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УВОДНИ СТУБАЦ

HRH Crown Prince Alexander and Mr. Branko
Terzic, Privy Council, in front of the monument
honouring the Halyard Mission at Galovica Field

in Pranjani, Serbia September 22, 2018.
His Royal Highness Crown Prince Alexander, accom-

panied by Hon. Branko Terzic, member of the Privy
Council, laid a wreath today at Galovica Field near Pran-
jani. This is where Operation Halyard took place, the
biggest Allied airlift operation behind enemy lines during
World War II.

The ceremony was also attended by Mrs. Maja Go-
jkovic, Speaker of the Parliament of Serbia, HE Mr. Kyle
Scott, the United States Ambassador to Serbia, HE Mr.
Tomáš Kuchta Ambassador of the Czech Republic, HE
Mrs. Kathleen Csaba Ambassador of Canada, representa-
tives of the Army of Serbia and numerous citizens.

During Operation Halyard in 1944, several hundred
U.S. airmen and several dozen British airmen, together
with air crews from Russia, France and other Allied coun-
tries were taken to freedom from an improvised airstrip in
the Village of Pranjani near Gornji Milanovac in a joint
operation conducted by Serbian villagers, the Yugoslav
Army in the Homeland, and the American Office of
Strategic Services (OSS).

“Thanks to the Minister of the Army of the Kingdom
of Yugoslavia, General Dragoljub [Draza] Mihailovich,
as well as to my father, King Peter II, Allied airmen were
saved from certain death. The Serbian people, who cher-
ish freedom as the greatest value and have always showed
that, even in the most difficult moments in history, will
not give up on this ideal. That is why preserving the mem-
ory of Operation Halyard is very important to all of us, to
remind us of the glorious moments of our past, pointing us
to the right direction that we should take in the future.” –
said the Crown Prince addressing those present.

U.S. President Harry S. Truman decorated posthu-
mously General Draza Mihailovic with the Legion of
Merit for his support of the Allied forces and contribution
to victory in World War II.

Његово Краљевско Височанство Престолона-
следник Александар, у пратњи г-дина Бранка
Терзића, члана Крунског већа, данас је поло-

жио венац на Галовића пољу код Прањана. На том
месту одиграла се Операција Халијард, највећа опе-
рација ваздушног спасавања иза савезничких линија
у Другом светском рату.

Свечаности су присуствовали и Њ.Е. г-ђа Маја
Гојковић, председница Народне скупштине Србије,
Њ.Е. г-дин Кајл Скот, амбасадор САД-а у Србији,
Њ.Е. г-дин Томаш Кучта, амбасадор Чешке Републике
и Њ.Е. г-ђа Кетлин Чаба, амбасадор Канаде, пред-
ставници Војске Србије и бројни грађани.

Током Операције Халијард 1944. године, неколико
стотина пилота САД-а и неколико десетина британ-
ских пилота, заједно са ваздухопловним посадама из
Ру сије, Француске и других савезничких земаља, тра -
н  спортоване су на слободну територију са импрови-
зоване писте у селу Прањани код Горњег Милано в ца,
у заједничкој операцији српских сељака, Ју  гословен-
ске војске у отаџбини и Америчке канцеларије за стра-
тешке услуге (ОСС).

„Захваљујући министру војном владе Краљевине
Југославије, генералу Драгољубу Михаиловићу, као и
мом оцу, Краљу Петру II, савезнички авијатичари
спасли су се сигурне смрти. Српски народ цени сло-
боду као највећу вредност и показао је да и у најте-
жим тренуцима своје историје од тог идеала не
одустаје. Зато је чување сећања на Мисију Халијард
веома важно за све нас, како би нас подсетило на бли-
ставе тренутке наше прошлости, указујући нам пра-
вац којим треба да идемо и у будућности“ – рекао је
Престолонаследник у свом обраћању.

Председник Сједињених Америчких Држава Хари
Труман постхумно је одликовао генерала Драгољуба
Михаиловића Легијом заслуга за подршку савезнич-
ким снагама и допринос победи у Другом светском
рату.

CROWN PRINCE ALEXANDER IN PRANJANI 

Адреса за слање чланарине, претплате за ''Српске новине'' и донација:
Organization of Serbian Chetniks Ravna Gora / Srpske novine

P.O. Box 745
Grayslake, Illinois 60030-9998

U.S.A.
Молимо да на линији ''PAYABLE TO'', пише: 

Organization of Serbian Chetniks
Молимо чланове који то нису учинили, да обнове чланарину, као и претплату на

''Српске новине''. Претплата износи 30 УСД за шест бројева годишње, чланарина и пре-
тплата заједно 50 УСД годишње, а прилози према могућностима. Они који нису у 

могућности да плаћају чланарину и претплату, нека се јаве својим месним одборима.

МИСИЈА ‘’ХАЛЈАРД’’

Изведена је пре 74 године, а и
даље је актуелна. Када сам
први пут чуо за њу, нисам

знао амерички шифровани назив
‘’Халјард’’ (према ужету које поди -
же главни јарбол на једрењацима).
Није знао ни аутор прве књиге која
је о њој објављена у Србији, четник
Ми одраг Пешић. Наслов те прве
књиге, коју су објавили ‘’Пог ле -
ди’’, био је ‘’Операција ваздушни
мост’’. Наслов је смислио Пешић, а
и данас неки мисле да је то заправо
био званични назив операције.

Дакле, није. Назив, једноставно,
нисмо знали. Али, знали су Амери-
канци. И да није њих, питање је да
ли би се о Мисији ‘’Халјард’’ данас
ово лико говорило. Најзаслужнији
међу њима је пуковник - сада у пен-
зији - Џон Капело. Он је основао
фон дацију посвећену Мисији
‘’Хал јард’’. Новац који су ове го-
дине добили ђаци основне школе у
Пра њанима - сваки ђак по 200 до-
лара, највећим делом је из његовог
џепа. Зато је захвалница коју му је
доделила Организација српских
четника ‘’Равна Гора’’, а коју доно-
симо у овом броју, најблаже ре чено
- отишла у праве руке.

Амерички амбасадор, сем тога,
сваког септембра одлази у Прања -
не, а уз њега, по природи својих фу -
н кција, одлазе и политичари из
Бе ог рада. Можемо замислити како
се они тамо осећају!

Ове године дошао је и престоло-
наследник Александар и само он је
поменуо Дражу и четнике. Међу-
тим, само његов говор медији ни су
цитирали. Него су цитирали ове
друге, који су говорили да је запра -
во народ организовао и спровео
Ми сију ‘’Халјард’’. Тако већ годи-
на ма, сви говорници, укључујући и
аме ричке амбасадоре, говоре у грчу,
као да их из оног шумарка по ред Га-
ловића пољане посматра Уд ба,
спремна да их одведе у неки ка замат
ако помену Дражу и четнике.

Према још једној, што се каже,
ин сајдерској информацији, амбаса-
до ри не желе да се ‘’замерају дома ћ -
и    н има’’, то јест, српским
по     литичарима, који су махом при-
падници треће генерације комуниста.

Садашњи амбасадор, Кајл Скот,
је 22. септембра у Прањанима са-
општио и једну веома лепу вест: Да
је замолио Парамаунт да снимн иг-
рани филм о Мисији ‘’Халјард’’,
према књизи ‘’Заборављених 500’’
америчког писца Грегори Фримена. 

Надајмо се да ће од тога бити
нешто. Ако се чекају српске проду-
центске куће, тај филм неће бити
снимљен, а боље и да не буде, јер
ко зна шта би од тога испало.

‘’Погледи’’ имају у плану доку-
ментарни филм о Мисији ‘’Халјард’’
и већ смо доста тога снимили, укљу-
чујући и делове оборених авиона,
којих и данас има по Србији.

Милослав Самарџић
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Усуботу, 22-ог септембра, од -
р жан је састанак четничких
поро ди ца под називом „Сви

смо ми чет ници“, чији је домаћин
био наш Ме сни одбор ОСЧ „Равна
Гора“ – Чи кашки базен. Тема ово -
го дишњег састанка било је одавање
по части четничким ветеранима,
чет  ничким организацијама у еми г р -
а цији и са зивање на већу међуо рг а -
низацијску сарадњу, до ко  начног
уједињења.  

Састанак је почео са литургијом
у манастиру Пресвете Богородице
„Нова Грачаница“ код Чикага. По -
сле литургије, одржан је помен-
парастос Чичи Дражи и свим
ње говим палим и преминулим бор -
ци ма. Чинодејствовали су игуман

испред Чичиног споменика, где је
одслужен мали помен. У име Цен -
тра лне управе и Месног одбора,
пред седник Драган Селаковић се
захвалио свештенству на извршеном
обреду, позивајући све присутне на
имање Српске бра тске помоћи у
близини манастира.

У сали Српске братске помоћи
програм је почео молитвом коју је
предводио прота др Стојиљко Каје -
вић. Затим, у ставу мирно, одслу -
шане су химне; америчка, српска и
четничка. Госте су поздравили про -
та др Стојиљко Кајевић, ђакон
Павле Старчевић, председавајући
скупа „Сви смо ми четници“ Ду -
шан ка Родић, представник ОСЧ
„Краљ Петар II“ Марија Жигић,

пред седник „Српских четника Аус -
тралије“ Милан Станојевић, пред -
сед ник Српске народне одбране
Небојша Живковић и председник
ОСЧ „Равна Гора“ Драган Села ко -
вић. 

Затим су уручиване захвалнице
четничким ветеранима.  

Организатори овог скупа су
потпуно свесни шта је циљ главног
не пријатеља, Комунистичке па р -
тије Југославије (која живи кроз
Социјалистичку партију Србије и
друге сродне странке), а то је да и
даље држе следбенике четничке
емиграције поларизоване и под
њиховом индиректном управом.
Једино родољубљива свест и слога
руше неприродне елементе који нас
држе као робове. То је кључ. Mора -
мо бити мудрији ако мислимо пос -
тићи било шта...

Овом приликом, желимо да се
захвалимо свим представницима
националних организација, као и
бившим председницима ОСЧ „Рав -
на Гора“ чика Перици Совиљу и
брату Душану Мандићу на њи хо -
вом присуству, одбору за орга ни -
зов ање састанка, Горану Матићу за
венац, Вери Балаћ Стуб за погачу,
Слађани Селаковић за жито, гос ти -
ма који су дошли из далека, као и
локалним гостима, ди-џеју Петку
Пе тро вићу, музичарима Сими Пе -
тко вићу, Аци Ћулафићу и Милану
Кецману, браћи и сестрама Српске
бра тске помоћи и свима који су
допринели како би се овај скуп у
најбољем братском расположењу и
слози одржао!  

Живели и на многаја љета!
Управа Месног Одбора ОСЧ РГ

– Чикашки Базен

Сви смо ми четници!
Тема овогодишњег састанка било је одавање почасти четничким ветеранима, чет ничким организацијама у
еми грацији и са зивање на већу међуо рга низацијску сарадњу, до коначног уједињења

Тема броја: Скуп четничких фамилија, 22. септембра код Чикага

манастира о. Серафим Балтић са о.
Јевстатијем Драгојевићем, ђаконом
Павлом Старчевићем и одборским
свештеником о. Петром Саило ви -
ћем. Отац Серафим је беседио како
је важно да се сећамо на наше пре -
тке. Подсетио нас је да не смемо
заборављати наше јунаке из Другог
светског рата, који су се, како је
споменуо ђакон Павле у молитви,
борили и жртвовали за целокупан
српски народ, коме је претило био -
лошко уништење од окружених не -
при јатеља, пре свега од усташа и
комуниста, како би најзад ти јунаци
и народ били издани од такозваних
савезника.

