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Било би фер да Хрвати подижу споменике 91 Теслином
рођаку, које су њихови преци ликвидирали, а не Николи

Тесли, који је остао жив само зато што се одселио са
територије будуће Хрватске
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УВОДНИ СТУБАЦ
ИЗБОРИ 2020.

У Србији се 21. јуна одржа-
вају парламентарни и ло-
кални избори. Политичке

стра нке поделиле су се у три та-
бора. Први чини владајућа Српска
напредна странка, са својим коали-
ционим партнерима, међу којима је
главна Социјалистичка партија. 

Други чине опозиционе странке
које излазе на изборе. Ове странке
су на неки начин повезане са вла-
дајућом коалицијом, или, у
најмању руку, не критикују власт.
Од значаја за нас овде је нова
странка - ПОКС, тј. Покрет обнове
Краљевине Србије, чије језгро чини
отцепљено крило СПО-а Вука
Драшковића. Сам СПО је у вла-
дајућој коалицији. 

Трећу групу чине опозиционе
странке које су се определиле за
бојкот избора. Овде су најбројније
Демократска странка и странке које
су оформили њени бивши лидери.
Најзначајнији за нас, у овој група-
цији, јесте Покрет Двери српске.

Апсолутни фаворит је коалиција
Српске напредне странке. Они има -
ју огромну медијску и сваку другу
надмоћ. Само Социјалистичка пар-
тија има 30.000, а према неким по-
да цима - јер, то се крије - чак и
40.000 директора и шефова у држав-
ним фирмама. Ако за њих гласају
само чланови фамилија, то је зага-
ран товани улазак у парламент. Ср -
би ја је, наиме, и даље
со  ци јалистичка земља, јер је др жа ва
главни предузетник и власник ве -
ћине капитала. Запослени у др жа в-
ном сектору - којих је не мање од
600.000 - чине огромну гласачку ма-
 шину. Приватни капитал, са мање
од пет посто 1990. године, да нас је
дошао до негде 25 посто уку пног ка-
питала у држави. Оч и гледно, само
раст учешћа приватног капитала,
до 70-80 посто, као што је случај у
западним земљама, или чак до пре -
ко 90 посто, као што је то било у
Кра љевини Југославији и Краље-
вини Србији, може срушити соци -
ја листички систем и, самим тим,
до вести до неизвесности на избо-
рима. 

Ипак, упркос условима, бојкот
је погрешна опција, јер се иначе
може начинити макар мали корак.
На локалним изборима - можда и
велики. Јер, за локалне изборе важ-
нија је лична кампања, него телеви-
зијска. Тако, Двери су имале битан
проценат одборника у Чачку, а из-
вестан број и у свим околним ме-
стима: Пожега, Ариље, Косјерић и
Ужице. Сада ће остати и без њих,
уместо да су се, у међувремену,
сконцентрисали баш на ту средину
и добили још више одборника.

У оваквој ситуацији, дакле, мо-
жемо се надати само да ће странке
попут ПОКС-а добити више, а
странке попут Социјалистичке пар-
тије мање гласова.

Милослав Самарџић

УСрбији је поново актуелизована тема повезано-
сти између политичара и криминалних кланова.
Тему је покренуо портал Нова.рс, у власништву

ТВ Нова С, која је, пак, у власништву међународне кор-
порације, са седиштем у Холандији. Своје филијале
има и у другим балканским земљама. То је једина те-
левизија са националном фреквенцијом у Србији која
није под контролом власти у Београду. То, на жалост,
не значи да је ова телевизија објективна. Она је,
уопштено говорећи, једна варијанта Си-еН-еН-а, док је
у Србији воде (нео)комунисти из тзв. стамболићевске
фракције. За разлику од милошевићевске, ова фракција
за нијансу више поштује ‘’лик и дело’’ Ј. Б. Тита.

Чланак о криминалцима и политичарима је, на-
равно, заснован на тачним подацима, али, у њему се
почетак овог феномена у Србији везује са ране 1990-
те, тј. за власт Слободана Милошевића. Међутим, ис-
тина је да су почеци много дубљи, јер је и сам Ј. Б. Тито
био криминалац. Он је робијао због пљачке ризнице за-
гребачке катедрале, а после рата његови биографи су то
‘’испеглали’’ у робијање из политичких уверења. Друго,
комунисти су се, одмах по изласку на терен 1941, пове-
зали са криминалцима одбеглим из казнионица, у хаосу
Априлског рата. Тако је Тандина банда постала 3. чета
Крагујевачког партизанског одреда, Чаругина банда
ушла је у Космајски партизански одред, итд.

За разумевање актуелне српске политичке сцене - а
боље речено, дубине кризе у којој се Србија налази -
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потребне су и ове напомене, као и цитат са портала
Нова.рс, који следи:

Криминолог Добривоје Радовановић у разговору за
портал Нова.рс истиче да спрега политичара и крими-
налаца у Србији датира још од деведесетих година.

“Да је организовани криминал спрегнут са државом,
то је опште познато. Некад је та веза са државним ор-
ганима, некад са политичким функционерима. Нажа-
лост, он је у Србији доста често у поприлично тесној
вези са политичарима и државом. Један од битних фак-
тора који је утицао на ову појаву код нас, јесте то што
је организовани криминал код нас увезла Државна без-
бедност, а пошто је она делом држава – онда је јасно о
чему се ту ради. Поготово ако узмемо у обзир да су
бројни политичари, али и криминалци сарађивали са
ДБ”, истиче криминолог.

Како наводи, у каснијим годинама само је настав-
љена ова пракса. “Код нас имате директно ослањање
високих политичара на криминалце, потово у време де-
ведесетих, а и након тога. То поприлично једноставно
функционише, политика чува леђа криминалцима, од-
носно онима који стоје иза организованог криминала,
а политичари за то узимају новац”, каже Радовановић.

“Неуништиви” високи државни функционер о
чијим се криминогеним везама навелико писало јесте
најпре лидер СПС и актуелни министар спољних по-
слова Ивица Дачић. Његови сусрети са Радољубом Ра-

дуловићем званим Миша Банана, одбеглим припадни-
ком оптужене нарко-групе Дарка Шарића, коме се суди
у одсуству због шверца 5,7 тона кокаина, изгледали су
као афера која ће Дачића заувек коштати политичке ка-
ријере. Јавност се у том тренутку и даље живо сећала
“афере кофер” у коју је био умешан врх СПС и та-
дашњи вицегувернер Народне банке Србије, али све то
није било довољно да Дачића и његову партију пошаље
у политичку илегалу. Због веза са Шарићевим нарко-
кланом оптужен је, а потом ослобођен некадашњи шеф
Дачићевог кабинета Бранко Лазаревић, који се теретио
да је криминалцима одавао службене тајне.

У годинама које су уследиле, показало се само да су
све ове афере допринеле да Дачић постане неизоставни
део владајућих коалиција, због свог загарантованог про-
цента који добија на изборима. Већи скандал изазвао је
на кон избора 2012. када је на прославу у штаб СПС до -
шао и осуђивани припадник навијачке групе  “Алкатраз”
Александар Вавић, “наоружан” бакљама и тру бачима.

Његово присуство само је подгрејало шпекулације о
везама СПС са навијачким групама. Такође, у медијима
се спекулисало да је управо захваљујући Дачићу, пева -
чица Светлана Ражнатовић избегла робију, већ је осуђена
споразумно на кућни затвор због злоупотреба приликом
продаје фудбалера Обилића, као и новчану казну.

Незапамћен скандал који би у већини европских зе-
маља изазвао тектонске поремећаје и вероватно збри-
сао са политичке сцене читаву Владу, био је онај који
је пре неколико година разоткрио “Крик”, а чији је
главни актер био актуелни министар здравља Златибор
Лончар. “Крик” је тада објавио да је Лончаров стан на
Новом Београду, некада био у власништву озлоглаше-
ног припадника земунског клана Сретка Калнића. Све
то је покренуло лавину текстова који су сведочили о
везама Лончара са земунским кланом, а врхунац је
било објављивање заједничке фотографије министра
са вођама Душаном Спасојевићем и Милетом Лукови-
ћем, насталој у њиховом замку у Шилеровој улици у
Земуну. 

Ивица Дачић, председник Социјалистичке партије
Србије: Министар полиције на кафи са шефом нарко

картела. Фото: Нова/Весна Лалић
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

По ко зна који пут, Хрвати по-
кушавају да присвоје Ни-
колу Теслу, а овом

при  ликом у томе им је помогла Ев-
ро пска унија. Наиме, на званичном
сајту Европске уније - "EU Learning
Center" - намењеном за образовање
деце, под одељком ‘’Хрватска’’, 7.
маја 2020. објављено је да је Ни-
кола Тесла био ‘’хрватски нау ч -
ник’’.

Вероватно због мешања званич-
ног Брисела, ова хрватска диверзија
одјекнула је више него ма која пре.
Наиме, Влада Србије упутила је
протест Европској унији, а тај про-
тест пренели су медији широм све -
та, од Њујорка до Тајвана. Тако се
де сило оно што, на жалост, ретко
ви ђамо, да српска дипломатија од-
несе победу и да то види скоро це -
ли свет.

Светски медији су, дакле, пре-
носили да је Никола Тесла рођен
1856. у селу Смиљану у Лици, тада
у Аустроугарској, а да му је отац
био српски православни свеште-
ник. Већи део живота провео је у
 иностранству, ‘’Њујорк тајмс’’ је
подсетио и то да је Тесла био
‘’ривал Томаса Едисона’’.

За разлику од медијског успеха,
изгледа да у самом Бриселу ствари
не стоје како треба. Јер, и после са-
општења владе Србије, које су пре-
нели светски медији, на сајту "EU
Learning Center", одељак Хрватска,
остала је једна фотографија на којој
пише да је Никола Тесла био ‘’по-
знати Хрват’’. Може бити да је
уредницима сајта промакла та фо-

тографија, а може бити и да је
остављена намерно.

Како год, Хрватска свакако неће
одустати од својатања Николе
Тесле. Подсетимо само да је у За-
гребу подигнут споменик Тесли
(иначе, он је историјска личност
која има највише споменика на те-
риторији Србије). Подизање тог
споменика у Загребу је неприме-
рено, имајући у виду чињеницу да
су уништена обележја на масовној
гробници 530 Срба села Смиљана и
околине, поубијаних од стране
хрватских формација током Другог
светског рата. У тој масовној гроб-
ници су и посмртни остаци 11
најближих рођака Николе Тесле.
Како је за ‘’Политику’’ посведочио
госпићко-смиљански јереј Драган
Михајловић, на потезу од Госпића,
преко Смиљана, до Јадовна, пре
Другог светског рата 50 посто ста-
новништва било је српско, док да -
нас ту живи свега десетак срп ских
породица.

Када се гледа шира родбина Ни-
коле Тесле, од стране Хрвата по-
убијано их је 91. Професор др
Гидеон Грајф, главни истраживач
Института за холокауст „Шем
олам“ у Израелу, аутор студије
„Јасеновац, Аушвиц Балкана“, из ја -
вио је за портал ‘’Еспресо’’:

‘’Нажалост, 91 члан породице
Николе Тесле убијен је у НДХ, а 14
њих страдало је у озлоглашеном
Јасеновцу. Интересантно је поме-
нути да је и породица оца модерног
ционизма, Теодора Херцла, такође
убијена у Јасеновцу. Тако да су то
породице две важне историјске
личности чије су породице убијене

на истом месту. Они су били браћа
у крви’’.

Према томе, било би фер да
Хрвати подижу споменике Теслама
које су њихови преци ликвидирали,
а не Николи Тесли, који је остао
жив само зато што се одселио са те-
риторије будуће Хрватске.

Када је сазнао за Дражине чет-

нике, Никола Тесла је, 2. октобра
1941, написао:

‘’То су идеали којима се руко-
води наш млади краљ Петар Други,
продужавајући ослободилачку
борбу из савезничког Лондона, то
је суштина борбе српских четника
и отпора окупаторским властима
целог народа.’’

Хрвати поново присвајају Теслу
Било би фер да Хрвати подижу споменике 91 Теслином рођаку, које су њихови преци ликвидирали, а не
Николи Тесли, који је остао жив само зато што се одселио са територије будуће Хрватске
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Њујорк 1942: Никола Тесла и Краљ Петар Други Карађорђевић

Теслина открића
Никола Тесла је био највећи проналазач прошлог миленијума, а ње-

гови проналасци, по сопственој несебичној жељи, власништво су читаве
људске цивилизације. Највећа Теслина заслуга је увођење наизменичне
струје у широку употребу. Његови изуми заснивани на наизменичној
струји постали су темељ целом даљем развоју електротехнике. Остварио
је око хиљаду проналазака и патената: индукциони мотор, трофазни си-
стем за пренос електричне енергије, генератор и трансформатор за
струје високе фреквенције (Теслине струје) и друго.

Тесла је био и пионир радио-технике тако што је: конструисао ви-
соко-фреквентне алтернаторе, као основу емисионих радио-станица;
произвео непригушене електромагнетне таласе; открио и патентирао
принцип резонанције за радио-везе; патентирао систем за бежично
управљање и предају знакова на даљину... Објавио је и низ стручних ра-
дова из физике у којима је износио оригиналне идеје које су се касније
оствариле.

Теслине проналаске грубо можемо поделити на више области, свесни
да ћемо при томе изоставити многе од њих:

Проналасци и патенти из наизменичних струја.
Проналасци приказани на Светској изложби у Чикагу.
Експерименти са Х-зрацима (Рентгенским зрацима).
Наизменичне струје високе фреквенције.
Откриће радија и бежичног преноса.
Електрично паљење за бензинске моторе.
Експерименти у Колорадо Спрингсу .
Бежични пренос енергије.
Недовршена истраживања и "Теслино оружје".
Извор: radista.info
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За вријеме Другог светског
рата, хрватски су злочинци
починили велике злочине ге -

но цида над српским народом на ро -
чито у Лици и Херцеговини. То се
прочуло и у Америци где је живео и
радио Никола Тесла.  Његово родно
село Смиљан претворили су
Хрвати у прах и пепео и све живо
што је било српскога рода поклали
су на дан 2. августа 1941. године, на
Светог Илију.  Хрвати су баш ко ри -
стили велике православне пра знике
да у те дане врше масовне злочине
над Србима.  Тако је било и у Сми -
љану.  Поклали су тога дана 506
особа.  Међу њима 154 дјеце.  То је
био пакао у коме се нашао овај срп -
ски народ.

