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Нова ‘’корона’’ угрожава људске животе широм света,
уништава економије многих држава, али, такође, прети

демократским системима.
ФОТО: Њујорк почетком априла. Снимио М. Милатовић

‘’КИНЕСКИ’’ ВИРУС
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УВОДНИ СТУБАЦ
ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС

Усреду, 18. марта 2020, у Ср -
би ји је уведен полицијски
час, први пут после 75 го-

дина. Последњи пут комунисти су
уво дили полицијски час 1945. го-
дине. Трајао је од сумрака до сви-
тања.

Чим је донета ова мера, медији
су одржали краћи час из историје.
Сао пштено је да су полицијски час
по следњи пут заправо уводили Не -
мци, током окупације. Просто, тако
функционишу комунисти. Не желе
да знају оно што им не иде у при-
лог. А свакако им не иде у прилог
да су, пре ових сада, полицијски
час уводили њихови дедови, према
Ти товој инструкцији да се ‘’у Ср -
би ји морају понашати као окупа-
тори’’.

Испрва, полицијски час је уве-
ден од 20 часова. После је то пове -
ћа но на време од 17 часова поподне
до 5 часова ујутру. Па додатно за
скоро цели викенд. За старије од 65
година полицијски час је уведен не-
прекидно, изузев недељом од 3 до
7 ујутру. Само тада смеју напуш-
тати станове.

Свему овоме претходило је уво-
ђење ванредног стања. Последњи
пут, ванредно стање је увођено у
вре ме атентата на Зорана Ђинђића,
а претпоследњи пут 9. марта 1991,
после демонстрација опозиције у
Београду.

Ванредно стање проглашава
Ску п штина. Али, овога пута она
није ни сазивана. Ни почетком ап -
ри ла није сазвана, мада, би, при
уво ђењу ванредног стања, требало
да заседа непрекидно.

По закону, током епидемија не
уводи се ванредно стање, већ се
про глашава ванредна ситуација.
Али, комунистима је још Тито ре -
као да се ‘’не држе закона као пијан
плота’’.

Ванредно стање је слично рат-
ном стању. На пример, могу се хап-
сити новинари. И одмах је
ухап шена једна новинарка.

Ни једна држава западног света,
током ове пандемије, није увела ни
ванредно стање, ни полицијски час.
Међутим, то је чинила Кина, и то
чине неке земље тзв. трећег света.
То што им се Србија сада придру-
жила, нема везе са коронавирусом,
већ са једним другим вирусом, нај -
о паснијим у историји човечанства.
То је вирус комунизма. Напада мо -
зак и веома тешко се лечи. Забеле-
жено је преко сто милиона жртава
овог вируса. То је два пута више
жртава него у случају ‘’шпанске
гроз нице’’, која је владала од 1918.
до 1920. године. Иначе, ова грозни -
ца добила је име по томе што је
Шпа нија прва признала епидемију.
Зато се обично мисли да је она у
Шпа нији и настала. А није. И та
епидемија дошла је из Кине.

Милослав Самарџић

Српска православна црква ће применити све пре-
поруке, саопштио је Свети архијерејски синод
поводом најновијих препорука Владе Србије да

се, ради сузбијања коронавируса, верски обреди на
отвореном и у верским просторима врше без присуства
верника. 

Црква неће прекидати служење свете литургије
нити престати да причешћује вернике јер је то ствар
око које се не може расправљати: она представља
основу наше вере у Бога живога, пише у саопштењу.

Прецизира се да то конкретно значи да ће се у
храмовима у току богослужења налазити свештеник
(или свештеници) са ђаконом, појцима и црквењаком
(како је где потреба и прилика).

"Позивамо све вернике старије од 65 година, као и
млађе слабијег општег здравственог стања и слабијег
имунитета, да се наредних дана и недеља уздрже од до-
ласка у храмове на света богослужења и ни себе ни
друге не изложе ризику", стоји у саопштењу.

"Понављамо: ризик није свето причешће (напротив,
њега примамо, поред осталог и 'на исцељење душе и
тела') већ реално присутна опасност од вируса, неза-
висно од светог причешћа, због његове експанзије на
сваком кораку у последње време’’.

РТС
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Упитан да прокоментарише саопштење Синода
СПЦ, да црква неће прекидати служење свете
литургије нити престати да причешћује вер-

нике, министар Лончар је рекао да морамо слушати
шта струка каже. 

"Изузетно поштујемо све, апсолутно. Верник сам,
идем у цркву, али почели смо ову причу тако да
слушамо шта струка каже, тако ћемо и да наставимо",
рекао је Лончар.  

Министар је поновио да ће се спроводити оно што
кажу стручњаци, којима се верује.

"То спроводимо да бисмо спасили људске животе и
остаћемо при томе. Нећемо ићи ни мање ни више од
онога што струка каже и иза чега стоји. Даћемо сву
подршку за то", рекао је Лончар на конференцији за
новинаре на којој су саопштени најновији подаци о ко-
ронавирусу у земљи.

РТС
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Баук короне кружи, не само
Европом, већ и светом. Ово
парафразирање Карла Маркса

делује пригодно из најмање два
разлога. Први је тај, што вирус по-
ново долази из Кине, једне од пре-
остале три комунистичке државе.
Сем еболе, која је настала у Аф-
рици, све остале пандемије потекле
су из Кине. Други разлог је што
многе земље у којима је демократи -
ја још ровита, током ове пандемије
примењују управо ко  мунистички
метод, заснован на репресији према
становништву. Истовремено, неки
светски левичари, попут бившег
британског премијера, лабуристе
Гордона Брауна, користе прилику
за ширење идеје глобализма. Они
тврде да је најзад куцнуо час да се
уведе једна светска влада, која би
била јача од влада свих појединач-
них држава.

Како је почела ова пандемија? У
основи, као и претходне. Кина је
земља са највише сиромашног ста-
новништва у умереном климатском
појасу. Стотине милиона људи у
овој земљи нема довољно хране и
дословце једе све и свашта. Тиме је
драстично повећана могућност пре-
ласка вируса са животиња на људе.
Такви вируси збирно се зову ''коро-
навируси''. Ово је већ 19-ти по реду,
од 1970-тих година, када је откри-
вен први.

Кина је легло зараза не зато што
је у питању жута раса, већ што има
комунистички систем, познат по
репресији, контроли грађана, др жа -
в ној интервенцији и изразитим
класним разликама. На једном полу

су богаташи – комунисти из вла-
дајућег апарата, који имају не само
сва материјална добра, већ и сва ов-
лашћења. На другој страни је сиро-
тиња, која је, по природи ствари,
много бројнија, јер ни један кому-
нистички систем још није успео да
створи релативно довољно добара
и услуга, попут капиталистичких
држава. Левичари широм света твр -
де да ће комунистичка Кина прва то
успети. Тврде, чак, и да је већ ус-
пела, о чему, наравно, нема говора.
Ти исти левичари, који су по пра-
вилу и глобалисти, под фирмом
"по литичке коректности", данас
гуше критику њихових "кинеских
при јатеља", који, узгред буди ре че -
но, остварују профит и за њихове
владајуће елите. Другим речима,
указивање на ''кинески вирус'' нема
везе са расизмом, нити је то кри-
тика Кине уопште, јер је то нација
древне културе, која је дала Конфу-
чија и која је измислила штампу и
барут далеко пре Европљана. И Ја -
па нци су народ жуте расе, па су
ство рили најразвијенију земљу на
свету. То свакако не би успели са
ко мунистичким режимом.

Елем, за разлику од неких дру-
гих вируса, коронавирус је доста
сла бији од тзв. обичног грипа. И
сада, почетком априла, када је пан-
демија на врхунцу, статистика ка-
зује да је смртност од ''обичног''
грипа већа чак и у Италији, која је
највише страдала. 

Оно што разликује овај вирус од
других, то је паника невиђених раз-
мера. Никада у историји није се де-
сило да се откажу све авионске
ли није, да привреда широм света

то лико страда, да се толико људи
затвори у своје домове. Милан Ми-
латовић, наш сарадник из Њујорка,
послао нам је преко 100 фотогра-
фија ''града који никада не спава''.
Сада, дакле, итекако спава. На ши-
роким булеварима, којима су доне-
давно аутомобили милели, ових
дана може се видети тек по неко во-
зило. На тротоарима којима се те -
шко пробијало од гужве, видимо
само усамљене пешаке. И фотог ра -
фе, који снимају до јуче незамис ли -
ве призоре.

Руски специјалиста за
Кину – живео је тамо 10

година и радио за агенцију
''Синхуа'', Николај

Вавилов, каже да је од овог
вируса, који је као и сваки

други, битније ко шири
панику, заговара
карантин, надзор,

полицијске часове, и
слично, односно, ко се

користи насталом
ситуацијом

Светски стручњак за епидемије,
др Абду Шаркави, упозоравао је
још првих дана пандемије:

“Далеко смо од решавања стања
са Ковидом-19. Приближиће се у
ваш град, болницу, пријатеља или
чак и члана породице који су вам
близу. Очекујте то. Престаните че-
кати да будете даље изненађени.
Чињеница је да сам вирус неће иза-
звати много штете када дође. Али
наше понашање и став ‘бори се за

себе изнад свега’ би се могао пока-
зати катастрофалним.“

И показао се. Зато је право пи-
тање, не како је почела пандемија,
него како је почела, и како се ра-
ширила, оволика паника?

На почетку панике, опет, стоји
један пример из Кине. Реч је о
видео снимку на коме се види како
људи на улици у десетомилион-
ском граду Вухан наводно у масама
падају од неког новог вируса. На-
равно, на улици се не пада ни од
једног вируса, али, видео је деловао
много јаче него Шаркавијеве речи
да корона ''неће изазвати много
штете''.

Руски специјалиста за Кину –
живео је тамо 10 година и радио за
агенцију ''Синхуа'', Николај Вави-
лов, каже да је од овог вируса, који
је као и сваки други, битније ко
шири панику, заговара карантин,
надзор, полицијске часове, и сли ч -
но, односно, ко се користи наста-
лом ситуацијом. Он сматра да су то,
ини цијално, млади кинески кому-
нисти, сконцентрисани у Вухану,
ко ји су у свађи са старим комуни-
стима из Пекинга. Ови млади кому-
 нисти, према Вавилову, уп ла шили
су се да ће бити смењени због сла-
бијих резултата, насталих делом и
због Трампових мера у царинском
рату против Кине. Другим речима,
изазвали су панику како би њоме
замаскирали те слабије резултате.

Иначе, млади кинески комуни-
сти, пише даље Вавилов, повезани
су са глобалистима и у Америци и
ши ром света, укључујући и Русију,
а циљ свих глобалиста је појачана
контрола становништва кроз диги-

‘’Кинески’’ вирус
Нова ‘’корона’’ угрожава људске животе широм света, уништава економије многих држава, али, такође,
прети демократским системима. Ко има највише користи од панике?

Тема броја: Пандемија

Њујорк у доба короне. Фото: Милан Милатовић



04 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER АПРИЛ 2020.

тализацију, што је практично ства-
рање неке врсте светског социјали-
стичког система. 

Подаци о брзом ширењу, а онда
још бржем заустављању епидемије
у Кини, у најмању руку су сумњи -
ви. Као комунистичка земља, Кина
нема механизам за долазак до тач-
них података: нема слободе говора,
мишљења, изражавања, нема опо-
зиције, независног судства, итд. У

у тој штампи се не могу наћи две
тачне реченице.

Ломбардија има највећу
концентрацију Кинеза у

Европи: око 70.000 до
100.000. Милано је имао
директну авио линију са
Вуханом. Ако није био

једини европски град са
таквом линијом, она је,

несумњиво, била
најпрометнија. У

такозваним лоу кост
аранжманима, крајем

прошле и почетком ове
године, хиљаде Кинеза

враћале су се у Милано...
Тако, ми не знамо ни колика је

била епидемија у Кини, ни  да ли је
уопште завршена. Знамо само да је
проглашена 23. јануара, када више
није могла да се скрива и када је
извоз кинеске робе нагло почео да
пада. Шта се тада дешавало у Кини,
може дочарати ТВ серија ''Черно-
бил'', о нуклеарној катастрофи у
Совјетском Савезу 1986. године,
која је такође објављена тек пошто
је нуклеарни облак стигао до дру-
гих држава. Ово скривање података
о новом вирусу, од најмање месец
дана, угрозило је цели свет, јер је
тај почетни период кључан за од-
брану од епидемије.

Централни комитет КП Кине
прогласио је најпре да је епидемија
обуздана, а потом, 29. марта, и да је
окончана, са око 3.300 преминулих.
Сада Кина стиче огромне профите,
јер док је привреда у великом броју
земаља укочена, њена ради пуном
паром.

Ипак, поменути видео снимак из
Вухана није био довољан да иза-
зове панику планетарних размера.
То се десило тек после стизања ала -
р мантних података из Милана и
околних италијанских градова.

Наиме, овај регион Италије,
Лом бардија, има највећу концент-
рацију Кинеза у Европи: око 70.000
до 100.000. Милано је имао дире к -
тну авио линију са Вуханом. Ако
ни је био једини европски град са

комунизму свако сваког обмањује,
а крајњи плод обмана је саопштење
Централног комитета, свеједно да
ли је потписано као саопштење За-
вода за статистику или неког дру-
гог тела. Ко жели, може проверити
овај механизам посетом ма које
биб лиотеке у Србији и читањем
шта мпе из, на пример, 1960-тих или
1970-тих година. Просто речено,
мимо спортске и сличних рубрика,

таквом линијом, она је, несумњиво,
била најпрометнија. У такозваним
лоу кост аранжманима, крајем про-
шле и почетком ове године, хиљаде
Кинеза враћале су се у Милано. Са-
знавши за епидемију у Вухану, ита-
лијанске власти почеле су да
кон тролишу да ли неко од поврат-
ника има симптоме грипа. Конт-
рола није могла бити ефикасна, јер
носиоци вируса корона немају
симптоме првих дана, а ако су
млађе особе, у великом броју слу-
чајева не мају их уопште. Ипак, Ки-
нези који су дошли јавили су онима
кући за контролу, па су ови почели
да пристижу другим каналима. На
пример, авионом Пекинг – Рим, па
онда возом до Милана.

