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Битка на Кошарама

ФОТО: Српска војска на Косову 1999. године

Неуспела инвазија преко
Кошара оповргла је веровање да
1999. године није дошло 
до копненог рата
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УВОДНИ СТУБАЦ

Предлог закона о забрани деловања фашистичких и
неофашистичких организација у БиХ није добио по-
требну подршку у Заступничком дому парламента, јер
су се његову усвајању успротивили заступници из Ре-
публике Српске.

Потпредседник 28. јуна Мило Дубак одржао је
говор у Уједињеним Нацијама у Женеви где је оштро
осудио противзаконито НАТО бомбардовање Југосла-
вије, једну недељу пре двадесетогодишњице ове траге-
дије (бомбардовање је почело 24. марта 1999). На 40.
заседању савета за људска права где се разговарало о
расизму, дискриминацији и ксенофобији, говор госпо-
дина Дубака изазвао је бурне реакције након што је ис-
такао апсурдну позицију Црне Горе при НАТО савезу
рекавши: "Разликујем се овде данас по томе што сам
једини говорник који долази из земље која је фактички
саму себе бомбардовала". Наставак свог говора иско-
ристио је како би истакао штетно деловање осирома-
шеног уранијума који је донео "деценије патње".

Закључио је говор рекавши да ће 28. јун искори-
стити свој специјални консултатитвни статус при
Уједињеним Нацијама како би започео амбициозан
пројекат који ће се фокусирати на три главна принципа
и осигурати пут напред: правду, помирење и превен-
цију. Мултиетнички и мултирелигиозни пројекат
трајаће неколико месеци и истраживаће последице
бомбардовања и њене ефекте на регион данас. Овај по-
двиг тражи подршку међународне заједнице а кулми-
нираће специјалном седницом коју ће предводити 28.
јун у Женеви и Њујорку.

Закон који је предложило Вијеће министара БиХ
предвиђао је забрану сваког облика деловања и ре-
гистровања фашистичких и неофашистичких органи-
зација као и употребе њихових симбола. Циљ таквог
закона био је спријечити потицање националне, расне
или вјерске мржње и насиља међу народима и грађа-
нима БиХ. 

Заступници из Странке независних социјалдемо-
крата (СНСД) Милорада Додика тражили су да се из
тих одредби искључи четничка организација. Образ-
ложење које су дали било је како је четнички покрет
био ослободилачки и како је његов вођа у Другом
свјетском рату генерал Дража Михаиловић био на челу
борбе против фашизма.“Не може се четнички покрет
сврставати заједно с усташким или СС Ханџар диви-
зијом”, рекла је заступница СНСД-а Весна Шаин, из-
носећи зашто се њена странка противи предложеном
закону. 

Огласио се и Додик и додао:“Четници су највећи
српски хероји и бранитељи српства. Они имају право
да се окупљају гдје хоће. Нека знају Бошњаци да нема
игре са нама”. 
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БРАНИОЦИ КОСОВА

Најплоднији писац српске
емиграције био је капетан
Милош Аћин Коста, током

рата командант једне бригаде у
Горској краљевој гарди. Живео је у
Вашингтону, где се налази један од
највећих архива на свету - Нацио-
нални архив Вашингтон. Вероватно
ни један Србин није више од Аћина
Косте посећивао тај архив. Тако је
он на крају објавио негде око 35
књига.

Једна од тих књига зове се ‘’Бра-
ниоци Косова’’. Посвећена је ма -
јору Жики Марковићу, команданту
2. косовског корпуса, и његовим
чет ницима. У мобилним једини-
цама било их је од 1.000 до 1.500.
На лазили су се северно од Ибра и
бра нили су српски народ од албан-
ских формација - балиста, есесо-
ваца, муслиманске милиције или
обичних пљачкашких група.

Постојао је још један косовски
корпус - Први, на источним обо-
дима Косова, али он је био слабији.
Зато је била јака и бројна Шарпла-
нинска четничка бригада, на исто-
именој планини.

О овим јунацима, у социјали-
стичкој Југославији ништа се није
знало. Службени историчари пи-
сали су о некаквом ‘’братству и
јединству’’ Срба и Албанаца на
Космету, иако је тамо све време
трајао геноцид над Србима, а пар-
тизана, ни Срба ни Албанаца, све
до краја рата готово да није било. 

Много година касније, 1999, ис-
торија се поновила и браниоци Ко-
сова постали су неки други јунаци -
војници 125, 37. и других бригада
тадашње Војске Југославије. Оно
што су они издржали, то још ни из-
близа није описано како ваља. Са
неба их је непрекидно гађала
НАТО авијација, а са копна их је
нападала регуларна армија Алба-
није, ојачана такозваном ОВК.

Највећа битка одиграла се на
Кошарама, на самој граници са Ал-
банијом, и окончана је српском по-
бедом. Тој бици посвећена је тема
овог броја ‘’Српских новина’’. 

Било је веома тешко доћи до по-
датака, а нарочито до фотографија.
Фотографије српских јунака из
1999. године данас се скривају као
фотографије Дражиних четника
после 1945. године у социјалистич-
кој Југославији. 

Само један филм снимљен је на
ову тему, и то зато што су га сни-
мили Руси - филм ‘’Балканска ме -
ђа’’. Управо се даје у биоскопима у
Србији. 

Ипак, као што се већ деценијама
пробија истина о Дражиним четни-
цима, нема сумње да ће једног дана
победити истина и о јунацима са
Кошара.

Милослав Самарџић

ГОДИШЊИЦА НАТО БОМБАРДОВАЊА

Србија, 1999: Срушени мост. ФОТО: З. Петровић
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Битка на Кошарама или Пакао
Кошара била је битка између
припадника Војске Југосла-

вије и припадника ‘’Ослободилачке
војске Косова’’, подржаване регу-
ларном Војском Републике Алба-
није и НАТО авијацијом. Битка се
водила око граничног прелаза Раша
Кошарес на граници СР Југославије
и Републике Албаније између 9.
априла и 10. јуна 1999, током
НАТО бомбардовања СРЈ.

Циљ напада са албанске стране
(Операција ''Стрела'') била је коп-
нена инвазија на Косово и Мето-
хију и пресецање комуникације
између јединица ВЈ у Ђаковици и
Призрену. Такође, још један циљ је
био и заузимање ширег подручја
Метохије током тог напада. После
тешких борби ВЈ успела је да по-
рази нападача и спречи њихов ула-
зак на КиМ. Припадници ОВК
успели су да заузму караулу Ко-
шаре због артиљеријске подршке
Војске Албаније, подршке НАТО
авијације и малог броја војника ВЈ
на томе подручју који су морали да
се повуку, али су поражени у њи-
ховом плану копнене инвазије на
том правцу упркос подршци коју су
имали.

План је био такође да се
освоји Метохија и нанесе

тежак пораз ВЈ. Та
инвазија је оповргнула

веровање да током НАТО
агресије није дошло до

копненог рата
План НАТО савеза и Албанаца

је био да се поразе јединице ВЈ на
пограничном прелазу Кошаре како
би се омогућио улазак припадника
ОВК на Косово и Метохију и при-
падника регуларне Војске Албаније
и како би се откриле јединице ВЈ и
натерале на отворену битку, омогу-
ћивши НАТО авијацији да их бом-
бардује, пошто НАТО није имао
успеха у уништавању копнених
јединица ВЈ. План је био такође да
се освоји Метохија и нанесе тежак
пораз ВЈ. Та инвазија је оповргнула
веровање да током НАТО агресије
није дошло до копненог рата.

баније. Скоро 12.000 НАТО
војника, међу њима и 5.000 Амери-
канаца стигли су у Албанију са
више од 30 тенкова и 26 хелико-
птера Апача, док су колоне албан-
ских избеглица напуштале КиМ.
Било је изолованих оружаних ин-
цидената од када је кренуло бом-
бардовање али тек 9. априла ОВК је
кренула у офанзиву на КиМ преко
карауле Кошаре, због повољног те-
рена за нападача. Како су положаји
ОВК и Албанске војске били на
већој надморској висини од поло-
жаја ВЈ а сама караула на изузетно
неповољном месту ова локација је
одабрана као један од праваца про-
дора.

ОВК и НАТО планирали су из-
ненадан напад кроз караулу Ко-
шаре и продор ка Метохији.
Планирали су да заузму Ђаковицу
и пресеку линије ВЈ између Ђако-
вице и Призрена. Њихов финални
план је био да заузму читаву Мето-
хију и натерају ВЈ да се отворено

сукоби са њима тако да би се от-
криле снаге ВЈ и омогућило НАТО
авијацији да их бомбардује.

На православни Велики петак, 9.
априла 1999, у 03.00 почела је ма-
совна артиљеријска ватра са албан-
ске стране у правцу карауле
Морина, где је био лажни напад,
како би се интервентне јединице ВЈ
одвукле у том правцу, да би се око
04.30 часова та ватра пренела на ка-
раулу Кошаре, уз масовни напад
пешадије терористичке ОВК. Ватра
је била отворена од стране регу-
ларне Војске Албаније према по-
граничним положајима ВЈ. У
нападу су употребљавани топови,
хаубице и минобацачи и ватру су
координисали јако добро обучени
припадници француске Легије
странаца. Албанци су нападали у
три правца, први је био према врху
Расе Кошарес, други је био према
караули Кошаре и трећи према
врху Маје Главе (г.к.Ц-4). Током
артиљеријског гранатирања, отпри-

Битка на Кошарама
Рат 1999. обично се назива бомбардовањем. Међутим, на Косову и Метохији одигравале су се велике
копнене борбе између регуларне албанске армије и тзв. ОВК, подржаваних НАТО авијацијом, са једне
стране, и припадника Војске Југославије са друге стране. Описујемо највећу од тих борби

Тема броја: 20 година од НАТО агресије

Пре почетка бомбардовања СРЈ
од стране НАТО-а 24. марта 1999,
долазило је до спорадичних али
крвавих размена ватре између југо-
словенских и албанских граничара
потпомогнутих припадницима
ОВК, углавном пошто су југосло-
венски граничари спречавали иле-
гални улазак товара оружја за ОВК
на КиМ. Током офанзиве српских
снага безбедности крајем 1998. раз-
бијена је ОВК на територији Ко-
сова и Метохије чији су
при  падници у мањим групама пре-
ла зили на територију Р. Албаније и
попуњени новим људством враћали
се на територију СРЈ. После пропа-
дања преговора у Рамбујеу, али и
пре тога, трајало је припремање за
копнени улазак на КиМ. Дана, 24.
марта 1999. почело је бомбардо-
вање Савезне Републике Југосла-
вије са циљем да се отера ВЈ са
подручја КиМ. НАТО авиони су
жестоко гађали положаје ВЈ на гра-
ничном прелазу између СРЈ и Ал-

Припадници 125. моторизоване бригаде током ратних дејстава 1999.
године на Косову и Метохији

Припадници 37. моторизоване бригаде, Срби и руски добровољци,
током ратних дејстава у Дреници априла 1999. године

Касарна ‘’Расина’’ у Крушевцу, у наше време, приликом одржавања Дана сећања на јунаке из  125.
моторизоване бригаде који су пали током операција на Косову и Метохији
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Јунаци са Кошара: Генерал Делић:
Генерал Божидар Делић,  рођен је 20. фебруара 1956. године у Ђа-

ковици. Завршио је Војну академију у Београду. Службовао је у Билећи,
Призрену и Лесковцу, био је начелник штаба београдског корпуса и за-
меник начелника оперативне управе Генералштаба Војске Југославије.
Током сукоба на територији бивше СФРЈ боравио је на многим ратиш-
тима, а највише на дубровачком. Током сукоба на Косову и Метохији и
за време НАТО бомбардовања био је командант 549. моторизоване бри-
гаде распоређене на граници Србије и Албаније.

Чин генерал-мајора добио је 1999. године.
Одликован је: Медаљом за војне заслуге; Орденом заслуга за

народ; Орденом за храброст; Орденом ратне заставе другог реда и рус-
ком Медаљом за верност отаџбини.

Током рата 1999. године са својом 549. мтбр и јединицама ојачања,
(14000 војника) бранио је 150 километара државне границе са Алба-
нијом и Македонијом. У одсудним борбама, крајем маја и почетком јуна
1999. године, у НАТО операцији „Стрела“, спречили су продор удру-
жених снага терориста, албанске војске и НАТО пакта на територију СР
Југославије. И поред страховитог 24-часовног бомбардовања, вештим
маневрима јединица, непријатељске снаге су разбијене и није им пре-
пуштен нити један педаљ територије. 549. мтбр је једина бригада ВЈ коју
је 24 пута напала стратегијска авијација НАТО пакта, са бомбардерима,
и осам пута групе хеликоптера „Апач“. У тим борбама терористичке
снаге су имале око 1000 погинулих и 2000 рањених, а 549. мтбр 25 по-
гинулих и 140 рањених бораца. Због тога је 549. мтбр одликована Ор-
деном Народног Хероја 16. јуна 1999. године.

