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ПРЕРАЂИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ

На прослави у 
Прањанима изгледало је 
као да су савезничке 
пилоте спашавали 
партизани, а не Дражини 
четници!
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УВОДНИ СТУБАЦ

Помен српским жртвама поред спомен-обележја у 
Старом Броду служио је Његово високопреосвештенство 
митрополит дабробосански Хризостом са свештенством. 
Помену су присуствовали председница РС Жељка 
Цвијановић, премијер Радован Вишковић, као и српски 
члан Председништва БиХ Милорад Додик. 

У Спомен-музеју у Старом Броду постављено је 27 
скулптура са 39 ликова, које симболизују збег и улазак 
српских мајки са децом у наручју у набујалу Дрину.  

Милорад Додик изјавио је да је ово место, где су 
усташе убиле више од 6.000 Срба, дупло место стра-
дања, јер га је крио комунистички режим, преноси 
РТРС. 

Додик је рекао да је Тито у то време био у Фочи и да 
није хтео да помогне српском збегу да страда од 
усташа. Он је истакао да се у Старом Броду догодио 
стравичан пир, стравичан по томе што је било забра-
њено да се о њему говори. 

"Убијање Срба била је званична политика НДХ. 
Срби који су дошли овдје, очигледно им је било на-
мијењено да буду побијени", рекао је Додик у Старом 

Броду где је освештан Спомен-музеј српским жртвама 
које су мученички страдале 1942. године од усташке 
руке. 

Он је додао да није Републике Српске данас не би 
било ни овога у Старом Броду, те истакао како је 
оправдана била борба за Српску. 

Додик је додао да ће у Стари Брод долазити кад год 
буде могао, те истакао како то мора бити место где ће 
долазити школске екскурзије да би ђаци научили шта 
се овде догодило. 

Усташке јединице покренуле су у пролеће 1942. го-
дине офанзиву са намером да протерају и побију 
српско становништво из источног дела БиХ како би 
остварили свој циљ – границу Независне Државе 
Хрватске на Дрини. 

Током те акције је убијено више од 6.000 Срба, ис-
кључиво цивила. 

РТС
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ТИТО ЈЕ ИПАК  

ПОМОГАО! 

У  Старом Броду на Дрини, 7. 
септембра је одржан помен 
за око 6.000 српских цивила, 

које су на том месту пролећа 1942.  
поубијале хрватске усташе. Том 
приликом, српски члан Председ-
ништа БиХ, Милорад Додик, одр-
жао је пригодан говор, рекавши, 
поред осталог, да се у време покоља 
усташа над Србима шеф комуниста 
Ј. Б. Тито налазио у об  лижњој Фо -
чи и да ‘’није хтео да по могне ср п -
с ком збегу да страда од усташа’’, 
ка ко је то пренео РТС, али и готово 
сви други медији. Претрагом на Гу -
глу, видимо да је њих веома мало 
на писало: ‘’...да НЕ стра да од ус та -
ша’’, како је Додик заи ста рекао. 

Да ли је грешка намерна, или 
случајна, тек, Милорад Додик ре-
довно одлази на Козару, где уз пар-
тизанске песме, црвене звезде 
петокраке и остало, одаје почаст 
Титовим борцима. То је доказ како 
се он искрено чуди што Тито није 
помогао српском збегу и да стварно 
не зна да је Тито тада заиста помо-
гао некоме - усташама! 

Наиме, пролећа 1942. године 
Немци су покренули Операцију 
‘’Трио’’ у Источној Босни, у којој 
су им главна мета били четници. 
Међу осталим формацијама, на 
страни Немаца борила се и усташка 
Црна легија, под командом Фран-
цетића. Према извештајима не-
мачке Групе ‘’Бадер’’, са лица 
места, усташама су се у нападима 
на четнике придружиле и обе про-
летерске бригаде који су комунисти 
тада имали, 1. и 2. пролетерска, под 
командом Коче Поповића. Четни -
ци, којима су командовали мајор 
Је з димир Дангић и капетан Драгос -
лав Рачић, поставили су три линије 
фронта, како би се српски цивили 
повукли на другу, безбедну, обалу 
Дрине. Међутим, Немци, усташе и 
партизани, сломили су све три ли-
није одбране и дошло је до трагедије. 
Немачки извештаји пре ци зирају да 
су се усташе и партизани борили 
‘’раме уз раме’’ против четника, као 
и да су усташе месец дана снабде-
вале партизане муницијом. 

Занимљиво је да је ова немачка 
документа објавио и часопис 
‘’Војноисторијски гласник’’, гла-
сило Војноисторијског института у 
Београду. Пре тога, објављена су 
чак и у немачким зборницима до-
кумената, издање истог института. 
Објављена су и у књизи др Ивана 
Авакумовића ‘’Михаиловић према 
немачким документима’’, а о овој 
сарадњи усташа и комуниста пи-
сали су и четници, попут Рачићевог 
официра Душана Трбојевића. 

Ипак, ту је реч о малим тира-
жима. До јавности највише долази 
оно што се чује на телевизији, а на 
жалост чује се само ово што и 
Додик прича. 

Милослав Самарџић

Скулптуре откривене у Старом Броду, у реци Дрини
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Село Прањани у Србији обе-
лежило је 75. годишњицу 
Мисије Халјард, највеће опе-

рације спасавања и евакуације са-
везничких ваздухопловаца у војној 
историји, који су пали над Југосла-
вијом током Другог светског рата. 
Овај херојски чин извели су гене-
рал Драгољуб Дража Михаиловић, 
и Југословенска војска у Отаџбини 
која се називала четницима или 
равногорцима, којима је он коман-
довао. Нажалост, онај ко није упо-
знат са овом мисијом, не би знао 
ове чињенице, јер ни једном нису 
биле споменуте током обележа-
вања годишњице. 

Свечаности су присуствовали 
високи чланови владе Србије, до-
стојанственици из Сједињених 
Држава, Велике Британије и мно-
гих других земаља. Главни говор-
ници били су председник Србије 
господин Александар Вучић, амба-
садор САД-а у Србији господин 
Кајл Скот, пензионисани пуковник 
у ваздухопловству Србије Злато-
мир Грујић и амерички командант 
специјалних операција за Европу, 
генерал Курт Смит. Почасне госте 
је представљао пензионисани по-
тпуковник  ваздухопловства САД 
Џон Капело, председник Фондације 
мисије Халјард. 

Ниједан говорник, почев од 
председника Србије, није поменуо 
да је генерал Драгољуб Дража Ми-
хаиловић врховни командант кра-
љеве војске - четника, заслужан за 
овај херојски и историјски догађај 
који се одиграо пре 75 година. 
Пуно се помињало учешће српских 
сељака, што је наравно на месту, 
али они нису организовали заштиту 

шта је Дража започео свеопшти на-
родни устанак на Равној Гори, и тек 
онда када је Хитлер већ ударио на 
Совјетски Савез. Они су ушли у рат 
строго по линији комунистичке 
партије. Не само да су југословен-
ски комунисти издали земљу у 
априлу '41, већ су то учинили још 
једном, када су се активирали као 
паравојна партизанска формација 
под Титовом командом јула '41. Да 
ли има потребе упитати да ли су 
партизани били лојални Совјетском 
Савезу или Краљевини Југославији? 

Треба разјаснити неколико 
ствари. Прво, постојао је само 
ЈЕДАН антифашистички, про-мо-
нархијски и српски заштитник про-
тив геноцида током Другог 
светског рата у Краљевини Југо-
славији. Он је био заслужан и за 
спашавање срушених савезничких 
ваздухопловаца. Био је познат као 
краљева војска, четници под коман-
дом генерала Михаиловића. Друго, 
партизани су били под командом 
непознате особе под именом Јосип 
Броз Тито, који је био ветеран ау-
строугарске војске, комуниста, ан-
тисрбин, про-интернационалиста, 
чији је главни циљ био да освоји 
власт у Југославији, на штету 
српског народа и српске круне! 

Ми Американци, Канађани, 
Аустралијанци, Британци, Немци, 
Италијани, итд. српског порекла, 
разумемо ситуацију у којој се на-
лази Србија. Ми то схватамо. Та-
кође, ми смо лојални грађани 
поменутих слободарских земаља, 
које су нам дозволиле да будемо 
Срби и православци. Те вредности 
је било апсолутно немогуће одр-
жати под владом за коју су се пар-

тизани борили! 
Слажемо се са председником 

Вучићем, не би требало бити реви-
зије историје (како је рекао на дан 
прославе). Зато ћемо учинити све 
што је у нашој могућности да 
уклонимо неистине које је створио 
Титов режим у вези са историјом 
Другог светског рата у Југославији. 
Председник Србије жели да се 
дијаспора помири са унутрашњим 
превирањима током последњих 100 
година, ради постизања заједнич-
ког напретка (како је рекао на кон-
ференцији за новинаре, 21. 
септембра). Иако ми верујемо да 
наши проблеми потичу из '46 (на-
рочито у вези питања Косова и Ме-
тохије), председник Вучић жели да 
заборавимо прошлост, али он ипак 
учествује у ревизији историје од 
пре 75 година!  

Нека не буде сумње, наста-
вићемо да анализирамо и пишемо о 
прошлим догађајима, како не 
бисмо поновили грешке оних који 
су сами себе и државу издали 1941. 
Уз ово речено, не прихватамо 
лажну верзију догађаја у Југосла-
вији 1941-1945.  

Зато љубазно молимо председ-
ника Србије гос по дина Александра 
Вучића да из остави давање допри-
носа ревизионистичкој историји 
или политизовање догађаја који се 
одиграо пре 75 година и да започне 
прихватање истине. Само истина 
може спасити, излечити и поми-
рити подељени српски народ и по-
моћи Србији да гради бољу 
будућност. Ми смо спремни да по-
могнемо, али не по цени истине. 

Душан Иванчевић 
Секретар ОСЧ „Равна Гора“

Прерађивање историје
На прослави у Прањанима, 15. септембра, изгледало је као да су оборене савезничке пилоте спашавали 

партизани, а не Дражини четници!

Тема броја: 75-та годишњица Мисије ‘’Халјард’’

и евентуалну евакуацију срушених 
ваздухопловаца. Чини се да акту-
елна српска влада не жели да при-
зна да је овај део Југославије био 
под потпуном контролом и зашти-
том генерала Михаиловића и чет-
ника...  

Међутим, председник Вучић је 
неколико пута поменуо партизане, 
пре било каквог помињања краљеве 
војске, потпуно избегавајући поми-
њање четника или Драже, као да су 
партизани заслужни за овај хе-
ројски чин. Председник Вучић 
ниједном није поменуо да су 
Дража, његови официри и војници 
који су представљали краља и 
државу, први у Европи који су се 
супротставили Хитлеру и фа-
шизму, док су комунисти имали 
фудбалске утакмице с нацистима 
до раскида уговора Рибентроп/Мо-
лотов (Немачко-совјетски пакт).  

Ниједан говорник, почев 

од председника Србије, 

није поменуо да је генерал 

Дража Михаиловић 

врховни командант 

краљеве војске - четника, 

заслужан за овај херојски 

и историјски догађаj 

Председник Вучић је такође по-
менуо да су партизани дизали 
устанке против нацистичке окупа-
ције и хрватских усташа широм 
Југославије, западно од Дрине. Ово 
је апсолутно нетачно! Српски 
народ је дизао устанке и то није 
имало никакве везе са партизан-
ском паравојском. Партизани су се 
активирали тек два месеца након 

Дража са спашеним пилотима. Зашто не објаве Титове слике са спашеним пилотима? И то се може монтирати
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The village of Pranjani, Serbia, 
marked the 75th anniversary of 
the Halyard Mission, the largest 

military rescue and evacuation opera-
tion in military history of downed Al-
lied Airmen over Yugoslavia during 
WWII.  This heroic act was led by 
General Dragoljub Draža Mihailović 
and the Yugoslavian Army in the 
Homeland referred to as Chetniks or 
Ravnogorci, which was under his 
command. Sadly however, one who 
isn’t familiar with this mission would 
not have been exposed to this fact, as 
it wasn’t mentioned once during the 
marking of the anniversary. 

Attending the ceremony were high 
ranking members of the Serbian gov-
ernment, dignitaries from the U.S., 
U.K. and many other countries.  The 
main speakers were Serbian President 
Mr. Aleksandar Vučić, U.S. Ambas-
sador to Serbia Mr. Kyle Scott, retired 
Serbian Air Force Colonel Zlatomir 
Grujić and U.S. Special Operations 
Commander for Europe, General Kurt 
Smith. Introducing the honored guests 
was retired U.S.A.F. Lt. Colonel John 
Cappello, President of the Halyard 
Mission Foundation. 

Not one speech, first and foremost 
from the Serbian President, mentioned 
that General Dragoljub Draža 
Mihailović Commander of the King’s 
Army, Chetniks, was responsible for 
this heroic and historic event that took 
place 75 years ago.  There was plenty 
of mention regarding Serbian civilian 
involvement, although true, they did-
n’t orchestrate the protection and 
eventual evacuation of the downed 
airmen.  It seems that the current Ser-

A couple of things need clarifica-
tion.  First, there was only ONE anti-
fascist, pro-monarchy and Serb 
protectorant against genocide during 
WWII in the Kingdom of Yugoslavia.  
They were also responsible for the 
rescue of the downed allied airmen.  
They were known as the King’s 
Army, Chetniks, under the command 
of General Mihailović.  Second, the 
Partizans were under the command of 
an unknown named Josip Broz Tito, 
an Austro-hungarian Army veteran, a 
communist, anti-Serb, pro-interna-
tionalist whose main objective was 
geared to attain power in Yugoslavia 
at the expense of the Serbian people 
and the Serbian Crown! 

President Vučić did mention 
the Partizans several times 

preceeding any vague  
mention of the King’s Army, 

while completely avoiding 
mention of the Chetniks or 
Draža, as if the Partizans 

were credited for this  
heroic act 

We Americans, Canadians, Aus-
tralians, British, Germans, Italians, 
etc. of Serbian descent understand the 
situation Serbia is in. We get it. We 
also understand the reason why we are 
loyal citizens of said free countries 
that allowed us to be Serbs and Or-
thodox Christians.  These values were 
absolutely impossible to maintain 
under a government the Partizans 
fought for! 

