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УВОДНИ СТУБАЦ
БАРАН И СВИЗИ

На Економском факултету
имао сам предмет ‘’маркси-
зам’’ и кад сам полагао

једно од три питања било је управо
‘’Комунистичка партија Америке’’.
Још ми је у сећању да су главни
амерички комунисти били Пол
Баран и Пол Свизи.

Учили смо да су они били ве-
лики марксисти, и уопште на-
учници, веома значајни у Америци.
Радничка класа, радни људи и гра-
ђани Америке, додуше, још нису
били упознали благодети кому-
низма. Њих су сурово експлоати-
сали капиталисти, али, писало је у
уџбеницима, то је само привре-
мено. Напредак друштва је исто-
ријска неминовност, а под
напретком комунисти су подразу-
мевали уништење капитализма и
завођење комунизма.

То је било 1980-тих година и
тада смо већ могли да се смејемо
тим лекцијама. Наравно, после до-
бијања прелазне оцене, јер је про-
фесорка била веома строга и заиста
је веровала у све то.

Неколико година касније, објав-
љено је да је Горбачов укинуо фи-
нансирање Комунистичке партије
Америке, које је износило три ми-
лиона долара годишње. Тада су се
комунистички системи рушили као
куле од карата, док су западне
земље и даље јачале.

На том таласу, угашена је и КП
Америке. Међутим, тек сада саз-
најемо да су амерички комунисти
само променили начин деловања.
Прецизније речено, пронашли су
много ефикаснији начин. Као
плаћеници Совјетског Савеза, они
нису ни могли бити ништа друго но
маргиналци. Али, када је почео да
их плаћа Сорош, и други мешетари,
и када су се повезали са Демократ-
ском странком, амерички комуни-
сти постали су моћни. Они су стару
идеју о светској револуцији пре-
формулисали у борбу за глобали-
зам, супротстављајући га
суверенизму. Извођење револуција
према некадашњим директивама
Коминтерне, заменили су тзв.
обојеним револуцијама, иници-
рајући их широм света. И најзад,
почели су да делују на америчком
тлу.

Као и сви комунисти, одувек, ни
амерички не бирају средства. Њима
је важно да се дочепају власти, па
ма колико то жртава коштало. Зато,
молимо се Богу да Пол Баран и Пол
Свизи у Америци заувек остану
анонимуси. Довољно је што ми
овде знамо њихова имена.  

Милослав Самарџић

Град Београд ће у сриједу, 5. августа, свечано от-
крити спомен-плочу посвећену Благоју Јововићу,
који је пуцао на усташког вођу Анту Павелића.

Скупштина града Београда је, на иницијативу
замјеника градоначелника Горана Весића, 30. јула до-
нијела одлуку да Загорска улица у Земуну буде пре-
именована у Улицу Благоја Јововића.

Весић је за "Спутњик" рекао да ће се спомен-плоча
налазити поред табле са именом улице, која ће од сада
носити назив по Јововићу.

На спомен-табли у садашњој Загорској улици у Зе-
муну, која ће, одлуком Скупштине града Београда бити
преименована у Улицу Благоја Јововића писаће: Бла-
гоје Јововић /1922-1999/. Пуцао је 10. априла 1957. го-
дине у Буенос Ајресу у Аргентини у Анту Павелића,
вођу хрватских усташа, који је руководио геноцидом
почињеним над Србима током Другог свјетског рата.

У недостатку судског процеса и законске казне за
Павелића, Благоје Јововић је уз помоћ неколико
пријатеља, узео правду у своје руке и извршио атентат,
од чијих је посљедица Павелић касније и умро.

На тај начин, Благоје је симболично задовољио
правду и осветио стотине хиљада Срба који су невини
страдали од усташа НДХ.

Породица Јововић, која живи у Аргентини, изразила
је захвалност што Београд и Србија нису заборавили
српског хероја и патриоту.

РТРС
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Чим је објављено да ће Благоје Јововић добити
улицу у Београду, тзв. другосрбијанци су устали
против. Термином ‘’другосрбијанци’’ већ неко

време назива се једна комунистичка фракција, коју смо
раније означавали као ‘’стамболићевце’’, или
‘’сорошевце’’. Они у Србији имају веома много тзв.
невладиних организација, које финансирају фондови
попут Сорошевог, али, на жалост, финансира их и
влада Србије.

Прва међу њима огласила се др Дубравка Стојано-
вић, професорка историје на Филозофском факултету
у Београду, а уједно и активиста невладиних организа-
ција. Она је написала:

‘’Посебан проблем је давање улице Благоју Јово-
вићу, човеку који је покушао атентат на Анту Паве-
лића, након којег је овај и умро. Давање улице том
човеку значи да Београд подржава узимање правде у
своје руке, да слави крвну освету, убице и насилнике.
Али славити његовог убицу и то на улицама главног
града је порука да у случајевима када правда није до-
стижна имамо право да је сами спроведемо оружјем.

То је нецивилизацијски суноврат, то је слављење
освете, принципа ‘око за око’ и слање поруке да је
свако насиље дозвољено“.

Изјаву др Дубравке Стојановић пренели су главни
сорошевски медији, попут телевизије Н1, која је нека
врста Си-еН-еНа у Србији.

Дубравка Стојановић иначе је позната по изјавама
против Дражиних четника, а нарочито против рехаби-
литација четника. Она, као и сви припадници НВО, све
то називају ‘’ревизијом историје’’. Под историјом они
подразумевају књиге писане на основу говора Ј. Б.
Тита на Петом конгресу КПЈ. Тада је диктатор дао
смернице историчарима и они су их деценијама по-
штовали. 

Када је дошло време какве-такве слободе говора, и
када је почело да се пише другачије, комунисти, укљу-
чујући и сорошевску фракцију, почели су да говоре да
је то недопустиво, тј. да је свака ‘’ревизија историје’’
у ствари ново, лажно, писање историје. Другим
речима, они Титове смернице сматрају као свето
писмо.

‘’ДРУГОСРБИЈАНЦИ’’ ОСУЂУЈУ ДАВАЊЕ ИМЕНА ЈЕДНОЈ УЛИЦИ 
ПО АТЕНТАТОРУ НА АНТУ ПАВЕЛИЋА
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Нисам студирао медицину,
али јесам статистику и мате-
матику. И видим да се

бројке не слажу.
Пре три године, у Србији је од

грипа преминуло 17.000 особа. Ове
године, од коронавируса преми-
нуло је 600 особа.

Па ипак, пре три године, грип
није добио ни једну целу насловну
страну, а камоли да се то дешавало
месецима. Није било драматичних
конференција кризног штаба, ни
улажења у детаље око појединих
случајева. Није било ванредног
стања, већ су предузете уобичајене
мере, нешто блаже од оних које су
против короне примениле, на при-
мер, Шведска и Белорусија.

Математички посматрано, у од-
носу на данашњу корону, пре три
године требало би да је реакција
била 60 пута већа. Крива би отишла
у бесконачно: немогуће је 60 пута
више извештавати о корони, јер би
то било изнад 24 часа дневно. Не-
могуће је, такође, 60 пута више
мучити медицинско особље, јер је
оно ионако на ивици, под скафан-
дерима и у продуженим сменама.