Никола Тесла у то није
могао вјеровати.  Сматрао
је то можда као неку или
нечију пропаганду.  Јер,

забога, па зашто би Хрвати
ишли у тако масовне

злочине против Срба? То
је за њега било

несхватљиво да се такви
злочини догађају у

његовом Смиљану. И
поред великог увјеравања

Јована Дучића да се то
заиста догодило и да
Хрвати бацају Србе у

бездане јаме, Никола Тесла
то није прихватио за

сигурно
Неким путевима, преко америч-

ких Срба, и Никола Тесла је сазнао
за тај злочин у његовом родном

А шта би тек Никола Тесла мис-
лио да му је неко рекао како
поједини Срби сарађују са уста-
шама против српскога народа?
Шта би тек рекао да је чуо ово о
Душану и Сави Драгосавац? Шта
би рекао о Ђоки Јованићу и њего-
вом одреду „Чапајев“? Шта би
рекао о стрељању невиних де-
војака-српкиња у Херцеговини?
Шта би рекао о овим Србима које
је народ прозвао „црвене усташе“?
Тек би тада рекао да је тај скроз бе-
наст ко такве приче преноси.  Тек
тада не би могао повјеровати да се
и Срби кољу међу собом у овако
тешком времену.  Отишао је на онај
свијет у увјерењу да се то није до-
годило. Био је далеко од своје до-
мовине па то све није могао

Смиљану и другим српским се-
лима.  О томе му је неколико пута
причао славни српски пјесник
Јован Дучић, родом из Херцего-
вине, који се, као и Никола Тесла,
нашао у Америци. Али, Никола
Тесла у то није могао вјеровати.
Сматрао је то можда као неку или
нечију пропаганду.  Јер, забога, па
зашто би Хрвати ишли у тако ма-
совне злочине против Срба? То је
за њега било несхватљиво да се
такви злочини догађају у његовом
Смиљану. И поред великог увјера-
вања Јована Дучића да се то заиста
догодило и да Хрвати бацају Србе
у бездане јаме, Никола Тесла то
није прихватио за сигурно.  И умро
је 1943. године у увјерењу да то
није истина.

схватити.  Али, Јован Дучић је био
увјерен да се велико зло догодило
Србима и зато је написао пјесму
„Лички мученици“, која је објав-
љена у „Американском Србобрану“
1943. године.

Личани су се поносили на вели-
ког Николу Теслу и читав свијет се
поносио и дивио његовим изумима
у електроници. Остаће Великан док
је свијета и вијека.  Насупрот њему,
како се види, међу Србима се изро-
дише неки комунисти који запрепа-
стише свијет својим „изумима“ у
САТИРАЊУ људи и злочинима
против Срба.  Ето, нек се и то зна.

Из књиге Мирка Рапаића
„Црна хроника о српским 
комунистима“ стр. 178.

Јован Дучић:
Лички мученици
Стрељају и сад на свим пољима,

поред свих пута стоје вешала;
Падају бољи све за бољима.

С тлом српским крв се српска смешала.

Кроз ноћ се редом цркве зажаре -
Свеци су с нама злочин поднели;

Свуд по путевима слепи стражаре,
И очи су им други однели.

Свима су беле руке пребили,
Да их у небо не би дизали,

Свету реч српску свуд су требили,
Као хијене крв су лизали.

Свуд су с крстом војске ходиле,
Пратили с цркве звучни звонови;
И с молитвом су вођи водили -

Ора про нобис хуче долови.

А осветник је жртву пратио!
За мучеником иду хероји!

Пут невиних је Бог позлатио:
Само се гробље жртвих преброји...

(„Американски Србобран“,
13. септембра 1943.)

Шта би на све ово рекао Тесла?
Неким путевима, преко америчких Срба, и Никола Тесла је сазнао за тај злочин у његовом родном
Смиљану и другим српским селима.  О томе му је неколико пута причао славни српски пјесник Јован
Дучић, родом из Херцеговине, који се, као и Никола Тесла, нашао у Америци

Тема броја

Умањивање злочина
Из моје куће Хрвати су побили, негдје у велебитским јамама, четири

рођена брата Рапаића: мога оца Милана и моје стричеве Мирка, Никицу
и Дацу. То се догодило крајем маја 1941. године. Оставили су за собом
четрнаесторо дјеце, жене и родитеље. Поклаше их само зато што су били
Срби. Како ли је било њиховој јадној мајци Мари и оцу Буди кад су у
један дан изгубили четири сина? Са њима је отишло у смрт још десет
мојих Језерчана. Какви су то били честити људи! А било је у Лици по-
коља у свим српским селима. Страдале су читаве фамилије, а међу њима
и дјечица коју су мајке још дојиле или носиле на стомаку. Поклали су
зликовци преко 10.000 Срба и Српкиња у мојој кршној Лици. То је
највећа трагедија од доласка Срба у ове крајеве.

Кад сам започео посао на истраживању хрватских злочина геноцида
над српским народом у Лици, најприје сам пронашао и проучио све
књиге издате послије Другог свјетског рата које говоре о ратним дога-
ђањима у Лици од 1941. до 1945. године. Надао сам се да је ту све речено
о хрватским злочинима, али сам се изненадио видјевши да ти злочини
нису детаљно описани. За ових 50 послијератних година није написана
ниједна књига о хрватском геноциду над Србима у Лици. Ово је први по-
кушај да се то прикаже на једном мјесту и онако како је стварно било.

Док сам о томе писао, догодише се нови злочини, што их починише
Хрвати над српским народом Лике. Чине то и даље без стида и срама за
оно што су већ једном починили 1941. године. Треба прикупљати нове
податке о хрватским злочинима од 1991. до 1995. године, а ми још ни
оне старе нисмо свијету објаснили. Нажалост, о страдању Срба писали
су хрватски комунисти, уз помоћ српских комуниста из Лике, а од њих
се није могло очекивати да опишу српску голготу вјерно и истинито.
Хрватски комунисти су чак прикривали те злочине или их умањивали.

(Из предговора Мирка Рапаића за његову књигу 
‘’Личка трагедија’’)
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1998. године погинуло 30 граничара 
и више од 150 терориста

Мало се зна и говори да је току 1998, током сукоба на Косову,
према званичним извештајима Војске Југославије, дошло до 176
граничних инцидената приликом покушаја терориста из  ОВК (у неким
случајевима бројчано веома јаких и у фронталном налету) да, најчешће
носећи велике количине оружја и војне опреме, илегално пређу на
Космет из Албаније. Браниоци границе су ефикасно спречавали те
покушаје упада терористичких банди у чијим редовима је било често и
доста муџахедина и плаћеника из западноевропских и арапских земаља.
Пресецањем тих путева терора и оружја заплењено је више од 80 тона
лаког и тешког наоружања свих калибара, муниције, војне опреме.

Храбро, бранећи границу и суверенитет и интегритет СРЈ од насртаја
терористa из Албаније животе је изгубило, те 1998. године, 30 официра
и војника Војске Југославије, а један број њих је рањен. На другој
страни, погинуло је више од 150 терориста, више од 40 је рањено и 33
заробљено.

Да су албански терористи на српске војнике, полицајце и цивиле на
Косову и Метохији пуцали из пушака и ракетних бацача дотуреним уз
помоћ званичне Тиране, две деценије касније, признао је бивши албан-
ски премијер Саљи Бериша. 

- После пада комунизма у Албанији, одлучили смо да отворимо врата
војних складишта. Један од разлога био је да наоружање пошаљемо на
Косово. Ми смо се, као партија, организовали да дајемо бесплатно
оружје, иако је било и случајева продаје. Отворио сам војна складишта
да се наоружа ОВК - признао је Бериша.

Процене говоре да је на таласу хаоса из војних складишта у Алба-
нији однето више од 700.000 комада оружја, као и више од 1,5 милиона
метака.

“Neo-communist heirs of Tito” ramping up
Church persecution, says bishop who was

detained in Montenegro
Nikšić, Montenegro, May 18, 2020
The modern “neo-communist heirs of Tito” go further and further in their

persecution against the Church, causing more and more resistance among the
people, His Grace Bishop Joanikije of Budimlja and Nikšić told his support-
ive flock after being released from 72-hours of police detention. 

His Grace and seven other clerics were detained in Nikšić from the
evening of May 12, following a procession in honor of the greatly beloved St.
Basil of Ostrog, until early in the morning on May 16, reports Pravoslavie.ru. 

After being released, Bp. Joanikije went to the main court building, where
a large gathering of faithful had been waiting for him since 9 AM the day be-
fore. He first of all thanked the faithful for their support and love, which, he
said, is an expression of love for the Church. 

He also called on the faithful to keep the peace and have respect for the au-
thorities as well. While disagreeing with their incomprehensible actions, His
Grace noted that the police had treated him well during his detention. How-
ever, he cannot understand why the authorities act as if the Orthodox faith
and Church are problems, and Montenegro’s only problems. 

He also reiterated his regret that the authorities are attempting to seize the
Church’s sacred sites. The new Titos are ramping up their persecutions against
the Church and stirring up the people more and more. 

The Montenegrin faithful have continually showed their loyalty and de-
votion to their Orthodox faith in recent months, vowing to protect their
churches, monasteries, and clergy. 

“In these days, we have all witnessed your devotion to the Church and the
faith, and especially to St. Basil of Ostrog. May the Lord and St. Basil re-
ward you for this!” The Bishop emphasized. 

The Church will continue to fight for religious freedom and for the honor
and dignity of every citizen, he added. 

ПИШЕ: Зоран ВЛАШКОВИЋ

Граница Србије  са Албанијом
је дуга 111 километара и
пружа се од тромеђе Србије,

Северне Македоније и Албаније
код места Рестелица у Гори,  до
тро међе Србије, Црне Горе и Алба-
није на планини Богићевици (2.092
мнв). Ово је најкраћа државна гра-
ница Србије и на њој постоје два
друмска прелаза: Ћафа Прушит
(Мо рина, код Ђаковице) и Врбница
(код Призрена). Граница према Ал-
банији од 10. јуна 1999. г. није под
контролом Републике Србије, иако
Резолуција 1244 предвиђа да срп -
ско особље задржи контролу над
кључним граничним прелазима.

Због непостојања контроле
на Шар планини, између

Горе и Албаније, учестале
су пљачке Албанаца који
упадају у горанска села на

Шари  и пљачкају их,
нарочито лети

У 78–дневном бомбардовању
НАТО алијансе Југославије 1999.
го дине  уништенo je свих 25 кара у -
лa Војске Југославије на српско ал-
бан ској граници. Kaрауле на
Про к летијама, преко Јуничких пла-
нина, Коритника до  Шар планине,
до  крајње границе  на југу између
Србије, Македоније и Албаније на
Шар планини, изнад Рестелице,
бук вално су нестале под НАТО
бомбама. 

Оно што није срушено НАТО
бомбама, албански екстремисти су
опљачкали и докрајчили накнад-
ним минирањима  и рушењима. 

гинуло је 108 војника Војске Југо-
славије.

Морина и Врбница и данас су
једини гранични прелази према Ал-
банији. 

Због непостојања контроле на
Шар планини, између Горе и Алба-
није, учестале су пљачке Албанаца
који упадају у горанска села на
Шари  и пљачкају их, нарочито
лети.

На другој страни, од 55 албан-
ских караула према Србији (Косову
и Метохији) само десет није опљач-
кано, срушено и запаљено у неми-
рима који су избили у Албанији у

На територији Горе, од Врбнице
до Брода,  постојало је девет ка-
раула : ''Брод'', ''Драгаш'', ''Бродоса -
вце'', ''Милорад Стојановић'',
''Гло   боч ица'', ''Крстец'', ''Орчуша'',
''Кру шево'' и ''Рестелица''. Све до
једне су срушене.

Између караула ‘’Кошаре“ и
„Морина“,  налазиле су се у зони
одбране  53. граничног батаљона,
која се простирала, на западу од
тро међе на планини Богићевици до
Карауле ''Ликен'',  на истоку, у ду-
жини од 70 километара. Овако ве-
лику зону браниле су две граничне
чете Војске Југославије, са поса-
дама на девет сталних караула :
„Генерал Павле Илић“, „Кожњар“,
„Кошаре“, „Морина“, „Митар Во ји -
но вић“, „Дева“, „Ћафа Прушит“,
„Годен“, „Дејан Радановић“ и „Ли -
кен“, и на три летње карауле: „Бо -
шко Жиловић“, „Ђеравица“ и
„Ма ја Чобан’’. 

Сталне карауле према Албанији
су биле и ''Горожуп'', ''Честак'', ’’Да-
нило Јауковић“ и ''Врбница''.

У НАТО агресији  је срушено
укупно  25  караула на српскоал-
банској граници.  Само је караула
''Врбница'' код истоименог гранич-
ног прелаза Србије са Албанијом,
код Призрена према Куксу у Алба-
нији,  остала читава.

Сада према Албанији на овим
местима нема никог да контролише
пролазе са једне на другу страну.

На сваку од ових караула изру -
чено је неколико стотина кило-
грама НАТО бомби, а неколико
десетина српских  хероја, браниоца
отаџбине Србије, положило је жи-
воте на овим граничним караулама.
Само у реону карауле Кошаре по-

пролеће 1997, када су, између оста-
лог, опљачкани магацини албанске
војске, а онда је то оружје  илегално
преношено на Косово и Метохију
за  терористе  тзв. ОВК. У походу
на граничне карауле, као и на ка-
сарне и друге војне објекте у унут-
рашњости, народ је најпре износио
наоружање, муницију, војну опре -
му, а потом храну и све остало.  