We agree with President Vučić, 

there should be no revision of history 
(as he had stated at the anniversary 
ceremony). That is why we will do 
everything in our power to dismantle 
the falsehoods created by the Tito 
regime regarding WWII history in 
Yugoslavia. The Serbian President 
would like the diaspora to reconcile 
over internal turbulations of the past 
100 years for the sake of moving for-
ward together as one (as he had stated 
at a news conference on 9/21). Al-
though we believe our issues stem 
from ’46 (particularly regarding the 
question of Kosovo & Metohija), 
President Vučić would like us to for-
get about the past, yet he takes part in 
revising history from 75 years ago! 
Let there be no doubt, we will con-
tinue to analyze and write about the 
events of the past in order to not re-
peat the mistakes made by those who 
betrayed themselves and their country 
in 1941. With this being said, we do 
not accept a false version of the events 
that took place in Yugoslavia from 
1941-1945. Therefore, we kindly ask 
Serbian President Mr. Aleksandar 
Vučić to cease contributing to revi-
sionist history or politicizing the event 
that took place 75 years ago and begin 
accepting the truth. Only the truth can 
save, heal and reconcile a divided Ser-
bian nation and help Serbia build a 
better future.  We are willing to help 
but not at the expense of the truth. 

Dušan Ivančević 
Secretary, OSC „Ravna Gora“

Revision of history
Not one speech, first and foremost from the Serbian President, mentioned that General Dragoljub Draža Mihailović 

Commander of the King’s Army, Chetniks, was responsible for this heroic and historic event that took place 75 

years ago

The theme: 75th anniversary of the Halyard mission

bian government is reluctant to admit 
that this part of Yugoslavia was under 
complete control and protection of 
General Mihailović and the Chetniks.  
However, President Vučić did men-
tion the Partizans several times pre-
ceeding any vague mention of the 
King’s Army, while completely 
avoiding mention of the Chetniks or 
Draža, as if the Partizans were cred-
ited for this heroic act. President 
Vučić never once mentioned that 
Draža, as well as his officers and sol-
diers representing the King and Coun-
try were the first in Europe to oppose 
Hitler and fascism, while the Com-
munists were having soccer matches 
with the Nazis up until the breakdown 
of the Ribbentrop/Molotov Pact (or 
German-Soviet Nonagression Pact).  
President Vučić also mentioned Parti-
zan uprisings against the Nazi and 
Croatian Ustashis that took place all 
over Yugoslavia West of the Drina 
River.  This is absolutely false! The 
Serbian people revolted and it had 
nothing to do with the Partizan para-
military. The Partizans became active 
nearly two months after Draža began 
an all out national uprising on Ravna 
Gora, and only when Hitler attacked 
the Soviet Union, and then they en-
tered the war strictly by Communist 
Party lines. Not only did the Jugoslav 
Communists betray the country in 
April of ’41, but yet again when they 
activated themselves as a Partizan 
paramilitary under Tito’s command in 
July of ’41.  So, it is necessary here to 
question whether the Partizans were 
loyal to the Soviet Union or to the 
Kingdom of Yugoslavia? 

General Mihailovic and the rescued pilots. Pranjani, 1944
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ПИШЕ: Радомир ЈОВАНОВИЋ 
 

Напуштање Михаиловића је 
био злочин, и као сваки зло-
чин, злочинцу се није посре-

ћио. Сведок сам да таквог хероја – 
каквог сте ви дали историји – ово 
време не познаје.” 

Ребека Вест, британска списа-
тељица 

 
Јуче је ударна вест у готово 

свим медијима била она о обележа-
вању 75 година од највеће акције 
спасавања савезничких снага иза 
непријатељских линија у Другом 
светском рату. Чак и онај ко не 
прати медије свакодневно јуче је 
чуо за операцију „Халјард“ и не-
какво спасавање америчких пилота. 
О томе су пригодне говоре одржали 
председник Србије Александар 
Вучић и амбасадор САД у Србији 
Кајл Скот. С обзиром на поменуте 
госте и значај догађаја, природно је 
било да ово обележавање постане 
„вест дана“. 

 
КО СУ„МЕШТАНИ“? 
Операција „Халјард“ или опера-

ција „Ваздушни мост“ била је, како 
рекосмо, највећа акција спасавања 
савезничких снага у Другом свет-
ском рату која је, случајно или не, 
изведена на територији наше 
земље. Том приликом је из слобо-
дарске и државотворне Западне 
Србије, конкретно села Прањани, 
евакуисано преко 500 америчких 
авијатичара који су били оборени 
изнад наше земље. Када су Немци 
чули за приземљење пилота, брже-
боље су се дали у потрагу за њима, 
али безуспешно, будући да су их 
„мештани овог краја“ успешно са-
кривали у својим кућама, на својим 
таванима, у својим креветима. Баш 
захваљујући томе што је антифа-
шистички настројено „локално ста-
новништво“ успело да прво стигне 
до њих, ми данас можемо да при-
чамо о овој невероватној операцији 
спасавања. Захваљујући томе што 
је „српски народ“ хранио и прехра-
нио америчке пилоте и крио их од 
насртаја нациста, данас можемо са 
поносом да кажемо како смо спа-
сили 500 људских живота у тој 
крвавој кланици народа. 

Тако су отприлике гласили јуче-
рашњи медијски извештаји из села 
које тек одскора није познато само 
по ракијади, већ и по овој спаси-
лачкој мисији. Хајде сада да ви-
димо ко су ти „мештани“? Ко чини 
то „локално становништво“? Хајде 
да видимо ко су ти „антифашисти“ 
о којима се јуче толико причало. 
Хајде да се подсетимо, пошто наши 
медији (у огромној већини) јуче 
нису хтели тиме да нас „замарају“. 
А видећете и зашто. 

Србија може и треба да буде по-
носна на своју антифашистичку 
традицију иако је због исте јако 
страдала и јако пропатила. Срби су 
народ који не трпи ропство па смо, 

низам послат на ђубриште исто-
рије, а времена се променила, у 
Србији је званични дискурс о том 
човеку остао непромењен и поред 
бројних чињеница о њему и њего-
вој борби које су у међувремену по-
стале познате широј јавности. А тај 
дискурс долази из, у нашем 
друштву још увек жилаве и чврсте, 
дубоко укорењене југословен-
штине. 

Амерички амбасадори су 

почели редовно да походе 

Прањане и онда је просто и 

држава Србија морала да 

призна да се тамо ипак 

одиграо један храбри, 

антифашистички чин. Ако 

бисте прочитали било коју 

јучерашњу вест о 

обележавању тог чина, не 

бисте знали ко је за њега 

био заслужан 

До скора се о мисији „Халјард“ 
громогласно ћутало и прича о томе 
није смела да изађе ван Прањана. 
Она се крила у тајним досијеима, 
далеко од очију јавности и редова у 
историјским уџбеницима. Међу-
тим, како су стеге комунизма вре-
меном попуштале, и како се ипак 
ради о пилотима и даље најмоћније 
земље света, истина више није 
могла да се крије, па је почела да 
извирује из догматско-идеолошког 
мрака. Амерички амбасадори су по-
чели редовно да походе Прањане и 
онда је просто и држава Србија мо-
рала да призна да се тамо ипак 

одиграо један храбри, антифаши-
стички чин. Ако бисте прочитали 
било коју јучерашњу вест о обеле-
жавању тог чина, не бисте знали ко 
је за њега био заслужан. Све то под-
сећа на неку врсту „прећутног до-
говора“: обележавање – да, 
помињање четника – не. А тај пре-
ћутни договор можемо приписати 
наслеђу „братства и јединства“ које 
је једноставно забранило да се о 
њима говори. Међутим, како се ис-
поставило да „братство и једин-
ство“ баш и не функционише и да 
га више нема, ред је да се о прока-
занима каже понека реч и евенту-
ално пружи објашњење за 
јучерашњу медијску тишину. 

Устанак у Краљевини Југосла-
вији против Хитлерове нацистичке 
солдатеске покренули су они часни 
официри, припадници регуларне 
краљеве војске, који су одбили да 
се предају окупатору. На њихово 
чело ставио се Драгољуб Михаило-
вић, који је одмах решио да ступи у 
контакт са сином Живојина Ми-
шића – Александром Мишићем. 
Природно – потражио је свог рат-
ног друга и сина славног војводе 
како би покренули народни уста-
нак. Мишић му се придружио у тој 
намери да би на непокорену Равну 
Гору стигли већ 11. маја 1941. го-
дине, чиме ова висораван постаје 
прво устаничко, антифашистичко 
место у Србији. Управо ти и такви 
официри и војници, проказани и 
оклеветани у Булајићевим филм-
ским остварењима, заслужни су за 
то што је Лозница постала први ос-
лобођени град у згаженој Европи 
али, што је у овој причи још бит-

О идеолошкој цензури у Србији
Због чега се у Србији, чак и после 75 година, ‘’громогласно ћути“ о томе ко је заиста спасао америчке 

пилоте у операцији ‘’Халијард“? Ово питање поставља, и на њега одговара, Радомир Јовановић, један од 

оснивача Центра за међународну јавну политику у Београду. Чланак је објављен на порталу ‘’Нови 

Стандард’’. Преносећи у целости Јовановићев чланак, ‘’Српске новине’’ поздрављају укључивање српске 

интелигенције у ову тему, која је до сада углавном заобилажена

Тема броја: 75-та годишњица Мисије ‘’Халјард’’

кад год је било потребно, били на 
правој страни историје. Тако је 
било у Првом, а тако је било и у 
Другом светском рату. Били смо на 
страни истине, слободе и увек про-
тив великог зла које је претило да 
завлада светом. И за то смо платили 
велику, понекад се чини чак и пре-
велику цену. У Другом светском 
рату Србија је имала два антифа-
шистичка покрета. Партизански, 
под вођством аустроугарског ка-
плара који се у Првом светском 
рату борио у – људима у Западној 
Србији добро познатој – „Вражјој 
дивизији“, и онај други, до скора 
забрањени. Онај који јуче, као по 
команди, није споменут, осим у јед-
ном наврату приликом говора пред-
седника, који је говорио о „војсци у 
отаџбини“ или „краљевој војсци“,  
али уз претходно помињање и пар-
тизанских јединица. Дакле, нема 
директног помињања равногорског 
покрета под вођством солунског 
хероја и носиоца Албанске споме-
нице – Драгољуба Драже Михаило-
вића. 

 
ЗА СВА ВРЕМЕНА 
Од момента када су га најпре от-

ровали „мескалином“ на монтира-
ном суђењу, а потом и убили, 
по  с тоји нека врста идеолошке цен-
зуре и једна врста прећутног дого-
вора да се о њему уопште не прича, 
па чак и онда када је то просто, ис-
тине ради, неопходно. Драгољуб 
Михаиловић је, због вишедеце-
нијског једноумља и комунистич-
ког монопола над истином, 
је дно  ставно, проказан за сва вре-
мена. Иако је у међувремену кому-

Припадници Гарде Војске Србије приликом полагања венца на споменик на Галовића пољу, Прањани, 15. 
септембар 2019. (Фото: Танјуг/Тања Валић/Председништво)



06                         СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER ОКТОБАР 2019.

није, и за успешно извођење опера-
ције „Халјард“ у смирај лета 1944. 
За њу су заслужни равногорци, од-
носно четници. А то јуче нисмо 
могли да чујемо, нити да прочи-
тамо. Због чега? 

Па, лакше је, јер није тако једно-
ставно искочити из „шина комуни-
стичког једноумља“. Ево и зашто. 

 
ЛАВИНА ПИТАЊА 
Ако су равногорци, и поред За-

кона о правима бораца, војних ин-
валида и чланова њихових 
породица из 2004. који их изјед-
начава са партизанима, и даље за 
добар део јавности само „сарад-
ници окупатора“, како онда сада 
објаснити да су они заслужни за 
највећу савезничку спасилачку ми-
сију? Како сада објаснити да чет-
ници ипак нису баш све оно чему 
су нас учили све време? Да су јуче-
рашњи медијски натписи били бо-
гатији макар за ту једну реч, била 
би покренута лавина питања. По-
менимо само нека: 

Како се то седми јул обележава 
(чак и данас!) као Дан устанка на-
рода Србије, када су устанак (у 
Србији) већ подигли равногорци 
Драгољуба Михаиловића на оброн-
цима Сувобора? А грех би било не 
поменути и данас заборављеног 
попа Радојицу Перишића, који је 
исто тако (додуше у Херцеговини) 
подигао устанак против усташа. 
Дакле, Балкан је већ устао против 
Хитлера. 

Како објаснити то да Михаило-
вић одједном постаје заслужан за 
спасавање америчких пилота? 

Како објаснити његов фран-
цуски Ратни крст и америчку Ле-
гију за заслуге првог степена? 

Како објаснити његову наслов-
ницу у Тајму 1942. и бројне фил-
мове и стрипове о њему на Западу, 
где је слављен као први борац про-
тив Хитлера? Шта ће „сарадник 
окупатора“ на насловницама и у 
филмовима? И, на крају крајева, 
зашто се годинама потуцао по 
шуми ако је већ „колаборациони-
ста“? 

Ово су питања која захтевају од-
говоре, а они су такви да могу у пи-

нашег подељеног друштва укотв-
љеног у својим идеолошким ни-
шама. С једне стране – равногорци 
су „сарадници окупатора“, „кола-
борационисти“, а с друге стране 
државни врх иде у Прањане са аме-
ричким амбасадором, или, у другом 
случају, војска иде на Равну Гору. 
Проблем је само у томе што не 
може и једно и друго. 

Док чекамо одговоре на 

ова питања, поменимо још 

једну чињеницу која целу 

ситуацију чини 

шизофреном. Медији, 

дакле, видели смо, не 

спомињу да су за 

операцију „Халјард“ 

заслужни четници. Ипак, у 

Прањанима је био 

присутан државни врх и 

Гарда која полаже венце 

на Галовића пољу. Како 

сад то? Зар Гарда 

„колаборационистима“ да 

полаже венце? Зар да се 

њима интонира химна? 

Или они нису 

„колаборационисти“? Али 

ако нису, зашто се онда 

макар једном речју не 

помену? 

