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Велисављевић,
Рукописи се не враћају.

УВОДНИ СТУБАЦ

Министар културе и информисања Владан Вукосав-
љевић реаговао је на изјаву хрватске колегинице Нине
Обуљен Коржинек да је Никола Тесла хрватски научник.

„Чињенице кажу следеће: Никола Тесла рођен је
1856. у селу Смиљан у Аустријском царству, у оквиру
подручја које се звало „Војна Крајина” и које је, скоро
искључиво, било насељено Србима. Отац му је био
православни свештеник, а крштен је у српској право-
славној Цркви Светих Петра и Павла у Смиљану. Дакле,
јасно је шта је био по националности”, истиче Вукосав-
љевић додајући да и Обуљен Коржинек то не оспорава.

„Остаје да видимо шта министарка мисли када каже
да се „Хрватска с поштовањем сећа једног од СВОЈИХ
највећих изумитеља”, наводи Вукосављевић и пита:

„Како је Србин, рођен у Аустријској царевини, у ок-
виру Војне крајине, у времену када од државе Хрватске
нема ни наговештаја, занимљивим псеудоисторијским
инжењерингом, постао „хрватски изумитељ”?"

Он напомиње и да је Хрватска најмање у два на-
врата, врло непосредно показала шта мисли и о Николи
Тесли и о његовим сународницима.

„Да је Тесла посетио свој завичај 1941. године и да
га је тамо затекао почетак Другог светског рата, сва је
прилика да би био заклан и бачен у јаму, као и бројни
припадници породице Тесла и више од 500 житеља

И док сви знају за критике капитализма од стране
бившег кошаркаша Дуција Симоновића, нико није ци-
тирао Ђоковићеве критике комунизма, из његове
књиге "Сервирај за победу". 

Новинари систематски избегавају да га питају о
овоме, а свакако би га редовно питали да има Симоно-
вићева схватања. 

Међутим, да би постао то што јесте, Ђоковић је
морао да победи и комунистички менталитет.

Ево два цитата из његове књиге:
"Нас је, као народ, контролисала влада која је скри-

вала информације од нас. Последице тога осећају се и
данас. Иако смо се опоравили од рата, нисмо се опора-
вили од става који нам је комунизам усадио: да постоји
само један начин размишљања, само један начин жив-
љења, само један начин исхране" (страна 34).

"Кад одрастете у комунизму, не уче вас да будете
широког ума. А за то постоји и разлог: ко није пријем-
чив и слободоуман, њиме се лако манипулише. Људи с
врха марљиво се старају за то да не доводимо у питање
оно у шта нам је речено да верујемо" (страна 52).

Смиљана”, наводи Вукосављевић.
Да је то преживео, како додаје, вероватно је да би

страдао у Јасеновцу, Глини, Јадовну, на неком другом
од безбројних стратишта Срба или би можда погинуо у
борбама против хрватских усташа. „Да је имао по-
томка, и да се тај потомак затекао у Смиљану или у
Госпићу 1991. године, видео би призоре и поступке за
које верујем да их министарка зна, па их овде не бих
подробније описивао”, каже министар.

‘’Политика’’
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ДРАЖИН ДАН

Ни 2019. године Дражин дан
није обележен на државном
нивоу, ни у Србији ни у Ре-

публици Српској, а Црну Гору да и
не помињемо. Штавише, ни један
од водећих медија није посветио
пажњу овом датуму, ни генералу
Дражи Михаиловићу.

И данас, другачије стоје ствари
када је реч о комунистичким праз-
ницима. Сваког 29. новембра поли-
тичари се окупе на Кадињачи изнад
Ужица, сваког 20. октобра славе
‘’ослобођење’’ Београда, итд. У Ре-
публици Српској обавезна је кому-
нистичка мантра на Козари.

На локалним нивоима, свака
подружница тзв. Субнора има своје
датуме. ‘’Славна’’ места се обилазе
аутобусима, држе се говори, орга-
низују се пословни ручкови. Све то
наравно о државном трошку.

Да неко иде њиховим траговима
и проверава то што у тим приго-
дама говоре, не би могао да им про-
нађе две тачне реченице. А они који
су задужени да проверавају те рече-
нице, и да саопштавају истину
новим генерацијама у уџбеницима,
државни историчари, сликају се
поред комунистичких споменика и
с поносом деле те слике по друшт-
веним мрежаама.

Судови су и даље дужни да ко-
ристе записе тзв. народних одбора
и других тела из послератног вре-
мена и да их третирају као важећа
документа. У процесу рехабилита-
ције Николе Калабића, тужилац је
донео један од ових ‘’докумената’’,
према коме се командант Горске
краљеве гарде оглашава за ратног
злочинца зато што је заједно са
Немцима одводио ‘’родољубе’’ у
концентрациони логор на Бањици.
Никави докази за ову тврдњу не
нуде се у тим ‘’документима’’. Док,
с друге стране, одбрана износи
пред судом оригинална документа,
према којима је на Бањици убијен
Калабићев отац Милан, затим да су
му овде Немци држали ћерку,
мајку, сестру и велики део женине
фамилије, и најзад да су му у овом
логору убили на стотине људи. Ис-
тина, суд у Ваљеву је све ово ува-
жио, али Апелациони суд у
Београду није. Проглашење реха-
билитације је одложено и процес је
настављен, улазећи у осму годину.

Наравно, знамо да је тако јер у
Србији, као и у Републици Српској,
и Црној Гори, владају потомци ко-
муниста, који не дозвољавају да се
сазна мрачна истина о њиховим
прецима. Такође знамо да их -
другу и трећу генерацију комуни-
ста - подржавају западне силе, али с
друге страна и Русија, која највише
протежира управо Социјалистичку
партију Ивице Дачића.

Оно што не знамо је докле ће
ова фарса трајати.

Милослав Самарџић

НОВАК ЂОКОВИЋ О КОМУНИЗМУ
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У среду, 17-тог јула, дан је
почео са Светом литургијом
у манастиру Свети Сава у

ког региона.  Владика Лонгин је по -
д  сетио вернике да Руска право-
славна црква слави Свете мученике
цара Николаја II и његову поро-
дицу, који су убијени од бољше-
вика 17. јула 1918-те године.
Његово Пре освештенство је упоре-
дио судбину цареву са судбином
ђенерала Михаиловића, тачно 28
година касније од руку југословен-
ских комуниста.

Након Свете литургије, верници
су изашли код споменика ђенерала
Михаиловића за помен-парастос. С
обзиром да је био радни дан, посета
је била добра, многи су дошли да
одају почаст Чичи. 

Дошао је и један број четничких
бораца у својим 90-тим годинама,
са својим породицама, као и чла-
нови наших родољубљивих орга-
низација и симпатизери са
њиховим породицама.

Цар Николај II и његова
породица су побијени од
збуњених Руса пре 101

године. Ђенерал
Михаиловић је убијен од
збуњених Срба због истог
разлога и од исте безбожне

силе, зване комунизам.
Цар и његова породица су

проглашени свецима,
светим мученицима.  Ми
смо уверени да ће Срби
урадити исто за Чичу

Затим, следила је даћа припрем-
љена код манастира Нова Грача-
ница, чији су домаћини били
чланови Централне управе ОСЧ
„Равна Гора“.  Њ.П. владика Лон-

гин је предводио са молитвом и
благословио ручак. У име Органи-
зације, председник Селаковић је
поздравио присутне и обавестио да
ће се приказати документарни
филм „Четници Источне Србије“.
После приказивања документарца,
све се завршава молитвом Њ.П.
владике Лонгина. Његово пре-
освештенство је поздравио и по-
хвалио председника Селаковића и
Организацију за очување сећања на
наше претке, који су дали све од
себе за нас.

Прошло је 73. године од брутал-
ног убиства ђенерала Драгољуба
Драже Михаиловића од руку југо-
словенских комуниста. Цар Нико-
лај II и његова породица су
побијени од збуњених Руса пре 101
године. Ђенерал Михаиловић је
убијен од збуњених Срба због
истог разлога и од исте безбожне
силе, зване комунизам.  

Цар и његова породица су про-
глашени свецима, светим мучени-
цима.  Ми смо уверени да ће Срби
урадити исто за Чичу. Према
речима Светог владике Николаја из
његове чувене беседе из 1952. го-
дине: 

„Дража Михаиловић био је ле-
гендарна личност и за време свога
живота, но његова мученичка смрт
створила је око његовог имена
ореол светог ратника. С временом
тај ће ореол бивати све светлији, а
име Дражино све славније“.