За епидемије грипа, број преми-
нулих увек је био под знаком пи-
тања. У академским медицинским
круговима вечита је полемика на
тему да ли је грип уопште смрто-
носна болест. Једни сматрају да
није, већ да он, исцрпљујући орга-
низам, погоршава стање тзв. основ-
них болести, које би, у блиској
будућности, довеле до кобног ис-
хода, тако да њих треба уписивати

као узрок смрти. Други сматрају да
јесте, јер би оболели од грипа жи-
вели још неко време, без обзира на
тзв. основну болест.

Код короне, овакве полемике,
практично, није било. Став поједи-
них лекара, да особе умиру са ко-
роном, а не од короне, у старту је
надјачан. У Србији су, чак, према
препоруци Светске здравствене ор-
ганизације, забрањене обдукције
преминулих, с образложењем да
држава не поседује адекватну
опрему. Другим речима, не приме-
њује се једини поуздан начин за ут-
врђивања узрока смрти, већ се то
ради паушално. Био је само један
изузетак, маја месеца, када су на
онлајн предавању Медицинског фа-
култета у Београду саопштене дра-
матичне вести: урађено је 17
обдукција преминулих младих
људи; свима је корона разорила ор-
гане и сви су преминули у кратком
року.

Та вест је обишла земљу, а не и
деманти др Слободана Савића из
Института за судску медицину,
објављен на сајту ''Спутњик''. Он је
рекао да, заправо, ни једна од тих
17 особа није преминула од короне,
да то нису били млади људи и да
нису преминули брзо. Запаљенски
процеси, настали због коронави-
руса, могли су бити излечени, да
пацијенти нису имали друга, смрто-
носна, обољења. Савић је такође
негирао да су органи уништени до
непрепознатљивости, тј. разорени,
нарочито плућа, додајући:

''Ја 37 година радим судску ме-
дицину. Свако теже запаљење
плућа, било вирусно или, нарочито,

бактеријско, може довести до тога
да кроз микроскоп посматрате мик-
роскопску плочицу и не знате о
чему се ради, ако не знате из ког ор-
гана је узето. Овде се јасно види да
је у питању плочица која је узета из
плућа''.

После изјаве др Савића, забрана
обдукција добија другачије светло.
Да ли, заиста, Србија не може да
набави додатну опрему за обдук-
цију? Где су вести о обдукцијама у
развијеним земљама? 

Институт за судску
медицину у Београду

урадио је обдукције 17
наводно преминулих од
короне. Резултат: Нико

није преминуо од короне.
Онда је Светска

здравствена организацинја
забранила обдукције. Та
забрана, изгледа, важи за

цели свет
Лекари који су износили стати-

стички необориве податке, попут
др Несторовића, брзо су постали
предмет подсмеха, док су лекари,
који су од почетка саопштавали
статистичке процене чак 1.000 пута
увећане, попут др Јанковића, до-
спели у први план. (Јанковић је
тврдио како корона има потенцијал
да усмрти више особа од ''шпанске
грознице'', што би, у Србији, било
преко 200.000 умрлих, свих узра-
ста.)

На пример, ево необориве ста-
тистике др Несторовића:

''Имали смо симулацију епиде-

мије на крузеру Diamond Princess
на самом почетку. Видели смо да је
на броду било 4.000 људи, у затво-
реном систему, са централном вен-
тилацијом, значи идеално за
ширење вируса. Око 700 људи је
било инфицирано, умрло 11, што је
смртност 0,25 одсто.'' 

Особе преминуле на крузеру
биле су старије доби и имале су по
једну или више тзв. основних боле-
сти. Истом приликом, др Несторо-
вић је рекао:

''Према томе, знали смо све на
почетку, али прича је добила не-
обичну димензију. Сви су кренули
да је искоришћавају и то је постала
типично политичка прича. У Аме-
рици су конгресмени говорили:
'Надамо се да ће вирус оборити
Трампа'. Према томе, није вирус
интересантан, већ све остало што се
дешава. Пандемија је увек било,
али све остало што се дешава у
свету, није изазвао вирус. Чак ни
здравствену кризу у свету није иза-
звао ковид, јер се знало да је здрав-
ствени систем Италије, Америке и
Шпаније лош''.

Доктор Несторовић, барем у по-
четку, није користио термин зараза,
већ прехлада, као што је до сада
било уобичајено за вирусе из поро-
дице короне. Јер, то и јесу вирусне
прехладе, које свако прележи десе-
тинама пута. Међутим, у једној по-
литичкој причи, прехлада, за
разлику од заразе, не звучи
страшно. Чак и филм ''Зараза'' Сти-
вена Солдерберга, није успео да до-
сегне тај ниво застрашивања,
попут, на пример, вести Си-еН-еНа.
А Солдерберг је, да подсетимо,

Короном против Трампа
Када је пре 30 година угашена Комунистичка партија Америке, то није био њен крај, већ почетак новог,
како данас видимо, много ефикаснијег деловања

Тема броја

Америка, лета 2020: Маске ипак падају. Фотографија: Kerem Yucel/AFP via Getty Images
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један од најбољих савремених аме-
ричких режисера. 

Али, вратимо се статистици. Ви-
дели смо да број преминулих од ко-
роне у Србији, утврђен на једини
легитиман начин, износи – нула.
Али, који је број преминулих од
последица мера ''у борби против ко-
роне''? Та бројка се не саопштава.
Позната је процена америчких ста-
тистичара да ће, у блиској будућ-
ности, због ових мера прерано
преминути два милиона Америка-
наца. Може се наићи и на податак
да је у Немачкој, ''због короне'', от-
казано 50.000 онколошких интер-
венција.

Они су организовали тзв.
обојене револуције широм

света, оснивајући
терористичка удружења

попут ''Отпора'' и
''Антифе''. И најзад,

користећи коронапанику,
решили су да то покушају

и у Америци
За Србију, немамо ни статис т и -

чке процене, ни податке о откази в а -
њу онколошких, к      aрдиовас куларних
и других интервенција. Зна се само
да су у марту болнице нагло ис-
пражњене, слично као када се зара-
тило 1999. У Клини чко-болничком
центру у Крагу јевцу, на пример, две
трећине капацитета претворено је у
''ковид болницу''. Нешто слично
учињено је широм земље.

Статистички посматрано, за ут-
врђивање смртности од короне, или
ма чега, мало нам говоре бројке о
броју преминулих, које се од марта
износе готово свакодневно. Реч је о
неколико смртних случајева
дневно. За статистику, било би ре-
левантно поређење укупног броја
преминулих од марта до јула ове
године, са бројем преминулих у
истом периоду током прошле и ра-
нијих година. Што дужи период се
анализира, то су подаци релевант-
нији. 

Пошто корона, као и грип, пре
свега напада горње респираторне
путеве, а у неким случајевима ''си-
лази'' на плућа, посебно би био

Будући историчари одговараће
на питање да ли је ова безразложна
пандемија проглашена због ''поли-
тичке приче'', или су, пак, поли-
тичари ускочили накнадно, попут
оних што користе сваки метод да
оборе Трампа.

