
Stmco Gonderlagoes a morte
do Trlhunal Rswo! t{{fl0 nhrio

O Tribunal Militar Revolucionirio fulgou e condenou recentemente cinco indlviduos de nacio.
nalidade mogambiGons a pgna de morte e outros cinco.a penas que variam entre quatro a oito
anos de prisSo.

Os cinco elementos condenados A Assim, Jodo Sete, foi condenado a lher, o que o levou a escrever panfle.
pena de morte s6o, El ias Nguil iche seis anos de prisdo por ter cometido tos do movimento contra-revolucion6-
Chumba, Tambuzai Westone, Feniasse um crime de sabotagem por negl ig€n. r io "Afr ica Livre".
Matuwera Muchanga, Francisco Arone cia; Paulo Daniel Mabie, foi conde- Custodio J0l io de Raiva , foi con-
Mandurre e Lucas Jo6o Chitacati la. nado a oito anos de prisSo, por ser denado a oito anos por haver come-
Cometeram crimes de pdrtenga e cola- autor de pertenga e colaboraqAo com t ido um crime de tentat iva de passa-
boragdo- com organizag6es clandesti-  organizag6es clandestinas. Este indivi- gem para terr i tor io inimigo.
nas ("Afr ica Livre" e "Resist6ncia"), duo aderiu voluntariamente i  "Afr ica 

- 
Finalmente, Tom6s dsir ino Jane.

prdtica de terrorismo e rebel i io. Livre" e t inha como missio recrutar foi castigado pelo Tribunal com qua-
Segundo o comunicado ontem tor- jovens para aquela organizagio con- tro Anos de prisSo por co.meter cr ime

nado ptibl ico, os condenados i  pena tra-revoluciondria. de n6o cumprimento do dever de
capital,  part iciparam em massacres de Jos6 Antonio Manhique, foi conde- denuncia.
populag6es, ataques armados contra- nado a 4 anos de prisdo como autor Na pdgina 5 desta edigdo publica,
.revolucionArios, assaltos e sagues. de um crime de ofensas aos dir igentes mos na integra o comunicado a este

Outros cinco elementos foram con- do Part ido e Estado. Na origem desta respeito enviado pelo Trfbunat Mil i tar
denados a penas de pris6o. acqdo, ci0mes por causa de,. uma mu- Revolucion6rio.