На овај начин, коронавирус се
брзо проширио северном Италијом.
Власти нису давале знак за узбуну,
како не би пропала сезона скијања
у Алпима. Тако се вирус проширио
и на запад Аустрије, исток Фран-
цуске и југ Швајцарске. А одатле у
све земље из којих скијаши долазе
на Алпе, укључујући и Шпанију и
По ртугалију.

Северна Италија је један од
најразвијенијих делова Европе. Уп -
раво због ње, Италија има 25 по сто
већи бруто друштвени произ вод од
Русије. И здравство у свее рној Ита-
лији је међу нај разви јенијима у Ев-
ропи и свету. Оно је усмерено ка
потребама појединих пацијената, и
то успешно, јер је људски век овде
битно продужен. Број особа ста-
ријих од 80 година у Ломбардији се
мери милионима. У глобалу, само
Јапан има дуговечније станов-
ништво од Италије.

Наличје медаље је да комплетна
европска медицина већ деценијама
потцењује епидемиологију, смат-
рајући да су епидемије ствар про-
шлости. Милански лекари у стању
су да изведу најкомпликованију
операцију на срцу, али не могу да
се носе са епидемијом, чак и када је
слаба. Специјално, италијанске
бол нице су баш уочи епидемије ра -
с продале респираторе и другу оп -
рему неопходну у оваквим
случајевима, сматрајући да им није
потребна. Испоставило се, такође,
да су најбољи лекари и медицинске
сестре већ отишли у земљу која
нуди боље плате – у Немачку. На
све то, погодило се да најновији ко-
ронавирус ''гађа'' баш старије од 80
година, који имају једну или више
дијагноза опасних по живот. Овде
је таквих, дакле, највише у целој
Европи.

Међутим, ни то све није било
довољно за катастрофу. Следећи
окидач била је хитна помоћ. Наиме,
у Италији, за разлику од Србије,
или Америке и низа других земаља,
просторије хитне помоћи нису фи-
зички одвојене од болница, баш
због оваквих ситуација. Свака епи-
демија подразумева аутоматску за-
брану посета болницама и друге
мере заштите да вирус не дође до
најугроженијих.

У Италији, дакле, кола хитне по-
моћи возе болесника са акутним
проблемом везаним за дисање –
право у болницу за плућне болести.
Тако су одједном у велики број
бол ница одвезли заражене корона-
вирусом и он је захватио скоро све
пацијенте – тј. хиљаде пацијената.
Они су почели масовно да умиру,
на десетине, па на стотине у једном
дану. Та вест је обишла свет и тек
она је изазвала светску панику. Да -
нас се вести шире у једној рече-

Фото: Милан Милатовић, Њујорк

АМЕРИЧКИ МЕТОД И КИНЕСКИ
МЕТОД ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Разлике између ова два метода у основи су следеће:
- У америчком методу држава помаже онима који су изгубили јер

је бизнис укочен. Сенат и Конгрес су, на Трампов предлог, одлучили да
се додели помоћ у износу од три хиљаде милијарди долара, како за
фирме, тако и за оне који су остали без посла.

- У медијима постоји вишегласје и не шири се паника преко сваке
мере.

- О епидемији више говоре стручњаци него политичари.
- Предузимају се мере уобичајене током епидемија, попут забране

посета болницама и забрана масовних скупова, али, уместо забрана, до-
минирају савети грађанима.

- Не уводи се полицијски час нити друге репресивне мере према
грађанима.

- Грађани се не проглашавају кривцима.
Амерички метод примењује се у капиталистичким земљама. На при-

мер, премијер Канаде, у једном од својих обраћања јавности, током 12-
так минута, рекао је да ће сви који су због епидемије остали без посла
добијати помоћ од државе у износу од 2.000 долара сваке четири сед-
мице. Такође је набројао друге мере.

- Кинески метод је без пара за бизнисмене, који се у (нео)кому-
нистичким земљама пежоративно називају приватницима. Такође је без
пара за оне који су остали без посла.

- Медији су мање-више једнообразни и шире велику панику. Де-
шавају се чак и хапшења новинара.

- Спроводе се репресивне мере према грађанима, попут поли-
цијског часа, и уопште масовно се крше грађанска права.

- О епидемији више говоре политичари него стручњаци, с тим
што и стручњаци неретко говоре у складу са политичким директивама.
Међу стручњацима се форсирају најекстремнији, у складу са трендом
ширења панике.

- Грађани се проглашавају главним кривцима и они сами у висо-
ком проценту тврде да јесу криви.

Кинески метод се по правилу примењује у комунистичким или по-
сткомунистичким државама, међу којима је, на жалост, и Србија. До-
душе, на вест да ће Америка пружити подршку угроженима, влада
Србије је већ сутрадан изјавила да ће такоће помоћи бизнисменима, али
и свим грађанима, у износу од чак пет милијарди евра. Међутим, између
ова два случаја постоји велика разлика. У Америци, Сенат је усвојио
Трампов предлог, са прописаним начином спровођења. У Србији, пред-
ставник владе дао је обећање да ће дати пет милијарди евра.
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Фотограф снима оно што још нико није видео: празне улице у Њујорку
ници. Није било простора за целу
причу, која се, у ствари, тада није
ни знала. Агенције су просто јав-
љале: Од коронавируса данас је у
Милану преминуло толико и то-
лико особа.

Када је прошао март,
пренети су подаци о

смртности у Италији за
прва три месеца током ове

и претходне три године.
Ови подаци аутоматски се

ажурирају на сајту
италијанске владе

www.italiaora.org. У
Италији је, дакле, у прва

три месеца ове године
преминуло 166.407 особа,
што је за 20.000 мање него
прошле и претпрошле, а за

27.000 мање него 2017.
године

Из дана у дан, број жртава био је
све већи. До краја марта било их је
13.000. Мањег одјека имале су ин-
формације да су преминули имали
једну до три смртоносне болести и
да су били у просечном добу од 80
година. Лекарске грешке нико није
ни помињао. Оне су покриване но -
вим таласима панике. И не само
оне. Јер, испоставило се да Немачка
и друге земље Европске уније нису
пру жиле помоћ Италији. Напротив,
сви су затворили границе. Показало
се, одједном, да дотадашња глоба-
листичка парола: ''Границе нису
важне'', не вреди пет пара. При
првом искушењу, свима су баш гра-
нице постале најважније.

Исто тако, испоставило се да у
целој Европи – са једним изузетком
у Немачкој – нема фабрика које
про изводе респираторе и другу
сличну опрему. Све су измештене у
Кину, Индонезију и остале земље
тог дела света. То јест, Европа је
остала без стратешких фабрика.

Тек после недељу дана, немачки
лекар, др Кенлајн из Кила, проко-
ментарисао је начин лечења па-
цијената у Италији, на основу
по датака из медицинског часописа.
Ме тоду је назвао исувише агресив-
ном, толико да лечење убија велики
број пацијената. У суштину, према
др Кенлајну, коронавирус је блажи
облик грипа и он такве пацијенте
пушта кући, без терапије, док су им
италијански лекари давали прејаке
лекове, који су им уништавали
имуни систем. Такође, овај лекар је
саопштио да Италијани за превише

умрлих пишу дијагнозу ''коронави-
рус''. Ако је неко имао рак, а онда
добио инфаркт и због тога пребачен
у болницу, где је добио коронави-
рус - а питање је да ли га је уопште
добио, јер су тестови у том првом
периоду били непоуздани -  уписи-
вано је да је преминуо од корона-
вируса. У Немачкој су као узрок
смрти и даље уписивали основну
болест.

После још недељу дана, и ита-
лијански лекари су почели да из-
носе сличне податке, тврдећи да је
чак до 98 посто преминулих за-
право преминуло од неке друге бо-
лести, а не од коронавируса.
Италија ће тек у наредном периоду
ажурирати статистике. Овако како
сада ствари стоје, испашће да су
током марта имали нагли пад
смртности од, на пример, инфаркта,
што није реално. 

Најзад, када је прошао март,
пренети су подаци о смртности у
Италији за прва три месеца током
ове и претходне три године. Ови
подаци аутоматски се ажурирају на
сајту италијанске владе www.ital-
iaora.org. У Италији је, дакле, у
прва три месеца ове године преми-
нуло 166.407 особа, што је за 20.000
мање него прошле и претпрошле, а
за 27.000 мање него 2017. године.

Још неколико дана касније, ис-
поставило се да се подаци на овом
владином сајту ипак не ажурирају
редовно, тј. да преминули из свих
покрајина још нису уписани. Како
сада ствари стоје, број преминулих
за прва три месеца 2020. године у
Италији, неће много одступати од
претходних година. Али, извесно је
да Милано и неколико околних гра-
дова имају више преминулих него
иначе.

Све у свему, епидемија са најно-
вијим коронавирусом, неће, на
срећу, бити упамћена по великом
броју жртава у односу на друге епи-
демије, већ по највећој паници иза-
званој икада. Тако поново долазимо
до питања: Ко има највише користи
од ове панике?

Као прво, то су поменути глоба-
листи и њихова жеља да оформе
светску владу.

Као друго, Саша Радуловић,
председник опозиционе странке
Доста је било, наводи Светску
здравствену организацију. На мно-
гим вестима о коронавирусу, на ин-
тернету, аутоматски ''искаче''
реклама СЗО. Радуловић сматра да
је она повезана са фармацеутском
индустријом и да свесно диже па-
нику на светском нивоу, ради

енормних зарада фармацеута.
Корист од панике имала је,  и

још има, Кина, јер није прекидала
производњу, барем не у највећем
делу земље.

Мање штете од других има
Скан динавска унија, о којој се све
више прича у Европи. Наиме, при
изласку из ЕУ, Велика Британија,
као што се од ње и очекује, имала
је резервни план. То је управо
Скандинавска унија, коју би, поред
Бри таније, чиниле три скандинав-
ске зе мље, плус Данска и Холан-
дија. Све ове земље, као по
договору, нај б ла же су реаговале на
коронавирус и њихова привреда је
најмање страдала.

Попут ових земаља реаговала је
и Немачка, као и Израел, али и Бе-
лорусија (једина земља у овом делу
света у којој нису отказане ни фуд-
 балске утакмице и друга јавна оку-
пљања).

Америка већ сноси тешке после-
дице. Специјално, председник
Трамп је додатно изложен прити -
ску америчких левичара и глобали-
ста. Они користе сваку, па и ову
при лику, да уклоне свог највећег
про тивника.

Тешке последице сносиће и Ру-
сија, која је управо прогласила цели
април као нерадан месец, с тим што
ће свима запосленима држава ис-
платити зараде.

Велике последице имаће и
Србија, јер је влада у Београду за-
вела најригидније мере у западној
хемисфери. Чак је довела и кинеске
‘’стручњаке’’, који су, природно,
предложили још више репресије.
Грађани би волели, ако их ми већ
немамо довољно, да су позвани
стручњаци из, на пример, Велике
Британије, или Немачке, али, си-
туација је таква каква јесте.

СРПСКИ ЕПИДЕМИОЛОЗИ
26. јануар 2020: 

Опасност далеко нижа од грипа
Кон је подсетио да је корона вирус опште познат вирус већ пола века...
"Ово што се сад дешава и што сад пратимо, још то нису стварни

подаци, то ће време прочистити, та смртност би могла да буде, како сада
изгледа, око два одсто, вероватно још и нижа. Што се тиче саме
опасности, далеко је нижа него код грипа, јер је потенцијал преношења
вируса далеко нижи", истакао је Кон.

26. фебруар 2020: 
Обичан грип је опаснији од корона

вируса
Инфектолог проф. др Мијомир Пелемиш навео је да је данашњим

састанком са председником Вучићем показано да је Србија озбиљна
држава.

"Видео сам вариолу веру, борио се против САРС-а и МЕРС-а, еболе,
код које је смртност 98 одсто, али никада нисам видео оволику панику
због новог вируса, који није непознат, јер његова породица вируса није
нова", рекао је Пелемиш.

Он је додао да корона вирус јесте озбиљна болест, јер оболева много
људи, али да је смртност мала, мада је, како се изразио, за сваког
појединачног пацијента, ако умре, она 100 одсто.

"Ми смо ту да се боримо да нам нико не умре, а умире се и од других
инфекција. Ово је болест са којом можемо да се носимо без икаквих
проблема, а обичан грип је опаснији од корона вируса. Нема разлога ни
за какав страх, имамо све, на свим нивоима, спремно и можемо да се
изборимо са овим вирусом", закључио је Пелемиш.

Проф. др Бранислав Тиодоровић сматра да од медија много зависи да
ли ће и у нашој земљи завладати паника.

"Важно је истаћи да више од 80 одсто људи заражених корона
вирусом пролази са обољењем благих карактеристика, где су
компликације веома ретке. То је добро, али то објашњава и начин
преношења, јер особа која се добро осећа слободно се креће и може да
зарази људе са хроничним болестима и остале угрожене групе", рекао је
Тиодоровић

3. април 2020: 
Највећа епидемија у једном веку!

Епидемиолог Предраг Кон је рекао да данас имамо најцрњи дан са
осам смртних исхода и креће стрми успон, пета недеља се јасно
најавила. "Питање је здравствене безбедности сваког појединца да ли
ће схватити да се налазимо у озбиљној ситуацији", упозорио је Кон.