Данас   на граници Албаније и
Ср бије, према Косову и Метохији,
пос тоје само три сталне албанске
карауле.

Уништено свих 25 караула
Сада према Албанији на овим местима нема никог да контролише пролазе са једне на другу страну. На
сваку од ових караула изручено је неколико стотина килограма НАТО бомби, а неколико десетина српских
хероја, браниоца отаџбине Србије, положило је животе на овим граничним караулама

Косово и Метохија

Караула ‘’Кошаре’’
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ПИШЕ: Младомир М. ЋУРЧИЋ

Србија је, већ дуго, земља
табуа и монопола. То су две
важне карактеристике које

обележавају многе поступке и до-
гађаје који се у Србији дешавају,
било да је то под притиском држав-
ног апарата, или у обичним друшт-
веним односима. Кад је Србија
била и званично у социјалистичком
друштвеном уређењу, табуи и мо-
нополи су били законски норми-
рани и озваничени. Данас није
такав случај, али ова ограничења,
која су нам остала као највеће на-
слеђе из доба титоизма, живе свуда
око нас. 

Есеј под насловом Духови на -
ших сокака, објављен у јулу 2014.
године у Српским новинама, напи-
сао сам како бих показао колико су
јаке комунистичке стеге у Ива-
њици, у родном месту Драже Ми-
хаиловића. Навео сам тачан број
улица, њихова имена данас и некад,
као и немоћ тадашње општинске
врхушке да то стање измени. Како
је било тада, тако је и данас. Наиме,
у јесен 2016. године, СО Ивањица
донела је Одлуку о измени одлуке о
одређивању назива и обележавању
улица и тргова у Ивањици. У
најкраћем, они су морали да име-
нују све улице у Ивањици које нису
имале имена, па су желели да уз-
гредно промене називе улица чије
име није имало смисла, али и неке
које су носиле имена потпуно не-
познатих историјских личности, а
које су по правилу припадале ко-
мунистичком покрету у Другом
светском рату. Ова одлука је ста -
јала као мртво слово на папиру до
јула 2017. године, када је форми-
рана и комисија од шест чланова, а
на чијем је челу Светлана Јовиће-
вић, дипломирани архитекта из
Ива њице, која је имала задатак да
размотри иницијативе за одређи-
вање назива улица и тргова у Ива-
њици. Остали чланови комисије су:
Зоран Аџић (заменик), Предраг Ђо-
новић, Мирјана Луковић, Милан
Павловић и Сретен Богдановић. Да
ли је ова комисија нешто радила
или није, мање је важно, јер се она
про будила тек пошто је донета од-
лука о допуни закона о локалним
самоуправама, у којој је наређено
локалним самоуправама да морају
именовати све улице. Тако је, у
јуну 2018. године, ова комисија
пред ложила СО Ивањици да се
промени име једне мале улице у
Ивањици. И то је било све. 

Поставља се питање у чему је
главни спор око именовања улица
у Ивањици. Као и увек у сличним
слу чајевима, главни спор се води
око Главне улице. Она данас носи
име по Милинку Кушићу, комуни-
сти и ''народном хероју'' Брозове
Југославије. Милинко Кушић је
рођен 26. марта (по старом кален-
дару) 1912. године у селу Свешти -
ца, изнад саме Ивањице. Ос  новно
образовање и део гимназије за-
вршио је у Ивањици, а Вишу гим-
назију у Чачку. Уписивао је
Фи  лозофски и Правни факултет у
Београду и напустио је факултет-
ско школовање, због тога што је у
ме ђувремену приступио илегалној

КПЈ. Хапшен је по Закону о за-
штити државе, 1938. године, и осу-
ђен на 18 месеци затвора, које је
одлежао у казнионици у Марибору.
По повратку са робије, наставио је
са комунистичким ангажовањем,
па је поново ухапшен и осуђен на
робију, коју је почео да служи у
казнионици у Сремској Митро-
вици, крајем 1940-те године. Тамо
је остао све до маја 1941. године,
када су га из затвора ослободили
немачки окупатори и нове усташке
власти, а све према Споразуму о са-
радњи, који су, 1939. године, пот -
пи сали министри спољних пос лова
на цистичке Немачке и комуни-
стичког СССР-а, Јоаким фон Ри-
бентроп и Вјачеслав Молотов.
Одмах по ослобођењу из затвора,
Ку шић је прешао у окупирану Ср -
бију, која је тада била под комесар-
ском управом Милана Аћимовића и
боравио у Ужицу и Ивањици. У Ив -
ањици је сарађивао са немачком
фелдкомандантуром која је ту по-
стављена. У једном тренутку, кому-
нисти под контролом Милинка
Кушића били су ангажовани за ред
и дисциплину у Ивањици. На тај на -
чин су се докопали и првог оружја. 

Једино логично решење је
да главна улица у

Ивањици носи име по
генералу Дражи

Михаиловићу
До промене је дошло када је Не-

мачка напала Совјетски Савез, 22.
јуна 1941. године, па су и Немци у
Србији кренули у хапшење српских
комуниста. То у мањим местима,
по пут Ивањице, није ишло тако
лако као у Београду, Нишу или
Кра  гујевцу, па се Кушић још увек
ја вно кретао по Ивањици. Померио
се у своју родну Свештицу тек у ју -
лу 1941. и чекао налог партије да се
одметне у шуму. То је урадио тек
крајем јула и почетком августа, ка -
да је добио задатак да формира Мо-
равичку партизанску чету, што је и
учинио, 5. августа 1941. годи не, на
Клековици. Том приликом ску пио
је на једном месту низ проблема-
тичних личности из Моравичког
краја, као и велики број малолет-
ника, па чак и девојчица. После
тога отишао је за Ужице, где је
ускоро постао комесар у Ужичком
партизанском одреду. Неколико пу -
та за време устанка из 1941. долазио
је у Ивањицу, како би помогао у фо -
р мирању нове ко  мунис ти чке управе
у овом месту. Тада је им ао обичај да
понови своју омиљену крилатицу,
коју је у Ивањици изговарао још 30-
тих година, када је долазио на фе-
рије из Београда: „Више волим
једног црнца да је комуниста, него
сто Срба који нису комунисти.“ 

У говорима које је држао, том
приликом, понављао је пред мало-
бројним присталицама паролу:
„Смрт великосрпској хегемонији“. 

Као комесар Ужичког партизан-
ског одреда, и у Моравичком срезу
наредио је да се оружано нападају
жандармеријске станице и пале оп-
штински архиви, што су комунисти
и учинили у неколико општина, где
четници нису успели да их спрече.
У самој Ивањици су изнели опш ти -

И даље без Дражине улице
Општинске власти упорно задржавају име главној улици по комунисти упамћеном по злу

Ивањица

н ски архив и црквене књиге и са
старог моста их бацили у реку Мо-
равицу. Том приликом нестао је и
документ о оснивачкој скупштини
фудбалског клуба Јавор из 1912. го-
дине, тако да, 2012. године, на сто-
годишњицу постојања клуба, ФК
Јавор није имао документ са којим
би аплицирао код УЕФЕ која доде-
љује три милиона евра фудбалским
клубовима старим један век. 

После пропасти Ужичке совјет-
ске републике, у општој бежанији
комуниста из Ужица према ита-
лијанској окупационој зони, нестао
им је „врховни командант“. У тих
пар дана, обезглављени и не зна ју -
ћи шта да раде, неколико комуни-
ста на челу са Милинком Кушићем,
преузело је иницијативу у сакуп ља -
њу одбеглих партизанских гру па.
Кушић је чак потписао сп о разум „о
ненападању“ са итали јан ским ко -
ма ндантом из Нове Вароши, фаши-
стичким официром Ненијем.
Ку шић није заборавио да води ре-
во луционарну борбу и у таквим
условима. Одреди под његовом ко -
ма ндом упали су у манастир Кли-
суру, коју су опљачкали и
де вастирали, а том приликом су
неки његови припадници силовали
и заклали искушеницу Ђенадију
Ђор ђевић, а у комшилуку су запа-
лили кућу Војислава Радосавље-
вића, којом приликом је изгорело и
убијено 10 лица. Одмах по пов -
ратку врхушке КПЈ на тај терен,
Кушић је стављен под истрагу, да
би видели да ли је имао амбицију и
жељу да уклони „врховног коман-
данта“ са чела КПЈ и партизанског
покрета. Кушић се данима извиња-
вао и молио да га не избацују из
партије, што је на крају и усвојено.
Остао је један од најближих сарад-
ника „врховног команданта“. 

Ова велика група партизана из
Србије прешла је у Босну у феб-
руару 1942. године и у Чајничу
формирала Другу пролетерску бри-
гаду, у марту 1942. године. Тада је
Милинко Кушић постао политички
комесар Друге пролетерске бри-
гаде. Постоје озбиљне индиције да
су тада наоружани оружјем које
име је дао Јура Францетић, коман-
дант усташке Црне легије, који су
тада били у великој офанзиви како
би „очистили“ источну Босну од
четника мајора Дангића. Четници
су некако успели да се одржавају и
бране српску нејач у ових двадесе-
так срезова, све док им комунисти
из Прве и Друге пролетерске бри-
гаде нису ударили „с леђа“ и тако
омогућили Црној легији да избије
на леву обалу Дрине. О масакрима
који су тада почињени над српским
народом, тек је недавно почело зва-
нично да се говори. 

У јуну 1942. године, комунисти
су приморани да се повуку у за-
падни део Босне. „Врховни коман-
дант“ је одлучио да тада промени
своје политичке комесаре у глав-
ним јединицама, из два разлога: да
не би стекли превелику моћ у елит-
ним јединицама које су служиле за
његову личну заштиту, као и због
тога да у новим одредима наметне
комунистичку доктрину, која је већ
„изучена“ у Ужицу. Зато је и Ку -
шић премештен за комесара у Кра -

јишкој бригади. То је, очигледно,
на њега негативно утицало, јер се
сматрао одбаченим из главних то-
кова револуције. У договору или
без њега, комунисти су правили
фингиране нападе на усташке по-
стаје и касарне. Тада би обично по-
гинуло неколико партизана из
Србије, а усташе се повукле и тако
омогућавале комунистима да дођу
до оружја и муниције. У таквим
кре тањима, по природи неуредни,
а још увек неформирани у класич-
ном војном поретку, комунисти су
били лак плен пегавог и трбушног
тифуса. Разочаран зато што је од-
бачен, а по својој природи неуре-
дан у исхрани и дисциплини,
Ку  шић је оболео од пегавог тифуса
и као тешки болесник извршио је
самоубиство, 1. маја 1943. године,
у селу Мајкића Јапра, код Санског
Моста, у партизанској болници.
Одмах по завршетку рата, тачно на
дан победе, 9. маја 1945. године,
међу првим партизанским бор-
цима, АВНОЈ га је прогласио за
„народног хероја Југославије“. 

Са друге стране, већ дуже вре-
мена се прича да у Ивањици главна
улица треба да понесе име по арми -
ј ском генералу Драгољубу Дра жи
Михаиловићу, рођеном у Ивањици,
у главној улици, 14. априла (по ста-
ром календару) 1893. године. На-
писано је много научних радова и
популарних текстова, снимљено је
више документарних филмова, код
нас и у иностранству, који су се ба-
вили биографијом Драже Михаи-
ловића. Зато ћемо, овом приликом,
поменути само најзначајније по-
датке, како би их упоредили са горе
поменутом биографијом „народног
хероја“ Милинка Кушића. 

Дража Михаиловић је завршио
НШ и ВШ Војне академије у Бео-
граду. Учествовао је у пет ратова
између 1912. и 1920. године. Одли-
кован је са 19 одликовања, од чега
су три инострана. Завршио је ђене-
ралштабну обуку ВКЈ. Није припа-
дао ниједној политичкој странци.
Био је војни аташе Краљевине Ју -
го славије у Бугарској и Чехослова -
чкој. Други светски рат није
 до чекао у чину ђенерала само због
тога што се противио погрешно ко -
н ципираној одбрани земље од Не-
маца, а време је показало колико је
био у праву. У Априлском рату ис-
ка зао је велико војничко знање и
изу зетну храброст и водио је ста л -
не борбе. Није се предао,  када је то
учинио већи део припадника ВКЈ,
већ се, са групом лојалних офи-
цира, жандарма и војника, под бор-
бом, повукао на десну обалу
Дри   не. Као елитни ђенералштабни
и обавештајни официр, професор
Стратегије на Војној академији у
Београду, одређен је од Ђенерал-
штаба за вођу герилског отпора
унутар Југославије уколико она
буде окупирана. Формирао је свој
штаб на Равној Гори - ГШ1, већ у
мају 1941. године, а затим и низ
четничких одреда, који су, убрзо,
кренули у ослобођење земље, први
у Европи. Његов Јадарски четни -
чки одред, под командом потпуко -
в ника Веселина Мисите ослободио
је Лозницу, 31. августа 1941. годи -
не, и то је био први ослобођени град
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од Немаца у Другом светском рату.
Већ сутрадан, 1. септембра 1941,
четници су ослободили Ивањицу.

Окружен мноштвом непри ја те -
ља, Дража Михаиловић је успео  да
створи моћну војну организацију,
која је у другој половини Другог
светског рата бројала 80 корпуса. И
поред изузетно тешких околности,
у свакој години рата, успео је да из-
врши по једну велику војну опера-
цију против Сила осовине, којима
је допринео укупној савезничкој
победи у Другом светском рату.
Иг ром историјских околности, ос -
та вљен од савезника, по доласку
Совјетске армије, и устоличења
партизанског покрета на власт у Ју -
гославији, Дража Михаиловић био
је жртва комунистичке револуције,
која са историјске сцене није од-
 нела само њега и његову војску, већ
и читаве генерације најелитнијег
дела српског народа. Дража Ми-
хаиловић се у свим документима
изјашњавао као Србин. За време
Дру гог светског рата бранио је срп -
ски народ у целини, као и све друге
народе када је то могао. Никада
није наредио, нити извршио, било
какав напад, а камоли девастирање
неког српског манастира. Никада
није наредио, а камоли извршио,
било какав ратни злочин.  

