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Мир Божји, Христос се роди!

Четници и Црква
Тема броја:
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Узиму 1982/83. био сам на од-
служењу војног рока у ка-
сарни која се тада звала

‘’Жикица Јовановић Шпанац’’, у
Ваљеву. Већи део класића већ је ко-
ристио одсуство и полако је дола-
зио ред на мене. Било је негде око
Нове године, када сам на то подсе-
тио водника, а он је захтев пренео
командиру вода, поручнику. Одго-
вор је гласио:

‘’Не можемо те сада пустити на
одсуство, јер може изгледати да те
пуштамо због Божића’’.

Није ми остало у сећању шта
сам им рекао. А и шта сам могао да
им кажем. Једног војника, Слове н -
ца, за кога су сматрали да ‘’прете-
ра но’’ испољава верска осећања,
ста лно су кињили. Ми сви остали
практично смо заборавили на вер-
ске празнике. Први пут у животу
ом рсили смо се и о највећим посто-
вима. Барем ми који смо, до тада,
постили. Чак и уочи Божића, и на
Велики петак, давали су само
мрсну храну.

Пет година касније, 1988, у Сту-
дентском дому у Крагујевцу, који је
такође носио име по једном кому-
нисти - Вити Јанићу, славили смо
Српску нову годину. Масовно -
много студената. Чуо сам да је тада,
или нешто раније, Српску Нову го-
дину прослављала група запосле-
них у предузећу ‘’Годомин’’ код
Смедерева. Ако је то тачно - онда
су они били први. Ако није, Српску
Нову годину, први пут после тзв.
ослобођења, прослављали смо ми.
Реч је, наравно, о јавној прослави.

Још пре поноћи, Студентски
дом је опколила милиција. Из-
бројали смо, колико се сећам, пет
аутомобила. Било нам је забавно да
их посматрамо са четвртог спрата.
Можда смо нешто и добацивали.
Углавном, нису ушли, а ми нисмо
престајали да певамо српске нацио-
налне песме. После сам им прире-
дио још једну провокацију. У
првом наредном броју ‘’Погледа’’
објавио сам чланак под насловом,
колико се сећам, ‘’Студенти, мили-
цајци и Српска нова година’’.

То је све било недавно - тако
рећи јуче. Можемо само замислити
како је било, рецимо, 1950-тих го-
дина. А да и не помињемо прве ме-
сеце по успостави комунистичке
диктатуре.

Данас, Божић је у Србији, као и
у Републици Српској, државни пра -
з ник.

Из имена касарне у Ваљеву од а -
в но је нестало име Жикице Јовано-
вића Шпанца. Сада се она зове
‘’Вој вода Живојин Мишић’’. Међу -
тим, Студентски дом у Крагујевцу
и даље је задржао име ‘’Вита Ја -
нић’’. То је мали знак да смо и даље
на пола пута.

Милослав Самарџић

Српски члан Председништва БиХ, Милорад
Додик, дао је недавно за ТВ Н1 изјаву због које
су се многи читаоци обратили “Погледима“, тра-

жећи објашњење. Та Додикова изјава гласи:
„Ја сам дијете Козаре, васпитан сам на тој врсти

приче и страдања у Јасеновцу. Никада нисам могао
прихватити и негативан однос сам имао према томе да
су четници 1942. на Козари ушли и борили се против
партизана и да су заробили збир (збег) које су предали
усташама, касније су били поклани у Јасеновцу. Гово-
рим о четницима који су били спремни да свој народ
гурну под нож усташама“.

Ова изјава је супротна чињеничном стању. Ни на
Козари, ни ма где, четници нису предавали српске, ни
ма чије, збегове усташама. Напротив, они су током
целог рата систематски спашавали Србе, као и Јевреје,
од усташа (а Јевреје и од Немаца).

Четници нису учествовали у немачко-усташкој опе-
рацији на Козари 1942. године. Они су се током опера-
ције налазили на својим територијама, јужно (Мањача)

ПОВОДОМ ДОДИКОВЕ ИЗЈАВЕ ДА СУ ЧЕТНИЦИ ПРЕДАВАЛИ 
СРПСКЕ ЗБЕГОВЕ УСТАШАМА

ЂЕНЕРАЛ ДРАЖА ДОБИО УЛИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ

и источно (Мотајица) од Козаре. На Козари, у лето
1941, Срби су дигли устанак против НДХ под својим
националним обележјима, међутим, у зиму 1941/1942,
Комунистичка партија Хрватске успела је ове уста-
нике да претвори у партизане под хрватском коман-
дом, као и на Кордуну, Банији и у Северној Лици. Због
тога је раног пролећа 1942. на Козари избио грађански
рат. Оне територије које су потом остале под коман-
дом КПЈ и КПХ, претрпеле су тешке губитке. На
својим територијама, четници су заштитили народ.

Исто тако, током целог рата није забележен случај
да се четници и усташе боре раме уз раме против пар-
тизана, али јесте да се партизани и усташе боре раме уз
раме против четника. Постоји најмање пет немачких
докумената о овоме, из пролећа 1942. у источној
Босни. Током тих борби, четници нису успели да сачу-
вају све цивиле и дошло је до познатог масакра у
Броду на Дрини.

Милослав Самарџић
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Покрет обнове краљевине Србије (ПОКС) са-
општио је да је на њихову иницијативу једна од
крагујевачких улица добила назив Ђенерал

Дража Михаиловић. „Крагујевачка Скупштина је при-
хватила иницијативу ПОКС-а и тиме је након судске,
извршила и моралну рехабилитацију једне од најзна-
чајнијих историјских личности Србије“, наводи се у са-
општењу ПОКС-а.

Они напомињу да је Крагујевац постао први већи
српски град који је доделио назив једној улици по ђе-
нералу Михаиловићу и очекују да то учине и други
градови. Сматрају да ово није само рехабилитација
вође Трећег српског устанка већ и Југословенске војске
у отаџбини.

Прихваћени су и остали предлози ПОКС-а па су

улице добили и свештеник Сава Банковић, затвореник
са најдужим стажом у комунистичким затворима,
затим најбољи ђак крагујевачке гимназије Живомир
Жива Ковановић, кога су комунисти невиног стрељали
са 16 година, уз још 13 крагујевачких ђака.

Такође, улицу је добио и пилот Живица Митровић
који је у априлском рату са крагујевачког аеродрома
одлетео да брани Београд и уписао се у књигу јунака
шестоаприлског рата, наводи ПОКС.

У међувремену, активисти ПОКС-а организовали
су акцију уређења Улице ђенерала Драже Михаило-
вића.

Ова улица налази се у насељу Десимировац, осам
километара од центра, на друму Крагујевац - Топола -
Београд.

Десимировац:
До сада препознатљив по
огромној српској застави, а
од сада и по Улици
Ђенерала Драже
Михаиловића
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Српска православна црква, по-
сматрана и као институција
и у духовном смислу, била је

један од кључних фактора по коме
се, током Другог светског рата ви-
дело ''ко смо и шта смо'', како је то
генерал Дража Михаиловић писао
својим командантима. Другим
речима: Ко је вера, а ко не вера, ко
на Бога хули, а ко се за Бога бори. И
дословно, комунисти су у том рату
''носили капу са три рога и борили
се против Бога'', палили су и ру-
шили цркве и манастоире, пуцали у
чело Христовим фрескама, итд, док
су четници, не чинили, него били
све супротно.

Генералу Дражи Михаиловићу,
као добром вернику, још од прве
фазе рата била је зна чајна подршка
српског патријарха Гаврила, епи-
скопа Ни ко ла ја, митрополита Јо си -
фа, као и скоро свих црквених
ве ликодостој ника, свештеника и
монаха. Патријарха Гаврила и епи-
скопа Ни ко лаја Немци су држали у

заточеништву, али су четнички
иле га л ци успевали да очувају везе
са њима све док крајем лета 1944.
го ди не нису одведени из Србије.
Митрополит Јосиф је мењао пат ри -
јарха Гаврила и налазио се у Пат-
ријаршији у Београду, одакле је
одржавао тајну везу како са пат-
ријархом Гаврилом и епис ко пом
Николајем, тако и са Дражом. У
вези с тим, командант бео г радских
иле галаца, мајор Жарко Тодоровић
''Валтер'', 7. септембра 1942. го дине
пише Дражи:

''Изасланик Николаја и Јосифа
молио да се утврди лозинка за људе
који им се упућују са наше стране.
Усталио сам лозинку 'Пе тар Кара-
ђорђевић'.''

Патријарх Гаврило и епископ
Николај користили су сваку при-
 лику да пошаљу Дражи неку по-
руку, икону, или макар позд рав.
''Био сам код Николаја, имате по-
здрав'', писао је Дражи, при ме ра
ради, један од истакнутих београд-
ских илегалаца, инжењер Дра гомир
Томашевић, 19. септембра 1943.

А Дража је 15. новембра 1943.
писао потпуковнику Драгути ну Ке-
серовићу: 

''Пошаљите неког у манастир
Љубостињу. Мајка Ни ко ла је ва мо -
ли да јавимо да је болесна и да јој
дође монахиња Јулијана или њена
мати Лидија или ма која сестра из
манастира.''

Генералу Дражи
Михаиловићу, као добром
вернику, још од прве фазе

рата била је зна чајна
подршка српског

патријарха Гаврила,
епископа Ни ко ла ја,

митрополита Јо си фа, као и
скоро свих црквених ве -

ликодостој ника,
свештеника и монаха

Нешто касније, 3. јануара 1944.
године, Дража пише капетану Ни-
 коли Калабићу:

''Преко Вашег курира поздра-
вите много епископа Николаја. Ка-
 жите му да не брине. Држимо тачно
свој пут и на том путу ће мо ист ра -
ја ти Божјом помоћи.''

Преко илегалаца мајора Драги -
ше Ракића, команданта Вој во дине,
патријарх Гаврило је на Српско Бо-
гојављање 1944. године послао
Дра жи подуже писмо, које се за-
вршава следећим речима: 

''Уз топли архипастирски благо-
слов и искрени братски поздрав, са
дубоким поштовањем и великим
дивљењем великом Чи чи и њего-
вим херојским саборцима доста-

вити одговор. Пат ри јарх Гаврило.''
Максимално ангажовање Срп -

ске православне цркве у покрету
Дража је наредио 21. фебруара
1944. године. У тој наредби он је,
по ред осталог, прописао градњу
цркви брвнара, посвећеној српској
војничкој слави Видовдану. Колико
је за сада познатог, Дражини чет-
ници су током рата изградили 22
цркве. Скоро све ове цркве кому-
нисти су после рата порушили, али
је 1990-тих година почела њихова
обнова.

