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Comissão Permanente da Assembleia Popular. 
Resolução n.° 8/85 

Concede ao Presidente da Presidência da República Socialista 
Federativa da Jugoslávia Radovan Vlajkovic a Ordem 
«Amizade e Paz» do 1o Grau 

COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 

Resolução n.° B/85 
de 28 de Junho 

A amizade e solidariedade fraternais têm sido duas cons-
tantes nas relacoes estreitas que unem os Povos da Jugos-
lavia e de Moçambique, as vanguardas politicas e ideo-
lógicas e os respectivos Estados 

Exprimida através de um firme apoio politico, moral, 
material e diplomático, a acção internacionalista da Repu-
blica Socialista Federativa da Jugoslávia constituiu uma 
valiosa contribuição para a vitoria da luta armada de 
libertação nacional que o Povo moçambicano travava con-
tra o colonialismo português, pela liberdade, pela inde-
pendência nacional e pela paz 

Desde a proclamação da República Popular de Moçam-
bique, como Estado soberano, a amizade que nos une 
à Republica Socialista Federativa da Jugoslávia tem vindo 
a desenvolver-se, materializada numa cooperação positiva 
em vários domínios 

O apoio inequívoco prestado pela Jugoslávia, quer 
a guerra de libertação de Moçambique quer, na fase actual, 
a luta pela consolidação da Independência Nacional e pelo 
desenvolvimento, e fruto de uma experiência histórica co-
mum de luta pala libertação nacional e revela a com-
preensão clara da aspiração dos povos à democracia, 
a paz e ao progresso 

Radovan Vlajkovic é um dos valorosos combatentes 
que na Jugoslavia pugnaram pela liberdade, pela igualdade 
e pela justiça 

Militante activo, Radovan Viajkovic engajou-se, desde 
a sua juventude, nas fileiras do movimento da classe ope-
raria lutando contra a exploração e a repressão dos tra-
balhadores 

Revolucionário experimentado, fiel defensor dos inte-
resses do povo, servidor dos calores do socialismo, Ra-
dovan Viajkovic tem desempenhado cargos de direcção 
partidaria, sindical e estatal de elevada responsabilidade, 
revelando-se dirigente dotado de extraordinárias qualida-
des 

Presidente da Presidência da Republica Socialista Fede-
rativa da Jugoslavia, Radovan Viajkovic simboliza a uni-
dade e a fraternidade das nações e nacionalidades da Ju-
goslavia 

À frente dos destinos do seu pals, Radovan Viajkovic 
aprofunda a politica de coexistência pacifica e de coope-
ração que caracteriza a conduta do Estado Jugoslavo 
nas relações internacionais 

Sob a direcção de Radovan Viajkovic, a República 
Socialista Federativa da Jugoslavia pratica de forma con-
sequente o nao-altnhamento, de cujo movimento é fun-
dador e membro activo 

Radovan Viajkovic é amigo de Moçambique e do nosso 
Povo A frente dos destinos do Estado Jugoslavo as re-
lações de amizade e de cooperação conhecem já um signi-
ficativo avanço e aprofundamento 

São elevados os méritos de Radovan Viajkovic alcan-
çados na sua acção a favor da libertação nacional e em 
prol da amizade entre os povos e da paz entre os Estados 

Assim, sob proposta do Bureau Político do Comité Cen-
tral do Partido Frehmo, a Coims<&o Permanente da As-
sembleia Popular concede a Radovan Viajkovic a Ordem 
«Amizade e Paz» do 10 Grau 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assem-
bleia Popular 

Publique-se 

O Presidente da Republica, Marechal da República 
SAMORA MOISES MACHEL 