Са завршетком парастоса, вер -
ници са свештенством изашли су
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GREETINGS FROM PRESIDENT SELAKOVIĆ AT
THE CHETNIK FAMILY REUNION 

– “WE ARE ALL CHETNIKS”
Honorable Fathers,

Dear brothers and sisters,
Respected representatives of our Serbian national organ-

izations
Dear Chetniks and Serbian youth,

GOD BLESS!
The idea for today was great, to get together in brotherly fashion, to

give thanks to all who fought and gave their lives for the venerable cross and
golden freedom!  We did just that.  Although there are not many of us, “let
the detachment be small but well chosen”!

As stated by our honorable fathers after the memorial service this morn-
ing, it is up to us to gather and remember our predecessors.  To continue the
struggle against Serbian enemies; Ustashi, Fascists, Nazis, Jihadists and great-
est one of all, the Communists, and not to forget the “allies” who betrayed us.

Today I am overjoyed that we have among us representatives of 5 Chet-
nik organizations as well as the Serbian National Defense, here on this prop-
erty and in this house of all Serbs, Serbian Brothers’ Help!

I do not wish to make the mistake of not mentioning those who gave their
best effort for all of this today.  I thank you all from the bottom of my heart
for giving it your all to make today happen!  Živeli!

Dragan Selaković, President
OSC „Ravna Gora“

On Saturday, September 22nd,
the Chetnik Family Reunion,
“We Are All Chetniks” took

place.  It was hosted by the Chica go -
land Local Chapter of the OSC “Ra -
vna Gora”. The theme of this year’s
reu nion was to honor all surviving
Chet niks, all Chetnik organizations in
the emigration and a call for higher
level inter-organizational cooperation
to eventual unification.

The Reunion began with holy
liturgy in the monastery protection of
the Most Ho ly Mother of God, “New
Gra ča nica” near Chicago. After litu -
rgy, a me  morial service was held for
Čiča Draža, his fallen combatants, and
for those who have passed.  Officiat-
ing the service was Father Serafim
Baltić, Abbot of the monastery, with
Father Jevstatije Dragojević, Deacon
Pavle Starčević and our Local Chapter
priest Father Petar Sailović.   In father
Serafim’s sermon, he stressed the im-
po rtance of remembering our pre de-
 cessors,reminding us not to forget our
heroes from WWII, as Deacon Pavle
mentioned in prayer, who fought and
sacrificed for the entire Serbian na-
tion; a nation that was threatened with
biological extinction from surround-
ing enemies, primarily Ustashis and
Communists, and betrayed by the so-
called allies.

Following the parastos, the faithful
along with the clergy came out in
front of Čiča’s monument where a
small memorial took place. On behalf
of the Central Administration and the
Local Chapter, President Dragan
Selaković thanked the clergy for their
performed ceremony, inviting all
present to continue with the manifes-
tation at Serbian Brothers’ Help lo-
cated near the monastery.

At Serbian Brothers’ Help, the pro-
gram started with a prayer led by Very
Reverend Dr. Stojiljko Kajević. The
guests remained standing for the play-
ing of the American, Serbian and
Chetnik anthems.   Greetings were
given by Very Rev. Father Kajević;
deacon Pavle Starčević; Chairman of
the reunion "We Are All Chetniks",

We are all Chetniks!
The theme of this year’s reu nion was to honor all surviving Chet niks, all Chetnik
organizations in the emigration and a call for higher level inter-organizational
cooperation to eventual unification

New Gračanica, September 22nd

Dušanka Rodić; representative of the
Organization of Serbian Chetniks
"King Petar II", Marija Žigić; presi-
dent of "Serbian Chetniks Australia",
Milan Stanojevic; president of the
Serbian National Defense, Nebojša
Živković and; president of the Organ-
ization of Serbian Chetniks "Ravna
Gora", Dragan Selaković.  Then, the
names of the surviving Chetnik veter-
ans were read and Certificates of Ap-
preciation handed out.  

The organizers of this event are
fully aware of what the goal is of the
main enemy, The Communist Party of
Yugoslavia (which lives through the
Socialist Party of Serbia); to keep the
followers of the Chetnik emigration
polarized and under their indirect con-
trol.  Only patriotic consciousness and
unity topples unnatural elements that
keep us imprisoned to its terms. That
is the key.  We need to be wiser if we
think to achieve anything ...

We would like to thank all the rep-
resentatives of our national organiza-
tions, as well as the former Presidents
of the OSC "Ravna Gora", Čika Per-
ica Sovilj and brother Dušan Mandić

for their presence, guests who came
from far and near, the committee for
organizing the reunion, Goran Matić
for donating the wreath, Vera Balać
Stuebe for the pogača, Slađana
Selaković for the žito, DJ Petko
Petrović, musicians Simo Petković,
Aca Ćulafić and Milan Kecman, the
brothers and sisters of Serbian Broth-
ers’ Help and everyone who con-
tributed to this gathering in the best
fraternal atmosphere and unity! Živeli
and many years!

Administration, Local Chapter
OSC “RAVNA GORA” -

Chicagoland
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ПОЗДРАВ ПРЕДСЕДНИКА СЕЛАКОВИЋА СА 
САСТАНКА ЧЕТНИЧКИХ ПОРОДИЦА 

– „СВИ СМО МИ ЧЕТНИЦИ“
Часни Оци,

Драга браћо и сестре,
Уважени представници српских националних 

организација,
Драга браћо четници, српска омладино,

ПОМАЖЕ БОГ!
Замисао је била велика за данас, да се братски окупимо, да одамо

дужну пошту свима који су се борили и положили своје животе за крст
часни и слободу златну.  То смо и урадили.  Није нас пуно, али „нека је
чета мала, али одабрана“!

Као што су нам рекли наши часни оци јутрос после помен-парастоса,
на нама је да се окупљамо и да не заборавимо на наше претке.  Да на-
ставимо борбу против српских непријатеља: усташа, фашиста, нациста,
балија, а поготово нашег највећег непријатеља - комуниста, и да не забо -
ра вимо „савезнике“ који су нас издали!

Данас сам пресрећан, јер имамо међу нама представнике пет четнич-
ких организација и организацију Српске народне одбране, на овом
нашем имању, у српској кући свих Срба, Српске братске помоћи.

Нећу да се огрешим, да спомињем имена свих који су се трудили за
све ово данас.  Хвала свима од срца што сте дали све од себе да би ово
данас успело!  Живели!

Драган Селаковић, Председник
ОСЧ „Равна Гора“
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Одржан епархијски Камп 2018
Нека овај скуп се понови сваке године, већи и бољи,
где под окриљем наше Цркве, окупљени око свога
епископа и свештеника, наставимо да приводимо
децу, и сами себе, ближе Господу

Канада
Diocesan Camp 2018
May this be the first of many such endeavours, whe re
guided by our Holy Church, gathered around our Bishop
Mitrofan, and priests, we bring children, and each other,
closer to God

Canada

само неки од многих који су омо-
гућили да се овај пројекат реали-
зује. Има их на десетине још оних
који су уписали своја имена у исто-
рију овога кампа, тим пре што су
допринели реализацији првога
кампа. Нека Господ награди све на-
поре благословом њима, и њима
милима.

На крају, свештеници који су од-
војили целу седмицу из својих ве-
ликих обавеза како би наша
омладина имала непосредан кон-
такт са свештеницима заиста су
били инспирација. Свештеници
Милорад Делић (музички коорди-
натор), Радован Кодић (генерални
менаџер), Дејан Обрадовић (дирек-
тор кампа), Ђуро Самац, Милорад
Орлић, и Родни Торбић предводили
су камп у јутарњим, обедним, и от-
пустним молитвама. Обедовали,
разговарали, и општили су са омла-
дином. Ови додири остаће упам-
ћени цео њихов живот.

Ако је мерило успеха реакција
родитеља, и омладине, онда је
Камп Светог Преображења 2018.
велики успех. Нове везе су ство-
рене између омладине, волонтера,
и свештеника. Најважније, кроз
игру и забавне активности, сви смо
учврстили своју везу са Господом
нашим Исусом Христом. Велики
труд који је уложен у организацију
безбедне, осигуране, и по највишим
стандардима Министарства образо-
вања Онтарија, средине, уз здраву
равнотежу са игром, спортом, и
песмом, вредан је свакога тренутка
и трошка.

Наша деца и волонтери понели
су кући бројанице, крстове, и свеће
које су произвели сами. Понели су
и духовне књиге које су кампу по-
дарене, уз мајице и друге поклоне.
Све ове ствари ће се једнога дана
истрошити, оштетити, или изгу-
бити. Међутим, успомене и
пријатељства која су склопљена у
Манастиру Преображења Господ-
њег у Милтону, лета 2018, остаће у
сећању до краја живота. Нека овај
скуп се понови сваке године, већи
и бољи, где под окриљем наше
Цркве, окупљени око свога епи-
скопа и свештеника, наставимо да
приводимо децу, и сами себе,
ближе Господу.

О. Јован Б. Марјанац

Манастир Преображења
Гос подњег у Милтону
про шле седмице био је

центар младости, енергије, и зби-
вања Епархије канадске. По први
пут, руковођени иницијативом и
бла гословом Преосвећеног Епи-
скопа др Митрофана, и Одбора за
Хришћанску Просвету при Епар-
хијском савету, Епархија канадска
организовала је дечији камп. Сто-
тину православних дечака и де-
војчица из Канаде и САД узели су
учешћа у разним активностима од
6. до 10. августа 2018. године.

Омладина, од пет до осамнаест
година узраста, организована у че-
тири групе под покровитељством
српских светитеља који су служили
на Северноамеричком континенту
(Св. Мардарије, Николај, Севасти -
јан, и Варнава), свакодневно се мо-
лила, играла, и срасла заједно. Тема
овогодишњег кампа, по благослову
Владике Митрофана била је мо-
литва. Кроз свакодневне часове, не-
посре дна питања свештеницима, и
игру, деца су учила о важности мо-
литве у животу православних хриш-
ћана.

Камп је кулминирао упознава-
њем са Светом Тајном Исповести,
где су сва деца, и већина волон-
тера, неки од њих по први пут, ис-
поведили се у среду, у припреми за
Св. Литургију у четвртак. У четв р -
так, свештеници гости из Епархије
источноамеричке прото је реј-ста в -
 рофор Родни Торбић, и протојереј
Милорад Орлић, служили су Св.
Литургију у манастирском храму,
у присуству Владике Митрофана.
Деца, и волонтери кампа, предво-
ђени о. Милорадом Делићем, одго-
варали су на српском, енглеском, и
грчком језику. Сва деца, многи во-
лонтери, и родитељи деце су се
причестили.

Свакодневно дружење, чиста
љубав према вери, и искрена радо-
зналост деце били су константна
инспирација за све волонтере и
свештенство. Овај камп је заиста
био један труд целокупне српске
Православне заједнице у јужном
Онтарију. Кола сестара из Хамил-
тона (обе парохије), Мисисаге, Ок-
вила, и Кичинера свакога дана су
спремиле закуску и ручак за камп.
Старатељи из Нијагаре, Ватерлуа,
Кичинера, Хамилтона, Оквила,
Мисисаге и Торонта неуморно су
се трудили да камп буде незабора-
ван доживљај за омладину. Имање
је свакодневно одржавано и чишће -
но, а др Драшко Малишић провео
је целу седмицу на манастирском
имању, нудећи највећи стандард
медицинске неге.