Изгледа, за сада, да је по среди
ово друго. Оволика паника, због
које је проглашена пандемија, не би
била могућа до пре свега 7-8 го-
дина. Тада још нису постојали
услови за то. Стекли су се развојем
нових технологија, до некада не-
слућених граница. Утицај интер-
нета, и друштвених мрежа уопште,
на пример на образовање, тек ће се
сагледавати. Оно што је извесно, то
је да је интернет ''убио'' књиге и
штампу, а у великој мери и телеви-
зије. Многе професије угашене су
или су драстично потиснуте, попут
новинарства. Преко ноћи, у свету
се појавило преко милијарду ''нови-
нара'', и то ''комплетних'': уједно
пишу, фотографишу и снимају
видео записе. И наравно – објав-
љују. Ти ''новинари'' заменили су
праве новинаре, којима се, широм
света, уручују откази.

Када би свако постао архитекта
– рушиле би се зграде.

Када би се возило без обуке –
било би судара на све стране.

Када сви постану новинари – ето
до сада невиђене панике и блокаде
целе планете.

Прави новинар не би некри-
тички пренео онај видео снимак из
Вухана, на коме људи падају по
улицама од наводно неког новог
вируса. Ако би неки новинар то
ипак пренео – уредник би му тра-
жио проверу. Ако би се уредник
ипак одлучио да то објави, конку-
ренција би га исмејала и том медију
пала би гледаност.

Тај механизам више не постоји
и тако је све ово почело. А оних
који користе гужву увек има на
претек. Највише их је, по природи
ствари, у Америци, јер је она
најјача држава. Такве је српски
народ итекако осетио, прво током
Другог светског рата и друго од
1990-тих до данас. То је такозвана
америчка дубока држава, пуна екс-
тремних левичара, у наше време

важан податак о поређењу смртно-
сти од запаљења плућа током ове и
низа претходних година. 

Свих тих података - нема.
Најзад, пошто је неколико пре-

минулих дневно, наводно од ко-
роне, далеко нижа цифра од 185,
колико се, у просеку, дневно уми-
рало у Србији током прошле го-
дине, било би важно да видимо шта
се, од марта до данас, дешава са
осталим болесницима. У Србији се,
традиционално, највише умире од
кардиоваскуларних и онколошких
болести. Пошто су ти, као и сви
други болесници, попут дијабе-
тичара, или бубрежних болесника,
сада занемарени, њихова смртност
је, по природи ствари, порасла. Ко-
лико – ни то за сада не знамо.

Оно што је извесно, то је да ће
све земље које су предузеле оштре
мере ''у борби против короне'',
имати више жртава од тих мера,
него од короне. Другим речима, да
ће најбоље проћи Шведска и Бело-
русија. То су две земље које су, иг-
норисањем препорука Светске
здравствене организације, срушиле
''политичку причу''. Према тој
причи, у Шведској и Белорусији до
сада би поумирала по једна трећина
становништва, као што се то, иначе,
некада дешавало током епидемија
куге и колере.

Међутим, у Шведској је, на-
водно од короне – наводно, јер то
није утврђено обдукцијама – пре-
минуло 6.000 људи. У односу на
број становника, то би било као
1.000 преминулих у Србији. У од-
носу на старосну доб становника,
то би било као 4-5.000 преминулих
у Србији. Јер, Србија нема толико
особа старости 80 до 100 година,
због нижег стандарда и лошијих
услова живота. То је, иначе, главни
разлог што много више премину-
лих ''од короне'' има у западној,
него источној Немачкој, и уопште
у капиталистичким, него у со-
цијалистичким земљама.

С друге стране, Шведска, као и
Белорусија, неће имате жртве мера
''у борби против короне''. Ако се
америчка статистика прерачуна на
број становника Србије, имаћемо
40.000 таквих жртава.

оличених у Џорџу Сорошу. Како је
у једној анализи то лепо објаснио
Вилијем Ендгал (Извор New East-
ern Outlook), када је пре 30 година
угашена Комунистичка партија
Америке, то није био њен крај, већ
почетак новог, како данас видимо,
много ефикаснијег деловања. 

Оволика паника, због које
је проглашена пандемија,
не би била могућа до пре

свега 7-8 година. Тада још
нису постојали услови за
то. Стекли су се развојем

нових технологија до
некада неслућених

граница. Утицај
интернета, и друштвених
мрежа уопште, на пример
на образовање, тек ће се
сагледавати. Оно што је

извесно, то је да је
интернет ''убио'' књиге и

штампу, а у великој мери и
телевизије. Преко ноћи, у
свету се појавило преко

милијарду ''новинара'', и
то ''комплетних'': уједно

пишу, фотографишу и
снимају видео записе. И

наравно – објављују
Исти људи основали су више со-

цијалистичких организација, са
циљем, ни мање ни више, него да
изведу комунистичку револуцију у
Америци. Те људе више није фи-
нансирао Совјетски Савез, већ су
полако прелазили на буџет Сороша,
Рокфелера и сличних. Они су орга-
низовали тзв. обојене револуције
широм света, оснивајући терори-
стичка удружења попут ''Отпора'' и
''Антифе''. И најзад, користећи ко-
ронапанику, решили су да то поку-
шају и у Америци.

Зато, амерички избори заказани
за новембар ове године, неће бити
попут претходних. Сада ће гла-
сачко питање, практично, бити: Да
ли свет поново иде у комунизам
или не?



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 05АВГУСТ 2020.

Године 2000, амерички Стејт
департмент, уз помоћ Нацио-
налне задужбине за демокра-

тију (NED) и одабраних оп е ративаца
CIA, отпочео је тајну обуку групе
београдских студената, предвођене
студентском организацијом која се
звала „Отпор!“. NED и његове
бројне изданке створио је 1980-их
директор CIA Бил Кејси, и то као
тајни алат CIA за свргавање режима
широм света који је деловао под
плаштом невладине организације за
људска права. NED добија новац од
америчког Конгреса и USAID-a.

Кад се ради о деловању Отпора
2000. године, NED и амерички ам-
басадор у Београду Ричард Мајлс
одабрали су и обучили групу од не-
колико десетина студената, предво-
ђених Срђом Поповићем. Обука је
рађена према уџбенику покојног
Џина Шарпа коју је објавио његов
Институт Алберт Ајнштајн под на-
словом „Од диктатуре до демокра-
тије“, преведеној и на српски језик.
У осврту на дешавања у Србији, Ва-
шингтон пост је написао: „Савет-
ници које су финансирале САД
имали су кључну улогу иза кулиса у
готово сваком аспекту опозиционог
деловања: од анкетирања и обуча-
вања хиљада опозиционих активи-
ста, до помагања при организацији
витално важног паралелног бројања
гласова. Амерички порески обвез-
ници платили су 5.000 канти спреја
у боји којим су студентски активи-
сти писали антимилошевићевске
графите по зидовима широм
Србије“.

Обучени тимови активиста били
су размештани на протестима како
би заузимали градске четврти уз
помоћ екрана са обавештајним по-
дацима који су им омогућавали да у
реалном времену имају преглед око-
лине. Групе омладинаца кренуле би
ка циљаним раскрсницама, кон-
стантно комуницирајући преко мо-
билних телефона, успевајући да на
тај начин надвладају полицију. Аме-
ричка влада потрошила је око 41
милион долара на ову операцију.
Студентске групе су тајно обуча-
ване да примењују технике из Шар-
повог уџбеника, односно да
организују протесте којима се под-
рива ауторитет полиције и којима се
органи реда пред младим демон-
странтима приказују као трапави и
неспособни. Њих су закулисно на-
водили професионалци из CIA и
америчког Стејт департмента.