Генерал Дража Михаиловић је
убе дљиво најпознатији рођени Ива-
њичанин у историји ове варошице.
Небројени су споменици са њего-
вим ликом и именом подигнути
широм света. Његово место у исто-
рији је неупитно позитивно не само
за Србе и победнике у Другом свет-
ском рату, него чак и за његове не-
кадашње противнике у Другом
све тском рату, а данас модерне на-
ције, попут Немаца, Бугара, Мађа ра,
а поготову Италијана. Ис   торијско
наслеђе лика и дела Дра же Михаи-
ловића негативно пре дстављају ис-
кључиво припадници оних народа
који су некад припадали српском ет-
ничком бићу, а у неком тренутку су
се одвојили од њега. То су: Хрвати,
Бо шњаци, Цр ногорци-Монтенегри -
ни и Македонци. По нашу унут-
рашњу културну сцену то не би
им ало толики значај, да не постоји
још једна прикривена нација која
Дражу Михаиловића перцепира у
негативном контесту. Та прикри-
вена нација су - ко мунисти. 

Туристи, чим пристигну у
Ивањицу, долазе да се
фотографишу поред

Дражиног споменика.
Нико од тих туриста се

није ни фотографисао, па
чак ни осврнуо при

проласку поред бисте
Милинка Кушића, или
Споменика револуције.
Таман као да су прошли

поред турског гробља
Комунисти су дефинитивно

ушли у Ивањицу у новембру 1944.
године. Одмах су почели са успо-
стављањем органа власти, а пара-
лелно са тим, кренула су масовна
хапшења великог броја житеља
Мо равичког среза. У неколико на-
врата извршили су масовна погуб-
љења у Ивањици, а број
по   је диначних ликвидација Срба,
која су извршили комунисти, мери
се у стотинама. Велики број људи
набили су у импровизоване за-
творе, који су ницали на све стране.
Огроман број људи послали су на

принудни рад у изузетно тешким
условима, широм земље. 

После тога, дошли су на идеју да
промене идентитет српског народа.
Један од елемената којима се фор-
мира национално сећање и иденти-
тетско наслеђе су и називи улица. О
именима улица у Ивањици писао
сам опширније у тексту Духови
наших сокака. Овде ћемо поменути
само да су Главну улицу назвали по
Милинку Кушићу. Али, то није
било једино што је носило његово
име: рудник антимона у Лиси су на-
звали по њему, подигли су му две
спомен-бисте у Ивањици, које и
данас стоје, а што је најважније
дали су име по њему и основној
школи у Ивањици. И данас основна
школа у Ивањици носи име Ми-
линко Кушић. Тако долазимо до па-
радокса да школа слави школску
славу Светог Саву, која је била за-
брањена у пола века комунизма у
Србији, а зове се по ''народном хе-
роју'' комунистичке партије, који се
и лично залагао против онога за
шта се залагао Свети Сава. 

Није промењено само име гла -
вне улице, већ и низ других улица.
По себан скандал представљала је
промена имена улици пуковника
Душана Пурића, команданта 4.
пука Стеван Немања, а који је по-
гинуо на Мачковом камену 1914.
године. Та улица добила је име по
пуковнику Душану Пурићу, 16.
јула 1932. године, одлуком ива-
њичке општине, „У знак захвално-
сти према херојским подвизима
свога великога сина, команданта
храброг IV пука који је, са својим
командантом, исечен на Мачковом
камену. Захвални Ивањичани се-
ћају се велике жртве“ - како је то
тада објавио Чачански глас. У тој
истој улици рођен је и одрастао пу-
ковник Душан Пурић. Колико је
би ла славна погибија пуковника
Ду шана Пурића, сведочи и чиње-
ница да је Станислав Бинички
управо њему посветио своје славно
дело Марш на Дрину.

Многим Србима данас је не-
схватљиво када им се напомене да
комунисти и њихови следбеници
имају велики утицај на стварање
културног идентитета у држави
Србији. Тешко је људима објаснити
како су комунисти успели да се,
прикривено и отворено, убаце у си-
стем организације које финансира
држава, како у просветном, тако и у
културном окружењу. Неке органи-
зације, попут СУБНОР-а, директно
се финансирају из буџета, а посред-
ним путем преко буџета локалних
самоуправа. Разне културне мани-
фестације које пропагирају комуни-
стичку идеологију или су им аутори
припадници јасне комунистичке
провинијенције, пролазе на конкур-
сима за пројекте у култури које фи-
нансира држава. Зато је њихова моћ
у српском друштву још увек не само
неупитна, него и пресудна. 

Генерал Дража Михаиловић има
споменик у Ивањици, подигнут
2003. године, захваљујући великој
борби и изузетном труду које су
том приликом испољила неколи-
цина Ивањичана. О томе сам под-
робно писао у тексту Историја
једног споменика, објављеном 10.
јануара 2014. године, у Српским
но винама. Пошто је већина одавно
подлегла титоистичкој фразеоло-
гији и комунистичкој идеологији,
ретки су Ивањичани који и данас,
после 17 година, стану испод Дра-
жиног споменика да се фотогра-
фишу. За разлику од њих, сведоци

смо да огроман број туриста, чим
пристигну у Ивањицу, долазе да се
фотографишу поред Дражиног спо-
меника. Нико од тих туриста се није
ни фотографисао, па чак ни осврнуо
при проласку поред бисте Милинка
Кушића, или Споменика револу-
ције. Таман као да су прошли поред
турског гробља. Додељи вањем им е -
на главне улице ге  нералу Дражи
Михаиловићу, Ива њица би на мапи
Србије постала ексклузивна тури-
стичка дестинација.

Данас многи Ивањичани не
знају готово ништа о Дражи Ми-
хаиловићу, а поготову о Милинку
Ку шићу. Већина становништва ин-
доктринирана је комунистичким
образовањем, а нарочито утицајем
титоиста у културним и јавним
установама и масовним медијима у
Србији. Међутим, како су падале
границе Брозове Југославије, па-
дала су и уверења тог типа. Али
једно од уверења, а то је фасцина-
ција Орденом народног хероја,
остала је у већем делу народа.
Тешко је објаснити данашњем ста-
новнику Ивањице да су Орден на-
родног хероја добијала лица, готово
без изузетка, која су се истакла у
мржњи према српском народу и де-
ловању против свих темељних
вредности српске традиције или
културе. 

Сви ови разлози довели су до
тога да се створи један табу у Ива-
њици, а то је како треба културно
вредновати име Драже Михаило-
вића у његовом родном месту. Нека
суседна места успела су да се из-
боре са сличним проблемом, па су
некако изгурали да се именима
најславнијих суграђана из историје
тог места, обележе главне варошке
улице. То је пример Нове Вароши,
где су се одужили војводи Петру
Бо јовићу, или Ариље где су се са
пијететом понели према Краљу
Драгутину, ктитору цркве Светог

Ахилија, око које је и настала ова
варошица. Има још сличних при-
мера. Оно што је нужно учинити у
Ивањици је да се пуковнику Пу-
рићу врати достојанство и да улица
у којој је рођен поново понесе ње-
гово име. Исто се односи и за капе-
тана Симу Јаковића, оснивача
ивањичке варошице. Између те две
улице је главна улица, која, и по
Богу и по народу, мора да носи име
генерала Драже Михаиловића,
најпознатијег Ивањичана у њеној
историји. То је човек који је иза
себе оставио завештање да Србин
може живети само као слободан
човек. Зато се слободна Србија мо -
же темељити само на делима људи
ко јима је слобода Отаџбине била
прва дужност и прва заклетва, ка -
кав је био Дража Михаиловић.

Чланови комисије за додељи-
вање имена у Ивањици одавно не
живе, као ни остатак Србије, у ти-
тоизму и самоуправном соци ја ли -
зму. Поставља се логично питање
шта њих обавезује да поштују
„вредности“ које су афирмисали
Ав ној и КПЈ. Њихову одлуку опте-
рећује невидљиви утицај који ко-
мунисти и њихови следбеници
испољавају по свим друштвеним
питањима, а нарочито у питањима
ку лтурног наслеђа, јер тиме себи
обезбеђују монополско место у
српској култури и одатле контро-
лишу сва друштвена кретања. То не
може и не сме бити оправдање за
оне који буду одлучивали о имену
главне улице у Ивањици. Њихова
одлука мора бити јасна и прецизна,
заснована на научно утврђеним чи-
њеницама, култури, традицији и на-
ционалном идентитету. Једино у
том случају њихова одлука ће бити
једногласна и недвосмислена, а то
је да је једино логично решење да
главна улица носи име по генералу
Дражи Михаиловићу. 

Споменик ђенералу Дражи у Ивањици. Свеће су упалили туристи
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ПИШЕ: Драган ТОПАЛОВИЋ

Да Други светски рат у духо -
вно-емотивном смислу још
увек траје у свести српског

народа, може се уверити свако оног
момента када се само спомене име
ђенерала Михаиловића и његових
четника. Још увек Дража изазива
дубоке емоције и отклон код вели-
ког броја наших сунорадника, и, по
неписаном правилу, буди медијску
звер разноразних душебрижника и
такозваних антифашиста, исто-
ричара и аналитичара, који почињу
као по команди бљувати свој про-
пагандни отров, ево већ више од се-
дамдесет година. Наравно, мислим
на званичне представнике државе
Србије, медијске куће, културне
раднике, локалне властодршце,
итд. У обичном народу то је ипак
мало другачије.

Када је пре нешто више од две
године Градски одбор Покрета об-
нове Краљевине Србије (ПОКС) у
Шапцу покренуо иницијативу да
један градски трг или улица у овом
граду понесе име једног од најод-
ликованијих српских официра у 20-
том веку, име ђенерала Драгољуба
Драже Михаиловића, грађани су то
углавном са одушевљењем прихва-
тали, листом потписујући петицију
коју смо понудили. Том акцијом
смо доказали да вишедеценијска
негативна пропаганда и није баш
нашла плодно тле у широким на-
родним масама. Ретки појединци су
негодовали, док је већина потписи-
вала пристанак и упућивала пози-
тивне коментаре. Али, ко пита
народ!

Петицију смо брзо привели кра -
ју и предали је надлежним орга-
нима на разматрање. Одговор је
стигао после две недеље. А одговор
је био више него интересантан.
Иако смо се потајно надали да су
чуда могућа, захтев је ипак од-
бијен.

У образложењу стоји да се ко-
мисија града Шапца задужена за
додељивање назива улица и тргова,
градских четврти, заселака и дру-
гих делова насељених места, при-
држава следећих начела:

- неидеолошки приступ, 
- изузетан допринос појединца у

области природних или друштве-
них наука, 

- рођење или дужи боравак

појединца у граду и његов допри-
нос за град, 

- историјски догађај од значаја
за град, крај и Србију, 

- личности од значаја за град,
крај и Србију, 

- жртве холокауста, геноцида,
непријатељских прогона, одмазди,
важни датуми у историји града,
државе и сл.

У нашем граду Шапцу своје ме -
сто у именима улица нашли су:
Лео нардо Да Винчи, Рембрант,
Виктор Иго, Бенџамин Френклин,
Моцарт, Шекспир, Сервантес, То -
маш Масарик (додуше, пријатељ
срп ског народа од пре сто и више
година), Роберт Толингер, Пушкин,
разне планине, реке и области - гео-
графски називи улица тотално бес-
потребни, и напослетку имена
држава и неких датума - Норвешка,
Француска, Првомајска, 7. јула,
итд. Постоји могућност да би се
нашло још примера, али нема по-
требе набрајати даље, јер је и ово
сасвим довољно. 

Међутим, места за једног срп -
ског ђенерала, у плејади свих ових
ликова, једноставно нема. Зар сви
побројани људи имају веће заслуге
за Шабац и Србију од ђенерала Ми-
хаиловића? Да не занемаримо чи-
њеницу да Масарик има једну од
највећих и најширих улица у граду,
док осведочени српски родољуби
попут патријарха Павла, војводе
Степе, војводе Бојовића и других
имају сокаке и уличице, углавном
негде на периферији, где се не могу
мимоићи ни бициклиста и аутомо-
бил, а камоли два аутомобила. Ре-
цимо, улица Леонарда Да Винчија
је прилично велика, док је улица
Краљице Марије једна од најужих
и најружнијих уличица у првој
градској зони, притом неасвалти-
рана.

Нити већих људи, нити мањих
улица, срам нас било! 

После петооктобарске преваре
2000-те године, дошло је до реви-
зије имена појединих улица. Да
човек не греши душу, многе улице
су добиле исправна имена. Не го-
ворим о реваншизму, јер он није
здрав и одводи у другу крајност.
Али, како човек да остане равноду-
шан на лицемерје да локална коми-
сија за доделу и измену имена
улица и тргова додели име улици
,,Трг Ђачког батаљона'', али из-

Дража још чека улицу
Грађани су рекли ДА, али, градска власт је одбила да један трг или улицу у центру именује по ђенералу, 
с образложењем које је уједно смешно и тужно

Шабац

бегне само једну битну ствар, пре-
фикс ,,четнички'' испред речи ,,ђач-
ког''. И опет долазимо до тачке
прелома кад су у питању четници
Драже Михаиловића и догађаји од
пре седамдесет година. Једини смо
народ у Европи који не може да
хода уздигнуте главе, јер свесно од-
бијамо да јасно и гласно дешиф-
рујемо своју историју и коначно се
вратимо себи и својим коренима. 