Она рупа на врху куполе двор-
ске цркве Светог Андреја Првозва-
ног у Белом двору (у који су 
претходно утрчали мало „једна-
кији“), која стоји као „успомена“ на 
„подвиг“ једног младог безбожника 
жељног доказивања који је пуцао у 
главу Исуса Христа – желећи ваљда 
тиме да симболично „убије Бога“, 
јер шта ће нам Бог кад смо добили 
новог у виду Тита – постаје све 
више зјапећа, уместо да протеком 
времена постаје све мања. Како се 
све више задире у недодирљиви 
простор оних који поседују „више-
деценијски монопол над истином“, 
тако се све више огољавају и кости 
невино убијених људи којима је 
претрпан Београд, а са тим костима 

испливавају и мучења на Голом 
отоку и скриване приче из „фаб-
рика смрти“ у НДХ. Са костима не-
виних избија и све већа нервоза у 
једном делу друштва, јер се кому-
нистичке догме доводе у питање, а 
са тиме и сами темељи посткому-
нистичког поретка. Отуда, јасно је 
зашто медији у извештајима о опе-
рацији „Халјард“ нису хтели да по-
мену ту једну реч која прети да све 
ово покрене. 

 
ДРУШТВЕНИ РЕСЕТ 
Али ако Србија хоће унутрашње 

помирење, и ако хоће да се дичи 
Прањанима и спасеним америчким 
авијатичарима пред иностраним го-
стима, она мора да дозволи да се 
неке ствари открију и да се каже и 
друга страна приче. Не може тај 
један дан да се помиње Галовића 
поље (не и равногорци!), а осталих 
364 дана да се правимо неми на 
други антифашистички покрет.  
Србија мора да одговори зашто спа-
сеним авијатичарима у Америци 
није дозвољено да сведоче у од-
брану Михаиловића на монтираном 
суђењу. Наша земља мора да 
објасни зашто и после толико го-
дина човек који је у званичној ис-
ториографији поређен са Петеном, 
а који се заправо само и једино 
може поредити са Де Голом, још 
увек нема своје гробно место. 
Србија мора да искорачи из „пар-
тијашког“ дискурса и погледа у очи 
неким чињеницама са којима се ле-
гално, али не и у пракси, помирила. 
На крају, Србија, ако хоће да 
оконча анимозитет и идеолошке 
поделе међу грађанима које се осе-
ћају и дан-данас, мора ствари да на-
зива правим именом. 

Ако у томе успемо, можемо да 
се надамо да ће и медији додати и 
ту једну реч кад се наредних година 
буде обележавала операција 
„Халјард“. Та реч је јако важна јер 
ће бити прва назнака да Србија из-
лази из периода идеолошке цензуре 
и комунистичког вируса који је 
одавно престао да делује свуда 
широм света, осим код нас. Време 
је за један такав друштвени ресет. 

Извор: Нови Стандард

тање довести читаву послератну 
комунистичку Југославију, окупану 
у крви од усташког ножа, устајалу 
од смрада који се ширио из јама 
препуних Срба, слепу на помен 
Јасеновца, Јадовна, Доње Градине, 
Јастребарског, Машвине, Глине… 
Зар није лакше све то једноставно 
гурнути под „идеолошки црвени 
тепих“, изједначити усташе и чет-
нике, заборавити Прањане, ослобо-
ђену Лозницу, слободарску Равну 
Гору, снимити хрпу пропагандних 
филмова, окренути се ка друштву 
„једнаких“ у ком су они са Дедиња 
„мало једнакији од других“, избри-
сати комплетно претходно наслеђе 
српске монархије и окренути се ка 
причама о „фармеркама из Трста“ и 
„спавању на клупи“? Лакше је, зар 
не? 

 
ШИЗОФРЕНА СИТУАЦИЈА 
Док чекамо одговоре на ова пи-

тања, поменимо још једну чиње-
ницу која целу ситуацију чини 
шизофреном. Медији, дакле, ви-
дели смо, не спомињу да су за опе-
рацију „Халјард“ заслужни 
четници. Ипак, у Прањанима је био 
присутан државни врх и Гарда која 
полаже венце на Галовића пољу. 
Како сад то? Зар Гарда „колабора-
ционистима“ да полаже венце? Зар 
да се њима интонира химна? Или 
они нису „колаборационисти“? Али 
ако нису, зашто се онда макар јед-
ном речју не помену? 

Сличну ситуацију имали смо и 
петог маја прошле године, када је 
делегација Војске Србије по први 
пут отишла на Равну Гору како би 
одала почаст Драгољубу Михаило-
вићу, за којим су Немци издали по-
терницу и давали сто хиљада 
рајхсмарака у злату за његову 
главу. Да није било слика и сни-
мака о полагању венаца, вероватно 
је да то не би ни доспело у медије. 
Али будући да јесте, Министарство 
одбране се брже-боље оградило, ре-
кавши како је то учињено „само-
иницијативно“ и „мимо програма 
Владе“. Медијска ишчуђавања како 
и откуд се то десило да и не поми-
њемо. 

И то најбоље приказује слику 

Наоружани сељаци чувају амерички авион у Прањанима...
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Више од цензуре
Данас људи који на својим плећима не носе само незнање, него и погрешно знање, управљају српском 

историјом. Они држе установе, државне и културне, и са тог пиједестала свесно или несвесно држе кључеве 

будућности нашег народа

Историографија у Србији

ковња. Где га не буде нашла „реле-
вантна литература“, наћи ће га фал-
сификовани извор, а ако и то буде 
избегао, сустићи ће га покуда и по-
руга званичних државних установа 
које су задужене за тумачење исто-
рије тог доба.  

Секта, због сопствене 
малобројности, не може да 

покрије тако велико 
подручје културе и увек се 
јаве неке пукотине у том 

зиду. Зато се секта користи 
све ригорознијим мерама 

да би тај терен покрила. То 
не ослобађа задатка оне 

који праву историју желе 
да напишу. Истина и 

слобода су најсветлији 
задаци сваког 
слободноумног 
истраживача 

Ако, неким чудом, и то буде са-
владао, неминовна судбина њего-
вог дела је опште јавно ћутање, као 
нека врста секташке стигме. То и 
не би био проблем, да та врста сек-
таштва нема неупоредиву моћ у од-
носу на сопствену бројност међу 
становништвом. Секта, због соп-
ствене малобројности, не може да 
покрије тако велико подручје кул-
туре и увек се јаве неке пукотине у 

ПИШЕ: Ана ФИЛИПОВИЋ 
 

Нема границе између садаш-
њости и прошлости. То су 
брзо схватили историчари 

још у далеким временима. Сви ве-
лики историчари који су писали ис-
торију света или својих народа су 
за ову чињеницу одлично знали. 
Зато су најбољи историчари управо 
они који време о коме пишу осећају 
као своје. Такво правило влада и 
данас. 

Основно је правило, може се на-
звати и догмом, да ћемо што смо 
даље од догађаја које описујемо, 
све теже реконструисати шта се за-
иста догодило. Међутим, историја 
је као живот, јер уме да се нашали 
на чудан начин. Нарочито се то 
очитава у случају српске историје. 
Већина Срба данас много боље зна 
шта се догодило у доба I српског 
устанка, или I светског рата, чак, 
рецимо, више знају и о Косовском 
боју, него што познају праву ис-
тину везану за Други светски рат на 
територији Краљевине Југославије. 
Не догађа се то само због масовне 
културе која је огледало политич-
ких стремљења, него је и историја 
на том нивоу, увек у сенци те врсте 
деловања. Главни кривци су ипак - 
историчари. 

Није реткост да се историја упо-
добљава и злоупотребљава. Овде се 
ради о нечем много опаснијем. У 
случају Другог светског рата на 
подручју Краљевине Југославије је, 
злоупотребљавана, фалсификована 
и погрешно тумачена сама исто-
риографија, и то упоредо са писа-
ном и јавном прокламованом 
историјом. На таквим учењима и 
научним темељима васпитаване и 
образоване су не само генерације 
Срба, него и генерације исто-
ричара. Данас људи који на својим 
плећима не носе само незнање, 
него и погрешно знање, управљају 
српском историјом. Они држе уста-
нове, државне и културне, и са тог 
пиједестала свесно или несвесно 
држе кључеве будућности нашег 
народа. Не треба посебно наглаша-
вати колико је то опасно, јер смо се 
већ у то уверили, и то на начин који 
није искључио изразито крваве тра-
гове. 

Трагика ове теме је, ипак и пре 
свега, у томе што се ни после так-
вих тешких лекција наши водећи 
историчари нису ослободили тог 
баласта, него су наставили да га 
носе на леђима сопственог народа. 
Када се историја налази у сенци 
свог придева или прерогатива, она 
престаје да буде наука и постаје све 
више сам префикс. У нашем слу-
чају ради се о идеолошкој матрици 
у коју историчари покушавају да 
поставе и укалупе историјске дога-
ђаје. 

У консталацији у којој је исто-
рија погрешно написана и у ком 
установе бране тај фалсификат, 
изузетно је тешко описати шта се у 
ствари догодило, а посебно то пре-
нети најширој српској јавности. 
Поштени и посвећени истражитељ 
у данашњем времену, а који се бави 
темом Другог светског рата, и 
данас се налази између чекића и на-

том зиду. Зато се секта користи све 
ригорознијим мерама да би тај 
терен покрила. То не ослобађа за-
датка оне који праву историју желе 
да напишу. Истина и слобода су 
најсветлији задаци сваког слобод-
ноумног истраживача. 

Стари историчари су нас, поред 
истине да границе између прошло-
сти и садашњости нема, научили и 
да прави историчар-истраживач 
мора да зна сопствену историју. 
Тако су и највећи српски исто-
ричари увек одлично познавали ис-
торију своје фамилије, свог рода и 
свог завичаја, па, макар, после тога 
истраживали и најкомпликованије 
теме или далеке просторе. Управо 
историја сопственог завичаја тема 
је којом се аутор забавио у овом 
делу. Овако оивичен географски 
појам и јасно дефинисан временски 
период су оне тачке где су се су-
срела интересовања аутора. 

Миломиир Ракићевић – Станко 
током читавог свог живота био је 
окружен и оптерећен управо овом 
темом. Стрпљиво је сакупљао 
сећања својих сродника, упоређи-
вао их са огромном литерарном 
грађом везаном за ову тему, и 
истраживао и даље, не презајући да 
у том науму пређе и границе у које 
је био стављен туђом вољом. 

Последњих три деценије, Ра-
кићевић је проширио истраживања 
на читаву општину горачићку, како 
је она изгледала у оно доба. Грађу 

је сакупљао, понекад и из ми-
нијатурних или заборављених сег-
мената, систематизовао је и чувао. 
Некада су зидови ћутања били пре-
високи. Некада су валови лажи 
били превелики. Ракићевић је 
успео да преброди све те бродо-
ломе и уђе у луку истине. 

Пре годину дана ступила сам у 
додир са овом грађом. По свом 
обиму, она је већ задовољавала па-
раметре које историографија као 
наука захтева за прецизно објаш-
њење историјског периода, који је 
задат темом. Моји скромни додаци, 
само су заокружили већ готов 
Станков рад на једној успешној 
књизи. 

Верност истини и вера у истину 
су главни квалитет овог дела. Ра-
кићевић, иако то није било лако, 
успео је да се овог принципа држи 
до краја свог рада. Овој књизи увек 
ће се враћати нове генерације и кад 
нас не буде више било. То и јесте 
смисао историјске науке. Управо то 
успео је овом књигом да постигне 
Станко Ракићевић. 

 
О Сретењу 2019. године 

Ана Филиповић 
(Предговор за књигу Мило-

мира/Станка Ракићевића ''Го-
рачићи у Другом светском рату'', 

која је недавно изашла из штампе)

Четници са народом у Драгачеву - једна од фотографија непожељних за владајућу секту историчара. 
(Фотографија из књиге ‘’Горачићи у Другом светском рату’’)
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Broken spear
While Communist propaganda continuously spoke of a struggle against the occupier, in reality their main effort 

was an all-out struggle against Serbian nationalist forces.  To this end an urgent gathering of the Communist Party 

of Croatia was held in Zagreb to ensure that Partisan reputation and not Chetnik victories were reported on or 

disseminated through Partisan zones

History

conceal themselves as they advanced.  
Once the Ustasha were within a range 
where his men were sure to mark a 
target, Serdar ordered fire at will.  The 
intensity of flying metal took the 
Croats by surprise, throwing them 
back in complete disarray.  The Ital-
ians, never ones to put themselves 
into danger for others did little to sup-
port their erstwhile allies.  It was not 
a retreat which followed but a total 
rout.  Leaving many dead and 
wounded behind –the Ustasha swept 
past the Italians running for their 
lives.  When Serdar and his men 
moved forward to clear the field they 
were greatly rewarded.  The Italians 
and Ustasha in their haste to retreat 
left an abundance of war material, two 
cannons with 450 shells, two light 
tanks, four mortars with 300 bombs, 
five light and five heavy machineguns 
with 10,000 rounds of ammunition.   

This was another great setback for 
Communist plans to unite their forces, 
and it was also a blow to the Ustasha 
regime who saw the Chetniks as a 
greater enemy than the Communists.  
By this loss the road to Bosanska 
Krupa remained closed and the unifi-
cation of Croatian Partisans and Bosn-
ian Partisans was not completed.  

While Communist propaganda 
continuously spoke of a struggle 
against the occupier, in reality their 
main effort was an all-out struggle 
against Serbian nationalist forces.   To 
this end an urgent gathering of the 
Communist Party of Croatia was held 
in Zagreb to ensure that Partisan rep-
utation and not Chetnik victories were 
reported on or disseminated through 
Partisan zones.  The main Partisan 
grouping in Bosanska Krajina was 

In January 1942 Ivo Lolа Ribar and 
Edvard Kardelj soullessly traveled 
to Zagreb to meet with top mem-

bers of Croatia’s Communist Party 
who were in the process of consoli-
dating Croatian Partisan units and 
preparing them for further battle.  
After these two men held their talks in 
Zagreb it was decided that a full out 
effort against the Chetniks was re-
quired as these nationalist Serbs were 
putting up a spirited and honorable 
fight against both occupiers, collabo-
rators, and communist infiltrators.  In 
a letter written by Broz, where the Us-
tasha movement was intentionally 
omitted, an agreement on unification 
of forces and purpose was decided 
with the aim of eliminating the Bosn-
ian Chetnik Command.  Having been 
defeated in Serbia, Montenegro, East 
Bosnia, and the Kninska Krajina the 
Party had lost both prestige and mem-
bership and they desperately needed a 
victory to boost spirits and improve 
their reputation in order to prevent 
disintegration. Thus, ties with Parti-
san strongholds in Lika, Kordun and 
Banija were now required, and be-
cause these zones had no physical 
links nor knowledge of events that 
had occurred in those regions would 
work in improving the Party’s reputa-
tion.  Therefore it was decided to hold 
tight to Bosnian Krajina and forge 
links with the Croatian Communist 
Party’s units in Lika and beyond.  