Камп не би био могућ без мно-
гих месеци припреме и оданог рада
чла нова Одбора за Хришћанску
Про свету, под председништвом
Вла дике Митрофана, Рајка Ђурђ-
евића, и протојереја Дејана Обра-
довића, директора кампа. Стотине
сати администрације, и припрема
обавиле су Рада и Зорка Ђурђевић.
Наташа Колунџић, главни стара-
тељ, организовала је све спортске
активности за све узрасте. Ово су

For the first time, under the di-
rection and initiative of His
Grace Bishop Dr. Mitrofan, and

the Christian Education Committee of
the Diocesan Council, the Serbian Or-
thodox Diocese of Canada organized
Holy Transfiguration Camp (HTC) at
the diocesan headquarters in Holy
Transfiguration Monastery in Milton,
Ontario. One hundred Orthodox
youth from Canada and the USA par-
took in a wide spectrum of activities
commencing on August 6th, and con-
cluding on August 10th 2018.

Youth, ranging from five years old
to eighteen, organised in four camp
teams dedicated to Serbian saints with
North American ties (Sts. Mardarije,
Nikolaj, Sebastian, and Varnava) pra -
yed together, played together, and
grew together. The theme of this year’s
camp, as blessed by Bishop Mi tro fan
was ‘’prayer’’. During daily home-ba -
se gatherings, direct priest question-
and-an swer periods, and crafts,
cam   pers learned more about the im-
portance of prayer in the life of an Or-
thodox Christian.

The camp culminated with lessons
about the Holy Sacrament of Confes-
sion, where all children, and most vol-
un teers, some of them for the very
first time, confessed to our camp pri -
ests on Wednesday, in preparation for
Holy Communion. On Thursday, vis-
iting priests from the Eastern-Ameri-
can Diocese, Fr. Rodney Torbic, and
Fr. Milorad Orlic, served Holy Li tu -
rgy at the Monastery Church, in the
pre sence of Bishop Mitrofan. The
cam pers, and staff, led by Fr. Milorad
Delic, sang all the responses in Ser-
bian, English, and Greek. All of the
campers, many camp volunteers, and
some visiting parents of campers re-
ceived Holy Communion.

The daily comradery, pure love for
the faith, and honest inquisitive minds
of the campers were a constant inspi-
ration to all the volunteers and clergy.
This was truly an effort where the
who le Serbian Orthodox community
of Southern Ontario pulled together:
the Circles of Sisters of Hamilton
parishes (Barton and Nash), Missis-
sauga, Oakville, and Kitchener daily
delivered delicious snacks and meals
for the camp; the councillors from Ni-
agara, Waterloo, Kitchener, Hamil-
ton, Oakville, Mississauga, and

To  ronto tirelessly worked to make
this a memorable experience for the
youth; the grounds volunteers cleaned
the property throughout the week, and
Dr. Drasko Malisic spent the whole
week on the premises, maintaining
the highest standards of allergy, med-
ical, and safety standards.

The camp would not have been
possible without the many months of
dedicated work of the members of the
Diocesan Christian Education Com-
mittee, chaired by Bishop Mitrofan,
Rajko Djurdjevic, and camp director
Fr. Dejan Obradovic. Hundreds of ho -
urs of paperwork, behind-the-scenes
administration, and preparations were
done by Rada and Zorka Djurdjevic.
Head councillor, Natasa Kolundzic,
energetically planned outdoor activi-
ties for all the age groups. This is only
to name a few who helped make this
camp happen. There are tens more
who have etched their names into the
history of this diocesan camp by
being a part of the first year. May God
reward everyone’s efforts with bless-
ings to them, and their loved ones.

Lastly, the clergy who volunteered
a whole week of their busy schedules
to make sure our youth got a first-
hand contact with priests were truly
inspirational. Frs. Milorad Delic (mu-
sical director), Radovan Kodic (gro -
unds management), Dejan Obradovic
(camp director), Djuro Samac, Milo-
rad Orlic, and Rodney Torbic, led the
camp in morning, meal, and dismissal
prayers; ate, dialogued, and commu -
ned with the youth. These contacts
will remain in the memories of all for
the rest of their lives.

If a measure of success is the re-
sponse from parents, and campers –
then Holy Transfiguration Camp
2018 was an overwhelming achieve-
ment. New bonds were created am -
ong campers, volunteers, and priests.
More importantly, through play and
fun activities, we all became more
aware of our bond with our Lord and
Saviour Jesus Christ. The tremendous
amount of work which went into
making HTC 2018 a safe, insured,
fully compliant with Ministry of Edu-
cation of Ontario standards learning
environment, all the while maintain-
ing the interest of our youth with a
balance on play, sport and crafts, was
worth every second and expense.

Our campers and volunteers took
home prayer beads (brojanice), cro -
sses, and candles which they made,
books which were kindly gifted to
them, t-shirts and other parting gifts.
All of these material things will get
worn, damaged, or misplaced one
day. However, the memories and re-
lationships which were formed at
Holy Transfiguration Serbian Ortho-
dox Monastery, in the summer of
2018, are something which will last
for the rest of our lives. May this be
the first of many such endeavours,
whe re guided by our Holy Church,
gathered around our Bishop Mitrofan,
and priests, we bring children, and
each other, closer to God.

Fr. Jovan Marjanac
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СРПСКИ НАРОД У АМЕРИЦИ 
ОБРАТИО СЕ АМЕРИЧКОЈ 

АДМИНИСТРАЦИЈИ У ВЕЗИ СА
СИТУАЦИЈОМ НА КОСМЕТУ

JOINT LETTER OF SERBIAN 
ORTHODOX CONGREGATIONS
AND ORGANIZATIONS IN THE
UNITED STATES OF AMERICA

егзодус и унутрашње протеривање
становништва - као што су све ис-
торијске поделе учиниле. 

Овај сценарио би наше најваж-
није цркве, манастире и света места
оставио изложене и подложне на-
падима, без основних правних и ин-
ституционалних заштита овог, 21.
века, и био би супротан  РСБУН
1244 и Поруци светог архијерејског
Сабора о Косову и Метохији од 13.
маја 2018. године.

Вековима српска православна
Црква дели судбину хришћанског
становништва Косова и Метохије,
промовишући мир, помирење и до-
стојанство сваког појединца, као
непоновљивог човека створеног по
Божијој слици и прилици.  

Ми сматрамо да, као минимум,
тај глас Цркве исто заслужује да
буде саслушан од стране званич-
ника и одлучиоца док разматрају
витална питања која ће утицати на
њен живот.

С поштовањем,
Небојша Живковић - председ-

ник, Српска народна одбрана
Џон Мартић - председник, Срп -

ски народни савез
Марко Ђурић - председник,

Срп ска адвокатска комора у Аме-
рици

Драган Селаковић - председник,
Организација српских четника
“Равна Гора”

Предраг Бурсаћ - председник,
Српска братска помоћ

...и још 771 потписник:  свеште-
ници СПЦ и локални лидери
црквено-школских општина, као и
представници културних, образов-
них и националнихо рганизација
широм САД.

Извор: https://www.in4s.net

Поштовани сенатори, пред-
ставници у Конгресу и зва-
ничници у администрацији:

Као лидери српских православ-
них парохија и српско-америчких
организација широм Сједињених
Држава, обраћамо вам се да апелу -
је мо за заштиту безбедности, љу д-
 ских права и верских слобода
ср пског становништва на Косову и
Ме тохији,  као и да изразимо наше
чвр сто противљење предложеној
по дели те територије.

Већ деветнаест година [у
ствари још од 1946] је

српски народ на Косову и
Метохији систематски ли -
шен својих најосновнијих

људских права -
укључујући право да се

слободно моли Богу, 
да користи своју имовину,
па чак и право да посети

своје домове и цркве 
из којих је насилно

прогнан
Већ деветнаест година [у ствари

још од 1946] је српски народ на Ко-
сову и Метохији систематски ли -
шен својих најосновнијих људских
права - укључујући право да се сло-
бодно моли Богу, да користи своју
имовину, па чак и право да посети
своје домове и цркве из којих је на-
силно прогнан. Узнемирује нас да
после више година дијалога, и
након пристајања власти у При-
штини да примењују стандарде за
заштиту Срба, који су у складу са
европским и међународним нор-
мама о људским правима, 

Косовски Срби настављају да се
суочавају са дискриминацијом,
прет њама насиљем, нападима на
основно људско достојанство и ег-
зистенцију, као и општим немаром
власти за владавину права.

У том контексту, ми се одлучно
противимо предложеној терито-
ријалној подели Косова и Мето-
хије, која би узроковала масовни

Serbian Church in Djakovica, 2008 Манастир Високи Дечани, саграђен 157 година пре открића Америке

Dear Senators, Members of
Congress and Administration
officials:

As leaders of the Serbian Orthodox
congregations and Serbian-American
organizations from throughout the
United States, we are writing to ap-
peal for the protection of the security,
human rights and religious freedom of
the Serbian population in Kosovo and
Metohija, and to express our strong
opposition to the proposed ethnic par-
tition of the territory.

For nineteen years now [in reality
since  1946], the Serbian people in
Kosovo and Metohija have been sys-
tematically deprived of their most
basic human rights - including the
right to worship freely, the right to use
their own property, and even the right
to visit the homes and churches from
which they were forced to flee.  We
are disturbed that after years of dia-
logue, and after commitments from
the authorities in Pristina to imple-
ment standards for the protection of
Serbs consistent with EU and interna-
tional human rights norms, Kosovo
Serbs continue to face discrimination,
threats of violence, assaults to their
basic human dignity and existence,
and a general disregard by the author-
ities for the rule of law.

In this context, we resolutely op-
pose the proposed territorial partition
of Kosovo and Metohija which would
result - as all historic partitions have
done - in a mass exodus and internal
displacement of people. This scenario
would also leave our most important
churches, monasteries and holy sites
exposed and vulnerable - devoid of
basic 21st century legal and institu-
tional safeguards - and is inconsistent
with UNSCR 1244 and the Message
of the Assembly of Bishops of the
Serbian Orthodox Church on Kosovo
of May 13th, 2018.

For centuries, the Serbian Ortho-
dox Church has shared the fate of the
Christian population in Kosovo and
Metohija, promoting peace, reconcili-
ation and the dignity of every individ-
ual as a unique person created in
God’s likeness and image. 

For nineteen years now [in
reality since  1946], the Ser-
bian people in Kosovo and

Metohija have been system-
atically deprived of their

most basic human rights—
including the right to wor-
ship freely, the right to use

their own property, and even
the right to visit the homes
and churches from which
they were forced to flee
We feel that, at a minimum, this

voice of the Church also deserves to
be heard by officials and policy mak-
ers as they deliberate vital issues that
will affect its life.