Ђенерал Дража Михаиловић
дао је овом народу и држави у ду-
ховном и материјалном смислу све
оно што један живи човек може
дати и пружити, па напослетку и
свој живот. Али, за данашњу
Србију, одраслу у идеолошкој
острашћености и антисрпству, у
апсолутном духу самопорицања, то
није довољно. Не знам само како
нам се све то уклапа у паролу да
живимо у граду који проглашавају
за БАСТИОН СЛОБОДЕ!

Ако занемаримо садашњу пре-
дизборну кампању, у којој свако
жели да себе представи у што
бољем светлу, пљујући по другима,
наши локални властодршци бар кад

је поље унутрашње организације у
питању, у много чему подсећају на
оне против којих се наводно боре.
Хтели, не хтели, само од себе на-
меће нам се питање: ко је овде то-
лико луд и глуп па да не види да се
у ствари ради о два лица једне те
исте медаље? 

Са српског становишта посмат-
рано, не зна се заиста који су гори!
Да ли ови фанатични следбеници
,,вољеног вође'', окупљени у му-
танту досовско-радикалско-
јуловске комуне, сви заједно
названи Српска напредна странка,
који нам стално прете неком оку-
пацијом донешеном под паролом
наводне слободе, или пак ови
други који нон-стоп бране оно што
се не да одбранити, слободу које у
ствари нема. ЈЕР СВИ СУ ИСТИ -
КОМУНИСТИ! Мили и драги само
у предизборним кампањама. 

Док се дилема не разреши,
остаје нам она Дисовска констата-
ција: ПОД СРАМОТОМ ЖИВИ
НАШЕ ПОКОЉЕЊЕ, јер није
ствар само у називима улица.

Шабац: Трг ђачког батаљона и прецртан стари, комунистички, назив
трга. Из назива се не види да је батаљон припадао Дражиној 

Церско-мајевичкој групи корпуса

Прилози за ''Српске новине''
Donations to Serbian Newspaper

ОСЧ “Равна Гора” - Аустралија $300 USD $300 USD
Мирко и Милица Вукелић

За покој душе Мане Срдић $25 USD
За покој душе Дане Орлић $25 USD

Мирко и Милица Вукелић прилог за Конгрес               $100 USD
Никола и Босиљка Иванчевић прилог за Конгрес         $100 USD
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Филм о војводи Ђујићу
У продукцији предузећа за кинематографију ‘’Погледи’’ из Крагујевца, недавно је завршен дугометражни
документарни филм ‘’Војвода Ђујић’’

Култура

об јављен је чланак Групе ‘’Прин-
цип’’, у коме се поред осталог
каже:

‘’Не сумњамо да ћете уживати и
да ћете препознати, огроман труд
редакције Погледа да истраје у
борби за очување истине наше ис-
торије. Надамо се да ћете и ви дати
ваш скроман допринос како би ов -
аквих пројеката у будућности било
још више јер многи велики јунаци
и даље чекају у реду за свој филм, а
таквих људи који би га направили
је нажалост све мање.’’

Иначе, Група ‘’Принцип’’ је зи -
мус организовала успешу пројек-
цију филма ‘’Заиста отписани’’, у
ам фитеатру Правног факултета у
Београду.

У филмској екипи ‘’Погледа’’, у
овом филму први пут се појављује
млади сниматељ из Новог Сада,
Алимпије Алимпић. Он је начинио
сјајне снимке на Тромеђи, камером
резолуције 4К, из дрона и са земље.

Остали део екипе је исти. Исто-
ријски консултанти су Драган Кр с -
ма новић и Милутин Велисављевић.
Оригиналну музику компоновао је
Добрица Андрић, а ко  ришћена је и
музика Оркестра Краљеве гарде, из
1920-тих, као и Американца Кевина
Меклауда.

Тонску обраду потписују Доб-
рица Андрић и Срећко Дивић, век-
торске мапе Иван Матејић, шпице
и анимације Владимир Ђорђевић, а
графички дизајн Никола Бербаков.

Наратор српске верзије филма је
глумац из Крагујевца Милош Кр с -
товић, док је за енглеску верзију
превод у току.

Продуцент филма је Милисав
Чумић из Велике Британије, док је
сценариста и режисер Милослав
Самарџић.

Плакат за филм
‘’Војвода Ђујић’’

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. је одложен до даљњег.

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, is postponed until further notice.

Војвода Момчило Ђујић, ко -
ма ндант Динарске чет ни чке
дивизије, а после рата до жи -

вотни председник Покрета српских
четника Равне Горе у сло бодном
свету, био је један од најпоз натијих
Дражиних ко ма н да на та.

Филм је сниман на аутентичним
ло  кацијама у области Динаре,
почев од Ђујићевог родног Топоља
код Книна. Војводину родну кућу,
која је била конфискована, 2017.
године откупио је његов млађи
брат Бошко, који данас живи у Ка -
ли форнији.

Снимљена је и богословија у
Сре мским Карловцима, коју је
Мом чило Ђујић завршио.

О војводи говори више његових
сабораца, као и војни историчар
пуковник у пензији Драган Крс ма -
новић, бивши шеф Војног архива у
Београду.

Филм садржи доста ори гин ал -
них архивских снимака, фо то гра -
фија, докумената и мапа.

Филм је премијерно приказан на
сајту Вимео, док ће биоскопске
про јекције бити заказане када то
буде било могуће, због ситуације у
вези пандемије корона вируса.
Пре мијера филма у биоскопима,
како сада изгледа, најпре ће бити
могућа у Аустралији. Очекује се да
већ током јуна пројекције у Мел-
бурну и у Сиднеју организују Срп -
ски четници Аустралије.

Приказивање у Србији верова -
тно ће бити могуће од септембра.
Премијеру у Ббеограду организо-
ваће организација младих патриота
Гру па ‘’Принцип’’. Њихови ди-
зајнери израдили су плакат за
филм, а такође, Група ‘’Принцип’’
је већ помогла интернет кампању
за продају филма преко сајта Ви -
мео. На више места на интернету

Један кадар из филма:Војводина родна кућа у селу Топоље код Книна.
Кућу су комунисти конфисковали, али је недавно откупио војводин

брат Бошко, који живи у Калифорнији
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ПИШЕ: Перица П. СОВИЉ

Совјетске трупе 20. октобра
1944. заузимају Београд и
устоличавају на власт Тита и

Комунистичку партију. Због упада
Совјета, главнина четничких једи-
ница из Србије морала је да пређе
у Источну Босну. 

Совјетске јединице почеле су да
разоружавају поједине четничке
јединице и да заробљенике предају
партизанима. Међу осталима, за-
робљен је и пуковник Велимир Пи-
летић, који је на крају успео да
побегне и да емигрира у Фран-
цуску.

План кретања главнине четнич-
ких јединица из Србије према
Босни донет је на састанку коман-
даната у Ивањици, крајем октобра
1944. године. Касније, Дража наре-
ђује војводи Ђујићу, да са својом
дивизијом крене према Босни. Кон-
центрација већег дела Динарске
четничке дивизије извршена је 11.
новембра 1944. у области Расти -
чева, Прибудића, Плавна и Прљева,
иза реке Зрмање, у Лици. Тога дана
овде су дошле следеће јединице:
Босански корпус ''Гаврило Прин-
цип'' на челу са мајором Миланом
Цвјетићанином, Први далматински
корпус под командом мајора Но-
вака Мијовића и Други далматин-
ски корпус под командом мајора
Жике Младеновића. 

Од бригада и одреда ту су били:
Грачачка четничка бригада Јове
Станисављевића, Друга попињска
четничка бригада Дмитра Терзића,
Одред Марић Ђоке Марића, Одред
Манета Роквића под командом Сла -
вка Шљивара, Медачки четнички
одред Томице Иванчевића и Ве ле-
битска бригада Обрада Би ја нка. 

На то заказано место нису
стигле Трећа србска четничка бри-
гада Петра Рајака и Четврта лапачка
четничка бригада Нитоње Пле  ћаша.

Са нама се налази командант 1.
личког корпуса, мајор Миливоје
Вуксановић, храбар четнички ко -
ма ндант, добар стратег, родом из
Цр не Горе. Међу нама четницима
12. новембра проносе се вести да је
у Босни завладао велики тифус и да
многи умиру од њега, као и да су у
Босни сконцентрисане бројне пар-
тизанске снаге, наоружане модер-
ним енглеским оружјем.  На основу
тих извештаја, војвода Ђујић са-
зива седницу команданата корпуса,
бригада и одреда, на којој је ре-
шено да се пут у Босну привремено
одгоди, да се пронађе прави моме-
нат за даље кретање, како бисмо
имали мање жртве. Грачачки и ве-
лебитски четници добише наре-
ђење да се врате на старе положаје.
У област Грачаца, односно Веле-
бита, долазимо 14. новембра 1944.
Ту ћемо остати до 6. децембра.

На страни 431 своје књиге ''По -
жар у крајини'', Никола Плећаш
Ни тоња пише како су код њега 28.
ок тобра 1944. дошла два курира из
штаба Динарске четничке дивизије,
са три писма, адресирана на три
имена. То су били капетан Миле
Маријан, командант Личкокорду-
нашког корпуса, Јоцо Еремић, по-

моћник команданта тог корпуса и
Никола Јоветић. Сви они налазили
су се у Гацкој долини, на крају Ли -
ке. То је далеко око 100 километа -
ра, а територију између  ко  н тро лисали
су партизани. Нитоња информише
Николу Мирића о ситуацији у којој
се налази, јер мора да пронађе два
курира да однесу писма. Била су му
потребна два храбра и сигурна чет-
ника. Ми рић му је одговорио: ''Ни-
тоња, не брини. Дај ми до два-три
сата и ја ћу наћи два четника која
ће однети писма''.

Нитоња наставља: ''Никола Ми -
рић ме напушта. После код ме не
долазе два четника, Ђуро Узелац и
Ду шан Кантар. Рекоше: 'Послао
нас је Никола Мирић и обавестио
куда треба да идемо и ради чега'.
Опо менуо сам их да буду опрезни
и да се крећу по ноћи. По дану могу
негде да наиђу на партизанску за-
седу. 'Терирорија вам је свакако по-
зната, јер сте кроз њу ишли као
пар тизани. А сада идете као чет-
ници'.''

Наиме, и њих двојица су, као и
Ни тоња, и Јоцо Еремић, и многи
други, раније били у партизанима,
али су пребегли у четнике због са-
радње партизана са усташама.

Нитоња даље пише: ''То беше
29. октобар 1944. године. Дао сам
им три запечаћена писма, која на-
писа војвода Ђујић. Ђури и Душа -
ну зажелех срећан пут. Питам
Ми     рића како ће ово све да исп а д -
не? Мирић одговара да ни он не
зна. Мирић наставља: 'Партизани
имају на овом простору 60.000 бо-
раца, добро наоружаних модерним
енглеским оружјем. Ми имамо
само 10.000 четника, преморених у
свакодневним борбама, слабо на-
оружаних и са мало муниције.''

Војвода Ђујић у његовом писму
сугерирао је командантима Личко-
кордунашког корпуса да крену
према Доњем Лапцу најдаље до 1.
новембра 1944. године. Из Лапца
да крену са Лапачком бригадом до
Срба, до треће четничке бригаде
Пе тра Рајака, и сви заједно да кре -
ну према Босанском Грахову.

Грачачки четници напуштају
Велебит и околину Грачаца ујутру
рано 6. децембра 1944. године и
кре ћу према Маловану, Попини и
Србу. У Попину стижемо око седам
ча сова ујутру. Увече долазимо у
Срб и ту ноћимо. Ујутру крећемо за
Сувају и Бротињу, у којој ћемо пре-
ноћити. Осмог децембра крећемо
према Лапцу и увече стижемо у
Мишљеновац, близу Лапца.

У лапачкој долини биће конце -
н трација целе Динарске четничке
дивизије, чија главнина је неколико
дана раније пробила Пађенску бло-
каду. Војвода Ђујић сазива сед-
ницу команданата корпуса, бригада
и одреда, да заједнички реше у ком
правцу да се крећу. На тој седници
војвода Ђујић проглашава летећу
четничку бригаду, од два одреда, а
то су одред Марић и Одред Манета
Роквића. За команданта бригаде
војвода Ђујић одређује Ђоку Ма-
рића, а за помоћника Славка Шљи-
ва  ра, који је био ко ма н дант
ба   таљона у одреду Манета Ро квића. 

Повлачење четника на запад
На чело колоне, у пробоју из Лапачке долине према Гацкој долини, војвода Ђујић је поставио 1. лички
корпус мајора Миливоја Вуксановића

Историја

Војвода Ђујић, поред осталог,
каже команданту 1. личког корпуса,
мајору Миливоју Вуксановићу:

''Миливоје, твој корпус није уче-
ствовао на Пађенима и нисте то-
лико уморни. Твој корпус ће бити
претходница целој Динарској чет-
ничкој дивизији. На челу да ти иде
новооснована бригада, под коман-
дом Ђоке Марића. То су све прека-
љени борци од 1941, против свих
српских непријатеља. Позади Ђоке
да ти иде 4. четничка лапачка бри-
гада под командом Нитоње Пле ћа -
ша. Они су сви били у партизанима
и знају партизанску тактику. Поза -
ди Нитоње да ти иде 3. четничка
срб ска бригада, под командом Пе -
тра Рајака. У тој бригади већина је
била у партизанима и они су данас
сви храбри четници. Позади Рајака
да иде Грачачка четничка бригада
Јове Станисављевића и на челу те
бригаде да идеш са штабом кор-
пуса. Позади Грачачке да иде 2.
чет ничка попињска бригада Дми -
тра Терзића. Позади Терзића да иде
Медачки четнички одред Томице
Иванчевића.''

Око један сат после пола ноћи,
12. новембра 1944, вратили су се
курири из Гацке долине, Ђуро Узе-
лац и Душан Кантар. Нитоња их
пита ради чега није дошао Личко-
кордунашки корпус. Одговорили су
да Личкокордунашкуи корпус неће
кретати у овом правцу. Вој вода
Доброслав Јевђевић, командант
Личкокордунашког и Приморског
корпуса, послао је преко курира по-
руку капетану Милету Маријану, да
је полазак за Босну ''стаза смрти''. 