Амин, Боже Дај!
Душан Иванчевић

Секретар, ОСЧ „Равна Гора“

Дражин дан 2019.
У Чикашком басену, Дражин дан је одржан 17. јула у Либертвилу, а литургију је служио Његово
преосвештенство владика Лонгин са локалним свештеницима

Тема броја

Либертвилу, Илиној. Литургију је
служио Њ.П. владика г. Лонгин са
локалним свештеницима из Чикаш-

Перица Совиљ. почасни председник ОСЧ ‘’Равна Гора’’, испред Чичиног
споменика у Либертвилу
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On Wednesday, July 17th the
day began with Holy Liturgy
at Saint Sava Monastery in

Bishop Longin’s sermon he reminded
the faithful that the Russian Orthodox
church celebrated the Holy martyred
Saints Czar Nikolai Romanov and his
family, who were executed by the
Bolsheviks on July 17, 1918.  His
Grace drew comparisons to the fate
suffered by General Mihailović ex-
actly 28 years later at the hands of Yu-
goslav Communists.

Czar Nikolai II and his fam-
ily were murdered by con-
fused Russians 101 years

ago.  General Mihailović was
murdered by confused Serbs
for the same reason and by

the same ungodly force
called Communism.  The
Czar and his family have
been canonized as Saints,

Holy Martyrs. We are confi-
dent, that one day, we Serbs

will do the same for Čiča
After Holy Liturgy, the faithful

made their way to the General
Mihailović Monument in front of the
monastery for a memorial service.
Considering it was a work day, many
came to pay tribute to Čiča.  In atten-
dance were some of the remaining
Chetnik combatants, well into their
90’s with their families, as well as
members from our patriotic organiza-
tions and sympathisers of the cause
and their children.

A luncheon was prepared at New
Gračanica Monastery, hosted by the
Central Administration of the OSC
„Ravna Gora“.  His Grace Bishop
Longin lead a prayer and gave his
blessings before lunch.  On behalf of

the Organization, President Selaković
greeted those in attendance also an-
nouncing the showing of a documen-
tary film entitled „Chetniks of Eastern
Serbia“.  

After the showing of the docu-
mentary, the afternoon concluded
with a prayer from his Grace Bishop
Longin.  His Grace commended Pres-
ident Selaković and the Organization
for continuing to remember those who
gave everything for us.

It has been 73 years since the bru-
tal murder of General Dragoljub
Draža Mihailović at the hands of Yu-
goslav Communists.  Czar Nikolai II
and his family were murdered by con-
fused Russians 101 years ago.  Gen-
eral Miahilović was murdered by
confused Serbs for the same reason
and by the same ungodly force called
Communism.  

The Czar and his family have been
canonized as Saints, Holy Martyrs.We
are confident, that one day, we Serbs
will do the same for Čiča. In the
words of Saint Bishop Nikolai from
his famous speech in 1952: 

„Draža Mihailović was a leg-
endary personality during his lifetime,
but his martyrdom in death created
around his name the halo of a holy
warrior. Over time, this halo will be-
come brighter, and the name Draža
will become more and more famous”

Amin, Bože Daj!
Dušan Ivančević

Secretary, OSC „Ravna Gora“

Draža’s Day 2019
In Bishop Longin’s sermon he reminded the faithful that the Russian Orthodox church celebrated the Holy
martyred Saints Czar Nikolai Romanov and his family, who were executed by the Bolsheviks on July 17, 1918

The theme

Libertyville, Illinois.  Serving liturgy
was His Grace Bishop Longin and
local priests from the Chicago area.  In

Драган Селаковић. председник ОСЧ ‘’Равна Гора’’, у разговору са
свештеником
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ДРАЖИН ДАН – КЛИВЛЕНД
У недељу 21. јула, после свете литургије, одржан је парастос ђенералу

Дражи Михаиловићу у цркви Свети Сава у Бродвју Хајтс, Кливленд,
Охајо.  Председник М.О. Кливленд, брат Никола Мандић, Мл. повео је
вернике као барјактар из цркве до Чичиног споменика. Председник ЦШО
брат Симо Петковић је положио венац испред Чичиног споменика.  Прота
Мирољуб Матић је чинодејствовао парастосом који је био добро посећен.

Месни Одбор ОСЧ „Равна Гора“ - Кливленд

DRAŽIN DAN - CLEVELAND
On Sunday, July 21, after Holy Liturgy, a memorial service was held at

Saint Sava Serbian Orthodox Church in Broadview Heights, Ohio for General
Draža Mihailović. Cleveland MO President Nikola Mandić, Jr. led the pro-
cession as flagbearer from the church to the monument dedicated to Čiča Draža
located in front of the church.  A wreath was carried and laid in front of the mon-
ument by Church President Simo Petković. Very Reverend Father Miroljub
Matić officiated the service which was well attended by the parishioners. 

Local Administration, OSC “Ravna Gora” – Cleveland
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Часни оци, четници, браћо и
сестре, У име Организације
српских четника “Равна

Гора”, ја вам желим добродошлицу
на ову нашу комеморативну про-
славу, Дражин дан.

Ми смо се данас састали на овом
српском имању, Св. Тројица, да се
присетимо на успомену Вожда тре-

очување српског народа. Дражу и
његову борбу су издали тадашњи
савезници. Препустили су га у
канџе безбожних комуниста, који
су га на свиреп начин мучили,
убили и његово тело оскрнавили.
Али тим чином они нису успели да
убију његов дух, његову идеју и ње-
гову борбу. Томе смо ми сведоци,

ми Срби који се окупљамо сваке го-
дине и прослављамо Дражин дан.

Ове године, Месни одбор ОСЧ
“Равна Гора” из Хамилтона, посве-
ћује комеморативну клупу нашем
бившем члану и четнику Жарку и
његовој супрузи Босиљки Вучинић,
српским добротворима из града
Виндзора, који су трајно задужили
нашу заједницу у Канади и чији
трагови су видљиви где год се ми
окренули, па чак и на овом имању
Св. Тројица, на којем смо се оку-
пили данас. 

У име ОСЧ “Равна Гора”, хвала
вам што сте дошли да заједно про-
славимо овај Дражин дан, да се
подсетимо свих бораца који поло-
жише своје животе у одбрани от-
аџбине, и свих оних невиних
жртава којима су животи одузети, и
да се захвалимо нашим четничким
ветеранима који седе овде међу
нама, и да им се захвалимо на њи-
ховој пожртвованости, и да им пре-
несемо поруку да их нисмо
заборавили и да настављамо њи-
хову борбу за крст часни и слободу
златну. 

С’ вером у Бога, за Српски
народ и Србију! Жив је Дража,
умро није, док је српства и Србије!

Жив је Дража, умро није!
Они нису успели да убију његов дух, његову идеју и његову борбу. Томе смо ми сведоци, ми Срби који се
окупљамо сваке године и прослављамо Дражин дан

Хамилтон: Поздравни говор председника Месног одбора ОСЧ Ненада Чудића

ћег српског устанка, Ђенерала
Дражу Михаиловића, нашег Чичу. 

Широм света, па чак и у нашој
отаџбини Србији, слави се овај дан. 

Организација српских четника
“Равна Гора” то чини са највећим
поштовањем и љубави, јер је Дража
био највећи херој и мученик савре-
мене историје, и борбе за слободу и

Reverend Fathers, Chetniks,
brothers and sisters, On behalf
of the Organization of Serbian

Chetniks "Ravna Gora", I welcome
you to our commemorative celebra-
tion, Draža’s Day. We met today at
these Serbian grounds “Holy Trinity”
to pay homage to the memory of the

Draža was the greatest hero and mar-
tyr of modern history, and of the
struggle for freedom and preservation
of Serbian people. Draža was betrayed
by the then allies. He was thrown into
the clutches of ungodly Communists,
whom had cruelly tortured and killed
him, and defiled his body. But in

doing so, they failed to kill his spirit,
his idea and his struggle. We are wit-
nesses to this, we Serbs who gather
every year and celebrate Draža's Day. 

This year, Hamilton chapter of the
OSC “Ravna Gora” is dedicating a
commemorative bench to our former
member and Chetnik Žarko and his
wife Bosiljka Vučinić, Serbian bene-
factors from the city of Windsor, who
have endured indebtedness to our
community in Canada and whose
footprints are visible wherever we
turned, and even on these grounds
where we have gathered today.

On behalf of OSC “Ravna Gora”,
thank you for coming to celebrate this
Draža’s Day, to remember all the
fighters who laid down their lives in
defense of the homeland, and to all
those innocent victims whose lives
were taken, and to thank our Chetnik
veterans who sit here among us, to
thank them for their sacrifice, and to
convey to them the message that we
have not forgotten them, and that we
continue their fight for the Holy Cross
and Golden Freedom. 

With faith in God, for the Serbian
people and Serbia! 

Draža is alive, he is not dead, as
long as there are Serbs and Serbia!

Draža is alive, he is not dead!
They failed to kill his spirit, his idea and his struggle. We are witnesses to this, we Serbs who gather every year and
celebrate Draža's Day

Welcome speech by the President of Hamilton Chapter, brother Nenad Čudić

leader of the Third Serbian Uprising,
General Draža Mihailović, our Čiča.
This day is celebrated all over the
world and even in our homeland Ser-
bia. 