Модел отпорашке обојене рево-
луције потом је усавршен и приме-
њен 2004. у форми украјинске
Наранџасте револуције, са све ша-
ловима одређене боје и логотипа,
као и 2003. у грузијској Револуцији
ружа. После је државна секретарка
Хилари Клинтон употребила исту
матрицу да покрене Арапско про-
леће. У свим тим био је умешан
NED, као и друге НВО, укључујући
Сорошеве фондације.

Након што је победио Милоше-
вића, Поповић је успоставио свет-
ски регрутни центар за обојене
револуције – CANVAS, неку врсту
профитне консултантске фирме за
извођење револуција, а био је лично
присутан и у Њујорку током акције
„Окупирајмо Волстрит“, када је са-

рађивао са Антифом. Извештаји ка-
зују да је и ту био присутан Соро-
шев новац.

Протести, нереди, насилне и не-
насилне акције које се одвијају у
Америци од 25. маја, укључујући и
напад на капију Беле куће, почињу
да добијају смисао ако проучимо
CIA уџбеник за обојене револуције.

Ефекат који су протести оства-
рили не би био могућ да није мреже
локалних и државних политичких
званичника унутар Демократске
странке, који пружају подршку де-
монстрантима, до мере да је демо-
кратски градоначелник Сијетла
наредио полицији да напусти неко-
лико блокова у срцу града и допусти
да их демонстранти окупирају.

Улога неопорезованих
фондација везаних за
водеће индустријске и

финансијске компаније,
попут Рокфелерове,

Фордове, Келогијеве,
Хјулетове и Сорошеве,

говори да постоји много
дубљи и злокобнији план

него што се на први поглед
може закључити из
актуелних нереда

Последњих година, Демократску
странку широм Сједињених Држава
у великој мери су тихо преотели
кандидати које можемо назвати ра-
дикалним левичарима. Често побе-
ђују уз активну подршку
организација попут Демократских
социјалиста Америке или Социјали-
стичких организација пута слободе
(Freedom Road Socialist Organiza-
tions). У америчком Представнич-
ком дому, гласна четвртина нових
представника окупљених око Алек-
сандрије Окасио-Кортез, Рашиде
Талиб и представнице из Минеапо-
лиса Илхан Омар сачињена је у це-
лости од чланова блиских
Демократским социјалистима Аме-
рике. Очигледно је да без помоћи
локалних званичника демократа у
кључним градовима улични проте-
сти организација „Црни животи су
важни“ и Антифа не би остварили
тако драматичан ефекат.

Да бисмо боље схватили колико
је озбиљан актуелни протестни по-
крет морамо да проучимо ко упум-
пава милионе ка BLM (Black lives
matter – Животи црнаца су важни).
Антифа је тежа за анализу захва-
љујући њеној експлицитно аноним-
ној организационој форми.
Међутим, њихови интернет прируч-
ници отворено препоручују локал-
ним Антифа ћелијама да се
придруже редовима BLM.

BLM је настао 2013. када су
тројица пријатеља-активиста осмис-
лили ознаку #BlackLivesMatter како
би протестовали против убиства не-
наоружаног црног тинејџера
Трејвона Мартина од стране белог
хиспано чувара Џорџа Цимермана.
Алиша Гарца, Патрис Кулорс и
Опал Томети су били финансирани
од стране челних група повезаних са
нечим што се зове Социјалистичка
организација пута слободе. То је
једна од четири највеће радикално

Амерички комунисти
Јасно је да постоји далеко сложенија агенда иза протеста којима се дестабилизују градови широм Америке

Вилијем Ендгал

леве организације у Сједињеним
Државама, формирана из рушевина
Новог комунистичког покрета који
се распао 1980-их.

Дана 12. јуна 2020. године веб-
сајт Социјалистичке организације
слободног пута (FRSO) саопштава:
„Сада је тренутак да се придружите
револуционарној организацији!
Прикључите се Социјалистичкој ор-
ганизацији пута слободе… Ако сте
протеклих недеља били на улицама,
вероватно сте размишљали о раз-
лици између промена које овај си-
стем може да понуди и промена које
су овој земљи заиста потребне. Ка-
питализам је пропали систем који се
храни експлоатацијом, неједна-
кошћу и репресијом. Реакционарна
и расистичка Трампова админситра-
ција учинила је пандемију још
гором. Економска криза коју оче-
кујемо најгора је од 1930-их. Моно-
полски капитализам је умирући
систем и морамо да помогнемо да
буде докрајчен. Управо то је оно за
шта се залаже Социјалистичка орга-
низација пута слободе и на чему
ради“.

Укратко, протести поводом на-
водног полицијског убиства црнца у
Минесоти сада се користе као позив
на револуцију против капитализма.
FRSO је кишобран за десетине
аморфних група, укључујући и
„Црни животи су важни“, односно
BLM. Оно што је интересантно по-
водом самопрокламованих маркси-
стичко-лењинистичких корена
Социјалистичке организације пута
слободе није толико њихова лева
политика, него то што се њихово ру-
ководство финансира од стране
групе добростојећих и од пореза
изузетих фондација.

Алиша Гарца из BLM такође је
члан управних или извршних од-
бора пет различитих група из Пута
слободе, и то (2011) председавајућа
одбора Права на градски савез, чла-
ница одбора Школе јединства и ос-
лобођења (School of Unity and
Liberation – SOUL), као и Људи ор-
ганизованих за освајање радничких
права (People Organized to Win Em-
ployment Rights – POWER) и Напред
заједно. Коначно, она је и директор
за специјалне пројекте при Нацио-
налној алијанси радника кућне по-
слуге (National Domestic Workers
Alliance).

Организација Право на градски
савез добила је 6,5 милиона долара
између 2011. и 2014. године од низа
веома етаблираних фондација изу-
зетих од пореза, укључујући Фонда-
цију Форд (1.9 милиона долара), као
и оба Сорошева неопорезована ен-
титета – Фондације отвореног
друштва и Фондације за промоцију
отвореног друштва, и то у износу од
1,3 милиона долара. Ту су и Келог
фондација везана за корн флејкс у
износу од 250.000 долара, као и, по-
мало чудно, Фондација Бен и Џери
(која се бави производњом и про-
дајом сладоледа) у износу од 30.000
долара.

Гарца је такође добила поза-
машну своту фондацијског новца
као извршна директорка једне од
челних група FRSO, раније помену-
тог POWER, где је седео бивши
Обамин „цар зелених послова“ Вен

Џонс – самопрокламовани „кому-
ниста“ и „мангупски црни национа-
листа“, који сада ради за CNN.
Алиша Гарца такође је председа-
вала Правом на градски савез, што
је мрежа активистичких група које
се противе урбаној џентрификацији.
Тај фронт је од 2009. године добио
1.3 милиона долара од Фондације
Форд, као и 600.000 долара од Со-
рошевих фондација и (опет) Бена и
Џерија (50.000 долара). А Гарцин
SOUL, који тврди да је 2014. обучио
712 „организатора“, у исто време
када је учествовала у оснивању
групе „Црни животи су важни“
добио је 210.000 долара од Рокфе-
лер фондације, и још 255.000 долара
од Фондације Хајнц (баве се про-
изводњом и продајом кечапа и по-
везани су са породицом бившег
америчког државног секретара
Џона Керија). А са Напред заједно
из редова FRSO, Гарца је седела у
одбору „мултирасне организације
која сарађује са лидерима малих
заједница и организација у намери
да се трансформишу култура и по-
литика, ради катализовања друшт-
вене промене“. Године 2014,
зва нично је добио четири милиона
долара прихода, а од 2012. до 2014.
организација је добила укупно 2.9
милиона долара од Фондације Форд
(655.000 долара) и других водећих
фондација.