Sincerely yours,
Nebojsa Zivkovic- President, Ser-

bian National Defense Council
John Martich - President, Serb Na-

tional Federation 
Marko Djuric - President, Serbian

Bar Association of America 
Dragan Selakovic - President, Or-

ganization of Serbian Chetniks
“Ravna Gora”

Predrag Bursac - President, Ser-
bian Brothers Help together, with an
additional 771 signatures of clergy of
the Serbian Orthodox Church and
local leaders of Church-School Con-
gregations, as well as representatives
of cultural, educational and national
organizations throughout the USA.
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Патријарси на Зејтинлику
Патријарх  константинопољски и васељенски г. Вартоломеј и Патријарх српски г. Иринеј посадили су дрво
мира на војничком гробљу у Солуну

Поводом 100-те годишњице пробоја Солунског фронта

обратили су се домаћин вишеднев-
ног сабрања, Митрополит Варнава,
потом Патријарх српски Иринеј и
на крају Патријарх константино-
пољски и васељенски Вартоломеј.

После Литургије служен је
помен палим борцима у Првом
светском рату. Патријарси Варто-
ломеј и Иринеј посетили су највеће
вој ничко гробље на Балкану – Зеј -
ти нлик, где су положили венце и
по  клонили се гробовима палих ср п -
ских и осталих савезничких вој ника
пострадалих приликом пробоја Со-
лунског фронтa.

Зејтинлик је место и споменик
српске Голготе и распећа, али и
место српског васкрсења и победе.
Уп раво ту, на Зејтинлику, Патри -
јарх  Вартоломеј и Патријарх Ири-
 неј посадили су дрво маслине као
симбол мира.

Патријарх Иринеј у пратњи Ми -
тро полита Порфирија борави у ви-
 ше дневној посети Солуну. Повод

Унедељу, 30. септембра 2018.
године, у Храму Светог ве-
ликомученика Пантелејмона

Његова Свесветост Патријарх кон-
стантинопољски и васељенски г.
Вартоломеј и Његова Светост Пат-
ријарх српски г. Иринеј служили су
свету Патријарашку Литургију у
част стогодишњице пробоја Солун-
ског фронта и завршетка Првог
светског рата.

Свјатјешим патријарсима су са-
служивали Високопреосвећана гос-
пода митрополити Драме г. Павле
(званични представник Његовог
Бла женства Архиепископа атин-
ског г. Јеронима и Светог синода
Грчке Цркве), загребачко-љубљан-
ски г. Порфирије,  анкирски г. Јере-
мија, иконијски г. Теолипт,
неа пољски Варнава и игуман мана-
стира Хиландара архимандрит Ме-
тодије.

Током Патријарашке Литургије
великом броју сабраних верника

Солунски фронт: Јуришни вод пука ‘’Карађорђе’’ Шумадијске дивизије

ове посете је обележавање стогоди -
шњице пробоја Солунског фронта
и завршетка Првог светског рата.

Патријарх српски у Солун је
стигао у петак, 28. септембра, а на
солунском аеродрому дочекао га је
домаћин и организатор прославе
овог важног јубилеја Високопреос-
већени Митрополит неапољски г.
Варнава.

Првог дана своје посете Солуну
Свјатјејши Патријарх српски Ири-
неј сусрео се са студентима које је
наша помесна Црква послала у
Солун на усавршавање у теолош-
ким наукама.

Сутрадан, 29. септембра Пат-
ријарх српски је заједно са Васе-
љенским Патријархом посетио
при родни резерват у месту Кало-
хори где је Патријарх Вратоломеј
предводио молитву за очување жи-
вотне средине.

Двојица Патријараха посетили
су и фабрику Хаитоглу која се на
традиционалан начин бави произ -
водњом халве. Власници ове фа б  -
рике су се током  ратних де  шавања
деведесетих година одазивали на
сваки позив Митрополита Варнаве
да нашем страдалном народу по-
шаљу помоћ.

Патријарх Иринеј и Патријарх
Вартоломеј посетили су и исто-
ријски Храм Светог Атанасија у
Евозмосу и свечано отворили ново-
изграђени старачки дом, народну
кухињу и вртић Митрополије неа-
пољске.

У поподневним сатима одржан
је братски састанак Патријарха срп -
ског г. Иринеја и Патријарха ко н-

 стантинопољског и васељенског г.
Вартоломеја на коме се у ду ху об-
ос траног разумевања и бра тске љу-
бави разговарало на теме од
међусобног и свеправославног зна-
чаја.

У вечерњим часовима у Култур-
ном центру Мони Лазаристон који
се налази у непосредној близини
Зејтинлика, отворена је изложба
ретких фотографија са Солунског
фронта и из Првог светског рата
аутора Константина Нигделиса. 

Патријарси Вартоломеј и
Иринеј посетили су

највеће вој ничко гробље
на Балкану – Зеј ти нлик,
где су положили венце и
по клонили се гробовима
палих српских и осталих

савезничких вој ника
пострадалих приликом

пробоја Солунског фронтa
Уследио је културно-уметнички

про грам на ком су говорили пат-
ријарх Вартоломеј, Митрополит не -
а пољски Варнава и представници
ло калних власти, а потом је уследи -
ло премијерно извођење компози-
ци је познатог солунског
ко  м по зитора Емануила Лазаридиса
написане поводом стогодишњице
пробоја Солунског Фронта и за-
вршетка Великог рата.

Извор: ТВ Храм
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Приложници
Илија П. Ђуришић        $150 прилог и чланарина
Ђорђе Јовановић           $100 прилог

Четнички устанак
Мада ни један устаник није носио петокраку, комунисти и данас тврде да је ово био њихов устанак

Историја: 27. јул 1941.

комуниста није био ни десетар, а
камоли неки виши командант.

Сада су проглашавали некакве
штабове и одреде, који су постојали
само на папиру. Онда су почели да
мобилишу Србе.

Ако је устанак од 27. јула био
њихов, зашто су од октобра морали
да стварају нове јединице, почев од
водова, до батаљона и одреда? Ба-
та љони су им, иначе, имали хрват-
ска имена - ''Марко Орешковић'',
''Ма тија Губец'', ''Огњен Прица'',
као и српска - ''Мићо Радаковић'',
''Пекиша Вуксан'', ''Мирко Шту-
лић'', ''Стојан Матић''... Матића су
они убили, као четника, 27. феб-
руара 1942, мучки, па су после ко-
ристили његово име и још и данас
тврде да је био њихов.

Од тих батаљона, партизани фо -
р мирају бригаде, као на пример 9.
хрватску бригаду, чији командант
је био Милан Купрешанин, а поли-
тички комесар Милан Баста. Она је
преименована у 3. бригаду 6. личке
дивизије, којом је командовао Ђоко
Јованић. У књизи коју је 1964. го-
дине написао под насловом ''Шеста
пролетерска дивизија'', Јованић
твр ди: ''27. јули Дан устанка народа
Хр ватске''. Међутим, у устанку 27.
јула није учествовао ни један
Хрват. Тај датум комунисти и даље
прослављају сваке године, код њи-
ховог споменика близу Срба. Међу
њима је и Србин Милорад Пуповац
са Хрватом Стипом Месићем. У
Србу је устанак водио Пајица Ом-
чикус, кога су партизани убили 3.
марта 1942. 

Партизани комунисти су твр ди -
ли да подижу устанак против Ита-
лијана како би помогли ''мајку
Русију'', у којој су једнака права
рад ника и сељака, што није случај
у ''буржоаском Београду''. Прва ме -
та комунистичке пропаганде била
је сиромашна српска омладина. У
селима која су окупирали комуни-
сти, омладина је већином и даље
била национална, али није имала
куд. Док су комунисти заузимали
село по село, ми четници смо их по-
тцењивали, говорећи: ''Шта нам
могу партизанске тројке''. Сем тога,
на шу интелигенцију су поубијале
усташе. С друге стране, партизани
су говорили: ''Данас нас има један
посто, када нас буде имало два по -
сто, наша је победа''. То је све олак-
шало процес завођења сељака од
стране комуниста.

Крајем децембра 1941, комуни-
стички функционер Хрват Томо
Никшић, под лажним српским име-
ном Перо Ракић, сазива седницу у
Долини Дробчевој. На седницу је
позвао шесторицу Срба: учитеља
Бранка Огњеновића, учитеља Ми-
лојка Ћука, учитељицу Смиљу По-
к рајац, Бићу Кесића, Илију
Му  ни жабу и Перицу Чичу. На тој
седници шесторо Срба слушају јед-
ног Хрвата, који им предлаже да се
на територији Грачаца партизански
батаљон назове ''Гаврило Прин-
цип'', јер ће то име привући многе

Када је почео усташки гено-
цид над Србима, у шумским
збеговима на Тромеђи поја -

вили су се храбри Срби да подижу
традиционални четнички устанак.
У Босанском Петровцу то је био
Мане Роквић, у Грахову Брана Бо-
гуновић, на Оштрељу и Дрвару
Илија Десница и Лазар Тешановић,
на Србу, у Лици, Пајица Омчикус,
на Тишковцу Мирко Марић, на
Лапцу поручник Стојан Матић, на
Попини поручник Мићо Лукић, над
врелом Зрмање Јаков Будимир, на
Грачацу Дане Станисављевић Циц-
вара, на Брувну Мићо Обрадовић,
на Удбини Луне Поповић, на Ме -
тку Гавре Станојевић, у Стрми ци,
Голубићу и Плавном свештеник
Момчило Р. Ђујић, на Далматин-
ском Косову Пајо Поповић, у Буко-
вици, Далмација, Владо Новаковић.

Петорица Срба - Никица Кец-
ман, Симо-Мимо Бурсаћ, Урош
Дам јановић, Бранко Богић и Милан
Ми љевић - 26. јула 1941, код цар-
ског бунара, на цести Дрвар-Ошт-
рељ, сачекали су аутомобил у коме
се налазио командант 1. усташке
бојне, мајор Фердинанд Конрад.
Ус ташки мајор је убијен и већ сле-
дећег дана проглашен је српски
четнички устанак против Паве-
лићевих усташа на целој Тромеђи.

У том српском четничком ус -
танку учествују и Срби комунисти,
али не под комунистичким именом,
нити са петокраком на капама.
Било их је мало. Тих дана нико од
њих није смео да каже да је кому-
ниста. Међу њима  је био и Бићо
Кесић, кога сам познавао. Нисмо
знали да је он члан КП од 1940. го-
дине. Рођен је 1918. у Долини
Дроп чевој, код села Вучипоље.

По српским селима, тек од 1. ок-
тобра 1941. комунисти почињу да
се показују као партизани. Шајкаче
су заменили капама са три рога и
ставили петокраке. Почели су да
проглашавају партизанске водове.
Српски сељаци нису обраћали па -
жњу на њих, говорећи да нису ни
чули за име ''партизан''.

Проносили су пропаганду да се
спремају за борбу против окупа-
тора Италијана. Нису спомињали
борбу против усташа. У српским
четничким редовима, нико од тих

Србе. За команданта батаљона по-
стављен је Милојко Ћук, за поли-
тичког комесара Бићо Кесић, за
обавештајног официра Илија Му-
нижаба, а за ађутанта Перица Чича.

Крајем априла 1943, Бићо Кесић
је погинуо у борби против четника
и тада је батаљон понео његово име.

Бићин старији брат Лука поги-
нуо је као четник у борби против
усташа 27. септембра 1941, на Ри-
пачком кланцу, са поручником Ми -
ћом Лукићем. Бићин старији брат
био је митраљезац у Вучипољској
четничкој чети. Шестог децембра
1944. године није се повукао са гра-
чачким четницима, већ се предао
партизанима. Бићин најмлађи брат,
Ђуро, погинуо је као четник 17.
јула 1943. године у Жегару, Далма-
ција, у борби против партизана.
Бићо Кесић је био једини комуни-
ста у породици.