The Organization of Serbian Chet-
niks "Ravna Gora" does so with the
utmost respect and love, because

Породица Вучинић и парохијани цркве Св. Димитрије из Виндзора, испред клупе посвећене Жарку Вучинићу
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July 21, 2019  Serbian National
Centre “General Draza Mi-
hailovic” , O.S.C Ravna Gora

Victoria Chapter held a memorial
service for our great General
Dragoljub Draza Mihailovic.

Holy Liturgy was held by Father
Bojan Vlajic at St Stefan of Dechani.
After liturgy the memorial service was

respects with brothers from Nocni
Vukovi, the Sibic brothers, it was a
great pleasure to hand out certificate
of appreciation to two old Chetniks
whose services over the years have
been invaluable, Cika Simo Kovacevic
(93) and Cika Cedomir Vulovic (81).

After luncheon, we presented the
film General Draza Mihailovic, pro-

duced by Pogledi and OSC Ravna
Gora, which received a rapturous ap-
plause from the faithful.

It is pleasing to say that the
younger generation have taken upon
themselves to keep the legacy alive
while paying tribute to those who help
set the foundation and respecting old
traditions.

Draža’s Day in Australia
Holy Liturgy was held by Father Bojan Vlajic at St. Stefan of Dechani. After liturgy the memorial service was held
at the statue of General Draza where close to 120 people paid their respects

The theme

held at the statue of General Draza
where close to 120 people paid their
respects, brothers and sisters from
charity organisation 28 Jun, Fitzroy
City Srbija Football Club, Night
Wolves Australia and the OSC Ravna
Gora laid wreaths.

With old Chetniks and young
Chetniks getting together to pay their

Church service

President Novak Despic and Secretary Savo Kovacevic 
presentend 93yr old Cika Simo Kovacevic with a certificate of appreciation

for years of service 
Faithful watching new documentary 

on General Draza Mihailovic

Special guest Nocni Vukovi Russian brothers 
who came to honour cica Draza

Church service
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Селектор Ђорђевић је одлучио
да слободно вече на припре-
мама, уместо у кафићима,

његови играчи проведу на другачији
начин. Наиме, селектор је у ко н  грес-
ној сали хотела окупио рат не ве те-
ране, старешине, родитеље па лих
бораца, припаднике безбедоносних
снага и студената са При  штинског
универзитета и за је д но са њима ор-
ганизовао свечану Ака демију у част
хероја са Кошара и Паштрика. 

Комплетна репрезентација је
присуствовала дружењу са јуна-
цима са Кошара од којих су између
осталог могли најбоље да чују шта
то значи љубав према отаџбини и
како се то бори за њу. Начин на
који су реаговали момци који ће се
сигурно борити за једно од најве-
ћих светских одличја на кошаркаш-
кој смотри показује да је сваки од
њих 15 достојан грба и дреса који
носи. Лажи и глуме у емоцијама
нема, а емотивна сведочења наших
бораца који су пре 20 година крвљу
цртали границу су била прави по-
казатељ тога. 

Искреност селектора и момака
који су нас толико пута обрадовали
је печатирана на крају вечери, када
је Предраг Даниловић уручио дрес
Србије пуковнику Шљиванчанину
у име целе репрезентације.

Након дружења пуковник Дим-
чевски, иначе командујући у рејону

оно што се дешавало на Кошарама
и Паштрику и да млади који те
1999. нису ни били рођени сада
знају шта је истина."

Ово је некима на први поглед не
толико круцијална ствар, али је у
ствари толико битан корак који нам
даје наду и веру да прави хероји ни-
када нису и никада неће изумрети.

Српски хероји у миру, били су нај -
бо ља подршка херојима у рату, као
и обрнуто. Ови момци су показали
какви треба да буду сви они који на
срцу носе овај свети грб (двоглави
орао са круном).

СВИМ СРЦЕМ УЗ ВАС, ДО
ЗЛАТА. ЖИВЕЛА СРБИЈА !

Кошаркаши и јунаци са Кошара
Селектор Александар Ђорђевић је окупио ратне ветеране, старешине, родитеље палих бораца, припаднике
безбедоносних снага и студената са Приштинског универзитета и заједно са њима организовао свечану
Академију у част хероја са Кошара и Паштрика

Спорт: Манастир Јовања, Ваљево

Кошаре, је са великом емоцијом и
поносом рекао: 

"Изузетно су се заинтересовали
за све. Поставили су толико пи-
тања. Сигурно је да је велика ствар
за све породице које су дале све
најбоље што су имале током ове
битке, своје синове и мужеве, када
се за њихову причу заинтересују
наше спортске звезде. 

Комплетна репрезентација
је присуствовала дружењу
са јунацима са Кошара од
којих су између осталог

могли најбоље да чују шта
то значи љубав према

отаџбини и како се то бори
за њу. Начин на који су

реаговали момци који ће
се сигурно борити за једно

од највећих светских
одличја на кошаркашкој

смотри показује да је
сваки од њих 15 достојан

грба и дреса који носи
Било је веома емотивно. Они су

победници и борци и сигурно смо
их додатно мотивисали да се са још
више жеље супротставе свим рива-
лима. Веома ми је драго што се све
више младих људи интересује за
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МАЈИЦЕ ЗА КАМПЕРЕ
Месни одбор Организације српских четника „Равна Гора“ – Чикаго,

поклонио је преко 500 мајица са грбом Организације дечјем кампу Нова
Грачаница у Либертвилу. Мајице су биле доступне у сваком броју ве-
личине, за сваког кампера који је желио да их има, бесплатно. Мајице су
билe велики хит међу камперима, како се и види на сликама.

Управа МО ОСЧ „Равна Гора“ - Чикаго

T-SHIRTS FOR CAMPERS
The Chicago Local Chapter of the Organization of Serbian Chetniks

“Ravna Gora”, donated over 500 t-shirts displaying the logo of the Organiza-
tion to Camp New Gračanica.  The t-shirts were available in all different sizes
for any camper who wanted one, free of charge.  The t-shirts were a big hit with
the campers as can be seen in the pictures.

Administration, MO OSC „Ravna Gora“ – Chicago

Током друге недеље кампа Четврта недеља: Са о. Веселиновићем испред Чичиног споменика

Кампери сваког јутра иду на литургију Прота Саша држи предавање о геноциду хрватских усташа над Србима
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Сломљено копље
Четници, под командом жандармеријског наредника Јовице Сердара, савладали су 24. јануара 1942. године
пук Италијана и батаљон усташа на Љубову, у Лици, дошавши до богатог ратног плена. На глас о овој
четничкој победи вођство КП Хрватске је било ужасно потрешено, чак више него и сами побеђени
Италијани и усташе. Да би колико-толико умањило углед четника у народу, вођство Партије је, на
специјалном заседању у Загребу, решило да, пошто-пото, спречи да се вести о четничкој победи на Љубову
разнесу широм Крајине. У Лици још није био почео грађански рат, што ће комунисти ускоро променити

Историја

Лици, на Кордуну и у Банији, јер се
знало да Срби ових крајева немају
солидне везе са осталим српским
крајевима, и са тим се Партији ука-
зивала изванредна прилика да де-
лује без изразито несавладљивих
сметњи и са изгледима на успех.

У то време, 24. јануара 1942,
Италијани су, у јачини једног пука,
кренули из Широке Куле за Љу-
бово. У пуковском саставу био је и
један батаљон хрватских усташа.
Љубово су држали четници под
командом Јовице Сердара, жандар-
меријског наредника. Била је цича
зима каква само може да буде
јануара у овим областима, па је
Јовица Сердар добро знао, ако Ита-
лијани и усташе буду успели да ње-
гове борце истерају на чистину,
заснежену, ледену и брисану брит-
ким ветром, да ће онда сви његови
људи и он с њима да изгину, и
стога је одлучио да по сваку цену
брани Љубово. Бројно надмоћне
снаге Италијана и усташа опколиле
су четнике у Љубову и извршиле
све припреме за напад, а Јовица
Сердар са својим прекаљеним бор-
цима мирно чекао обилазећи их и
уверавајући да је смрт боља од роп-
ства, и они су му веровали по-
уздани у себе и чврсти као стене
њиховог родног краја.

Затим је уследио напад. Не-
пријатељи су отворили ватру из
свих расположивих оружја, а

Била је доиста голема невоља
која је натерала Иву Лолу Ри-
бара и Едварда Кардеља, да 8.

