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Амбасадор САД Кајл Скот објавио је да је у свом дому угостио председника Србије
Александра Вучића како би заједно одали почаст савезницима из Другог светског рата,
Србима и Американцима који су 1944. били део "Халијард мисије".

  
  

Imam čast da večeras u svom domu ugostim @avucic  koji nam se pridružio kako bi odali
počast saveznicima iz #WWII , Srbima i
Amerikancima koji su 1944. godine bili deo 
#HalyardMission
#Halyard75
@SpiritAmerica
pic.twitter.com/zygfY6gTUI

  — Ambassador Kyle Scott (@usambserbia) June 19, 2019    

Скот је на свом твитер налогу објавио фотографију са Вучићем.

  
  

Заједно се сећамо Операције Халијард, једног од симбола српско-америчког
савезништва - пре 75 година је храбри народ мале Србије спасио више од 500 америчких
и савезничких ваздухопловаца, у највећој акцији те врсте у Другом светском рату. pic.tw
itter.com/UJd18odw5M

  — Александар Вучић (@predsednikrs) June 19, 2019    

"Спасивши више од 500 авијатичара из седам земаља, уз велики ризик по сопствене
животе и животе својих породица, српски и амерички хероји успели су да изведу највећу
спасилачку операцију у модерној историји", навео је Скот у другом твиту.

  

Амбасада САД на твитеру је навела да се присећају хероја и планирају обележавање
успомене на њих 15. септембра у Прањанима.

  

На твитеру амбасаде објављена је и фотографија на којој се види да свечаности
присуствује и председница Скупштине Србије Маја Гојковић.
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U leto 1944. godine, Srbi i Amerikanci su zajedno organizovali najveće spašavanje savezničkih
avijatičara u toku #WWII . Večeras se prisećamo priče ovih heroja i planiramo obeležavanje
uspomene na njih 15. septembra u Pranjanima. #Halyard75 @Spirit
America
pic.twitter.com/hrdREqhsED

— Američka ambasada (@USEmbassySerbia) June 19, 2019     
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