Нитоња пише: ''Курири кажу да
су добили инструкције да обавесте
ДЧД да се не повлачи према Босни,
како је раније планирано, него да

одмах крене према Гацкој долини и
да се ту споји са Личкокордунаш-
ким корпусом и тако заједничким
снагама да крену према Словенији.
Душан Кантар ми је објаснио садр-
жину писма војводе Јевђевића, које
је скоро напамет знао. На писму
није било датума. Писмо следи:

'Драги Момчило, 
Одступање у Босну је сигурна

смрт, ја се са тим уопште не сла-
жем, иако је то Дражина идеја. Си-
туација у овим крајевима нагло се
мења из дана у дан, чак из сата у
сат. Не можемо Дражу о овим на-
глим променама на време да из-
вештавамо. Некад је врло тешко са
њим добити радио везу. Ја никако
не могу да успоставим радио везу са
Врховном командом и са Дражом
лично већ неколико дана. Има
много детаља које Врховна команда
још не зна. Неки извештаји, које сам
примио у последњих неколико дана,
указују колико је смртоносно за нас
повлачити се за Босну.

Ја сам сигуран, кад бих могао
све ове извештаје да пренесем
Дражи, да би он и Врховна команда
мењали план повлачења. Ја сам
мом Личкокордунашком корпусу
наредио да се припреми за по-
влачење за Словенију. У Гацкој до-
лини ће те сачекати мој
Личкокордунашки корпус и тамо
ћеш моћи дивизију да снабдеш хра-
ном и онда заједно са мојом групом
да се повлачиш према Словенији.
Моји четници су добри познаваоци
земљишта од Горње Лике до Сло-
веније. Чекам те у Словенији.

Доброслав''.
Данас видимо, после 76 година,

колико је војвода Јевђевић био у
праву. 

Наредник Никола Мирић
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Памћењем остајемо оно што
смо били, делима остављамо
трагове да они иза нас знају

ко смо. За све оно шта смо примо-
рани да чинимо одговоран је онај
ко нас је приморао.

Сваки човек и свака заједница
греши.

Србин кроз векове непоколе-
биво и вешто, зналачки, води борбе
на живот и смрт. Увек се борио
про тив верских, политичких, вој -
них и економских завојевача. Од-
гајан је у Светосављу, оснаживан
примерима неустрашивих јунака,
поучаван од својих духовника, уг-
ледајући се на светле примере стра-
тега и вођа, Србин се држао
правила: За Крст Часни и Слободу
Златну, и циља: Слобода или смрт!
За то нема кога и чега да се стиди.
Како некада – тако и данас.

Већ пола века носиоци
слободарске борбе

наслеђене од хајдука,
ускока, комита и четника

проводе свој живот у
изгнанству. Међутим,

остали су корени, остала је
родбина, остала су

памћења за нека друга
времена. Та времена су

дошла
Да није било јуначких синова

покрета Драже Михаиловића и
свих његових војвода и других
предводника, веће и црње биле би
масовне гробнице српске нејачи,
поклане и сажежене од стране
мрзитеља Рода нашег православ-
ног.

Да четнички покрет није био оп-
штенародни, пао би у заборав и
припадао прошлости. Пошто је он

саставни део мишљења српског на-
рода, увек будног да се дигне и
брани, у данас наметнутом рату
много више села, градова, храмова
у њима и гробова, вековних стра-
жара, било би заметено. Већ пола
века носиоци слободарске борбе
наслеђене од хајдука, ускока, ко-
мита и четника проводе свој живот
у изгнанству. Међутим, остали су
корени, остала је родбина, остала
су памћења за нека друга времена.
Та времена су дошла. Опет се кроз
горе и гудуре брани огњиште,
брани кућни праг наслеђен од пра-
дедова.

Са сваког места, са сваког скупа
и свакога дана, од нас припадника
Равногорског покрета, који је понос
целог Српства, очекује се да упу-
ћујемо своју моралну и мате-
ријалну помоћ онима широм
Српске Крајине и Српске Босне и
Херцеговине, који су на путу да до-
врше дело славних четничких ди-
визија из прошлог светског рата, тј.
да једном за свагда одбране српске
просторе, створе и омеђе једин-
ствену српску државу, демократску
Монархију, која ће уживати углед у
целом свету. Уз то, молимо се Богу
да српски јунак и даље поштује на-
чело да у сваком рату треба чувати
ЧОЈСТВО И ЈУНАШТВО. Јунашт-
вом бранити себе од непријатеља, а
чојством непријатеља од својих
слабости. На многаја љета свим
четничким снагама: и ветеранима и
новим јунацима!

О Митровдану 1994. године
Протојереј ставрофор

Драган К. Велеушић

Војвода потпуковник Лазар Тешановић

Прота Велеушић

1994.
Месни одбор Српских четника ''Равне Горе'' у Милвокију већ деценијама сваке године организује јесење
окупљање. Сваки пут штампа се пригодна брошура са порукама, поздравима и припремљеним програмом.
Већ скоро 30 година сваки пут сам на тражење Одбора доприносио својим кратким обраћањем. Следи
збирка ових обраћања. Свака од њих носи обележје времена и догађањâ у том времену

Беседе проте Драгана К. Велеушића

Уводне напомене
Месни одбор Српских четника ''Равне Горе'' у Милвокију већ деце-

нијама сваке године организује јесење окупљање. Сваки пут штампа се
пригодна брошура са порукама, поздравима и припремљеним програ-
мом.

Већ скоро 30 година сваки пут сам на тражење Одбора доприносио
својим кратким обраћањем. Следи збирка ових обраћања. Свака од њих
носи обележје времена и догађањâ у том времену. Недостаје неколико
година.

Мисли и ставови у овим обраћањима не указују по сваку цену на то
да сам ''оптерећен'' четништвом и искључив у мојим општим погледима.
Син сам човека који је четири године Другог светског рата под коман-
дом војводе Лазара Тешановића, команданта одреда ''Обилић'', био ак-
тивни борац за Краља и Отаџбину. Он је тиме показао из какве лозе
излази. Друго, ово су била обраћања четницима, тако да су и поруке у
мојим иступима обавезно саобразне Покрету. Међутим, да сам се обра-
ћао било којој и било каквој другој организацији, моји ставови би били
исти и поруке овакве какве јесу. 

Све ове поруке су писане за обичног српског човека, а не за академ-
ске расправе. Ово из разлога што су четнички борци скоро сви били
обични људи и због тога чинили народну војску. Мобилисало их је
српско слободарско срце и наметнута борба против нељуди који су пла-
нирали истребљење српског народа. Зато сам им се увек обраћао језиком
који они говоре.

Протојереј ставрофор
Драган К. Велеушић



12 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER ЈУН 2020.

By Aleksandra REBIC 

Over the years, Major Richard
Felman would write countless
letters and give countless

speeches, interviews, and submissions
to newspapers. He would travel
throughout America at his own ex-
pense to spread the word and stay fo-
cused on the goal: Repaying a debt of
gratitude and clearing the name of the
man who had saved his life.

Those of us who had the privilege
of hearing him speak over the years
will never forget the stories he told
and the passion of his purpose. He
never minced words. Though he pro-
vided moments of levity from time to
time, he was dead serious. In June of
1982, Major Felman let loose in the
Tucson Citizen newspaper:

"Were the truth ever to be nation-
ally known, there would not be a sin-
gle American who would object to
expressing, at no expense to the tax-
payer, a nation's gratitude for saving
the lives of over 500 of its fighting
men. There is absolutely no rhyme or
reason or rhetoric that should prevent
the American Airmen from repaying
their debt of honor. For 38 years we
have fought for this right and been de-
nied. In all good conscience, I cannot
sit idly by and watch a 38 year effort
go down the drain while the threats of
another nation make our proud Amer-
ican eagle look like a plucked
chicken."

Even after Yugoslavia's Marshal
Tito was dead and gone in 1980, even
with prominent sponsors endorsing
the initiative, permission was not
granted to erect the Mihailovich mon-
ument in Washington. Just over a
decade later in 1991 the violent disso-
lution of Yugoslavia began and its
people once again became the casual-
ties of war, a civil war in the Balkans
that dominated news coverage
throughout the world. With the disso-
lution of Yugoslavia, Truth became
the ultimate casualty. The Croatians,
one of the "ethnic groups" whose "ire"
the U.S. State Department was con-
cerned about raising, were relentless
in blocking the establishment of the
Mihailovich monument in the 1990s.
And they were winning the battle in

Mihailovich monument in Washington
With the dissolution of Yugoslavia, Truth became the ultimate casualty. The Croatians, one of the "ethnic groups"
whose "ire" the U.S. State Department was concerned about raising, were relentless in blocking the establishment
of the Mihailovich monument in the 1990s. And they were winning the battle in Washington with their vicious anti-
Serb campaign

Washington with their vicious anti-
Serb campaign.

To this day, there is no monument
to Mihailovich in Washington, D.C.
and so many that were at the forefront
of that effort are gone. I have often
wondered if the monument initiative
will ever be resurrected, with Fel-
man's dream finally becoming a real-
ity. I think it's time to try again.

*****
I first met Major Richard Felman

on April 23, 1993 at the Congress
Hotel in Chicago for the celebration
of Draza Mihailovich's 100th birth-
day. I had "met" and gotten to know
Felman personally over the phone in
1992 when preparations for the cele-
bration began. My father had initiated
the event, and we wanted it to be the
"Serbian Celebration of the Century."
Felman was thrilled, and his support
was invaluable. We corresponded by
mail and by phone regularly. My fa-
ther had already known him for years.
Felman's constant enthusiasm, sup-
port, wealth of knowledge, sense of
humor, and ultimately his presence in
Chicago as a featured guest speaker
made the planning and presentation of
the event extra special. On that April
23rd afternoon he was walking out of
an elevator in the lobby of the Con-
gress Hotel on Michigan Avenue as I
was walking toward it. I immediately
knew who it was. Sharp and hand-
some in his dark blue blazer and blue
jeans and white shirt with a silver and
turquoise bolo tie around his neck, he
was tan and buoyant, the youngest 72
I had ever seen! Given that the big
night was only hours away, I couldn't
give him the proper welcome he de-
served, but he didn't hold it against
me. He had come all the way from
Arizona at his own expense and
would give a speech that night that I
would hear for the first time. Felman
was charismatic and wonderful on
stage, mesmerizing, educating, and
entertaining the capacity crowd, all
1500 of them, who embraced him. He
gave the audience full of Serb patriots
what they so desperately needed to
hear at that juncture in their history.
In those dark days of the 1990s, as
Serbs were being horribly demonized
by the West while those in the home-

Remembering Halyard Mission Veteran Major Richard L. Felman (3)

land were fighting for their homes,
their land, and their lives in the midst
of a brutal civil war, Felman was
there to assure them that they had a
friend in the American community.
He was a friend who believed in their
cause, who appreciated them, and
most importantly of all, who knew the
truth, because he had lived it.

I'll never forget how pleased
Major Felman was that General Mi-
hailovich's 100th birthday anniver-
sary was celebrated in a big way in
Chicago. He had been afraid that the
milestone would be ignored and al-
lowed to pass by without being
marked properly. That's the depth of
gratitude and loyalty he felt for the
General who had saved his life.

We continued to keep in touch by
phone and by letter, as the piles of
material he sent me continued to
grow. This was gold to me as were his
words of support and appreciation for
keeping Draza's legacy and the story
of the Halyard Mission alive. The
next time I would see him in person
was a year later, in May of 1994,
when he again came to Chicago for
the commemoration of the 50th An-
niversary of the Halyard Mission Res-
cue Operation. This was very special
for it was not a Serbian event, but an
official American event honoring the
Serbs. The Halyard Mission was des-
ignated to open a week-long com-
memoration of the 50th anniversary
of D-Day, which had officially been
sanctioned by Washington, D.C. and
the City of Chicago. My father and I
were organizing and managing the
event, and both Serbs and non-Serbs
would be participating. Most impor-
tantly, Americans would be hearing
Felman's testimony as well as the tes-
timonies of Captain Nick Lalich and
the Honorable Edward Derwinski, all
of whom were featured speakers at
this event, and it was truly an event to
remember, a worthy tribute long over-
due. Serb patriots and General Mi-
hailovich were illuminated in the
bright light of history that they de-
served.

Felman spoke the following words
at the 50th Anniversary Commemo-
ration of the Halyard Mission that
May of 1994. They echoed then. They
echo even louder now:

"Every one of the airmen sitting
here and throughout the country...I
believe I can speak with one voice for
every one of them...They will all join
me in saying that throughout the en-
tire time we were evading capture, no
sacrifice was too great for the Serbian
people in making us comfortable. It
was they who sheltered us in the hills
and in their farm houses, often at
great risk to themselves. Those of us
who were wounded received what-
ever medical supplies were available.
If there was one slice of bread in the
house, or one egg, it went to the
American. If there was one blanket or
one bed, it went to the American,
while our Serbian host slept on the
bare ground. Many of the peasants
were tortured, tortured to death be-
cause they would not tell the Germans

where we were. The many heroic sto-
ries and sacrifices they made on our
behalf is something the airmen will
never forget. I recall these sacrifices
of 50 years ago every time I read in
today's American press that the Serbs
are murderers and some sort of two-
headed monsters.

"Those that we met were all fine,
decent, God-fearing people who were
fighting for their freedom and their
country. Were it not for them, there
would not have been a Halyard Mis-
sion, nor would we have survived the
war.

"To all those all-knowing political
analysts and politicians who were in
their diapers, literally, when WWII
was going on, they know absolutely
nothing about the people and the war.
I would say to them that if they want
to know anything about the Serbian
people, to talk to the thousands of
American grandchildren who are
alive today because of these so-called
monsters they are condemning. I
would also tell them in the strongest
possible terms about the anguish that
we Americans would feel to see our
fellow Americans go charging in with
their guns blazing to kill some of the
very same people who saved our
lives.