јануара 1942. као без душе дојуре у
Загреб из Источне Босне, у којој су
тада четници разбили све покушаје
КПХ да организују партизанске
јединице за борбу. После састанка
са овом двојицом, схватајући у по-
тпуности да су четници у Источној
Босни господари и борбене и те-
ренске ситуације, Броз је у својству
врховног команданта НОП одреда
Југославије упутио писмо Опера-
тивном штабу босанских четника и
предложио им заједнички састанак
на коме би се повели преговори “о
споразуму за заједничку борбу про-
тив окупатора”, дакле за сједиња-
вање обостраних снага. Али ни у
овом писму, као ни у свим ранијим,
Броз није поменуо усташе, па је и
ово писмо изгледало као бацање
прашине у очи четнички располо-
женог народа. За Броза је тај трену-
так борбе био веома критичан, с
обзиром да је био већ изгубио
борбу у Србији, Црној Гори, Ис-
точној Босни и Книнској Крајини,
па ако изгуби и ову у Лици Партији
ће бити сасвим онемогућен опста-
нак у Југославији. Стога је он од-
лучио да употреби све могуће
методе за убацивање забуна у на-
ционалне редове, док се партијска
позиција не поправи и учврсти у

Јовица Сердар узвраћао само онда
кад би осетио да је од очигледне
користи. То Сердарово ватрено
прећуткивање навело је не-
пријатеље да поверују да су чет-
ници у оскудици муниције, па су
решили да пођу напред. 

Само један дан после
четничке победе на

Љубову, 25. јануара 1942,
партијско руководство у
Загребу издало је наредбу

за хапшење Јовице
Сердара “због штетног
ширења непријатељске
пропаганде”. Пошто су

комунисти могли
несметано да се служе

постојећим телефонским
везама на целој територији

НДХ, и ова партијска
наредба је пренета

телефоном партијској
ћелији близу Љубова, па је

Сердар истог дана
преваром ухапшен,

“суђен” и осуђен на смрт
стрељањем. Али при

спровођењу на губилиште
Сердар је успео да савлада
два партизана који су га
спроводили и да побегне

Борба која је наступила била је
кратка и крвава, у којој су Ита-
лијани и усташе имали око 400
мртвих, па су били принуђени да
остатак својих снага повуку у Ши-
року Кулу, у стопу прогоњени Сер-
даревим четницима. У
неочекиваном брзом повлачењу,
Италијани и усташе су оставили не
само своје мртве, него и тешка
оружја и мноштво лаког наору-
жања. У тој борби заплењено је:
два топа са 450 граната, два лака
тенка, четири минобацача са 300
мина, пет митраљеза и пет пушко-
митраљеза, 300 пушака и око
10.000 метака.

На глас о овој четничкој победи
вођство КПХ је било ужасно по-
трешено, чак више него и сами по-
беђени Италијани и усташе. И до
тада сваки успех четника био је као
кост у грлу комунистима. Међу-
тим, ако је, као што су народу го-
ворили, и њихов циљ био борба
против окупатора, онда би требало
да се радују сваком успеху у борби,
без обзира да ли је успех њихов или
четнички.

Упркос партијског појачаног
пропагандног рада у народу и те-
рора над њим, карактер народног
отпора окупатору остао је изразито
четнички национални. Да би ко-
лико-толико умањило углед чет-
ника у народу, вођство Партије је,
на специјалном заседању у Загребу,
решило да, пошто-пото, спречи да
се вести о четничкој победи на Љу-

бову разнесу широм Крајине. У том
циљу отпослате су хитно ћелијама
следеће директиве:

1) Појачати рад у убеђивању
Срба да су фашисти (Италијани)
криви, а не Хрвати (усташе) за све
зло које је задесило Србе ових
крајева,

2) Настојати да се докаже да
устаништво није четничка, него
само партијска ствар, и

3) Да се само оне вести које су у
складу са партијским програмом
пуштају да слободно циркулишу
кроз народ од једног до другог
српског села.

Вођство КПХ донело је ову од-
луку у сред Загреба, у коме је оно
могло, и поред власти окупатора и
усташа, да делује у релативном
миру, јер су многи високи функ-
ционери Партије живели у Загребу,
такорећи несметано и сасвим сло-
бодно. У том центру окупаторских
и усташких врховних органа вла-
сти, у Загребу, комунисти су могли
да раде партијске послове лакше
него у време предратне Југоела-
вије. Насупрот томе, Срби Крајине
су преживљавали најгоре дане
своје историје. Они су били обес-
прављени, гоњени као звери,
мучени и убијани на невиђене са-
дистичке начине. Сви ти неверо-
ватни гнусни насртаји на животе
Срба Крајине извирали су из оне
дубоке мржње засноване на старче-
вићанско-франковачким крилати-
цама: “Срби су накот зрео за
секиру”, “Србе о врбе” и другим.

Срби су били голи и боси, а
зима стегла, снегови завејавају и
хуче северни и источни ветрови.
Сељаци без школа морали су да
планирају борбу за голи опстанак у
времену кад су им домови догоре-
вали и породице издесетковане, а
неке н сасвим уништене покољима
од стране српске крви жедних
хрватских усташа. Срби, који су
били способни за борбу, покуша-
вали су да своје породице сместе на
колико-толико сигурна места пре
него што се отисну у окршаје из
којих се многи, унапред су знали,
неће више никад вратити. Оваква
душевна пресија у то време није де-
ловала ни на једног члана КПХ, јер
су они сви били, углавном, или
Хрвати, које усташе нису дирале,
или Срби, пролетери без породица
и људи чију је људскост Партија
кроз преваспитавање успела ком-
плетно да разори и да у њиховим
срцима и душама угаси сваки осе-
ћај љубави и појам одговорности за
породицу. 

Незнатни остаци српске интели-
генције, који су некако до тада ус-
пели да надживе усташке поморе,
морали су да се посвете форми-
рању четничких војних јединица,
па нису имали времена да извесну
пажњу посвете и безбројним кому-
нистичким смицалицама, од којих
су многе биле вешто маскиране.
Кад би који четнички предводник
однео неку победу над непријате-
љем, као некоћ Сердар на Љубову,

Никола Плећаш Нитоња, уочи рата. Као и многи Срби Лике, био је
силом и на превару мобилисан у Шесту хрватску (личку) дивизију.

Током 1943, када је био командант батаљона у овој дивизији, успео је
да пребегне у четнике. У емиграцији је објавио драгоцене податке о

дешавањима у партизанским редовима
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он је после тога морао да се сав
унесе у припреме за следећу борбу,
која је била на видику и неизбежна.

Јовица Сердар је настојавао да
карактер устаничке борбе остане
искључиво четнички. Он је био
професионални полицајац и у мно-
гом, још од пре рата, познавао су-
штину партијског комунистичког
програма и њихове методе рада за
постигнуће циља. Међутим, осам-
љен, он је био недовољан као так-
мац бројном партијском
ру  ко водству, које је, седећи не-
узнемиравано у нацифашистичко-
усташком Загребу, могло да
планира у детаљима сваки будући
потез и да чини комбинације какве
год је хтело, и да се из позадине
лако бори против људи као што је
био Јовица Сердар, који је безмало
стално био под унакрсном ватром
италијанског и усташког оружја.

Само један дан после четничке
победе на Љубову, 25. јануара 1942,
партијско руководство у Загребу
издало је наредбу за хапшење
Јовице Сердара “због штетног ши-
рења непријатељске пропаганде”.
Пошто су комунисти могли несме-
тано да се служе постојећим теле-
фонским везама на целој
територији НДХ, и ова партијска
наредба је пренета телефоном пар-
тијској ћелији близу Љубова, па је
Сердар истог дана преваром ухап-
шен, “суђен” и осуђен на смрт стре-
љањем. 

Али, при спровођењу на губи-
лиште, Сердар је успео да савлада
два партизана који су га спрово-
дили и да побегне, и да тако из-
бегне сигурну смрт. 

Тада је Партија наредила да се-
стрељају седморица четника из
Сердаревог одреда ради застраши-
вања других, а осталим је наређено
да поскидају шубаре и да на главе
ставе тророшке с петокраком црве-
ном звездом, па су се због тога из-
ненађени четници нашли у чуду
баш у тренутку кад су очекивали
усташе и нову борбу противу њих.
Партијски потез нашао их је по-
тпуно неприпремљене и збуњене,
па су, опкољени јаком хрватском

партизанском групом и без соп-
ственог вођства, подлегли.

После тога Партија је наредила
да се топови и оружје, које су чет-
ници запленили од Италијана и
усташа на Љубову, провезу уздуж и
попреко кроз Лику и да се тако
српском народу овога краја покаже
моћ Партије кроз трофеје у побед-
ним борбама са окупатором. 