Ранијих година војници и офи-
цири постили су и при че ш ћи вали
се по својој вољи, док је уочи Вас -
крса 1944. године Дража на редио
обавезан пост и причест за све. Ово
је његова наредба од 22. фебруара:

''Пошто ускоро наступа Ускр ш -
њи пост, наређујем да се оба ве зно
пости прва и последња недеља. По-
нављам прва и последња не деља.
Ово важи за све старешине и вој -
нике. Последње недеље да се об а ви
причест обавезно за све. Скре ћем
пажњу командантима да је ово по-
требно из верских разлога, као и у
циљу пропаганде и економије.
Стога да то команданти обја сне по-
тчи ње ном људству, а никако да
прете смртном казном. За време
целог поста сем тога да се пости
свака среда и петак.''

Касније, Дража је добио низ из-
вештаја о причешћу четника, а ис-
 товремено и народа. Уз причест је
често организована закле т ва ре-
грута који пре рата нису служили
војску, тј. који нису имали при лике
да се закуну на верност краљу и от-
аџбини. Масовне заклетве регрута,

С вером у Бога!
Уочи сваког Божића, као и уочи других празника, Дража је слао поруке свим командантима. Духовни
живот је чинио можда највећу разлику између четника са једне и комуниста са друге стране

Тема броја: Четници и Црква

Генерал Дража Михаиловић током једног верског обреда. До њега је протојереј Будимир Соколовић, верски референт Врховне команде

Дражина Божићна порука
У време божићних и васкршњих пра з ни ка, четничке радио станице су

сваке године преносиле бројне депеше са чес ти ткама, а Дража је слао бо-
жићне и васкршње поруке. Дра жи на божићна порука за 1944. годину,
послата свим радио ста ни цама 3. јануара, гласи:

''Најтоплије честитам светле празнике Христовог рођења свима бор-
цима Југословенске војске у Отаџбини, са жељом да у Новој години по-
стигнемо коначног успеха у нашој борби за Кра ља и Отаџбину. Уверен
сам да ћемо у овој години победити све на ше непријатеље и да ћемо у
овој години извојевати слободу. Да жи ви Њ. В. Краљ Петар Други! Да
живи Југословенска војска у Ота џбини''.
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увек уз чинодејствовање свеште-
ника, обављане су још од почетка
рата. Свештенство је служило и у
дру гим прили кама, попут прослава
српске војничке славе, Видовдана.
Колико је познато, најмасовнија је
била прослава Видовдана коју је
орга ни зовао 2. равногорски корпус,
28. јуна 1944. године у селу Лазац,
на планини Јелици. На фотогра-
фијама се види да је скупу присус -
т вовало преко 10.000 војника и
цивила. Са велике, украшене би не,
говорници су се обраћали присут-
нима уз помоћ микрофона и по -
јачала. Службу Божију служила су
23 свештеника.

Од јуна 1944. године у мана-
стиру Каленић организован је ми-
 си онарски курс, који је водио
је ро монах Јован Рапајић. Наредбу
свим командантима, да на курс по-
шаљу одабране људе, Дража је из -
дао 3. јуна:

''За активирање верског мисио-
нарства сваки корпус послаће на
курс погодне људе за верски рад у
јединицама и међу народом и то на
сваки срез по једнога. Особине које
треба да имају канди да ти: да су ин-
телигентни, са више разреда гимна-
зије, да су по бо ж ни и да хоће да
пропагирају побожност. На прво
место у обзир до лазе учитељи, про-
фесори и богослови. Кандидате
упутити та ко да најдаље до 15. буду
на терену 1. шумадијског корпуса.
Ко манданти корпуса ће се ангажо-
вати да се кандидати упуте бе з-
условно и на време, а до 10. јуна
известиће о избору Врховну ко -
манду.''

Курс је трајао две недеље. Дра -
жа је 4. јула наредио потпуковнику
Кесеровићу да три припадника ње-
говог корпуса, која су завршила
курс - Радомира Марића, Драго-
љуба Станковића и Драгомира На-
ранџића - пошаље у Источну
Бо с ну, у штаб потпуковника Осто -
јића.

Касније, јеромонах Рапајић је
отишао на службу у Врховну ко -
манду, као један од верских рефе-
рената. Главни верски референт
Врховне команде био је протојереј
Будимир Соколовић. На крају рата,
комунисти су убили Рапајића и Со-
коловића и још два ве рска рефе-

тори Дражиног покрета у Шу ма-
 дији. Стрељали су их Немци 21. ок-
тобра 1941. године у Шу ма ри цама.
Дан раније Немци су стрељали и
попа Драгоја Алексића, код кога су
пронашли муницију. Сва три свеш-
теника били су са ра дници капетана
Душана Смиљанића, ко ма нданта
Гружанског чет ничког одреда.

Командир одељења за препаде
на немачке транспортне возове у
околини Лапова био је је ромонах
Никанор Паљић из ма на  стира Вра-
ћевшница, који је за свог помоћ-
ника узео Мићу Вељ ко вића
''Ка луђера''.

рента Врховне команде: јеромонаха
Јелисија По по вића из манастира
Благовештење и протојереја Јустин
Ђ. Ил ки ћа.

Као и кроз читаву српску исто-
рију, и у Другом светском рату све -
ш  теници су се ангажовали и у
бор беним јединицама, често на ко-
ма ндним положајима.

Најпознатији свештеник који је
мантију заменио пушком био је вој -
вода (мајор) Момчило Ђујић, ко ма -
н дант Динарске четничке ди  визије.

Прота Сава Божић, Солунац, ма -
јор по чину, био је команда нт Тр е-
 ба в ског корпуса. Одредом
Тре баваца послатим у помоћ че т ни-
цима на Мајевици крајем 1942. го-
дине командовао је поп Ди ми  трије
Сте  фановић, који је том приликом
погинуо. У Треба в с к ом корпусу
борио се и резервни капетан поп
Милош Ботић.

Од јуна 1944. године у
манастиру Каленић

организован је ми си -
онарски курс, који је водио
је ро монах Јован Рапајић.

Наредбу свим
командантима, да на курс

пошаљу одабране људе
Поп Радојица Перишић био је

један од вођа устанка у Хер це го-
 вини 1941. године, а касније један
од нај по узданијих борбених ко ман-
даната. Године 1942. добио је звање
чет ничког војводе. По гинуо је ап -
ри ла 1945. године у борби против
усташа на Лијевча по љу.

Резервни поручник поп Селим -
ир Поповић, рођен у селу Шта вљу
код Сјенице, организовао је од-
брану Срба од муслимана од пр вих
дана рата 1941. године. Постао је
командант четничког од ре  да на том
терену, а после је био командант
позадине Сјеничке бри  гаде и једног
батаљона у овој бригади. 

Командант Јадарске бригаде
Церског корпуса био је резе р вни
капетан јеромонах Георгије Бојић
''Џиџа'', предратни игуман мана-
стира Троноша.

Прота Андра Божић из Ба-
дњевца и поп Јован Кнежевић из
Кра гујевца били су први организа-

Монах и свештеник у цркви у
селу Личје Петроније Ми љ ковић
најпре је организовао Пећанчеве
четнике у нишком Зап ла њу, а по -
том прелази у Дражин покрет. Био
је један од организатора Чегарског
корпуса и војни свештеник Ни-
шавског корпуса. Ко мунисти су га
заробили и стрељали јула 1944. у
Доњем Дра гов љу. Миљковић је
иначе учествовао у Првом светском
рату као оф ицир српске војске. На-
пустио је војску и замонашио се
после ра та, када је имао чин мајора.

Блачки парох Михаило Попо-
вић, ''Мика Јастреб'', 1941. го ди не је
командовао Пећанчевим Блачким
одредом, а потом прелази у Дражин
Топлички корпус. Убијен је од ко-
муниста пред крај ра та.

Прокупачки парох Слободан
Станковић био је први организатор
Дражиног покрета у Топлици и
Бублици. Заробили су га и стре-
 љали комунисти септембра 1942,
на Малом Јастрепцу. У то вре ме
био је војни свештеник Топличког
корпуса.

Медвеђански парох Вучедол Ка-
раусић 1941. године био је Пе ћан-
чев четник, а потом прелази у
Дражину организацију. За робили
су га Бугари и предали Немцима,
који су га стрељали 2. де цембра
1942. године у Лесковцу.

Поп Миладин Петровић из
Доње Лепенице код Српца, пред ра -
тни члан четничке организације,
као избеглица најпре је био на
служби у Чегарском корпусу.
Рањен је 1943. године, а потом се
вра ћа у родни крај и постаје војни
свештеник и члан војног суда Сре -
дњобосанског корпуса. Убијен је од
комуниста 1946. године. Ње гови
посмртни остаци пронађени су
1999. године, када је екс ху миран и
сахрањен.

Дража на служби Божијој

На планини Јелици, 1944:
Велики број свештеника на прослави српске војничке славе Видовдана



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 05ДЕЦЕМБАР 2019.

ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Документарни филмови о чет-
ницима, у продукцији пред-
узећа за кинематографију

‘’Погледи’’ из Крагујевца, све ус-
пешније налазе пут до гледалаца.
Реч је о филму ‘’Генерал Дража
Михаиловић’’, који је премијерно
приказан децембра 2018. године,
као и о филму ‘’Заиста отписани’’,
чија премијера је била октобра ове
године. Само у децембру 2019,
филмови су приказани, или је
пројекција заказана, у четири места
у Србији и Републици Српској
(Ивањица, Остружница, Београд и
Бијељина). 

Први пројекат ‘’Погледа’’, од
када су пререгистровани на кине-
матографску делатност - издавачка
и даље постоји, али је у другом
плану - био је документарна ТВ се-
рија ‘’Краљевина Југославија у
Другом светском рату’’. Серију је
откупила државна телевизија Пољ-
ске, три ТВ станице у Чешкој и
Словачкој и једна у Републици
Српској. У Србији, ТВ гледаоци је
и даље нису видели. Шест епизода
приказано је само у биоскопу Ки-
нотеке у Београду, у оквиру једне
вечери документарног филма и
једна епизода је приказана на скупу
‘’Двери’’ у Чачку. С друге стране,
ова серија је приказана у више де-
сетина сала у српској емиграцији,
при чему су сакупљани прилози, на
основу којих је настављен рад на
новим пројектима.

