Filhinho da mãe 
Não Reconhece o Papá... 

Camaradas soldados patriotas Camaradas soldados patriotas 
do Timor-Leste. 	 do Timor-Leste. 

Não devemos temer qualquer Camaradas soldados patriotas 
Inimigo seja ele interno ou ex- du Timor-Leste. 

49 PAISES APOIAM A FRETILIN 
Enquanto que a frente Interna 

da nossa luta pela Independência 
e Libertação Nacional está con-
solidade e enraizada, a frente ex-
terna — em consequência da vi-
tórla interna — também se alar-
ga. Na luta pela Independéncía 
e Libertação Nacional, existem 
duas frentes de luta — Interna 
e externa. Se a frente interna 
é vital para a conquista de ter-
ritório palmo a palmo --- o que 
só se consegue com a adesão das 
massas — a frente externa é 
igualmente vital para que a so-
lidariedade internacional se opo-
nha as forças reaccionárias irter-
nacionais e apoie a nossa vitória 
interna. 

A FALINTIL tem confiado na 
solidariedade internacional. As-
sim, através do Comité Político 
(Departamento de Relações Ex-
ternas) não se tem poupado a es-
forços para divulgar a luta do 
Povo do Timor-Leste pela Inde-
pendéncia Nacional. De uma co-
lónia esquecida a nossa Pátria, 
o Timor-Leste, através da sua 

vanguarda, a FRETILIN, está a 
projectar-se na cena Internacio-
nal, ganhando prestígio e credibi-
lidade como órgão político. 

No último fim de semana teve 
lugar em Lourenço Marques, ca-
pital da República Popular de 
Moçambique, uma conferência in-
ternacional de países afro-asiâ-
ticos, promovida pela heróica 
Frente de Libertação de Moçam-
bique (FRELIMO) e pela Orga-
nização de Solidariedade Interna-
cional de Países Afro-Asiáticos. 
No decorrer da conferência o 

camarada Samora Machel, Presi-
dente da República Popular de 
Moçambique, apresentou uma 
moção de apoio à FRETILIN, a 
qual foi aprovada por unanimi-
dade pelos delegados dos 49 paí-
ses participantes. Salientem-se, 
além da Moçambique, Angola, 
Guiné-Bissau, Cabo Verde, São 
Tomé e Príncipe, Tanzânia, 
Zâmbia, Argélia, República Po-
pular da China, Vietname, Co-
reta, etc. 

A moção de apoio lia-se assim: 
Apoio total à luta do Povo do 

Timor-Leste pela Independência 
Nacional, através da sua van-
guarda a FRETILIN. O Povo do 
Timor-Leste tem o direito de es-
colher o sistema político e eco-
nómico que satisfaz as suas aspi-
rações. Oposição à intervenção de 
Forças estrangeiras, nomeada-
mente Indonésias, no território 
do Timor-Leste. 

O nosso camarada Ramos Hor-
ta após mais uma visita à Aus-
trália, em missão diplomática, 
regressou a Dili, acompanhado 
de vários técnicos que vem pres-
tar serviço nos vários sectores de 
actividade pública, e de vários 
jornalistas estrangeiros. 

No curto período de tempo que 
permaneceu na Austrália, o ca-
marada Ramos Horta contactou 
as seguintes entidades: Grham 
Feaks, director dos Negócios Es-
trangeiros ( departamento do Su-
deste-Asiático) ; Andrew Pea- 

cock, ministro de Negócios Es-
trangeiros por parte da Oposi-
ção; Jim Dunn, director de Negó-
cios Estrangeiros junto do Par-
lamento; Embaixador Português, 
dr. Cabrita Matias; diplomatas 
da Nova Zelândia e da Suécia, 
nomeadamente, David Hennan e 
Lennart Watz. 

O camarada Ramos Horta reu-
niu-se demoradamente com 
vários parlamentares e senado-
re e australianos, emmbros da Co-
missão para Negócios Estrangei-
res australianos, membros da Co-
tros tiveram lugar em Camberra 
e, à noite, na véspera do seu re-
gresso à Dili, o camarada Ramos 
Horta proferiu uma palestra na 
Australian National University 
perante cerca de 200 assistentes. 
Durante todos os encontros 

sobre a situação no Timor-Leste, 
realizados, o camarada Ramos 
Horta abordou os seguintes tó-
picos: 

— Controle absoluto do ter-
ritórlo do Timor-Leste pela FRE- 

TILIN, reinando Paz e Seguran-
ça.. 

— Sob a orientação da FRE-
TILIN a vida no Timor-Leste es-
tá a voltar à normalidade — o 
Povo está a trabalhar com en-
tusiasmo e Fé na reconstrução 
do Pais, quer nas hortas, vár-
zeas, quer na pesca, quer noutras 
actividades. As comunicações 
com o exterior reabertas através 
da Rádio Marconi. A actividade 
comercial também restabelecida. 

— A FRETILIN está a funcio-
nar como um Governo de facto 
de um País independente de facto 
pois todo o território nacional 
está sob contrble e todo o Povo 
do Timor-Leste, apoia a FRE-
TILIN. 

— A UDT já não existe. Co-
meçou a guerra e perdeu-a. Os 
líderes estão divididos — alguns 
estão na Austrália e já não que-
rem nada da sua terra e do seu, 
partido fantoche; outros estão 
mortos ou estão na prisão. Es- 

(Continua na pág. 4) 
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