После Сердаревог бекства,
Партија је наредила да
сестрељају седморица
четника из Сердаревог

одреда ради застрашивања
других, а осталим је

наређено да поскидају
шубаре и да на главе ставе

тророшке с петокраком
црвеном звездом, па су се

због тога изненађени
четници нашли у чуду баш

у тренутку кад су
очекивали усташе и нову

борбу противу њих
Тад народ још није ништа знао о

ономе што се одиграло на Љубову,
па је био задовољан да онај који
пропагира борбу против окупатора
има толику моћ. Млади људи Лике,
који су ионако били орни за борбу,
почели су један по један да се при-
дружују овој новој сили. Уз то,
нико од Срба Лике, у тим магле-
ним, варљивим и збунљивим да-
нима, није био спреман да се
упусти у борбу против још једног
терора, поред усташког и наци-фа-
шистичког. Дакле, започета кому-
нистичка обмањивачка делатност
стала је да бере богате плодове, па
је, под утиском свега тога, током
само неколико идућих дана, у Уд-
бинском и Кореничком срезу моби-
лисано у партизанске редове око
хиљаду Срба. Једни су веровали да
иду да наставе борбу противу
усташа и окупатора, па није важно
којој групи припадају, а други су
сматрали да је то једини начин да
спасу своје породице од удруженог

хрватског усташко-комунистичког
терора.

Главни штаб НОП одреда за
Хрватску отпослао је 2. фебруара
1942. Директивно писмо комеса-
рима група НОП одреда за Лику,
Кордун, Банију и Горски Котар, у
коме се тражило да комесари за-
почну у народу да убијају угледне
Србе, да раде против избегличке
владе и да уложе све могуће напоре
да у партизанске редове уведу што
више домобрана и хрватских људи
из народа. Већ 8. Фебруара
Врховни штаб НОП и Доброво-
љачке војске Југославије наређује
свим својим оперативним штабо-
вима, да главна дејства усмери на
сузбијање четничког утицаја на
српски народ на целокупној тери-
торији НДХ.

Неколико дана касније, северно
на Кордуну, Вецо Хољевац је са-
општио Ћаници Опачићу, да је
Партија наредила да сви они борци
који још носе шубаре, морају да их
скину и замене тророшком са пе-
токраком црвеном звездом. “То је у
интересу даљег успешног рада на-
родно-ослободилачке борбе”, рекао
је Вецо Ћаници. Ћаница је најпре
зачас ћутао, као да га је нешто не-
очекивано наједном ударило усред
срца, па је затим обећао Веци да ће
наређење да пренесе командантима
група и јединица. Тога истог дана
поподне, Ћаница се састао са капе-
таном Лалићем, командантом једне
од највећих четничких група на
Кордуну, и саопштио му наређење
које му је Хољевац донео. — Ти си,
Ћаница, луд! — одговорио је Лалић
кратко и љутито.

— Богами, видећемо ко је луд
ако не извршиш налог, — узвратио
је Ћаница и прекинуо разговор, али
се видело да га нешто мучи и једе,
као да се љуто борио са својом са-
вешћу.

Поштоје у првом покушају да
пренесе партијску поруку четни-
цима наишао на отворен и једноду-
шан отпор, и пошто идућих
неколико дана није сагледао ни-
какве изгледе да ће Лалић да из-
врши наређење, Ћаница је отишао

на договор са Хољевцем и затра-
жио да му се да више времена за
спровођење налога. Хољевац је Ћа-
ничину молбу, незванично и на
своју руку, одбио, али му је обећао
да ће ствар да достави Партији у За-
греб на разматрање, па је неколико
дана после тога једно јако одељење
партизана, углавном Хрвата, опко-
лило ноћу капетанаЛалића и његов
одред кад су се најмање надали, и
ухватили Лалића и осамдесет ње-
гових људи.

Хрват Хољевац је тада предло-
жио вођству у Загребу, да Лалић и
осамдесет четника-Срба буду изве-
дени пред “Народни суд” и да би
требало да им буде јавни тужилац
неки од боље познатих и угле-
днијих Срба, па да тако српски
народ Кордуна не доводи у питање
тачност оптужбе са којом ће Пар-
тија да оптужи похапшене. И Хо-
љевац и Партија су се бојали
општег народног револта против
Партије, јер је осуда морала да буде
казна смрћу по партијском правилу
за сличне кривице, па је требало
иза неког боље познатог Србина да
се сакрије чињеница и одстрани
сумња да је и ове Србе осудило на
смрт вођство КПХ у коме су седели
углавном Хрвати, који су живели у
Загребу у непосредној близини
самог поглавника Павелића.

Након неколико дана ЦК КПХ
је именовао Ћаницу Опачића за јав-
ног тужиоца и он је понизно и роп-
ски покорно прихватио
наи мено вање.

Лалић и његових осамдесет
људи су били оптужени ”за не-
пријатељску пропаганду и за борбу
противу братства и јединства на-
рода Југославије”, и на захтев јав-
ног тужиоца, Србина Ћанице
Опачића, сви осуђени насмрт и
стрељани истог дана. 

(Из књиге ‘’Пожар у Крајини’’
Николе Плећаша Нитоње)

Комитски одред Динарске четничке дивизије. Командант одреда, Никола Плећаш Нитоња, клечи први с десна
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Orthodox Easter 1944
Michel Lees was one of the British liaison officers dropped by the special forces into Axis-occupied Yugoslavia in
1943. He spent a year among the Chetniks. Chetniks were Serb Royalists loyal to the Kingdom of Yugoslavia and to
King Peter. They were anti-Nazi guerilla fighters lead by Serbian patriot General Draza Mihajlovic. This is a quote
from Mr. Lees’ book…

USA, GB were bombing their Christian Allies

ereign army and that he would decide.
Did that go for ordering out massive
formations of allied bombers too?

…Regrettably, the Balkan Air
Force files are permanently closed
like the main SOE files and those of
SIS. One wonders why. What should
be so secret about an air force opera-
tion?

In the second half of the
twentieth century, the Serbs

– nominal allies of United
States and Great Britain in
WWII struggle against the

Nazis – were target of vicious
“ally” air attacks at least

three times. Again, this sim-
ply because the “allies” had

found themselves proxies
they wanted to help: Tito’s
Communists in 1944: Croat
new Nazis in their attack on
Krajina in 1995: Islam fun-

damentalists in Bosnia in
1995: Albanian terrorists
and drug dealers in 1999
History seems to repeat itself

again. It was Bosnian Muslim forces
that, in 1995, issued target lists to
NATO pilots when Bosnian Serbs
were to be bombed to submission.
Four years later, during NATO’s as-
sault on Yugoslavia in 1999, Alban-
ian KLA terrorists were to provide
NATO aviation with data how to
bomb Serbs [again] in the very cradle
of the Serbian culture – Kosovo.

To summarize: the Western allies
were always ready to provide their
proxies on the ground with air cover.
It is not only the case with recent Yu-
goslav civil wars. It is true – different
times – round the globe. In the second
half of the twentieth century, the Serbs
– nominal allies of United States and
Great Britain in WWII struggle
against the Nazis – were target of vi-

The theory [in some Serbian cir-
cles] is that strikes by Western
Allied aircraft of the Balkan Air

Force were called down specifically
against Serbian towns and villages,
cynically choosing Serbian Orthodox
religious holidays for the bombing. It
is an undeniable fact that there was
carpet bombing of Belgrade for three
consecutive days coinciding with the
Orthodox Easter in April 1944, the in-
tensity of which surpassed even the
Luftwaffe attacks of April 1941. On
Saint George’s Day 1944 the Mon-
tenegrin towns of Niksic, Podgorica,
and Danilovgrad were blasted by Al-
lied planes, allegedly because there
were strong Loyalist concentrations
around those areas, but, in truth, to de-
moralize the pro-Mihailovic popula-
tions. The same was done even to
Zara [Zadar] to demoralize the Italian
population. [British liaison to Tito’s
partisans] Maclean’s book Eastern
Approaches gives his impressive and
horrifying eyewitness account of the
devastation of [central Serbia city of]
Leskovac on the opening day of
Ratweek, purportedly in order to de-
stroy a concentration of German
armor and motor transport. But fifty
Flying Fortresses were used, and
Maclean “tried not to think of the pop-
ulation of small farmers, shopkeepers
and railway workers, of the old peo-
ple, the women and children, who at
this moment would be going about
their everyday business in the streets.
… the whole of Leskovac seemed to
rise bodily into the air … the civilian
casualties had been heavy.”

Militarily it was using a sledge-
hammer to kill a gnat. … But to the
Partisan leadership the purpose of that
bombing and others was not military,
it was political. It was to show the
strongly pro-Loyalist population of
Jablanica who were the masters now.