Каже да број хоспитализованих прелази капацитете, и да нисмо
имали импровизоване боленице били бисмо у већем проблему. 

Одбацио је критике на друштвеним мрежама на рачун донетих мера,
истичући да је то напад на здравствену безбедност грађана. 

"Ми смо сада у епидемији која се дешава једном у веку", рекао је
Кон.  

НАПОМЕНА:
Др Кон познат је по афери са ‘’свињским грипом’’ из 2009. године.

Давао је катастрофичне прогнозе, тражећи да Србија купи 800.000 вак-
цина. Те вакцине су купљене, и онда бачене, јер је епидемија прошла.
Покренут је судски спор и једна жена је после суђења завршила у за-
твору.
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ПИШЕ: Мр Драган КРСМАНОВИЋ

Пандемија вируса корона (
КОВИД-19) уздрмала је
целу планету и произвела

последице до сада незабележене у
планетарним оквирима. Затворене
су границе, потпуно обустављен
ваздушни саобраћај, суспендоване
су основне грађанске слободе, а
економске последице ће, очито,
бити катастрофалне.

Телевизијским екранима и ин-
тернет сајтовима дефилују ката-
строфичари најављујући стотине
хиљада мртвих и правдајући сваки
вид репресије над „непослушним“
грађанима.

Уместо да се инвестира у
савремене медицинске

установе, побољша
стандард медицинских

радника, организује
ефикасан и одржив систем
превентивних прегледа, да

се обезбеди опрема и
лиценцирање научних и
фармацеутских установа
за контролу квалитета

лекова и вакцина много је
лакше увести полицијски
час и грдити непослушне

грађане који кришом
изађу да се прошетају на

свежем ваздуху
Опасност коју за здравље по је -

ди наца и целих нација представља

вирус КОВИД-19 не треба потце-
њивати. Вирус се веома лако шири,
посебно је опасан када услед ин-
фекцијом ослабљеног организма за
њим наступе компликације на
плућима што се код старијих па-
цијената може завршити смрћу.
Мере социјалне изолације и пове -
ћане личне и колективне хиги јене
делују потпуно разумно и кључне
су у сузбијању пандемије.

Али, по свему судећи, панде-

Има ли смрти и без короне?
Пандемија ће проћи, а по свему судећи, од ње ће највише профитирати политичке елите. Традиционални
диктатори ће прилику искористити да још јаче стегну непослушни народ који не поштује „великог вођу
који све ради за добро тог истог народа“. Увешће се и оснажити надзор над грађанима и легализација
неограниченог праћења кретања

Пандемија у Србији

мију вируса прати и пандемија ши-
рења страха која свој епицентар
има у политичким центрима моћи.

Кренимо од „реалне анализе“:
У Србији сваке године умре

нешто преко 100 000 грађана од
којих 97 000 „природном смрћу“
односно као последица старости и
болести. Међу болестима предња -
че болести срца и крвних судова од
којих умире око 54 000 грађана. По
последицама следећи узрочник
смрти је канцер од кога умире око
22 000 грађана, где смо проценту-
ално у европском „жалосном
врху“. Када су насилне смрти у пи-
та њу, на различите начине настра -
да око 3 000 грађана (самоубистава
око 1 200, у саобраћају око 600, ос -
тало су несреће на раду, несретни

случајеви, удари грома...док уби-
става  има око 160 односно далеко
мање од 1%, тачније 0,16 %). Ста-
тистички гледано сваког дана у
Србији умре „природном смрћу
око 270 грађана и још око 8 страда
у некој врсти несреће. Просечна
дужина живота грађана Србије је
око 76 година (жена 78, а мушка-
раца 74 године).

Па ипак ништа од онога што
иза зива смрт хиљада грађана Ср -
бије није ни близу изазвало толико
интересовање ни власти ни грађана
као епидемија „корона“ вируса. От-
клонити узроке велике смртности
грађана Србије захтева велики
напор и вишегодишпњи труд. Уса-
гласити наш традиционални „ба-
хати“ дух са здравим начином

Београдски сајам, велика хала, са 3.000 војничких лежајева. Ноћна мора
Београђана. Ако се некоме утврди корона вирус а иначе је здрав, могу га

сместити овде. Постојање вируса утврђује се кинеским тестовима.
Шпанија и Холандија вратиле су Кини све поручене тестове, јер су се
показали као непоуздани (у великом броју случајева показују да вируса
има и кад га нема). Почетком априла у овој хали лежало је 30 особа

Србија данас: Војска на улицама, са прстима на обарачима

Свакодневица у Србији: Полицијска кола са укљученим ротационим
светлима круже празним улицама. Полицијски час траје од 17 часова

до 5 часова ујутру
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  ис хране, вратити се посту и духов-
ности, обезбедити виши ниво хи-
гијенских навика и унапредити
општу здравствену културу је оз-
биљан залогај за цело друштво а
посебно за актуелну власт опчиње -
ну само медијским наступима и
рејтинзима.

Уместо да се инвестира у савре-
мене медицинске установе, побо љ -
ша стандард медицинских ра д ника,
организује ефикасан и одржив си-
стем превентивних прег леда, да се
обезбеди опрема и лице нцирање
научних и фар мацеутских установа
за контролу квалитета лекова и вак-
цина много је лакше увести поли-
цијски час и грдити непослушне
грађане који кришом изађу да се
прошетају на свежем ваздуху. 

Српско друштво данас убира
горке плодове дугогодишње поли-
тике која је „физичку културу“ као
оп шту филозофију обезбеђења
здра вог стила живота, посебно у
школском узрасту, потчинила „спо -
рту“ као својеврсном бизнису у
коме су спортисти само добро пла -
ћени радници или уметници (како
их ко посматра) а спортски клубови
финансијске корпорације. 

Србија је данас и извозник и ув -
о зник пољопривредних произ вода.
Док се са једне стране извози ква-
литетно месо и по љо привредни
производи, са друге се увозе остаци
при машинској обради меса који
код нас постају виршле и паштете
за осиромашене грађане. И поред
законске забране, ГМО соја је на
нашим њивама а други ГМО про-
изводи и на нашим трпезама. Бео-
град је ове зиме светска престоница
загађеног ваздуха а наши путеви су
се претворили у дугачке депоније
или што би један путник оценио
речима „Ни лепше земље ни веће
депоније“.

Поредећи са овом
страшном статистиком

ништа што прати „корона
вирус“ не може бити
толико убитачно да

оправда полицијски час,
медијску блокаду, тоталну

обуставу живота у целој
држави и епидемију страха

која се немилице шири
Поредећи са овом страшном ста-

тистиком ништа што прати „корона
вирус“ не може бити толико убита -
чно да оправда полицијски час, ме-
дијску блокаду, тоталну обуставу

живота у целој држави и епидемију
страха која се немилице шири.

Пандемија ће проћи а, по свему
судећи, од ње ће највише профити-
рати политичке елите. Традицио-
нални диктатори ће прилику
искористити да још јаче стегну не-
послушни народ који не поштује
„великог вођу који све ради за
добро тог истог народа“. Увешће се
и оснажити надзор над грађанима и
легализација неограниченог пра ће -
ња кретања. Опозиционари ће по
кратком судском поступку ићи на
вишегодишње робије због ширења
панике и подривања поверења у
власт. Властима у земљама са „уз д -
р маним“ економијама ће пандемија
добро доћи као изговор за њихове
вишегодишње пропусте, слабе про-
цене и нестручно управљање. „Ето,
како бисмо били успешни само да
нам није било пандемије“. Поли-
тичке елите „суверениста“ ће ку-
кати на међународну солидарност и
тврдити да је национална држава
једина гаранција безбедности и
просперитета док ће им „псеудоле-
вичарске“ елите одговарати како су
проблеми и настали јер није било
солидарности са „сиротим“ наро-
дима далеких земаља који таворе у

немаштини.
Само ће обични грађани раз-

апети између здравог разума и те-
левизијског екрана, док затворени
у стану гледају своју породицу и са
страхом ослушкују звук телефона
који може најавити губитак посла,
полако клизити у параноју.

Није проблем поштовати огра -
ни чено кретање. Наши су преци
провели две године у туђој земљи у
рововима Солунског фронта од-
војени од својих породица и своје
отаџбине и нису поклекнули. Наши
су преци провели четири године у
немачким заробљеничким лого-
рима изложени глађи и понижењу
и нису поклекнули. Одлуке власти
треба поштовати без обзира што су

оне често последица површних
процена и мотивисане потпуно не-
утемељеним разлозима. Живот сва-
ког човека је велика вредност и са
њим се не треба шалити. 

Али имајте у виду и да је људ-
ски организам јединствени спој ду-
ховног, психолошког и физичког и
да свако од нас може да се разболи,
и сви ћемо, пре или касније умрети,
али не смемо себи допустити да бу-
демо паралисани страхом и у том
страху изгубимо своје достојанство
постајући само биолошка бића
окренута  сопственом преживљава -
њу и неспособна на емпатију, ли -
чну жртву или отпор. То је управо
оно што владари медијског про-
стора желе да постигну.

Прилози за Српске Новине / Donations
to Serbian Newspaper

Радојка Огњеновић £20.
Мирослава и Никола Стојсављевић £20.
Радојка и Александра Огњеновић

за покој душе кума Мане Срдића £20.
Мирко и Милица Вукелић $100.
Ђорђе Николић $100.
Душан Мандић $100.
Прота Миољуб Матић $50.
Душан Мандић за покој душе Стевана Кангрге $50.
Душан Мандић за покој душе Мане Срдића $50.
Перица П. Совиљ $50.
Драган Селаковић $50.
Никола Иванчевић $50.
Душан Иванчевић $50.
T & Z Mijich $50.
Божидар и Сока Јелача $30.

САОПШТЕЊЕ
Због тренутне светске околности у вези са коронавирусом, 68-ми Кон-
грес Организације српских четника „Равна Гора“ заказан да се одржи
16-ог маја 2020. ће се одложити до даљњег датума.

ANNOUNCEMENT
Due to the current world situation regarding the coronavirus, the 68th Con-
gress of the Organization of Serbian Chetniks “Ravna Gora” scheduled to
take place on May 16th, 2020, will be postponed until further notice.

Александар Вулин, министар одбране, и Александар Вучић, председник Србије. На предлог Вулина, Вучић је
прогласио ванредно стање и увео полицијски час



08 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER АПРИЛ 2020.

ПИШЕ: Перица П. СОВИЉ

На Тромеђи Босне, Лике и
Далмације, српски народ се
27. јула 1941. дигао у борбу

против хрватских Павелићевих
усташа, а не против италијанског
окупатора. Усташе заузеше Грачац,
Лика, 12. априла 1941. године. Два
дана касније, италијанске мотори-
зоване трупе пролазе кроз Грачац,
према Книну, Далмација.

Другог августа 1941. године
ита лијанске трупе долазе у Грачац
и наређују усташама да га напусте.
Италијани у Грачацу по подрумима
нађоше око 300 Срба и Српкиња,
које усташе нису успели побити.
Све те Србе Италијани пустише
њиховим кућама.

Деветог августа 1941. године
Италијани су у Брушанима разору-
жали 30 усташа и протерали их из
српских села.

Дванаестог августа 1941. го-
дине, одржава се седница са два
италијанска официра на Отрићу,
Лика у кафани Николе Продано-
вића. Један од Италијана беше ка-
петан под именом Марушић, који
је говорио српски.

У име Срба присуствовали су,
из Лапачког среза мајор Бошко Ра-
шета, поручник Стојан Матић, тр -
го вац Пајица Омчикус, народни
по сланик Стево Рађеновић, Мирко
Марић, потпоручник Милан Тор-
бица и Неђо Кеча; из Грачачког
среза: поручник Мићо Лукић, Дане
Станисављевић-Цицвара, председ-
ник општине Грачац Никица Ста-
нисављевић, жандармеријски
на   редник Јово Т. Новаковић, жан-

дармеријски наредник водник Ма -
не Рибар, други Јово Новаковић,
Ти шљар, лугар Илија Стојисавље-
вић, Јаков Будимир, Глишо Ћук,
Ми лан Богуновић, Јаков Продано-
вић, Иле Брека, жандармеријски
наредник Милан Шијан, Стево Су-
чевић Немања; из далматинске Бу-
ковице калуђер Саватије, из Плавна
пот  поручник Обрад Бојанић; бо-
санске команданте заступали су
Мирко Марић и свештеник Илија
Родић. Заступали су Манета Рок-
вића, Илију Десницу и Никицу
Кец мана, који су били заузети у
борбама са усташама.

Поред четничких представника
и народних вођа, у преговорима су
учествовала и тројица познатих ко-
муниста: Ђоко Јованић, Гојко По-
ловина и Милан Танкосић.

Шта су устаници-четници за-
хтевали од Италијана? Прво, да се
италијанска војска не меша у нашу
борбу противу усташа и да не уче-
ствују са усташама у борби про-
тиву нас.

Други захтев италијанским офи-
цирима: да не дозволе усташама
употребу саобраћаја, линија које
пролазе кроз нашу територију, коју
ми контролишемо.

Треће, да италијанска војска у
домашају њихове контроле за-
штити српски народ од усташких
напада, који убијају и пале српску
имовину.

Ако италијанска војска буде по-
штовала ове захтеве, устаници -
четници неће нападати на ита-
лијанску војску.

Италијански официри пристали
су на све српске захтеве, са датом

Устанак на Тромеђи
Срби су дигли устанак против хрватских усташа, а не против Италијана. Комунисти су као главне
непријатеље видели српске четнике, а цели народ су покушавали да натерају, уместо да се брани од усташа,
да напада Италијане

Историја

часном речи, да ће овај споразум до
краја поштовати. Италијани су одр-
жали њихову реч, све до капитула-
ције Италије, 9. септембра 1943.
године. Тај се споразум налази у
војној архиви у Риму, јер је капетан
Марушић све ставио на папир.

