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Обележавање годишњице од агресије НАТО-а на Србију (СРЈ)

ЗЛОЧИНИ СЕ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ
Да ли је у току трећи
светски рат

Како се дефинише рат вођен
1999. године у СРЈ

Седам деценија од смрти
Јована Дучића (1871-1943)

БИТКЕ ЗА
РАСПОДЕЛУ
ПРИРОДНИХ
БОГАТСТАВА

БОМБАРДОВАЊЕ,
АГРЕСИЈА
ИЛИ НЕШТО ТРЕЋЕ

ВЕЛИКИ ПЕСНИК,
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Poštovani,
U cilju uspostavljanja je
jedne
edne nove saradnje, predsta
predstavljamo
avljamo
osiguranje.
Vam - Sava životno osig
guranje.
postojanja.
ojanja.
Kompanija Sava Re ima
a već iza sebe 39 godina post
Zadnjih par godina je i među najvećim reosigurav
reosiguravajućim
vajućim
kompanijama u region
regionu.
u. Krajem 2008. godine Sa
Sava
ava Re
osiguranje.
osniva Sava životno osig
guranje.
Od tog momenta, mi
m pripadamo velikoj SAV
SAVA
VA RE
kompanija
GRUPACIJI. Pored komp
panija sa evropskog i istočnog tržišta,
osiguravajuće
grupaciju čine i osigura
avajuće kompanije sa prostora
a bivše
Jugoslavije: Maribor i Tilia
T iz Slovenije, Velebit iz Hr
vatske,
Hrvatske,
bak iz
Sava Montenegro izz Crne Gore, Sava Tab
Tabak
Makedonije...
Poslujući više od tri go
odine na tržištu Srbije, Sava životno
ž
godine
formira svoju poziciju. Poziciju i našš razvoj
osiguranje, polako formira
šireenju dobre i kvalitetne slike o živ
votnom
vidimo, pre svega, u širenju
životnom
osiguranju, potrebe za životnim
ž
osiguranjem kako svak
kog od
svakog
nas kao
k
pojedinca,
d
ta
k i potrebe
ko
b našihh najbližih,
bl h, našihh
tako
prijatelja, kolega...
Dobar i kvalitetan živo
ot u danima koji dolaze, mo
ože se
život
može
obezbediti samo DANA
AS ostvarenom kvalitetnom bri
gom o
DANAS
brigom
sutrašnjici.
Svaki dan znači mnogo i to svi znamo.
Ovom prilikom želimo d
a Vam ponudimo jedan proizvod
proizvvod koji
da
je sigurno jedinstven na tržištu – Zlatna jesen. Suština
S
programa je da omog
gućavamo kijentimima da fin
ansijski
omogućavamo
finansijski
obezbede svoje najmil
ije od izvesnih događaja koje
kojje nam
najmilije
pozne godine života do
onose. Reč je doživotnom osig
guranju
donose.
osiguranju
života za lica starija od
d 50 do 80 godine života. Nakon
N
ž
osiguranje postaje bes
splatno
navršene 85 godine života,
besplatno
jučenju
odnosno - premija se viš
še ne plaća. BITNO - pri zakl
više
zaključenju
ovog ugovora o osigura
anju nije potreban zdravstveni upitnik,
osiguranju
a isplata osigurane sumee se vrši u roku od 2 dana.
S poštovanjem,
SAVA ŽIVOTNO OSIG
GURANJE a.d.o.
OSIGURANJE

zivotno.osiguranje@sava-osiguranje.rs
zi
votno.osiguranje@
@sava-osiguranje.rs
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Погром Срба на Косову и Метохији 2004. године

НЕЧОВЕЧНИ САВЕЗНИЦИ
ВАНДАЛА НОВОГ ДОБА

ада је почео организовани погром на
Србе и други неалбански живаљ на простору Косова и Метохије, у јавности су
регистроване спонтане реакције људи који
су та ужасна збивања упоређивали са Вартоломејском ноћи, кристалном ноћи, ,,Бљеском“, ,,Олујом“, ,,Спрженом земљом“...
Командант јужног крила НАТО-а адмирал
Грегори Џонсон, после доласка у Приштину,
након ескалације оружаних дејстава Албанаца, изјавио је да ,,Таква врста насиља у
суштини представља етничко чишћење, које би требало зауставити. Због тога смо и
дошли на Косово“.
Адмирал је био у праву. Али зар НАТО није на Космету у том часу био већ пет година?
Просто је невероватно да 2004. године
трупе Алијансе нису испуниле свој војнички
задатак. С тим у вези, намеће се и питање
какав су задатак заправо имали војници западног војног савеза. Ако се погледа из угла
данашњице, произилази да су се нечиње-

K

њем трупе НАТО-а ставиле на страну наоко
разуларених и подивљалих терориста, а у
ствари диригованих криминалаца, хорде
пљашкаша, превејаних убица, рушилаца
споменика културе, вандала новог доба...
Да ли су на Космету били они специјалци НАТО-а за које се каже да све могу? Зашто им је затајила војничка част? Откуд у
њима страх? Како су уопште могли да затворе очи пред системским насиљем. Кажу
да их није било довољно. Професионалци,
међутим, знају да су припадници Кфора могли да испуне мисију само да су хтели, само
да су реаговали како би војник то требало
да чини. И да их је заиста било мало, само
по себи намеће се питање: Како то да им толико буду неуке процене, на основу којих су
преполовили снаге у односу на оне из 1999.
године? А опет: како тако моћан савез није
кадар да реагује тренутно? Где су им били
авиони, бомбардери који су спремни да посеју смртоносни терет само када одлуче да
без икаквог разлога ударе на Србе? Да ли

је и како је, у том случају, подбацила најмоћнија обавештајна служба на свету?
Многи животи отишли су у неповрат. Јединице НАТО-а нису довољно заштитиле
припаднике неалбанске заједнице. Евакуацијом српског живља, уместо да им заштите животе и имовину, војници Кфора помогли су екстремне Албанце. Свесно или несвесно, намерно или нехајно? Напуштена
огњишта оставили су на милост и немилост
подивљалих Албанаца. Пламени језици
прогутали су све оно што је годинама стварано.
Стратегија која је планирана и диктирана
из једног центра гласила је: уништити све
трагове постојања Срба. Зар је то међународна заједница на почетку трећег миленијума дозволила?
За те злочине нико није одговарао! Где се
деде савест човечанства? Куда иде цивилизација? Има ли правде на овом свету?
Звонимир Пешић
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