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 Председник Србије Александар Вучић присуствоваће сутра у Прањанима, у општини
Горњи Милановац, обележавању 75. годишњице Операције Халијард.

  

  Манифестација поводом годишњице почиње у 10 сати, саопштила је Служба за
сарадњу са медијима председника.   

Обележавање Операције Халијард организују Амбасада САД и Фондација Халијард, а
на годишњици ће учествовати амерички амбасадор Кајл Скот заједно са званичницима
Србије и представницима других савезничких земаља које су узеле учешће у тој
операцији спасавања.

  

Предвиђено је да одавање поште почне полагањем венаца и обраћањем званичника, а
наставиће се службом у локалној цркви, пријемом у Основној школи "Иво Андрић" у
Прањанима и концертом оркестра Ратног ваздухопловства САД у Европи, саопштила је
раније америчка амбасада.

  

Операција Халијард је била највећа операција спасавања оборених америчких и
савезничких ваздухопловаца икада. Спасавање је организовано од августа до децембра
1944. године, са писта направљених у руралним деловима Немцима окупиране Србије.
Преко 500 ваздухопловаца је евакуисано из Прањана, захваљујући несебичној подршци
српског народа, који се бринуо о ваздухопловцима, и изградио писту како би омогућио
њихово спасавање, подсетила је амабасада.
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Потомци неколико спасених америчких ваздухопловаца су допутовали у своју прву
посету Србији како би се упознали са потомцима породица које су спасиле њихове очеве
и учествовали на обележавању годишњице.

  

Такође, неколико високо рангираних војних званичника САД ће учествовати у овим
догађајима да би одали пошту наслеђу ових храбрих породица.

  

У Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" синоћ је отворена и изложба "75.
годишњица спасилачке Мисије Халијард", а амбасадор САД Кајл Скот рекао је да ће
САД заувек бити захвалне српским савезницима који су у Прањанима спасли 500
америчких пилота у Другом светском рату.

  

Скот, који је отворио изложбу, рекао је да је Мисија "Халијард" била највећа мисија те
врсте у историји ратовања.

  

- Били смо савезници, раме уз раме, против заједничког непријатеља - рекао је Скот,
који је отворио изложбу и који је говорио о мисији у којој су савезничке ваздушне снаге
кренуле у напад на нацистичке положаје у Румунији.

  

Амбасадор САД је рекао да је 500 америчких пилота спасено захваљујући храбрости и
пријатељству српског народа.

  

- И ова изложба прича нам ту причу и даје нам делић увида у историју - каже Скот и
наводи да се нада да ће многи присутни на изложби у недељу бити и на обележавању
75 година Мисије "Халијард" у Прањанима.

  

Нагласио је да ће у Прањанима, где је локално становништво пре 75 година штитило и
бринуло се о америчким пилотима, бити обележена годишњица Мисије "Халијард" за коју
је навео да је допринела изградњи мостова пријатељства између Србије и САД.

  

 2 / 3



Вучић и Кајл Скот сутра на обележавању 75. годишњице спашавања америчких пилота у операцији Халијард
субота, 14 септембар 2019 12:22

(Танјуг)
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