Капетан Марушић затражио је
да са српске стране двојица пот -
пишу споразум. Међу Србима неко
предложи мајора Бошка Рашету,
као мајора, најстаријег по чину.
Мајор Рашета то одби, са мотива-
цијом, да уместо њега то потпише
Ђоко Јованић као млађи и агилнији
за ову ствар. Ђоко Јованић се
прима и потписује споразум са
Италијанима. Други Србин потпис-
ник споразума био је Илија Утвић,
командир четничке чете на Отрићу.

Ђоко Јованић и Илија Утвић де-
це мбра месеца 1941. године напу -
ш  тају четнике и одлазе у
пар  тизане. Ђоко Јованић беше пр -
ви потписник споразума, који до
краја није одржао своју реч, да неће
нападати Италијане.

Почетком септембра 1941. го-
дине у Дрвару, Босна, одржано је
саветовање војних руководиоца са
подручја северне Далмације, Лике
и дела босанске Крајине. Личку де-
легацију предводио је комуниста
Хрват Марко Орешковић, који је
као члан ЦК КПЈ био један од ини-
цијатора и организатора савето-
вања.

Овом скупу присуствовали су и
четнични команданти: Поп Мом-
чило Р. Ђујић, Мане Роквић, Брана
Богуновић и Лазо Тешановић. Гла -
в на тема о којој се расправљало,
било је питање почетка борбе про-

тиву Италијана. На самом почетку
саветовања Момчило Ђујић и Ма -
не Роквић одлучно су се супротста -
вили вођењу борбе противу
Ита  лијана. Као такви они нису са -
че кали крај саветовања, већ су оти-
шли на њихове територије,
спре  мајући планове за борбу про-
тиву партизана.

На завршетку саветовања ус-
војена је заједничка резолуција о
почетку оружане борбе противу
Италијана. После Дрварске резолу-
ције одмах се приступило спрово-
ђењу војно-политичких припрема
за прве борбене окршаје са Ита-
лијанима. Код једног броја људи –
Срба, у селима Лике, владао је
страх и неверица у могућност ус-
пешне борбе противу италијанске
армије, која је била далеко бројнија
и технички надмоћнија од парти-
занских јединица. Поједини Срби
су отворено говорили, да је то
НАЈОБИЧНИЈА АВАНТУРА, КО -
ЈА ВОДИ У ПОТПУНО УНИ Ш-
 ТЕЊЕ СРПСКОГ НАРОДА И
ЊЕГОВЕ ИМОВИНЕ.

Због таквог расположења, у ср -
п ско село Вребац дошли су Хрват
Ја ков Блажевић и Србин Милан Ку-
прешанин, командант партизанског
батаљона ВЕЛЕБИТ. Блажевић бе -
ше секретар Окружног ко  митета
КПX за Ли ку. Међу партизанима у
Вре бцу атмосфера је била доста на-
пета и на моменте експлозивна. И
поред свега, решено је да се крене
у борбу противу Италијана.

На састанку у Дрвару су прису-
ствовали Милан Купрешанин, Пе-
рица Клеут, Јоцо Његомир и Јаков
Блажевић.

Српски устаници у Лици
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21. децембра 1941. године, парти-
зани нападају Италијане на желез-
ничким пругама Рибник, Лички
Осик, Госпић. Италијани су саче-
кани кад су ишли од Врховина
према Кореници, Лика. Партизани
нападају Италијане и на Љубову,
23. и 24. јануара 1942. године. То су
били партизански батаљони
''Марко Орешковић'', ''Огњен
Прица'', ''Крбава'' и ''Велебит''. Пар-
тизани се хвале колико изгину и би
рањено Италијана и шта је све за-
плењено од војне спреме, укљу-
чујући тенкове и топове.

Разговор између два партизана,
и то: Србина Стеве Косановића-
Јабучара, политичког комесара
девет партизанских батаљона, и
Хрвата Симе Балека. Сима Балек
беше предратни новинар хрватског
''Дневника'' и члан Централног ко-
митета Хрватске, партизански ко-
месар за Лику.

Разговор беше половином лета
1942. године у збегу крај СЛУЊА.
Стево Косановић-Јабучар поред
осталог каже Балеку: ''Пронела се
вест да је војвода Ђујић заробљен''.
Симо Балек: ''Познам ја тога по-
пину''. Јабучар: ''Где си га срео?''
Симо Балек: ''На конференцији на
Дрвару, где се одлучивало да ли ће
се отворити фронт противу Ита-
лијана''. Косановић: ''Како се то од-
лучивало?'' Симо Балек: ''Вође
устанка су се изјашњавале и ми смо
добијали. Кад је устао Ђујић све
нам је покварио''. Косановић: ''Са
чим то учини''? Симо Балек:
''Својим говором, који је био то-
лико ватрен и убедљив, да нам је
поколебао оне који су се претходно
изјашњавали за нашу ствар''. Симо
Балек наставља, где поред осталог
каже: ''Да је тај поп са нама вредио
би више од најбоље дивизије''. Тако
је говорио Хрват Симо Балек.

Стево Косановић-Јабучар са
Јоцом Еремићем прелази код чет-
ника у Гацку долину, априла 1944.
године. Јабучар постаје командант
Прве четничке бригаде у корпусу
Личкокордунашком, којим је
командовао четнички капетан
Миле Маријан. Јоцо Еремић по-
стаје помоћник капетана Миле Ма-
ријана. Са њима дођоше у четнике
Раде Ребић и Бранко Крајиновић, са
њих Срба партизана око 150.

У вези датума и неких догађаја
користио сам и књигу "КОРЕНИ
ВЕКОВНОГ ТРАЈАЊА" ВРЕБАЦ,
ЗАВОЂЕ, ПАВЛОВАЦ. Објављена
је у Београду 1991 године. Уредник
издања био је др Душан Драгоса-
вац. У књизи пише да им је у Метку
главни секретар био Хрват Јаков
Блажевић, који је 21. августа 1941.
године сазвао састанак свих коман-
даната и сеоских командира чета.
Ту је разматрана војна и политичка
стратегија у развоју устанка у
појединим селима.Тада је доне-
шена одлука о формирању герилс-
ког батаљона "ВЕЛЕБИТ". За
команданта батаљона изабран је
Милан Купрешанин. Ту је прогла-
шен и батаљон "ОГЊЕН ПРИЦА".

Последњих дана септембра
1941. године у Вребац долази једна
чета Италијана. Са италијанским
официром, командиром чете, раз-
говарали су: Јоцо Његомир, Јово
Драгосавац, Јосуро и Душан Њего-
мир. Италијански официр поред
осталог им је рекао: ''Ми смо дошли
у Вребац као пријатељи српског на-
рода. Срби су у праву што се боре
противу усташа. Ускоро ми ћемо
преузети сву власт у овој окупира-

ној зони. Тада усташе неће моћи
спроводити злочине над Србима.''

Стево Косановић-Јабучар
са Јоцом Еремићем

прелази код четника у
Гацку долину, априла
1944. године. Јабучар

постаје командант Прве
четничке бригаде у

корпусу
Личкокордунашком, којим

је командовао четнички
капетан Миле Маријан.

Јоцо Еремић постаје
помоћник капетана Миле

Маријана. Са њима
дођоше у четнике Раде

Ребић и Бранко
Крајиновић, са њих Срба

партизана око 150
Партизани онда сачекују Ита-

лијане на појединим местима,
поред пруге.  Италијани праве од-
мазде у појединим српским селима.
То беше 23. марта 1942. године.

Проглашава се девета бригада
Хрватске. Ту бригаду попуњавају
већином Срби из Врепца, Завођа и
Павловца.

Девета хрватска бригада -
командант бригаде Милан Купре-
шанин, а политички комесар
Милан Баста - напада четнике на
Радучу, 25. и 26. септембра 1942.
године.  У нападу учествује бата-
љон ''Мирко Штулић''. У књизи
пише, да су заробили 101 четника.
Погинуло је 10 четника. Погинуло
је 6 партизана и 8 рањено.

Ноћу 23. и 24. октобра 1942. го-
дине Девета хрватска бригада на-
пада грачачке четнике у грачачким
селима, под командом Милана Ку-
прешанина и Милана Басте. У
књизи пише да је у тој борби поги-
нуло 40 четника, укључујући и њи-
ховог команданта Дану
Станисављевића-Цицвару. Да су
заробили 65 четника, укључујући и
игумана манастира Крупа Саватија.
Партизани их у Брувну све постре-
љаше. Затим, пише да су погинула
3 партизана и да их је 5 рањено.

Четнике поново нападају 28. ок-
тобра 1942. године, на Великој По-
пини, у којој се налазило око 300
четника. Партизански напад на чет-
нике у Великој Попини није успео.

После се Девета хрватска парти-
занска бригада пребацила на Бо-
санско Грахово. Целог новембра
1942. године водила је борбу са чет-
ницима. Девета хрватска бригада је
онда преформирана у Трећу бри-
гаду Шесте личке партизанске ди-
визије, којом је командовао Ђоко
Јованић.

Јануара 1943. године прогла-
шава се Четврта италијанска офан-
зива на територији Лике. Ту су
учествовале две италијанске диви-
зије са око 32 хиљаде војника и са
огромном ратном техником. Трећа
бригада је бранила села на Плочан-
ском кланцу. У тим борбама уче-
стовали су и партизански батаљони
''Бићо Кесић'', ''Крбава'', ''Велебит'',
''Мирко Штулић'' и ''Божидар
Аџија''.

Италијани нападају српска села
и то Вребац, Завође, Павловац...
Спалише све куће, штале, појате и
остало. Ватра је прогутала све што
су људи вековима стварали. Било је
страшно гледати све у пламену.
Чули су се свукуда јауци народа,
лавеж паса и рика говеда.

Крајем јула 1942. године Ита-
лијани праве одмазду над српским
партизанским селима источно и се-
верно од Грачаца, Лика. Партизани
су из села Глогово сачекивали Ита-
лијане на железничкој прузи Мало-
ван, према Попини. Италијани из
авиона су бацали летке и опоми-
њали партизане, да престану са на-
падима на њихове војнике. Ако не
престану, Италијани ће бити при-
морани да пешадијом, авионима и
топовима заузимају и пале сва села
према Брувну, а то су: Глогово,
Село Сурле, Поље Губавчево, Ом-
сица, Село Совиљево, Кричковићи
и многа села према Брувну, чијих
се имена не сећам. Спалили су
Брувно и околна села Плећаши, Гу-
теше, Обрадовићи, Крајиновићи и
Чубрили. У Брувну беше главна
партизанска команда.

Срби партизани, под командом
КПХ, сачекивали су окупатора Ита-

Четници Дрварског одреда, под командом војводе Манета Роквића

лијана, само у српским селима, а
никад у хрватским. Зато су горела
само српска села.

На Отрићу, Лика, 12. августа
1941. године потписан је споразум
са Италијанима, да Италијани не
учествују са усташама у борбама
противу четника и да усташама не
дозволе да упадају у српска села на
Тромеђи Босне, Лике и Далмације,
на територију коју су држали чет-
ници под разним четничким коман-
дантима, и то: Петровац, Мане
Роквић, Илија Десница и Никица
Кецман. Дрвар и околина Брана Бо-
гуновић, Лазо Тешановић. Лапац
мајор Бошко Рашета и поручник
Стојан Матић, Срб Пајица Омчи-
кус, народни посланик Стево Рађе-
новић као политичка личност.
Тишковац Мирко Марић,Попина
поручник Мићо Лукић, Зрмања
Јашо Будимир, Грачац Дане Стани-
сављевић-Цицвара, Медак Гавре
Станојевић, Далмација свештеник
Момчило Р. Ђујић, Пајо Поповић,
Владо Новаковић. На Тромеђи
Босне, Лике и Далмације окупатор
Италијан није запалио ни једну
српску четничку кућу, нити је
пљачкао српску имовину. Ита-
лијани су се држали споразума
којег потписаше на Отрићу, 12 ав-
густа 1941. године.

Партизани нису истерали окупа-
тора са српске земље. Осмог сеп-
тембра 1943. године паде Рим и
окупатор Италијан напушта српску
земљу. Деветог маја 1945. године
паде Берлин и окупатор Немац на-
пушта српску земљу. Партизани
Срби гинули су у АВАНТУРИ са
ловачком пушком на окупаторским
бункерима. Партизани спомињу
седам офанзива, а ја кажем то беше
седам партизанских бежанија.

Извештај саставио четник
Грачачке четничке бригаде Првог
личког корпуса Динарске четничке
дивизије, којом је командовао хра-
бар четнички војвода Момчило Р.

Ђујић.
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For the Halyard rescue operation
in August of 1944 that included
Major Felman, Draza Mi-

hailovich personally provided 8,000
of his best men to keep the Germans
at bay while the C-47 planes flew in
and took off without incident, carry-
ing their human cargo to safety. Iron-
ically, even after this magnificent
rescue, Allied Intelligence continued
to report that Mihailovich was collab-
orating with the enemy and turning
the Americans over to the Nazis - the
same kind of lies and falsified, phony
reports that had caused the greatest
betrayal of the war - the switch of Al-
lied support from Mihailovich and his
Chetniks to Tito's Partisans, the Yu-
goslav communists, in September of
1943, months before Mihailovich
would risk everything to rescue the
lives of the Allied airmen. Though be-
trayed and abandoned, General Mi-
hailovich resolved to do the right
thing and did so without equivocation.