У Црним Потоцима, на Малом
Ти шковцу, 27. октобра 1941. одр-
жан је српски народни сабор. На
том Сабору проглашава се Динар-
ска четничка дивизија. На предлог
Бра не Богуновића, за команданта
дивизије изабран је свештеник
Мом чило Р. Ђујић.

Током јануара и фебруара 1942.
долази до неспоразума између чет-
ника и партизана, а прва борба
одиграла се 2. фебруара на Тиш-
ковцу. Партизани под командом
Ми лана Шијана напали су четнике
под командом Мирка Марића. Пар-
тизани су имали мртве и рањене.
Међу рањенима био је и Илија Ра-
даковић, послератни Титов генерал.

Партизани су изазивали
Итали јане у српским, а

никада у хрватс ким
селима

У том разилажењу између чет-
ника и партизана, четничким једи-
ницама командују исти команданти
као у устанку 27. јула 1941. И по
томе се види да нико од комуниста
у устанку од 27. јула није био на ко-
мандним положајима.

Комунистичка партија формира
Шесту личку дивизију 22. новембра
1942. године. Први командант ди-
визије био је Хрват Срећко Манола
из Травника у Босни, учесник
Шпанског грађанског рата. Други
командант, од 21. марта 1943, био
је Ђоко Јованић. 

Партизани су изазивали Итали -
јане у српским, а никада у хрватс -
ким селима. Тако, средином јула
1942, они сачекаше једну колону
Ита лијана близу Малована, према
Отрићу. Не сећам се да је неко од
Ита лијана погинуо. Од 22. до 25.
јула Италијани бомбардују српско
село Глогово, које беше под парти-
занском контролом. Тада је итали -
јанска пешадија спалила сва српска
села која су била под партизанском
контролом: Глогово, Поље Губав-
чево, Омсица, Кричковићи, Сови-
љово и сва остала села према
Бр у вну, укључујући и Брувно. Парт -
и  зани су утекли у шуму, остављ а -
јући незаштићени српски народ, да
га окупатор туче и да му пали куће.

Моје питање је ко у ствари пали
та српска села? Партизани кажу

како су били храбри борци противу
оку патора Италијана. Али, они иза-
зи  вају Италијане и беже. У тим слу-
ч а јевима, практично су они
па  ли куће. На територији под конт-
ролом четника, Италијани нису
спалили ни једну кућу и нису убили
ни једног Србина.

Ђоко Јованић не пише да је он
био један од тројице комуниста -
поред Гојка Половине и Милана
Тан косића - који су били на прего-
ворима са Италијанима, 12. августа
1941. године, на Отрићу. Управо
Ђоко Јованић је био први потпис-
ник споразума са Италијанима: Да
Срби не нападају Италијане, а да
Италијани не нападају Србе и да
штите српски народ од усташа.
Дру ги Србин потписник био је
Илија Утвић. У име Италијана по-
тписала су два официра. Седница је
одржана у кафани Нинчине Прода-
новића.

Италијани су одржали реч до
краја рата, тј. док нису капитули-
рали, а Ђоко Јованић није одржао
реч.

Италијанске трупе ушле су у
Грачац 2. августа 1941. У подру-
мима су нашли око 300 Срба, које
усташе нису стигли да поубијају.
Италијани су отерали усташе и све
Србе ослободили. Један део српске
сиротиње долази на италијански
казан. 

После италијанске окупације
Гра чаца, сва околна српска села
била су под контролом четника.
Италијани у њих нису залазили.

Комунисти кажу да су се борили
против окупатора. Али, пуне че-
тири године, на Тромеђи је за њих
једини ''окупатор'' била Динарска
четничка дивизија.

Тако, партизани су напали чет-
нике 25. септембра 1942. на Радучу.
Окупатор је био у Метку, њега нису
дирали. Затим, 24. октобра, напа-
дају четнике у грачачким селима.
Окупатор је у Грачацу, њега опет
не дирају. Четири дана касније, на-
падају попињске четнике, док Ита-
лијане у Отрићу остављају на миру.
Четвртог априла 1943. нападају
четнике на коти Требочник, Далма-
ција, док Италијани леже у Жегару.
Њих не дирају. Током јула, августа
и почетком септембра 1943, до ка-
питулације Италије, партизани на-
падају четнике на Полачи, Пахову
брду и у околини Далматинског
Ко сова. Окупатор лежи у Книну и
њега не дирају.

Ово написах највише ради пар-
тизанских синова и унука, који су
данас на разним државним поло-
жајима у Србији. Нико од њих није
данас под именом Комунистичке
партије, али многи од њих нису се
одрекли комунистичке идеологије.
Међу њима највише предњаче Иви -
ца Дачић и Александар Вулин, у
пропаганди против Драже и чет-
ника, који су се свагда и на сваком
месту борили за спас српске нације.

Написао четник Грачачке 
четничке бригаде 1. личког 

корпуса Динарске четничке диви-
зије, 

Перица П. Совиљ

Симо Бурсаћ. За акцију од 26. јула
1941. одликован је Карађорђевом

звездом
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Годишњица Жарку Вучинићу
Виндзор, Канада

Усуботу, 29. септембра, на
гробљу у Виндзору, Канада,
одржан је годишњи пара с -

тос Жарку Вучинићу, ађу та нту вој -
воде Доброслава Јевђевића, једном
од најистакнутијих чланова Орга -
ни зације српских четника ‘’Ра вна
Гора’’ и целе српске заје д нице у
Виндзору.

Жарко је рођен 1921. године у
Српским Моравицама, у Лици, а
пре минуо је 2017. године у Винд-
зору. Крај Другог светског рата до -
че као је у чину поручника.

После завршене литургије у
цркви, коју су служила три свеште-
ника, одржан је парастос у при су -
ству око 150 верника, а после ручка
одржан је и помен на самом гро -
бљу. У проповеди, свештеник је на -
гла сио да кад врше помен некоме
оби чно узму неки детаљ из његовог

живота, што за Жарка не може да се
каже, јер сваки детаљ у његовом
животу је битан и не би било у реду
да се нешто прескочи. Где год се
окрене, у цркви и око цркве, ми с ле -
ћи на помоћне објекте, свуда се
види Жарко, јер је имао удела у
свакој постављеној цигли. Имао је
своје место у цркви и, иако у го -
динама, није пропуштао литур гије,
изузев ако је велики снег а путеви
нису очишћени. Што се тиче
српске заједнице, увек је био рад да
помогне и притекне у невољи.

У име Организације српских
чет ника ‘’Равна Гора’’, парастосу
су присуствовали Мане Срдић и Зо -
ран Живановић (на слици поред
Жа рковог гроба), из Месног одбора
у Хамилтону.

ПЕСМА ЖАРКУ
ВУЧИНИЋУ 

( Изречена на сахрани овог
великана српске Дијаспоре)

Моравице Српске, крај Равних Котара 
крај славног Гомирја, српскога олтара.

Постојбино славног владике Данила 
што сачува пламен српскога кандила.

Кад је оно царска из Беча наредба 
затражила српству душу да му преда.

Мислили су тада царски депутати 
да им нико неће моћи на пут стати.

Да ће сваки Србин у Жумберак доћи, 
променити своју веру преко ноћи.

Вратише се тада царски депутати 
па бечкоме цару сташе казивати:

"Ој честити царе силни господару, 
европскога брода славни кормилару.

Све народе света можеш укротити 
али Србе никад нећеш поробити.

Док је крај Котара Српских Моравица 
међ Србима неће бити кукавица.

И док је владике Јакшића Данила 
што га моравичка мајка одхранила,

нећеш царе Србе превести у "веру", 
не дају се Срби за добру вечеру.

Него ако мислиш њима господарит, 
слогу и јединство мораш им покварит".

Наврши се много година и лета 
аустријско царство уста против света.

Моравичко село одмах је устало 
све младиће своје у војску је дало.

Међу њима Сима, дика од младића, 
поноситог рода куће Вучинића.

Он остави своју Латинку невесту 
и са њоме своју малолетну сестру.

Четири године страшни рат је трајо, 
док је Сима с`браћом слободу освајо.

Завршеног посла са бакљом слободе 
Сима својој кући код Латинке оде.

Кад га жена виде у свануће дана 
полете ка њему срећом обасјана.

Није прошло много, непуна година, 
кад је Сими жена подарила сина.

Ни сањала није кога је родила, 
српска хероина, Вучинића вила.

Од Бога ти покој и вечна ти слава 
што си нам родила моравичког лава.

О томе човеку ја вам данас певам
његову доброту забораву недам.

Моравичка црква Светог Георгија 
где се верно служи Света Литургија.

У њој су Крштење Свето приредили 
и Жарко му име тада наденули.

Детињство му прошло уз мајку и оца 
Симу и Латинку два сјајна ослонца.

Па му душа млада, племенита, чиста 
однекуда чула за реч „комуниста“.

Опхрван од бола спознаје истину 
да ће многи Срби издат Краљевину.

И да ће ускоро најдаље до зиме 
поделити судбу свога оца Симе.

И заиста опет рат дође у село 
да поцрни све што, до тад беше бело.

Разочаран, тужан, не због новог рата 
него зато што је усто брат на брата.

Па се онда сети бечкога упутства, 
завађене браће, поробљеног српства.

И сети се речи свога оца Симе:
„ни за шта на свету не дај Краљевине“.

Оптерећен болом српског заокрета 
придружи се војсци четничког покрета.

Да сачува оно што бити не може, 
док се браћа Срби са собом не сложе.

Свом је својом снагом, из целости бића
стао уз војводу Добру Јевђевића.

У борбама први уз свог команданта 
те га Добро узе за свог ађутанта.

Схватили су брзо да је немогуће 
сачувати славу отаџбинске куће.

И да ће се брзо место литургија 
по црквама српским служит панаија.

за помен држави славне Краљевине 
сада на згаришту срамне паљевине.

Тад подиже војску велики војвода
јер не хдете душу душману да прода.

Па са војском оде пут хладне Европе,
јер не хтеде љубит издајничке стопе.

А пре него што ће на пут тужни поћи
Жарко тајно оде кући једне ноћи.

Да последњи пут посети огњиште 
и да руку младе Босанке заиште.

Испрошену младу у цркву поведе, 
заједно пред Богом дадоше завете.

Па се преко ноћи, пешке преко гора 
спустише до сињег, Јадранскога мора.

Са остатком војске пређоше границу 
са болом у срцу, сузама на лицу.

Војвода је тада војску окупио 
па из свега гласа, вако говорио:

„ Браћо моја Срби, моји соколови 
ратничкога духа, небески орлови.

Животи су ваши данас сачувани, 
да би свету борбу наставили вани.

У име те борбе и свете истине 
никада се немој, одрећ Краљевине.“

Са овим речима славни је војвода 
распустио војску четничког одреда.

Расуше се тада свак у својој нади 
Неки по Европи други по Канади.

Жарко и Босанка одлучише тада 
да им нова земља постане Канада.

Канадска их земља одмах пригрлила, 
и постала нова домовина мила.

Жарко и Босанка по своме избору, 
започеше нови живот у Виндзору.

У Виндзору тад је Срба доста било 
али не би храма где би се молило.