The first action of this plan took 
the form of a joint Italian/Ustasha 
move on the Chetnik stronghold of 
Ljubovo, north-east of Gospic, where 
an Italian column was supported by an 
Ustasha half-battalion.  Word had 
now reached the commander of 
Ljubovo’s Chetniks, Gendarme Ser-
geant Jovica Serdar.  Quickly realiz-
ing the significance of the move 
against his area, yet unaware of the 
grand strategic goal of the Party, Ser-
dar determined to hold his village area 
at all costs as there was nowhere for 
his men or people to retreat to.  Ser-
dar placed his men into position 
awaiting the onslaught, the date was 
January 24.  The Chetniks could see 
from their positions as the Italians 
blocked all passes leading in and out, 
while the Ustasha took up attack 
points. Reassuring some of his troops, 
many of whom were boys with no 
military training, Serdar went from 
position to position giving encourage-
ment and praise to those about to 
fight. He told them their homeland 
was here and now, there was nowhere 
else and if they failed all would die, 
not just those with rifles who could at 
least defend themselves but all of their 
families as well.   Death in battle was 
preferable to murder or slavery.  

When the Ustasha advanced, Ser-
dar ordered only a few men to return 
fire, purposefully holding back the 
mass of available firepower for when 
the foe could be drawn in, planning to 
hit them harder when within close 
range.  His strategy worked, the 
Croats gained confidence thinking 
only a small number of Chetniks op-
posed them hence taking less care to 

still vulnerable, while the Partisan 
zones in Croatia could be swayed 
away from the Party line if further 
news of Chetnik victories spread.  
Cells were dispatched with fresh 
propaganda and false news about the 
war which was to include: 

It was amazing that the 
Communist Party in Croatia 
operated so freely in Zagreb, 

and in fact it was far more 
effectively run than during 
the Royal period, all due to 
the Ustasha interest to have 

the Communists kill as many 
nationalist forces as possible 
for them, hoping then for the 
day when they could turn on 
the internal enemieswith a 

final German victory. While 
on the contrary, Serbs in 

Krajina were living through 
the darkest days ever seen in 

their long history 

1 Persuading the people that it was 
the fault of the Fascists (Italians) for 
all their trouble and suffering and not 
the Croatian Ustasha, thus backing the 
false claim of Brotherly Unity.  

2 Further spread lies that the up-
rising was entirely a Party affair and 
the Chetniks were collaborators.  

3 That all those in Party controlled 
zones must not spread nationalist slo-
gans or endorsement of non-socialist 
lines on pain of death.  

It was amazing that the Commu-
nist Party in Croatia operated so freely 

in Zagreb, and in fact it was far more 
effectively run than during the Royal 
period, all due to the Ustasha interest 
to have the Communists kill as many 
nationalist forces as possible for them, 
hoping then for the day when they 
could turn on the internal enemies 
with a final German victory.  While 
on the contrary, Serbs in Krajina were 
living through the darkest days ever 
seen in their long history. They were 
disenfranchised, driven like beasts, 
tortured and killed in the most un-
speakable and sadistic ways. These 
incredible, almost unbelievable at-
tacks on the Serbs of Krajina were 
based on Old Testament – Franciscan 
beliefs which included slogans such 
as “Serbs hang from the willow” or 
“Ax the Serb”.  

At this point Serbs were “naked 
and barefoot”, winter was cold and 
the snow was deep and these poor 
hardworking peasants had to plan a 
way to survive with their homes and 
families torn apart. Those able to fight 
tried desperately to find places of hid-
ing for their families before going off 
to stand guard or enter into battle, pos-
sibly never to return.  None of this 
suffering affected the Communist 
Party of Croatia, whose members 
were mostly Croats, they had no re-
gard for Serbs not towing the Party 
line but did not put any serious effort 
into liquidating their Croatian broth-
ers on the Ustasha side, who were so-
cialist after all, and were expected to 
come over once Germany was de-
feated.  

 
From the book “Fire in Krajina” 

(Požar u Krajini) by Nikola Plećaš 
“Nitonja” 

Chetniks at the beginning of the uprising
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На Кајмакчалану
Група Шапчана, међу којима је био и дописник 

‘’Српских новина’’, посетила је место чувене битке

Култура сећања

ПИШЕ: Драган ТОПАЛОВИЋ 
 

Минулог септембра навр ши -
ло се тачно 103 године од 
најкрвавије победе српске 

војске у Великом рату, битке на 
Кај макчалану. Кајмакчалан је нај -
ви ши вис планине Ниџе, која се он -
да налазила на граници Србије и 
Грчке. Тог септембра, 1916, српска 
војска је први пут после Албанске 
голготе ступила на тло Србије. 

Цело ово подручје, на неверо-
ватних 2.521 метара надморске ви-
сине, је једно огромно стратиште 
наших дедова и прадедова, српских 
ратника на Солунском фронту. 
Нема села и црквишта у околини 
ове планине (а о шумама да и не го-
ворим) да нема неко гробље из овог 
доба.  

Трагајући и распитујући се за 

судбину двојице својих прадедова, 
који своје кости оставише на тери-
торији македонског бојишта, сти-
гао сам до ових светих места. 

Не може човек бити равнодушан 
пред призорима толиког броја људ-
ских скелета, када уђете у костур-
нице где су похрањени посмртни 
остаци ових див-јунака.  

Видео сам и Наталијину ра-
монду – јединствени, самоникли 
цвет, који на целом свету расте 
једино овде, на обронцима планине 
Ниџе, и то из ратничких гробова. 
Чланови војног савеза ,,Велике Ан-
танте'', установили су значку (или 
брош) у облику овог цветића. Сва-
ког 11. новембра, кад се обележава 
Дан примирја у Првом светском 
рату, ово обележје се дели и качи на 
леву страну груди.  

Овај цветић називају и Феникс. 
Он има невероватну природну мо-
гућност да се уз мало влаге и су-
нчеве светлости, иако потпуно 
увео, регенерише и оживи, вра-
ћајући се у првобитно стање све-
жине. Оживљава баш као Феникс 
из пепела, односно, баш као српска 
војска после страдања по беспућу 
албанских планина 1915. 

Ово цвеће је посвећено Србима, 
јер су после огромне голготе и биб-
лијског страдања у Великом рату 
успели да се опораве, оживе и по-
беде свог непријатеља, ослоба-
ђајући притом своју Отаџбину из 
које су насилно пре тога потиснути 
и истерани.  

Ово цвеће је име добило по Кра-
љици Наталији Обреновић, па га 
називају Наталијина рамонда. Нико 
га на обронцима планине Ниџе и 
Кајмакчалана никад није посадио. 
Само је ту никло и процветало из 

гробова српских родољуба, који ту 
на том месту оставише своје кости.  

Народ га је прекрстио у цвет 
звани Заспанка. 

Капела Светог Петра на Кајмакчалану

На Кајмакчалану: Топаловић са својим пријатељем

Урна др Арчибалда Рајса, у капели 
Светог Петра

Предавања поводом 800 година СПЦ
Канада: Водећи српски интелектуалци у Торонту

ПИШЕ: Иво ВАТОВИЋ 
 

Српска заједница у Торонту је 
имала част да угости профе-
соре Мила Ломпара и Ми-

лоша Ковића као и директора једне, 
истински, националне издавачке 
куће "Catena Mundi", Бранимира 
Нешића. Наши уважени гости ће, у 
току нешто више од месец дана, 
обићи многе српске заједнице на 
територији Источноамеричке и 
Средњезападноамеричке епархије 
СПЦ, такође и све веће заједнице у 
Канади и одржати трибине на тему 
"Темељи Српске Културе и Заветна 
Историја Срба" . Разлог да нам баш 
сада дођу је обележавање 800 го-
дина аутокефалије Српске Право-
славне Цркве, институције која је 
увек била, а и сада јесте, једно са 
народом. Како неко од њих рече, 
историја СПЦ је уједно историја 
српског народа јер су се Црква и 
Срби радовали и страдали заједно. 
Дуг је био период у нашој историји 
када нисмо имали државу али смо 
остали оно што јесмо захваљујући 
Цркви која је народ и народу који 
је Црква. 

Идеја је била да, поред унапред 

задате теме која је у вези са просла-
вом јубилеја, наши гости упознају 
Србе из расејања са тренутним ста-
њем српске културе и политике као 
и да се сами упознају са изазовима 
Срба ван Матице. Велика је ствар 
кад се људи овог калибра одлуче 
да, без икакве накнаде, проведу 
веома напоран и дуг период путо-
вања (6-7000 километара у колима) 
и  одрже 20-так трибина да би дали 
свој допринос повезивању нас, ра-
сејаних по свету, Срба са Матицом. 

У Торонту и широј околини, 
трибине су одржане у парохији све-
тог оца Николаја у Хамилтону, све-
тог архангела Гаврила у Ричмонд 
Хилу и Сабора Свих Српских Све-
титеља у Мисисаги. После изла-
гања, присутни народ је имао 
прилику да гостима постави пи-
тања, што је често било и најупе-
чатљивији део дружења. После 
трибине сви смо имали прилику да 
купимо нека од многих издања Ка-
тене Мунди као што су: тротомно 
издање "Историја СПЦ", тротомно 
издање "Catena Mundi", двотомно 
издање "Magnum Crimen" двотомно 
издање поводом 100 година од 
стварања Југославије "Историја 
Једне Утопије", владика Николај и 
Михајло Пупин "Звонари Слободе" 

и ауторске књиге предавача, "За-
вети" професора Ковића, "Слобода 
и Истина" и "Дух Самопорицања" 
професора Ломпара. 

Морам поменути да нико од 
уважених гостију није овде први 

пут, сви нам се враћају што сведочи 
да је корист од дружења са њима 
обострана, ми учимо од њих а и 
они од нас. Нека би дао Бог да нам 
опет дођу и да их ми још боље при-
мимо. 

Са предавања у Торонту
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Убили преко 500 Срба
Месни одбор Комунистичке партије Гњилане направио је списак од 500 до 1.000 Срба који су били њихови 

углавном потенцијални непријатељи. Списак је предат албанској фашистичкој милицији, са којом су 

комунисти били у контакту. Већина ових Срба је страдала

Сарадња комуниста и Албанаца током Другог светског рата

ловања која су долазила од поједи-
них Шиптара и њихове полиције, 
која је радила под заштитом фаши-
стичке Италије све до њене капиту-
лације 1943. године. Такве 
предлоге капетан Лазић није при-
хватио јер би уследила велика ре-
пресалија и одговор окупатора 
удруженог са Шиптарима.  

Игњатије (Инко) Ђорђевић  из 
Страже, из махале Петровци, по-
хвалио се супрузи да ће бити пред-
седник општине у селу Брасаљцу 
када буде дошао краљ, тј. када буду 
победили четници Д. Михаило-
вића. Ивкова супруга се похвалила 
и пренела женама у комшилуку и 
тако је информација о поменутом 
састанку Срба стигла и до до-
ушника непријатеља. Наравно, 
уследила је рација и хапшење Срба 
који су били присутни на састанку. 
На срећу, Инко је одао само људе 
из  села Страже, јер није знао имена 
људи из других села. 

О поменутом састанку у воде-
ници Врлин поток, причао ми је и  
рођени ујак Благоје  Станковић из 
села Страже, из махале Чука, тада 
дечак од 12 година, кога су на са-
станак повели стричеви Рада и 
Стојан. Касније, 1944. године, 
Инко је убијен са Милорадом  
Трајковићем из Понеша у заседи од 
Шиптара, на путу ка Приштини, у 
близини места Трбушце и рудника 
Кишница. 

Други сусрет (по важности и 
значају) био је између мог деде 

ПИШЕ: Бранислав ЈОВИЋ 
 

Мој деда по оцу, Благоје 
Јовић (1911-1990, Коре-
тиште код Гњилана), био 

је жандарм од 1937. до 1941. го-
дине. Био је заклети монархиста и 
следбеник идеја и борбе војске 
Драгољуба Михаиловића. Позна-
вао је лично капетана Драгутина 
Лазића, родом из Паралова, офи-
цира Првог косовског корпуса. 

Један од првих сусрета мог деде 
и капетана Лазића био је септембра 
1942. године, када је капетан Лазић 
као опуномоћени официр штаба ге-
нерала Драже Михаиловића орга-
низовао тајни састанак њему 
оданих Срба Новог Брда и Гњи-
лана. Састанак је заказан и одржан 
испред воденице у месту Врлин 
поток, изнад села Станишор, на 
путу према манастиру Драганац. 
Састанку је присуствовао и официр 
са брадом већег чина из јединице 
мајора Жике Марковића.  

По причи мог деде, било је  80-
100 људи из следећих места: 
Страже (највише из Страже ), Ста-
нишор, Горње Кусце, Коретиште, 
Понеш, Паралово, Гњилане, Доња 
Будрига, Партеш, Пасјане, као и 
неки из планинских села из ново-
брдске околине. Сећам се да ми је 
деда рекао да је било предлога при-
сутних Срба који су захтевали 
напад на Шиптаре из реваншизма 
због великих напада, убиства, си-

Благоја и капетана Д. Лазића де-
цембра 1943. године, у близини 
села Коретишта, на месту Вашљи-
вац, где и данас постоји појилиште 
–чесма за стоку. Тог хладног и 
снежног дана деда је истерао стоку 
да је напоји. Како се Коретиште  
налази на путу Гњилане–Ново 
Брдо, негде око поднева из правца 
Гњилана тетурао се човек кога је 
деда радознало ишчекивао да му се 
приближи. 

Проф. Богомир Станковић 
у својим књигама не крије, 

напротив – истиче, да је 
окупаторски председник 

општине Гњилане, 
Шиптар Бериша Рифат, 
био поуздан сарадник и 

пријатељ КП Гњилане, у 
првом реду секретара КП 
Драгог Поповића. Долази 

се до закључка да је 
управо та сарадња 

произвела интернацију 
Срба у Косовском 

поморављу 1943. године 

Незнанац је на глави имао белу 
кечу (капу). Када се приближио 
деди на неколико метара, поздра-
вио га је са ''Помози бог, Блажо''. 
Деди је свануло, јер је препознао 
прерушеног капетана Драгутина 
Лазића. У разговору, деда је поста-
вио једно питање на које је капетан 
Лазић одговорио и разоткрио рад и  
сарадњу са окупатором и политику 
издајства Комунистичке партије у 
Гњилану. 