That would be one of the great
ironies that marked the battle for vin-
dication Felman would wage for the
next 55 years. When it was learned
after the war that General Draza Mi-
hailovich had been captured by Tito's
communists in the spring of 1946 and
there would be a trial in Belgrade
charging Mihailovich with being a
Nazi collaborator and war criminal,
Felman and his friends, including
other airmen who had been saved by
Mihailovich, went into action. Along
with 21 others, he went to Washing-
ton in April of 1946 to petition Presi-
dent Harry S. Truman and the U.S.
Government to be allowed to travel,
at their own expense, to Belgrade,
Serbia and present their testimonies to

Committee for a Fair Trial for Draza 
The testimonies of the airmen were presented and documented. The record was compelling and irrefutable. General
Mihailovich was innocent of the charges against him

the "jury". They would soon learn the
true nature of the new Yugoslav po-
litical reality and the realpolitik of
their own country. Tito said "No".
The U.S. State Department, to ap-
pease Tito, said "No". Refusing to
give up, Felman and his group, along
with other notable Americans, formed
the Committee for a Fair Trial for
Draza Mihailovich in May of 1946,
and the committee set up a Commis-
sion of Inquiry that would hear first-
hand testimonies in New York
regarding the guilt or innocence of
General Mihailovich as a war crimi-
nal. The testimonies of the airmen
were presented and documented. The
record was compelling and ir-
refutable. General Mihailovich was
innocent of the charges against him.
But it would do Draza Mihailovich no
good. The word from the Belgrade
regime was this:

Yet another uphill battle
would consume Richard Fel-

man. He retired from the
United States Air Force in
1968, but he remained a

fighting man. His goal now
was to have a memorial

monument to Mihailovich
erected, at private expense,

in Washington, D.C.
"Mihailovich will be given a fair

trial, but we have enough legal evi-
dence to convict him, and he will be
shot."

They could not let this happen.
They tried everything, and at the time
of the Commission of Inquiry hear-
ings, Major Felman formed the Na-
tional Committee of American
Airmen Rescued by General Mi-

Remembering Halyard Mission Veteran Major Richard L. Felman (2)

hailovich, Inc. Felman was elected its
president and remained so for the re-
mainder of his life.

But Belgrade wasn't kidding, and
the U.S. State Department wasn't
budging. The U.S. had switched sides
in 1943, at the behest of Winston
Churchill and the British, and Tito,
not Mihailovich, became their man.
Tito now held the strings 5,000 miles
away.

Draza Mihailovich lost his final
battle and was executed and buried in
an unmarked , unknown grave on July
17, 1946. But he had made friends
during some of his darkest hours of
the war, and, as it would turn out, no-
body could have been a better or more
loyal and dedicated friend than Major
Richard Felman. I can only imagine
how Felman and others like him must
have felt on that day in July of 1946
when they heard the news, but what I
know for sure is that the injustice
would sustain Felman with a perma-
nent stamina of purpose that defies
the imagination. Mihailovich was
gone, martyred, but Richard Felman
was bound and determined to keep his
legacy alive. He was relentless and
would remain dedicated to his goal of
repaying a debt of gratitude even
when a new war began in Yugoslavia
in 1991 and the global demonization
of the Serbian people began.  No
propaganda campaign against the
Serbs could sway Richard Felman.
He knew what he knew. He had lived
it.

Thanks in great part to the efforts
of Felman and his buddies, in 1948
U.S. President Harry S. Truman, on
the recommendation of General
Dwight D. Eisenhower, posthu-
mously awarded General Draza Mi-
hailovich the Legion of Merit -

Commander in Chief Medal, the
highest award America can bestow on
a foreign national. The award honored
Mihailovich for his material contribu-
tion to the Allied victory in WWII
and the rescue of American Airmen
from behind enemy lines. But the
ironies would continue. For the first
time in history, this high award and
the story of the rescue was immedi-
ately classified as "top secret" by the
State Department so as not to offend
the communist government of Yu-
goslavia. Was the true fear publiciz-
ing the colossal mistake of switching
sides from Mihailovich to Tito during
the war? It would take 20 years and
the dedicated efforts of those such as
Felman and especially the Honorable
Edward J. Derwinski, who would
later become Deputy Secretary of
Veterans Affairs, to uncover and de-
classify the "Legion of Merit" honor
and make it "public" in 1968. Unfor-
tunately, for all intents and purposes,
the story remained "hidden" - un-
known by the vast majority of Amer-
icans.

Yet another uphill battle would
consume Richard Felman. He retired
from the United States Air Force in
1968, but he remained a fighting man.
His goal now was to have a memorial
monument to Mihailovich erected, at
private expense,  in Washington,
D.C., honoring the Serbian General
for having saved so many American
lives in wartime. It was an honorable
initiative that was soon confronted
with obstacles for Felman and others
who rallied to make it happen.

In 1970, for the first time, General
Mihailovich was written into the Con-
gressional Record and it was in Con-
gress that the battle would be fought.

Felman would again go to Wash-
ington, to rally on the steps of the
Capitol and get a bill introduced into
the Senate by Strom Thurmond and
Barry Goldwater in 1976 and 1977
for the establishment of a statue on
Capitol grounds, on American soil,
honoring General Mihailovich. The
bill successfully passed in the Senate,
but it would die in the House of Rep-
resentatives due to a campaign waged
by the State Department which again
and again would cite "offense against
the Yugoslav Regime" and the "ire of
certain ethnic groups in Yugoslavia"
as justification for denying the Mi-
hailovich monument initiative. Again
and again, year after year, the bill
would be introduced, passed, then
killed. Attempt after attempt was
made. Felman, despite getting dis-
couraged, furious, and frustrated, re-
mained a bulldog. In the wake of
repeated denial and the reasons given,
he would courageously disclaim his
group's apolitical stance and pass
judgement on those he felt were per-
petrating yet another great injustice.
He was not afraid of losing his pen-
sion. He was not reckless, but he was
not going to be intimidated. Such was
the dedication and resolve of a man
on a noble mission.

Major Richard Felman, left, on the steps of the Capitol 
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Следе подаци Милете Симића,
истраживача из Малог
Пожаревца:

9-13. Радић Никола, Новка (Ни -
ко лина жена), Живодраг (Николин
син), Милева (Живодрагова жена)
и Милорад (Николин син), сви из
Малог Пожаревца; жртве су мучене
и масакриране, 4. фебруара 1944, од
стране партизана под командом
Марка Никезића. Имовина им је
опљачкана, а кућа и штала спа ље -
ни. Масакр је извршен под опту ж -
бом да је Никола Радић пријавио
жан дармима Љубивоја Гајића, во -
де ћег комунисту на Космају. Поред
Љубивоја Гајића, у кући Николе
Радића жандарми су тада убили и
Вучка Милићевића из Дра жња и
Витоку Живановић, њихову пра -
тиљу. Међутим, према све до чењу
ћерке Љубивоја Гајића, ову ко -
мунистичку тројку није издао Ни -
кола Радић, већ Гајићев кон ку рент
и кум Драгослав Дража Мар ко вић.

14-15. Љубомир и Даринка Жив -
ко вић, из Малог Пожаревца, муж и
жена, убијени 20. септембра 1944.
испред своје куће од стране ком ш -
ија партизана, зато што су их псо -
вали (Љубомир је имао 79, а
Да ринка 55 година).

16-17. Војислав Милосављевић
и Љубомир Бранковић. Ујесен
1943. Војислав је женио сина Бору
са Љубомировом ћерком Радми -
лом. У вечерњим сатима дошла је
па рти занска тројка коју је пред во -
дио учитељ из Дражња Добривоје
Ми лићевић звани Вучко. Тројка је
вечерала на свадби а затим повела
младожењиног и младиног оца са
образложењем „да им покажу пут“.
Убијени су недалеко од куће јер су
били газде и антикомунисти. Воји -
слав и Љубомир су знали да ће бити
убијени, али су пристали да пођу са
убицама плашећи се за животе
своје деце.

18-22. Учитељице Крстина
Стојановић из околине Крагујевца
и Милица из Велике Иванче, сео -
ски кмет Станоје Јовановић Жм у -
рић, трговац Стеван Којић и четник
Радомир Бабић. Око Светог Николе
1943. године партизани Кос мајског
одреда Љубомир Ивковић „Шуца“,
Божидарка Дамњановић „Кика“,
Добривоје Милићевић „Вучко“,
учитељ из Дражња, и други, спро -
ве ли су жртве у кућу Богдана Ран -
ко вића, која се налазила на крају
Мале Иванче, поред гробља. После
мучења, сви су стрељани на гро б -
љу, а њихови гробови до данас ни -
су обележени. Пре сахране, тела
учитељица била су изложена у сали
сеоске општине. Крстинин муж
Воја налазио се у немачком заро -
бље ништву. Имали су две мале де -
војчице, о којима су се потом
ста рали мештани. О њима данас
нико ништа не зна.

23. Душан Миладина Степа но -
вић из села Дучина код Сопота,
рођен 1925, јединац. Са Шко ло ва -
ња у Београду дође на игранку 7.
јануара 1946. На игранци је кри ти -
ковао нову власт. Кад је пошао ку -
ћи, сеоки комунисти пођу за њим.
Одведу га поред гробља ка Не ме -
никућама и убију. Закопају га у
колиби за овце, под јаслама. Ње -
гово тело вероватно и сада лежи
тамо. Колиба се налазила на имању
Јеремије Милошевића у Немени ку -
ћа ма, крај Мелнице. Ово је испри -

чао један од убица, пред смрт.
24-25. Златија Арсенијевић из

Малог Поповића код Сопота и
инжењер Костић. Костић је радио у
Раљи, не зна се одакле је. Када је
био код Златије, дошли су парти -
зани Чолић и Милићевић из Дреж -
ња. Рекли су да их воде у
пар   ти зане. На крају села су их оп -
љачкали и масакрирали, тако да су
их сутрадан сељаци једва препо -
знали.

26-46. Стрељање 21 сељака из
Љубомира код Требиња 27. фебру -
ара 1942. године, према пода цима
др Саве Скока, негдашњег парти-
зана, потом пуковника ЈНА: За
време масакра тих неду ж них Љубо -
ми раца, понашање Саве Ко ва че -
вића, Петра Драпшина, Димитрија
Булајића и Драгице Правице било
је ужасно сурово. Према казива -
њима Мирослава Зото вића и Риста
Кијца, који су као омладинци мо -
рали да присуствују том стре љању,
Сава Ковачевић је тражио доб ро во -
љце из Љубомирског батаљона да
изврше пресуду, али се нико није
јавио. Ни на поновљени захтев, сао -
пштен застрашујућим тоном, нико
од Љубомираца није изашао из
строја сем Стојана Кијца, коман -
дира Домашевске партизан ске чете,
који је замолио Саву Ковачевића да
ослободи најмлађег осуђеника –
Јанка Ковача. Одговорено му је:
„Хоћу, ослободићу га уколико ти
станеш на његово место.“ Пошто
нико од Љубомираца није пристао
да братском и комшијском крвљу
упрља руке, стрељање су извршили
највиши руководиоци и егзекутори
из казнене експедиције Димитрија
Булајића. Када је, након првог
плотуна, један од стрељаних, док
му је крв шикљала из груди, уз ви -
кнуо: „Живела Русија!“, при шао му
је Сава Ковачевић с пиш то љем у
руци и, уз ружну псовку, испалио
му неколико хитаца у главу. Дра -
гица Правица је, на запрепаш ћење
при сутних провери ла да ли је смр -
тна казна ваљано извршена, пу цај -
ући из пиштоља у мртве људе.
Нај тужније и најружније било је
коло које се ухватило око по биј -
ених људи, ни кривих ни дужних.

47-58. Убиство и пљачка 11 гра-
ђана Аранђеловца:

Љубица Михаиловић и њен отац
Илија Михаиловић, из Аранђе ло в -
ца. Девојку Љубицу комунисти су
уб или у ноћи између 28. и 29. јуна
1943, заједно са још осам особа,
при ликом упада у куће богатијих
гра ђана на периферији Аран ђе -
ловца. (Народни музеј Кра гујевац,
Недићева архива, КО-4-1567, тачка
А.) 

Љубичин отац, Илија Михаило-
вић (1875), индустријалац и банкар,
био је један од најбогатијих људи у
Шумадији, познати добротвор и до-
натор. Бавио се политиком, дуго је
био посланик Радикалне странке и
касније Југословенске радикалске
заједнице. Био је и председник На-
родне скупштине Краљевине СХС.
Осуђен је на смрт и конфискацију
целокупне имовине од Војног суда
Централне Србије у Аранђеловцу,
бр. 545/45. (Писмо Окружног на-
родног одбора у Крагујевцу бр.
2155 од 9. септембра 1946. Држав-
ној хипотекарној банци и Привред-
ној банци Србије.) Стаљинистички
процес одржан је у аранђеловачкој

Примери највећих злочина комуниста (4)
Марко Никезић, касније ‘’први комуниста’’ Србије, командовао је ликвидацијом једне целе породице

Соколани. Убијен је у Крагујевцу,
8. марта 1945. 

У Историјском архиву Шума-
дије, Фонд Окружног народног од-
бора Крагујевац, кутије 39 и 40,
сачувано је више писама у којима
се комунисти међусобно распитују
да ли је негде пронађено Михаило-
вићево богатство (злато, накит, об-
везнице и сл). Његову имовину они
су тако хаотично опљачкали, да је
Ок ружни народни одбор Кра-
гујевац, писмом Бр. 606, од 28. феб-
руара 1946, послао једну жалбу
Јав ном тужиоцу Округа Крагу -
јевац, у којој се поред осталог каже:
''Како у Аранђеловцу има и дан
данас код појединих лица која су
приграбила ствари и то од Илије
Михаиловића, Драгише Симића,
Марјановића, Хуге Антонијевића
као и других народних непри ја те -
ља, то се умољавате да преко јавног
ту жиоца у Аранђеловцу учините
све са ваше стране да свако лице
које је приграбило овакве ствари
одмах преда отсеку народних до-
бара који ће даље поступити у сми-
слу датих упутстава''. Сврха
упутстава била је да највредније
ствари дођу у руке највиших функ-
ционера.

