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Да се никада не забораве
зла дела НАТО-а

КРВАВИ
ТРАГОВИ
НЕЧОВЕШТВА

Шта је девојчица скривила
НАТО-у: Милица Ракић

Данас би била научник, понос и
Србије и света: Сања
Миленковић
Извлачење смртно страдалих из порушене зграде
Радио телевизије Србије
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ала Милица Ракић (3) погинула је 17. априла 1999. године
у Батајници током бомбардовања НАТО-а, када је гелер од распрскавајуће бомбе улетео у купатило и погодио девојчицу у главу
док је седела на ноши. Без борбе,
без отпора, малена безгрешна девојчица, убијена у својој кући на
ноши од бомбе разгоропађеног и
ничим изазваног НАТО-а, постала
је симбол страдања Срба од западних ,,пријатеља“.
Сања Миленковић (16) једна од
најбољих и најталентованији ученица Математичке гимназије, којој
је прорицана светла будућност,
смртно је страдала на варваринском мосту, када су се бомбардери НАТО-а окомили на малену варош.
Још 87 малишана у дивљању
нечовештвом задојених плаћеника више никада није заиграло своје омиљене игре, остајући на вечној стражи народа који је толико
много пропатио кроз своју поносну
историју.
Током стравичних бомбардовања, пилоти једине преостале војне
алијансе, тренирани да убијају људе широм света, понашали су се
као да су за џојстиком компјутера,
стрељајући углавном цивилне циљеве.
У бесомучном оргијању оних који имају само људски лик нису поштеђена породилишта, болнице,
школе, избегличке колоне, фабричке хале, стамбене зграде, рафинерије, електрична постројења,
зграде намењене раду и напретку,
информисању јавности, повезивању људи и премошћавању река...
Гађан је чак и воз. Под налетима
експлозија нестајала су добра које
су људи знојем и с тешком муком
деценијама стварали.
Страдања и патње људи тешко
је речима исказати. Бестијалност
злочинаца била је видљива готово
на свакој стопи наше земље, минулих векова крвљу натопљеној.
Србија неће заборавити жртве
агресије. Сећаће их се са посебним пијететом и памтиће стравичне злочине. Људски је праштати,
али још људскије је памтити зла
дела у асиметричном и неправедном рату, када су се припадници
војски 19 најразвијенијих и најбогатијих земаља света, предвођенх
САД, окомили на становништво
мале земље која није хтела да
уступи своју слободу и право на
самосталан живот који никога не
угрожава.
Призори на фотографијама само
су делић трагова нечовештва људи који су сејали смрт у иништавали цивилизацијска дела у име само њима знаних ,,узвишених“ циљева.
Србија памти.
З. П.
Фотографије преузете
из збирке објављене
на изложби ,,Да се не заборави”...

Нису поштедели ни воз у Грделичкој клисури

Разарање и рушевине на све стране то је биланс
,,хуманитарне“ интервенције

На нишану НАТО-а била је и болница ,,Драгиша Мишовић у Београду

Последице касетних бомби којим је гађан Ниш

Хтели су да моистови више не спајају људе,
али у томе нису успели: Нови Сад, 1999.

Какви су умови којима је ово требало?

Погон Фабрике аутомобила ,,Црвена застава“ у Крагујевцу после
пројектила НАТО-а

Све што је с муком током дугог живота стекао, нестало је у
делићу секунде: Чачак, 10. мај 1999.
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIV

• Бroj 146 • МАРТ 2016.

Да се никада не забораве зла дела НАТО-а

КРВАВИ ТРАГОВИ
НЕЧОВЕШТВА

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih
САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата

.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
+ PDV
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата –39.000,00
2.880 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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