Па је зато Жарко цркви приступио 
и са браћом својом храм је саградио.

Уздигли га сјајем ка небеском своду 
да путоказ буде српскоме народу.

Ал несрећа опет по рецепту старом 
сустиже га опет са још већим жаром.

Па се опет српска кућа поделила 
и над српском црквом магла се надвила.

Јер се брат са братом завадио јарко 
на муци се опет затекао Жарко.

Поучен речима, књиге Светог Писма:
„на грех се наљути, ал не на грешника“,

никог лично није Жарко осудио 
осим комунизма, Бог му наудио.

Па је опет Жарко почео изнова 
градит нову цркву од пода до крова.

Та је нова црква Светог Димитрија, 
многе српске душе собом пригрлила.

Како једном давно мени Жарко рече 
пола му живота са том црквом тече.

У браку са Босом добио је сина 
по оцу му име наденуо Сима.

И две кћери дивне два цветна увојка, 
племените жене Рајка и Радојка.

И са њима много сретне унучади 
оставио Жарко у земљи Канади.

За живота свога људе помагао 
с`браћом својом многе цркве подигао.

У Виндзору увек као свој на своме, 
пријатељ је био српству читавоме.

У вери је био на доброме гласу 
О хришћански вуче, људски горостасу.

Сећање на тебе нову наду буди 
да ће међу нама бити таквих људи,

који ће те пратит колко који може 
на том благом путу помози нам Боже.

Драги чика Жарко, и вољени, ево 
од срца сам ову, Теби песму спево.

Протојереј 
Јовица Ћетковић
11. октобар 2017
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Документа о британским упадима у немачки систем радио везе, позната као систем ‘’Ултра’’, чији је центар
био у Блечли парку, пружена су на увид јавности пошто су 70 година третирано као тајна. Сада се види да је
до Черчила и других центара одлучивања заправо најмање информација долазило од ‘’Ултре’’

‘’Ултра’’ (ни)је била важна
Историја

ПИШЕ: Ненад ЈАКОВЉЕВИЋ

Ултра није могла да буде од
директне оперативне по-
моћи, као што је то био слу-

чај на фронтовима у Африци,
Ита лији и Француској, где су уче-
ствовале савезничке снаге, али са-
свим сигурно је могла да
до  носиоцима одлука послужи као
важан коректив за информације до-
бијане из других извора (нпр. од
SOE, MI3 и  SIS).  Архива Блечли
парка и десетине написаних књига
сугеришу да су  највиша војно-по-
литичка тела била „непосредно
упућена“. Винстон Черчил, као ми-
нистар одбране и премијер, начел-
ник империјалног штаба, Алан
Брук, начелници штабова (COS),
чланови Здруженог обавештајног
комитета (JIC), директори влади-
них обавештајних служби (DMI,
AI, NID), појединци попут Идна,
Кадогана, лорда Селборна и многих
других су добијали одговарајуће
Ултра садржаје.   

Али, како стоји ствар са Југо-
славијом? Званична историја Ултре
је о томе запањујуће нема. 

Према установљеној пракси,
Блечли парк је обавештајним служ-
бама слао дневне или недељне пре-
гледе засноване искључиво на
Ултри ратним министарствима, као
и штабу SIS. Такве кратке и кон-
цизне извештаје користила је оба-
вештајна служба министарства рата
и њена секција која се бавила и
Југославијом  -   MI3b.  

Било је очигледно да је
сразмерно мали део
обавештајне слике

заснован на Ултри. На
пример: „Током целог

месеца добијена су само 3
Ултра извештаја (март

1942)“, „само два „М.S.S.
извештаја  (април 1942)“,

„мало поузданих
информација (септембар

1942)“, „мало информација
се добија из Србије

(октобар 1942)“, „Скоро да
и нема поузданих

информација, осим оних
добијених од Д.М.
(децембар 1942)“

MI3b је био канал кроз који су
пролазили сви извештаји агената са
терена или оперативних штабова
(SOE или SIS) и Ултра извештаји
из Блечли парка. Та агенција је ана-
лизирала обавештајне податке до-
бијене из свих извора а онда
израђивала, најчешће једномесечне
извештаје, и повремено мапе које
су осликавале распореде осовин-
ских и устаничких трупа и места
главних устаничких активности.
Они су потом, преко Директората
обавештајне службе (DMI), достав-
љани централним владиним те-
лима.  

MI3b извештаји, рађени нај че ш -
ће на две или три стране, били су

заправо кратки и концизни општи
прегледи ситуације у Југославији.
Садржали су обавезно информа-
цију о бројном стању окупационих
трупа, повремено о спе ци фичним
герилским акцијама или сабота-
жама, али у највећој мери били су
посвећени општим информацијама
о политичкој ситуацији, о устанич-
ким покретима, о ставовима њихо-
вих вођа, проценама броја
след  беника, њиховој стратегији. А
такви подаци су  добијани  од
појединаца или штабова SOE или
SIS. У том смислу, занимљив је ре-
лативно велики број тих процена од
SIS-а с обзиром да нису имали ни -
једног свог представника у зе м љи
до августа 1943. године (први се
спустио Кенет Сајерс током авгу-
ста, пошто је Бил Стјуарт погинуо
неколико дана по спуштању на
Жабљак са Билом Дикином, током
операције Шварц. Сајерс и Стјуарт
су били чланови југословенске сек-
ције SIS). 

Уколико би се извештавало о
осовинским операцијама, конкрет-
ним саботажама или политичкој си-
туацији, а да су те информације
засноване на Ултри, то је било нај -
чешће јасно назначено као „M.S.S“.
Taко је, на пример, извештено да у
НДХ влада анархија и општи
бојкот званичника њихове владе, о
Хитлеровој политичкој одлуци да
пошаље немачке дивизије у НДХ  и
подржи усташки режим; о ита-
лијанском пропуштању партизана
из Црне Горе и Херцеговине (пар-
ти зани су приликом повлачења по-
ру шили  комуникације
Са рајево- М о стар); о главним пар-
тизанским центрима (у „Бихаћкој
републици“) у западној Босни: Кар-
ловац–Гламоч–Ливно и да броје
око 10.000-20.000 људи. Да Немци
стрепе од Михаиловића и да стога
предузимају масовне репресалије и
хапшења његових људи, о сабо-
тажи рудника Лиса и саботажама
пруге Београд–Ниш–Скопље
крајем 1942. и почетком 1943; о
току и резултатима операција Вајс
и Шварц...  

Било је очигледно да је  сраз-
мерно мали део обавештајне слике
заснован на Ултри. На пример:
„Током целог месеца добијена су
само 3 Ултра извештаја (март
1942)“, „само два „М.S.S. извештаја
(април 1942)“, „мало поузданих ин-
формација (септембар 1942)“,
„мало информација се добија из
Србије (октобар 1942)“, „Скоро да
и нема поузданих информација,
осим оних добијених од Д.М. (де-
цембар 1942)“, „мало конкретних
информација о саботажама и ге-
рилским активностима (март и
април 1943)“.  

О територији под контролом
Михаиловића извештавало се
углавном на основу Бејлијевих и
Хадсонових коментара, уз повре-
мену допуну или потврду из
„M.S.S.“ извора. О територији под
контролом партизана, јављано је
углавном на основу извештаја SIS
(CX), мада су Ултра информације
такође имале улогу. Обавештајни

официри у MI3b су највећу пажњу
посвећивали информацијама које
су стизале од официра за везу код
покрета отпора, и њих су узимали
крајње озбиљно. Заправо, како је
време одмицало и како је све више
људи слато у Југославију, Ултра је
све више уступала место информа-
цијама добијеним од официра са
лица места. 

У једном меморандуму DMI из
октобра 1943. се то и наводи: „СОЕ
(у Југославији) има велики број
британских официра за везу чији су
извештаји од суштинске важности
за информисање империјалног
штаба, начелника штабова итд.. JIC
се свакако сећа изврсног меморан-
дума израђеног за премијера о си-
туацији у Југославији који показује
активности партизана, четника и
осовинских снага. Овај документ је
у највећој мери урађен на основу
нашег личног контакта са СОЕ“. 

Коментари и препоруке начел-
ника штабова, Обавештајног коми-
тета, и других сродних тела често
су били рефлексија ставова садр-
жаних у извештајима MI3b - оба-
вештајне службе министарства
рата. Ова служба je, пак, своје пре-
поруке и мишљења давала чврсто

се наслањајући на Черчилове
опште стратешке концепте о Бал-
кану и Југославији. Другим речима,
дошло се до тога да обавештајне
службе шаљу Черчилу информа-
ције које би он желео да чује.

МI3b je покушавао да нађе рав-
нотежу између потребе  да се отпор
у Југославији настави након Чер-
чилове директиве  да „устанак у
Југославији не  би требало посмат-
рати као прерани инцидент већ као
корисну диверзију на Либијском
фронту“, и рационалног дугороч-
нијег опредељења изградње јаке и
ефикасне формације, организоване
по војном устројству, способне за
активности великог стила у тре-
нутку када се савезничке експеди-
ционе снаге искрцају или
приближе Балкану.

Због тога је извештавано да „не -
ма сумње да је цела земља у пламе -
ну“ а затим балансирано
уп  о зорењем да „партизани својим
активностима, више штете земљи,
него Осовини“. 

Коментаре да „ће партизани
својим ексцесима увек везивати
један мали део дивизија за себе“,
пратило је признање да они „везују
само хрватске формације док су

Британска војна обавештајна служба МИ3б сматрала је стратегију
генерала Михаиловића мудром и рационалном
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Немци пасивни“, а затим суве кон-
статације о „свакодневном порасту
партизанских активности у Босни и
Хрватској“. 

Коментари и препоруке
начелника штабова,

Обавештајног комитета, и
других сродних тела често

су били рефлексија
ставова садржаних у
извештајима MI3b -
обавештајне службе

министарства рата. Ова
служба je, пак, своје

препоруке и мишљења
давала чврсто се

наслањајући на Черчилове
опште стратешке концепте
о Балкану и Југославији.
Другим речима, дошло се

до тога да обавештајне
службе шаљу Черчилу

информације које би он
желео да чује

Било је много непознаница и о
политичкој позадини партизанског
покрета. „Дивљи и разбојнички ко-
мунистички елементи“ су спајани
са „многобројним Мачековим при-
сталицама“ у њиховим редовима,
веровало се да покрет није хомоген.
Примећени су двоструки ефекти
деловања партизана: њихове актив-
ности у Босни су оцењене као
могућ допринос у борби против
Осовине (веровало се да њихову
већину чине Мачековци), док  је у
Словенији њихова активност оце-
њена  контрапродуктивном јер иза-
зива терор и репресалије.  

У исто време, сматрало се да је
Михаиловићева „основна страте-
гија“  увећавања организације и из-
бегавања излагања својих јединица
уништењу краткорочним акцијама
мудра политика која уједно везује
и велики део снага у Југославији.
Његова „рационална политика“ је
створила војну организацију спо-

собну да се придружи савезничким
трупама током искрцавања на Бал-
кану. Осим тога, места најпогод-
нија за стварање мостобрана и
области са најповољнијим правцем
напредовања експедиционих трупа,
биле су под његовом контролом. То
је можда био кључни фактор, јер су
највише по овом питању COS, JIC
и шеф империјалног штаба најупор-
није бранили препоруке MI3b. 