The nominal bombing procedure
was that Tito and his commander
specified the targets through the
British mission and their RAF advi-
sors. One wonders why the BLOs, or
the Balkan Air Force advisors at base,
did not question the necessity of ex-
tensive bombings of Yugoslav [actu-
ally exclusively – Serbian] areas, of
hospitals, and of churches — and on
religious holidays too — it there was
not some political motive. Why did
Maclean not question the need to flat-
ten [the Serbian town of] Leskovac?
Massive bombing of civilians in Ger-
man cities was one thing. Germans
lived there, and the German morale
had to be broken. But bombing Bel-
grade or Leskovac on the odd chance
of hitting a German barracks or tank
and with the certainty of killing mas-
sive numbers of Yugoslav [actually –
Serb only] allies was surely something
very sinister. I feel certain that the Al-
lies would never have contemplated a
blanket bombing of Paris, for exam-
ple, on Easter Sunday — or any other
day — however many German tanks
were passing through.

But of course Tito had made it
clear from the start that his was a sov-

cious “ally” air attacks at least three
times. Again, this simply because the
“allies” had found themselves proxies
they wanted to help:

Tito’s Communists in 1944
Croat new Nazis in their attack on

Krajina in 1995
Islam fundamentalists in Bosnia in

1995
Albanian terrorists and drug deal-

ers in 1999
Each one of the chosen proxy is

more astonishing than the next. Each
choice of the proxy is more puzzling
than the next.

That Tito was Churchill’s hand-
picked proxy in the Balkans is not a
secret anymore. From declassified let-
ters Churchill sent to Roosevelt we
see that Churchill insisted Roosevelt
should stop supporting Serbian Roy-
alists.

Doc. 345
CHURCHILL TO ROOSEVELT
No. 638
April 6, 1944
It is said that OSS [U.S. Office of

Strategic Service] have received in-
structions, which have been approved
by you, to arrange for a small intelli-
gence mission to be infiltrated to Gen-
eral Michailovic’s headquarters, and
we have been asked to organize the
necessary arrangements.

We are now in process of with-
drawing all our missions from Mi-
hailovic and are pressing [Yugoslavia
and Serbia] King Peter to clear him-
self of this millstone,… If, at this very
time, an American mission arrives at
Michailovic’s headquarters, it will
show throughout the Balkans a com-
plete contrariety of action between
Britain and the United States. The
Russians will certainly throw all their
weight on Tito’s side, which we are
backing to the full. Thus we shall get
altogether out of step. I hope and trust
this may be avoided.

Published in
“Roosevelt and Churchill,

Their secret wartime correspon-
dence,” page 482

Saturday Review Press / E.P. Dut-
ton Co.

New York, 1975
Immediately, in the letter (Doc

#346, No. 515) two days later (April
8, 1944) President Roosevelt agrees
and says: “My thoughts in authorizing
an OSS mission to the Mihailovic area
was to obtain intelligence and the mis-
sion was to have no political functions
whatever… I have directed that the
contemplated mission be not repeat
not sent.”

Not much persuasion needed. In
English, whether the British or Amer-
ican version of it the word “ally” ac-
tually means – a useful fool. Only
months before, and maybe even dur-
ing the time when the American Pres-
ident penned the above letter, the
Royalist Chetniks were saving lives of
American pilots fallen over Yu-
goslavia. Some six hundred of them!
To viciously bomb Serbian cities by
another group of American pilots was
a typical cowboy way to say thanks.

In 1941 Churchill asked Serbs to
commit suicide and say “No!” to
Hitler at the time when he was at the
peak of his power. The Serbs did it
and paid with more than million lives!
Churchill praised them at the time.
Only three years later he was express-
ing his gratitude to the same astonish-
ing people of Belgrade who dared
chant to Hitler’s face “Rather war
than the pact; rather death than slav-
ery…” by viciously bombing them on
their most important Christian holi-
day. On Easter Sunday!

Such is Western morality and
every future ally of the  Brits and
Americans should know the above
story.

Source: Big 'N' Mighty Nose

Leskovac, September 6, 1944
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MY SERB...
In other former Yugoslavian republics, the term “Yugoslavian” is non-existent.  But by us?  Quoting the words of

historian and writer Antonije Đurić, „and even though communism fell all around the world, here in Serbia it
flurishes better than ever“.  They (the commies) replaced the star with a cross, only to fool the people once again.
They unfortunately succeeded

From the ‘’Srbija’’ newspaper 

make”?  If democracy prevailed in
Serbia, why then has the king and
monarchy not been restored?  We
Serbs are the only monarchial people
in the Balkans, but that bothers some.
Our Saint Nikolai Velimirović
preached that the Serbian nation is
comprised of three values; God, King
and Domaćin (Housefather).  Do we
have these?

We take photos of ourselves
in cultural centers with

Draža’s picture on the wall
in jerseys with red stars. My

brother Serbs, that’s not
OK.  All things can change,

even the names of sports
teams. Only God and the
Gospel remain constant
One of my friends was in Serbia

and there he bought a “Red Star”
sports jersey.  I also used to like that
soccer club.  I couldn’t refrain from
saying to him that it was about time to
change the name of that club.  He as-
tonishingly looked at me and replied
that the name can not be changed.  I

I can’t help but to write about
something that has been bothering
me.  Maybe there are more of us

that feel the same way.  First, there are
a lot of Serbs who are wandering
around in the dark, not knowing
whether they are Serbian or Yugosla-
vian.  Yet, we are aware that “Yu-
goslavians” were thought up by
commie-ustashi tyrants to belittle
Serbs.  In other former Yugoslavian
republics, the term “Yugoslavian” is
non-existent.  But by us?  Quoting the
words of historian and writer Antonije
Đurić, „and even though communism
fell all around the world, here in Ser-
bia it flurishes better than ever“.
They(the commies) replaced the star
with a cross, only to fool the people
once again.  They unfortunately suc-
ceeded.

Second, we have two different an-
thems.  I was watching the soccer
championship games and listening to
our anthem Bože Pravde which does-
n’t mention the king.  Some don’t like
the mention of “king” in Serbia.  In
the diaspora, we listen to an anthem
that mentions the king.  Some will
say, “what difference does that

had to tell him that the club was
founded by the notorious Slobodan
Penezić “Krcun”, head of OZNA
(Tito’s secret police) and that we all
know how the communists dealt with
Serbian patriots.  Moreover, he was
the one who organized the capture of
General Draža Mihailović.

Many will not agree but 
I believe we shouldn’t forget,

and we need to explain to
our successors what hap-
pened in our history.  We
quickly forget and forgive.

It’s Christian to forgive.
That’s why we should talk to
our children, not of hate, but

of what really happened 
to us

Our children are unaware of this,
some will wear jersey’s with stars,
some with two-headed eagles and
some with partisan symbols.  Is this
OK?  We take photos of ourselves in
cultural centers with Draža’s picture
on the wall in jerseys with red stars.

My brother Serbs, that’s not OK.  All
things can change, even the names of
sports teams.

Only God and the Gospel remain
constant.

Regarding the communist evil
which rules to this day in a truncated
Serbia; we complain that we don’t
have a leader… how can we have one
when the communists together with
the ustashi and Islamic extremists
eliminated Serbian patriots.  God only
knows when a leader will be born.
Many will not agree but I believe we
shouldn’t forget, and we need to ex-
plain to our successors what happened
in our history.  We quickly forget and
forgive.  It’s Christian to forgive.
That’s why we should talk to our chil-
dren, not of hate, but of what really
happened to us.  Demonization of
Serbs does not cease, and only God
knows when it will stop.  But I think
we should do what is in our power to
correct this.  So, think about whether
I’m right or wrong. 

Živko Dragičević
July 2019 issue of „SRBIJA“

(translated from Serbian)

Одличан поклон родбини, куму,
пријатељу....

- Мемоарски записи војводе Јевђевића,
- Милослав Самарџић: Албум српских четника

генерала Драже Михаиловића у 1.000 слика, 4. том,
- Милослав Самарџић: ''Генерал Дража Михаило-

вић и општа историја четничког покрета'' 1, 2, 3, 4. и
5. том,

- Филм ‘’Генерал Дража Михаиловић’’.

SALE OF CHETNIKS BOOKS AND DVDs

Обратити се Ненаду Чудићу: ncudic@sympatico.ca

Да ли смо достојни својих предака: Једна колона 2. равногорског корпуса



14 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER АВГУСТ 2019.

"Operation Storm" / "Oluja" when the Croatians committed the great War Crime of Ethnic Cleansing against the
Serbs that has never been punished

Remembering the Fall of Krajina 
August, 4th

By Aleksandra REBIC

The "War Years" of the 1990's
for those of us who cared about
what was happening in the for-

mer Yugoslavia were years that re-
main permanently etched in our hearts
and in our consciousness. Many
events over the course of those years
made a significant impact, but for
some of us the "Fall of Krajina" re-
mains perhaps the most heartbreaking.