(...) Социјалистичка организа-
ција слободног пута, која сада отво-
рено позива на револуцију против
капитализма након убиства Џорџа
Флојда, има још једно крило под на-
зивом Пројекат напредовања, који
себе описује као „мултирасну орга-
низацију грађанских права нове ге-
нерације“. Управљачки одбор ове
организације укључује бившег Оба-
миног директора за односе са мањи -
н ским заједницама при
Ми   нистарству просвете и бившег
асистента државног тужиоца за гра-
ђанска права при администрацији
Била Клинтона. FRSO-ов Пројекат
напредовања добио је 2013. године
милионе долара од водећих неопо-
резованих америчких фондација,
Форд (8.5 милиона долара), Келог (3
милиона), Хјулет фондације (2.5
милиона долара), Рокфелер фонда-
ције (2.5 милиона долара) и Соро-
шевих фондација (8.6 милиона
долара).

(...) Из овог приказа улоге пребо-
гатих фондација у протестима по-
крета попут „Црни животи су
важни“ јасно је да постоји далеко
сложенија агенда иза протеста
којима се дестабилизују градови
широм Америке. Улога неопорезо-
ваних фондација везаних за водеће
индустријске и финансијске компа-
није, попут Рокфелерове, Фордове,
Келогијеве, Хјулетове и Сорошеве,
говори да постоји много дубљи и
злокобнији план него што се на
први поглед може закључити из ак-
туелних нереда и спонтаних излива
беса.

Превео Владан Мирковић/Нови
Стандард

Вилијам Енгдал је консултант за
стратешке ризике и предавач, дип-
ломирани је политиколог Принстон
универзитета и аутор бестселера
о нафти и геополитици.
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Дражин дан - спомен парастос
- је одржан у петак прије
подне, 17. јула у Спомен

парку код манастира Свети Сава у
Либертвилу, у држави Илиноис.
Чинодејствовали су Његово пре-
освештенство владика Лонгин,
епископ новограчаничко-средњоза-
падноамеричке епархије, и часни
архимандрит Серафим, игуман ма-
настира Нова Грачаница. Прису-
ствовао је и Његово високо
преосвештенство архиепископ
Петар из Чикашко–средњоаме-
ричке епархије Руске православне
цркве (заграничне). Дражин дан у
Чикагу био је један од многих који
се одржао широм света. Од Сиднеја
до Лос Анђелеса, Срби су одали
почаст вођи Трећег српског
устанка обележавајући 74. годиш-
њицу бруталног убиства ђенерала
Михаиловића од руку југословен-
ских комуниста.

Цар Николај II и његова поро-
дица су побијени од збуњених Руса
пре 102. године. Ђенерал Михаи-
ловић је убијен од збуњених Срба
због истог разлога и од исте без-
божне силе звано комунизам. 

Цар и његова породица су про-
глашени свецима, светим мучени-
цима.  

Ми се молимо да ће наша црква
урадити исто за Чичу.  Према

речима Светог владике Николаја из
његове чувене беседе из 1952. го-
дине:  

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

Велико ХВАЛА председнику
месног одбора Чикага ОСЧ „Равна
Гора“ Нешку Ашанину, браћи Дра-
гану Спречи и Ненаду Лакићу за
одржавање Спомен парка, постав-
љање ваза и цвећа на споменике
Чика Дражи, војводи Ђујићу и
војводи Ђуришићу; брату Горану
Матићу за спомен-венац; сестрама
Слађани Селаковић за жито и Боси
Иванчевић за погачу. 

Такође се унапред извињавамо
и захваљујемо се свима које смо
можда заборавили да споменемо.

СЛАВА ЧИЧИ И ХВАЛА МУ!

Централна управа ОСЧ 
„Равна Гора“

Америка

ПРИЛОГ ЗА ДРАЖИН ДАН
Душан Мандић                                                           $100 УСД

ПРИЛОГ ЗА ‘’СРПСКЕ НОВИНЕ’’
Миливој Тимотић из Француске                                   $30 УСД
Миломир Топаловић из Француске                              $30 УСД
Два прилога анонимно из Француске                           $45 УСД

Дражин-дан 2020.
Цар Николај II и његова породица су побијени од
збуњених Руса пре 102. године. Ђенерал Михаиловић
је убијен од збуњених Срба због истог разлога и од
исте безбожне силе звано комунизам

Draža Day 2020
Czar Nikolai II and his family were murdered by
confused Russians 102 years ago.  General Mihailović
was murdered by confused Serbs for the same reason
and by the same ungodly force called Communism

Draža Day memorial
observance was held on
Friday before noon, July 17th

in the Memorial Park at Saint Sava
Monastery in Libertyville, Illinois.
Officiating the parastos was His
Grace Bishop Longin of the New
Gračanica–Midwestern American
Diocese and the Honorable Archi -
mandrite Serafim, Abbot of New
Gračanica Monastery. In attendance
was His Eminence Archbishop Peter
of the Chicago–Mid American
Diocese of the Russian Orthodox
Church (Outside Russia).  Draža Day
in the Chicago area was one of many
taking place around the world.  From
Sydney to Los Angeles, Serbs paid
tribute to the Leader of the Third
Serbian Uprising marking the 74th
anniversay of the brutal murder of
General Mihailović at the hands of
Yugoslav Communists.

Czar Nikolai II and his family
were murdered by confused Russians
102 years ago.  General Mihailović
was murdered by confused Serbs for
the same reason and by the same un-
godly force called Communism.  

The Czar and his family have been
canonized as Saints, Holy Martyrs. 

We pray, that one day, our church
will do the same for Čiča.   In the

words of Saint Bishop Nikolai from
his famous speech in 1952: 

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

A big THANK YOU to the OSC
„Ravna Gora“ Chicago Local Chap-
ter President Neško Ašanin, brothers
Dragan Sprečo and Nenad Lakić  for
maintaining the Memorial Park, plac-
ing vases and flowers at the monu-
ments of Čika Draža, Vojvoda Đujić
and Vojvoda Đurišić; brother Goran
Matić for the memorial wreath, and;
sisters Slađana Selaković for the žito
and Bosa Ivančević for the pogača.  

Also we apologize, and offer a big
thank you to all we may have forgot-
ten to mention.

GLORY AND THANKS TO
ČIKA DRAŽA!

Central Administration, OSC
„Ravna Gora“
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Настављамо свој пут
Код Српског националног центра Ђенерал Дража Михаиловић, при ЦШО ''Св. Краља Стефана
Дечанског'', месни парох о. Бојан Влајић служио је помен ђенералу Дражи Михаиловићу

Аустралија: Дражин-дан 2020. 

Четници широм Викторије су
одали почаст вожду Трећег
српског устанка, ђенералу

Драгољубу Дражи Михаиловићу,
седамдесет четири године његове
мученичке смрти. Срби широм
света одали су почаст свом воље-
ном Чичи. На петом континенту,
парастос је организовала ОСЧ
''Равна Гора''. Зато што постоје ре-
стрикције због короне, нисмо
могли да се окупимо у већем броју,
као претходне године. 