Пензионисан је 2005. године, а Врховни суд је касније донео решење
да је та одлука о пензионисању била незаконита. Био је сведок у Хаш-
ком трибуналу у процесима против бившег председника Србије Слобо-
дана Милошевића, генерала Владимира Лазаревића и бившег
пред седника Србије Милана Милутиновића.

Данас је генерал Војске Србије у пензији. Живи у Београду. 

Генерал Делић током рата 1999. године

лике 1.500 припадника ОВК је не-
примећено пришло граници. Тада
се на првој линији налазило 110
припадника ВЈ (граничари 53. гра-
ничног батаљона), одељење мино-
бацача 82мм и послуга бестрзајног
топа 82мм (из састава 125. мтбр).
Крвава битка је трајала током целог
дана са великим губицима, пого-
тову са стране нападача. После
подне је ОВК заузео врх Расе Ко-
шарес и одмах прешао у дефан-
зивну тактику. То му је такође
омогућило да донесе неколико ар-
тиљеријских оруђа до тог врха.

Битке су се наставиле целе ноћи
све до поподневних часова следе-
ћег дана. Тада је уз помоћ артиље-
рије ОВК заузео Маја Главу и
наставио гранатирање карауле Ко-
шаре, а војници ВЈ су морали да на-
пусте караулу поподне. Око 19.00
часова припадници ОВК су ушли у
напуштену караулу и велике теле-
визијске екипе, као амерички Си-
Ен-Ен и британски Би-Би-Си, су
одмах пренеле да је велики број
припадника ОВК ушао у напуш-
тену караулу.

На дан 14. априла војници
ВЈ кренули су у напад на

Маја Главу. Растојање
између два противничка
рова није било веће од 50

метара. ВЈ није успела
комплетно да заузме Маја
Главу, али је прекинула
албанско артиљеријско

деловање са тог врха. На
Маја Глави фронт је

стабилизован до краја
рата, без икаквих промена

на линијама

Припадници ВЈ су се повукли
према другој линији одбране испод
карауле. Те позиције су биле лакше
за одбрану. Током следећег дана су
стигла и појачања за Војску Југо-
славије у људству и у артиље-
ријском оруђу. Једна група
припадника ОВК се налазила изнад
позиција ВЈ да би ометала и пресе-
цала комуникације и успела је да
уништи једно борбено возило.

Током ноћи, ОВК је напао пози-
ције ВЈ на врху Опљазу, покуша-
вајући да сломи отпор војника ВЈ,
међутим, сви напади су одбијени уз
велике губитке са стране нападача,
иако су имали подршку албанске
артиљерије.

Следећих дана ОВК је покуша-
вао да сломи отпор друге одбрам-
бене линије ВЈ али ни ти напади
нису имали успеха. ВЈ је довела
специјалце, ратне ветеране из про-
шлих југословенских ратова, као и
неколико артиљеријских оруђа.

Албанска артиљерија наставила
је да бомбардује позиције ВЈ са
Маја Главе и Расе Кошареса.
Команда ВЈ је одлучила да уради
изненадни контранапад. На дан 14.
априла војници ВЈ кренули су у
напад на Маја Главу. Растојање из-
међу два противничка рова није
било веће од 50 метара. ВЈ није ус-
пела комплетно да заузме Маја
Главу, али је прекинула албанско
артиљеријско деловање са тог врха.
На Маја Глави фронт је стабилизо-
ван до краја рата, без икаквих про-
мена на линијама.

Током априла на Расе Кошаресу
није било никаквих промена на ли-
нијама фронта и обе стране су
трпеле значајне губитке. Војници
ВЈ од артиљеријског деловања, а
Албанци од неуспелих јуриша да
сломе одбрамбену линију ВЈ.

37. моторизована бригада
Одбрану територијалног интегритета СР Југославије од шиптарских

терориста и НАТО агресије, 37. моторизована бригада започела је 7.
марта 1999. године упућивањем борбене групе из рејона мирнодопске
локације до рејона извршавања задатака. 

Након отпочињања НАТО агресије на СР Југославију, 24. марта 1999.
године, извршена је мобилизација 37. моторизоване бригаде. У периоду
од 15. до 16. јуна 1999. године, јединица се вратила у мирнодопску ло-
кацију.

Задњи тенк и војник се враћају у Гарнизон Рашка 16. јуна 1999. го-
дине, на Дан Војске СР Југославије, када је јединица одликована „Ор-
деном народног хероја“, за испољену храброст, патриотизам, остварене
успехе у борби, другарство и одговорност.

У борбеним дејствима 37. моторизована бригада је имала 60 погину-
лих и 190 рањених припадника.

Након тога, бригада је наставила рад у мирнодопским условима и ан-
гажовањем на обезбеђењу административне линије са Аутономном По-
крајином Косово и Метохија и контролом Копнене зоне безбедности. У
оквиру организацијско-мобилизацијских промена Војске Србије, 30.
марта 2007. године, расформирањем 37. моторизоване бригаде форми-
ран је 21. пешадијски батаљон, који је ушао у састав Друге бригаде Коп-
нене војске. Први командант 21. пешадијског батаљона био је
потпуковник Мирослав Стефановић.

Мај је кренуо са неуспелим на-
падом ВЈ да поврати караулу Ко-
шаре, заустављена је тешком
артиљеријском ватром. На дан 6.
маја, ВЈ је урадила контранапад на
позиције ОВК на Раше Кошарес
како би зауставила артиљеријско
деловање. Следила је крвава битка
са великим губицима са обе стране
али ВЈ није заузела Расе Кошарес.
На дан 10. маја, команда ВЈ је по-
слала два тенка Т-55 да помогну
офанзиву на Расе Кошарес, када су
тенкови прошли преко терена који
је био готово непроходан за бор-
бена возила, успели су да заузму
мање од 100 метара територије, али
је ОВК још увек држао Расе Коша-
рес. Током ноћи између 10. и 11.
маја НАТО авијација је бацила ка-
сетне бомбе на војнике ВЈ који су
нападали ОВК позиције испод Расе
Кошареса, убивши 8 војника и јед-
ног официра, а ранивши преко 40.
То је омогућило ОВК да одбије
снаге ВЈ са те позиције на почетну.

Током средине маја водиле су се
велике битке на врху Мрчај који је
заузет од стране ВЈ, а ОВК је пре-
трпела велике губитке. ОВК, после
великих губитака, морала је да се
повуче са тих положаја и ВЈ је, за-
узевши тај положај, узела тактичку
предност на терену за координа-
цију артиљеријске ватре. Тај успех
је ВЈ дозволио стабилизовање те-
рена и задржавање нападача ван

линија одбране. Крвава битка на
Кошарама трајала је све до 10. јуна
без великих промена.

Битка на Кошарама је узела
многе животе са обе стране. По
изјави ген. Живановића, ратног
команданта 125. мтбр, у рејону Ко-
шара погинуло је 108 припадника
ВЈ (18 официра и подофицира, 50
редовних војника, 13 резервиста,
24 добровољца). Међу погинулима
је и руски добровољац Булах Гле-
бович. Званични губици ОВК су
око 200 мртвих, али сматра се да их
је било много више. Осамдесет
одсто мртвих ОВК потичу са Ко-
сова и Метохије, мада се не зна
тачно колико је било из Албаније и
Македоније. Званичне информа-
ције говоре о три страна државља-
нина погинула на Кошарама. Два
НАТО војника, Француз Арнод
Пјер (1971) и Италијан Франческо
Ђузепе Бидер (1961) као и Мурад
Мухамед Алија из Алжира. Током
битке је уништено 5 албанских тен-
кова и тенковска офанзива је слом-
љена.

Рат на Косову и Метохији је
трајао до 10. јуна 1999. године када
је потписан Кумановски споразум и
Војска Југославије и српска полиција
се повукла заједно са војницима који
су учествовали у бици на Кошарама.
НАТО је ушао на Косово под име-
ном КФОР као мировна снага, док је
ОВК (бар формално) разоружан.

Пуковник Љубиша Диковић, ратни командант 37 бригаде
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ПИШЕ: Зоран ВЛАШКОВИЋ

Навршило се 15 година од
мартовског етнички мотиви-
саног насиља и прогона

Срба од стране Албанаца, 17. и 18.
марта 2004. године. Пред очима ме-
ђународне војне и цивилне мисије
на Косову и Метохији, оличене у
Кфору и УНМИК – у, догодио се
нечувени терор над Србима и
њихов прогон. Тада је на Косову и
Метохији било 38.000 војника
Кфора из 39 земаља као и 8.000 УН
полицајаца из 52 земље. Нечувено
насиље Албанаца према Србима
одиграло се пред очима читавог
света.

Последице мартовског насиља
ни до данас нису саниране, а
најтрагичније је то што су поједина
места од тада остала без Срба, а ни
пет одсто тада протераних Срба
није се вратило у своја места!

Све је почело сензационали-
стичким, тендециозним и неисти-
нитим извештавањем албанских,
прво електронских а онда и штам-
паних медија , што је касније ОЕБС
осудио, о утапању два албанска
дечака, 16. марта, у реци Ибар, код
села Чабра у општини Зубин

касније објавили да је у том албан-
ском насиљу 17. 18. и 19. марта
2004. над Србима учествовало
60.000 Албанаца! Забележено је да
је тада, из шест градова и девет
села, протерано 4.012 Срба. Из
Обилића је протерано више од 550
Срба, Приштине више од 100, При-
зрена 60, Гњилана 300, Косова
Поља 200, из Ђаковице су проте-
ране и четири старице Српкиње, из
јужног дела К. Митровице проте-
рани су последњих петнаестак
Срба са свештенством из храма
Светог Саве... а села Слатина код
Вучитрна и Свињаре крај Косовске
Митровице, са више од 160 дома-
ћинстава, су затрта пред очима
Кфора и УН полиције, јер су из њих
Срби сви до једног протерани!
Одмах након ескалације, Кфор је
Србима у Свињару говорио да није
у стању да их заштити, па су њихо-
вим возилима евакуисани у српски
део Митровице и Звечан.

Пет старица Српкиња је евакуи-
сано из парохијског дома цркве
свети Никола у Ђаковици, хелико-
птером француског Кфора евакуи-
сане су и монахиње из манастира
Девич код Србице  пред налетом
више од 2.000 албанских насил-
ника. Немачки Кфор је спасао ева-

куисањем  оклопним и борбеним
транспортерима, бежећи уз реку
Призренску Бистрицу, монахе из
манастира Светих Арханђела, који
је у потпуности спаљен.

У мартовском етничком
насиљу Албанаца над

Србима било је више од
954 повређених, међу

којима је било више од 40
припадника Кфора, 65

припадника међународне
УНМИК полиције, као и
58 припадника косовске

полицијске службе.
Албанци су уништили 72

возила УНМИК –а.
Настрадало је укупно 28

особа, од тога 18 Албанаца
(углавном од стране

снајпериста Кфора који су
пуцали на оне Албанце
који су јавно носили и

употребљавали ватрено
оружје) и десет Срба од

стране Албанаца
У повратничком српском селу

Бело Поље крај Пећи 40–так
српских повратника се тискако у
парохијском дому, јер је стотину
Албанаца јуришало на њих. Већ об-
новљене куће су им запалили. Кад
су другог дана насиља, 18. марта,
Албанци кренули буквално да их
спале у парохијском дому, једна
Американка из састава УН поли-
ције пуцањем из пиштоља у ваздух
упозорила их је да се не приближа-
вају престрављеним Србима у
дому. Но, тај хитац у ваздух није за-
уставио насилнике, већ су кренили
осионије према дому. Американка
из УН полиције је онда пуцала у
предводника разурлане масе Алба-
наца који је пао смртно погођен!
Тек тада су насилници стали, а онда
је италијански Кфор оклопним во-
зилима под кишом каменица ева-
куисао Србе повратнике из села.

Не желећи да се ставе у улогу за

15 година од мартовског насиља
УНМИК полиција и Кфор су касније објавили да је у том албанском насиљу 17. 18. и 19. марта 2004. над
Србима учествовало 60.000 Албанаца! Забележено је да је тада, из шест градова и девет села, протерано
4.012 Срба. Кфор је Србима у Свињару говорио да није у стању да их заштити, па су њиховим возилима
евакуисани у српски део Митровице и Звечан

Косово и Метохија

Поток, на северозападу Косова и
Метохије. 

Без икаквих чињеница и аргуме-
ната за, то приштински медији про-
гласили су Србе за кривце.
Сензационалистичко и лажно из-
вештавање албанских медија да су
Срби псима натерали  албанске
дечаке да скоче у Ибар и утопе се,
навело је Албанце да оркестрирано
у свим деловима Косова и Мето-
хије физички насрну на Србе, срп -
ску имовину и српске цркве и
ма настире.