"I don't believe our government
should return their kindness and sac-
rifice by killing them."

Just one year later, the first "West-
ern" bombing campaign against the
Serbs in the former Yugoslavia
began. And then in March of 1999,
five years later, the massive 78 day
NATO bombing campaign against the
Serbs began. Major Richard Felman
was devastated.

Even if you never met him per-
sonally, to have known Major
Richard Felman was to read his elo-
quent words on the printed page and
to hear him. The tears were real, the
passion was true and contagious, and
the frustration was immense yet com-
pletely subordinate to inspiring, pure
gut level determination.

I would spend time with him again
in July of 1996 for the 50th anniver-
sary of the execution of General Mi-
hailovich which was marked at New
Gracanica Serbian Orthodox
Monastery in Third Lake, IL near
Chicago. Then, for the final time, I
would have the opportunity to spend
time with him in June of 1998 here in
Chicago as he came to receive the
Award of Merit presented to him by
the Serbian Bar Association. His
health was beginning to fail, but his
words were still magic and the love
between him and his audience of
Serbs who had come to honor him
was as real as it had always been. Just
as in May of 1994, he was wearing
the military uniform that he had worn
over half a century before as a young
man in a big world war. At 77 he was
wearing it proudly! Imagine that!

Major Richard Felman
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Петар Перо Оклобџија мирно
је преминуо, у својој кући, у
среду, 13. маја 2020, у својој

95-тој години. Био је вољени су-
пруг Зоре током 64 године, драги
отац Ђорђа (Мари), Милице (по-
којни Вићо) и Бети (Хенри). Во-
љени ђедо Милану (Кристини),
Петру (Катрини), Веселину (Стефа-
нији), Јулији, Кати, Лексији и прау-
нуки Клои. Драги брат Гедеону
(Милки), кум и пријатељ многима.  

Перо је био ветеран Другог свет-
ског рата у Краљевини Југославији,
борац Медачког четничког одреда
лојалан Краљу Петру II и генералу

Petar Pero
Ok  lob dzija
pa ssed away

pea cefully, at his
residence, on
Wed nesday, May
13, 2020 in his
95th year. Beloved
husband of Zora
for 64 years. Lov-
ing father of Geo -
rge (Mary), Milica
(the late Victor),
Betty (Henry).
Cherished Djedo
of Milan (Chris-
tine), Peter (Kat h -

r yn), Veselin (Stephanie), Julia, Katie,
Lexi and great-granddaughter Chloe.
Dear brother of Gedeon (Milka), kum
and friend to many.  Pero was a vet-
eran of World War Two in the King-
dom of Yugoslavia, combatant of the
Medak Chetnik Detachment loyal to
King Petar II and General Draža
Mihailović.  Pero was a longtime m e -
m ber of Saint Nikola Serbian Ortho-
dox Church on Barton Street in
Ha milton, Ontario Canada and long-
time member of the Organization of
Serbian Chetniks “Ravna Gora”. 

Memory eternal.  Glory to him and
thanks.

Петар Оклобџија
Перо је био ветеран Другог светског рата у
Краљевини Југославији, борац Медачког четничког
одреда лојалан Краљу Петру II и генералу Дражи

У сећање

Petar Oklobdzija
Pero was a veteran of World War Two in the Kingdom
of Yugoslavia, combatant of the Medak Chetnik
Detachment loyal to King Petar II and General Draža

In memory

Дражи Михаило-
вићу. Перо је био
д у г о г о д и ш њ и
члан Српске пра-
вославне цркве
Светог Николе на
Бартону у Хамил-
тону, у Канади, и
д у г о г о д и ш њ и
члан Организа-
ције српских чет-
ника "Равна
Гора". 

В ј е ч н а ј а
памјат. Слава му
и хвала.

Седамнаестог јула обележа-
вамо 74-ту годишњицу од
срамног убиства Вожда тре-

ћег српског устанка, ђенерала Дра-
гољуба Драже Михаиловића, од
стране југославенских комуниста.

Беседа Светог владике Николаја
Велимировића о Чичи:

„Дража Михаиловић био је ле-
ген дарна личност и за време свога
живота, но његова мученичка смрт
ство рила је око његовог имена ор -
еол светог ратника.  С временом тај
ће ореол бивати све светлији, а име
Дра жино све славније.  А који се
зову Дражини, нека подражавају
Дражу.  Бог да му дарује вечни жи -
вот у сјају Небеске Србије!  Амин,
Боже дај!  Слава му“!

Сетимо се Чиче 17. јула и упа-
лимо воштанице за њега.  Слава му
и хвала!

July 17th will mark the 74th an-
niversary of the shameful murder
of the Leader of the Third Serbian

Uprising General Dragoljub Draža
Mihailović at the hands of Yugoslav
Communists.

The words of Saint Bishop Niko-
lai Velimirović about Čiča:

„Draža Mihailović was a leg-
endary personality during his lifetime,
but his martyrdom in death created
around his name the halo of a holy
warrior.  Over time, this halo will be-
come brighter, and the name of Draža
will become more and more famous.
And they who are called Draža’s, let
them mimic Draža.  God to give him
eternal life in the glory of Heavenly
Serbia!  Amen, God giveth!  Glory to
him“!

Let us remember Čiča on July 17th
and light a candle for him.  Glory to
him and thanks!

ДРАЖИН ДАН
Сетимо се Чиче 17. јула и упалимо воштанице 
за њега

DRAŽA DAY
Let us remember Čiča on July 17th and light a candle 

for him

July 17th 17. јул



14 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER ЈУН 2020.

ПИШЕ: Милан СТАНОЈЕВИЋ

Рајко Вукојчић рођен је 2. ок-
тобра 1932. године у селу Бер-
ковићи на Романији од оца

Илије и мајке Анице. Као дете чу-
веног четника Илије Вукојчића још
од малена је трпео неправду кому-
низма јер је био из „кулачке поро-
дице“. Био је из честите и угледне
породице, унук Солунца, син чет-
ника. Као дете гледао је својим
очима како му партизани прво ша-
марају а онда одводе стрица, који
се из четника вратио кући. Стрица
одводе и стрељају, одузимају стоку
и имовину. Рајко слуша деду Со-
лунца како плаче за сином, мајку
која плаче за кравама јер остаје са
шесторо деце без хране и млека, а
од 14 крава добија на крају само
једну, док је за све то време његов
отац био у шуми и није хтео да се
преда.

Каснијих година служи војску
као граничар. Жени се Софијом и
добија двоје деце Бошка и Но в ку.
Тад се одлучује да пребегне пре ко
границе. Заједно са својим бра том
од стрица Милорадом Вукојчићем
прелази први пут преко границе
Југославије  и стиже у Италију.
Тамо су га препознали итали јан ски
граничари јер је већ као војник
службовао ту. Потом одлазе у ита-
лијански центар за избеглице и
одатле пише писмо војводи Добро-
славу Јевђевићу, који је током рата
долазио њиховој кући јер је  позна-
вао његовог оца и деду. Рајко му
тада  саопштава да се враћа поново
илегално преко границе, јер иде по
жену и децу. На то му вој во да Јевђ-
евић одговара: „Драги Рајко, на то
ти не могу ништа одговорити, само
ти могу рећи: чувај се“. Рајко пре-
лази границу и непримећен одлази
у своје село по жену и децу те са
њима опет непримећен прелази
преко границе и стиже у Италију.
Поново му пише писмо да је стигао
са породицом, при чему је војвода
Јевђевић остао одушевљен Рајком.
Након Јевђевићевог повратка из
Чикага, срећу се у кући војводе, где
том приликом обојици кренуше
сузе на очи. Војвода Јевђевић није
дозволио да Рајко оде празних
руку, а пошто није ништа имао да
му да, спаковао му је у новине своју
кошуљу. На прагу куће му је тада
рекао: ''Само да ниси ожењен, ва -
љао би ми десне руке!'' Након тога
војвода пише чланак у четничким
новинама: „Најмлађи избеглица из
Титовог раја Бошко Вукојчић“. По-
слао га је у Аустралију да оснује
Ор  ганизацију српских четника
“Рав на Гора“. Рајко са породицом
стиже у Сиднеј, где су га многи
Срби већ чекали да оснује органи-
зацију. Оснива организацију и кре -
ће са радом. Наручује кокарде и
ос нива одборе широм петог конти-
нента.

Године 1963, као председник
Ор  ганизације српских четника
„Равна Гора“, Рајко одлази заједно
са капетаном краљевске војске Дра-
гославом Марковићем, тадашњим
председником Српске народне од-
бране, у аустралијску владу и укљу-
чује четнике у АНЗАК параду.
Ау стралијска влада је са задовољ-
ством укључила Србе да марши-

рају, јер је признавала четнике као
своје савезнике. Тако је Рајко, као
човек са основном школом, успео
да победи Титову дипломатију и на
најбољи могући начин осветла
образ четницима. И дан данас, сва-
ког  25. априла, Срби марширају у
гра довима широм Аустралије.

Једном приликом, на састанак
му долази Србин из Мелбурна са
нацртом Дражиног споменика. Рај -
ко се први хвата за џеп и даје дона-
цију. Исте те, 1969. године, подиже
се први Дражин споменик у Ауст-
ралији, у главном граду Канбери, у
порти цркве Светог Ђорђа. Тако је
Рајко србовао широм Аустралије.
Био је члан Српске народне од-
бране и члан црквено-школске оп-
штине „Свети Ђорђе“ у Кабрамати. 

Године 1972. у аутомобилској
несрећи гине му супруга Софија и
по њеној жељи пренета је и сахра-
њена  на Романији, на породичном
гробљу у селу Бегзадићи. Рајко није
могао да дође на сахрану, као ни
својој мајци, јер је био политички
непријатељ Титове Југославије,
тач није први на списку југословен-
ске непријатељке емиграције у Ау -
стралији.

Године 1989. у Југославији, тач-
није у Србији, на Видовдан се обе-
лежавало 600 година Косовског
боја. Рајко тада из свог џепа плаћа
300 кокарди и шаље из Аустралије
у Грчку, на Свету Гору, у манастир
Хиландар. Тако су прве кокарде на -
кон Другог светског рата поделили
хиландарски монаси на Газиме-
стану и у Београду.

Године 1993. први пут се враћа
из емиграције у Југославију. Том
приликом доноси  српску заставу
из Аустралије. На прослави у цркви
Светог Илије на Соколцу освеш-
тава је патријарх Павле, а Рајко је
свечано предаје генералу војске Ре-
публике Српске Милану Гверу. Те
исте године се други пут жени, са
супругом Јованком, и враћају се за
Аустралију. По доласку у Сиднеј,
Јованка постаје члан „Кола српских
сестара“ при цркви Светог Ђорђа у
Кабрамати, где је била активна до
повратка у свој родни крај.

Године 2014. враћа се на своју
родну Романију, са супругом Јован-

ком, где је живео на Соколцу.
Године 2019, уочи своје крсне

славе Светог Николе, 18-ог децем-
бра, престало је да куца срце леген-
дарног чика Рајка Вукојчића.
Сах рањен је 20. децембра на поро-
дичном гробљу у селу Бегзадићи,
уз велико присуство фамилије и
пријатеља на својој родној Рома-
нији. Чинодејствовао је свештеник
Мирослав Вујичић. Његов ковчег
четничком заставом прекрио је и у
име Српских четника Аустралије
опроштајни говор одржао је Мића
Станојевић. Након седам дана слу-
жен му је помен у Вазнесењској
цркви у Београду, уз присуство
Вла димира Ђукића и Милана Миће
Станојевића.

Овај текст о славном и познатом
Рајку Вукојчићу написао сам, јер
једноставно нисам могао да дозво-
лим да оде у заборав човек кога сам
много волео, а који је највише до-
принео српској заједници у далекој
Аустралији, српским националним
организацијама и црквама, као и
листу ''Романија''. Био је то човек
доброг и великог срца, веома емо-
тивне душе, племенитих људских

особина, пре свега један велики
господин у сваком смислу. Нек му
Бог дарује вечни живот у сјају Не-
беске Србије! Амин. Боже дај!

Сећање на Рајка Вукојчића
Војвода Доброслав Јевђевић послао је Рајка у Аустралију да оснује Организацију српских четника 
“Равна Гора“

Сахрана Рајка Вукојчића

Рајко на АНЗАК маршу (први с лева)
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By George VUJCIC

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

ing the life of Serbian politician Zivo-
jin “Zika” Lazic who is interred at
Mount Royal Cemetery in Montreal,
Quebec, Canada.

Zivojin “Zika” Lazic was born in
Svrackovci near Gornji Milanovac in
the Principality of Serbia on February
12, 1876. His father Jovan was the
knez (duke) of the Rudnik nahija (a
regional or local type of administra-
tive division that usually consists of a
number of villages or sometimes
smaller towns) and Zivojin’s grandfa-
ther took part in uprisings led by
Karadjordje and Milos Obrenovic. 

Zivojin Lazic graduated from the
University of Belgrade Faculty of
Law after which he began working for
the Belgrade Police. He went on to
specialize in the field of National Se-
curity in Germany, Italy and Austria-
Hungary. He spent the entirety of the
First World War with the Serbian
Army. From 1919 to 1921, he headed
the Department of Public Security of
the Ministry of Interior. 

In March 1923, he led the delega-
tion of the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes at the conference which
led to the Treaty of Nis which obliged
the Kingdom of Bulgaria to suppress
the terror operations of the Bulgarian-
led Internal Macedonian Revolution-
ary Organization (IMRO) carried out
from Bulgarian territory. Lazic was
key in the signing of the treaty with
which the Kingdom of Bulgaria also
agreed to give the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes the ability to
prosecute Bulgarian and Bulgarophile
separatists even on the territory of the
Kingdom of Bulgaria. With that
treaty, Bulgaria recognized the sover-
eignty of Belgrade over what was
then referred to as Old Serbia (today
comprising of North Macedonia,
Kosovo, Metohija and Raska). The
IMRO could no longer enter Serbian
territory and commit terrorist acts.