Маја месеца 1943. окупатор је 
интернирао 500 до 1.000 Срба са 
простора Косовског поморавља 
(Косовска Каменица, Витина и 
Гњилане). Они су скоро сви изгу-
били животе. 

У јавности је ширена информа-
ција да је окупатор дошао до 
списка Срба који су чланови-сим-
патизери покрета Д. Михаиловића 
у организацији капетана Д. Лазића. 
То је деди пало на памет, те је упи-
тао Лазића: Како је окупатор дошао 
до тог списка, те је толико Срба 
отерано на принудни рад  у Не-
мачку? Капетан Лазић је одгово-
рио: ''Не, Блажо (тако су звали мога 
деду), није пронађен никакав мој 
списак. Њих је комунистичка пар-
тија отерала, она је  направила спи-
сак Срба који не симпатишу 
партију и нису њени чланови. У 
сваком селу где је формирана КП 
њене ћелије су направиле списак и 
доставиле га секретару КП у Гњи-
лану, Драгом Поповићу, а он га је 
проследио окупатору. Видиш, 
Блажо, да је мој списак пронађен 
била би и Планина (планинска села 
Новог Брда) интернирана. Из Пла-
нине нема ни једног Србина, само 
из оних села где постоје ћелије ко-
мунистичке партије.'' 

И заиста, тако је и  било. Чи-
тајући књигу ''Косовско поморавље 
у револуцији 1941-1945.'' профе-
сора Богомира Станковића, Гњи-
ланца који је живео у Нишу, нашао 
сам списак села у којима је КП фор-

мирана 1942. Списак иде у прилог 
чињеници коју је капетан Лазић 
рекао мом деда Блажи. Покојни 
професор историје Станковић на-
писао је још три књиге на тему Ко-
совско поморавље у револуцији 
1941-1945. Ту је и књига новијег 
датума, издата 2012. у Нишу: 
''Српски венац Косовског помо-
равља''. Ни у једној књизи Станко-
вић није нашао за сходно да макар 
помене најмање 500  Срба Косовс-
ког поморавља који су интерни-
рани вољом КП Гњилане. То је још 
један доказ који иде у прилог исто-
ријској истини коју је знао капетан 
Лазић давне 1942. године. 

На жалост, нема историчара 
који би били способни да историју 
Другог светског рата напишу ре-
ално и објективно о Косовском По-
морављу. 

Данас Гњилане нема Срба (пре-
цизније, тренутно има око 30). То 
је град који је до 1999. имао 20 
посто, а после рата 1945 око 50 
посто, можда и више, Срба. Једино 
су опстала српска села око Гњи-
лана. На жалост, и она се осипају. 
Сваким даном нас је све мање јер 
младе генерације одлазе на запад 
трбухом за крухом, а понеко за-
стане у централној Србији. 

Из мог села Коретишта интер-
нирано је  40-50 мештана по налогу 
партијске ћелије КП. Секретар ће-
лије, Чедомир Аксић, чланови 
Риста Јоцић и Драгутин Ковачевић, 
одговорни су за њихову смрт. Међу 
интерниранима био је и мој деда 
Благоје. Међутим, на интервенцију 
Турчина Фаруша  Оклапија, члана 
КП у Гњилану, деда је ослобођен 
након неколико дана проведених у 
старој Гимназији у Гњилану, где су 
најпре били смештени интерни-
рани Срби из околине Гњилана. 
Зграда гимназије је спаљена 1977. 
од стране шиптарских иредентиста. 

Интернирани Срби у гимназији 
су провели 10-15 дана, одатле су 
спроведени у логор у Драчу, где су 
боравили 1-2 месеца а затим су укр-
цани у три брода правцем за Не-
мачку. Енглеска авијација је 
бомбардовала бродове на Јадрану. 

Споменик краљу Петру у Гњилану 
Гњиланци су у знак захвалности за ослобођење Косова (старе 

Србије) подигли споменик краљу Петру ослободиоцу. За време окупа-
ције 1941-1944, споменик је преживео окупаторе: Италијане, Немце и 
Велику Албанију. Међутим, долазак комуниста није преживео: срушен 
је и демолиран 1945. године.  

Споменик краљу, у природној величини, комунисти су дуго чували 
у подруму ''општенародне одбране''. Била је то јавна тајна, за коју је знао 
и мој деда Благоје. Као заклетом монархисти, јавила му се идеја како 
да дође до споменика краља Петра, да га преузме и сачува од комуни-
ста. Ступио је у разговор са ноћним стражаром општенародне одбране, 
који се звао Станко. Био је родом из Паралова, одакле је и капетан Д. 
Лазић. 

Деда се био договорио са Станком да једне ноћи стражар отвори ка-
пију дворишта и врата подрума, а да он преузме (украде) споменик 
краља Петра Првог. И тако, деда упрегне волове (запрежна кола), нато-
вари десетак снопова кукурузовине ради маскирања споменика, и са 
собом поведе сина Давида (мог оца) и једног поузданог мештана, 
Стојана Трајковића. То је било негде 1952-1953. године. Међутим, када 
су деда и његови помоћници у поноћ стигли испред зграде општена-
родне одбране, стражар Станко се предомислио и уплашио, те није смео 
да испуни договорено обећање. Тако је споменик још дуго чамио у под-
руму, одатле му се губи сваки траг. 

Тек падом комуниста у Југославији, познати Гњиланац Живко Цуц-
кић, сада бизнисмен у Новом Саду (син познатог комунисте Предрага 
Даџи Цуцкића), формира одбор за подизање споменика Краљу Петру 
Првом, односно  одбор за проналазак старог споменика и његово 
враћање на старо место, где је у међувремену подигнут партизански 
споменик (прошле године, 2018, Шиптари су дислоцирали тај парти-
зански споменик и на његово место поставили споменик Идризу Сефе-
рију, познатом шиптарском народном вођи – антисрбину, с почетка 20 
века, са подручја Косовског поморавља). 

На жалост, Живко Цуцкић и његов одбор нису могли да уђу у траг 
споменику краља Петра Првог. Онда се јавља нова идеја Живка Цуц-
кића, те он са одбором и осталим виђенијим Гњиланцима подиже чесму 
посвећену витезовима кнеза Лазара, 1992. године.  

Одмах након доласка КФОР-а, 1999, шиптарски терористи су пору-
шили чесму, а споменик Кнеза Лазара дислоцирали. Данас се налази ис-
пред цркве Светог Марка у селу Шилову, окренут погледом ка свом 
родном Прилепцу, удаљеном само три километра.

Предратни снимак: 
Инжењеријски капетан краљеве 

гарде Војислав Драговић, 
командант Грачаничке бригаде и 
заменик команданта 1. косовског 
корпуса. Нестао је у Босни 1945.
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Један брод је потонуо, други је на-
ставио пут за Немачку неоштећен, 
трећи је био доста оштећен и на 
њему је било мртвих и рањених. 
Сутрадан, оштећени брод је приву-
чен обали до Сплита, а неко по-
миње и Шибеник . 

Деда је био изненађен 
чином преласка капетана 
Лазића у партизане, и то 

добровољно. Цитирам 
дедине речи: ''Драгутине, 

откуд ти овде, шта се 
дешава! Ћути, Блажо, 

мутна вода, морао сам да 
бих спасао главу. Дат ми је 
исти чин и да командујем 

артиљеријском јединицом, 
тако да сам се изузетно 
показао у ослобођењу 
Бујановца. На дедино 
упозорење - чувај се, 
Драгутине, немој им 

веровати, одговорио је: Не 
брини, Блажо, знам шта 

радим'' 

Преживели Младен Ђекић при-
поведао је голготу бомбардовања  
бродова на Јадрану. Говорио је да 
су из нашег села страдали на броду: 
Вељковић Живојин, Вељковић Ди-
митрије и Васић  Петруш, а из дру-
гих села Васић Благоје, Ђекић 
Младен, Ђекић Благоје, Цветковић 
Костадин, Младеновић Радивоје, 
Ковачевић Никола, Перић Станко, 
Николић Митар, Симић Алексан-
дар, Стевић Тодор и др. Лично је 
учествовао са преживелим Србима 
у сахрани погинулих Срба Косовс-
ког поморавља. 

Преживели Срби су са обале 
Јадрана транспортовани возом све 
до Бањице. Ту су преживели лого-
раши дочекали ''слободу'' од парти-
зана 1944.год. 

Интересантно је поменути како 
проф. Богомир Станковић у својим 

књигама не крије, напротив – ис-
тиче, да је окупаторски председник 
општине Гњилане, Шиптар Бериша 
Рифат, био поуздан сарадник и 
пријатељ КП Гњилане, у првом 
реду секретара КП Драгог Попо-
вића. Долази се до закључка да је 
управо та сарадња произвела ин-
тернацију Срба у Косовском помо-
рављу 1943. године. Посебно је 
трагична прича о страдању Срба у 
злогласној ''Кауши'' у Гњилану. У 
тој згради је функционисала Скуп-
штина општине Гњилане све до 
1999. 

Трећи важнији сусрет мог деде 
Благоја са капетаном Лазићем до-
годио се 17. или 18. новембра 1944. 
Гњилане је ''ослобођено'' од парти-
зана 16. новембра 1944. У ослобо-
ђењу Космета је најпре испред 
партизана напредовала бугарска 
војска. Краљ Петар Други је, као 
што је познато, под притиском Чер-
чила прочитао проглас преко радио 
Лондона да се војска генерала Дра-
гољуба Михаиловића стави под 
команду Броза. Тај позив капетан 
Лазић је прихватио и постављен је 
за команданта партизанске артиље-
ријске јединице. Он је у ослобо-
ђењу Бујановца од Немаца изузетно 
дао допринос својом способношћу 
и храброшћу. Такође је допринео и 
у ослобађању Гњилана, Урошевца, 
итд. 

Тих новембарских дана парти-
зани су мобилисали Србе. И мој 
деда је био мобилисан. На срећу, 
након неколико дана, на свој за-
хтев, деда је ослобођен мобилиза-
ције као хранилац породице. Но 
свакако се срео са Лазићем, сада 
као партизаном. Деда је био изне-
нађен чином преласка капетана Ла-
зића у партизане и то добровољно. 
Цитирам дедине речи: ''Драгутине, 
откуд ти овде, шта се дешава! 
Ћути, Блажо, мутна вода, морао 
сам да бих спасао главу. Дат ми је 
исти чин и да командујем артиље-
ријском јединицом, тако да сам се 
изузетно показао у ослобођењу 
Бујановца. На дедино упозорење - 

чувај се, Драгутине, немој им веро-
вати, одговорио је: Не брини, 
Блажо, знам шта радим''. 

И тако су се разишли. На жа-
лост, та дедина опаска се обисти-
нила, јер му је Влада Поповић, као 
политички комесар Треће косовске 
бригаде, изрежирао кривицу на ос-
нову које је био осуђен на смрт. Ка-
петан Лазић је уложио жалбу на 
добијену пресуду. По жалби, капе-
тан Лазић је био ослобођен смртне 
казне. Међутим, Влада Поповић, 
знајући за ослобађајућу пресуду, 
свесно је предухитрио њено сту-
пање на снагу, па је капетан Лазић 
стрељан у близини Приштине 1945. 
године. 

Jедан  саборац капетана Лазића, 
звани Тонча, из Билинца код Гњи-
лана, причао је после рата да су он 
и остали саборци капетана Лазића 
који су били у саставу формиране 

четничке јединице у комплету пре-
шли у партизане. 

Тако је капетан Лазић имао при-
вилегију да су га у затвору обезбе-
ђивали неки његови борци. Нудили 
су му бекство, дајући му коња да 
побегне из затвора. Но капетан 
Лазић је одбио ту понуду, говорећи 
да је невин и да не зна шта му се 
ставља на терет. Зато се надао да ће 
бити ослобођен. 

Иначе, Влада Поповић је пред-
ратни правник, син Томе Попо-
вића, народног посланика 
радикалне странке, једног од сау-
чесника у атентату на браћу Радић 
из Хрватске, у скупштини Краље-
вине Југославије, који  се одиграо 
1928. После рата, Влада Поповић је 
живео у Београду. Био је професор 
на Правном факултету, судија 
Врховног суда Србије, а имао је и 
разне политичке функције.

Једна од ретких фотографија официра Првог косовског корпуса. С лева на десно: капетан Војислав Драговић, командант Грачаничке бригаде и 
заменик команданта 1. косовског корпуса, мајор Блажо Брајовић, командант 1. косовског корпуса, и Крсто Ђуровић, командир чете у 

Грачаничкој бригади. Драговић и Ђуровић су рођени у с. Ћурилац код Даниловграда, живели су у с. Дрваре код Вучитрна. Клечи: поручник Бајић

ОСЧ “Равна Гора” одржаће полугодишњи Конгрес у 
суботу 19. октобра 2019. са почетком у 9 сати ујутро на 
имањy Света Тројица у Бинбрукy, Онтарио, Канада 

 
OSC “Ravna Gora” will hold its semi-annual Congress 

on Saturday, October 19, 2019 starting at 9:00 am at the 
Holy Trinity Centre 2545 Guyatt Road, Binbrook, Ontario, 
Canada 
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Народ против црвеног режима
Насупрот уобичајеној комунистичкој пропаганди у полетној обнови и изградњи, комунисти су терорисали 
народ широм земље, а нарочито у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори (због покушаја атентата на 
Тита). Од Лике до Македоније деловале су јаке герилске групе, а комунисти током ноћи нису смели да се 
задржавају по селима

Ексклузивно: Амерички документ о стању у Југославији 1946.

пријатељи режима. Уз то, комуни-
стички агенти су ширили гласине 
да ће онима који не буду гласали 
(за Народни Фронт, прим прев.) 
бити ускраћена следовања хране, 
да ће бити отпуштени са посла или 
чак да ће им се трајно укинути за-
послење. Другим речима, попула-
ција је застрашена претњом да ће 
сви они који не буду изашли на би-
ралишта бити осуђени на живот у 
изолацији. 

9. Принудни откуп пољопри-
вредних производа по неразумно 
ниској цени изазвали су тешку оз-
лојеђеност сељаштва. Сељаци су 
навикли да своје производе нуде на 
слободном тржишту без икаквих 
ограничења.  Такве грамзиве ме-
тоде под присилом подсећају на не-
мачке окупационе мере одакле у 
ствари и потичу.  