Ескалација, како је убрзо дока-
зано од међународних представ-
ника, плански припреманог и
мотивисаног насиља, прво је по-
чела у Косовској Митровици, а
онда у Чаглавици код Приштине,
Призрену, Пећи, Ђаковици, Оби-
лићу, Подујеву, Гњилану, Сви-
њару... и скоро свим местима јужно
од Ибра где су живели Срби.

Кфор и УНМИК су имали ''при-
премљен'' одговор да су били за-
течени овако масовним и
бруталним насиљем Албанаца над
Србима и да је то био разлог њихо-
вог неадекватног и неблаговреме-
ног реаговања !

УНМИК полиција и Кфор су

Март 2004. године:
Прогон Срба са Косова и Метохије 

Слика која је обишла свет:
Албанац ломи крст на цркви у Подујеву, 17. марта 2004.

Манастир Светих Архангела код Призрена, уништен 17. марта 2004.
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Цркве и манастири уништени 
17, 18 и 19 марта 2004.

1. Манастир Девич, Србица, 1434. године
2. Манастир Светих Арханђела, Призрен, XIV век
3. Саборна црква Светог Ђорђа, Призрен, 1887.год.
4. Црква Ваведења, Бело Поље, Пећ, XVI, XIX век
5. Црква Светог Николе, Приштина, XIX век
6. Црква Успења Богородице, Ђаковица, XVI, XIX век
7. Црква Светог Краља Уроша, Урошевац, 1933. год.
8. Црква Богородице Љевишке, Призрен, 1306/1307. год.
9. Црква Светог Николе (Тутића), Призрен, 1331/1332. год.
10. Црква Светог Спаса, Призрен, 1330. год.
11. Црква Ваведења - Свете Недеље (Маркова), Призрен, XIV век
12. Црква Светог Ђорђа (Руновића), Призрен, XVI век
13. Црква Светог Саве, Косовска Митровица, 1896. год.
14. Црква Светог Андреја Првозваног, Подујево, 1930.год.
15. Црква Светог Николе, Косово Поље, 1940. год.
16. Црква Светог арханђела Михајла, Штимље, 1922. год.
17. Црква Светог Пантелејмона, Призрен, XIV, XX век
18. Црква Светих Врача, Призрен, XIV, XIX век
19. Црква Свете Недеље, Живињане, XVI, XIX век
20. Црква Свете Недеље, Брњачa, Ораховац, 1852. год.
21. Црква Светог Лазара, Пискоте, Ђаковица, 1991/1994. год.
22. Црква Светог Илије, Бистражин, Ђаковица, XIV век/1930. год.
23. Црква Светог Јована Претече, Пећ
24. Црква Светог Јована Претече, Пећка Бања, 1997. год.
25. Црква Светог Илије, Некодим, Урошевац, 1975. год.
26. Црква Светог Петра и Павла, Талиновац, 1840. год.
27. Црква Рођења Богородице, Софтовић, прва половина XX века
28. Црква Светог Пантелејмона, Доња Шипашница, Косовска Каме-

ница
29. Црква Свете Катарине, Бресје, Косово Поље
30. Црква Светог Илије, Вучитрн, 1834. год.
31. Црква Рођења Богородице, Обилић, XX век
32. Црква Светог Петра и Павла, Истoк, 1929. год.
33. Црква Светe Петкe, Витинa
34. Зграда Богословије, Призрен, 1872. год.
35. Зграда Владичанског двора, Призрен, XX век

Дражини четници против Албанаца
Судећи према гу би цима, изгледа да се највећа борба Дражиних чет-

ника против албанске милиције у служби Немаца одиграла 12. фебруара
1944. код Новог Пазара. Из ве ш тај немачке Команде Србије бележи:

‘’Недалеко од Новог Пазара, једна банда Д.М напала албанску
милицију. Убијено и рањено 70 Албанаца, а губици Д.М непознати.’’

Такође према извештајима немачке Команде Србије, које наводи др
Иван Авакумовић, албанска милиција под немачком командом бо  рила се
против четника ‘’на Косову и на црногорско-албанској гра ни ци и палила
српска села у долини Ибра.’’ Према  извештају немачке Ко ма нде Србије
од 22. фебруара, албанска милиција је убила 26 четника. Могуће је да је
ово допуна извештаја од 12. фебруара.

У Ибарском Колашину, 2. косовски корпус под командом капетана
Живојина Марковића и даље је спречавао продор Албанаца на се вер.
Примера ради, Марковић је 29. априла 1944. писао Врховној команди:

‘’Бошњаци и Арнаути и комунисти опет се спремају да очисте ср пски
живаљ све до Рашке. Ноћу пале ватре, пуцају и концентришу нове снаге.
Са корпусом сам на положају.’’

А 15. маја Марковић јавља: ‘’Данас су Арнаути напали на село Слатину.
Један погинуо. По се д нута је граница са њихове и са наше стране.’’

Марковић је покушавао да учини нешто и преговорима са ал ба н ским
националистима, али узалуд. Често је јављао како Немци нао ру жавају
Албанце и обећавају им померање граница ''Велике Ал ба није'' даље на
север.

Осуде званичника
Портпарол Унмика Дерек

Чепел је демантовао да су два
дечака страдала бежећи од Срба,
и оценио да је албанско насиље
било планирано.

Командант Кфора генерал
Пекет потврдио је да су нереди на
Косову врло добро организовани.

Италијански генерал Алберто
Примисери изјавио је да су Ал-
банци имали спремљен план да
опустоше Косово од Срба.

Командант јужног крила
НАТО-а, адмирал Грегори Џонсон,
оценио је:.

- Говорити о међуетничком
конфликту на Косову је велика
лицемерна лаж. Оно што се де-
шава на Косову је погром против
једног народа и његове историје. 

коју су дошли на Косово и Мето-
хију, Кфор и УНМИК полиција су
чак давали савете Србима да на-
пуштају своја места – јасно им
стављајући на знање да их неће
штитити . 

Американка из УН
полиције је онда пуцала у

предводника разурлане
масе Албанаца који је пао
смртно погођен! Тек тада

су насилници стали, а онда
је италијански Кфор

оклопним возилима под
кишом каменица
евакуисао Србе

повратнике из села
Голоруки српски народ није

имао избора већ је под претњом ал-
банске разурлане масе морао да

крене у бежанију и насилну сеобу.
Последице великог мартовског

прогона Срба осећају се и данас, а
ни пет одсто од укупног броја про-
тераних тада се није вратио у своја
места. Тако, данас у Приштини има
још 30 Срба, Призрену  18, Оби-
лићу 20...

Кфор и УНМИК су тада
објавили да су за мартовско насиље
оптужена 242 лица, углавном Ал-
банаца, а 157 лица је оптужено пред
судијама за прекршаје. Док је ухап-
шено 350 Албанаца виновника мар-
товског етнички мотивисаног
насиља над Србима, али је мали
број њих осуђен и изведен пред
лице правде. Као и много пута до
сада, организатори су остали ван
домашаја закона.

У мартовском етничком насиљу
Албанаца над Србима било је више
од 954 повређених, међу којима је

било више од 40 припадника
Кфора, 65 припадника међународне
УНМИК полиције, као и 58 при-
падника косовске полицијске слу -
жбе. Албанци су уништили 72
во зила УНМИК–а. 

Настрадало је укупно 28 особа,
од тога 18 Албанаца (углавном од
стране снајпериста Кфора који су
пуцали на оне Албанце који су
јавно носили и употребљавали ват-
рено оружје) и десет Срба од стране
Албанаца. Широм Косова и Мето-
хије уништено је и оштећено 935,
углавном српских, објеката, међу
којима 10 школа, пошта и домова
здравља - према званичним пода-
цима ОЕБС –а.

Једна од преко 860 уништених српских кућа У спаљени манастир Девич монахиње су се вратиле већ 23. марта 2004.

Косово, 1942. Потпоручник Светислав Миленковић из Сувог Грла код
Истока (трећи с лева) са својим штабом



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 07АПРИЛ 2019.

Колики су заиста српски губици?
Подаци изнети на Мировној конференцији, имајући у виду да су прикупљени у кратком року и на основу
непотпуних података показали су нешто већу смртност међу војницима и цивилима. Током Првог светског
рата Краљевина Србија није изгубила 1,25 милиона војника и цивила, већ око 950.000. Када је реч о војсци,
губици у борбама и у повлачењу преко Албаније далеко су мањи него у заробљеничким логориима

Први светски рат

цивила (цивила мање од 8.000, који
су евакуисани углавном на Корзику
или Француску). Још око 4.000 вој -
ника се повукло у Солун директно
из Македоније. Већина војника
(око 90.000) се повукла правцем од
Пећи преко Андријевице и Подго-
рице за Скадар, док се мањи део
(око 54.000) повукао правцем При-
зрен-Љум Кула-Драч. Коњичка ди-
визија и део регрута повукао се
правцем Призрен-Пишкопеја-Елба-
сан-Валона.

Показало се да су процене
око броја погинулих биле
нешто увећане, јер су сви

војници из категорије
„нестали“ третирани као

мртви, док се у пракси
показало да је део њих у
заробљеништву или је
дезертирао и вратио се

својим кућама пре
повлачења преко Црне

Горе и Албаније
Из пристаништа Сан Ђовани де

Медуа је у периоду од 15. до 19.

ПИШЕ: Мр Драган КРСМАНОВИЋ

О губицима Србије у Првом
светском рату постоје мно-
гобројни и веома различити

подаци. Оно што је чињеница са
којом се сви слажу то је да су ти гу-
бици били огромни и да су више-
струко превазилазили губитке
других зараћених страна. Такође,
влада општа сагласност да су гу-
бици изазвани болестима (пре свега
тифусом), глађу и ограниченом ме-
дицинском негом утицале значајно
на губитке српске војске, док су гу-
бици на бојном пољу били у рангу
са губицима осталих армија. По-
себно велика смртност је била у за-
робљеничким логорима у почетном
периоду рата, тако да су међу ум-
рлима испред српских били само
румунски ратни заробљеници.

Најболнији тренутак у новијој
историји српског народа је „Албан-
ска голгота“ односно патње и гу-
бици настали 1915. и почетком
1916. године приликом повлачења
српске војске и народа са подручја
Метохије у правцу албанског при-
морја до евакуације на Крф и се-
верну Африку. Временски се ова
операција може ограничити са пе-
риодом од 25. новембра 1915. го-
дине (када је донета одлука о
повлачењу) до 5. априла 1916. го-
дине (када су задње јединице
стигле на Крф). Просторно ог  ра ни -
 че ње обухватало би простор Мето-
хије, источне Црне Горе, Албаније
као простора са којих је кренуо овај
трагични марш-маневар и Крф,
обале северне Африке, Корзика и
јужна Француска као простори за
прихват војске и народа.

Почетно стање:
Пред почетак аустро-немачко-

бугарске офанзиве српска војска је
имала, према различитим изво-
рима, од 404.000 до 420.000 војника
и официра разврстаних у 13 пеша-
дијских и једну коњичку дивизију,
којима су као регрути прикључени
и младићи годишта 1896. као ре-
зервне трупе (њих 26-30.000) . 

Број евакуисаних:
На Крф и северну Африку ева-

куисано је око 158.000 војника и

јануара 1916. године евакуисано
8.500 војника и 3.500 избеглица.
Главнина војске је почев од 28.
јануара евакуисана из Драча. Из
луке је евакуисано 90.000 војника и
3.500 избеглица (маршем копненим
путем или мањим бродовима за Ва-
лону) а одатле заједно са преоста-
лих 52.000 војника из Валоне за
Крф. Од укупно евакуисаних око
12.000 је превезено на север Аф-
рике.

Број заробљених српских војника:
У операцијама од почетка ок-

тобра до децембра 1915. године
према немачким изворима зароб-
љено је 174.000 српских војника.
Подаци су приближно тачни јер се
у аустроугарском заробљеништву
укупно нашло 154.000 заробљеника
(од којих је око 44.000 заробљено
претходне године а 110.000 у току
1915.) а скоро сви заробљеници у
Немачкој, њих 28.000 и у Бугарској
њих 40.000 пали су у заробље-
ништво 1915.године. 

Губици у одступању:
Процена је да се до средином

новембра на Косово и у Метохију
повукло око 280.000 војника.

Имајући у виду почетно бројно
стање видимо да је разлика између
евакуисаних и заробљених у ствари
број погинулих умрлих и оних који
су дезертирали. То је око 92.000 бо-

раца, од чега око 26.000 регрута.
За веровати је да је део ових

припадника војске дезертирао, на-
пустио јединицу и вратио се кући
(укључујући део од 8.000 регрута
који су недостајали у Призрену).
Може се претпоставити да је број
дезертера односно оних који су се
вратили кућама био око 32.000,  јер
је тако процењена разлика у поги-
нулима из 1919. и 1932. године.

Према подацима српске сани-
тетске службе у повлачењу од сеп-
тембра 1915. до марта 1916. године
укупно је убијено и умрло 144.000
српских војника, од чега у по-
влачењу преко Црне Горе и Алба-
није 77.455. Део рањеника који су
предати непријатељу са болницама
је преминуо од рана и заразе.