In September 1923, he formed the
counter-terrorist Association against
Bulgarian Bandits – an association
which had the goal of preventing sup-
port of the IMRO. When the Prime
Minister of the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes Ljubomir Davi-
dovic openly voiced his disagreement
with Lazic’s decision to put Bulgari-
ans Stoyan Mishev and Grigor Tsik-
lev to lead the association, Lazic
responded by saying that he “did not
find a better mechanism other than
mutual eradication between former
and current Bulgarian komitas.”

After that, Lazic was named as the
Deputy Minister of Internal Affairs
and he made a name for himself in the
Skoplje Student Trials which ended in
December 1927 and which brought an
end to the Bulgarophile student group
known as the Macedonian Youth Se-
cret Revolutionary Organization
founded by IMRO leader Ivan Mi-
hailov. Future leader of the Croatian
fascist Ustashe Ante Pavelic – at the
time a lawyer – defended the students

Zivojin “Zika” Lazic (1876–1958)
Zivojin “Zika” Lazic was a Serbian politician who was the first ban (governor) of the Vardar Banovina (1929–1932)
and the Minister of Internal Affairs of the Kingdom of Yugoslavia (1932–1934). He is interred at Mount Royal
Cemetery located on the north slope of Mount Royal in the borough of Outremont, Montreal, Canada

and used the trial to form allies among
Bulgarophile youth.

On July 13, 1928, at the behest of
IMRO leader Ivan Mihailov, IMRO
member Ivan Momchilov attempted
and failed an assassination attempt on
Lazic. Momchilov entered Lazic’s of-
fice in Belgrade and shot Lazic in the
head after which he shot himself. It
was the longest planned assassination
attempt of the IMRO and it was cov-
ered extensively by the domestic
press.

Momchilov had lived in Bulgaria
before emigrating to the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes after the
1923 Bulgarian coup d’état. The 1923
Bulgarian coup d’état overthrew the
government of the Bulgarian Agrar-
ian National Union headed by Alek-
sandar Stamboliyski who had
previously signed the 1923 Treaty of
Nis on behalf of Bulgaria. Stam-
boliyski was arrested and handed over
to the IMRO who brutally tortured
him for hours – cutting off his hand –
before finally murdering him.

Momchilov had entered Lazic’s
office under the guise of applying for
a job using the fake name of Hadzi
Alibegovic. Lazic later explained that
when the assassin entered his office at
12:15 PM and submitted his applica-
tion, Lazic began to read it. At this
point, Momchilov pulled out a small
Browning revolver and fired it. How
Momchilov smuggled in a revolver
remains unclear. A bullet hit Lazic in
the head followed by three more shots
which also hit Lazic. At this time,
guards entered the office after which
Momchilov shot himself in the right
temple. Momchilov and Lazic were
taken to a hospital where Momchilov
succumbed to his wound on July 17,
1928. After X-rays were taken, it was
found that Lazic was pierced above
the right ear and a bullet was stuck in
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his skull. After a quick operation per-
formed by Dr. Milivoj Kostic, his
condition was stabilized putting his
life out of danger. Lazic was visited
at the hospital in person by King
Alexander Karadjordjevic and soon-
to-be Prime Minister Anton Korosec.
A letter later discovered in Mom-
chilov’s hat revealed that Momchilov
had personally been sent to assassi-
nate Lazic by IMRO leader Ivan Mi-
hailov.

The number of Serbs living
in Kosovo grew significantly
and grew for the first time
since the Great Migrations
of Serbs under Arsenije III

Carnojevic in 1690
On October 9, 1929, Lazic became

the first ban of the Vardar Banovina
headquartered in Skoplje. Ban was a
title given to the governor of each
banovina (province) of the Kingdom.
He held this position until July 2,
1932. As ban, Lazic successfully
stopped Albanian insurrections in
Kosovo, Metohija and western Po-
vardarje. The number of Serbs living
in Kosovo grew significantly and
grew for the first time since the Great
Migrations of Serbs under Arsenije
III Carnojevic in 1690. Completely
supressing the IMRO and bringing
large economic growth and construc-
tion of infrastructure in the Vardar
Banovina, Lazic was awarded by
being named the Minister of Internal
Affairs in the Yugoslav National
Party government on July 11, 1932 –
a position he held until December 20,
1934.

On October 9, 1934 – the day
King Alexander Karadjordjevic was
assassinated in Marseille, France –
Lazic had tried to convince him to not
travel there. Lazic had previously –

collaborating with intelligence agent
Vladeta Milicevic – received infor-
mation on the orders and plans of Us-
tasha leader Ante Pavelic from which
clear intentions to assassinate the
King could be seen. Despite all this,
King Alexander personally decided to
travel to Marseille and denied Lazic’s
request to at least send a Yugoslav
Special Police group to France to en-
force the King’s security. Unfortu-
nately, King Alexander believed that
the French Police would successfully
fulfill all security obligations. They
did not and King Alexander was
killed by IMRO and Ustasha terrorist
Vlado Chernozemski. French Foreign
Minister Louis Barthou was also
killed by a stray bullet fired by French
police during the scuffle following the
attack. Considering the assassination
was planned in Rome by the leader of
the Ustashe Ante Pavelic back in Au-
gust of that same year, King Alexan-
der thus became the first victim of
Ustasha terror which would again rear
its ugly head in the Second World
War when the Ustashe committed a
horrifically brutal genocide against
Serbs, Jews and Roma.

Little is known of Lazic’s life after
that but he spent the entirety of the
Second World War withdrawn in
Svrackovci and Gornji Milanovac.
Before the arrival of Tito’s Commu-
nists and Soviet tanks in 1944, he
managed to emigrate to Montreal,
Quebec, Canada.

Lazic passed away in Montreal on
November 7, 1958 where he is in-
terred at Mount Royal Cemetery lo-
cated on the north slope of Mount
Royal in the borough of Outremont,
Montreal. Vecnaja pamjat!

Newspaper article about the assassination. Zika Lazic is in the picture on the left
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As the news of more and more massacres of
Serbs became known, the relations between
the Serbs and Croats in the government-in-

exile, and between Americans of Serbian descent
and those of Croat origin, became strained until
they almost reached the breaking point. Although
the authenticity of the reports could hardly be ques-
tioned, the Croat ministers in the government-in-
exile flatly denied their truth. They put the blame
on the Nazis, who, the Croats said, exaggerated the
Ustashi atrocities in order to widen and deepen the
chasm between the Serbs and Croats.

After the first report had been received by the
State Department in August 1941, the government-
in-exile obtained a detailed account of the atrocities
in a copy of a memorandum, secretly sent to Lon-
don from the Serbian Orthodox Synod in Belgrade.
In the memorandum, which was originally ad-
dressed to the Commander-in-Chief of the German
Forces in Serbia, the Synod described in detail the
massacres committed by the Ustashis. The memo-
randum pleaded with the German Commander-in-
Chief, General Dankelmann, "as the German
re pre senta tive and as a human being, to take imme-
diate steps to stop these bloody persecutions and the
annihilation of the Serbian people in the Croat state,
which had been created by the German armed forces,
"and begged him" not to permit the responsibility for
these atrocities to fall upon the heads of the Ger man
people or these infamous deeds of the Ustashi crim-
inals to throw a shadow of reflection upon the honor
of the German people or the German soldier who is
always high-minded, honorable, and heroic."

The Synod's memorandum, presented to Gen-
eral Dankelmann at the end of August 1941, was
brought to London in October by a Serbian physi-
cian, an important member of the Serbian Agrarian
party. Although his bona fides were closely exam-
ined and established beyond doubt, the Doctor and
the Synod were immediately accused by the Croat
members of the government and by their friends in
the United States of being Nazi tools whose func-
tion was to sow discord among the Allies, and the
information in the memorandum was labeled false.
The Synod was especially criticized for its refer-
ence to the German soldier as being "high-minded,
honorable, and heroic."

In the face of the appalling disaster which had
befallen the Serbian people in the Independent State
of Croatia, the Serbian Church had appealed to the
only authority which could stop the massacres and
save the Serbs from complete extermination. The
language of this appeal denoted anguish far more
than servility toward the occupier. During the cen-
turies-long enslavement of the Serbs by the Turks,
the Serbian Church, which had remained the only
national authority during those dark centuries, had
to resign itself to appeal even to the sultans to stop
the excesses of the Janissaries against the Serbian
nation. The feeling of the Serbian Church toward
the Nazis had been clearly demonstrated before and
during the coup d'etat of March 27, 1941, when the
Patriarch of the Serbian Orthodox Church, His Ho-
liness Gavrilo, refused the request of the Regent to
give the Church's support to the signing of the Tri-
partite Pact. As soon as the coup d'etat was accom-
plished, the Patriarch celebrated a solemn Te Deum
in the Cathedral of Belgrade, giving his blessing to
King Peter II and the new regime. The attitude of
the Patriarch was unreservedly supported by all the
bishops and clergy of the Serbian Orthodox Church.
The brutal methods of the German occupa¬tion,
which did not spare the Church, had intensified the
attitude of the Church toward the Nazis. If the
Synod had resigned itself to making a humiliating
demarche to the German Commander-in-Chief, it
was only for the sake of saving what could still be
saved. The unfortunate reference to the German sol-
dier as "high-minded, honorable, and heroic" was
made only in the hope of moving the Nazi Com-
mander-in-Chief in Serbia.

Constantin Fotich: The war we lost (6)

Memorandum from the Serbian church
Although his bona fides were closely examined and established beyond doubt, the Doctor and the Synod were
immediately accused by the Croat members of the government and by their friends in the United States of being
Nazi tools whose function was to sow discord among the Allies, and the information in the memorandum was
labeled false

ities perpetrated by the Ustashis against the Serbs
were mentioned almost casually; but at the same
time it was affirmed that "Pavelich has no support
among the Croats, who are still in their great ma-
jority loyal to their legitimate leader." In a compro-
mise with the Croat members it was agreed that the
memorandum of the government could be accom-
panied by several enclosures giving details of
crimes committed by the Axis and each of its satel-
lites. One of these enclosures dealt with the
Pavelich`s atrocities.

The President further told me that
since the Independent State of Croatia

had declared war upon the United
States, there was nothing that he could

do at the present moment but de-
nounce the crimes. After the victory

was won, everyone would receive "his
due reward," the President said

This compromise, far from improving the rela-
tions between the Serb and Croat members of the
government, gave the Serbs another reason for re-
sentment. Acting on the instructions of the govern-
ment, I sent the memorandum to President
Roosevelt on December 5, 1941, requesting him to
give me an opportunity to submit personally more
information on this tragic subject. Because of the
press of affairs after the Japanese attack on Pearl
Harbor on December 7, Mr. Roosevelt did not re-
ceive me until December 20. Notwithstanding his
preoccupation with the Pacific war, the President
remained with me for more than half an hour. He
had read the memorandum I had sent him and was
deeply shocked by the atrocities perpetrated against
the Serbs. He assured me of his great sympathy for
them, spoke with admiration of the resistance, re-
ports of which were coming in daily, and expressed
his conviction that after this war "the Serbs will rise
again as a great people."

The news of the massacres in Croatia left a pro-
found impression both on Serbian emigres to the

United States and on Americans of Serbian descent.
The newspaper Srbobran (the official organ of the
Serb National Federation, published daily in Pitts-
burgh, in the Serbian language) carried on Novem-
ber 6, 1941, the full text of the memorandum of the
Serbian Orthodox Church to General Dankelmann,
with a list of the names of the victims. The effect of
horror on Americans of Serbian descent was the
greater as most of them were originally from the re-
gions now included in the Independent State of
Croatia and found in the list of victims names of
their closest relatives—in some instances parents,
brothers, and sisters—or of very dear friends. For
them it was not a list of unknown victims, but some-
thing which was very near their hearts. The Croats
were stunned by the publication of the information
regarding the massacres, but, unfortunately, they
proffered no expression of sympathy to the be-
reaved Serbs.

The Governor of Croatia, Dr. Ivan Subasich,
who had come to the United States with four mem-
bers of the Yugoslav government, remained silent
also. On November 16, 1941, he was scheduled to
make his first public address at a mass meeting of
Americans of Croat descent in Pittsburgh, spon-
sored by the Croat Fraternal Union. Realizing the
deep cleavage which the news of the massacres had
created between the Serbs and Croats, I visited the
Governor of Croatia twice in succession, on Novem-
ber 9 and 10, and pleaded with him to take the com-
ing opportunity at Pittsburgh to denounce publicly
the monstrous crimes of Pavelich and his Ustashis.

Dr. Subasich, in contrast to the other Croat
members of the government-in-exile, had fre-
quently made statements of his attachment to Yu-
goslavia and had spoken of autonomous Croatia as
an integral part of the larger state. I felt strongly that
if the Croats did not make one gesture of sympathy
toward the Serbs in those difficult times, the very
re-establishment of Yugoslavia after the war might
be seriously jeopardized.

During World War II, Fotich was ambassador
of the Kingdom of Yugoslavia to America
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President Roosevelt: How, after such horrible crimes, we could expect to live
in the future in the same state with the Croats

The government-in-
exile, faced with these
distressing reports,
could not remain silent
and simply ignore them.
It had to inform the Al-
lies and request their
support and influence to
prevent further mas-
sacres. But the Croat
ministers were opposed
to a representation to the
Allies which would deal
only with the Pavelich
persecution of the Serbs.
After protracted and
heated discussions on
the subject, the cabinet
finally agreed to send a
memorandum to the Al-
lies in which the Ustashi
atrocities were cited to-
gether with those com-
mitted by the Germans
and their satellites in
Yugoslavia.

In the memorandum
Pavelich was accused of
having sent to concen-
tration camps "all men
prominent in cultural
and political activities—
both Serbs and Croats—
who failed to join the
Pavelich`s movement."
The indescribable atroc-