10. Антисавезничка кампања 
(мисли се на западне савезнике, 
САД  и Велику Британију, 
прим.прев.) се наставља широм 
земље , отворено и преко тајних 
агената. У дневној штампи, на са-
станцима, јавним окупљањима и 
нарочито у војсци, антисавезничка 
пропагандна кампања наставља жи-
госање савезника као „империјали-
ста, капиталиста, угњетача народа, 
експлоататора радничке класе и 
центара реакције “. У званичним 
круговима, САД и Велика Брита-
нија се сада називају „нашим бив-
шим савезницима“. 

Србија:  
1. Активности опозиционих 

политичких партија су готово у по-
тпуности елиминисане претњама, 
хапшењима и физичким насиљем.  
Са изгнанством Милана Грола, не-
кадашњим потпредседником у Ти-
товој влади, Демократска странка је 
постала од безначајног утицаја. 
Вођа Радикалне странке , једне од 
највећих српских странака, Лазар 
Марковић, осуђен је на десет го-
дина тешке робије. Миша Трифу-
новић, који се из Лондона вратио у 
Југославију је ухапшен пре око два 
месеца. Лидера Независне Демо-
кратске странке, др Дуду Бошко-
вића, су претукли након што је 
издао анти-режимски манифест. 
Опозиционе новине не постоје.  

2. Очекује се да се ново поли-
тичко суђење  усмери према 
принцу Павлу Карађорђевићу који 
се налази у изгнанству, као и према 
бившим краљевским намесницима 
др Иву Перовићу , др Раденку 
Станковићу и Александру Цинцар-
Марковићу. Они се налазе у за-
твору УДБ-е у Београду од првих 
дана ослобођења. Њима ће се при-
дружити још неколико особа на оп-
туженичкој клупи како би 
попунили листу оптужених. Сви 
они ће бити оптужени за сарадњу 
са непријатељем.  Принц Павле ће 
се вероватно суочити и са оптуж-
бом да се, по наређењу британског 
министарства спољних послова , 
договорио са Немцима како би им 
се осигурало крило за наступајући 
напад на Совјетски Савез.  

У последњих неколико го-
дина, широј јавности су по-
стала доступна  документа 

америчке обавештајне службе ве-
зана за непосредни послератни пе-
риод.  Међу њима се налазe и 
бројни извештаји који говоре о си-
туацији и атмосфери страха и ре-
пресије наметнутој од новог 
комунистичког режима. Професио-
нални обавештајци, лишени емо-
ција, бележили су хладне чињенице 
које пружају занимљив и, све у 
свему, прилично тачан поглед на 
југословенску реалност у првим го-
динама након немачке окупације. 
На овом месту представљамо један 
типичан извештај из тог периода у 
интегралној форми.  Документ, да-
тиран на новембар 1946, налази се  
под регистарском ознаком „CIA – 
RDP82-00457R000300790008-8“.   

Унутрашња ситуација  
у Југославији 

Овај преглед политичких и еко-
номских токова се односи на све 
делове Југославије на крају 1946. 

1. Комунизација и колективи-
зација целокупне индустрије, еко-
номских и финансијских предузећа 
се убрзано наставља.  

2. Формирана је мрежа за-
друга под државним надзором са 
тежњом да обухвати целокупно се-
љаштво и примора их на деловање 
за комунистичке циљеве.  

3. Целокупна политичка опо-
зиција је укинута и њихово дело-
вање је строго забрањено. 

4. Две главне религије у 
земљи, православна и римокато-
личка, су прогоњене и онемогућено 
им је деловање с обзиром да их 
режим доживљава као главне 
центре и језгро политичке опози-
ције.  

5. Илегалне војне формације 
су углавном елиминисане. Међу-
тим, мале терористичке групације 
настављају да узнемиравају и ства-
рају тешкоће новој влади.  

6. Под притиском државе и по 
цену огромних  људских напора,  
обнова земље се наставља у вели-
ком обиму. Постигнути су запа-
жени резултати упркос свим 
потешкоћама.  

7. Народно незадовољство ре-
жимом је огромно али се у мањој 
или већој мери држи под контро-
лом државним терористичким ме-
тодама у угушивању било какве 
опозиције.  

8. Избори у новембру 1945 су 
одржани у таквој атмосфери те-
рора. Свака федерална УДБ-а (пре-
тходно ОЗНА) је имала посебно 
одељење  звано „изборна УДБ-а“ , 
чији је задатак био застрашивање и 
терорисање гласача. Током избора, 
нису постојале гласачке кутије опо-
зиције па су се избори свели на 
стварање евиденције оних који јесу 
и који нису гласали. Таква про-
цедура је имала јако застрашујуће 
дејство на  гласаче, дајући им до 
знања да ће сви они који су се усу-
дили да не гласају бити стављени 
на црну листу и означени као не-

3. Обавезно прикупљање жи-
тарица које је прописао режим на-
предује веома споро, нарочито због 
тога што се народ труди да сачува 
своје производе на све могуће на-
чине и тако избегне испоруку про-
извода упркос драстичним мерама 
које је прописала држава. У многим 
селима истакнути појединци су 
хапшени због избегавања испоруке 
робе; у многим местима широм 
Србије, нарочито у околини Хо-
моља, Шапца и Крагујевца, герила 
саботира и спречава прописане ис-
поруке. 

Герилске формације су 
бројне и делују широм 

Србије тероришући 
комунистичке присталице 
и владине функционере. У 
неким деловима, герилске 
формације броје 50 до 150 
људи. Тројке и нешто веће 

групе учествују у малим 
саботажама, разоружавању  
појединаца, плене храну и 

убијају истакнуте 
следбенике комунистичког 
режима , пале документа и 

подмећу пожар у 
задружним објектима. 

Готово свакога дана избије 
најмање десетак таквих 
инцидената. Истакнути 

комунисти не ризикују да 
преноће у српским селима 

4. Присилно придруживање 
„Народном Фронту“ се примењује 
под различитим изговорима и упо-
требом претњи. Отпор народа („На-
родном Фронту“) је приметан и 
манифестује се у различитим фор-
мама и снагом широм Србије. Ге-
рилске формације су бројне и 
делују широм Србије тероришући 
комунистичке присталице и вла-
дине функционере. У неким дело-
вима, герилске формације броје 50 
до 150 људи. Тројке и нешто веће 
групе учествују у малим сабота-
жама, разоружавању  појединаца, 
плене храну и убијају истакнуте 
следбенике комунистичког режима 
, пале документа и подмећу пожар 
у задружним објектима. Готово 
свакога дана избије најмање десе-
так таквих инцидената. Истакнути 
комунисти не ризикују да преноће 
у српским селима.  

Хрватска:  
1. Хрватска је и даље под 

утиском недавног осуђивања 
Алојзија Степинца . Људи су огор-
чени  а свештеници упркос наред-
бама држе мисе у његову част. До 
сада је било неколико случајева на-
пада комуниста на локалне свеште-
нике. Комунистички агенти током 
састанака користе помирљиву ли-
нију да се Степинац не третира то-
лико лоше у Лепоглави (државни 
затвор), те да  има на располагању 
две собе и куварицу . Текст Сте-

пинчеве одбране се шири Хрват-
ском илегално путем  летака.  

2.  Активности опозиције су 
примирене.  Бивши министар др 
Иван Шубашић се држи у кућном 
притвору. Маршенка Радић и Мира 
Кошутић су покренуле опозициони 
лист „Слободни Дом“. Само два 
броја су изашла а оне су брзо ућу-
ткане од државе. Маршенка Радић 
је у присуству УДБ-е морала да по-
тпише да се одриче од било каквих 
даљих политичких активности.  
Лидери Хрватске Сељачке 
Странке, инжењер Аугуст Кошу-
тић, др Бариша Смољан и други су 
недавно отпуштени из (заробље-
ничког) логора и њихова даља суд-
бина је неизвесна.  

3. Очекују се нова суђења, и 
то: 

- Др Влатку Мачеку, др 
Јурају Крњевићу, др Јосипу Тор-
бару и другим вођама ХСС-а  у из-
гнанству због сарадње са усташама.  

- Др Бариши Смољану, ин-
жињеру Аугусту Кошутићу и дру-
гима који се сада налазе у 
Југославији због сарадње са  уста-
шама и Немцима. Они су оптужени 
да су преговарали током 1944. са 
Кронхолцом, представником Хер-
мана Нојбахера, опуномоћеног ми-
нистра за Југоисток немачког Рајха.  

- Усташким вођама који се 
сада налазе у Југославији а испо-
рученим Титу од западних савез-
ника.  

4. Партизански функционери 
врше притисак на популацију да се 
придружи „Народном Фронту“. Ко-
мунистички агенти шире гласине 
да ко год не буде имао чланску 
карту Народног Фронта може 
остати без следовања хране или чак 
бити послат на тежак рад у Совјет-
ски Савез. 

Председник Владе 
Федералне Хрватске, др 
Владимир Бакарић, је 

критикован због тога што 
је пустио из затвора Ловру 

Матачића, истакнутог 
усташког вођу и још му 
вратио предратно радно 

место диригента у 
хрватској опери 

5. Председник Владе Феде-
ралне Хрватске, др Владимир Бака-
рић, је критикован због тога што је 
пустио из затвора Ловру Матачића, 
истакнутог усташког вођу и још му 
вратио предратно радно место ди-
ригента у хрватској опери. Бакарић 
је такође критикован због тога што 
има превише разумевања и толе-
ранције за одређене истакнуте лич-
ности у Хрватској из периода  пре 
ослобођења. Очекују се промене у 
Федералној Влади и јасно окретање 
политике „на лево“ у односу на по-
литику коју воде садашњи званич-
ници.  

6. Сељаци одбијају да се по-
тчине и избегавају испоруке жита. 
Чести су примери примене репре-
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сије на обе стране. Злоупотребе 
владиних миљеника провоцирају 
жестоки одговор Крсташа и разних 
герилских банди. У деловима Дал-
мације и Херцеговине још увек не 
могу да се оформе јавне комисије за 
откуп (жита, прим.прев) због тога 
што становништво одбија да се 
прихвати учешћа у њима тако 
мрским организацијама.  

Такозвани „пречански“ 
Срби – Срби који живе у 
Хрватској – који су се, 

током окупације,  већим 
делом придружили 

партизанима како би 
избегли усташке масакре и 

који су били главне 
присталице 

комунистичког режима у 
Хрватској, сада су 

незадовољни 

7. Такозвани „пречански“ 
Срби – Срби који живе у Хрватској 
– који су се, током окупације,  
већим делом придружили партиза-
нима како би избегли усташке ма-
сакре и који су били главне 
присталице комунистичког режима 
у Хрватској, сада су незадовољни. 
У деловима где су Срби већинска 
популација, у зонама Капела-
Дабар-Плитвичка језера, Личко 
Петрово село и Тушиловић-Војнић 
– Пјешчаница, илегални покрет 
„Бели Орлови“  стално спроводи 
саботаже и тероризам.  Партизани 
су три пута запалили шуме код 
места Капеле како би сузбили ак-
тивности које се наводно тамо раз-
вијају.  

Словенија: 
1. Словенија је изразито като-

личка и суђење Степинцу је иза-
звало веома неповољне политичке 
последице по тренутни режим. Као 
и у Хрватској, текст Степинчеве од-
бране се илегално шири путем ле-
така и одржавају се мисе и тражи 
његово пуштање на слободу. Свеш-
теник из Љубљане, Франц Фишер, 
који је одувек био познат по својим 
прокомунистичким наклоностима и 
који је подржавао Титову владу, је 
у знак протеста вратио све ордење 
и награде које му је доделила Ти-
това влада.  

2. Поред великог броја свеш-
теника подвргнутих мучењу, неко-
лицина се држи у затворима УДБ-е 
без икаквог правног основа:  Мар-
тин Јурчек, др Јозе Погачник, Јакоб 
Жагар, Ловро Седеј, Мирко Бартол, 
Иван Оленц, Дарко Слепшак и 
други. Због овога политички отпор 
словеначког народа је у сталном 
порасту. 

3. Изјава (Палмира) Тољатија 
након његовог новембарског спо-
разума са Титом у Београду  је 
имала  тешке последице на слове-
начку популацију. Значајан део те 
популације је у почетку био склон 
да подржи Титов циљ због његове 
наводне чврсте одлуке да Трст при-
поји Југославији. Споразум, са 
друге стране, јасно сугерише да је 
тај став напуштен. Извештаји из 
Љубљане наводе да су  чак и неке 
истакнуте присталице Титовог ре-
жима дубоко потресене и разоча-
ране оваквим исходом . На пример, 
министар Едо Марушић, је својим 
сарадницима изразио своје разоча-
рење и незадовољство режимом 
због овог компромиса.  

4. Крајем октобра пропа-
гандна кампања против Англо-аме-

ричких савезника је достигла врху-
нац слоганима „Смрт Савезни-
цима“ и „Смрт америчкој УНР-и“ . 

5. Константне су мале сабо-
тажне активности разних герил-
ских и националистичких група , 
пре свега у планинским пределима. 
Ове групе подстичу немир и таласе 
незадовољства код популације ши-
рењем пропаганде. Најактивније су 
групе код Похорја, Црног Врха и 
Брезовице.  

6. Словеначки радници су не-
задовољни јер су принуђени да до-
датно раде у текстилној 
индустрији, за производњу робе  
која се шаље  у Совјетски Савез, 
док су они сами врло лоше снабде-
вени одећом. 

Босна и Херцеговина: 
1. Широм Босне и Херцего-

вине, са мешовитом народносном 
структуром, је најизраженије дело-
вање Крсташа и разних других на-
ционалних група. Прилично велики 
оружани сукоби су чести и чини се 
боље координисани него у било 
ком другом делу Југославије. Раз-
новрсне банде константно кидају 
пруге, заустављају камионе и во-
зове, подмећу пожаре и нападају 
изоловане партизанске јединице. 
Током септембра, оружане банде су 
извршиле препад у Сарајево и под-
метнуле пожар у три велика мага-
цина. Пруга Сарајево – Славонски 
Брод је под сталним саботажним 
нападима. Двапут је нападнуто 
предграђе Брчког и више пута су 
нападнута снабдевања на „прузи 
младости“ на линији Брчко – Бано-
вићи. На широким  подручјима ко-
мунисти се не усуђују да се 
задржавају преко ноћи већ иду у 
веће центре са јаком партизанском 
стражом.  