Судбина цивилног становништва:
Са албанског приморја је ева-

куисан релативно мали број цивила
(8-10.000). Огромна већина од око
200.000 избеглица је остала у Ме-
тохији и вратила се својим кућама,
а са војском су одступали само
најупорнији и чланови породица
војника . Сматра се да се у емигра-
цији нашло око 4.000 деце, а да је
школовање по разним основама на-
ставило око 5.500 лица школског
узраста. У току повлачења цивили
нису имали обезбеђену исхрану,
нити сигурну заштиту од пљач-

Српски војници у повлачењу преко Албаније у зиму 1915/1916.

Анализа Принстон института
У јавности се најчешће износе подаци са Мировне конференције у

Паризу, који наводе укупне жртве од 1.247.000 становника, од чега
402.435 војника.  Стварна разлика на пописима становништва изврше-
них 1921. и 1910. године је 316.271 за „предкумановску Србију“ и
392.409 за јужну Србију и Црну Гору односно укупно 811.170 станов-
ника. Занимљиви су и резултати Принстоновог института који војне гу-
битке Србије у Првом светском рату процењује на 300.000 и Црне Горе
на 25.000 (без губитака у балканским ратовима). Они укупне демо-
графске губитке  предкумановске Србије процењују на 984.000 или
преко 33% становништва. 

Како је то у извештају Принстоновог института наведено. „Упркос
неразумљивој-претераној српској статистици, познате чињенице пока-
зују да је Србија, највероватније, претрпела пропорцијално највеће гу-
битке од било које друге европске државе“. 

Укупан број српских војника
Укупан број бораца I и II позива српске војске износио је 336.063, III

позива 52.392, последње одбране 6.220 и 27.756 људи у војним стани-
цама, санитетским и профијантским возовима, тако да је до септембра
1914. укупно мобилисано 423.441 лице, међу којима 870 виших и 3.869
нижих активних и резервних официра и 1.485 административних чи-
новника и обвезника чиновничког реда. У току 1915. формиране су још
две дивизије, Брегалничка (18.280 људи) и Вардарска (9.530 људи), па је
српска војска у свом формацијском саставу у време аустро-угарско-бу-
гарско-немачке офанзиве у јесен 1915. године имала 13 пешадијских и
једну коњичку дивизију, док је до новембра 1915, према подацима
српске Врховне команде, упућен позив на мобилизацију за још 207.500
људи. Имајући у виду да је 1914. погинуло и умрло 69.022 а до октобра
1915. још 56.842 војника и официра (од тифуса је оболело 56.472 а умрло
23.200) те да је у АУ заробљеништво пало око 45.000 бораца укупно
бројно стање српске војске 6. октобра 1915, на дан отпочињања офанзиве
Централних сила износило је 404.020 официра, подофицира и војника.
(Nedok A, Sekulić M. The epilogue: Total numbers of casualties in World
War I, Vojnosanit Pregl 2008; 65 ( Suppl.): 98–100.)
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каша, те је велики део њих страдао,
вероватно око 5.000 лица.

Губици након евакуације:
На Крфу и Виду умрло је око

5.000 (по неким проценама и до
7.800) српских ратника чији су по-
смртни остаци смештени у капели
на острву Виду (1.232 у касете и
1.532 у костурници) или су поло-
жени у морске дубине .

Од рана и болести у северној
Африци (Тунис, Алжир), у току
целог рата, умрло је нешто мање од
3.500 ратника а око 500 лежи у мор-
ским дубинама или на Малти и у
појединачним гробовима од Египта
до Марока.

Од 1.000 до 1.500 је умрло у
Француској (612 сахрањених на
гробљу Тије).

Око 10.000 српских ратника је
погинуло или умрло током опера-
ција на Солунском фронту (без
оних који су од последица рања-
вања умрли на северу Африке).

Укупно након евакуације поги-
нуло је и умрло око 21.000 српских
ратника . Српска војска је у међу-
времену попуњена добровољцима
из Русије (око 12.000) и Америке
тако да је завршне операције доче-
кала са око 160.000 бораца. Дакле,
смртност међу борцима  након Ал-
банске голготе била је око 13%.

Страдање у заробљеничким ло-
горима:

У аустроугарском заробље-
ништву у току рата се нашло око
154.000 српских заробљеника од
којих је умрло око 50.000 . У Не-
мачкој је било око 28.000 заробље-
ника, од којих је умрло око 8.000 а
у Бугарској 40.000 од којих је
умрло око 8.000. У Турску је пре-
бачен део заробљеника од којих је
око 2.500 умрло. Укупно од 222.000
умрло је око 68.500  односно
смртност међу заробљеницима је
била око 31%. У интернацији је
умрло и око 12.000 интернираних
цивила, а посебно тешка судбина је
задесила неколико хиљада де-
војчица које су Бугари продали у
Малој Азији.

ЗАКЉУЧАК:
У односу на број становника

Србија је поднела највеће војне и
цивилне жртве у Првом светском
рату. Посебно тешки губици били
су у популацији војноспособног
мушког становништва.

Ипак, мора се констатовати како
су подаци изнети на Мировној кон-
ференцији, имајући у виду да су
прикупљени у кратком року и на
основу непотпуних података пока-
зали нешто већу смртност међу
војницима и цивилима. Показало се
да су процене око броја погинулих

биле нешто увећане, јер су сви
војници из категорије „нестали“
третирани као мртви, док се у
пракси показало да је део њих у за-
робљеништву или је дезертирао и
вратио се својим кућама пре по-
влачења преко Црне Горе и Алба-
није. Тако се број од 77.455 војника
и 280.000 цивила може сматрати
као превелики у односу на стварно
стање губитака. Као преувеличани
подаци могу се сматрати и подаци о
360.000 цивила умрлих од глади у
време двогодишње окупације, а део
умрлих се може приписати и боле-
стима, посебно „Шпанској гроз-
ници“ а сматра се да је у акцијама
гушења „Топличког устанка“ уб и -
је но око 2-3.000 бораца и око
18.000 цивила, док су окупационе
власти на територији Србије у току
рата изрекле око 10.000 смртних
пресуда по разним основама.

Број од 77.455 војника и
280.000 цивила страдалих у

Албанској голготи може
сматрати као превелики у
односу на стварно стање

губитака. Око 280.000
цивила заиста се повукло
до Косова и Метохије, али
огромна већина одатле се
вратила својим кућама

.Оно што је веома значајно је
да је број погинулих у борбама и
умрлих од рана након повлачења
преко Црне Горе и Албаније далеко
мањи и по апсолутним и по рела-
тивним вредностима од броја ум-
рлих у заробљеничким логорима.
Вероватноћа да се ратник врати
жив из рата је била дупло већа са
фронта него из заробљеништва.

У недостатку конкретних пода-

така може се претпоставити да је
српска војска у повлачењу преко
Црне Горе и Албаније и маршу дуж
албанску обалу изгубила око 40.000
војника те да је успут умрло и око
5.000 цивила. Имајући у виду дво-
месечну агонију било би то око 800
људи дневно, као у периодима
најинтензивнијих борбених дејс -
тава. Због дужине и тежине одсту-
пања и слабе организације
при хвата у свести преживелих се
стекао утисак да су губици били да-
леко већи, а страдање катаклиз-
мично, посебно међу регрутима.

Основни фактор који је допри-
нео да се повлачење преко Црне
Горе и Албаније уопште реализује
и да се не заврши потпуном про-
пашћу и нестанком војске било је
чврсто јединство и међусобна со-
лидарност. Сви војници су конста-
товали да се однос старешина и
војника посебно учврстио током
овог страшног марша. Терито-
ријално попуњене јединице чинили
су рођаци, комшије и пријатељи
међу којима је владала солидарност
и подршка. Оставити изнемоглог
војника није било лако. Неко би
морао изаћи пред његову мајку или
децу и рећи им шта се десило.
Највише су страдали усамљени, за-
остали и болесни. Од великог зна-
чаја је била присутност
Есад-пашине власти. Где је његов
ауторитет био јачи и однос према
Србима био је толерантнији. Током
целог повлачења очувана је
војничка дисциплина и сем ситних
војничких крађа нису забележени
случајеви велике пљачке или на-
сиља од стране српских војника.

Велики губици, огромни напори
и жртве условили су да се на Со-
лунском фронту нађе оно најбоље
и највиталније у српској војсци.
Учесници оба балканска рата, по-

бедници са Цера и Колубаре, пре-
живели са „албанске голготе“
појачани са добровољцима ство-
рили су несаломиви менталитет
ратника које, када су једном кре-
нули ка поробљеној отаџбини,
више ништа није могло задржати.
У новоформираној Краљевини
Срба Хрвата и Словенаца борци са
Солунског фронта чинили су тек
1% становништва. Без обзира на то,
они су били та кохезиона и морална
снага која је блиставим победама у
јесен 1918. године створила услове
да српска политика може реализо-
вати своје ратне циљеве. Да ли су
ти циљеви били реални и на корист
српског народа и данас је отворено
питање. Али отворено питање није,
нити сме бити, јунаштво те генера-
ције и њихова спремност да вла-
ститим животима посведоче
најбоље војничке и људске квали-
тете српског народа. 

Без обзира на ратне губитке
Србија је показала свој демограф-
ски виталитет. На попису станов-
ништва 1921. године у границама
предратне Србије било је 430.000
деце до 4 године старости, односно
дупло више него што их има данас
у Србији која је са двоструко већим
бројем становника . Непосредно
након Првог светског рата у Србији
је забележен „демографски скок“
односно појава наглог увећања
броја становника. Била је то при-
родна и „законита“ реакција након
огромних губитака у рату. 

Демографски суноврат коме је
Србија данас изложена има само
посредне везе са губицима у Првом
светском рату. Много већи утицај
имају фактори везани за атеизацију
и материјализацију друштва, раз-
градњу традиционалног система
вредности и кризу породице. При-
мера ради, сваке године се у Србији
путем абортуса убије исто онолико
Срба (око 20.000 у државним уста-
новама и два пута више у приват-
ним) колико их је страдало
приликом преласка преко Црне
Горе и Албаније  а четири пута
више него приликом борби на Со-
лунском фронту. Сваке године у
Србији се изврши око 1.300 само-
убистава, а око 700 грађана изгуби
живот у саобраћају. Поразни по-
даци који по узроцима немају везе
са ратом али су по последицама
слични а често и  трагичнији од
ратних.

Најчешће процене губитака
Када се износе подаци о војним губицима, најчешће се наводе две процене:
1.- Према службеним подацима са мировне конференције у Паризу 1919. године 
УЗРОЦИ СМРТИ Војника % од укупних
Погинулих, умрлих и несталих до септембра 1915. 172.508 42,9%
Погинулих, умрлих и несталих за време повлачења кроз Албанију       77.455 19,2%
Помрли рањеници и болесници под окупацијском влашћу 34.781 8,7%
Убијени и умрли у заробљеништву 81.214                                20,2%
Војни губици 1916,1917. и 1918. 36.477 9%
УКУПНО                                                                                                       402.435 100%

2.- На основу прилога „Губици у ратовима“ часопис „Ратник“ за 1932. годину 
Период рата Број 

1914.                                             69.022
До повлачења 1915.                      56.842

У повлачењу 1915.                               227.278
На Солунском фронту 16.478                              

УКУПНО 369.620

Српски официри током Албанске голготе



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 09АПРИЛ 2019.

Their Serbian names Vera, Nada,
and Slobodan translate to Faith,
Hope, and Freedom. Two of

the triplets were born blind as a result
of overdose of oxygen in their incu-
bator, by mistake of their doctors. 

In the 90's, during the suffering
decade of the Serbian people from
Krajina, Bosnia, and other Serbian
lands, Dragisa and Zorica Brkic were
blessed with beautiful triplets: Vera,
Slobodan, and Nada. 

While in the maternity ward of the
hospital, even newly born babies suf-
fered from the ideological blindness
of the contemporary world. Even the
hospitals were without electricity. At
that time the newborn triplets were in
incubators; and as a result of power
outages, they suffered severe dam-
ages which resulted in their blindness.

Support for the Brkic family!

Although blind, with the enormous
enthusiasm of their parents, they were
immersed from a very young age into
God's mysterious ways; for He
opened and tremendously developed
all the other senses of the Brkic
triplets.

While in the maternity ward of the hospital, even newly born babies suffered from the ideological blindness of the
contemporary world

To help with the expenses of an
operation to help them see at least
30%, the Chicagoland Local Chapter
of the Organization of Serbian Chet-
niks “Ravna Gora” donated $700 in
proceeds received from the “Svi smo
mi Četnici” family gathering last Sep-

tember at Serbian Brothers’ Help.  We
wish these two brave Serbian souls
and their family much success, health
and happiness!