Када су ти нови пројекти за-
вршени, први пут се десило да се
филмови о четницима више прика-

зују у Србији и Републици Срп -
ској, него у емиграцији. Исто тако,
одјек приказивања филмова много
је већи у Србији и Републици Срп -
ској, јер овде постоји компактна
маса српског становништва.

Најпосећенија до сада била
је пројекција филма

“Генерал Дража
Михаиловић“ у Бања

Луци, 15. октобра 2019, у
препуној сали Банског
двора. Било је око 500

гледалаца
Најпосећенија до сада била је

пројекција филма “Генерал Дража
Михаиловић“ у Бања Луци, 15. ок-
тобра 2019, у препуној сали Бан-
ског двора. Било је око 500
гле далаца, а многи су се вратили,
пошто филмско платно више није
могло да се види ни из хола. Филм
је награђен великим аплаузом.

За овакву посету велике заслуге
има организатор, Србско сабрање
“Баштионик“, коме председава
Пре драг Аврамовић. Ово удру-
жење успешно организује низ ак-
ци ја, међу којима и акцију
“За   дужбина за Косово и Мето-
хију“. 

Као аутор, присуствовао сам
пројекцији, а моје изјаве објавиле
су три ТВ станице, међу којима и
РТРС, у Трећем дневнику, као и на
свом сајту.

Пројекцији су присуствовале и
многе истакнуте личности из Бања
Луке, као и из других градова Ре-
публике Српске. Највећу пажњу

Дража пуни сале
Први пут се десило да се филмови о четницима више приказују у Србији и Републици Српској, него у
емиграцији. Исто тако, одјек приказивања филмова много је већи у Србији и Републици Српској, јер овде
постоји компактна маса српског становништва

Србија и Република Српска

изазвала је посланица Народне
скупштине РС Јелена Тривић, која
је објавила фотографију из Банског
двора, уз коментар да “Дражин пат-
риотизам и данас може бити звезда
водиља.“ На сајту БНТВ, чланак о
речима Јелене Тривић је данима
био у врху, јер је имао највише ко-
ментара. 

У говору после пројекције, на-
гласио сам да сам почаствован што
се налазим на овом историјском
месту, у најлепшем здању Бања
Луке, саграђеном пре скоро 100 го-
дина, да буде центар западне
српске престонице.

Друга по посећености била је

пројекција у Српцу, 13. новембра,
на којој је присуствовало око 300
људи. На трећој пројекцији заре-
дом у РС, у Српском културном
центру у Модричи, 30. новембра,
било је око 100 људи.

У Србији, најпосећенија пројек-
ција била је у Крагујевцу, 27. но-
вембра, са око 370 гледалаца. 

Све ове пројекције биле су бес-
платне. У биоскопу, са плаћеним
картама, највише гледалаца видело
је филм о Дражи у Ужицу, 232, где
је био два дана на биоскопском ре-
пертоару. Ово је преглед свих
места у којима је до сада приказан
филм о Дражи, са бројем гледа-

Бански двор, Бања Лука: Обраћање аутора после пројекције

Филм о Дражи у Српцу
У кино сали дома културе у Српцу, пред више од 300 присутних, 13.

новембра је одржана пројекција филма ''Генерал Дража Михаиловић''.
Организатор је био Центар за културу и спорт, у чије име је присутне по-
здравио и дао кратак осврт на настајање филма и досадашњи рад аутора
Милослава Самарџића, господин Стеван Умљеновић, виши стручни са-
радник за културу. 

Пројекцији су присуствовали и многобројни чланови Уједињеног
равногорског покрета из цијеле Републике Српске, као и гости, равно-
горци из Чешке, те свештеници СПЦ из србачке општине. Одржавање
ове пројекције филма о Дражи је имало посебан значај за Србац из два
разлога - први, што је Србац био најдуже ослобођено мјесто у пороб-
љеној Европи, што се говори и у самом филму, а други, што су оволи-
ким доласком људи, и поред перфидних притисака и позива на бојкот од
стране појединих удружења, Српчани показали да почињу полако да се
кидају окови комунизма у којима се овај град још увијек налази. 

Треба напоменути да је ово једини град у БиХ који још није про-
мијенио ни један назив улице који је дат у бившој СФРЈ по неком ко-
мунистичком ''хероју'' или датуму из комунистичке историје. Тим више,
оволико присуство посјетилаца показује да има наде да се Србац врати
својим српским корјенима. 

Верољуб Малетић
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6. Биоскоп Билећа, март 2019,
око 40.

7. Биоскоп Ариље, април 2019,
31 продата карта

8. Шабац, градска сала, април
2019, око 80 људи.

9. Хамилтон, април 2019, црква
на Бартону, око 50.

10. Аделејд, дом ''Дража Михаи-
ловић'', 11. мај 2019, око 40 људи.

11. Биоскоп ''Арт'' Ужице, 25. и

26. мај 2019, 232 продате карте.
12. Ваљево, јун, око 40.
13. Лазаревац, 1. јул, око 50.
14. Љубовија, јул, 15 гледалаца
15. Монтреал, јул, око 40.
16. Цирих, 30. и 31. август, 15

гледалаца. 
17. Бања Лука, 15. октобар 2019,

око 500 људи.
18. Ивањица, 25. октобар 2019,

45 продатих карата.
19. Нова Грачаница, Чикаго, 3.

новембар, око 100 гледалаца
20. Патерсон, 11. новембар 2019,

40 гледалаца. 
21. Србац, 13. новембар 2019,

300 гледалаца.
22. Крагујевац, 27. новембар

2019, 370 гледалаца.
23. Модрича, 30. новембар 2019,

око 100 гледалаца.
Укупно: 2.387 гледалаца.
Филм ‘’Заиста отписани’’ до са -

да је видело око 550 гледалаца. Нај -
ус пешнија је била пројекција у
ам фитеатру Правног факултета у
Београду, 5. новембра, коју су ор-
ганизовали Савез студената и
Група ‘’Принцип’’. Било је око 350
гледалаца.

Пошто нема средстава за рек-
ламну кампању - филмови су сами
себи реклама. Како се шири вест да
су филмови ‘’кул’’, јављају се
појединци и организације из разних
места, тако да се очекују пројекције
у Младеновцу, Књажевцу, Нишу,
Новом Саду...

‘’Погледи’’ управо приводе
крају рад на новој ТВ серији,
‘’Приче из музеја’’. То је, у ствари
историја српског народа, с акцен-
том на Шумадију, у девет епизода.
Уједно, то је први пројект ‘’По-
гледа’’ који је подржала једна
државна установа - Град Кра-
гујевац.

Завршетак прве сезоне, од три
получасовне епизоде, очекује се у
јануару 2019. године. Потом се на-
ставља рад на филмовима о војво-
дама Јевђевићу и Ђујићу, као и о
Калабићу.

‘’Политика’’ о филму о Дражи
Остварило се и оно што је раније било тешко очекивати: Афирмати-

ван чланак о филму ‘’Генерал Дража Михаиловић’’ објавила је и ‘’По-
литика’’, најстарији дневни лист у Србији. Чланак је објављен 6.
децембра у штампаном издању, а сутрадан и на веб сајту овог дневника,
где је одмах постао један од чланака са највише коментара. Поред оста-
лог, ‘’Политика’’ пише:

Крагујевац – „Много сам хтео, много започео, али је ратни вихор
однео мене и моје дело...” Када су се чуле ове речи генерала Драгољуба
Драже Михаиловића, измученог оптуженика, које он изговара у судници
на крају монтираног процеса, у публици је настало комешање. То је пре-
тпоследња секвенца документарног филма о команданту Југословенске
краљевске војске (у отаџбини), аутора Милослава Самарџића, уредника
некадашњих „Погледа”, који је, у организацији Покрета обнове Краље-
вине Србије, приказан у препуној сали Скупштине града Крагујевца.
Трен касније, када се на екрану појавила фотографија мртвог Драже и
његовог оскрнављеног тела, сви су занемели...

Самарџићев документарац о четничком вођи већ је приказан у 22
града у Србији, Републици Српској и иностранству. Премијера је била
у Аделејду у Аустралији децембра прошле године, а аутор каже да је
највише публике било на пројекцији у Бања Луци.

Филм траје 114 минута и нуди обиље документаристичке грађе, коју
је аутор, како сам каже, сакупљао годинама. Снимање је помогла Орга-
низација српских четника „Равна Гора”, са седиштем у Чикагу.

У документарцу се појављује чак 11 саговорника. О Дражи, првом
герилцу у Другом светском рату, говоре његови саборци, сведоци рат-
них и поратних дешавања, амерички историчари.

Посебно су интересантна сведочења пуковника Милоша Костића,
припадника „зелених беретки”, Дражиног курира Уроша Шуштерича,
који говори о формирању четничког одреда у Словенији, адвоката Петра
Мићића, који је бранио Дражу, као и запажања професора Грегорија
Фримана, стручњака за Други светски рат на Балкану, аутора књиге „За-
борављених 500” о спасавању америчких пилота у акцији „Халијард”, те
његовог колеге Кирка Форда, чији кабинет красе Дражина биста и слика.

Филм се може поделити у три дела. Први говори о школовању Драже
Михаиловића и његовом учешћу у балканским и Првом светском рату,
други, најдужи, посвећен је дешавањима у Другом светском рату, а у
трећем делу је осветљена трагична судбина вође четничког покрета.

лаца:
1. Аделејд, децембар 2018,

око 100 људи
2. Петровац на Млави, фебруар

2019, око 50. 
3. Калгари, 15. фебруар, 30 гле да-

 лаца
4. Биоскоп Требиње, два пута,

март 2019, око 80.
5. Биоскоп Невесиње, март 2019,

око 40.

Амфитеатар Правног факултета у Београду уочи приказивања филма ‘’Заиста отписани’’

Током приказивања филма ‘’Заиста отписани’’ у биоскопу у Ужицу

Плакати испред биоскопа у Ужицу: Терминатор 4 и Заиста отписани

Пуковник Драган Крсмановић, историјски консултант за филмове, 
о. Јадранко Стојковић и Милослав Самарџић, испред цркве у с. Копривна

код Модриче, где су се окупљали четници Требавског корпуса и где је
боравио ђенарал Дража
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Српска народна одбрана у Канади. на челу са
председником Зораном Цвијетићем. честита нашој

братској Организацији српских четника "Равна Гора"
и брату председнику Драгану Селаковићу, свим ро-

дољубивим Србима, Српкињама и драгој српској ом-
ладини, празник Христовог рођења и Нову 2020.