Васа Стефановић и његов син
Милан, Ђурђе Ђура Алексић и
његов син Живојин, Петар Уроше-
вић, Михајло (или Мијајло) Петро-
вић, Драгиша Симић и Светозар
Лазаревић из Аранђеловца и Жи-
војин Лазаревић из Врбице. Сви су
убијени у ноћи између 28. и 29. јуна
1943, приликом поменутог упада
комуниста у Аранђеловац. Извеш-
тај Недићевог шефа Државне без-
бедности од 30. јуна 1943. гласио
је: ''...Блокирала је поједине куће на
периферији Аранђеловца и прева-
ром, изјављујући да врше хапшење
у име немачких власти, извели су
из кућа трговца Васу Стефановића
и његовог сина Милана, трговца
Ђуру Алексића и његовог сина Жи-
војина, трговца Петра Урошевића,
индустријалца Михајла Петровића,
млинара Драгишу Симића, кафе-
џију Светозара Лазаревића и де-
војку Љубицу Михајловић. Све

именоване комунисти су одвели у
једну кућу у оближњем потоку и
стрељали.'' (С. Ћировић, ''Гружа у
четницима'', 389. према: Народни
музеј Крагујевац, Недићева архива,
КО-4-1567, тачка А.) 

Раде Главаш, истраживач из
Аранђеловца, цитира вођу комуни-
стичке групе, Милована Милосав-
ље вића из Копљара, члана
Ок   ружног комитета КПЈ за Аранђ-
еловац, који је писао да су прили-
ком овог, првог упада у
Аранђеловац, комунисти запле-
нили 1.092.500 динара и троја кола
ствари. Касније, сви убијени су
проглашени народним непријате-
љима ратним злочинцима и имо-
вина им је конфискована. 

Срески народни суд у Аранђ-
еловцу донео је 14. октобра 1945.
године закључак Посл. бр. конф.
12/45, о конфискацији имовине
''Симић Драгише, индустријалца из
Аранђеловца, који је ликвидиран од
стране НОВ као народни не-
пријатељ''. Велика покретна и не-
покретна имовина покојног Симића
је конфискована, а истовремено је
проглашено ништавним књижење
те имовине на Симићеву ћерку
Дивну Миловановић из Београда,
једину наследницу. Ово књижење
обављено је 5. јануара 1944, ''после
ликвидације пок. Драгише''. Окру -
ж ни народни суд у Крагујевцу про-
гласио је одлуку о конфискацији
извршном, о чему је Среском наро -
д ном суду за срез Орашачки послат
допис бр. 282. од 2. фебруара 1946. 

Окружни народни одбор Кра-
гујевац, актом Бр. 1376, од 15. маја
1946, послао је Земаљској управи
народних добара Србије упитни
лист ''за конфискацију имања на-
родног непријатеља Светозара Ла-
заревића''. Имање је конфисковано
према одлуци Среског народног
суда у Аранђеловцу бр. 6/45.

Актом бр. 1872, од 22. августа
1946, Окружни народни одбор Кра-
гујевац тражио је од Среског на-
родног одбора у Аранђеловцу
за  к ључак о спроведеној конфиска-
цији имовине Веселина Стефано-
вића, ''бившег трговца из

Латинка Перовић и Марко Никезић, око 1970. године. Никезић је тада
био председник Централног комитета Савеза комуниста Србије.

Латинка Перовић је и данас лидер тзв. другосрбијанаца. Никезић је 4.
фебруара 1944. био вођа групе коминиста која је масакрирала и

опљачкала породицу Радић, у Малом Пожаревцу
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Нonourable Fathers, bereaved
family, brothers and sisters, on
behalf of the Central Adminis-

tration and Chetnik veterans Perica So-
vilj, Mirko Vukelic, Ilija Martinovic,
Mi le Popovic, Milan Brakus, Ilija Jo ve -
tic and Pero Oklobdzija, and all mem-
bers of the Organization of Serbian
Che tniks “Ravna Gora” in Ca nada,
Uni ted States, Europe and Aus tra lia, re-
ceive our sincerest condolences. 

Manojlo “Mane” Srdic was born
on the feast day of St. Demetrios in
1927, in the village of Zaluznica, in
Gacka Valley, Serbian Lika, to father
Dejan and mother Julka, maiden Hi -
nic. He attended elementary school in
his village until the breakout of World
War 2 and occupation of Kingdom of
Yugoslavia by Nazi Germany. His fa-
ther was captured and sent to a pris-
oner of war camp and as the eldest son
at age of 13, takes over the household
duties. Croatian Nazi Ustashe started
com mitting atrocities all across Lika
region, taking away Serbian men,
women and children, and executing
them. Serbian people began the upris-
ing to protect their families and vil-
lages. Now that they were armed and
re ady to defend themselves, Croatian
Nazi Ustashe halted their genocidal ac-
tions toward innocent Serbian popula-
tion. Communist forces disliked
pe ople’s favouring of the King and mo -
narchy, and started deliberately killing

people and in coalition with Cro atian
Nazi Ustashe, they started sabotaging
Serbian lines of defence. As a result of
those actions, Mane’s you nger brother
Marko, 12 years old at the time, dies
in the accident by running over a land
mine set by the Communists.

In June 1944, Croatian Nazi Us-
tashe commit another crime by killing
most of the residents in Brakusova
Draga hamlet, while Communists
nearby did nothing to stop it. Cika
Mane had enough and on July 5, 1944
goes to village of Glavace and enlists
with the Serbian Chetnik forces to de-
fend his people. He was a courier
under the command of  Captain Mile
Marijan in Lika-Kordun Corps, that
was headed by Vojvoda Jevdjevic. 

In December of 1944, Mane’s
group retreats with Dinaric Chetnik
Division to Slovenia to meet with Vo-
jvoda Jevdjevic. In May of 1945, Ser-
bian Chetnik forces cross into Italy,
and in town of Palmanova are dis-
armed by our British allies and sent to
a camp in Cesena, and later down
south to Eboli. In Eboli camp, Mane
continues his education and with thou-
sands of Serbian soldiers and civilians
awaits the next move. In 1947, they
are packed into railway cattle cars and
taken to Munster Lager camp in Ger-
many for further interrogation and un-
necessary starvation. After almost 100

Mane Srdic (1927-2020)
Mane was a proud veteran of World War II serving with the Chetniks and as a life long member of the OSC Ravna Gora

days in the camp, they are let free and
offered jobs in British military sector.
Opportunity came and Mane emmi-
grates to England in 1948. In England,
Mane continues his education, works
in various fields and meets his future
wife Eunice. They got married and had
twins Michael and Julia. In 1956,
Mane leaves for Canada, and brings
his family over a year later. They set-
tle in Burlington and later in Hamilton,
and immediately thereafter Mane joins
the St. Nicholas church congregation
on Beach Road, and Organization of
Serbian Chetniks “Ravna Gora”. Mane
and Eunice were blessed by having
two more children, Natalie and Dejan. 

Cika Mane and his fellow
Chetniks laid a solid founda-
tion for us to follow. We will

continue pro udly in their
footsteps and carry their

Chetnik legacy to future gen-
erations

Cika Mane was very active in
Hamilton’s Chetnik community and
together with many of his brothers in
arms contributed in building of the
new church on Barton Street, pur-
chase of Holy Trinity grounds in Bin-
brook and erection of the monument
to General Draza Mihailovich.

In 1990, Cika Mane together with

Cika Stevo Kangrga were the first
Chetniks to go back to the fatherland to
establish ties with leading young intel-
lectuals and journalists in Serbia. They
met with Miloslav Samardzic, editor of
Pogledi magazine, whom today is
ranked as the greatest historian of the
World War 2 and Chetnik movement.
Cika Mane helped Miloslav Samardzic
publish two best selling books, Memo-
rial book of the Organization of Serbian
Chetniks “Ravna Gora” and Memoirs
of Vojvoda Jevdjevic, and in produc-
tion of many documentary films. 

It will be hard to continue running
our Chetnik organization without Cika
Mane. Thankfully, Cika Mane and his
fellow Chetniks laid a solid foundation
for us to follow. We will continue pro -
udly in their footsteps and carry their
Chetnik legacy to future generations. 

Mane was a proud veteran of
World War 2 serving with the Chet-
niks, and as a life long member of the
Organization of Serbian Chetniks
“Ravna Gora”, he served in various
positions within the organization, and
many years as the president, and had
an honour of becoming the Honourary
President of our Hamilton Chapter. 

He will be dearly missed. Rest in
peace Cika Mane. Memory eternal. 

Nenad Cudic, 
President OSC “Ravna Gora”

Hamilton Chapter 

Часни оци, ожалошћена поро-
дицо, браћо и сестре, у име
Централне управе и четнич-

ких ветерана Перице Совиља, Ми р -

ка Вукелића, Илије Мартиновића,
Ми лета Поповића, Милана Бракуса,
Илије Јоветића и Пере Оклобџије,
као и свих чланова Организације
српских четника "Равна Гора" у Ка-
нади, Сједињеним Америчким Др  жа-
вама, Европи и Аустралији, при  мите
наше најискреније сауче ш ће.

Манојло „Мане“ Срдић рођен је
на Митровдан 1927. у селу Залуж-
ница, у Гацкој долини, Српској Ли -
ци, од оца Дејана и мајке Јулке,
де војачко Хинић. Основну школу
по хађао је у свом родном селу до
из бијања Другог светског рата и
окупације Краљевине Југославије
од стране нацистичке Немачке. От -
ац му је заробљен и послат у логор,
а као најстарији син са 13 година
пре узима кућне послове. Хрватске
на цистичке усташе почеле су вр -

Мане Срдић (1927-2020)
ши ти злочине широм Лике, оти-
мајући српске мушкарце, жене и
де цу и убијајући их. Српски народ
је подигао устанак ради заштите
својих породица и села и сада када
су били наоружани и спремни за
одбрану, хрватске нацистичке ус та -
ше зауставиле су спровођење гено-
цида према невином српском
ста но вништву. Комунистичке снаге
нису вољеле наклоност људи према
краљу и монархији и почеле су са
на мерним убијањем виђенијих
Срба. У коалицији са хрватским на-
ци стичким усташама, започеле су
са ботирање српских линија одб -
ране. Као резултат тих акција, Ма-
не тов млађи брат Марко, тада 12
година стар, погинуо је у несрећи
прелазећи запрежним колима преко
мине коју су поставили комунисти.

У јуну 1944, хрватске нацис ти -
чке усташе починиле су још један
злочин, убивши већину становника
у засеоку Бракусова Драга, док ко-
мунисти који су били у близини
нису учинили ништа да то зауставе.
Чика Мане то више није могао
трпети и 5. јула 1944. одлази у село
Гла ваце и прилази српским четнич-
ким снагама да брани свој народ.
Био је курир под командом капе-
тана Милета Маријана у Личко-
кор дунашком корпусу, којим је
уп рављао Војвода Јевђевић.

У децембру 1944, Манетова гру -
па се повукла са Динарс ком чет-
ничком дивизијом у Сло   венију. У
мају 1945, српске четничке снаге
пре лазе у Италију, а у граду Палма-
нова британске савезничке једи-
нице их разоружавају и шаљу у

January 25, 2020. Last photo of Mane Srdic (sitting in the middle). Hamilton Board Annual Meeting
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By George VUJCIC

For the fifth edition of Chroni-
cling the Lives of Serbs in
North America, I will be cover-

ing the life of Dane Orlich who
passed away in Toronto on February
27, 2020 during Great Lent.

Dane Orlich was born on February
29, 1924 into a large Serbian family
in Otocac in the Gacka dolina area of
Lika. Since he was born in a leap year,
the date of February 15 was entered
as his day of birth.

During the Second World War, he
was a member of the Chetniks and
after the war, he spent three years in
displaced persons camps in Italy and
Germany after which, in 1948, he
moved to England where he contin-
ued his education. He lived in Eng-
land for several years where he first
learned the English language. After
that, he settled in Canada – first in
Windsor and then in Oshawa where
he worked for General Motors for 37
years. After a while, he also brought
his father Nikola (December 10, 1896
– January 17, 1971) who is interred at
Union Cemetery in Oshawa.

In Canada, he married his wonder-
ful wife Staka (née Babic; 1926–
2014) from Mazin in Lika. Dane was
a grateful citizen of Canada but he
never forgot his roots and remained
faithful to Serbdom and Orthodoxy
his entire life. He was an active mem-
ber of the Ravna Gora Movement of
Serbian Chetniks (Toronto chapter).

Dane Orlich (1924–2020)
During the Second World War, he was a member of the Chetniks and after the war, he spent three years in
displaced persons camps in Italy and Germany after which, in 1948, he moved to England where he continued his
education

He was a founding member and a
tutor of the Saint Arsenije Sremac
Serbian Orthodox Church and School
Congregation of Whitby. Due to his
unselfish and untiring sacrifices and
merit, Fr. Milovan Sredojevic (parish
priest of the Saint Arsenije Sremac
Serbian Orthodox Church in Whitby
from 2010 to 2017) bestowed upon
him the title of life-long Honorary
President of the Church and School
Congregation of Whitby.