Uprava MO OSC “Ravna Gora”
- Chicago

Филм “Генерал Дража Михаиловић“ у
биоскопима у Херцеговини

Документарни филм “Генерал Дража Михаиловић“, у продукцији
“Погледа“ из Крагујевца и копродукцији ОСЧ “Равна Гора“ са седиштем
у Чикагу,  тренутно се приказује у биоскопима у Херцеговини. Одржане
су пројекције у Требињу (две), Билећи и Невесињу, а очекује се прика-
зивање у Гацку.

Организатор промоција је Удружење Бораца ЈВуО за Требиње, које, у
име “Погледа“, обавља организационе и техничке послове. “Наша
намјера је да се лик и дјело бесмртног генерала Драже и његове војске
прикаже у правом свјетлу, а не онако како су то представљали досадашњи
режими кроз игране и документарне филмове“, стоји поред осталог у са-
општењу Удружења.

Уочи пројекција, у градовима се поставе плакати, а јавност се оба-
вештава и преко локалних медија. Цене улазница су три или две марке.

Публика је била веома задовољна. Један од гледалаца писао је о својим
утисцима на форуму “Погледа“:

“Неки утисци: ‘То се не пропушта'; ‘Баш добро одрађено'; ‘Нисам знао
да има толико снимака из тог периода'; ‘Пуна сала у два термина'; ‘Пред-
обар филм, милион ситница’, итд. Негативан коментар сам имао један,
али на трејлер (не знам да ли је гледао цијели филм – после се нисмо
чули) да му се не свиђа како је технички урађен… Иначе, народ у Хер-
цеговини је жељан оваквих филмова и мислим да је и поред добре воље
и патриотизма недовољно упућен. Тако да ту од народа имате пуну под-
ршку!“

У тренутку док се спрема овај број ‘’Српских новина’’, заказане су
још две пројекције у Србији, у Ариљу и Шапцу, као и још једна у емиг-
рацији - у Монтреалу, коју на Ђурђевдан организује Српско братство.

Шестог април 2019, на го -
ди  шњицу једне у низу
агресија Немачке и ње -

них сателита на српски народ, у ве -
ли кој биоскопској сали цркве Св.
оца Николе у Бартон улици, при -
казан је документарни филм ‘’Ге -
не рал Дража Мигхаиловић’’.

На већ дуго планираној промо-
цији, коначно са радошћу до че ка -
смо да видимо филм у про ду кцији
‘’Погледа’’ из Крагујевца, и копро-
дукцији наше Организације, аутора
брата Милослава Самарџића.

Већ са првим сумраком почело
је окупљање заинтересованих и
позваних гостију из Хамилтона и
околине, На самом улазу госте је
дочекала управа Месног одбора
ОСЧ и почасни председник ветеран
и доказани четник брат Мане
Срдић, 

После уводног говора брата
Ненада Чудића о самој идеји и току
снимања пројекта, почело је при -
казиваље на великом био ско п ском
платну. У самом старту се осетило
у ваздуху усхићење и задовољство

да се коначно прикаже права ис ти -
на о покрету нашега Чича Драже,
По себну пажњу је изазвало прика-
зано спашавање Јевреја од стране
Дражиних четника, што је још је -
дан непобитни доказ да Дражин по -
крет није имао никакву сарадњу са
фашистима, како је ко му ни с ти чка
пропаганда пласи ра ла више де -
ценија.

Исто тако, свима је била заним-
љива и недавно откривена истина о
самом хапшењу генерала Драже.

У току паузе, приређена је и
лутрија, где је главни добитак био
часопис TIME из 1942. године, са
Чичином сликом на насловној
страни. 

У току вечери прикупљен је
добротворни прилог за наставак
рада ‘’Погледа’’. Следећи филм-
нови су ‘’Заиста отписани’’ и ‘’Вој -
во да Јевђевић’’.

Надамо се да ће се филм
проказати и у другим градовима у
Канади где живе Срби.

МО ОСЧ Хамилтон

ПРИЛОЗИ ЗА „СРПСКЕ НОВИНЕ“ /
DONATIONS FOR THE “SERBIAN

NEWSPAPER”
Petar and Milan Kontić in memory of their father Nikola Kontić

$100 USD
Смиља Пантић за покој душе свог супруга Петра Пере Пантића

$30 USD

Промоција филма о Дражи
Хамилтон

Публика у сали Цркве Св. Никола на Бартону, током пројекције филма
‘’Генерал Дража Михаиловић’’
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Нова немачка документа
‘’Српске новине’’ ексклузивно доносе немачка документа која су управо преведена на српски језик и још
нигде нису објављена. Реч је о извештајима о Дражиним четницима из августа 1943. године - из дана у дан.
Извештаји су са Балкана и слати Врховној команди Вермахта

Историја

ље (код Сарајева).
13.08:
Операција Бугара и СДК против

ушанчених четника (њих око 500)
западно од Ариља још траје, до сад
45 мртвих на страни неп ри јатеља.
Препад мање банде на рудник
каменог угља ЈИ од Зајечара, СДС
побегла.

13.08:
Како јављају доушници, чет н и -

ци у Херцеговини мобилишу ста -
нов ништво по лондонском упуству.
У Никшићу наводно енглеско-срп -
ска централно руководство.

14.08:
Четничке снаге западно од Ари -

ља измакле према СЗ. Јаче групе
банди 25 км јужно од Бања Луке
прешле Врбас, потисли четнике код
Котор Вароши према Југу.  

14.08:
ЈИ од Сарајева банде Д.М. по -

казују јаку активност, вероватно да
би спречили прелазак комуниста у
ЦГ. Горажде и Чајниче заузети од
стране четника. Приликом појачане
чет ничке делатности на југу и ју го -
истоку Србије нема битних про ме -
на стања.

У Дубровнику
концентрација јаких
четничких снага. На

подручју Бенковца више
сукоба између Италијана,

четника и комуниста 
(извештај од 10. августа)

Из 15-тодневног извештаја:
Д.М. преноћио на Убу и одржао

говор на манифестацији у Црве ној
Јабуци.

У времену од 7. до 13. 8. У По са -
в ском, Тамнавском и Колубарском
округу наводно боравио Д.М. Тамо
се наводно налази 1.300 његових
људи, који након енглеског зау зи -
ма ња Сицилије очекују енглеске
па добранце да са њима нападну
немачке трупе. 

Код Манастира Свети Тројан
одред Д.М. под командом Об ра до -
вића, јачине 500-600 људи. Са њи -
ма два енглеска официра.

Банда која је у ноћи 10.08. за у -
зела Рогачицу припада бригади ка -
пе тана Рогића, а која је под ре ђена
капетану Рачићу. 

Оперативна област ове банде је
про стор између Б. Баште и Ро га -
чице. 

15.08:
На простору СИ од Сјенице чет -

ници пуцали на немачку граничну
стражу. 

16.08:
Између Крушевца и Трстеника

борбе четника и СДК, 22 мртва чет -
ника. Бугари и СДК протерали че -
тнике на подручју Пожеге.

16.08:
На подручју Аранђеловца чет -

ници врше присилну мобилизацију.
Одбијен четнички препад на пру -
жно обезбеђење ЈЗ од Више града. 

17.08:
На подручју Чачак – Ивањица у

Немачка Команда Србије и
Команда Југоистока, одно-
сно Балкана, свакодневно су

извештавале о активностима чет-
ника и о сукобима са њима, тако да
је разумљиво што ова документа
нису објављивана у социјалистич-
кој Југославији.

Немци четнике називају ‘’бан-
дом’’, преувеличавају улогу Енгле -
за, наводе погрешно место
Дра  жиног боравка, умањују сопс т -
вене губитке, итд, али, овај низ до-
кумената несумњиво говори о
атмосфери у немачким редовима.

Ево карактеристичних извештаја: 
06.08:
Појачана делатност покрета

Д.М. под енглеском командом на
простору ЈЗ (југозападно) од Ле ба -
на. ЈЗ од Чачка банде Д.М. мо би ли -
сале 4–5.000 сељака. Код Ужица
ма ња четничка банда разоружала
СДС. 

07.08:
У јужној и источној Србији и у

још неким деловима воде се ого р -
чене борбе четника Д.М. и к о му -
ниста. Четници Д.М. разоружали
мање групе СДС-а приликом мес -
них борби.

08.08.: 
У Шаховићима, у подруму

жандармеријске касарне се налази
радио-станица која ради за потребе
Покрета Д.М., овде наводно некад
борави лично Д.М. и где се од р жа -
ва ју важна саветовоања.

09.08:
Завршена акција чишћења на

подручју Лебана, заробљена веће
количина муниције, оружја и екс п -
лозива. СЗ од Лебана борбе чет ни -
ка и комуниста. Код Чачка и СЗ од
Ужица више четника, ухваћен је -
дан њихов вођа вишег чина, за пле -
ње на радио-станица. У Крупњу
мо    билисани сељаци од стране ба -
нди Д.М. ослобођени акцијом РЗК
(Рус ког заштитног корпуса). Код
Параћина операција у току, до сада
ухваћено 19 четника. СИ од Пожа -
ре вца разбијено регрутно ме сто ба -
нди Д.М., више хапшења. 

10.08:
У Дубровнику концентрација

јаких четничких снага. На подручју
Бе н ковца више сукоба између Ита -
лијана, четника и комуниста. 

10.08:
У Херцеговони трајне мере мо -

би лизације четника Д.М. у циљу по -
но вног успостављања покрета који
су Немци уништили. То све до во ди
до препада на мање немачке и
хрватске јединице.  У јужној Ср би -
ји појачано слање енглеских офи -
цира  у више штабове банди довело
до појачане делатности образовања.

11.08:
Четници заузели Горажде и

Фочу. Четници ЈИ од Бања Луке из -
ма кли пред комунистима према за -
паду.

12.08:
Појачана делатност банди Д.М.

у ЈЗ Србији.
12.08:
100 четника заузело Добро По -

току операција против банди Д.М. 
18.08:
Четници заузели Горажде и Бо -

санско Репеље (код Фоче).
19.08:
Након оштрих претњи од ма з -

дом, четници пустили немачке ца -
ринике и 18 Бугара заробљених на
подручју Ариља. 

20.08:
Приликом операције на под ру -

чју Ариља ухваћен бригадни вођа
Д.М., Павловић. Заплењене две
архиве Д.М.  Код Краљева 17 при -
па дника СДС прешло на страну
четника.

21.08:
Према изјавама заробљеника,

Д.М. је наредио да се врше препади
на немачке и бугарске транспорте.
Кон статована банда Живковића
код Чајнича (неопходна пот врда
навода).

22.08:
Приликом акције чишћења на

подручју Пожаревца и Лазаревца
седам губитака на страни Д.М. На
подручју Д. Милановца почела ак -
ци ја против енглеског шта ба за
везу.  СЗ од Тузле борбе Хрвата и
четника. 

23.08:
Западно од Трстеника окршаји

између СДС и четника. На подручју
Ужица седам припадника СДС де -
зе ртирало. На подручју Аран ђе -
ловца борба између комуниста и
че тника. Операција против Ен гл еза
на подручју Д. Милановца зав р ше -
на без успеха. 

25.8: 
Д.М. свим вођама: Имати обзира

на садашњу ситуацију и на ускоро
отварање другог фронта, свуда
спро вести неопходну организацију.
Непријатељске трупе се смањују и
тиме ће лакше бити по бе ђене. Зато
сви морају бити припремљени.

26.08:
Четничке банде из Србије пре ш -

ле Дрину јужно од Зворника и се -
верно из Вишеграда идући према
западу.

26.08:
Договор четничких вођа и ен г -

ле ских официра на подручју Д. Ми -
ла новца, хапшење енглеског агента
на северној обали Дунава и улет са -
ве зника на простор „Ајзернес
Тора“  указују да се очекује нека
опе рација на Дунаву.

26.08:
Код Трстеника банда Д.М. ми -

ни рала пружну линију. Северно од
Мла деновца борба четника и ко му -
ни ста, комунисти наводно имају
ве лике губитке. Мобилизац ија
Д.М. на Церу. 

27.08:
Патрола СГС код Ба ји не Баште

јачине осам људи са ау то м а ти ма и
пушкама прешла на страну четника
Д.М. Нема јављања о опе ра цији
против вођа Д.М. на Црна јки.

29.08:
Приликом операције источно од

Ивањице два бугарска батаљона,
две немачке капетаније и пук Бран -
де нбург имали окршај са ве ћом
бандом Д.М. немачки губици: два
мр тва, седам рањених. Код че т ника
40 мртвих.

29.08:
Појачана активност банди на

целом Хомољу, поготово на подру -
чју Дунава. 

31.08:
На простору Лебана крвави

сукоб четника Д.М. и комуниста.
Две веће операције против четника
на простору Соко Бање и Ива њице
су у току. 

Непознат датум:
На подручју Влашића ИЈИ

(исток - југоисток) од Лознице чет -
ни чка банда јачине 600 људи под
командом Харамбаше. Након што
су из околних села мобилисали
3.000 људи, имају план да убрзају
по в  лачење Немаца. Један део снага
ће да нападне Немце, други кому -
ни сте, како ови други не би дошли
на власт.