годину, уз поздрав: 

МИР БОЖИЈИ, 
ХРИСТОС СЕ РОДИ!

СРЕЋНА НОВА 2020. ГОДИНА!

сестрама
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Деда Мане Срдић честита срећне и ве-

селе Божићне празнике Христовог рођења
фа милијама Срдић, Узелац, Белами, Пене-
ф а дер, Радојчић и Сурла, Централној уп ра -

ви и браћи саборцима широм света,
род бини, и кумовима у Енглеској, Србији

и САД.  Поздрављам све са: МИР 
БОЖИЈИ, ХРИС ТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА

И УСПЕ Ш НА НОВА 2020. ГОДИНА!
Мане Срдић

To my relatives, kumovi, friends and mem-
bers of the Organization of Serbian Chetniks

“Ravna Gora”, wishing you all a MERRY
CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!

MIR BOŽIJI, HRISTOS SE
RODI!VAISTINU SE RODI!
Nikola Mandić, Jr. – Cleveland

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ
браћо и сестре Срби у расејању, отаџбини,

Косову и Метохији!
Небојша и Славица Ашанин

Поздрављам вас Божићним поздравом и
желим срећну и благословену Нову 2020.
годину, да је Господ благослови миром и

изобилним благословом својим.
Мир Божји – Христос се роди!

Прота Војислав Павловић – Хамилтон

Чланству Организације српских четника
„Равна Гора“, српским четницима широм
света, нашој драгој родбини, кумовима и
пријатељима, МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС
СЕ РОДИ!СРЕЋНА и БЛАГОСЛОВЕНА

НОВА ГОДИНА!
Петар и Сњежана Милутиновић са
породицом– Чикаго, Илиној САД.

Свој родбини, кумовима, пријатељима и
муштеријама желим срећне наступајуће

Божићне празнике Христовог рођења као и
срећну и успешну 2020. годину, и све по-
здрављам са: ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИ-

СТИНУ СЕ РОДИ!
Дејан и Керен Срдић са фамилијом

Join your CHETNIK Organization – Sup-
port the cause!  To PRESERVE strong family
values and tradition.To CARE for the elderly
and HELP those in need.  To KEEP alive the
memory of our ancestors.  To PROTECT our

churches, cemeteries and historical monu-
ments.The Chetnik idea is not political.  It is

tradition.  MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI!
SREĆNA NOVA GODINA!
Srbo and Nataša Radisavljević 

and family

Свој родбини, кумовима и пријатељима,

Срећне наступајуће Божићне празнике
са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС
СЕ РОДИ! СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА

НОВА ГОДИНА!
Алекса, Јелена, Наталија, Стеван 

и Катарина Ченић

Помаже Бог! Браћо и сестре четници,
свеколики народе српски, наша краљевска
породицо Карађорђевић и наше целокупно

свештенство Српске православне цркве,
МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Свако добро од господа Бога свима Вама
желим!

Драган и Велибора Спречо 
са фамилијом

Чланству Организације српских четника
‘’Равна Гора’’, свим патриотским Србима,
свој родбини, кумовима и пријатељима че-

ститам наступајуће Божићне празнике!
МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

СРЕЋНА НОВИ ГОДИНА!
Душан Мандић – Кливлeнд

Свој родбини, кумовима, пријатељима и
чланству Организације српских четника

„Равна Гора“,срећне наступајуће Божићне
празнике са поздравом:  МИР БОЖИЈИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА

ГОДИНА!
Никола Мандић, ср. са супругом-

Кливлeнд

Члановима Организације српских чет-
ника  „Равна Гора“, свим родољубивим

Србима, свој родбини, кумовима и
пријатељима,  Срећне наступајуће Бо-
жићне празнике! МИР БОЖИЈИ, ХРИ-

СТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА
ГОДИНА!

Душан и Даница Иванчевић 
са фамилијом

Свим члановима Организације српских
четника "Равна Гора", родбини, кумовима
и пријатељима, најискреније честитке за

наступајуће Божићне и новогодишње праз-
нике, уз жеље да празнике проведу у миру
и добром здрављу, испуњени радошћу и
љубављу, и са много узајамног разуме-

вања, толеранције и даривања.
Ненад, Јелица и Марко Чудић

Никола и Ан Мандић са породицом
честитају наступајуће празнике родбини,

кумовима, пријатељима и свим члановима
ОСЧ “Равна Гора”, традиционалним по-
здравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ

РОДИ!  СРЕЋНА НОВА ГОДИНА 2020! -
Хамилтон

Милка Мандић са сином Душаном
честита празнике родбини, кумовима,
пријатељима и свим члановима ОСЧ

“Равна Гора”, Божићним поздравом: МИР
БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА

НОВА 2020. ГОДИНА! - Хамилтон

Свој родбини, кумовима и пријатељима
честитамо наступајуће празнике Христова

рођења са поздравом:  МИР БОЖИЈИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА

ГОДИНА!
Петар Свилар са супругом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са
поздравом:МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ

РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Ђуро и Милица Иванчевић 

са фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике

са поздравом:МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС
СЕ РОДИ!СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Исаило и Србобранка Иванчевић 
са фамилијом

Кумовима, родбини, пријатељима и
свом Српству у Отаџбини и широм света
честитамо Божићне празнике и Нову го-

дину. МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ
РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Зоран, Милица, Димитрије 
и Меланија Цвијетић

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике

са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС
СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Драган и Марица Иванчевић

Добро здравље, мир у души, радост у
мислима, младост у срцу, успех у раду и

пуно среће свима. Христос се роди! 
Срећан Божић!

Алекс Самарџија са фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике

са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС
СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Никола и Босиљка Иванчевић

Желимо свим Србима широм света
срећне празнике Христовог рођења. Мир

Божји, Христос се роди! Равна Гора 
победити мора!

Фамилија Слободана Левнаић

БОЖИЋНИ ПРИЛОЗИ
ЗА СРПСКЕ НОВИНЕ /

CHRISTMAS 
DONATIONS FOR THE
SERBIAN NEWSPAPER

Перица П. Совиљ                    $100 USD
Драган Селаковић                   $100 USD
Ђорђе Јовановић                     $100 USD
Дени Раковић                           $100 USD
Петар и Милан Контић            $100 USD
- За покој душе оца Николе Контића
Милош Вјештица                     $100 USD
Вукашин Савић                         $50 USD    
Дејан Ашанин                           $50 USD
John and Pera Klaja $25 USD
- In loving memory of Joća 
and Ljubica  Stanisavljević.
Dane and Mary Pokrajac $25 USD
Радош и Десанка Дабижљевић $25 USD

Мане Срдић                                $25 USD
Дејан Срдић                                $25 USD
Алекса Ченић                              $25 USD
Зоран Живановић                       $25 USD
Слободан Левнаић                     $25 USD
Драшко Ждеро                           $25 USD
Душко Сурла                              $25 USD
Зоран Цвијетић                          $25 USD
Ђорђе Грбић                              $25 USD
Никола Мандић                         $25 USD
Милка Мандић $25 USD
Ђорђе Маријан                          $25 USD
Прота Војислав Павловић        $25 USD
Алекс Самарџија                       $25 USD
Момчило Добрић                      $25 USD
Ненад Чудић                              $25 USD
Милан Милићевић                    $25 USD
Саво Вукелић                            $25 USD
Данијел Радојевић                    $25 USD
Душан Пухар                            $25 USD
Никола Мандић Јр. $25 USD

Небојша Ашанин           $25 USD
Петар Милутиновић      $25 USD
Србо Радисављевић       $25 USD
Драган Спречо $25 USD
Душан Мандић               $25 USD
Никола Мандић, Ср        $25 USD
Тома С. Поповић             $25 USD
Душан Иванчевић           $25 USD
Петар Свилар                   $25 USD
Ђуро Иванчевић              $25 USD
Исо Иванчевић                $25 USD
Драган Иванчевић           $25 USD
Никола Иванчевић          $25 USD
Милош Пушкар               $25 USD
Милан Јовић                    $25 USD
Владе Павичић                $25 USD
Mike Suvajac $25 USD
Ненад Златковић             $25 USD
Mitch Yovich $25 USD
Mitch Žegarac $25 USD
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Мир Божји, Христос се роди! Срећна нова 2020. година! Merry

Christmas and Happy New Year 2020!
Draško Ždero and family

Свој родбини, кумовима и пријатељима желимо срећан Божић.
Христос се роди, ваистину се роди! 

Љубица и Зоран Живановић
– Хамилтон, Канада

Нашим члановима, родбини, кумовима и пријатељима, желимо
честитати срећне Божићне и новогодишње празнике, са поздра-

вом  МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА 2020.
ГОДИНА!
Ђорђе Грбић

Свој родбини, кумовима и пријатељима, желимо срећне насту-
пајуће Божићне празнике, са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИ-

СТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА
ГОДИНА!

Момчило, Мартина, Милан и Сања Добрић

Члановима Организације српских четника  „Равна Гора“, свој
родбини, кумовима и пријатељима,  Срећне наступајуће Божићне

празнике! МИР БОЖИЈИ, 
ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА 

ГОДИНА!
Милош Пушкар са супругом

Честитамо наступајуће празнике Христовог рођења свој род-
бини кумовима и пријатељима са поздравом: МИР БОЖИЈИ,

ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Милан Јовић са супругом

CHRIST IS BORN!!!  To all our Orthodox brothers and sisters
around the world, warm wishes.  Rejoice in the salvation of our Lord

Jesus Christ!  Today a King is born!  Great joy to all!
Miloš Vještica family of Chicago, IL.

Мир Божији, Христос се роди! Срећна нова 2020. година!
Merry Christmas and Happy New Year 2020 from Duško Surla

and family

Свој родбини, кумовима и пријатељима, желимо срећне насту-
пајуће Божићне празнике, са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИ-

СТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА
ГОДИНА!

Ђорђе Маријан са фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима, желимо срећне насту-
пајуће Божићне празнике, са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИ-

СТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА
ГОДИНА!