Черчил  и Форин офис су имали
и своју независну линију обавешта-
вања. Форин офис је углавном до-
бијао информације од SIS,
укључујући и она обавештења која
су потицала од SOE.  Осим процена
агената, понекад су укључивала и
декрипте мале вредности (декрипти
ручних шифара немачких обавеш-
тајних служби  - ISOS и  ISOSY-
CLE). На тај начин, перспектива
југословенске ситуације из угла
Форин офиса је у великој мери била
условљена ставом SIS. 

Специфични Ултра сигнали су
повремено слати појединцима – по-
времено на лични захтев Черчила -
Идну, Кадогану и Сарџенту пре
свега, али већа количина тих ин-
формација је почела да се доставља
током лета 1943. 

Черчил се, одмах по постав-
љењу на премијерско место, награ-
дио „диктаторским овлашћењима“,
поставио се на чело министарства
одбране и установио сопствени
војни секретаријат како би надгле-
дао рад начелника штабова. Није
намеравао да тај посао препусти
професионалцима, „желео је да
буде сам свој обавештајни офи-
цир“. Тражио је да му се достав-
љају необрађени обавештајни
по даци из Блечли парка – „Не
желим да мој обавештајни мате-
ријал филтрирају разне агенције“ –
и од септембра 1940. свакога дана,
три пута дневно је добијао најваж-
није обавештајне податке о актив-
ностима савезничке и
непријатељске војске на копну и на
мору, као и декриптовани дипло-
матски садржај. 

Упркос његовој жељи да про-
чита све поруке, сама количина ма-
теријала коју је производио Блечли
парк је захтев учинила немогућим.
Уместо тога, достављана му је се-
лекција најважнијих сигнала дек-
риптованих за тај дан. Критеријуми
одабира нису никада довољно јасно
дефинисани, али су изгледа офи-
цири у Блечлију, регрутовани од
SIS, имали слободу да изаберу по-
руке за које су сматрали да ће бити
довољно занимљиве или довољно
важне за  Черчила. Наслови и
кратки описи су слати шефу SIS
(Стјуарт Мензис - он је номинално
био директор Блечли парка, али
није имао утицаја на организацију
и рад центра) који је потом лично
селектирао и достављао материјал
премијеру.  

У фонду у коме се чувају Ултра
сигнали достављани Черчилу, може
се наћи око 120 докумената у вези
са Југославијом за период 1941-
1945. У неким случајевима, то су
репродукције и преводи немачких
сигнала, у неким случајевима су то
парафразе декрипата дипломатских
преписки, а у неким случајевима су
то врло кратки извештаји-резимеи
Блечли парка о догађајима у Југо-
славији. Међутим, оно што је запа-
њујуће је изузетно мала количина
материјала послата Черчилу до
краја марта 1943. За 1941. му је по-
слато 12 сигнала, за целу 1942. – 9,
а за први квартал 1943 – 8,  рачу-

најући изводе и дипломатске по-
руке. Битно је истаћи и то да се тај
материјал који је добијао није до-
стављао у равномерним периодима.
Некада би Ултру добио два пута не-
дељно, некада не би примио ништа
о Југославији месецима. 

Резултати конференције у Ка-
забланки (договорена инвазија на
Сицилију у јулу, одложено искрца-
вање у северну Француску) снажно
су мотивисали Черчила на развој
медитеранских планова. У његовим
очима, Сицилија је била само први
корак до инвазије на Италију. Ита-
лија би била избачена из рата и са-
везници би пришли довољно близу
да изврше притисак (бомбардова-
њем, пропагандом и успоставља-
њем мостобрана на Балкану) на
Хитлерове сателите, Бугарску, Ма-
ђарску и Румунију да изађу из Осо-
вине. Тиме би се Немци принудили
да повуку значајан део снага са Ис-
точног фронта и северне Фран-
цуске, или би морали да се повуку
из Грчке до линије Дунава, што би
омогућило Британцима да се врате
на европско копно преко Балкана и
подстакну устанак окупираних на-
рода највећих размера. 

Успех ове, у суштини опортуни-
стичке стратегије, зависио је, дакле,
много више од чињења или нечи-
њења других (реакције Немаца, са-
телитских држава, акција гериле)
него од ослањања на сопствену
снагу и могућности.  

Балкан: Подстицати масовни устанак
У таквим условима, на улогу балканске гериле почело се гледати са-

свим другим очима: она сада заузима важно место у реализацији бри-
танских планова. С обзиром да су италијанске дивизије на Балкану
доминантне окупационе снаге, очекивало се да ће герила извршити до-
датни притисак на њих и олакшати Савезницима посао избацивања Ита-
лије из рата. Интензивирањем герилских саботажних активности, могла
би да се поремети концентрација трупа за летњу офанзиву на Источном
фронту, и допринело би se извођењу савезничких операција децепције
(Barclay, Mincemeat у 1943, Zeppelin у 1944). Осим тога, пламен устанка
у Југославији и Грчкој који би распалила SОЕ, могао би се проширити
и на околне државе и помоћи британску намеру да балканске сателит-
ске државе одвоје од Хитлера.  

Од југословенске гериле се највише очекивало. У директиви начел-
ника штабова за SOE од 20. марта 1943. је назначено да је на Балкану по-
требно охрабрити герилске операције и обезбедити повољне услове за
улазак експедиционих снага на Балкан. Специјално за Југославију и Ал-
банију, тражено је да се подстиче масовни устанак и отворени рат:
„Евентуална потреба да се у каснијој фази герилске операције коорди-
нирају са савезничким плановима, не сме да умањи напоре у садашњем
тренутку”.  

Партизанска стратегија коју је MI3b критички oписивао као „поли-
тику ширења устанка у садашњем тренутку без обзира на губитке за
себе или становништво“, је полако али сигурно добијала предност над
Михаиловићевом „дугорочном стратегијом“. У Вајтхолу је у фебруару
беснела расправа о будућој политици према Југославији. SIS се снажно
залагао за моментално отпуштање Михаиловића и његова судбина је
већ тада висила о концу. Расправа је завршена компромисом, изгледа
на Черчилову личну интервенцију: наставак подршке Михаиловићу, али
уз успостављање контакта са партизанима. О евентуалном пружању по-
моћи одлучило би се када се више сазна о њиховој организацији, стра-
тегији и о томе да ли је могуће ублажити њихов јак „антибритански
комплекс“.  SIS изгледа није био потпуно задовољан исходом, ни тиме
што се недовољно уважавају његови „најтајнији извори“. Реаговао је
тако што је у наредним месецима премијеру почео да шаље знатно већу
количину Ултра сигнала  него до тада, који су показивали да „југосло-
венски партизани воде отворени рат са Немцима“. 

У уводним месецима, док се нова политика још увек обликовала, до-
минирали су умеренији ставови према обема странама. На партизане се
гледало повољније него до тада, због тога што су наводно активнији,
али је Михаиловићу још неко време давана предност. MI3b je то објаш-
њавао поседовањем јаке војне структуре у тренутку искрцавања савез-
ника. По њиховом мишљењу, Мачекови следбеници су имали пресудну
улогу за британске балканске планове, да ће прићи оној страни коју са-
везници подрже – а тада је још увек препоручивано да се подржи Ми-
хаиловић. 

Начелници штабова су прихватaли ове препоруке „из војних разлога
и независно од политичких разматрања“.  

Черчил је желео да буде ‘’сам свој обавештајни официр’’
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Часни оци, председниче Мес-
ног одбора Организације
срп ских четника ‘’Равна Го -

ра’’ Никола Мандићу, драги при ја -
тељи,

Извините, али ја сам врло ретко
кроз ових проследњих десет година
имао прилику да разговарам на
српском, поготово од кад сам изгу-
био родитеље, мога оца попа Ђуру
2005. године и најзад мога ујака
Милана Маравића, 2009. године.  Ја
се добро сјећам када би неко рекао
нешто погрешно, да би онда мој
тајо проговорио: “Немој да му -
цаш!”. Зато морам да наставим на
ен глеском да ме ви боље разуми -
јете, и поготово моја жена и ћерка.

Dear Friends,
On behalf of my wife Dawn

(Zora), and my daughter Sonia, we are
honoured as Pop Djuro Vukelich’s
family to be invited to join you for this
special tribute to the legacy of my fa-
ther and mother.

Although over 13 years have now
passed since his death, your remem-
bering him today warms my heart so
much to realize that, after all these
years, someone has been thoughtful
enough to establish something in his
memory, in the form of this special
commemorative bench.

It does not surprise me that the
only group to pay such tribute (of
which I am aware) are you, the Or-
ganization of Serbian Chetniks “Ravna
Gora”. For all these years, I don’t
know of any other organization paying
such an honour in recognition of the
tremendous service that my father pro-

vided to the Canadian Serbian people
over a period of 50 years from 1948
until his official retirement in 1997.

My father loved the Chetniks and
was always proud to be a Chetnik, and
I think the great courage that it took to
be a Chetnik was the main reason why
he was able to fight and survive
through many difficult times as Priest
for the St. Nicholas parish in Hamilton
and as the Arch Priest for all of
Canada, most of that time representing
the Bishop of the North America Dio-
cese from our Monastery in Illinois.

The Chetniks, for my wife and
daughter’s knowledge, were the only
pure Serbian fighting force in the Sec-
ond World War, fighting to preserve
the Serbian monarchy, church and
culture, waging a war of resistance
born from their headquarters on the
mountaintop of Ravna Gora, under
their great leader Drazo Mihailovich.
This day Drazin Dan is celebrated in
his honour.

They fought to the last man against
not only the Nazi and Ustashi Fascists
but also the Partizan Communists and
were eventually betrayed by Winston
Churchill and the Allies when they
made their deal with the Communists.  

Every Serbian alive today should
remember, respect and appreciate the
tremendous sacrifices made by the
Chetniks in that war.

My father showed me that Chetnik
courage in many ways during his life-
time, fighting for what is right, even
against tremendous odds.  I believe
that spirit of courage still runs in my
veins, and in the veins of all those

My Father – Father George Vukelich
My father loved the Chetniks and was always proud to be a Chetnik, and I think the great courage that it took to be
a Chetnik was the main reason why he was able to fight and survive through many difficult times

Drazin Dan – July 22, 2018, Hamilton: Bench Commemoration in Honour 
of Pop Djuro and Protinica Mara Vukelich

with Chetnik roots.
I will never forget our little parish

house on Northcote St. in Hamilton,
right beside the old tiny St.Nicholas
Church and Hall on Beach road, when
I was a little boy.  Our kitchen would
be full of people, night after night in
the early 1950’s, all of them sitting
and reminiscing about the war, having
a glass of wine (my father enjoyed his
wine), and smoking cigarettes so there
was always a haze in the air.  Then
later in the evening they would start
singing those beautiful and sometimes
mournful songs that they would have
sung as Chetniks during the war, from

“Marshirala, Marshirala, Kralja Petra
Garda” to the heartbreaking “To јe
bilo dvanaestoga jula”.

My father showed me that
Chetnik courage in many
ways during his lifetime,
fighting for what is right,
even against tremendous

odds.  I believe that spirit of
courage still runs in my

veins, and in the veins of all
those with Chetnik roots
I remember those times, and know

that our dearest and closest friends
and parishioners were always fellow
Chetniks, supporting each other, fight-
ing for the right cause.