2. Осим опште личне и мате-
ријалне несигурности, хроничан је 
недостатак новца, хране и одеће; 
сиромаштво је веома раширено.  
Народ Босне и Херцеговине је упр-
кос својој дугој историји мате-
ријалног сиромаштва , током рата 
подржавао и хранио партизане. За-
узврат су  им обећани бољи услови 
живота након рата.  Садашња 
тешка реалност их је горко разоча-
рала.  

3. Муслимани, који су биле 
главне присталице и носиоци новог 
комунистичког режима у Босни, 
сада формирају илегалне јединице 
„зелени кадар“. Они пружају паси-

ван отпор активним ометањем било 
које активности или мера донесе-
них од стране режима.  

4. Главни муслимански пред-
водници су  бивши министар др 
Сефкија Бехмен и Шахинагић. Њих 
двојица су наследници Мехмеда 
Спаха , вође Муслиманске Југосло-
венске Организације. Иако се Ша-
хинагић борио у партизанским 
редовима током 1943, недавно је 
избачен из њихових редова, док 
Бехмен живи у изолацији. Покре-
нута је јака кампања против њих 
двојице у „Сарајевском листу“. 
Авдо Хумо, један од муслиманских 
партизанских вођа и сада министар 
у влади Федералне Босне, њих 
двојицу је денунцирао као „не-
пријатеље народа“.  Ово би могла 
бити увертира за нови талас поли-
тичких суђења Титових против-
ника.  

Македонија: 
1. Нешто већи степен грађан-

ских слобода је дозвољено у Маке-
донији него у другим републикама, 
можда због непосредне близине бу-
гарске и грчке границе. Међутим, 
опште незадовољство режимом је 
веома високо.  Процене су да 25% 
становништва подржава садашњи 
режим, 25% становништва је про-
српског или пробугарског опреде-
љења док 50% становништва жели 
независну државу Македонију под 
Англо-америчким протекторатом.  

2. Некадашњи председник 
АСНОМ-а ,  актуелни председник 
македонског парламента, Антонов 
Ченто,  недавно је са још 13 чла-
нова парламента ухапшен у поку-
шају преласка грчке границе.  Ово 
хапшење је само увећало дубоко 
укорењено незадовољство владом 
Федералне Македоније.  

3. Комунисти до сада нису 
имали успеха у придобијању попу-
лације захваљујући томе што на 
јавне функције бирају некомпе-
тентне и неискусне не-Македонце, 
који немају никаквог утицаја и по-
штовања у народу.  

4. Почетком октобра се одр-
жавало политичко суђење у Ско-
пљу.  На листи оптужених су:  

Вија Сајковић,  командант чет-
ничког одреда Пореч ; Слободан 
Константиновић из Скопља; Алек-
сандар Сохољ, трговац из Скопља; 
Миодраг Петковић, службеник из 
Скопља; Предраг Тишенковић, 
члан народног позоришта у Ско-

пљу; Спаса Спасовски; Миливоје 
Васић; Цана Косанова и Борис Не-
сковски. Сви они су оптужени да су 
активно учествовали у илегалним 
герилским формацијама или да су 
са њима одржавали контакт.  

5. Постоје активне герилске 
групе које води син истакнутог 
српског вође из Првог светског 
рата Василија Трбића (Миливоје 
Трбић, прим.прев.).  Делују углав-
ном око Шар Планине.  Режим је 
неколико пута био принуђен да ис-
пољи екстремне мере попут па-
љења шума, како би герилске групе 
истерали на отворен простор.  

Црна Гора: 

1. Након покушаја атентата на 
Тита и његову пратњу  на црногор-
ском тлу током јула ове године, 
режим је предузео драстичне мере.  
Велики број комунистичких функ-
ционера је ухапшен, док су једи-
нице КНОЈ-а и регуларне 
формације замењене, због сумње да 
су на неки начин повезани са иле-
галним националним герилским 
групама.  

2. Такозвани „Зеленаши“, 
предвођени Крстом Поповићем, 
иако малобројни, уживају знатну 
подршку народа. Готово свака 
заједница, било које величине има 
свој илегални огранак повезан са 
„шумцима“.  Комунисти и њихове 
породице су у сталном страху од 
ових групација.  

3. У складу са прокламованим 
обрасцем спровођења „социјалне 
сигурности“ за партизанске поро-
дице, режим реализује спровођење 
великог броја људи из Црне Горе 
ради колонизације Срема и Војво-
дине. Међутим, терен, другачији 
климатски и радни услови на новом 
поднебљу су другачији и многи се 
тешко навикавају на нове услове.  
Због тога, многи од њих се, на соп-
ствену иницијативу,  враћају својој 
земљи.  Ова конфузија и разоча-
рења само продубљују већ по-
стојећу озлојеђеност.  

 

Са енглеског:  
Ненад Јаковљевић

Уобичајени призор у Београду после ‘’ослобођења’’: Грађани наилазе на леш човека убијеног током ноћи
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Суштинa комунистичке „антифашистичке борбе“, како је то описано у књиги протојереја Велибора 

Џомића „Страдање србске цркве од комуниста“

Јереј Васо: Ја сам војник Христов!
Историја

Свештеник Васо Поповић, 
парох Вучедолски у Митро-
полији Црногорско-Примор-

ској, син Петра и Јованке рођ. 
Шеровић, је рођен 10. маја 1914. го-
дине у Баошићу код Боке. Цетињ-
ску богословију је завршио са 
одличним успехом, а свештенички 
чин је примио 1939. године.  Руко-
положио га је викарни Епископ Бу-
димљански Николај (1874-1943).  
Рат га је затекао у Вучедолској па-
рохији код Никшића. 

Отац Васо Поповић је убијен од 
стране партизана почетком јануара 
1942. године, а потом је бачен у 
јаму. 

У памћењу је остао хришћански 
узвик овог Свештено-мученика.  
Он је тада довикнуо својим уби-
цама: „Платићете за ово пред Богом 
и људима“. 

Протојереј Милош Перовић из 
Никшића нам је о оцу Васу Попо-
вићу сведочио следеће:  „Отац Васо 
Поповић је 1941. године примио 
дужност Вучедолског пароха.  Ко-
мунисти су га крајем 1941. године 
ухапсили заједно са Ристом Бјели-
цом, председником вучедолске оп-
штине.  Одвели су га право у 
Манастир Пиву, а одатле у Горње 
Поље крај Никшића, где се налазио 
комунистички штаб Саве Коваче-
вића.  Мени је ово што говорим ис-

причао један високи функционер 
Комунистичке партије, али његово 
име не могу да вам откријем. Тај 
комуниста је био сведок тих дога-
ђаја. Причао ми је да му је било жао 
оца Васе и да се он пред комуни-
стима држао веома храбро, за раз-
лику од председника општине.  
Тада је Саво Ковачевић рекао оцу 
Васу да ће му поклонити живот под 

Црна Гора,  
лета 1942. године. Вађење 

жртава комуниста из јама
условом да приђе комунистима.  
Он на то није пристао. Саво Ко-
вачевић му је рекао да му остају 
жена и дете, али га је отац Васо 
прекинуо речима: ''Жена и дете 
остају на Божијој милости''.  Сава 
га је тада цинично питао да ли му је 
жао што гине.  Отац Васо је пред 
свим комунистима рекао: „Жао ми 
је што гинем од најсрамније пушке 

у Црној Гори, а то је твоја“. Сава 

Ковачевић је, видевши таквог ду-

ховног лава, још једном понудио да 

буде његов војник. Отац Васо је ис-

поведнички одговорио: „Не! Не 

пристајем! Ја сам војник Христов и 

ничији више!  Одатле су га одвели, 

убили и бацили у јаму“.

The essence of the Communist “Anti-fascist struggle” as described in a chapter out of Prota Velibor Džomić’s book 

„Suffering of the Serbian Church from the Communists“

Father Vaso: I am Christ’s soldier! 
History

Reverend Vaso Popović, 
Vučedol Parish priest in the 
Montenegrin and Coastal 

Metropolinate, son of Petar and Jo-
vanka (nee Šerović), was born on May 
10, 1914 in Baošić near Boka. He 
completed the School of Theology in 
Cetinje with great success and re-
ceived the rank of Reverend in 
1939.He was ordained by the Vicar 
Bishop Nikolai of Budimlija (1874-
1943). The war caught Father Vaso in 
the Vučedol parish near Nikšić. 

Father Vaso was killed by the Par-
tizans in early January, 1942, and sub-
sequently thrown into a pit. 

The exclamation of this Christian, 
a Holy Martyr remains in memory. He 
called out to his murderers, "You will 
pay for this before God and men." 

Very Reverend Miloš Perović 
from Nikšić testified about Father 
Vaso Popović: “At the end of 1941, he 
was arrested by the Communists to-
gether with Risto Bjelica, the mayor 
of Vučedol. They took him straight to 
the Piva Monastery and from there to 
Gornje Polje near Nikšić where Sava 
Kovacević's communist headquarters 
was located. A senior Communist 
Party official confessed to me what I 
am about to tell you, but I cannot re-
veal his name. This communist wit-
nessed the event.  

He told me that he felt sorry for 
Father Vasa and that he behaved very 
bravely before the communists unlike 
the mayor. Savo Kovačević then said 

to Father Vaso he would spare him his 
life provided he becomes a Commu-
nist, this he did not accept.  

Savo Kovačević reminded him of 
his wife and child, but Father Vaso in-
terrupted him with the words: ’’My 
wife and child are at God’s mercy’’.  

Sava then cynically asked him if 

Montenegro, summer 1942. One of the many victims of the Communists
he was sorry to die?  

Father Vaso responded to him be-
fore all the Communists there:  

“I’m sorry to die from the most 
shameful rifle in Montenegro, and that 
rifle is yours”!   

Savo Kovačević seeing such a lion 

hearted man before him asked him 
again to be his soldier. Father Vaso, 
realizing his fate answered as if at 
confession, and replied:  

“No! I do not accept! I am Christ’s 
soldier and no one else’s”!   

From there they took him out, 
killed him and threw him into a pit.
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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 second edition of Chronicling the Lives of Serbs in North America, I will be covering the life of Djuran 

“Djuro” Radusin who is interred in Woodland Cemetery in Hamilton, Ontario

Djuran Radusin
Chronicling the Lives of Serbs in North America

By George VUJCIC 
 

Djuran “Djuro” Radusin was 
born on April 13, 1920 in the 
village of Grab in the Gracac 

District of Lika (part of the larger re-
gion known as Krajina) in the King-
dom of Serbs, Croats and Slovenes 
(renamed to the Kingdom of Yu-
goslavia in 1929). He was born into a 
large family to Serb parents father 
Ilija and mother Sofija “Soka” (née 
Mijokovic). He was raised in a tradi-
tional Serbian household listening to 
songs of old that told of the heroic his-
tory of Serbs. His first name was also 
sometimes spelled as Duran “Duro”. 

In the Second World War, Radusin 
fought for the Allies as a unit sergeant 
of the Mountain Wolves in the Gracac 
Chetnik Brigade which was part of the 
First Lika Corps. The First Lika Corps 
was part of the larger Dinara Division 
commanded by Chetnik Vojvoda 
Momcilo Djujic with whom Radusin 
formed a friendship based on mutual 
respect later in life. 

On December 6, 1944, Radusin re-
treated with the Gracac Chetniks into 
the Velebit Mountains and continued 
through to the following places: Po pi -
na, Srb, Lapac, Baljevac, Vaganac, Ko-
rana, Dreznik, Licka Jaseni ca, Kapela, 
Da bar, Gacka dolina, Zuta Lo kva, No -
vi Vinodolski, Bribir, Ja se n je, Trn o vi -
ca, Garici and Vipava in Slo ve nia. 

On his twenty-fifth birthday on 
April 13, 1945, Djuran and the Gracac 
Chetniks fought a battle initiated by 
the Communist Partisans in Gorica, 
Slovenia. On the same day, the Gra-
cac Chetniks crossed the Soca River 

onto Italian territory. 
On May 2, 1945, Chetnik Vojvo-

das Djujic and Dobroslav Jevdjevic 
met with Allied commanders on Ital-
ian territory and on that day the battle 
between the Chetniks and the Parti-
sans ceased. On May 4, 1945, Djuran 
and the Gracac Chetniks arrived in 
Palmanova, Italy. On May 5, 1945, at 
about seven o’clock in the morning, 
the British command required the 
Chetniks to surrender their weapons. 
Djuran and the Gracac Chetniks were 
moved to the Cesena camp and then 
on to the Eboli camp. He moved from 
Eboli on April 14, 1947 with his Chet-
nik brothers and arrived at the Mun-
ster camp in Germany on April 18th. 
They left that camp on July 30, 1947, 
and arrived to Grossenbrode (also in 
Germany) on the same day. 

Djuran eventually moved to Sud-
bury, Ontario, Canada where he 
worked in the Inco nickel mine. At 
that time, in post-war Canada, there 
was a law that all new immigrants had 
to go to the North to work in mines or 
in logging and deforestation. They 
would have to work for a minimum of 
five years. If someone saved enough 
money to buy a house or open a busi-
ness, he could move to whichever part 
of Canada he chose. Who didn’t save 
enough had to work another five years 
and after ten years, people were free 
to move where they chose. He even-
tually settled in Hamilton, Ontario 
with his wife Elisabeth (born in Ger-
many) with whom he had two daugh-
ters named Julia and Milena. 

Like every warrior, Djuran didn’t 
speak often of his war days and like 
every hero, he was humble. On the 

rare occasions that he spoke of his 
war days, he spoke of the horrors that 
the Krajina Serbs faced at the hands 
of the Croatian fascist Ustashe who 
committed horrific crimes against 
Serbs, Jews and Roma. He would re-
mind people that remembering the 
Gracac Chetnik Brigade and its sol-
diers was not possible without men-
tioning the Serb population of Gracac 
– its youth, families and elderly and 
their service and contribution to the 
Chetniks. They were not only helpers 
of the Chetniks but their pillars of 
support as well. This is the reason the 
Partisans (and later the Communist 
Party of Yugoslavia) committed many 
cri mes against the Serbs of Gracac in 
an attempt to destroy them regardless 
of age and not differentiating between 
civilians and active fighters. It was 
rare that a family in Gracac didn’t ha -
ve someone in it that didn’t suffer at 
the hands of the Ustashe and/or the 
Par ti sans. 