Фамилија Милана Милићевићa из
Нијагаре Фалс

Срећан Божић свим Србима!
ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Ненад Златковић

MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI! Sretni Božićni praznici svom
srpskom četničkom narodu!  Želi Vam

Mike M. Suvajac sa familijom
МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! Срећна нова 2020. го-
дина!  MERRY CHRISTMAS and Happy New Year 2020!

Саво Вукелић са фамилијом

To my relatives, kumovi, friends and members of the Organization
of Serbian Chetniks “Ravna Gora”, wishing you all a MERRY

CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!  MIR BOŽIJI, HRISTOS
SE RODI! VAISTINU SE RODI!

Mitch Yovich

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!  Срећни Божићни и но-
вогодишњи празници свој браћи, сестрама, пријатељима, кумо-

вима и фамилији.
Лара, Никола, Катарина и Данијел Радојевић

Wishing Merry Christmas and Happy New Year to our family, ku-
movi, friends and to all Serbian Chetnik Organizations!  MIR BOŽIJI,

HRISTOS SE RODI! Srećna Nova godina 2020!
Dušan and Mara Puhar

Супрузи Зофији, фамилији у Србији и пријатељима широм
света, МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА

2020. ГОДИНА!
Тома С. Поповић

To my relatives, kumovi, friends and members of the Organization
of Serbian Chetniks “Ravna Gora”, wishing you all a MERRY

CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!  MIR BOŽIJI, HRISTOS
SE RODI! VAISTINU SE RODI!

Mitch Žegarac

Свој родбини, кумовима, пријатељима и свим патриотским
Србима, честитам наступајуће Божићне празнике!  МИР БО-
ЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВИ ГОДИНА!

Владе Павичић

ОРГАНИЗАЦИЈА СРПСКИХ ЧЕТНИКА
“РАВНА ГОРА“ – АУСТРАЛИЈА

672 Frankston Dandenong Road Carrum Downs Victoria
Позива све црквено-школске општине, 

српске националне и спортске организације, 
да заједнички прославимо

ЧИЧИНУ СЛАВУ – „СВЕТИ НИКОЛА“
Која ће се прославити у 

СРПСКОМ НАЦИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ
„ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ“

У Карем Даунсу 
(код цркве Свети Краљ Стефан Дечански)

У недељу 15. децембра 2019.
Божија служба почиње у 10 сати, а после службе

сечење славског колача и славски ручак 
за све присутне госте.

Домаћин славе је брат Борислав Поповић.
ДОБРОДОШЛИЦУ ВАМ ЖЕЛЕ УПРАВА

Секретар Саво Ковачевић
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У710-том броју "Српских но-
вина", чији сам вишего-
дишњи читалац, од јуна

2019, на страни 14 објављен је чла-
нак Андрије Комненовића ‘’Џон
Кенеди’’ на ћевапима, који, на жа-
лост, садржи више нетачних пода-
така па ће Ваши читаоци бити
погрешно информисани. Аутор
текста је изгледа засновао овај чла-
нак на извору који је на жалост био
непоуздан. Овим кратким дописом
желим да се учине исправке како
би Ваши читаоци били коректно
обавештени.

Наслов овог чланка се односи на
некадашњег америчког Председ-
ника Џона Кенедија. Међутим, пре
него што је постао председник,
Џон Кенеди није могао у периоду
када је био сенатор (1953-1960) да
долази у ‘’Српску круну’’ пошто
тај ресторан није ни постојао у то
време. 

У фокусу чланка је ресторан
"Српска круна" (Serbian Crown) и
мајор Воја Пантелић, који је на-
водно отворио тај ресторан. Међу-
тим, чињенице говоре другачије:
Воја Пантелић (В.П.) није повезан
са рестораном "Српска круна". Пе-
десетих година прошлог века В.П.
је отворио у Џорџтауну један мањи
локал (име нисам могао да сазнам)
односно кафе који је радио неко-
лико година. Нешто касније, у

Српски ресторани у Вашингтону
Конгресмени и људи из политичког живота Америке нису долазили у "Српску круну", већ су долазили у
српски ресторан "Континентал",  који је две године држао  (1965-1967) Николица Петковић, резервни
официр југословенске краљевске војске и један од старешина у војсци Драже Михаиловића

центру Џорџтауна, популарног
краја у Вашингтону, у "М" улици
В.П. је 1961. отворио ресторан

Реаговања

"Код Одете" (Chez Odette) који је
назван по имену његове супруге,
францускиње. Ресторан са францу-
ским и српским јелима је био веома
успешан и добро посећен. После 14
година рада ресторан је затворен,
1974. У том ресторану је радио и
Предраг Пајић и оно што је у
чланку написано у вези са позна-
тим гостима ресторана ‘’Српска
круна’’ оноси се у ствари на ресто-
ран "Код Одете". В.П. је умро 1981.
а његова супруга Одета 2018. го-
дине. 

Конгресмени и људи из поли-
тичког живота Америке нису дола-
зили у "Српску круну", већ су
долазили у српски ресторан "Кон-
тинентал",  који је две године
држао  (1965-1967) Николица Пет-
ковић, резервни официр југосло-
венске краљевске војске и један од
старешина у војсци Драже Ми-
хајловића. Ресторан се налазио на
Пенсилванија авенији и био је само
пар блокова удаљен од Капитола.

Што се тиче ресторана "Српска
круна", ту нису долазиле познате
личности српске политичке емиг-
рације као у ресторан "Код Одете",
али он се најдуже одржао - пуних
40 година. Потребно је поменути
да се "Српска круна" није налазила
"у елитном вашингтонском крају
Џорџтаун" већ у северозападном
делу Вашингтона. 

Ресторан су у партнерству отво-
рили 1972. године Златан Стаме-
нић (З.С.) и француз Рене Бертања.
З.С. је као млад имао узбудљив
живот за време Другог светског
рата, када се храбро борио прво у
четничкoм покрету а затим после
бекства из немачког логора у фран-
цуском покрету отпора. 

Иначе, пре овог ресторана З.С.
је крајем шездесетих година држао
ресторан "Дан и ноћ" (Jour et Nuit)

са француском кујном у центру
Џорџтауна. "Српска круна" је
имала француску, руску и српску
храну на свом јеловнику. 

Међутим, после две године ло-
кација у Вашингтону је продата,
ресторан са новим власницима је
затим изгорео а ресторан "Српска
круна" се преселио у Falls Church,
предграђе Вашингтона у Вирџи-
нији. 

Ресторан ‘’Континентал’’
се налазио на

Пенсилванија авенији и
био је само пар блокова

удаљен од Капитола
Из здравствених разлога као и

услед несугласица са пословним
партнером, З.С. се крајем осамде-
сетих година прошлог века пову-
као из ресторанског бизниса, али
ресторан је са француским власни-
ком наставио да постоји под истим
именом и сличним јеловником као
раније, све до 2012. З.С. је умро
2011 године.

Чланак Андрије Коменовића
садржи и друге нетачности, као
нпр. да је П. Пајић био "дугого-
дишњи шеф европског и слави-
стичког одељења највеће
библиотеке на свету, Конгресне
библиотеке у Вашингтону", Влатко
Мачек није "чешког порекла", како
је написано, већ хрватско/слове-
начког, и др. 

Од осамдесетих година па до
данас било је још пар ресторана и
кафеа које су држали Срби у Ва-
шингтону, али писати о њима не би
био релевантно у овом контексту.

Ђорђе Јовановић

Детаљ са смотре 2. јуршног корпуса, пролећа 1944. на Равној Гори. Између Драже и поручника Дугића
‘’Хусара’’ је поручник Николица Петковић



12 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER ДЕЦЕМБАР 2019.

Any remaining Serbian intelli-
gentsia, who were in some
way or another able to escape

the communist pogroms, or showed
sympathy to Chetnik formations in
their vicinities, were under great
threat of liquidation. In some cases
they quietly attempted to counter
communist drones/followers who
used subversive nationalist slogans
and history to hide their true intent,
which was based on revolution.  Yet,
in areas with populations willing to
resist, and not yet fully under the con-
trol of communist functionaries, Ser-
dar’s victory demonstrated resistance
under Chetnik command was possi-
ble.  Serdar was a skilled police offi-
cial from before the war, well aware
of the plans, and essence of the com-
munist program, while understanding
their underhanded methods of fulling
revolutionary goals.  

However, Serdar was alone, he
was insufficient to compete with the
widespread Party apparatus, helped
by sitting peacefully in Nazi-Ustasha
controlled Zagreb, unmolestedly plan-
ning to destroy Serdar and his small
force and all Nationalist fighters.
Only one day after the Battle of
Ljubovo, the Party ordered the cap-
ture of Jovica Serdar, for his alleged
“spreading of enemy propaganda”.  

Because of still intact communica-
tions, not destroyed by Partisans in
most areas, the Party was latterly able
to telephone its members near
Ljubovo, telling them to kidnap and
put Serdar on trial.  He was arrested
and, following a short show trial, was
sentenced to death, yet somehow, he
was sent with only two Partisan
guards for execution, where he was

Broken spear (2)
After relatively bloodless takeover, the weapons seized by the Chetniks in the Battle of Ljubovo were driven around
Lika, in a false show of force, claiming victory by the Party and its partisan fighters!  Most of the villagers had not
yet heard of the battle and were more than pleased with the triumphant news of communist victory

able to then overpower them and es-
cape.  As this drama unfolded, Parti-
sans swiftly infiltrated Serdar’s area.
The heavy hand of Marxist law came
with them, seven Chetniks were or-
dered to be shot and the rest were re-
quired to dawn the red star on their
caps.  Serdar’s capture confused the
young Chetniks, who were left lead-
erless, surrounded by large numbers
of threatening Partisans from local
villages, who used their local contacts
to sway the leaderless men, forcing
the Chetniks to succumb to their pres-
sure. 

On February 2, 1942, the
headquarters of the Party in
Croatia sent instructions to
its commissars in Lika, Kor-

dun, Banija and Gorski
Kotar, requesting they begin
intense propaganda against
the Royal Government in

Exile, and to initiate recruit-
ing Croatian nationals into

the ranks
After this relatively bloodless

takeover, the weapons seized by the
Chetniks in the Battle of Ljubovo
were driven around Lika, in a false
show of force, claiming victory by the
Party and its partisan fighters!  Most
of the villagers had not yet heard of
the battle and were more than pleased
with the triumphant news of commu-
nist victory.  As the parade marched
through Lika, many young Serbs
joined up, increasing Partisan muscle
as they went, unaware of the happen-
ings beforehand.  Willing to fight the

History

oppressor, this procession bore great
fruit, and in just a few days over one
thousand men joined the ranks in the
Udbina and Korenica areas.  Some
believed it did not matter which group
they were part of, so long as they
fought the Ustasha, while others saw
no sense in dividing and went with
the stronger side in their home area. 

