САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обележена је 70. годишњица мисије “Халијард“ у горњомилановачком
селу Прањани
На Галовића пољу код Прањана јуче је обележена 70. годишњица мисије
“Халијард“, у којој 19441945 евакуисано око 500 савезничких пилота оборених над
Србијом.
Венце на спомен обележје код бившег аеродрома, положили су први секретар
амбасаде Сједињених Америчких Држава Гордон Дугуд и председник општине Горњи
Милановац Милисав Марковић.
Догађају су присуствовали изасланик председника Републике Србије, Оливер
Антић, представници Министарства одбране, Војске Србије, општине Горњи Милановац,
фондације „Халијард“ и потомака српских и америчких ветерана.
Обраћајући се присутнима први секретар америчке амбасаде Гордон Дугуд је рекао
да се у Прањанима евоцирају успомене на оне који су названи “заборављених 500”,
преносећи честитке председника Барака Обаме народу овога краја за допринос у
спасавању америчких пилота и додао да се и после 70 година ова два народа подсећају
борбе против највеће врсте тираније.
Мисија “Халијард“ једна је од највећих акција евакуације оборених савезничких
авијатичара у окупираној Европи у Другом светском рату. Од августа 1944. до фебруара
1945. године са импровизованих писта у Србији и Босни и Херцеговини око шест стотина
ваздухопловаца пребачено је у америчке базе у Италији. Током Другог светског рата у
Југославији је спасено више од 1.000 чланова савезничких посада, од чега половина на
територији Србије. Оборени пилоти, који су налажени на простору од Ивањице, Ариља,
Златибора, Гуче, Београда до источне Србије и западне Румуније, скривани су, а касније и
евакуисани. Маја 1944. године успостављен је ваздушни мост Прањани  Бари. У првом
лету у Италију је пребачено педесетак савезничких пилота и британска војна мисија при
равногорском штабу
Операција Ваздушни мост је највећа акција спашавања савезничких снага иза
непријатељских линија у Другом светском рату. Највећи број пилота је евакуисан са
импровизованог аородрома у горњомилановачком селу Прањани 1944. године. У
америчким војним круговима ова спасилачка мисија позната је као: Operation Halyard.
Операција Ваздушни мост сматра се за једну од најуспешнијих спасилачких мисија иза
непријатељски линија у историји ратова.
Представници америчке амбасаде и гости јуче су посетили домаћинство породице
Јефтовић где су амерички авијатичари били смештени до евакуације. Они су обишли и ОШ
„Иво Андрић“, обновљену захваљујући донацији амбасаде САД. Одиграна је и ревијална
утакмица између локалног ФК Брезак и тима америчке амбасаде.