He was a founding member
and a tutor of the Saint Ar-
senije Sremac Serbian Or-
thodox Church and School

Congregation of Whitby
Family, friends and acquaintances

of Dane Orlic said their goodbyes to
him on March 3, 2020 at Mount Lawn
Funeral Home in Whitby. The opelo
(requiem) was held the following day
in the Saint Arsenije Sremac Church
in Whitby. After the opelo, a speech
was held by the parish priest Fr. Milos
Puric who said that Dane was a won-
derful man and a man full of love and
kindness who loved God and the peo-
ple around him. Fr. Milos said that he
would never forget the amount of joy
and love Dane would greet him with
when Fr. Milos would visit him and
that Dane would be visibly joyful and
excited that a priest of the Serbian Or-
thodox Church visited him. Fr. Milos
said that he believes that Dane with
his goodness and love earned eternal
and everlasting life with God – life in

Chronicling the Lives of Serbs in North America

which there is no sadness, suffering
or pain. Fr. Milos also said that al-
though it’s hard for us to say goodbye
to him, we should also be joyful be-
cause he is now in an eternal and bet-
ter life than we are.

At the request of Fr. Milos, the
former President of the Church and
School Congregation of Whitby Sve-
tozar Jovanovic also held a short
speech. Among other things, he men-
tioned Dane’s goodness and said that
– although they didn’t have children
of their own – Dane and Staka loved
children and children loved them. He
also thanked Dane’s former neigh-
bours from Oshawa Frank and Lisa
DiMalta who loved, respected and
regularly visited him.

The funeral procession then left
for the Holy Transfiguration Serbian
Orthodox Monastery in Milton, On-
tario where Dane was interred next to
his wife Staka.

When saying goodbye to people,
Dane would tell them not to change
which was his personal way of em-
phasizing the uniqueness and value of
every person. He was a gentle man of
quiet nature and young spirit which is
partly the reason his family and
friends lovingly called him Danny
Boy.

Čika Dane, may God rest your
soul. 

Večnaja pamjat!

Dane Orlich after the
war in Italy Wedding picture

ло гор Ћезена, а касније на југ у ло -
гор Еболи. У логору Еболи Мане
нас тавља своје образовање и са хи-
љадама српских војника и цивила
чека у неизвесности развој дога-
ђаја. Године 1947, железничким
тра нспортним вагонима за стоку,
пре везени су у логор Мунстер у Не-
мачкој на даље испитивање и бес-
потребно гладовање. Након скоро
100 дана боравка у логору, пуштају
их на слободу и нуде им послове у
британском војном сектору. Дошла
је прилика и Мане емигрира у Енг-
леску, 1948. У Енглеској наставља
об разовање, ради различите послове
и упознаје своју будућу супру гу
Јунис. Венчали су се и до  били бли-
занце Михајла и Јулију. Године 1956.
Мане одлази у Канаду, а породицу
доводи годину да на касније. Насеља-
вају се у Бу рлингтону и касније у Ха-

милтону. Одмах након доласка Мане
се при дружује Хами л тон ској паро-
хији цр кве Светог Николе на улици
Бич и Организацији српских чет-
ника "Ра вна Гора". Мане и Јунис
били су благословљени са још двоје
деце, Наталијом и Дејаном.

Чика Ма не и његови
претходници поставили су
нам чврст темељ. Поносно
ће мо наставити њиховим

стопама и пренети њихову
четничку баштину

будућим генерацијама.
Чика Мане је био веома активан

у четничкој заједници Хамилтона и
заједно са својом браћом четни-
цима допринео је у изградњи нове
цркве у улици Бартон, куповини

имања Свете Тројице у Бинбруку и
подизању споменика генералу Дра -
жи Михаиловићу.

Године 1990. Мане и Стево Ка н -
г рга одлазе као прва четничка деле-
гација у отаџбину и успостављају
везе са водећим младим интелекту-
алцима и новинарима у Ср бији.
Они су се срели са Милославом Са-
марџићем, уредником часописа
''По гледи'', који је данас сврстан у
редове највећих историчара Другог
светског рата и четничког покрета.
Чика Мане је помогао Милославу
Самарџићу да објави много књига,
као и у продукцији више докумен-
тарних филмова.

Тешко ће бити наставити са во-
ђењем наше четничке организације
без Чика Манета. Срећом, Чика Ма -
не и његови претходници поста-

вили су нам чврст темељ. Поносно
ће мо наставити њиховим стопама и
пренети њихову четничку баштину
будућим генерацијама.

Мане је био поносни ветеран
Дру  гог светског рата служећи са
чет ницима, а као доживотни члан
ОСЧ „Равна Гора“, служио је на
раз личитим положајима унутар ор-
ганизације. Много година био је
председник, а имао је и част да по-
стане почасни председник нашег
Хамилтонског одбора.

Он ће нам много недостајати.
По чивај у миру, Чика Мане. Вјеч-
наја памјат.

Ненад Чудић, 
Председник ОСЧ „Равна Гора“

МО Хамилтон
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Мане Срдић је био један од
оних људи које би свако
волео да има за пријатеља.

Никад није себе истицао у први
план, увек је хтео да помогне,
никад није био песимиста. У њему
и око њега увек је било пуно жи-
вота. Било је тешко замислити да
њему нешто фали и верујем да то
нико није ни помишљао. Још
крајем прошле године возио је свој
ауто. У последње време једино се,
понекад, жалио на леђа. Иначе, за
све ове године, од како сам га упоз-
нао, имао је свега неколико пре-
хлада и никад никакву болест.

Када је крајем 2019. године саз-
нао да има најтежу болест, то није

рекао дословце никоме. Тек после
месец дана, када су га деца одвела
код лекара, јер је био слаб, лекари
су, као успут, мислећи да сви при-
сутни то знају, поменули и ту
најтежу болест. То је било тако ти-
пично за Манета: никога, до краја,
није желео да оптерећује. 

Био је март 1990. године када
смо се упознали. Са Стевом Кангр-
гом, дошао је у Србију, на таласу
оптимизма изазваног скорим, како
смо сви тада мислили, падом кому-
низма. Дошли су у име Организа-
ције српских четника ‘’Равна
Гора’’, којој је доживотни председ-
ник био војвода Доброслав Јевђ-
евић. Обојица су били млади
Јевђевићеви четници.

Од тада, па до последњег даха,

Сећање на Манета
Никад није себе истицао у први план, увек је хтео да помогне, никад није био песимиста. У њему и око њега
увек је било пуно живота. Био је прави пријатељ и саборац, на, како су он и његови исписници говорили,
српском путу

био је прави пријатељ и саборац,
на, како су он и његови исписници
говорили, српском путу. Био је тра-
диционални Србин – старог кова,
каквих је одавно све ређе. 

Разговарали смо безброј пута, о
потписима за поједине фотогра-
фије, расветљавању појединих до-
гађаја из историје, допуњавању
нечијих биографија... У вези ње-
гове биографије, најдуже смо раз-
говарали поводом књиге
‘’Разговори са равногорцима’’, 1.
том, 2011. године. У тој књизи
објавио сам интервју са Манетом,
који преносим у наставку:

Манојло Мане Срдић је рођен 8.
новембра 1927. године, од оца
Дејана и мајке Јуле, девојачко
Хинић, у селу Залужнице у Гацкој
долини, односно у Горњој Лици.
Основну школу је завршио у род-
ном селу, а школовање је наставио
у Енглеској, после рата.

Од првог Манетовог доласка у
Београд, остали смо у редовном
контакту, као блиски сарадници на
заједничком послу. У пракси, тај
посао се пре свега односио на изда-
вање књига. ''Речи ветар носи,
остаје само записано'' - то је стара
мудрост коју Мане Срдић цени као
ретко ко. Мада су и други за-
служни, највише захваљујући њему
''Погледи'' су објавили и тако капи-
тална дела као што су ''Споменица
организације српских четника
`Равна Гора` - најбољи записи чет-
ничке емиграције'' и мемоари
војводе Доброслава Јевђевића ''У
служби српском народу''.

За почетак интервјуа, Манета
питам о пописима становништва
села Залужнице, а он одговара:

- Према службеним подацима из
1800. године, Залужнице су имале
120 кућа у којима је живело 1.925
душа. Пред почетак Другог свет-
ског рата, село је имало 210 кућа са
око 1.800 становника. Други свет-
ски рат донео је страховита стра-
дања. У нови рат, 1991, село је
ушло са свега 444 становника.
Данас је број мештана симболичан.

- Како се одвијао устанак 1941? 
- Ми смо заиста били изнена-

ђени, нисмо знали шта нам ком-
шије Хрвати спремају. Када су
људи видели о чему се ради, по-
чели су се договарати како да се
спречи насиље. Тако се у Залуж-
ници српски четнички устанак
диже већ крајем маја 1941. године.
Тада су се организовали четници у
селу, али без оружја, које је требало
набављати и отимати како било и
откуд било. Од бројних покретача
устанка поменућу само неколико
одважних: Младен Хинић, Милош
Поповић, Стево Боровац и други
подофицири. Крајем јуна и почет-
ком јула село је имало око 200
људи под оружјем. Од тада усташе
нису смеле залазити у српска села
Гацке долине. После пуча пролећа
1942. године и протеривања кому-
ниста, у Гацкој долини је било око
2.500 четника под оружјем.

Кад смо протерали комунисте, у
целој Гацкој долини било је дивно -
мирно и весело. Нисмо дирали Ита-

лијане, нити они нас. У ствари, ми
смо њих искоришћавали у многим
стварима. Само да није било бед-
них Срба партизана и њихових ста-
решина усташа, ми би дочекали
крај рата врло лепо.

- Колико људи су убиле усташе
у Залужници? Колико партизани,
Италијани, четници...

- Залужнице су током Другог
светског рата имале 232 жртве: 121
особа је страдала од усташа, 75 од
партизана, 2 од Италијана, а 34 их
је погинуло у партизанима (већи-
ном су насилно мобилисани). 

Колико се сећам, четници су
убили двојицу, једног свог, због не-
дисциплине, и једног мештанина,
због шпијунаже у корист комуниста.

''Речи ветар носи, остаје
само записано'' - то је

стара мудрост коју Мане
Срдић цени као ретко ко

Залужничани који су погинули
од партизана већином су стрељани,
а падали су и у борби, као четници.
Највише Залужничана партизани су
убили на острву Лошињ, септембра
1943, укупно 45. Међу њима је
било петоро деце од по 15 и петоро
од по 16 година.

Од 121 особе, усташе су 103
убиле 1944. и 1945. године, дакле,
тек пошто су поражени четници
Гацке долине.

- Како су се одвијали догађаји
после јесени 1943. године?

- За четнике је то била трагична
година. Пошто су добили италијан-
ско наоружање, као и савезничко, и
наоружање од пребега из форма-
ција НДХ, комунисти су све своје
снаге сконцентрисали на четнике
Гацке долине и околине. У четири
најкрвавије борбе, у Личкој Јасе-
ници, на Црној Власти, у Брлогу и
на Лошињу, четници су били раз-
бијени. Неколико стотина четника,
који су се предали на комунистичку
часну реч, стрељано је. Бачени су у
море или у бездане јаме, исто као
што су радиле усташе. Један део
четника је остао по шумама. Поку-
шали су да се боре, али били су у
мањини, и мање-више сви су изги-
нули.

Током 1944. године преживели
четници поново се враћају у Гацку
долину. Поново се диже устанак
против комуниста, народ је опет
био охрабрен и весео. Први уста-
ници у Залужници тада су били
Милош Поповић, Ђуро Поповић,
Милош Бракус и други преживели
четници. Онда смо и ми млађи при-
шли као добровољци. Мало кас-
није, од војводе Ђујића су стигли
Илија Влашић, Раде Ћурчић и Јово
Рапајић. 

- Пролећа 1944. известан број
партизана је пребегао у четнике.
Шта су говорили о мотивима бекс-
тва, у ситуацији када су и они мо-
рали видети да четници губе рат?

- Маја 1944. године дошао нам је
партизански командант Јоцо Ере-
мић са групом официра и око 150
бораца. Имали су намеру да све
партизане из тог краја преведу у

Мане Срдић 1991. године

Породици Манета Срдића
Моје искрено саучешће ћеркама и сину Манета Срдића, који се пре-

сели 18. фебруара 2020. године у небеску Србију, у којој се налазе многи
Срби, четници. Ману сам познавао многе године. Сретали смо се на
конгресима Организације српских четника "Равна Гора". Били смо
заједно као чланови Централне управе Организације српских чвтника
"Равна Гора".

Мане Срдић беше много година председник Месног одбора ОСЧ
"Равна Гора" у Хамилтону, Канада. 

По чувењу, Мане Срдић попуњава српске четничке редове у њего-
вим младим годинама, у Првој бригади Личко-кордунашког корпуса,
чији командант беше четнички капетан Миле Маријан. Напослетку,
командант Прве бригаде постаје Стево Косановић Јабучар. Мане је био
у штабној чети Прве бригаде, где је добијао разне поверљиве задатке,
где му на многим местима беше живот у опасности.

Надам се да ће неко опширно писати о храбром четнику Мани
Срдићу, ко зна у детаље његову прошлост као четника за време борби
од 1941. до 1945. године.

Мане прође логоре Италије и Немачке, одлазак за Енглеску и дола-
зак у Канаду, са породицом.

Поново моје саучешће ћеркама и сину Мане Срдића, као и његовом
брату Мићану и његовој породици и осталој родбини, пријатељима и
кумовима.

Манин сарадник у српским четничким редовима:
Перица П. Совиљ
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- Хтели смо да емигрирамо у
САД или Канаду. Пријавили смо се
за обе земље, али Канада нас је
прва позвала. Тако смо 1957. дошли
у Канаду. Жена је добила свој учи-
тељски посао, а ја сам добио посао
у тешкој индустрији, у админист-
рацији. То су били добри послови,
имали смо добре плате. Одмах смо
купили кућу и тако смо отпочели
диван живот. Касније сам почео да
се бавим купопродајом некретнина
- пре свега кућа и фарми. Такође,
зидам по неку кућу.