On February 2, 1942, the head-
quarters of the Party in Croatia sent
instructions to its commissars in Lika,
Kordun, Banija and Gorski Kotar, re-
questing they begin intense propa-
ganda against the Royal Government
in Exile, and to initiate recruiting
Croatian nationals into the ranks.  On
February 8, the Party ordered all local
headquarters to suppress and focus on
stopping Chetnik influence upon the
Serbian people throughout the en-
tirety of NDH (Independent State of
Croatia). 

A few days later, Veco Holjevac
told Ćanica Opačić that all fighter
wearing šubare were to remove them,
and the Titovka was to be worn with
a five-pointed red star.  At first
Ćanica was silent, something seamed
wrong about this order, but then re-
lented and obeyed.  That afternoon,
Ćanica met with Captian Lalić, com-
mander of the largest Chetnik group
in Kordun.  When informed of the
Party order, Lalić called Ćanica crazy
and displayed great anger at the non-
sensical demand.“We’ll see who’s
crazy if you don’t execute this order”
retorted Ćanica.  Yet something was
eating Ćanica on the inside, he was
fighting his conscience, even if for a
short time.  Were they not resisting
together?  

Ćanica’s attempt to sway Lalić

and his Chetniks met with failure, he
went back to Holjevac and asked for
more time to implement the order.  It
was rejected out of hand and Holje-
vac asked the Party in Zagreb for
guidance.  A few days later a large
Partisan detachment made of ethnic
Croats surrounded Lalić and his men,
taking him and eighty Chetniks pris-
oners.  Holjevac, a Croat, suggested
to the Party that Lalić and his men be
brought before a “People’s Court”
and be prosecuted by locals as well as
known Serbs, that way the Serbian
population of Kordun would not
question the charge against the Chet-
niks, and more support for the Party
would be aroused.  

The Party and Holjevac feared a
revolt against the Party, which could
be sparked if these Chetniks were not
shown to be traitors.  They needed to
be prosecuted and shot as culprits hin-
dering the struggle against fascism, so
“good” Serbs had to be used in the
trial.  As the most educated Party
members were Croats, and were sta-
tioned in Zagreb, Ćanica Opačić was
ordered to prosecute the Chetniks.
Lalić and his eighty men were
charged with “hostile propaganda and
against the fight for Brotherhood and
Unity of the Yugoslav peoples”.
Opačić fulfilled his function and had
them sentenced as charged and shot
the same day.

Nikola Plećaš “Nitonja” was a
Partizan battalion commander in the

Sixth Croatian (Lika) Division.  In
1943, he managed to escape the

Partizans and crossed over to the
Chetniks.

Nikola Plecas Nitonja (kneeling first from right) with the part of the Komitsky Detachment of the Dinarа Chetnik Division, 
which he commanded
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By George VUJCIC

For the third edition of Chroni-
cling the Lives of Serbs in North
America, I will be covering the life of
Vasa Debeljacki who is interred in
Dolovo, Serbia.

Vasa Debeljacki was born in the
village of Dolovo near Pancevo on
December 20, 1901. After serving his
military duty, he was a photographer
and in the years between the two
World Wars he was one of the best
photographers in the region of Banat.
In World War II, he suffered as did
many Serbs. In 1958, his sister Lju-
bica invited him to move to Canada
and he did – moving to Toronto. 

He got a job as a cleaner in a hos-

Vasa Debeljacki
Brought up in the Serbian Orthodox spirit, he loved his church and his people.  His love towards his people was
evident by his effort and contribution to uncover the truth about Serbs

pital and he also had a small photog-
raphy store. A hard worker, he man-
aged to buy a number of houses and
financially stand on solid feet. He also
brought over his mother Marija to
Canada who passed away in 1971. 

After Vasa’s sister Ljubica
Nikolov passed away, Vasa decided to
leave everything he earned to the Ser-
bian Orthodox Eparchy of Canada as
was recommended to him by his good
friend Prof. Jovan Jovetic. He donated
his house and property in Niagara
Falls to the Eparchy of Canada and he
donated his property in Montreal to
the Serbian Orthodox church in
Dolovo. He was the first benefactor of
the Eparchy of Canada and helped it
expand. 

Chronicling the Lives of Serbs in North America

He also donated 15,000 Canadian
dollars to help build the Church of
Saint Sava in Belgrade. 

While on his death bed,he ex-
pressed his wish to pass away in his
home village of Dolovo. He made the
trip there with his nephew where he
passed away on November 24, 1986.
He is interred in his home village as
per his wish.

May we always remember and be
grateful to our church benefactors.
May God rest the soul of Vasa Debel-
jacki and may his memory be eternal.

Vecnaja pamjat!

Професор енглеског језика,
др Вида Марковић,
преводилац на суђењу

генералу Дражи Михаиловићу,
1946. године у Београду, дала је
својевремено интервју Телевизији
‘’Студио Б’’. Професорка
Марковић разговарала је тада са
новинарком Данком Којадиновић.
Захваљујући колегиници Данки,
добили смо транскрипт овог
драгоценог, а давно заборављеног,
интервјуа.

Професорка Вида Марковић
тада је рекла:

Тек што сам напустила Танјуг,
није прошло ни два месеца, позвао
ме је Владо Дедијер и рекао да ће
по мене доћи кола. Одвезли су ме у
Министарство војске. Онда нам је
он саопштио да ћемо отић у непо-
знатом правцу, да ћемо превест оп-
тужницу Драже Михаиловића и да
ако једна реч о томе процури -
''знате шта вас чека''.

Тек што сам напустила
Танјуг, није прошло ни
два месеца, позвао ме је

Владо Дедијер и рекао да
ће по мене доћи кола.

Одвезли су ме у
Министарство војске.

Онда нам је он саопштио
да ћемо отић у непознатом

правцу, да ћемо превест
оптужницу Драже

Михаиловића и да ако
једна реч о томе процури -

''знате шта вас чека''
Стрпали су нас у један комби

без прозора. Стали смо пред мини-
старство за информације. То је
било до садашњег чешког послан-
ства. Изишао је Вељко Кораћ.
Пошто сам знала да ћемо то да пре-
водимо (на енглески), кажем: 

- Вељко, пази да укрцају ма-
шине латиницом.

- Шта се ти у све мешаш, ја о

Ново сведочење о суђењу Дражи
‘’Очигледно је било да су неки од њих дрогирани. Такав утисак су остављали. Стављани су пред готов чин.
Није им дата могућност да потпуно одговоре на постављена питања’’, сведочила је професорка енглеског
Вида Марковић, преводилац на суђењу

томе водим рачуна!
Дошли смо до одредишта.

Нисмо знали где смо. И нема ни
једне машине - била је у колима
само ћирилична. Имали смо рок од
три дана, а први смо изгубили јер
није било ни једне машине. 

Сместили су нас у нечију пред-
ратну викендицу. Уопште нисмо
имали могућност да спавамо.
Увече су дошле машине. Ми смо
почели да преводимо и нисмо пре-
кидали. Они се нису побринули ни
за храну. Само је било трешања,
млека и кафе колико хоћеш. И сви
смо добили проју. Радили смо да-
ноноћно. Заспали би за машином и
будили се. И најзад смо то за-
вршили.

Пред зградом стража, позади

Историја

стража, не знамо где смо, нико не
сме да помоли нос из зграде.
Ником од наших нисмо смели да
кажемо где идемо, тако да су поро-
дице свих биле јако забринуте - где
смо нестали.

Најзад смо то завршили. Легли
смо око 12, у три нас буде. Кола из
Београда, опет не знаш где идеш, и
довели су нас у зграду Гарде. Ту су
ми дали нешто да преводим.
Наједанпут ме прозову - ''Вида
Марковић'' - и воде ме. И доведу ме
у кабину за симултано превођење.
Нико ми није рекао да ћу преводит
симултано. Улази суд - Мика
Ђорђевић, Милош Минић... Они
говоре, а ја ћутим и наједанпут
видим да публика у сали - пуна
сала енглеских и америчких нови-

нара - гледа... ништа не чују. Онда
почнем да преводим. И тако је то
ишло. Добро је кренуло, али тај
шок нећу заборавити.

Цела ствар је била више него
мучна. Ови јадници су врло мучно
изгледали. Очигледно је било да су
неки од њих дрогирани. Такав ути-
сак су остављали. Стављани су
пред готов чин. Није им дата мо-
гућност да потпуно одговоре на по-
стављена питања. 

Последњи дан је (Дража) одр-
жао онај свој чувени говор ''много
хтео, много започео''. Осетила сам
огромно, огромно, сажаљење.

(Исто ово др Вида Марковић је
објавила и у својим мемоарима)

Детаљ са процеса у Београду, 1946. године:
Др Стеван Мољевић и генерал Дража Михаиловић
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Усреду 20. новембра 2019. го-
дине преминуо је Стеван
Кангрга, у 93-ћој години

свог плодног, примерног и досто ја -
н ственог живота, после краће боле-
сти, али ипак неочекивано и
из ненада, у Трилиум болници у
Мисисаги. Његова изненадна смрт
ун ела је велику жалост и празнину
у жи вот његове породице, јединца
сина Михаила, који је много волео
и поштовао свог оца Стеву, снахе
Тање, и посебно унучади Наташе,
Маје и Николе, који су много во-
лели свог драгог Стеву, са којим су
били веома блиски, па ће им веро-
ватно највише недостајати.

Поред тога, Стево Кангрга је
имао велики углед код свих особа
које су га познавале, због своје пле-
менитости, патриотизма и оданости
према српској цркви, четништву и
српским идеалима, којима је посве-
тио цео свој живот, па самим тим
његова смрт је велики губитак за
српску заједницу у Торонту.

Стево Кангрга потиче из пат-
ријархалне српске четничке поро-
дице, од оца Мила и мајке Димитре,
родом из села Подум - Лика, у Кра-
љевини СХС, којима се Стево увек
поносио. Стево је рођен 24. августа
1926. године. У фамилији је имао
три сестре: Јелену, Стојанку и Јо -
ванку и брата Стојана, који је пре-
минуо у Србији, пре више година.