Ове године, код Српског нацио-
налног центра Ђенерал Дража Ми-
хаиловић, при Црквено-школској
општини ''Светог Краља Стефана
Дечанског'' у Викторији, месни
парох о. Бојан Влајић служио је
помен ђенералу Драгољубу Дражи
Михаиловићу. 

Дирљиву беседу оца Бојана о
човеку који је свој живот положио
за Краља и српски народ, можете
погледате на ФВ страници Serbian

National Centre.
Председник Организације

српских четника ''Равна Гора'' за
Аустралију, Новак Деспић, и пред-
седник Црквено-школске општине
''Свети Краљ Стефан Дечански'',
као и дугогодишњи члан Организа-
ције српских четника ‘’Равна
Гора’’ у Аустралији, Милан Ко-
вачевић, положили су венац испред
споменика ђенералу.

Широм Викторије, Срби нису
заборавили свог вољеног Чичу. И у
време короне настављамо свој пут:
да се каже истина о великом
српском сину. Као што је Свети
Николај Велимировић рекао на по-
мену ђенералу Дражи 1954. у Чи-
кагу, “правична историја ставиће
њега равно са Косовским витезо-
вима”.

Секретар 
ОСЧ‘’Равна Гора’’ Аустралије

Саво Ковачевић

Руководство Организације српских четника ‘’Равна Гора’’
у Аустралији, са свештеником Влајићем, 

испред Дражиног споменика

Чланови Организације српских четника ‘’Равна Гпра’’ - Сиднеј, испред
споменика генералу Дражи Михаиловићу код цркве Светог Ђорђа у

Канбери, на Дражин дан 2020.

Споменик генералу Дражи Михаиловићу код цркве Светог Ђорђа у
Канбери - први споменик ђенералу Дражи подигнут 

у Аустралији

МО ОСЧ Хамилтон
ОСЧ ‘’Равна Гора’’ Аустралија
Иван Антић
Нешко Ашанин
Влада Бјелопетровић
Далибор и Даница Благојевић
Велибор и Жељка Благојевић
Милан Бокан
Пеђа Бурсаћ
Драган Ћурчић
Радош Дабљижевић
Александар и Невенка Дамјановић
Витко и Снежена Декић
Владимир Гајовић
Душан Иванчевић
Зоран Јовановић
Јован и Сандра Катанић
Томо Каран
Минда Куљанин

Љубиша Кузмановић
Ненад Лакић
Влада Мамузић
Бобан Милић
Синиша Милић
Петар Милутиновић
Миленко Нерић
Мирослав Његован
Ђоле Павић
Ивица Павловић
Владимир Павловић
Јадранко Педројевић
Влада Пејановић
Србо Радисављевић
Александар Радивојевић
Chuck Restaurant
Богић Ристић
Мики Ристић
Милослав Савић

Ђорђе Селаковић
Селаковић фамилија
Душан Спасојевић
Александар Спречо
Драган и Велибора Спречо
Миодраг Станојевић
Илија Шумоња
Здравко и Косовка Тепић
Љубисав Терзић
Звонко Тијанић
Ђура Тресковица
Милош Вјештица
Воја Вла
Драган Вујошевић
Душан Ждрале
Тоза Живковић 
Стефан Златановић
Никола Мандић
Дејан Ашанин

ПРИЛОЖНИЦИ ЗА ФИЛМ О НИКОЛИ КАЛАБИЋУ /

CONTRIBUTORS FOR THE NIKOLA KALABIĆ FILM
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Дражин-дан 2020: Кливленд и Хамилтон

Обележавање Дражиног дана у Кливленду, од стране Месног одбора ОСЧ ‘’Равна Гора’’.
Фотографије Симе Петковића

МО ОСЧ Хамилтон: Парастос ђенералу Дражи у цркви Светог Николе на Бартону (лево доле) и код Дражиног споменика у Бинбруку (лево горе). 
На гробовима недавно преминулих четника Манета Срдића (горе десно) и Петра Оклобџије (доле десно)
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ПИШЕ: Дејан ЂЕРИЋ

Великим људима меру у исто-
рији даје народ. Према на-
родном суду велики су они

чија су дела бесмртна. Такви живе
и после своје смрти, односно, „до-
вијека”, како је то Његош говорио.
Кроз богату српску историју више
пута је доказано да се ова теза по-
казала као тачна. Такође, у пос ле д -
ње време, њој се слободно може
до дати и она да је „правда спора
али достижна”. 

Пре нешто више од три месеца
овај свет је напустио један од по-
следњих бораца генерала Драже
Михаиловића, Радоје Туцовић–
Двобанка. Он је, непосредно пред
смрт, у 97. години живота, дочекао
да му Американци уруче захвал-
ницу за учешће у мисији спасавања
савезничких авијатичара. Иако ду-
боко загризао десету деценију жи-
вота, тада је још увек читао, причао
о догађајима из рата и препознавао
своје саборце на фотографијама. 

Радоје Туцовић је рођен 9. марта
1924. године у селу Гостиљу на
Златибору, од оца Ђока и мајке Ти -
ја не. Кроз векове ова породица је
дала преко 19 свештеника, велики
број официра, подофицира и редова
учесника Ослободилачких ратова.
Знатан број њених припадника, и у
Другом светском рату, борио се у
саставу ЈВуО. Туцовићи су, као и
већина Златибораца, имали имања
у равничарским пределима земље,
углавном у околини Пожеге. Ту је
Радоје лета 1941. године, као се-
дамнаестогодишњак, добровољно
ступио у тек основани Пожешки
четнички одред под командом ка-
петана Вучка Игњатовића. На пи-

тање шта ће тако млад у рату, он је
мудро одговорио: „И Петар је био
млад па је постао краљ...“ Ношен
духом својих предака, Радоје је од-
лучио да да свој допринос у осло-
бођењу окупиране Отаџбине. Тада
није ни слутио да ће поред ослобо-
дилачког истовремено водити и
грађански рат, који су комунисти
доста раније започели.

За разлику од комуниста који су
и децу наоружавали, омладинци у
четничким редовима деловали су
углавном у позадини вршећи ку-
рирску, интендантску и шпијунску
службу. О својим првим задацима
Радоје је касније сведочио: ,,Они
[четници-прим. аут.] су мени дали
мршаву кобилу и самар и онако ме
обукли к’о год да сам просјак.
Морао сам ићи по Горобиљу, Рас-
ној, Трешњици... како бих испити-
вао куда су све комунисти. Ако би
ме партизани ухватили, извадио
бих мало хлеба или проје и рекао
им да идем у Горобиље да копам
или берем кукуруз,...“

Радоје је дуго причао о почетку
сукоба између, четника и парти-
зана, борбама на Трешњици, око
Пожеге, на Равној Гори, Новој Ва-
роши и другима. У редовима капе-
тана Игњатовића остао је све до
његове погибије лета 1942. године.
Тада је прешао у службу капетана
Милоша Марковића, команданта
Пожешког корпуса ЈВуО. Његова
богата сећања, и после толико го-
дина, остала су урезана у бистром
златиборском уму. До најситнијих
детаља, описивао је људе и догађаје
тачно наводећи њихова имена, по-
ложаје и чинове. 