Мени је и у Енглеској било
добро, али почеле су да ми долазе
под руку српске новине из Америке
и Канаде. Видео сам да тамо има
доста Срба, да имају цркве, забаве,
састанке, јаке четничке организа-
ције. То ме је повукло да напустим
Енглеску. Овде сам одмах постао
члан цркве, као и Организације
српских четника ''Равна Гора'', где
сам и данас активан, као председ-
ник Месног одбора у Хамилтону.

Мане Срдић током рата

четнике, али њихов план је откри-
вен и морали су да пребегну само
са том малом групом. На тај корак
одлучили су се кад су видели шта
''поглавник'' Андрија Хебранг
спрема Србима. (Хебранг је био
хрватски комунистички лидер, а
сви партизани на територији Бано-
вине Хрватске, као и нових, при-
кључених територија, били су под
хрватском командом и називани су
хрватском војском - прим. М.С.)
После овог случаја, комунисти су
на Кордуну стрељали или послали
на робију масу родољуба.

- Докле је трајао нови успон чет-
ника у Гацкој долини?

- До септембра 1944. године.
Тада смо основали Личко-корду-
нашки корпус. Војвода Јевђевић је
за команданта корпуса поставио ка-
петана Милета Маријана. Кад је
корпус основан ми смо већ имали
две бригаде са око 1.000 бораца.

Личко-кордунашки корпус се
26. децембра 1944. заједно са Ди-
нарском четничком дивизијом по-
вукао према Словенији, где нас је
чекао војвода Јевђевић. Из Слове-
није смо 5. маја 1945, преко реке
Соче, прешли у Италију, у састав
Савезника. На њихов захтев смо од-
ложили оружје.

- Уследио је живот по лого-
рима...

- Најпре смо пребачени у логор
Ћезена, а онда у Јужну Италију, у
логор Еболи. Ту смо остали до
1947. године. У Еболију смо били
слободни, путовали смо по целој
Италији. Неки су се бавили тргови-
ном, тј. шверцом. Варали смо Ита-
лијане, а и они нас, још више и
боље. На пример, један наш из 2.
личког пука ишао је у Напуљ, на
највећу пијацу, где је било свега и
свачега. Купио је материјал за
одело, који су му лепо спаковали, у
мало куферче. Док су му наплаћи-
вали, док су бројали лире, мангупи
замене куферчиће. Овај наш сео је у
воз, сав весео, и онда је хтео да
добро погледа материјал. Отворио
је куферче, али у њему је, уместо
материјала за одело, видео само две
главице купуса. 

- А логор Мунстер у Немачкој?
- То је сасвим друга прича. Сва-

ког јутра у шест сати морали смо
бити у строју за пребројавање.

после Другог светског рата били су
Пољаци, и то они који су били у
енглеској војсци. Дивизије гене-
рала Андерса, које су пробиле не-
мачки фронт у Италији, на Монте
Касину. Срби и остали стигли су
после Пољака. Као политичка
емиграција, по мом мишљењу,
Срби су били најбројнији. Али, већ
око 1950. почели смо да се исеља-
вамо у Канаду и Америку.

- Оженили сте се Енглескињом.
Како сте се упознали? Како су реа-
говали њени родитељи?

- Са Енглескињом, младом учи-
тељицом, упознао сам се на колеџу.
Ступили смо у брак после годину
дана. Није имала оца, отац јој је
умро млад. Имала је само мајку и
једну сестру. Мајка није била задо-
вољна што јој се ћерка удаје за
странца који нема нигде ништа, али
после се сложила. 

- Зашто сте се преселили у Ка-
наду?

Храна је била тако лоша, да су нас
заправо само држали да не поуми-
ремо од глади. Ујутру једно пар-
ченце хлеба и неког чаја или
умућеног млека од прашка, а увече
вода у којој је пливало по неко
зрнце сувог грожђа. Тако су нас
држали сто дана. Људи кад изађу на
сунце, исцрпљени глађу, падају у
несвест. Када су Енглези видели да
смо заиста изнемогли, мислили су
да су нам убили морал и да смо се
поколебали. Онда је дошла Титова
и Маклинова комисија. Испитивали
су нас појединачно и наговарали да
се вратимо. Срећом, није било при-
силног враћања, тако да се само пе-
десетак старих и болесних људи
изјаснило за повратак у Југосла-
вију.

После испитивања пуштени смо
на слободу. Већином смо радили за
Енглезе, али комунисти нас нису
остављали на миру. Долазили су у
наше кампове, и даље су покуша-
вали да нас врбују. Долазили су са
енглеском пратњом, али свугде су
дочекивани са камењем, јајима и
уопште ма чим што нам је дошло
под руку.

- Из Немачке сте отишли у Енг-
леску, као политички емигрант.
Зашто баш у Енглеску?

- Енглези су први отворили
врата емигрантима, 1948. године, и
наравно ми смо једва дочекали да
се негде макнемо из Немачке. У
Енглеску сам стигао маја 1948. Од-
лично смо дочекани. После пар не-
деља сместили су нас у један мало
бољи камп, који је имао све удоб-
ности. Ту смо ишли у школу и
учили енглески језик. После неко-
лико месеци почели су да нас шаљу
на посао. Добио сам добар посао у
једној малој фабрици која је пра-
вила делове за авионе. Кад сам са-
владао основе енглеског језика,
пријавио сам се за вечерње часове,
да научим још боље. После две го-
дине, кад сам осетио да сам при-
лично добро разумео језик, решио
сам да се упишем на колеџ. На
предлог једног професора, почео
сам да студирам бизнис и адми-
нистрацију. Дипломирао сам за три
године, са врло добрим резултатом. 

- Да ли је у Енглеској до тада
било емиграната? 

- Први емигранти у Енглеској

У Напуљу, после рата. Мане је први с лева У Дербију, Енглеска, 1952. Мане је први с лева
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We continued to receive further reports
from different parts of the Pavelich state
of Croatia. In the city of Dubrovnik,

known for its charm, ancient history, and peaceful
atmosphere, Ustashi leaders were seen walking on
the main street wearing large leather belts adorned
with ears, noses, and eyes from their Serbian vic-
tims. This gruesome picture was repeated in many
other cities; such belts seemed to be the favorite ap-
parel of the Ustashis, who could thus show how ef-
ficiently they had carried out the orders of their
Poglavnik. Thousands of corpses were dumped into
the Sava River, which flows into the Danube at Bel-
grade, with the inscription "Visa for Serbia" on tags
around their necks.

The river, which had been popular with Belgrade
swimmers, became so contaminated by these corpses
that access to its beaches was prohibited by the Ger-
man occupiers during the whole summer of 1941.

Tens of thousands of Serbs who were not mas-
sacred outright in their home towns were sent to a
concentration camp at Jasenovatz on the main rail-
road line from Belgrade to Zagreb, where they were
destroyed in the most barbaric manner. The Nazi
executioners of Dachau, Osowiec, and Mauthausen
could envy the record of their pupils at the Jaseno-
vatz camp. While the Nazi policy of extermination
of the Jews was shrouded in mystery during the
war, and the facts about it not fully known until
after the victory, Croat ministers and officials of the
Independent State of Croatia made no secret of their
planned policy of extermination of the Serbs living
within the Croatian borders.

Speaking at a banquet at Gospich on June 6,
1941, Dr. Mile Budak, one of Pavelich's principal
lieutenants, at that time Minister of Education, said:
"One-third of the Serbs we shall kill, another we
shall deport, and the last we shall force to embrace
the Roman Catholic religion and thus melt them
into Croats." (In 1942 Mile Budak was appointed
Minister of Croatia to Germany. In a conversation
with Ulrich von Hassell on June 2, 1942, "he made
no bones about having participated indirectly in the
assassination of King Alexander I.")

The Minister of Justice, Mirko Puk, at a public
meeting in Krizhevtsi on July 6, 1941, stated: "The
Serbs came to our parts with the Turkish hordes as
refuse of the Balkans. We cannot allow two peoples
to rule in our country. There is one God and one rul-
ing people and they are the Croatian people. Those
who came here two to three hundred years ago must
go back where they came from." Another Pavelich
minister, Milovan Zhanich, had spoken in a similar
vein on June 5. in the following words: "We the Us-
tashis know very well that so long as the question of
the Serbs is not completely solved, there will be no
peace in this country. This is to be the country of
Croats and nobody else. We are not keeping this as
a state secret; such is the official policy of this State."

While the massacres in Western Bosnia were
going on, Viktor Gutich made another speech, at a
meeting at Banya Luka, in which he shouted: "Re-
member that the Serbs have been our gravediggers.
Exterminate them whenever you see them and the
blessing for your deeds will come from our
Poglavnik and also from me!"

Thus the extermination of the Serbs became an
official and openly proclaimed policy of the Inde-
pendent State of Croatia. A conservative estimate
of the number of Serbs destroyed would amount to
the appalling figure of six hundred thousand.

The destruction of the economic, cultural, and
social institutions of the Serbs in the Independent
State of Croatia occurred simultaneously with the
massacres. Serbian churches, hundreds of them,
were either set on fire, as was the beautiful cathe-
dral in Banya Luka, or were turned into "Croat
halls" or recreation centers. Other churches were
used as stables, bams, or warehouses, while Serbian
schools and other cultural institutions shared the

Constantin Fotich: The war we lost (5)

Concentration camp Jasenovatz
The Nazi executioners of Dachau, Osowiec, and Mauthausen could envy the record of their pupils at the Jasenovatz
camp. While the Nazi policy of extermination of the Jews was shrouded in mystery during the war, and the facts
about it not fully known until after the victory, Croat ministers and officials of the Independent State of Croatia
made no secret of their planned policy of extermination of the Serbs living within the Croatian borders

or given as rewards to the Ustashis who had the best
records of killing Serbs. About three hundred thou-
sand Serbs succeeded in escaping from the Inde-
pendent State of Croatia into mutilated Serbia and
arrived without any belongings exsept the clothing
they wore. They were the first to give eyewitness
accounts of the monstrous massacres of their rela-
tives and friends by the Ustashis.

A conservative estimate of the number
of Serbs destroyed would amount to
the appalling figure of six hundred

thousand
The threat of Pavelich's Minister of Education,

Mile Budak, to "force the remaining one-third of
the Serbs to embrace the Roman Catholic religion,"
was carried out with the same efficiency as the mas-
sacres. At the meeting of the Croat parliament on
February 25, 1942, the Minister of Justice and
Courts officially stated that "the Independent State
of Croatia cannot and will not recognize the Ser-
bian Orthodox Church." The Ustashi assembly en-
thusiastically and unanimously approved the bill
outlawing the religion of the Serbs who composed
one third of the whole population of the Croat state.
The Serbs who had escaped massacre were con-
verted en masse by Catholic priests who were them-
selves members of the Ustashi organization. The
conversions of Orthodox Serbs were so numerous
that the Council of Croatian Catholic Bishops had
to take measures to make certain that they were per-
formed in a manner conforming with the rules of
the Catholic Church.

The Serbs had belonged to the Orthodox faith
since the beginning of the thirteenth century. With-
out being fanatic or bigoted, they are deeply at-
tached to their religion; it has become a part of their
national feeling. In many districts they have lived
peacefully alongside the Catholics for centuries,

and there is no record of any considerable number
of conversions to Catholicism. Yet the Council of
Croat Catholic Bishops, while taking no measures
to dissuade Pavelich from his policy of forcible con-
version, in its decree of December 17, 1941, stated
that "the Church should retain sole and exclusive
jurisdiction in issuing necessary prescriptions." In
order to promote further conversions, which cer-
tainly were in no case the result of a change in reli-
gious beliefs, the Council of Croat Catholic Bishops
issued directives the same day for the creation of a
"psychological basis among the Serbian Orthodox
followers." According to these directives, the Serbs
should be guaranteed "not only civil rights but in
particular they should be guaranteed the right of
personal freedom and the right to hold property"
after conversion.

To achieve the complete destruction of the Ser-
bian Orthodox Church, Pavelich's regime created in
June 1942 a "Croat Orthodox Church" with a for-
mer Russian Bishop, Hermogenos, at its head. This
church had to care for the few remaining Serbs who
miraculously escaped both the massacres and con-
version to Catholicism.

The pogroms proceeded with unabated fury
from the middle of June until the end of September
1941. They were continued sporadically, especially
in the eastern provinces of Croatia, where the wave
of masskilling did not start until August 1942. In
the province of Srem, a rich lowland between the
Sava and Danube Rivers, thirty thousand Serbs
were killed in the summer of 1942 alone. By the fall
of 1942, the policy of "cleansing" Croatia of Serbs,
"refuse from the Balkans," was practically com-
pleted.

During World War II, Fotich was
ambassador of the Kingdom

of Yugoslavia to America
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same fate. Famous Ser-
bian monasteries in the
hills of Frushka Gora,
some of them dating as
far back as the four-
teenth century, were
robbed of everything
they contained. Works
of art and priceless doc-
uments pertaining to
Serbian history were
mercilessly destroyed,
while every last one of
the monks was killed.
The palace of the Ser-
bian Patriarch in Karlo -
vtsi, containing one of
the most complete Ser-
bian libraries, was ra -
xed. The barbaric
des tru c tion of centuries-
old Serbian religious in-
stitutions drew a protest
from the Bulgarian Met-
ropolitan of Sofia. Al-
though Bulgaria was a
Croatian ally and an-
other Axis puppet, the
Metropolitan could not
suppress his indigna-
tion; he lodged a strong
protest even at the risk
of disturbing good rela-
tions between Croatia
and Bulgaria.

The private property
of all Serbs, real estate
as well as personal be-
longings, was either
confiscated by the state