Из књиге Милослава Самар-
џића ‘’Борбе четника против Не-
маца и усташа’’, друго допуњено

издање, које ускоро излази из
штампе. Са немачког превео:

Видак Вулић

Август 1943: Долазак прве америчке мисије у Дражин штаб. Капетан
Валтер Менсфилд поздравља се са заставником Златиборске бригаде
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Есесовци против четника
Током октобра, новебра ид ецембра 1942. године, 7. брдсска СС дивизија ‘’Принц Еуген’’ упорно је
нападала четнике широм Србије. На удару је нарочито био Расински корпус

Историја

Мајор Кесеровић, седи у средини, са својим штабом, у јесен 1942. Капетан Влаховић седи други с лева

Октобра 1942. године 7.
брдска СС дивизија ‘’Принц
Еуген’’, помогнута бугар с к -

им јединицама, извела је Опера ци -
ју ‘’Копаоник’’ против Ра син ског
корпуса мајора Драгутина Ке се ро -
ви ћа. Овом приликом у Краљево је
долазио Хајнрих Химлер, Хитле -
ров помоћник. Окупатори - преко
25.000 војника - нису успели да
ухвате четнике у обруч, али су поу -
б ијали стотине цивила у по т ко па о -
ни ч ким селима, нарочито у селу
Кри ва Река, где су цркву натрпали
ме штанима, а онда је спалили.

Мајор Кесеровић покушао је да
заустави немачке од мазде истом
мером: стрељањем немачких заро -
б ље ника. Новембра 1942. наредио
је својим људима да заробе што
више Немаца. Према из вештају пу -
ко вника Младена Жујовића бри та -
н  ском амбасадору Ра л фу
Ст и  ве нсону, у Кесеровићев штаб је
ускоро доведено 89 немачких за -

робљеника. Према извештају нема -
чке Команде Србије, тада је „неста -
ло“ 80 војника Вермахта.

Кесеровић је онда Немцима
упутио претњу, а они су одгово рили
леп љењем плаката по Кру ше вцу да
ће извршити нове одмазде. Жу јо вић
пише да су Немци при ста ли на
„поравнање“ када је Кесеро в ић за -
иста почео да стреља за  ро бље нике.
Они су пустили таоце, а Ке се ровић
је пустио преостале Немце.

Према изјави једног сведока,
Кесеровић је саопштио да је „ух ва -
тио много Немаца“ и да их је по -
 убијао на Гледићким планинама,
што је била „освета за стрељане
таоце и цивиле“.

После неког времена, дошло је
до нове борбе четника и есесоваца.

У  ноћи између 2. и 3. децембра
1942. године, одред СС дивизије
‘’Принц Еуген’’ је опколило штаб
Копаоничке бригаде Расинског

корпуса у селу Блажеву. У обручу
се нашло 11 четника, на челу са ко -
ма ндантом бригаде капетаном
Стеваном Влаховићем, док број
Немаца није познат (вероватно их
је било стотинак - једна чета). Ке -
се ровић је 8. децембра известио
Дражу да је у борби погинуло се -
дам четника и 21 Немац. Кесе ро вић
пише:

‘’Погинули Влаховић, поручник
Благоје Ковачевић, наредник Јован
Ламбић, војвода пилатовачки Да -
вид Поповић, жандармеријски кап -
л ар Кузман Бирач и редови
Бу  димир Банић и Радивоје Ради во -
је вић. Потпоручник Боривоје Ми -
хаи ловић са три редова се спасао.
Немаца погинуло један официр и
20 војника. Од ових редов Радивоје
Макси мовић убио седам.’’

Немци су у Блажеву спалили
цркву, школу, општину и амбу ла -
нту, а у селу Шумице десет кућа. У
још једном суседном селу, Думи -

ше  вини, Немци су стрељали 15
особа. Сва три села су опљачкали.
Ке се ровић овог дана није знао
судбину редова Гвоздена Би ћа -
нина, сем да је он ''уграбио архиву''
и нестао. Четири дана потом пос -
лао је лошу вест: ''Редов Гвозден
Бићанин пронађен је на терену
мртав са целоку пном архивом''. У
радиограму то не пише, али може
се претпоставити да је Бићанин био
тешко рањен.

Истог дана, 12. децембра, Ке се -
ро вић је предложио да се по гинули
одликују Карађорђевим звездама
''за храбро држање у борби са
непријатељем, где су и своје жи -
воте положили''. За тројицу пре -
живелих Кесеровић је предложио
похвалу армијског ранга.

У новом радиограму послатом
истог дана Кесеровић пише да
''Немци прете стрељањем таоца'' и
да су већ стрељали једног предсе д -
ника општине.

67. КОНГРЕС 
ОСЧ „РАВНА ГОРА“

Биће одржан у суботу 18. маја 2019. године  у цркве-
ној сали Свети Сава у Мерилвилу, Индиани САД.

09:00 – Уписивање делегата.
10:00 – Почетак Конгреса.
18:00– Банкет
20:00 – Игранка. БЕСПЛАТАН УЛАЗ.
Почасни гости - делегација Српских четника Аустра-

лије
Народни гуслар Велимир Матовић из гусларског

друштва   Дража Михаиловић.
Музика оркестра „Нас Два Брата“ Аца Ћулафић и

Симо Петковић.

67th CONGRESS OF 
THE OSC “RAVNA GORA”

Will be held on Saturday, May 18th, 2019 at the St. Sava
church hall, Merrillville, Indiana U.S.A.

09:00 AM – Delegation sign-in.
10:00 AM – Start of Congress.
06:00 PM – Banquet.

08:00 PM – Dance. FREE ADMISSON.
Honored guests – delegation from Serbian Chetniks Aus-

tralia.
Narodni guslar Velimir Matović from the Draža

Mihailović Guslar's Society.
Entertainment by orchestra “Nas Dva Brata” Aca Ćulafić

& Simo Petković.
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Allied weapons against the Chetniks
Allied officers stated that on the so-called "free territory" the Partisan`s main task was to indoctrinate people with
communism. Allied officers started to doubt the numbers given early on. They observed there are very few
Partisans considering the amount of weapons they have been receiving. Allied officers also saw that weapons
Partisans had received were not being used against Germans but in fights with the Yugoslav Army - The Chetniks

History: The Kingdom of Yugoslavia in World War Two

Allied officers stated that on the
so-called "free territory" the Partisan`s
main task was to indoctrinate people
with communism. Allied officers
started to doubt the numbers given
early on. 

They observed there are very few
Partisans considering the amount of
weapons they have been receiving.
Allied officers also saw that weapons
Partisans had received were not being
used against Germans but in fights
with the Yugoslav Army.

This was the case during the whole
of 1944. US officers had an impres-
sion that the Partisans allowed Ger-
mans to retreat freely so they could
concentrate on grabbing power.

US officers in Partisans units re-
ported that despite Western support
for the Partisans, the majority of the
people are not for Tito, but for Mi-
hailovich. They added: "That hurts
us".

The most agile in preventing the
Sovietisation of Yugoslavia was US
Office of Strategic Services, (OSS) a
predecessor of the CIA. When Allies
decided to revoke their missions in
Chetnik units, which were predomi-
nantly British, General Donovan, head
of OSS insisted with President Roo-
sevelt that new US missions must be
sent.

Donovan's mission was called
Mission "Ranger". They landed on an
improvised airfield in Pranyani near

Chachak no sooner than August 26,
1944 because Churchill did all he
could to prevent it's launching. The
British PM realised "Ranger" was not
about collecting data on Germans like
the Americans had told him, but
something more important. 

When he found out that the
mission had arrived,

Churchill wrote to Roo-
sevelt: "We are aiding Tito.
If the US were to back up
Mihailovich, chaos would
erupt in the Balkans. Gen-

eral Donovan was campaign-
ing for Mihailovich at the
time we persuaded King

Peter II to break up all ties
with him."

Churchill wrote to Roosevelt: "If a
US mission was to be sent to Mi-
hailovich at this time that would indi-
cate an antagonism between UK and
US policy on Balkans." Roosevelt
replied that he ordered not to launch
such a mission. At that moment, that
was correct. Namely, General Dono-
van asked Roosevelt six times before
he complied.

When he found out that the mis-
sion had arrived, Churchill wrote to
Roosevelt:

"We are aiding Tito. If the US

were to back up Mihailovich, chaos
would erupt in the Balkans. General
Donovan was campaigning for Mi-
hailovich at the time we persuaded
King Peter II to break up all ties with
him."

Roosevelt replied to Churchill on
September 3. "The OSS mission was
my mistake. I did not make sure that
my earlier order was carried out. I or-
dered Donovan to revoke the mis-
sion."

The Mission was not revoked after
all. It stayed with General Mi-
hailovich until November 1.

Captain Uroš Šušterič says:
‘’Now we were asking ourselves,

"Why are the Americans coming?"
American and British interests had
clashed. Americans were hard line
anti-communists. But British services
like MI5 and MI6 were full of Soviet
NKVD, later KGB agents in key po-
sitions. In reports they attributed
Chetnik victories to the Communists
and Tito. They steered Britain to-
wards the Partisans.’’ 

Lt. Ivko Jovanovic says:
‘’International conspiracy was at

work against us. First, we had Red
Army in the East. Second, our allies
America and Britain betrayed us. Or
more correctly, just Britain. They
were running the show then. Later we
realised that the big powers had took
the decision. Serbia is a small in-

By Miloslav SAMARDZICH

On August 14 Churchill said to
Roosevelt that he talked to
Yugoslav communists only

about fighting the Germans. But Mat-
tius, undersecretary for Europe in the
State Department commented: 

"The US is interested in weapon
supplies to guerrilla groups. We have
reports that they are being used in
fighting between groups and not
against the Germans. Reports indicate
that American guns are being used for
killing Serbs. We clearly stated that
we do not agree with the plan to up-
hold Tito at the expense of Serbs. We
are concerned about the reports that
Tito is being given our weapons for
use in a civil war. Thus, we have seri-
ous doubts regarding talks you men-
tioned."

More and more Allied officers in
Partisan units were reporting that the
Partisans are not fighting the Ger-
mans. Among them were Major
Whale and Major Farish. A full report
on October 31, 1944 was sent by Cap-
tain Eugene Omar.

"In spite of the aid they have re-
ceived, Partisans are still a guerilla
force. They intended to retreat at the
sight of any sizeable German forma-
tion." Major Lindsey from Slovenia
said the same. "There is no liberated
territory. Germans are moving
freely."

Chetniks confiscated weapons from Germans and Ustashas. This picture shows a top seized by Germans. General Mihailovich is left, 
and Colonel McDowell in the middle
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General Draza Mihailovich with the chetniks of the 1st Sumadija Corps. Serbia, in 1944

significant nation. There is a world of
difference between our wishes and the
interests of great nations.’’ 

Within the OSS things were dif-
ferent to that in the SOE. While the
British were searching for commu-
nists and inadvertently placing them
in key positions within SOE, by con-
trast with the Americans, an anti-com-
munist stance dominated. Therefore,
the OSS always sought to reciprocate
less for Soviet war efforts.

We knew that US Colonel Mc-
Dowell came without Churchill's ap-
proval. He even received threatening
letters that a court-martial awaited
him if he did not leave Drazha imme-
diately.

Head of Mission "Ranger" was US
Colonel Dr. Robert McDowell. He
was the most qualified person the Al-
lies had in the Balkans. 

‘’He was our great friend. No Serb
could doubt that’’, says Chetnik
Dusan Djuknic.

During World War One, McDow-
ell was a British intelligence officer
with Armenian guerrillas fighting the
Turks. After the October Russian rev-
olution had broke out he spent some
time with anti-Bolshevik guerrillas in
the Caucasus. After the fall of the
Russian Imperial Army he had lived
in Eastern Europe and in the Middle
East. McDowell moved to the USA in
1928 and became professor of Balkan
history at the University of Michigan.

He spoke excellent Turkish,
French, German and Syrian. He spoke
Serbian also, but not as well as the
other three members of Mission
Ranger. 

Colonel McDowell's main task
was to prevent Sovietisation of Yu-
goslavia.

First, he advised General Mi-
hailovich to propose to the govern-
ments of UK, USA and USSR that

Chetniks attack the Germans with all
they have, under the condition that
Partisans and other Allied formations
from Bulgaria, Romania, Hungary
and Albania do not attack the Chet-
niks. At that time Chetniks were at-
tacking the Germans with small sized
units because the Chetnik main force
was fighting against a Communist of-
fensive.

Because there was no reply Mi-
hailovich and McDowell offered
more. 

In a Memo Mihailovich and Dr.
Stevan Moljevich signed on Septem-
ber 18, 1944, the USA were offered
that the Yugoslav Army be put under
their command. 

The American reply was negative.
For Mihailovich and McDowell this
meant the Balkans were a British zone

of influence. So, the same offer was
sent to London three times. It was de-
clined all three times. In the end,
Drazha asked General Wilson directly
if he was in any way interested in the
fate of the Yugoslav Army, who had
been the first to fight for freedom on
the Balkans and always had been a de-
fender of democracy. Again, there
was no reply. 

