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ПЕРОМ И КАМЕРОМ

ДОГАЂАЈИ
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Захвалност војним пензионерима за све
што су учинили за нашу одбрану упутио је
министар одбране Александар Вулин

аше знање, искуство и
ваш пример нама су
драгоцени. Како се
понашамо према вама, такву
поруку шаљемо онима који
можда желе да постану
припадници Војске Србије.
Сматрам да је један од
најважнијих задатака које
има Министарство одбране
да поново успоставимо
систем који је у претходном
периоду плански и намерно
уништаван, а који је пре тога
бринуо о припаднику Војске од
момента када обуче
униформу... Знам да сте ви
сачували ову војску у
тренуцима када је изгледало
да је никада више неће бити.
Знам да сте је сачували
личном жртвом и вас и
ваших породица. Хвала вама,
хвала вашим породицама
што су разумели да сте део
нечега већег и од мене и од вас,
рекао је, између осталог, на
Свечаној академији
министар одбране
Александар Вулин.

Обележено 25 година

ЈЕДНОМ
Заједнички снимак испред споменика Зебрњак код Куманова
Одавање поште
страдалим
јунацима у Гувији

Млади музичари Крфа интонирали су српску и грчку химну

Заставник који неуморно трага

Свечану академију увеличале су делегације из осам држава
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Пред спомеником Дринској дивизији

И на стогодишњицу од
Првог светског рата
чула се српска труба

Председник Удружења Љубомир Драгањац
говорио је о организацији јуче, данас и сутра

Свечаност је отпочела певањем државне химне Србије

Војни ветеран

Успон на Кајмакчалан

ОКТОБАР 2018.

Наши гости у Војном музеју

У изјави за новинаре министар Александар
Вулин је рекао: ,,Војска Србије наставља традиције наших славних предака, Војска Србије
се унапређује, наоружава и опрема да буде сигурна брана свакоме ко помисли да Србијом
може да разговара језиком силе. Србија напредује, Србија се развија, а њена војска чува
мир. Слава нашим прецима“.
Заставник прве класе у пензији Миланко
Бањанац отишао је до гроба прадединог брата
Илије, да запали свећу и проспе мало мученице крај крстаче.
,,Моји чукун деда и чукун баба Јозо и Јелка из засеока Кршна код Богутовца, испрати-

Испред Спомен-костурнице Зејтинлик приређен је пригодан програм

ли су у једном дану у рат седам синова. Убрзо
затим од туге за синовима у кратком времену
умрли су и једно и друго. Из рата су се вратила четворица. За оном двојицом и даље трагам, да сазнам макар где су скончали, вели
Миланко”.
Један од ходочасника је био пуковник у пензији Миломир Обрадовић, који је навршио 92
године. Поднео је 3500 километара пута, а на
Метеоре се попео без застанка.
Ево још једног податка из историје ратовања. Француски генерал Франш Депере је, после српског јуриша на Солунском фронту, послао савезницима телеграм у коме је писало:
,,Срби иду као олуја, брже иду узбрдо на ВоВојни ветеран
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рас, него савезничке трупе по равници код Доброг поља.” То се до тада није догодило у историји ратовања.
Савезничка свечаност поводом сто година
од завршетка Првог светског рата одржана је
и покрај споменика у Поликастру, на којем је
исписано ,,Деци Француске, Велике Британије, Италије, Грчке и Србије која су верно следећи завете својих предака заједно ратовала,
на овом месту и погинула за слободу и мир у
целом свету, 1916 – 1918”, присуствовали су
званичници Србије и многобројни грађани.
Последња свечаност у низу поводом сто година од завршетка Првог светског рата биће
одржана 11. новембра, на Дан примирја, у Паризу.
З. ПЕШИЋ
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ВОЈНИ

Успомена испред
спомен-костурнице
у Солуну

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

• ГОДИНА ХVI • бroj 1 7 7 • ОКТОБАР 2018.

Обележено 25 година рада УВПС
ЈЕДНОМ ВОЈНИК, УВЕК ВОЈНИК

Венци су положени и у плаву гробницу
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Полагање венца на битољском војничком гробљу
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