Like every morning during those
years, I woke up on August 4, 1995 to
news about what was happening in
"the homeland" - what to some was
the former Yugoslavia, what to others
was "the Balkans", and what to still
others was the center of the universe
at that time. After more than four
years of maintaining a strong Serbian
stronghold in a historically significant
area of Croatia, the "military frontier"
where Serbs had been the majority for
several centuries, and which the Croa-
tian nazis had coveted more than any-
thing else in their quest for
"independence" from Yugoslavia, on
that fateful day in August of 1995 the
Croatians, with the support of the
United States, finally succeeded in
overwhelming the Serb patriots and
the civilians. "Operation Storm" for
the Croatians was an event that they
would honor and celebrate enthusias-
tically every year thereafter. "Opera-
tion Storm" for anyone with any
understanding or appreciation of the
true nature of "war crimes" remains a
horrific War Crime that has, to this
day, gone unpunished.

There has been no real justice for
the more than quarter of a million
Serbs that were ethnically cleansed
from the Krajina during that first week
of August in 1995. Those brave Ser-
bian people had refused to comply
with Croatia's secession from Yu-
goslavia in 1991, knowing that it
would be a death sentence for them if
they did separate from Yugoslavia.
They held on to the "Serb Republic of
Krajina" for four years, a beacon of
glorious, noble resistance, especially
to those of us in the diaspora whose
parents and grandparents, like my
own, had been born and raised in
Croatia and who were among the most
dedicated Serbian Orthodox patriots
anywhere to be found on this earth.

I remember that August day 24
years ago so vividly - not so much the
day itself, but how it made me feel. I
was in an apartment in Chicago, thou-
sands of miles away, but the news hit
me in the gut as though I was watch-
ing events unfold outside my window
instead of on the television screen. So
many of us took the devastating news
very personally. For us, the "Serb Re-
public of Krajina" was the "home-
land", regardless of where we had
been born.

I remember that August day
24 years ago so vividly - not
so much the day itself, but

how it made me feel. I was in
an apartment in Chicago,

thousands of miles away, but
the news hit me in the gut as

though I was watching
events unfold outside my

window instead of on the tel-
evision screen. So many of us

took the devastating news
very personally. For us, the
"Serb Republic of Krajina"

was the "homeland", re-
gardless of where we had

been born
For the 10th anniversary of "Oper-

ation Storm" in 2005, historian Nebo-
jsa Malic wrote an excellent essay
describing the significance of "Kra-
jina" and the nature of the war crime
that befell this historic location in the
Balkans. I highly recommend reading
it:

http://original.antiwar.com/malic/2
005/08/04/remembering-the-storm/

To all those whose lives were lost,
to all those who survived but lost their
ancestral homes, to all those who be-
came true refugees who did not have
the benefit of the world's compassion
and political activists fighting on their
behalf, please know that you have not
been forgotten, and that Krajina will
remain Serbian forever in our hearts.

Sincerely,
Aleksandra Rebic
August 4, 2019
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Жандарм Васо Горичанац хапсио је пре рата Богдана Видовића Кевчију због ситног криминала. Када се
заратило, Кевчија је постао ‘’угледан комуниста’’ и партизански командант

For the first edition of what we are hoping will become a regular part of Srpske novine, I will be covering the life of
Serbian hero Milan “Mike” Skakich who is interred in Woodland Cemetery in Hamilton, Ontario

Milan Skakich
Chronicling the Lives of Serbs in North America

By George VUJCIC

History is a passion of mine
which was passed on to me by
my parents who taught me to

love and respect my home and birth
country Canada but to never forget my
ancestral Serbian roots.

To know where we are going, we
have to know where we have been and
without strongly grounded roots, any
breeze can blow us over. We Serbs
say that if you want to know some-
thing about a people, look at their
cemeteries. We also say that people
die twice: once when their heart stops
beating and twice when everyone that
loved them forgets about them. In Ser-
bia, there is a fee that needs to be paid
for someone to have a grave and if it is
not paid, the grave goes but that is a
tragedy for another article. Everyone’s
life is a story worth telling and a right
to a grave should be considered holy.

In Toronto, the Saint Sava Church
long ago initiated an attempt to have a
Serbian section in York Cemetery in
Toronto. At that time, a grave plot
cost $400 while now it costs well over
$4000. Unfortunately, the Serbian
community in Toronto did not show
enough interest in the initiated plan. It
is yet to be seen if the Serbian com-
munity in Toronto will show more in-
terest when the opportunity arises

again. Thank God that we as a com-
munity have our own monastery
which operates its own cemetery (the
Holy Transfiguration Serbian Ortho-
dox Monastery in Milton, Ontario)
but there are also many Serbs buried
throughout North America.

On that note, I will be covering the
stories of famous Serbs interred in
North America (more specifically my
home country Canada) but I will also
be covering the stories of Serbs whose
stories need to be told more often.

For the first edition of what we are
hoping will become a regular part of
Srpske novine, I will be covering the
life of Serbian hero Milan “Mike”
Skakich who is interred in Woodland
Cemetery in Hamilton, Ontario. His
obituary was originally published in
the October 1986 (issue 457) edition
of Srpske novine which I retrieved
from my archive and translated.

Milan “Mike” Skakich was born
on April 21, 1921 in Peci, Bosansko-
Grahovo Municipality in the King-
dom of Serbs, Croats and Slovenes(in
today’s Republika Srpska, Bosnia and
Herzegovina) to Serb parents father
Jovan and mother Draginja.

He spent the entirety of the Second
World War as a Serbian Chetnik
where he proved to be a fearless and
reliable warrior against fascism and
communism. He spent most of his

service in Major Milan Cvjeticanin’s
units.

Along with his fellow soldiers,
Skakich retreated to Italy after the war
where he survived all the POW camps
from Cesena and Eboli to Munster. He
ended up choosing Canada to live in
and start a family.

In Hamilton, he was president of
the Saint Nikola Church and School
District for a time. Later he would
help organize many Serb church gath-
erings. He was a member of the  Or-

ganization of Serbian Chetniks Ravna
Gora (OSC RG) until his passing.

On May 6, 1986, Milan Skakich
passed away after a lengthy illness.
He was interred on May 9, 1986 in
Woodland Cemetery in Hamilton. He
was survived by his wife Olga, chil-
dren Milan and Barbara, his brother
Branko in Canada and his brothers,
sisters and other family in the old
country. His wife Olga (born 1923)
passed away in 2000 and is interred
next to him. May God rest their souls.

Примери највећих злочина комуниста
Историја

Ове податке сакупио је прота
Милорад СИМИЋ из
Чечаве:

1. ВАСО ГОРИЧАНАЦ (из
Чечаве код Теслића), син Видов,
рођен 1882. Он је посебна, јуначка,
поносна али и веома тужна прича
овога села из тога времена. Поги-
нуо је, боље рећи после страшних
мука издахнуо је, септембра 1943.
године. Као старији човек, био је
демобилисан још на почетку Дру-
гог светског рата. Ослобођен је,
дакле, активне војне службе. Био је
у устанку против окупатора у овом
крају 1941. године, но као што ре-
космо, због старости, врло брзо от-
пуштен, и живео је код своје куће
као цивил. 

Пре рата Васо је био жандар,
висок преко два метра, врло снажна
и корпулентна личност, страх и
трепет за сеоске ситне криминалце,
крадљивце, кокошаре и мало пре-
више несташне ђилкоше, лоле и
„бекрије“, каквих је било и овде.
Једна од тих проблематичних по
ред и закон особа био је и тај мла-
дић тадашњи Богдан Видовић, кас-
није познати Кевчија. Због неких
прекршаја жандар Васо би га по-
штено избатинао, са жељом и на-
мером да од њега изгради
поштенога и карактернога човека,
што је тренутно и делимично био
успео (Богдан је био и у српским
соколима, њихов члан; о томе по-
стоје и фотографије). 

Но, заслужне батине, као по-
правну меру, никада није заборавио
жандару Васи, иако му он није
желео зло, него само да од њега на-

прави поштена човека. Чекао је
Богдан и дочекао дан Д, када је
могао на веома бруталан начин да
се освети овој кршној старини.
Уосталом, какав му је био карактер
видимо и из чињенице да је омогу-
ћио ликвидацију и свог рођенога
брата Душана.