Као и многе особе предратне ге-
нерације, Стево је имао тежак и
тра гичан живот, јер је у млађим да-
нима свог живота доживео стра-
хоте Другог светског рата, када су
усташе ухапсиле и стрељале њего-
вог оца Мила и деду Стеву, што је
ос тавило на њему доживотни ожи-
љак и неизлечиву рану, која му је
дала повода да ступи у четничке
одреде Драже Михаиловића, у одб -
ра ни своје отаџбине 1941, првенс т -
вено од Немаца, а доцније од
ко     мунистичких партизана, који су,
на жалост, завладали његовом земљ -
ом крајем Другог светског рата и би -

ли на власти преко седам де ценија. 
После рата, Стево је са осталим

српским избеглицама прешао у
камп у Италији, после чега је пре-
мештен у Немачку, где је провео
извесно време. Доцније је премеш-
тен у Енглеску, где је провео шест
година. Емигрирао је у Канаду
1954. године и то у Виндзор, где је
упознао његову суђеницу и дожи-
вотну сапутницу, Боју Милеуснић,
са којом се венчао исте године и
им ао врло срећан и примерен бра -
чни живот. После кратког боравка
у Виндзору, преселио се у Торонто,
где је живео до краја свог живота.

У браку су имали јединца сина
Михаила, који је био радост и
понос својих родитеља. 

После рата, Стево је са
осталим српским

избеглицама прешао у
камп у Италији, после чега

је премештен у Немачку,
где је провео извесно

време. Доцније је
премештен у Енглеску, где

је провео шест година
Године 2001, преминула је,

сасвим неочекивано, после краће
болести, његова одана и племенита
супруга Боја, што је имало врло јак
ефекат на целу фамилију, посебно
на Стеву, јер је врло тешко поднео
њену смрт, а оно што је
најжалосније, јесте да Боја није
доживела же нидбу свога сина
јединца Михаила, добитак добре
снаје Тање, а посебно троје
унучади, Наташе, Ма је и Николе, о
којима је маштала и радовала се
том догађају, а та же ља јој се није
испунила. Тај дан је до шао четири
године после њене смрти, 2005,
када је Стево доживео женидбу
јединца сина Михаила и добитак
добре и племените Срп ки ње Тање
за снају (какву је увек и же лео) и
доцније добитак троје ди вних

Стево Кангрга (1926-2019)
Српска заједница у Канади изгубила је једног од својих најбољих чланова. Као и многе особе предратне
генерације, Стево је имао тежак и тра гичан живот, јер је у млађим данима свог живота доживео страхоте
Другог светског рата

У сећање

унучади, који су променили цели
његов живот.

У српској заједници у Торонту,
Стево Кангрга је познат свима као
један редак и изузетан српски пат-
риота, националиста, четнички бо -
рац и следбеник Равогорског
по к рета, који је цео свој живот по-
светио српској цркви, равногорској
идеји и српским идеалима. Стево је
био дугогодишњи активни члан у
Цркви Светог архангела Михаила у
улици Делевар у Торонту, где је за-
узимао све положаје у Управи
црквено-школске општине, од сек-
ретара до председника. Био је пред-
седник више пута и самим тим
градоначелник српског павиљона
Београд, који је за време интерна-
ционалног мултикултурног фести-
вала 2001. добио прву награду за
најбољи павиљон у свим катего-
ријама, што је био велики успех те
црквене заједнице.

Стево је такође био велики под-
ржавалац и редовни слушалац
Радио програма ''Равна Гора''. 

Као изузетно добар и племенит
отац, Стево је, заједно са својом су-
пругом Бојом, сина Михаила вас-
питавао у правом српском духу,
што се и видело у његовом момач-
ком животу, јер је Михаило био ак-
тиван члан српске заједнице на
Делевару, као члан Фолклорне
групе ''Хајдук Вељко'' и црквеног
хора, док је његова мајка и Стевина
супруга Боја била активна чланица
Кола српских сестара ''Кнегиња
Зорка'', тако да је цела породица
Кангрга уложила много труда у на-
претку те ЦШО и самим тим дала
велики допринос тој цркви.

Поред тога, Стево је био дугого-
дишњи активни члан Српске на-
родне одбране у Канади, водеће
националне организације у овој зе -
мљи, где је такође имао врло ва жну
позицију, као администратор. 

Он је такође био активни члан
Организације српских четника

''Равна Гора'' у Хамилтону, као и ак-
тивни члан корпорације на српском
имању српског центра ''Свете
Тројице'' у Бинбруку код Хамил-
тона, где се одржава традицио-
нални Српски дан, као и пикници за
време летње сезоне.

Из свега овога, може се зак љу -
чи ти да је Стево Кангрга био један
изузетно редак српски патриота
предратне генерације, који може да
послужи као пример данашњој мла-
ђој генерацији, како се поштује, чу -
ва и одржава Српство ван От а џ бине,

И тако се завршио живот Сте-
вана Кангрге, великог српског пат-
риоте, четничког борца, следбеника
Равногорског покрета, члана мно-
гих организација, црквених и на-
ционалних, који је посветио цели
свој живот српској цркви и српским
идеалима, и оставио ризницу доб-
рих дела, по којима ће се вечно
памтити.

Недељу дана после његове смр -
ти, у среду 27. новембра, обављена
је достојанствено сахрана Стеве
Кан грге, уз присуство фамилије,
род бине, поштоваоца и великог
бро ја његових пријатеља, која је
одржана у Scott Funeral Home 420
Dundas Street у Мисисаги. Опело су
обавили прота Милован Сре-
дојевић, бивши парох цркве Светог
архангела Михаила на Делевару, и
садашњи парох и старешина храма
Светог Саве у Ривер улици у То-
ронту, о. Златибор Ђурашевић, ме -
сни парох цркве ''Свих Срба света''
на Диксију у Мисисаги, као и о. Пр -
во слав Пурић, дугогодишњи парох
цркве ''Свих Срба света'' на Дихију,
садашњи месни парох цркве Свети
Сава у Торонту, уз присуство црк -
ве ног хора ''Свети Сава'' из саборне
цркве ''Сабора српских светитеља'',
чије је учешће допринело значају
овог ту жног парастоса.

У ''Фунерал хому'' говорио је о.
Срђа Косановић, бивши парох црк -
ве Светог архангела Михаила и цр -
кве ''Сабора српских светитеља'' на
Диксију, као дугогодишњи блиски
пријатељ фамилије Кангрга

Вечан помен међ живима,
нека ти је земља лака,

Достојан си Србин био,
чувајући част предака.

Душа твоја нек пребива, у
раскоши рајског цвећа,

Теби је, Стево, тамо место,
где вечито гори свећа!
У четвртак, 28. новембра, одр-

жан је парастос у цркви 'Сабора
српских светитеља'' на Диксију, уз
присуство фамилије, родбине и ве-
ликог броја пријатеља, који су
дошли да се опросте са Стевом и
понуде му последње збогом, а ис-
товремено да изјаве саучешће ожа-
лошћеној фамилији Кангрга.
Посмртно опело су обавила четири
свештеника: прота Милован Сре-
дојевић, о Златибор Ђурашевић,

Стево Кангрга (десно), са Николом Кангргом и његовом сестром Милком. Снимљено на крају Другог
светског рата
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прота Воја Павловић и о. Јован
Марјанац, који је одржао импреси-
ван и детаљан говор о животу, раду
и доприносу Стеве Кан грге цркве-
ној заједници Светог ар хангела
Михаила у Торонту.

После парастоса у цркви, обав-
љена је сахрана на Новом гробљу,
где је Стево сахрањен поред во-
љене и никада прежаљене супруге
Бо је, која је преминула пре 18 го-
дина, а сада ће Божјом вољом, по -
сле скоро две деценије, поново
би ти заувек заједно.

По устаљеној традицији и срп -
ском обичају, после сахране обав-
љена је даћа, у црквеној сали на
Диксију, уз присуство фамилије,
ро д бине, кумова и многобројних
при јатеља покојног Стеве Кангрге.

На даћи је говорио његов једи-
нац син Михаило Кангрга, који је у
свом сажетом говору изнео врлине
и особине његовог оца Стеве, као и
његову детаљну биографију. 

Завршићу овај дужи некролог
следећим речима: 

Вечан помен међ живима, нека

кага са фамилијом, рођака Мира
Бајчетић са фамилијом из Брент-
форда, рођака протиница Јелка Ма -
јерле са фамилијом из Кливленда и
остала многобројна родбина у Ка-
нади, Америци и Србији.

Породица Кангрга жели да се
захвали свим особама које су
посетиле Стеву за време његовог бо -

Драги Михаило, унуци и
остала родбино, пало ми је у
необично тешку дужност да

се у име Организације српских
четника ''Равна Гора''. Централне
управе Чикаго, у лично име пред -
сед ника, Драгана Селаковића, као и
секретара Душана Иван че вића,
опростим од нашег брата, четника
и антикомунистич ког борца, Сте -
вана Кангрге.

У исто време, дужност ми је да
се од нашег брата Стеве Кангрге
опростим и у име Месног одбора
Хамилтон ОСЧ ''Равна Гора'', као и
у име целокупног чланства.

Није било једног српског и
антикомунистичког скупа у
Америци и Канади, за ових дугих
година, на коме његово драго лице
нисмо видели.

Стево је рођен у чисто српском
четничком селу Подум - Гацка
долина, Српска Лика, од оца Миле
и мајке Митре, 24. августа 1926.
године. Током 1941. године
хрватске усташе одводе Стевиног
оца и старијег брата и губи им се
сваки траг. Кога год су одвели -
није се враћао. Људи су се почели
договарати, нешто се морало
урадити да се спречи тај злочин.

И комунисти су почели,
као и усташе, да одводе

људе и стрељају их. Када
су из Подума одвели девет
младића, старости од 17 до
22 године, и стрељали их,

онда су Срби Гацке
долине, у пролеће 1942.
године, направили пуч

против комуниста.
Протерали смо их и Гацка
долина постаје слободна

зона
У лето 1941. године диже се

српски устанак у свим селима
Гацке долине. Најпре у Залужници,

па у Личкој Јасеници, Подуму,
Брлогу... Усташе су свугде отеране.