‘’In 1941 the Allies were afraid
and had glorified us, but in 1944, the
situation was different’’, says Chetnik
Dusan Djuknic.

Then Colonel McDowell used his
trump card. He asked the Germans to
surrender their armies E and F.

McDowell's plan was for the Chet-
niks to use the Germans surrendered
weapons to defeat the Communists
and liberate Belgrade. Stalin would

have been faced with a fait accompli
and would have no excuse to enter
Yugoslavia with his Red Army.

The Chetniks began talks with the
Germans about German surrender,
even before McDowell had arrived.
The talks were held with envoys of
Dr. Hermann Neubacher, who was
Hitler's special representative for
Balkans.

Having known about these talks,
OSS ordered McDowell to establish a
link with Neubacher.

At the beginning of September
McDowell met Neubacher's envoy
Schtrecher. On September 4, OSS HQ
in Bari sent to McDowell directives
for unconditional surrender of all Ger-
man troops in the Balkans.

The next talks were held on Sep-
tember 16. McDowell sent a report
that the Germans have only one con-
dition. Soldiers who surrender must
not be handed over to Soviets.

Germans were afraid of surrender-
ing to the Red Army. In the Balkans
that was apparent in the Autumn of
1944, and in Central Europe it became
apparent in Spring 1945 when Ger-
mans ran in panic towards Western
Allies wanting to surrender to them. 

McDowell never got any reply on
this matter. After returning to Italy,
McDowell sent Donovan a radiogram
on November 2 in which he said he
talked with General McCurrny, Chief
of Staff of Allied Mediterranean HQ
about Germans surrendering. Surren-
der would be formally done to an
Anglo-American mission. But Mc-
Dowell's superiors had been consult-
ing with the British, who in
accordance with their policy of aiding
communists, said no.

Hitler was against any surrender-
ing, but the Germans in the Balkans
were far from Berlin.

Although, those units that had con-
sidered surrendering in the Balkans,
fought tenaciously when they pulled
back to German borders. 

Thus the last chance not only to
save Yugoslavia from Sovietisation,
but also to end war in the Balkans
some six months earlier, was missed.
Also Berlin could have fallen before
May 9.

Subtitles by
Vladimir Nikolic and Momchilo

Dobric
(From the documentary TV series

'' The Kingdom of Yugoslavia in
World War II '')The surroundings of Sarajevo: the Chetniks of the Romanija Corps
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Shortly after he turned 4 years old, his father, Col. Pavle Đurišić, who commanded the Chetniks of Montenegro, 
was captured by the Croatian fascist Ustashe and transported to Jasenovac concentration camp, where he was killed

Ilija Idzo Đurišić (1940 – 2019)
In memoriam

Ilija "Eli" Đurišić, 78, husband, fa-
ther, grandfather, friends to many;
Son of the late Vojvoda Pavle

Đurišić and the late Gorica (nee Bakić),
was laid to rest on Saturday March
23rd, 2019 at New Gračanica Ceme-
tery. Officiating the funeral service was
Very Reverend Đuro Krošnjar, parish
priest of Saint Vasilije Ostroški, Lake
Forest, Illinois.  A eulogy was given at
the funeral by Father Đuro Krošnjar:

Today we are gathered to honor
Ilija Pavle Đurišić, his family and his
life. Today we bid farewell to some-
one who’s life cast a big shadow,
threw a wide net of accomplishments,
and spread a capacity for love of fam-
ily above and beyond for those he
loved and knew with all his heart.
Ilija’s life story is an autobiography, a
story that runs deep in honor, love,
family, bravery, morality, decency,
generosity and more. He was known
to most as Eli, and, to some, affec-
tionately called “Idzo”, who was born
on July 5, 1940, in Plav, Montenegro,
in the Kingdom of Yugoslavia, to Vo-
jvoda Col. Pavle Đurišić and Gorica
Đurišić (nee Bakić).  Because of that
he and his mother Gorica were always
on the move and could stay in the vari-
ous houses or villages a few days at the
time. Ilija’s father, Vojvoda Pavle, es-
caped from a German POW camp and
successfully fought Germans, Commu-
nists, local fascists and Albanians. 

Shortly after he turned 4 years old,
his father, Col. Pavle Đurišić, who
commanded the Chetniks of Mon-
tenegro, was captured by the Croatian
fascist Ustashe and transported to

Jasenovac concentration camp, where
he was tortured, killed, and never seen
again. Because of his father’s resist-
ance against the Communists, Ilija
was interned by the postwar Commu-
nist Yugoslav regime at a very young
age. After his release, he lived in Bel-
grade with his mother, grandmother,
two aunts and four cousins, all in one
dilapidated building under deplorable
living conditions. Like the rest of the
family, he was kept under constant
surveillance by the Yugoslav secret
police, known as UDBA, and was
subjected to persistent harassment by
the communist authorities in postwar
Belgrade, a strategy they knew and
practiced on the best people possible.

The communist authorities persist-
ently blocked Ilija’scountless attempts
to relocate to the West, by refusing to
grant him an exit visa.  In 1960, as a
champion member of Yugoslavia
Olympic table tennis team, Ilija went
to Rome for the games. After 16 years
of trying, through an escape plan or-
chestrated by his cousin, the late Pre-
drag Mišo Cemović, Ilija saw his
chan ces and defected at the 1960 Oly -
mpic Games in Rome. There he stayed
a short while, then applied for and was
granted political asylum making his ar-
rival in the United States in 1961.

His cousin Mišo Cemović was
able to bring Ilija to Buffalo NY, as a
Hungarian refugee. While there, he at-
tended the university and began his
journey to a post war American col-
lege education.  After being in Buffalo
for a short time, Ilija came to Chicago,
was drafted and then served the US
army as a sergeant 1963-65. While
stationed at Fort Dix, Ilija met his wife
and married 1965. Son Pavle was born
there; Marko then in 1969. After his
service in the US military, he and Lois
returned to Chicago to his mother,
where Ilija worked at various estab-
lishments and from 1967 to 2001 at
the Great Lakes Paper Co.

Ilija and Lois made Chicago their
permanent home. In Chicago, he en-
rolled in and earned a bachelor’s de-
gree from Northwestern University.
Ilija achieved major success in his
business endeavors, and career. To-
gether with Lois they raised their two
sons, Pavle and Marko. 

Ilija was very active in Chicago’s
Serbian Orthodox Church and Serbian
community, as well as, in many cul-
tural and political organizations and

served as president of the Serbian His-
torical Cultural Society “Njegoš”. Ilija
left this earthly life at the age of 78
and as a loving husband, father,
grand  father and great friend to many.
He is survived by his wife Lois, whom
he adored, and his sons Pavle and wife
Tamara and Marko and his wife
Sheni, and four grandchildren, Maya,
Nikola, Luka and Sofia, all of whom
he deeply loved, admired their loving
grandfather. 

The time has come….the process
has moved forward…..the process of
letting go of the physical visible pres-
ence of a great, brave man and a lov-
ing soul we know as Ilija or Idzo and
give him back to God. 

Life was not easy and Ilija wasn’t
born in happy times, but ones that led
through great challenges, losses, and
to the bravery it took to make his way
to America and then there fight in this
army, survive and then move forward
with life with Lois. All Ilija faced and
survived never stopped or prevented
him from immigrating to a new land
and building a wonderful life. He like
many of his generation did the best
they could no matter how little or how
much they had. They always did the
best they could. Some years were bet-
ter than others. But all the years, were
the best they could do. This is what
God asks of his good and faithful ser-
vants.

The bible speaks of these kinds of
people when it says: I have fought the
good fight, I have finished the race, I
have kept the faith. Ilija understood
this and he understood life. He based
his courage of the last few weeks
solidly on faith, family and love. Fear

was not a part of him, but rather that
he could be ok and the acceptance of
the frailty of life as described in the
prayer that says, “Life is but a shadow
and a dream.” We all join to take the
final steps of Ilija’s life on earth with
him and his family.

It has been said that we need not
idolize, or enlarge in death beyond what
anyone was in life, but to remember
them simply as a good decent person.
Ilija was that good and faithful servant
of God and truly a decent person.

The Orthodox funeral service uti-
lizes the occasion of death to help us
develop a more profound understand-
ing of the meaning and purpose of
life, It helps us to deal with the emo-
tions we have at the time of death and
as time passes after the death. It em-
phasizes the fact that death for the
Christian is not the end, and affirms
our hope in salvation and eternal life.
The orthodox funeral service recog-
nizes the existence of the emotions of
grief caused by the separation from a
loved one, and encourages their ex-
pression.

This is the time when nothing ma-
terial matters. Nothing material is real.
All that matters is his soul and spiritu-
ality. Ilija also has the honor of being
a part of what Tom Brokaw has called
the greatest generation ever. Their
legacy around WWII has never ever
been surpassed. Ilija was among them.

May God grant him the peace he
earned with his life and comfort his
family to know that his passing was to
keep God’s plan and schedule for the
time and purpose Ilija was granted to
live and do. Amen

Very Rev. Đuro KrošnjarPavle and Ilija Đurišić

PETAR SAMARDŽIJA
Samardzija, Petar – Passed away at

Wesburn Manor in Etobicoke on
March 23, 2019. Beloved husband to
the late Marta and loving father to
Marta (Rev. Srdjan) and Nick (Ilinka).
Proud Deda to Natalie (Misha), Olga
(Goran), George (Maria), Aleks (Je-
lena), and Elena. Cherished Great
Grandfather to Aleks, Stefan, Maya,
Tijana, Mila, Adrijana and Natalie. He
will be fondly remembered by his Sis-
ter Kata (Ljuban) in Serbia.  Petar will
be missed by his many nieces,
nephews, and extended family in the
United States and Serbia. Petar is pre-
deceased by his Brother Milos, Simo,
Rade, Ninko and his sister Danica. For
many years, Petar was the president of

the Toronto Chapter of the Organiza-
tion of Serbian Chetniks “Ravna
Gora”. Memory eternal.

JESTRO SIMOVIĆ
His wish to die at home in Ancaster,

ON was fulfilled on February 21, 2019
after a long illness. He was 87. A na-
tive of Pranjani, Serbia, Jestro became
a Canadian citizen in 1963. After many
jobs, he found long-term employment
and many friendships at Dofasco. He
raised his family in Ancaster, where he
enjoyed the backyard gardening and
beekeeping. Word search puzzles were
a favourite hobby, as well as having
brandies with family and friends. He
was a member of Hamilton Chapter of
the Organization of Serbian Chetniks
"Ravna Gora". Jestro was predeceased
by his parents, five brothers and two
sisters. He is survived by his wife
Stana, daughter, son Dragan, Stojanka

(late Milutin) Simovic, Rada (late
Milenko) Simovic, Dusko and Ruzica
Simovic, Milan and Slobodanka
Borovnjak, Goran and Mira Simovic,
Olga and Rade Rajacic, Milan and
Vera Simovich, Vera (late John) Boz-
ickovic, Dana and Roland Fuchs, and
many relatives and friends in Ontario,
USA, and Europe.
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Alas, due to political expediency on the part of the Allies, that wasn’t to be and in January 1945, as a 23 year old,
Milan with heavy heart and a tear in his eye, was forced to leave his home village of Orovac with his brother
Chetniks from Lika, Bosnia and Dalmatia and head on foot in the treacherous winter weather and under relentless
enemy fire to Slovenia and from there to Italy

Milan Diklić (1922-2019)
In memoriam

Milan Diklić “Rus”, born No-
vember 11th, 1922 in the vil-
lage of Orovac near Otočac,

combatant who served in the 2nd
Ličko-kordunaški Corps under the
command of Vojvoda Dobroslav
Jevđević, was laid to rest in Garstang
Preston, England, UK on Friday,
March 29th, 2019. A eulogy was
given at the grave site by George
Stojsavljević:

Reverend Father, Mira, Willi, dear
friends:

We are gathered here today to pay
our respects and bid farewell to God’s
servant Milan Diklić who was affec-
tionately known to us as ‘Rus’ or in
English, the Russian. How, why and
when he got this nickname I don’t
know but needless to say when Milan
was mentioned in conversations, peo-
ple would often say ‘’aahh, don’t you
mean Rus?’’

Unlike many of us here who knew
Milan for a considerable number of
years, I first met him on February 1st
2017 in Eccles, Manchester on the
morning of Simo Dragišić’s funeral,
the father of Marie Dragišić-Burns
who is among the mourners here
today. Milan, Simo and Simo’s sister
Dara who is also here, were close
friends for many decades. Anyway,
we chatted and not surprisingly, Milan
and I shared many mutual acquain-
tances as among the Serbian commu-
nity in this country, three degrees of
separation and maybe less, is very
much in play. I think it’s safe to say
that Milan and I immediately hit it off.
At Serbian funerals, it is customary to
say a few words at the graveside and it
was an honour for me to have been
asked by Marie to say a few words at
her dad’s funeral. As we were leaving
the cemetery, Milan approached me
and complimented me on the eulogy.