Крајем лета 1943. Кевчија је
ухватио код његове куће старца
Васу Горичанца, свезао га и отерао
најпре у 11. дивизију, предајући га
тамошњем команданту. Не нала-
зећи на њему кривицу, било какву,
због које га је могао казнити, тај
командант дивизије враћа га и пре-
даје на располагање Б. Кевчији. (У
даљем тексту изостављаћемо пре-
зиме Видовић, из поштовања према
свим часним и добрим Видовићима
из Чечаве и околине.) Богдан је то
искористио да крајем септембра
1943. на њему искали сав свој бес.
Лично је, уз малу помоћ сарадника,
спровео над њим заиста нечувен
масакр. (Обзиром да је тада већ
било мразева, јер су те године по-
знате по јаким и раним зимама –
једно јутро га је натерао да пузи уз
„бандеру“, тј. гладак стуб, који је
претходно ноћу полио водом, како
би ујутру био што клизавији; а
испод би поређао бајонете, како би
мученик Васо на исте се набадао.
Потом је заложио велику ватру,
свезао старца Васу уз један стуб,
као неки велики ражањ, и тако га
пекао. Претходно му је чак ложио
ватру на прсима. Пекао га је тако уз
ватру док му нису очи искочиле, тј.
исцуриле од велике температуре.
Када је већ пао у тоталну кому, пре-

резали су му гркљан и испалили
један метак у њега.) Тако је за-
вршио овоземаљски живот муче-
ника Васе, учесника Првог светског
рата и старога жандармеријскога
наредника Краљевине Југославије.
Ту где је мученички скончао, одмах
су га ту и закопали у земљу. То је
било на месту зв. Црквине у
Чечави, удаљеном од светог храма
око један километар, северно.

На овом месту његове кости су
боравиле све до 20.02.1996. године,
када су наши домаћини, добри и че-
стити Срби православни овога
места, са надлежним свештеником
ископали кости страдалничке Ва-
сине и на достојан начин са спро-
водом сахранили их у Планско
гробље у Чечави, где то и припада а

по православном обреду, како и
приличи хришћанима православне
вере. Приликом ископавања ових
костију пронађен је и ланац и ката-
нац на костима руку којима је био
везан, као и велики коноп од падо-
брана, којим му је било везано тело
и којим је он био привезан за поме-
нуто дрво-стуб на коме су га пекли
уз ватру. Овај ланац, катанац и ко-
нопац се и данас чувају код наше
цркве, које све заинтересоване и
све нас подсећа на та страшна и
ружна времена проклетога брато-
убиства и страдања, за што можемо
само рећи: споменуло се не повра-
тило се.

Наставиће се

Прота Милорад Симић из Чечаве, Република Српска
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The war we lost
Constantin Fotich was the ambassador of the Kingdom of Yugoslavia in Washington during the Second World
War. He was also a friend of Draza Mihailovich

the army had not even had a chance to
fight. But the worst disaster of all was
the destruction of the Yugoslav state,
for whose foundation Serbia had lost
in past wars more than 20 per cent of
her population. In ten days the results
of the efforts and sacrifices of many
generations had been shattered.

The King, the government, and a
few hundred of what remained of an
army of more than a million men, left
the country to continue the fight on
the side of the Allies from abroad.

Meanwhile, President 
Roosevelt and the United

States government followed
with anxiety the pulverizing
attacks of the Nazis and the

conquest of the Balkans.
They were surprised at the
rapidity of the German ad-
vance and even more at the
unexpectedly swift collapse
of organized resistance in

Yugoslavia, which made the
shipment of immediate assis-

tance futile
But the ordeal had only begun. The

Serbian people were still to pay untold
sacrifices for their decision to remain
faithful to their traditions and loyal to
their friends.

Ten days after the beginning of the
German attack, on April 16, the King
and the Yugoslav government arrived
in war-torn Athens, having completed
the first lap of their thorny journey
into exile. There the government is-
sued its first official statement on
April 19: Yugoslavia would continue

The task of the organization was "to
support and strengthen the Yugoslav
will to resist by every means at our
command." Affirming its creed of uni-
versal democracy, the first manifesto
of the American Friends of Yu-
goslavia stated: "That creed is now
being attacked by the powers of evil.
The Yugoslav people rose to its de-
fense. They fight for it against hope-
less odds. They are paying the
dreadful price of defeat. They need
our help. They arc morally entitled to
it. We can't let them down."

In addition to Mr. Polk, the organ-
ization included Mr. Hamilton Fish
Armstrong as Vice-Chairman, Mr.
William M. Chadbourne as Secretary,
Governor Herbert H. Lehman,
Colonel William J. Donovan, Mr.
Wendell Willkie, Mr. Thomas J. Wat-
son, Professor James T. Shotwell, Dr.
Isaiah Bowman, President Charles
Seymour, and several other distin-
guished members. When the founders
of the organization had asked the State
Department about the advisability of
its formation, they had been told by
the Undersecretary that "the depart-
ment greets enthusiastically its foun-
dation and expresses its conviction
that an association composed of such
a group of men will carry out success-
fully the task it has assigned to itself."

Such expressions of sympathy,
which seemed to correspond with the
feelings of the American people in
general, helped to sustain the determi-
nation of the Serbs to resist the enemy
and to convince them that by making
the temporary sacrifice of their free-
dom they had preserved their future
and their right to live as a free and in-
dependent people.

On April 25 the Secretary of State,
Mr. Cordell Hull, issued a statement
saying that the "United States govern-
ment continues to recognize the gov-
ernment of King Peter II as the
government of Yugoslavia and the po-
sition of Mr. Constantin Fotitch as
Yugoslav Minister here is not affected
by the exile of his government." Fur-
thermore, in order to help the Yu-
goslav government carry out its
functions in exile, the United States
government issued orders to release
the frozen Yugoslav assets. Also, it
helped to transfer the credits belong-
ing to the National Bank of Yu-
goslavia to the credit of the Yugoslav
government so as to avoid any legal
difficulties which might result from
claims which could be raised by
newly formed central banks under
Nazi control.

To be continued

Constantin Fotich

The overwhelming superiority of
German armament, added to all
the internal factors I have men-

tioned, brought about the speedy col-
lapse of the Yugoslav army, on which
high hopes had been pinned by the na-
tion as well as by Yugoslavia's friends
among the Western democracies. Dis-
appointment at the collapse was felt
particularly deeply in Washington.

Several American press commen-
tators accused the President of having
intervened in Belgrade with pledges
of support if the Yugoslav army
would revolt against the government.
They branded Colonel Donovan as the
key figure of American activities in
Yugoslavia. The Saturday Evening
Post (May 24, 1941) openly declared
that the American government was di-
rectly involved in the coup d'etat of
March 27. It charged the Serbian lead-
ers who carried out the coup with hav-
ing yielded to American persuasion,
which, it said, had succeeded where
the British had failed, "but in achiev-
ing its objective it made American
commitments in the Balkans, the con-
sequences of which arc unpre-
dictable." Gloom and dismay
followed the unparalleled enthusiasm
which had been displayed by the
American government and by public
opinion after the overthrow of the re-
gency.

But the greatest tragedy befell the
Serbs themselves. They saw their
army, crowned with glory in the
Balkan Wars and in the First World
War, surrender to the enemy. Such a
situation was unprecedented in their
long and difficult history. They saw
their hopes vanish in less than two
weeks; the country was occupied by
the enemy, while the greater part of

to fight alongside the Allies until final
victory was won and the country lib-
erated from its conquerors.

Meanwhile, President Roosevelt
and the United States government fol-
lowed with anxiety the pulverizing at-
tacks of the Nazis and the conquest of
the Balkans. They were surprised at
the rapidity of the German advance
and even more at the unexpectedly
swift collapse of organized resistance
in Yugoslavia, which made the ship-
ment of immediate assistance futile.
Nevertheless, they continued to assure
the King and the government of the
sympathy of the United States. In a
telegram from Athens on April 19,
General Simovich stated that "the
messages of sympathy for our country
which President Roosevelt and Prime
Minister Churchill have sent in these
difficult days have been received by
our people with profound gratitude
and never will be forgotten." 

For the Serbs these messages
meant that, even if assistance had not
reached them in time before the at-
tack, it would not be lacking after the
final victory.

On April 25 the Secretary of
State, Mr. Cordell Hull, 

issued a statement saying
that the "United States 
government continues 

to recognize the government
of King Peter II as 
the government of 

Yugoslavia and the position
of Mr. Constantin Fotitch as

Yugoslav Minister here is
not affected by the exile of

his government."
The official expressions of sympa-

thy were accompanied by even
warmer messages coming from vari-
ous sections of American public opin-
ion. On April 11 a group of
Americans prominent in politics, busi-
ness, church, labor, and science
signed a manifesto sending a "salute
to the Yugoslav people who have cho-
sen to die on their feet, if need be,
rather than to live on their knees."
They assured the people of Yu-
goslavia of their desire "to give mate-
rial and spiritual evidence of their
support of the Yugoslavs in their fight
for freedom." 

The messages received at the lega-
tion bore the signatures of such men
as Wendell Willkie, William Green,
the Presidents of Yale, California,
Princeton, and Johns Hopkins Univer-
sities; the publishers of the New York
Times, the Des Moines Register and
Tribune, and the Atlantic Monthly;
and many others.

On April 14 an organization called
"American Friends of Yugoslavia"
was formed under the chairmanship of
the late Frank L. Polk, as a "tangible
demonstration of the affection and es-
teem which the American people have
for the Yugoslav people because of
the magnificent sacrifice which they
have made in the cause of freedom, a
cause which the American people
have always held to be their own."