У јесен, комунисти су почели да
се убацују у српски устанак и да
преузимају команду. Нисмо знали
да комунисти и усташе имају
договор да уништавају српски
народ и све што је српско. И они су
почели, као и усташе, да одводе
људе и стрељају их. Када су из
Подума одвели девет младића,
старости од 17 до 22 године, и
стрељали их, онда су Срби Гацке
долине, у пролеће 1942. године,
направили пуч против комуниста.
Протерали смо их и Гацка долина
постаје слободна зона.

Са непуних 16 година, 1942,
Стево ступа у четнике и води борбу
против усташа и њихових сарад ни -
ка комуниста све до 1945. године.

У јесен 1943. године, комунисти
и усташе концентришу све своје
снаге према четницима. Најпре су
покушали да разбију четнике у
Личкој Јасеници, онда у Брлогу. На
отоку Лошињу комунисти и усташе
заробили су неколико стотина
четника и све их стрељали. Стево,
на срећу, није био на Лошињу, већ
у шуми.

Стицајем околности, Стевин ба -
таљон није се са осталим чет -
ницима повлачио према Италији,
маја 1945. године, већ је био од се -
чен. Морао је да оде на север Сло -
ве није, и ту да се пробија између
ус ташких и комунистичких редова.
Зах ваљујући способности коман да -
нта батаљона, капетана Ду шана
Ђа ковића, после две не деље, про -
би јајући се кроз снег, преко Алпа,
састали су се са Ен г ле зима. Енглези
су их пре ба ци ли до логора Ћезена,
у Италији.

После смо прошли још не ко ли -
ко логора, онда смо стигли у Ен г ле -
ску, па у Канаду. Да бих описао
цели Стевин животни пут, била би
по требна цела књига.

Стевин саборац и пријатељ,
Мане Срдић

 равка у Trillium болници у Ми -
сисаги, као и особљу које се старало
о њему, посебно свим особама које
су биле у ''Фунерал хому'', послале
цвеће или изјавиле саучешће, уз
свесрдну захвалност свима.

Бранка Ђуровић,
Продуцент српске радио 

ти је земља лака,
Достојан си Србин био, чувајући

част предака.
Душа твоја нек пребива, у рас-

коши рајског цвећа,
Теби је, Стево, тамо место, где

вечито гори свећа!
Вјачнаја памјат Стеви Кангрги!

Нека му Бог подари насеље у не-
беској Србији, његовој вољеној Ли -
ци, где ће поново бити сједињен са
његовом супругом Бојом и осталим
преминулим члановима фамилије
Кангрга.

Ожалошћена породица: јединац
син Михаило Кангрга, снаха Тања,
унуци Наташа, Маја и Никола, Та-
њина мајка, прија Милка Јеремић
са фамилијом, Бојина сестра Анка
и зет Пера Тинтор са фамилијом,
кум Србољуб Левнаић са фамили -
јом и остали кумови Левнаић из Ха-
милтона, рођаци Браца и Сека
Ми леуснић, ујак Душан Милеус-
нић са фамилијом, родбина из Ни ја -
гаре Фалс, Јованка Васић са
фа милијом и Георгина Кирели са
фа милијом, Милан Кангрга из Чи-

Стево Кангрга и Васо Хркаловић

Последњи поздрав саборцу
Са непуних 16 година, 1942, Стево ступа у четнике и води борбу против усташа и њихових сарадника
комуниста све до 1945. године

У сећање

Пролеће 1990, испред Хотела ‘’Москва’’ у центру Београда.
Стево Кангрга, Милослав Самарџић и Мане Срдић.

Стево и Мане дошли су као прва делегација четника, чим је почео пад
комунизма у Србији
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The Axis theory that Yugoslavia had ceased to
exist legally found unexpected support in
Soviet Russia. On May 12, 1941, the Soviets

ordered the Yugoslav Minister in Mos cow to close
the Yugoslav legation and leave Soviet terri tory, as
his mission was now without further objective. This
Soviet decision came scarcely one month after the
signing of the treaty of friendship and non-
aggression by the Soviet and Yugoslav
governments. (Incidentally, the treaty had been
negotiated and signed by the same Yugo slav
minister, Dr. Milan Gavrilovich, who was now
notified that he must leave Soviet territory.) Thus
the expulsion of the Yugoslav minister from
Moscow was the first applica tion of a treaty which
obliged the Soviets to "observe a policy of friendly
relations" toward Yugoslavia in case she was
attacked by a third power (Article 2 of the Soviet-
Yugoslav treaty of February 5, 1941). By this
obsequious action Russia probably hoped to
assuage the Fihrer, who had been irritated by the
signing of the Soviet-Yugoslav treaty.

When I saw the President on July 10,
he spoke of King Peter II almost as

though he was expressing a paternal
interest. The President said that he had

been deeply inter ested in the young
King since the tragic death of his fa-

ther, King Alexander I
In fact, the Fihrer, discussing Soviet policy with

Count von Schulenburg on April 28, asked his Am-
bassador: "What devil possessed the Russians to
conclude the Friendship Pact with Yugoslavia?" He
answered his own question by saying "that he had
the feeling that Russia had wanted to frighten us
off." Count von Schulenburg, who was a firm be-
liever in the Bismarckian theory that it was neces-
sary for Germany to have friendly relations with
Russia, tried vainly to pacify Hitler by saying that
this treaty was solely a declaration of Russian in-
terest in the Balkans and that Russia always tried to
counter every act of Germany in the Balkans. The
Ambassador even dared to say that "Germany was
probably obligated by the Consultative Pact [the
Ribbentrop-Molotov Pact] to consult the Russians.
Russia, to be sure, had no special interest in Yu-

Constantin Fotich: The war we lost (3)

The government in exile - in London 
Meanwhile the government in exile, after a stay of two months in Jerusalem, left the Holy Land for London, where
they joined the governments in exile of other coun tries which were victims of Nazi aggression

goslavia, but cer tainly had in the Balkans in princi-
ple." He disagreed with the Fihrer's opinion that
Russia wanted to frighten Ger many and considered
that the Russians had intended only to serve notice
of their interest, and had behaved correctly by in-
forming Germany of their intentions. Count von
Schulenburg obviously tried to save the German-
Soviet treaty of friendship, but without success. The
Fihrer's de cision to attack the Soviet Union was
final and the empty gesture of expulsion of the Yu-
goslav minister did not in fluence his determination.

Meanwhile the government in exile, after a stay
of two months in Jerusalem, left the Holy Land for
London, where they joined the governments in exile
of other coun tries which were victims of Nazi ag-
gression. Four mem bers of the Yugoslav govern-
ment, and the Governor of autonomous Croatia,

who had followed the government into exile, came
to America in the hope of increasing the interest of
the United States in Yugoslavia. Their arrival pre-
sented some difficulties, as the United States gov-
ern ment, which was still neutral, desired to avoid
giving the impression of having authorized the es-
tablishment in the United States of a part of the gov-
ernment-in-exile. To avoid this embarrassment the
State Department ruled that the members of the Yu-
goslav government must establish formal residence
in Canada, and that they then might come to the
United States as visitors for as long as they wished.

Shortly after his arrival in London, General
Simovich informed me of King Peter's desire to pay
a visit to Presi dent Roosevelt, in company with his
Prime Minister and Foreign Minister. While in
Jerusalem, the King had re ceived a visit from the
President's son, Mr. James Roose velt, who had
brought him a personal message of sympathy and
friendship from the President, as well as an informal
invitation to visit the United States.

When I saw the President on July 10, he spoke of
King Peter II almost as though he was expressing a
paternal interest. The President said that he had
been deeply inter ested in the young King since the
tragic death of his father, King Alexander I. Had
circumstances permitted, Mr. Roosevelt said, he
would have wished the young King to visit the
United States with his mother. Dowager Queen
Mary. The President asked me to assure the King
of his sincere friendship, and expressed his admira-
tion for the sacrifices the Serbs had made to defend
their country.

After I had reported my conversation with the
Presi dent, the Prime Minister requested me to in-
quire whether the King's visit would be welcome
during the summer. On July 23, Mr. Sumner Welles
informed me that the Presi dent would be very glad
to receive the King in September. The King's visit
to the United States did not take place, however,
until the end of June 1942.

During World War II, Fotich was
ambassador of the Kingdom

of Yugoslavia to America
To be continued

King Peter and President Roosevelt

Slobodan Yovanovich
The government-in-exile, beset by internal difficulties, made efforts to adjust itself to the new situ-

ation so that it could make its contribution to the common war effort. The military contribution of Yu-
goslavia from foreign soil was, unfortunately, bound to remain modest, since a very small number of men
had succeeded in escaping from the country after the German invasion. They numbered less than one
thousand, of which about three hundred airmen and a like number of navy men could be counted as
fighting personnel.

The government's political activities were further hampered by personal differences between Prime
Minister Simovich and other members of the cabinet. After several weeks of bitter internal controver-
sies, General Simovich was forced to resign. He was replaced at the head of the government, on Janu-
ary 2, 1942, by the Vice-President, Professor Slobodan Yovanovich, former rector of the University of
Belgrade, whose personal prestige was very high with all Serbian political parties. A man of no known
party affiliation, a scholarly historian of wide reputation in Europe, he was considered by the Serbs to
be a staunch defender of democracy and a true interpreter of their political ideology. They sincerely
welcomed his elevation to the post of prime minister, and it was believed that with his prestige he would
restore the authority of the government both at home and abroad.

But the appointment of a new prime minister did not remove the difficulties of the government-in-
exilc. The strained relations between the Serbs and Croats grew more bitter because of the tragedy in
Yugoslavia and the events which followed the country's dismemberment by the Axis.

The Serbs resented the attitude which the Croats had shown during the war, particularly the deser-
tion and treason of a great number of Ustashi officers. The lack of Croat cooperation in a policy against
the Axis also led the Serbs to believe that it would be difficult for the two peoples to live together again
in the same state. The Croat ministers of the government-in-exile concentrated their efforts on the as-
sertion of Croat national individuality and the Croats right to independence, instead of devoting their en-
deavors to the liberation and re-establishment of a Yugoslavia in which the problems of both Serbs and
Croats would be solved by agreement among freely elected representatives of the people. Even the
proclamation of the Independent State of Croatia, with Mussolini's hireling Ante Pavelich at its head,
was never publicly denounced or condemned by Croat members of the government in exile.