Shaking my hand (even for an old boy
he had a heck of a grip!), he asked if I
could do the honors for him at his fu-
neral. Without a moment’s hesitation,
I consented to his request. So Milan if
you can hear me, I hope I’m going to
do you proud today.

Some of you might be wondering
about the flag covering Milan’s cof-
fin. It’s the flag of the royalist Serbian
Chetniks, the very first anti-Nazi,
anti-Fascist resistance movement in
Europe in World War 2. Lead by its
supreme commander, Colonel and
later General Draža Mihailović, Milan
joined the Chetniks in 1941 at the age
of 19 in his home village of Orovac,
near Otočac in the mountainous Lika
region of what is now a part of Croa-
tia, ex-Yugoslavia. Like Marie’s late
dad, Karen Gacesa’s late father-in-
law and my late dad and so many
more of their generation who settled
in England and other countries of the
free world, Milan’s beliefs, values
and life’s path were to be defined dur-
ing those dark years from 1941 to
1945. This flag meant everything to
them. During the war, Milan and oth-
ers who took up the armed struggle
against the Nazi oppressors, their
Croatian allies and the Yugoslav com-
munists. Outnumbered, malnour-
ished, poorly clothed and often poorly
armed, they fought courageously to
liberate their homeland and pave the
way for King Peter’s return from exile
in London, back to Yugoslavia. Alas,
due to political expediency on the part
of the Allies, that wasn’t to be and in
January 1945, as a 23 year old, Milan
with heavy heart and a tear in his eye,
was forced to leave his home village
of Orovac with his brother Chetniks
from Lika, Bosnia and Dalmatia and
head on foot in the treacherous winter
weather and under relentless enemy

fire to Slovenia and from there to
Italy.

Upon crossing into Italy, the Chet-
nik forces were disarmed by the
British army and placed into DP
camps. Some men, not wanting to be
parted from their firearms, took their
own lives. After some period of time
in Italy, the Chetniks were transported
by train in cattle wagons to DP camps
located in the British controlled zone
in Germany. From Germany, Milan
came to England in 1947.

Adjusting to living in England was
initially a challenge for Milan as it
was for the others. However, life was
made a bit easier knowing that they
could rely on each other to get by. The
camaraderie that existed among the
former Chetniks was unparalleled. As
time went by and he got used to his
new surroundings, Milan realized that
England would become his permanent
home. He worked hard and strived to
better himself. Even if handouts were
available then, neither Milan nor his
peers would have taken them as that
would be too demeaning. He was a
man of principle honour and integrity.
Very soon, this handsome and well
built young man met and married the
love of his life Dora.They set up home
together and for a period of time they
lived in Bristol before moving to
Garstang.

After Dora passed away, Milan
was alone and without any close fam-
ily in England. His niece Mira lives in
Germany and his nephew and great-
nephew live in Serbia. But one day,
while out shopping, Milan bumped
into Karen. I recall Karen telling me
about this chance meeting a few years
ago. It was in a shop when Karen-
overheard Milan’s voice. She told me
it reminded her of her late father-in-

law who was Serbian. She approached
Milan and asked him where he was
from and he told her Yugoslavia. That
moment marked the start of what blos-
somed into a very close friendship.
Like a dutiful daughter Karen, you un-
selfishly and unconditionally gave
Milan your love, care, attention, re-
spect, kindness, friendship and com-
passion as did your sons Luke and
Chris. The same is true of Marie and
her aunt Dara Dragišić whose friend-
ship with Milan spans almost 6
decades. Thank you, you beautiful
people. I’d also like to take this op-
portunity to thank Mili and Nick
Stojsavljević and of course, the staff
at the Cornmill care home for the care
and attention they gave Milan.

Milan, may God bless you and
grant you eternal peace. Vjecna ti
slava i hvala junače. Neka ti bude laka
crna zemlja ova tudja daleko od tvog
Orovca i naše kršne, srpske Like.

Thank you all for your kind atten-
tion.

George Stojsavljević
U.K.

ĐURO OPSENICA
(1927 – 2019)

Đuro Opsenica, age 91, passed
away Saturday evening, February 16,
2019. Beloved husband of the late Je-
lena Opsenica; Loving father of Ljil-
jana (Stevo) Petković, Milka
(Michael) Conley, and the late Marija;
Dear grandfather of Bobby (Tina),
Dawn (Richard) Ruszat, Jelena
Petkovic, Djuro (Jenny) Petkovic,
Sean Conley, and Nikolas Conley;
Fond great-grandfather of 7 and great-
great grandfather of 2; Devoted uncle
of Joyce (the late Peter) Boričić,
Danko (Nena), Snežana (Alex) Li-
zowsky, and MaryAnn (The late
Mirko) Čikara and many other nieces
and nephews in Europe. Cherished
Kum and friend to many. Đuro was a
long-time employee of the American
Red Cross until his retirement in1989. 

Đuro was born on May 1st, 1927,
in the village of Lička Jesenica, Lika,
in the Kingdom of the SCS (later re-
named to Kingdom of Yugoslavia).
During WWII, he served proudly as a
Chetnik soldier under the direction of
General Draža Mihailović. He was a
devout member of Old Holy Resur-
rection Serbian Orthodox Church, The

STEVO BARAĆ
(1939 –2019)

Stevo Barać, age 79.  Of Munster,
Indiana.  Passed away Monday,
March 11, 2019.  Beloved husband of
Mara (nee Vezmar) for 55 years.
Loving father of Desanka, Mike
(Nikole) Barać, Nada Grubišić, and
Vera (Mitch) Mileusnić.  Dear father
in law of Dane Mileusnić and Mike
Grubišić.  Devoted grandfather of
Mike, Lorisa, Mara, Matt, Danielle,
Rade, Stevan, Luka, Dara, Daniel,
Lexi, Sofia, Danica, and Mark.  

Cherished great grandfather of
Jovan, Ava, Audrey, and Alex.  Dear-
est brother in law of Peter (Diane)
Vezmar.  

Fond uncle of Elena and Kristina.
Stevo is also survived by many rela-
tives, kumovi, and friends.  Veteran of
the U.S. Army.  

Stevo was a founding member and
past president for 15 years of St.
Simeon Mirotočivi Serbian Orthodox
Church as well as a member of Jovan
Jovanović Zmaj Choir.  

Visitation was on Friday, March
15, 2019 with Pomen Service at 7:30
pm at the Elmwood Funeral Chapel in

Organization of Serbian Chetniks
“Ravna Gora” and Serbian National
Defense Council of America.

Visitation was on Friday, February
22nd, 2019 at Muyzka & Son Funeral
Home in Chicago.  Pomen took place
that evening at 7:00 PM.  Eulogy was
given by lifelong friend and comrade
in arms, čika Mirko Vukelić.  Funeral
service was held on Saturday, Febru-
ary 23rd, 2019 at New Gračanica Ser-
bian Orthodox Monastery with Very
Rev. Srđan Veselinović and Very Rev.
Đuro Krošnjar officiating.  Interment
followed at New Gračanica Cemetery.

Vječnaja Pamjat!  Slava mu i hvala!

Chicago.  Funeral service was held on
Saturday, March 16, 2019 at St.
Simeon Mirotočivi Serbian Orthodox
Church.  Interment followed at Holy
Cross Orthodox Cemetery, Merril-
lville, Indiana.

Vječnaja pamjat.
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The beginning of humanitarian aid
I thought that helping those children was of utmost importance, since their fathers had fought for everything that
represented Serbdom, such as the preservation of the nation and faith. I managed to make an agreement with our
people in the churches of California to support the children

All the money which had been col-
lected by then was sent by a check
onto the account of the newly founded
fund by Mrs. Mileva Brujić, the
church secretary. Our church at that
time had around two hundred mem-
bers.

At that time you could read
it in the papers and hear it in
the American media that the
wounded from Bosnia were

coming over for free medical
treatment in the USA. I was
curious to know who those
people were and who was

bringing them over. 
Realizing those were mainly
Muslims and Croats coming
over through IOM (Interna-
tional Organization for Mi-

gration)
At that time you could read it in

the papers and hear it in the American
media that the wounded from Bosnia
were coming over for free medical
treatment in the USA. I was curious to
know who those people were and who
was bringing them over. Realizing
those were mainly Muslims and
Croats coming over through IOM (In-
ternational Organization for Migra-

cessfully treated in hospitals in Serbia
and the Republic of Srpska. 

The reason behind it was that
Serbs were considered enemies of the
State for waging a war against the US,
even though these hospitals and these
doctors were from the private sector
and the American Government would
not have had any expenses on account
of their treatment. Nidia also told me
that she would go to Washington and
Geneva. 

I explained it to her that she should
tell them that Serbs were not enemies
of the American people, and that
NATO had attacked the Serbian peo-
ple. But after a few visits to Washing-
ton and Geneva, she failed to enable
Serbs to get medical treatment in the
USA. We tried everything and even-
tually we hit the wall. Both of us dis-
appointed, we concluded that there
was nothing we could do at that time.

From Srpska Krajina to America (5)

One of the casualties treated in the US and staying at Miloš and Barbara's

Dr Victor Macko examines Lily
Dakic from Brcko

Sladjana Kobas was the only survivor among 13 babies when Banja Luka was bombed 1992 by NATO. They were
denied oxygen to be flown in by helicopter, and in 12 days 12 of the babies died. Sladjana lived until she was 13

years old. The picture above shows Sladjana with Miloš Šupica two weeks before she died

By Miloš ŠUPICA

After the outbreak of the ‘90s
war I decided to help my
brothers and sisters, especially

children, in the Homeland, and I shall
be helping them for as long as I can
and as long as this heart is beating.
The first contact I made in order to
help the children was Mihailo Mikić,
a priest from Indianapolis, who was an
activist for several humanitarian proj-
ects in the Republic of Srpska. Hav-
ing made arrangements with him, I got
a list of about thirty-seven children
whose fathers had died as pilots in the
Army of the Republic of Serbia and
the Republic of Srpska Krajina at the
end of 1992 and the beginning of
1993. I thought that helping those
children was of utmost importance,
since their fathers had fought for
everything that represented Serbdom,
such as the preservation of the nation
and faith. I managed to make an
agreement with our people in the
churches of California to support the
children with thirty or more dollars
per child a month. I personally took
four children under my protection, and
the agreement was that we should do
it for the next three years. Some gave
the money for an entire year immedi-
ately, but most of them only donated
for a month or two. After a few
months people started running late
with their donations, or simply
stopped donating. 

Serbs who wanted to support the
children were sending the money to
the church fund. Father D. M. instan-
taneously objected to that, because
some people enquired why their check
did not go to the fund for the children,
but straight to the church fund instead.
At one of the church administration
meetings he suggested I should sepa-
rate the foundation from the church
and make my own organization. Nat-
urally, this surprised me, even of-
fended me, that my priest, whom I
had been helping to run the church,
should require such a thing. After the
voting, it was decided that we found a
different organization. This I did in
1994 and changed the name of the
foundation into Save Serbian Chil-
dren and registered it as a humanitar-
ian organization from Stockton,
California, where I lived at the time.

tion), I decided to contact them and
find out where they were. The person
in charge of this was, as I discovered,
Nidia Casati, Argentinean by origin,
so I phoned her and asked: “Are Bosn-
ian Serbs brought over for treatment
in the USA as well through your or-
ganization?”

“They haven’t been so far,” she
said.

“Why is that the case?”
“We simply don’t get any infor-

mation about wounded Serbs. There
are none,” she responded.

“What do you mean there are
none? Serbs are fighting in this war as
well. Do you mean to say that no
grenades hit Serbian people? In that
case, the saying God watches over
Serbs is true indeed. When a grenade
is aimed at Serbian people, it turns left
or right and hits Muslims or Croats. Is
that so?”

“Of course not, but we don’t have
any wounded Serbs on the lists we get
from the territory of former Yu-
goslavia.”

When she saw my point, she told
me that, after all, they had a fourteen-
year-old Serbian girl from Sarajevo.
Her name was Dragana Janjoš and she
was heavily injured by a grenade. We
agreed to bring her over, provided that
I find the lodgings, food, hospitals and
doctors who would do the surgery for
free. We managed to reach her, since
she lived in the part of Sarajevo where
mainly Muslims lived. I said I would
find the doctors and hospitals to treat
other Serbs as well, both children and
adults. Nidia agreed to that and con-
firmed that they would pay only for
the airplane tickets for those people.

I started lobbying with doctors and
hospitals to enable free treatments, so
I soon had twenty nine doctors and
three hospitals willing to take in our
wounded, no matter how bad their in-
juries were. Despite the fact I imme-
diately sent word to IOM to let them
know everything was ready, Nidia
told me that they were not able to
bring those people over, even though
the list of the wounded had arrived
from their office in Belgrade. Those
were the people who could not be suc- To be continued