Radusin was proud to have fought 
with the Chetniks who fought against 
two evils at the same time: Commu-
nism and Fascism. He is featured in 
the late Bogdan L. Bolta’s 1987 book 
Gracacka cetnicka brigada 1941–1945 
whe re his photo can be seen on page 
340. That photo and a photo of his gra -
vesite can be seen in this article as well. 

He always had Serbian interests at 
heart and always gave back to his Ser-
bian community. In the 1960s, Ra du -
sin donated and raised funds for the 
Saints Peter and Paul Serbian Ortho-
dox Church in Sudbury. In the 1970s, 
he helped bring over numerous rela-
tives from Gracac to Canada. From 
1978 to 1981, he was president of 

Radusin Investments Ltd. which he 
led alongside his wife. 

He remained true and loyal to the 
Serbian cause and his Orthodox Chris-
tian faith until the end of his earthly 
life. In August 1995, he lived to see 
history repeat itself and to hear of the 
tragic mass expulsion of Krajina Serbs 
– one of the biggest tragedies in Ser-
bian history. Surely, this had an effect 
on his health as well. Djuran Radusin 
passed away on September 13, 1995. 
His funeral was held on September 
18, 1995 at Hamilton’s Woodland 
Cemetery where he is interred in Sec-
tion 11, Lot 1708. May we always re-
member and be grateful to those who 
sacrificed so much before us. May 
God rest the soul of this Serbian hero 
and may his memory be eternal. Vec-
naja pamjat! 

Примери највећих злочина комуниста (2)
Историја

Ове податке сакупио је прота 
Милорад Симић из Чечаве: 

2-3. БОШКО ИЛИЋ (из Прода-
новића код Теслића), син Луке, 
рођен 1907. године, отишао у уста-
нак 1941, четнички првоборац. За-
робљен крајем јуна 1943. од 
партизана у пределу села Укринице 
и исте године јула месеца на свиреп 
начин убијен. Заједно са њим је за-
робљен и ликвидиран и један млади 
четник пореклом Рус АЛЕКСА 
НОЖИЛОВ. Обадвојицу су по-
убијали у непосредној близини све-
тог храма у Чечави у једном 
потоку, где су и закопани у тзв. „па-
сију гробницу“. Њихови сродници 

су стављали обележје, дрвени крст, 
на њихове гробове, који су „не-
стајали“, или пак иструлели, те по-
следњих година нису били 
видљиви. Пре него што су погуб-
љена ова два јунака, над њима је 
обављено веома тешко садистичко 
иживљавање (живе су их резали 
ножем и тестером, живе их пекли 
по деловима тела нагонећи да једу 
сопствено месо, клештима чупали 
бркове и браду, телефонском 
жицом везивали руке, пребијали и 
ноге и руке и ниједној кости скоро 
нису поштедели целовитост, а 
потом заклали и бацили у један 
прокоп од воде ископан после 
кише. Ту су их само мало затрпали 
неким лишћем и грањем, те су пси 
врло брзо почели да их извлаче, 
разносе и једу, да би потом мало 
боље били загрнути земљом. Ово 
недело учинише партизанске једи-
нице тзв. 2. крајишке бригаде. 

(Године Господње 1996, у суб-
оту 26. октобра, кости ових муче-
ника су извађене и на достојан 
начин пренете и сахрањене на Ста-
нојевића и Продановића гробљу. 
Ово Богоугодно дело на ини-
цијативу надлежног свештеника, 
протонамесника Милорада Симића 
– попа Миће, учини породица пок. 
Бошка. Да би се ово реализовало, 
много су помогле све јавне инсти-

туције МЗ Чечава, као и све оп-
штинске институције, где посебно 
истичемо МО и ОО СДС, Секцију 
Српског Сокола и др. Исто тако су 
они поступили и у каснијим слич-
ним подухватима у овом месту.) 

4-5. РАДЕ КОВАЧЕВИЋ, рођ. 
1921. год. и ДРАГУТИН КОВАЧЕ-
ВИЋ, рођ. 1923. год. синови Миле, 
рођена браћа, из Речана код Тес-
лића, били су обични цивили, бо-
ловали од тифуса. Тога дана и 
датума кроз ово село је наишла 
партизанска бригада под командом 
Богдана Кевчије, и са њима је био 
злогласни већ помињани Љубо Ка-
рача, коме је главни ратни реквизит 
био нож. Обадва ова рођена брата 
изнели су на постељи из куће и 
поред саме реке Укрине а наочиг-
лед старих родитеља Љубо Карача 
их је обојицу заклао, и потом обли-
зао крвави нож. Само пар дана 
после тога, а од тешких мука и жа-
лости за закланим синовима, обад-
воје њихових родитеља су 
поумирали. 

Одмах после овога трагичног 
догађаја, старији брат МИРКО КО-
ВАЧЕВИЋ, се до зуба наоружао и 
кренуо да освети своју болесну, 
трагично настрадалу браћу. Ко је 
год имао било какве везе са парти-
занима, или само мирисао на њих, 

он би га убио. Тако је чинио све до 
дана своје јуначке погибије 1946. у 
борби са партизанима – ОЗН-ом, 
када је наишао на њихову заседу у 
селу Ранковић код Теслића. 

6. САВО ГАЧИЋ, син Тоше, 
брат Бошков, из Речана код Тес-
лића, као цивил убијен је од при-
падника партизанских јединица 
под командом Б. Кевчије 1943. год. 
Обзиром да су се познавали од де-
тињства, њега је Богдан лично по-
звао као свога комшију да дође код 
њега, што је овај и учинио и понео 
са собом „половку“ тј. пола литра 
ракије, да ето на неки начин дома-
ћински почасти (команданта) Бог-
дана. И заиста Богдан је узео то 
поштење и наздравио за своје 
здравље а за покој душе Савине 
(тога који му је донео ракију), 
потом га довео у свој штаб, свезао 
га, мрцварио га убадајући га ножем 
у леђа, а потом га ликвидирао. 

7. ЂОРЂО ГОЈКОВИЋ, из 
Речана код Теслића, погинуо као 
цивил 1943. Пошао је ћерки у госте 
и идући преко једне стране сеоским 
путељком, партизани га угледали и 
почели се такмичити који ће га пре 
погодити. Дакле, служио им као 
жива мета и тако га убију. 

 
Наставиће се 

Прота Милорад Симић
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The Conflict of Serbs and Croats in America
Although the Serbs in Yugoslavia far out-numbered the Croats, here in the United States the number of Croat 

immigrants was three times greater than the number of Serbian immigrants

suggestion, but to my great surprise 
they shortly informed me that the rep-
resentative of the Croat Fraternal 
Union had refused to join the delega-
tion unless he was informed in ad-
vance of the contents of the statement 
to be made by the President. He also 
asked that the delegation to the Presi-
dent be accompanied by the political 
representative of the Croat Peasant 
party in the United States and, further, 
that the representative of the Belgrade 
government (meaning the Yugoslav 
Minister to the United States) have 
nothing to do with the delegation. Be-
lieving that he misunderstood the pur-
pose of the delegation, I tried to 
clarify it by asking the members of the 
Serbian organization to explain that 
this was to be a delegation of Ameri-
can citizens only, paying respects to 
their President. Consequently, the Yu-
goslav Minister had no place in it, and 
the representative of the Croat Peas-
ant party even less. Furthermore, to 
ask to be informed in advance of the 
contents of a statement of sympathy 
for Yugoslavia from the United States 
of America was a discourtesy to Mr. 
Roosevelt. 

Of course I had kept the govern-
ment-in-exile informed of all these de-
velopments, but, to my great surprise, 
on May 10 I received a telegram from 
Prime Minister Simovich instructing 
me to thank the President for his will-
ingness once more to show his sym-
pathy for Yugoslavia, but telling me 
"to abandon for the time being the re-
quest for the statement in view of the 
difficulties which had arisen in form-
ing such a delegation." And so this 
carefully planned public statement of 
sympathy for Yugoslavia, which would 
have meant so much to the people in the 
occupied country, was not made. 

This incident was highly charac-
teristic of the deterioration of relations 
between Serbs and Croats as the result 
of the collapse of Yugoslavia, and of 
the recriminations grow¬ing out of the 
question of responsibility for the de-

ognize the existence of the so-called 
Independent State of Croatia, and also 
protested the action of the Italian gov-
ernment, which had formally annexed 
large sections of the Yugoslav Lit-
toral, and the annexations by Bulgaria 
and Hungary of Yugoslav territory in 
the south and north. 

A single note signed by the Under-
secretary of State, dated May 24, cov-
ered all these protests. In this note, 
after recording the Yugoslav protests, 
the Undersecretary stated: "I desire to 
thank you for your courtesy in fur-
nishing me with this expression of 
your wishes and to reiterate the indig-
nation of this government and the 
American people at the invasion and 
mutilation of Yugoslavia by various 
member-states of the Tripartite Pact." 

The Axis and its satellites, Hun-
gary and Bulgaria, treated Yugoslavia 
as if it had ceased to exist legally from 
the moment of the occupation of its 
territory by their armies. They consid-
ered Yugoslav national territory as a 
no man's land and divided it among 
themselves as spoils of war. Germany 
annexed the greater part of Slovenia, 
while Italy took Western Slovenia 
(with its capital, Lyublyana), a large 
section of the Adriatic Coast and the 
Adriatic Islands. She made a gift of 
some southwestern provinces of Ser-
bia to her Albanian puppet. For their 
treacherous attacks, Bulgaria and 
Hungary were rewarded with large 
parts of Serbian territory. Bosnia and 
Herzegovina were included in the In-
dependent State of Croatia; this was a 
special tribute to Ante Pavelich for the 
services he had rendered to the Axis 
before and during the war against Yu-
goslavia. Thus the new Independent 
State of Croatia included within its 
borders a population of more than two 
million Serbs.  

During World War II, Fotic was 
ambassador of the Kingdom  

of Yugoslavia to America 
To be continued

Constantin Fotich: The war we lost (2)

One wedding in Novi Sad, 1927. Constantin Fotich sits right, Draza Mihailovich (with his wife) to the left

In an answer to a formal note I ad-
dressed to the Ameri can govern-
ment, informing it that "Hungary 

and Bulgaria had joined in the aggres-
sion of the Axis against Yugo slavia," 
President Roosevelt issued two 
proclamations, on April 15 and April 
24 respectively, branding those coun-
 tries as aggressors and stating that 
"Hungary [Bulgaria] having without 
provocation attacked Yugoslavia a 
war exists between Hungary [Bul-
garia] and Yugoslavia." 

From Athens, the Yugoslav gov-
ernment on its journey into exile went 
to Jerusalem, where it remained two 
months before going finally to Lon-
don. From Jerusalem I received in-
structions from the government on 
April 23 to ask the President whether 
he would be willing to issue a state-
 ment saying that the United States 
would help toward the re-establish-
ment of an independent Yugoslavia 
when the time came for peace to be re-
stored. I transmitted this re quest im-
mediately to the Undersecretary of 
State, pointing out that such a decla-
ration would greatly encourage the 
peoples of Yugoslavia and give them 
strength to resist the severe regime 
which the Nazis were imposing on the 
oc cupied country, especially on Serbia. 

A few days later the Undersecre-
tary informed me that President Roo-
sevelt would willingly issue the 
declaration for which the Yugoslav 
government had asked. He asked me 
whether it would not be a good thing 
for the President to make such a state-
ment to representatives of the most 
important organizations of Americans 
of Yugoslav de scent. Afterward, if 
such a plan were adopted, the Presi-
dent would receive me to inform me 
officially of the statement he had 
made, and I would then transmit it to 
the government-in -exile. 

I immediately went into consulta-
tion with several American-Yugoslav 
organizations, notably the Serb Na-
 tional Federation, to make the neces-
sary arrangements. I suggested that 
they should form a delegation consist-
ing of two members each from the 
Serb, Croat, and Slovene or ganiza-
tions, who would ask to be received 
by the President to express their grat-
itude to him. The President, I had been 
assured, would answer by affirming 
his continued interest in Yugoslavia 
and by promising his help in restoring 
her independence. I further suggested 
to the President of the Serb National 
Federation that he ask the Chairman 
of the Croat Fraternal Union to be the 
spokesman before the President. I 
knew that this little arrangement of 
"protocol" would be somewhat re-
sented by my Serbian friends. But I 
pointed out that, although the Serbs in 
Yugoslavia far out numbered the 
Croats, here in the United States the 
number of Croat immigrants was 
three times greater than the num ber of 
Serbian immigrants. In view of the 
difficult situation of Yugoslavia and 
the importance of the statement the 
President was about to make, I asked 
them to forget their grievances. 

With some difficulty, I finally per-
suaded the leaders of the Serb Na-
tional Federation to follow my 

feat. Dr. Machek, scarcely one week 
after he had finally joined the govern-
ment of General Simovich, left the 
cabinet in Sarajevo during the retreat 
and on April 10 returned to Zagreb "to 
be among his people in these difficult 
days." He arrived in Zagreb while the 
Yugoslav government was still in the 
country and the struggle with the Axis 
was at its height. That same day, April 
10, the Independent State of Croatia, 
with Ante Pavelich at its head, was 
proclaimed in Zagreb. 

When he left the government of 
General Simovich, of which he was 
still Vice-Premier, Dr. Machek dele-
gated Dr. Juray Krnyevich to be his 
substitute and, with Dr. Juray Shutey, 
Minister of Finance, to represent the 
Croat Peasant party. The three other 
Croat ministers, also members of the 
Croat Peasant party, returned to Zagreb. 

The accession of Dr. Krnyevich, a 
Croat nationalist, known for his lack 
of sympathy for the Serbs, did not 
help to smooth the already strained re-
lations between the Serbs and Croats. 
The government-in-exile, with its new 
vice-premier, was never able to agree 
upon a joint statement on the war aims 
of Yugoslavia. Even the simple decla-
ration, issued in Athens on April 19, 
of its intention "to continue the fight 
on the side of our Allies until final 
victory," was debated by the govern-
ment for three days before the mem-
bers agreed on it. Dr. Krnyevich 
seemed more interested in bringing 
about the independence of Croatia 
than in the reestablishment of Yu-
goslavia as a state. 

On May 10, 1941, on instructions 
from the government-in-exile, I 
lodged a formal protest with the Sec-
retary of State against the unlawful 
creation of the Independent State of 
Croatia by the Nazis. Hitler's action in 
destroying the juridical status of oc-
cupied territory was in flagrant viola-
tion of international law and the 
Hague Conventions. Therefore, the 
Yugoslav government refused to rec-


