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ФОТОРЕПОРТАЖА

Обележевање 100 година од
избијања Првог светског рата

ПУТЕВИМА
ПРИЈАТЕЉСТВА

Одавање почасти и ловорови венци у Егејском мору, на месту Плаве гробнице

Док су полагани венци, труба мајора Љубише
Стојичића оглашавала се култном песмом
,,Тамо далеко"

Историјски
час одржан је
у Мојковцу

У православном манастиру у Албанији

Делегација УВПС положила је венац у
спомен-костурници на острву Видо

Заједнички
снимак са
војним
пензионерима
Црне Горе у
Подгорици
Сусрет са
колегама из
Македоније
Гувија је лука
у коју се 1914.
године
искрцала
српска војска
Пошта
страдалим
српским
војницима на
гробљу у
Тирани

У
Савезничка
свечаност
на брду
Поликастро,
месту где је
пробијен
Солунски
фронт

Почаст
српским
јунацима крај
Морнаричког
крста
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дружење војних пензионера
Србије од 19. до 29. септембра организовало је поход
кроз Србију, Црну Гору, Албанију,
Грчку и Македонију, назван ,,Пут
пријатељства“, којим је обележен
век од избијања Првог светског рата. Укупно 60 чланова и симпатизера наше организације прешло је
пут дуг око 4.000 километара, којим се кретала српска војска од
1915. до 1918. године.
Код споменика Мојковачкој бици
проф др Небојша Дамњановић
одржао је историјски час посвећен
боју у којем је црногорска војска
штитила бок братске српске војске
у повлачењу према Албанији. На
путу према Подгорици учесници
похода посетили су манастире Милешеву и Острог. У главном граду
Црне Горе наше колеге из братске
републике приредиле су вишечасовно дружење. Председник Извршног одбора ГО УВПС Зоран Вуч-

У посети
манастиру
Сопоћани
ковић уручио је домаћинима пригодне поклоне.
После обиласка надалеко познате тврђаве у Скадру, учесници
похода су се обрели у Удружењу
срспко-црногорског пријатељства
,,Морача“ које предводи неуморни
др Павле Брајовић Јакоја. Имали
су прилике да посете библиотеку
са књигама на српском језику и да
разговарају са члановима удружења што предано негују традиције
српског и црногорског народа.
У Тирани је амбасадор Србије у
тој земљи Мирољуб Зарић приредио пријем за учеснике путовања,
а потом је организована посета
гробљу у главном граду Албаније,
где је на споменик нашим страдалим ратницима положен венац и
одата пошта.
У луци Драч, месту одакле је изнурена српска војска, после албанских гудура, бродовима савезника
пребачена на Крф, такође је одр-

жан час из историје. На путу према Грчкој, војни пензионери су посетили село Љубовш, близу града
Фиера, где захваљујући труду и
донацијама тамошњег мештанина
Екрема Дулевића и његових синова, већ четири године ђаци који
имају српско порекло похађају редовну наставу из српског језика.
Учесници похода су присуствовали комеморативним свечаностима на острву Видо, где је делегација УВПС положила венац. Током церемоније све време труба
гардијског мајора Љубише Стојичића оглашавала се песмом ,,Тамо далеко“. Пошта је минутом ћутања одата и над Плавом гробницом у Јонском мору. У Гувији, где
се 1915. године искрцала српска
војска, такође су одате почасти.
Посебно дирљива била је свечаност на српском гробљу Зејтинлинг на Крфу, а комеморативне
свечаности су завршене, на брду

Поликастро, где је пробијен Солунски фронт.
У нашој амбасади у Скопљу војне пензионере примила је амбасадор Србије у тој земљи Душанка
Дивјак-Томић. У Дому Војске Македоније представници ветеранских удружења приредили су за
учеснике путовања пријем.
-Наша национална историја
препуна је јунаштава ратника који
су бранили слободу. Удружење
војних пензионера Србије, негујући славне традиције српске војске,
овога пута је предузело поход у којем смо одали пошту славним ратницима. На комеморативним свечаностима, то посебно радује, било је много младих људи, што указује да потомци и те како цене бесмртна дела својих предака, изјавио је за ,,Војни ветеран“ Зоран
Вучковић, председник Извршног
одбора ГО УВПС.
З. Пешић

Са ђацима школе српског језика у Албанији
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Ветеран
ВОЈНИ

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

Сто одсто водоотпоран!
ИЗДАВАЊЕ АПАРАТА
НА ВОЈНЕ РЕЦЕПТЕ

ВОЈНИ ВЕТEРАН

је једини лист посвећен вама.
У гласилу Удружења војних
пензионера Србије можете да
прочитате све важније
инфромације о војнопензионерској
популацији.
Са ,,Војним ветераном“ се зна
више. Испуните своје време.
Годишња претплата (650 динара)
на лист може да се обави у свакој
општинској организацији УВПС.
Ваш примерак новог броја можете
обезбедити и у просторијама
Удружења: Браће Југовића 19
(Централни дом Војске Србије).
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БОРБА УЗ ВЕРУ
У ПРАВДУ
И ПОШТЕЊЕ

•

Godina HII
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• СЕПТЕМБАР 2014.
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