У Пожешком корпусу остао је
све до лета 1943. године када је

Џон Капело и Радоје Туцовић

Туцовићи: Будиша, Драгољуб и Радоје-Двобанка, из села Гостиља,
током одсуства за крсну славу Светог Пантелејмона, 9. августа 1944.

његов рад постао сумњив локал-
ним комунистима. Тада је добио
пребачај у Златиборску бригаду,
коју је тек преузео поручник Ми-
ломир Коларевић. Нови распоред,
овога пута са оружјем, добио је у
Гостиљској чети, из састава Трећег
батаљона, којим је командовао на-
редник (касније потпоручник) Ми-
ломир Милинковић. У саставу ове
јединице Радоје је учествовао у
борбама против окупатора септем-
бра и октобра 1943. године, обез-
беђењу Врховне команде на
Златибору, као и свим борбама са
комунистима јесени исте године.
Такође, његова јединица извршила
је прихват, чување и спровођење за
Прањане прве групе америчких
авијатичара, који су се у току зиме
1944. године принудно спустили на
Златибору. 

У редовима капетана
Игњатовића остао је све до
његове погибије лета 1942.
године. Тада је прешао у

службу капетана Милоша
Марковића, команданта
Пожешког корпуса ЈВуО

У четничким редовима од ку-
рира, затим редова и вође тројке,
напредовао је до десетара. На-
рочито је био омиљен његовим
командантима, капетану Коларе-
вићу и потпоручницима Милинко-
вићу и Јечменици. Они су ценили
њехову храброст, верност и по-
жртвованост, па су га више пута
узимали у заштиту и у тренуцима
када је био крив. На својој шајкачи
носио је амблем звани ,,две банке“
по коме је и добио надимак - Дво-
банка. 

Био је учесник свих борби про-
тив партизана пролећа, лета и
јесени 1944. године. Нарочито је
причао о Бици на Златибору, Бици
на Јеловој Гори, нападу на бугар-
ски воз у Горјанима, прихвату, чу-
вању и спровођењу за Прањане
дела од укупно 47 америчких
авијатичара који су боравили на
Златибору... О њиховом боравку на
Златибору оставио је занимљиво
сведочење: ,,На Илиндан су били
на вашару и понапијали се... После

Радоје Туцовић ‘’Двобанка’’
Непосредно пред смрт, у 97. години живота, дочекао је да му Американци уруче захвалницу за учешће у
мисији спасавања савезничких авијатичара

У сећање: Преминуо је последњи златиборски четник

дођу и узјашу на говече...“ 
У саставу Златиборског корпуса,

после Битке на Јеловој Гори пову-
као се ка Вишеграду. Ту је био све-
док убиства капетана Радовића, о
коме, за разлику од осталих офи-
цира, није имао нарочито пози-
тивно мишљење. Радоје је дуго
причао о свим страхотама Босанске
голготе. Његови саборци падали су
поред њега покошени тифусом и
борбама против партизана. ,,Ја сам
тук’о рипу о рипу, многи су ум -
рли... Узмем камен и тучем и вичем
да Бог да вам се семе затрло. Ниђе
не било српа, чекића и петокраке...“

Радоја су заробили партизани у
једној борби почетком 1945. го-
дине. Мобилисали су га и у њихо-
вим редовима задржао се неколико
дана, када је рањен у једној борби
против Немаца. После рата живео
је у родном селу Гостиљу. Новим
властима он и његова породица
нису били нарочито подобни. На-
рези су им били велики, одузимано
им је бирачко право и нису могли
да се запосле. 

О својим подвизима дуго после
рата није смео да прича. Често се
захваљивао и називао Бога када је
дочекао да о томе говори. Два дана
пошто је са породицом прославио
96. рођендан, Џон Капело, председ-
ник Фондације ,,Мисија Халијард'',
уручио му је захвалницу за учешће
у спасавању савезничких ави ја ти -
ча ра. Поносно, са руком на срцу и
благим осмехом одушевљења, тада
је изговорио: ,,Доживео сам да ми
један Американац честита.“ Радоје
је даље наставио: „Остао сам веран
идеалима Равне Горе, Слободним
српским планинама, брдима, лива-
дама и потоцима,...“ 

Радоје је преминуо у 97. години
живота, оставши до краја доследан
и веран положеној заклетви код
Ђуровића гробља, између Стубла и
Јабланице, пред протом Шишаком
1943. године. Нажалост, није дожи-
вео да присуствује обележавању 76
година Мисије Халијард, као и про-
моцији књиге ,,Слободна крила
Златибора“, за коју је дао велики
допринос. Нека му је вечна слава и
хвала!
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Након повлачења Југословен-
ске војске у Отаџбини (по-
знатије као четници),

заједно с многим цивилима на са-
везничко подручје, 1945. године,
сви су смештени у логоре расеље-
них особа у Италији, а борци су на
крају разоружани. Касније су пре-
мештени у немачке логоре и испи-
тивани од стране британских
„савезника“ у име новог југосло-
венског комунистичког режима, у
потрази за наводним „ратним зло-
чинцима“. Није их било. Након по-
ступка провере и пуштања
генерала Миодрага Дамјановића,
команданта свих Краљевских Југо-
словенских снага у емиграцији, ге-
нерал je основао удружење
ветерана у логору Гросенброде у
Њемачкој, 1. октобра 1948. под на-
зивом „Удружење бораца Кра-
љевске Југословенске војске -
Дража Михаиловић ”.

Многи борци постали су обес-
храбрени идејом Југославије и нису
желели да се удружују у институ-
ције или организације које су се по-
истовећивале са „Југославијом“.
Чињеница да су огромну већину
Краљевске војске чинили Срби и
чињеница да су Срби највише пре-
трпели у Југославији, дала је кон-
сензус о потреби да се војска
директно именује као "српска".
Прво организовање српских чет-
ника догодило се у Милвокију,
Висконсин, САД, 22. августа 1951.
године. Скуп је сазвао и председа-
вао му борац и публициста Божо
Соколовић, у просторијама цркве
Светог Саве, где је присуствовало
око 100 четника из свих српских
покрајина.  Тада се проглашава
Месни одбор српских четника у
Милвокију.  За председника изгла-
сан је четнички командант Ђоко

Марић, потпредседника народни
посланик Стево Рађеновић, секре-
тара Божо Соколовић и за бла-
гајника Гојко Грубор.

Други четнички одбор оснива се
у Гери, Индијана, САД.  За пред-
седника изгласан је Петар Кашић.
Трећи четнички одбор оснива се у
Кливленду, Охајо, САД.  За пред-
седника изгласан је Бранко Узелац.
Четврти четнички одбор оснива се
у Јужном Чикагу, Илиноис, САД.
За председника је изгласан Вукале
Вукотић.  Наставља се формирање
четничких одбора по Америци, Ка-
нади и Западној Европи.

Први четнички конгрес сазван је

Српска четничка емиграција
Први четнички конгрес сазван је 31 маја 1952. године, у Јужном Чикагу.  На том конгресу проглашава се
Организација српских четника у слободном свету

Историја

31 маја 1952. године, у Јужном Чи-
кагу.  На том конгресу проглашава
се Организација српских четника у
слободном свету.  За председника
изгласан је војвода Момчило Р.
Ђујић, потпредседника Ђоко
Марић, секретара капетан Неђељко
Плећаш, а за благајника Бошко
Нанић.