My parents never complained
about what happened and why, they
did not teach us to hate, just to love
and treat everyone with kindness, and
to work hard to do the best we could.
My father loved his people and gave
everything he had to make their lives
better.  They sailed across the ocean on
the S.S. Sobieski in 1948, as Sonia re-
searched when she was in Halifax, and
came to Hamilton to create a better life
for themselves and for everyone in the
Canadian Serbian community.

I remember how close he was with
the personnel managers of all the major
factories in Hamilton. They would
often be invited to our house for dinner,
and I would sometimes go and visit
with them and their children over a
weekend.  He did everything he cou ld
to help so many immigrants establish
themselves and their families in this
area by finding them jobs and ho mes
and anything else that they nee ded.

Of course, nothing made him hap-
pier than the building of the hall and
then the St. Nicholas Church on Bar-
ton St.  He took great pride in that, and
made strong political connections with
the City Mayors and Members of Par-
liament over the years, to get their sup-
port for the parish and for the Holy
Trinity grounds here in Binbrook.  Sev-
eral times, he was invited by the Mayor
to say the opening prayer for the first

Vrhovine, 1943. From left: Jaro Houska, Major Vaso Marovic, priest Djuro
Vukelic and captain D. Jovic. Below: Lieutenant Vitomir Miletic

Braco Vukelich with wife Dawn and daughter Sonia, sitting on the bench donated by OSC "Ravna Gora" 
Hamilton Chapter
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Chetniks from Lika are taking oaths in front of priest Đuro Vukelić. Brlog, 1942.

Један вод Летеће бригаде Расинског корпуса мајора Драгутина Кесеровића, снимљен у селу Суботица, на
путу Александровац - Крушевац

session of the new Hamilton City
Council, which was quite an honour.

He loved visiting all his parish-
ioners during Vodica and for Slavas,
and would often come home after
driving through a blizzard but fully
warmed up after having several
glasses of wine.  Sometimes he would
tell me the police stopped him along
the way (he had a pretty heavy lead-

foot driving his big black Monarchs
and Mercurys) but the officer would
always say “Just slow down a little bit
Father” after my father told him there
was an emergency to explain why he
was driving so fast.

And he loved his Monarchs in the
1950’s, probably because of his dedi-
cation to the Serbian Monarchy.  In
fact, I just recalled our car accident

from 1955 riding in our 1954
Monarch when we left these same pic-
nic grounds, then known as Shady
Acres, and crashed into a telephone
pole on a slippery road going through
Binbrook, breaking the pole and
knocking it down.

I still have the scars on my head
from flying into the windshield, from
my usual standing position (no seat

belts then Sonia),and my father had
some internal injuries from the wheel,
but we went to the hospital and came
back much later to the picnic. I re-
member I was wearing a little yellow
pullover sweater over a white shirt
and it was quite red with blood.  I
know we shocked my mother, but the
comment I remember most, as well as
the cracked windshield, was that I was
very lucky to have a “Tvrda Licka
Glava”(a hard Licanin’s head) to sur-
vive that crash!

Nevertheless, I still think his great-
est happiness came from just sitting
around a table, here at these Holy
Trinity grounds, with his Chetnik
friends over a glass of wine, and
maybe a song or two as the evening
came along.

I know that Pop Djuro and Pro-
tinica Mara are smiling down from
heaven upon their dear and closest
friends and their families who are with
us here today.

On behalf of Dawn and Sonia and
the Vukelich family, thank you so
much for bestowing this great honour
upon my father and mother’s legacy
here today. Mnogo vam hvala.

Nebojsa "Braco" Vukelic 

Четнички симболи и ознаке
Недавно је изашла књига аутора Петра Миладиновића ‘’Симболи и ознаке са Равне горе’’, богато
илустрована хроника која на документован и сликовит начин описује историју покрета са Равне горе.
Доносимо поглавље ‘’Знак летећих бригада ЈВуО’’

Нова књига

по средини. Израђиван је техником
ливења метала.

Једна од најбољих јединица
оваквог типа била је Летећа бри-
гада Расинског корпуса. Илегална
летећа бригада је преформирана у
Летећу бригаду корпуса 1943. го-
дине, а наредбом команданта Ра-
синског корпуса од 21. новембра
1943. године, у Летећу бригаду при
штабу корпуса. Људство Пратеће
чете Летеће илегалне бригаде је
пребачено у новоформиране бата-
љоне Летеће бригаде. Јуришна
чета, са водом топова,  и Минерска
чета улазе у састав Летеће бригаде
и под непосредном су командом

Летеће бригаде биле су попу-
њавали најбољи борци који
су били спремни да изврше

најтеже војничке задатке. Назив ле-
теће су вероватно добиле јер су
планиране да буду брзе и  покретне
јединице на територији целог кор-
пуса, а по потреби употребити се за
акције и борбе на било ком делу
Југославије. 

Знак летећих бригада био је дво-
глави орао са раширеним крилима
у лету. Изнад је круна, на грудима
монограм Њ.В. Краља Петра II, а
испод ногу држи натпис Слобода
или смрт. Носио се обично на гру-
дима са леве стране или на шајкачи

команданта Летеће бригаде.  Оне
команданте који нису формирали
летеће бригаде ђенерал Михаило-
вић подсећа децембра 1943. године:

''Поново скрећем пажњу да ће
борба против комуниста бити само
онда ефикасна ако се летеће бри-
гаде остваре попуњене само стал-
ним људством, а не мобилисаним.
Летеће бригаде овако формиране
служиће за територију целога кор-
пуса, а по потреби оне ће се групи-
сати и у јуришне корпусе за
специјалне задатке. Немам до-
вољно речи да подвучем важност
летећих бригада овако формира-
них. Нека команданти известе шта
су по том погледу урадили. Летеће
бригаде носе имена народних
јунака или јунака из њихове сре-
дине, а исто се могу узимати и
имена историјских личности.
Команданти ће доставити предлоге
за ове називе. 

На полеђини једне сачуване
ознаке Летећих бригада стоји на-
тпис ФАБРИКА РЕСАВА. То мо-
жемо протумачити да је радионица
за израду знакова и кокарди по-
стојала у области Ресаве и да је
према територији где се налазила
тако добила назив. Иначе, у том
делу источне Србије сачувано је и
пронађено највише примерака ових
знакова што додатно потврђује ову
претпоставку.
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Leaving for Slovenia
Once I got off the train in Jasenice, I saw people going to the right and that their documents were being checked at
the gate. While the officials were preoccupied by that, I turned left and through a little gate went into the street. I
turned left again and walked over to a kiosk, where I bought the daily newspaper. Tucking them under my arm, I
acted as if I had lived there for years

Station to the right. I decided to stay at
the hotel, thinking I would be less
conspicuous there. Having entered the
hotel, I went to the reception desk and
asked if they had any spare rooms.
They answered that they did have
spare rooms, but also asked for my ID.
Once they saw it, they told me I could
not stay the night because my ID was
not the one with the Yugoslav tricolor.
I asked them:

There are loads of people
who come here from all over
Yugoslavia to escape into the

nearby fascist countries. I
don’t get that,” he said.

“They are running away, are
they? Don’t they love their
homeland? Are they escap-

ing abroad?” I asked, 
pretending that such an idea
would never even cross my

mind.
“Where can I spend the night

then?”
“Where are you from?” the young

receptionist enquired.
“From Serbia, from Kostolac,” I

told her.
“My husband is from Serbia as

well. Go to the restaurant in the base-
ment and wait for me to finish my
shift,” was everything she told me.

I ordered sausages with mustard in
the restaurant, though I had never
seen, let alone tried mustard before.

After a while the girl from the re-
ception descended into the restaurant,
sat down beside me and we started to
talk. I told her too that I wanted to
work in Jasenice. She explained that
her husband was in the army at the
time and that he would remain there
for two years. I noticed she was ob-
serving me carefully and, gazing into
my eyes, she said:

“You can stay over at my place,
and you can stay for a while, until you
find a job.” I thanked her and we
made arrangements. In the evening we
discussed all the job opportunities.
She listed a few places I could ask for
a job at.

“And what’s here uphill, to the
right?” I dared ask her.

“The border with Austria,” she
replied.

The next two days I roamed the
streets pretending I was looking for a
job. I sat down on a bench and a mid-

dle-aged gentleman joined me and
started talking to me. He wondered
where I came from and what I was
doing there. I told him the story I had
learned by heart and then asked him
why he wanted to know all that.

“You might know someone who
could offer me a job?”

“No, no, just asking. There are
loads of people who come here from
all over Yugoslavia to escape into the
nearby fascist countries. I don’t get
that,” he said.

“They are running away, are they?
Don’t they love their homeland? Are
they escaping abroad?” I asked, pre-
tending that such an idea would never
even cross my mind.

“Yes, yes,” he muttered with a
sigh.

He left soon enough, and so I man-
aged to fool him with my story as
well. I realized it would be best if I ran
away before I started being recog-
nized around the town.

To be continued

By Miloš ŠUPICA

After two years spent in Kosto-
lac, I decided to escape from
Yugoslavia. My cousin on my

mother’s side, Nikola Bobić, who had
lived in Bela Crkva, traveled with me.
We decided to visit my three-years-
older brother, Đorđe, who lived in
Bjelovar, where he had been learning
to be a mechanic. A year or so prior to
our visit he had tried to escape, but
was caught at Slovenian border,
which put him in Lepoglava peniten-
tiary for eleven months. Sharing with
us the conditions in which he spent his
time in prison, Đorđe tried to avert us
from our attempt telling us not to be
foolish. Nikola got so scared that he
told me: “He’s right, Đorđe is. I’m
going back to Bela Crkva.” Then I
spoke resolutely: 

“With no regard to what might
happen, I’ve made my decision to
leave.”

I said goodbye to my sister, her
husband and my aunt, and continued
my journey to Slovenia.

At the beginning of that month I
got my wages, and I took a half of the
next month’s wages in advance. I had
my ID and the syndical ID which gave
us the right to travel for free all across
Yugoslavia. From Bjelovar I went to
Bled in Slovenia, where I stayed in
Hotel Park for several days. Haile Se-
lassie, the Ethiopian Emperor visited
Yugoslavia that week and I shook
hands with him there at Bled. Some
days later I decided to get closer to the
border and go into Jasenice. As the
train was reaching Jasenice, the con-
ductor checked our tickets and there
was a policeman with him.

“Where are you off to?” he asked.
“To Jasenice,” I said calmly.
“What are you going there for?”
“I have a colleague in Jasenice and

I am off to work with him. He works
with this big machine that can lift up
tons of iron. I don’t believe in such
things, but I would, if that is true, like
to work on it or at least see it,” I was
pretending to be naive. 

“What’s your friend’s name?” the
police officer persisted.

“Slobodan Dimitrijević,” I replied.
In fact, that was my friend from

Kostolac. I knew that the machine in
question was an excavator, since I had
seen many of them digging ore in
Kostolac. I also knew that there was a
factory producing metal cupboards
and such in Jasenice, but the police of-
ficer moved on after the conductor. 

Once I got off the train in Jasenice,
I saw people going to the right and
that their documents were being
checked at the gate. While the offi-
cials were preoccupied by that, I
turned left and through a little gate
went into the street. I turned left again
and walked over to a kiosk, where I
bought the daily newspaper. Tucking
them under my arm, I acted as if I had
lived there for years. Not too far from
the station I noticed the Hotel Pošta to
the left, and a sign saying the Police

From Srpska Krajina to America (2)

1990s: Miloš in American newspapers