Ова организација, која је пре-
расла у значајно, велико тело, бив-
ших бораца и симпатизера, постала
је озбиљна политичка претња
новом комунистичком режиму у
Београду. Велики притисак на Ор-
ганизацију пао је због политичких
и дипломатских односа Југославије
и других земаља на слободној за-
падној хемисфери, у коју су чет-
ници емигрирали. Због
несугласица које су се развиле у на-
чину даље борбе против комуни-
ста, Организација је почела да се
ломи; они одани војводи Ђујићу,
који се залагао за рад са бившим
политичарима Краљевине Југосла-
вије; и они одани Војводи Јевђ-
евићу, који нису били наклоњени
раду са поменутим политичарима. 

Након бурног Конгреса 1957,
политичке разлике показале су се
непомирљивим и Организација се

поларизовала у два табора; они
који су подржали Ђујића (којих је
била незнатна већина) и они који
су подржали Јевђевића. Тако је 15.
фебруара 1958. у Гери, Индијана,
председник војвода Ђујић сазвао
ванредни Конгрес и проглашен је
Покрет српских четника Равне
Горе.  Касније те године, 31. маја
1958. у Харбору, Индијана, прогла-
шена је Организација српских чет-
ника "Равна Гора", и изгласан је за
председника Ђоко Марић, а за по-
часног председника војвода Јевђ-
евић. Године 1963, након што је
Комунистичка партија Југославије
покренула "црквену поделу" (пре-
порука: књига "Ја и Комунисти",
интервју са његовом светошћу пат-
ријархом Германом) , проглашен је
Српски четнички покрет "Гаврило
Принцип", сврставајући се са бео-
градском патријаршијом у вези са
расцепом цркве, као што је то ура-
дио ПСЧ "Равне Горе". ОСЧ "Равна
Гора" и Удружење бораца КЈВ
Дража Михаиловић били су
сврстани са владиком Дионисијем,
духовним вођом слободне Српске
православне цркве у Либертвилу, у
држави Илиноис, САД.

Четничке старешине - учесници 
оснивања првог одбора у Милвокију

Командири чета:

1. Гојко Грубор
2. Стево Жакула
3. Данило Калинић
4. Никола Јоветић
5. Ђуро Момић

Команданти батаљона:

1. Петар Ђилас
2. Никола Стојисављевић – Бура
3. Петар Пантић
4. Сава Малић
5. Јово Ивекић

Команданти бригада:

1. Ђоко П. Марић
2. Никола Берић
3. Петар Ј. Совиљ

Свих скупа 13 четничких старешина који се доселише у Милвоки, Вис-
консин. Међу горе поменутима је био и предратни народни посланик
Стево Рађеновић, који је за време рата био политички саветник коман-
данта Динарске четничке дивизије војводе Момчила Р. Ђујића.  То беше
од 27. октобра 1941. до 5. маја 1945. године, када су четници ДЧД по-
ложили оружје, лажним савезницима Енглезима у Палманови, Италија.

Једно размишљање
Као што се може видети, из једне значајне ратне емиграције, развило

се неколико организација, чији су циљеви били и увек су у потпуности
идентични. То јест, да се уклоне неистине које је створио Титов кому-
нистички режим у вези са генералом Драгољубом Михаиловићем и до-
гађајима из Другог светског рата у Југославији. Нема разлога зашто то
не би могла бити једна културно-историјска организација, која би сачу-
вала успомену на наше претходнике и наставила борбу за истину. Ми
као њихови синови, ћерке и унуци немамо разлога да не будемо једно.
Не треба дозволити да њихове борбе зароне у мрак и буду заборављене,
као што то неки у Београду већ сугеришу. Четници су се борили свуда
и било где, да би спасили српске животе. Да гину тамо где су морали да
гину. Ми се бар можемо борити да свет сазна истину о њиховој борби.
Дугујемо им толико.

С ВЕРОМ У БОГА! ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ!
СЛОБОДА ИЛИ СМРТ!

Црква Светог Ђорђа, Источни Чикаго. Приликом посете војводе Јевђевића, 1950-тих
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Serbian Chetnik emigration
The first Chetnik Congress was held on May 31, 1952 in South Chicago.  At this congress the “Organization of
Serbian Chetniks in the Free World” was declared

History

Serbs and the fact that the Serbs suf-
fered the most in Yugoslavia, there
was a consensus for the need to di-
rectly identify as “Serbian”.  On Au-
gust 22, 1951 in Milwaukee,
Wisconsin, the first organizing of Ser-
bian Chetniks was initiated and
chaired by combatant and publicist
Božo Sokolović on the premises of St.
Sava church grounds, where about
100 Chetniks from all Serbian regions
attended. The first Local Chapter was
declared at this time.  Elected for pres-
ident was wartime commander Đoko
Marić, Vice President Stevo
Rađenović, Secretary Božo Sokolović
and Treasurer Gojko Grubor.

The second Local Chapter was es-
tablished in Gary, Indiana.  Elected
for its president was Petar Kašić. The
third Local Chapter was established in
Cleveland, Ohio. Elected for its pres-
ident was Branko Uzelac. The fourth
Local Chapter was established in
South Chicago. Elected for its presi-
dent was Vukale Vukotić.  The for-
mation of Local Chetnik Chapters
continued to spread all over the
United States, Canada and Western
Europe.

After the retreat of the Yugosla-
vian Army in the Homeland
(better known as Chetniks)

along with many civilians into Allied
territory in 1945, all were placed in
Displaced Person camps in Italy and
the combatants were eventually dis-
armed.  They were later moved to
German DP camps and interrogated
by the British “allies” on behalf of the
new Yugoslav communist regime
looking for alleged “war criminals”.
There were none.  After the vetting
process and release of General Mio-
drag Damjanović, commandant of all
Royal Yugoslav Forces in the emi-
gration, the first association of veter-
ans was established by the general in
the Grossenbrode camp in Germany
on October 1, 1948 under the name of
the “Association Of Combatants Of
The Royal Yugoslav Army – Draža
Mihailović”.

Many combatants had become dis-
heartened with the idea of Yugoslavia
and did not want to associate to insti-
tutions or organizations that identified
themselves with “Yugoslavia”. The
fact that the overwhelming majority
of the Royal Army was comprised of

Reflection
As one can see, from one substantial wartime emigration, several organi-

zations evolved, whose goals were and still are essentially identical. That is,
to dismantle the falsehoods created by Tito’s communist regime regarding
General Dragoljub Mihailović and WWII events in Yugoslavia.  There is no
reason why it couldn’t be one cultural/historical organization geared to pre-
serve the memory of our predecessors and to continue the fight for the truth.
We as their sons, daughters and grandchildren have no reason not to be one.
We should not allow their struggles to fade into the darkness and be forgot-
ten as some in Belgrade have already suggested. The Chetniks fought every-
where and anywhere, to rescue Serbian lives. To die where they had to die.
We can at least fight for the world to know the truth regarding their struggle.
We owe them that much. 

Partizan sons, daughters and grandchildren in Serbia (with some excep-
tions) continue with titoist/communist ideology, for which their grandfathers
and fathers fought for, aimed against Draža, the Chetniks, as well as the Ser-
bian nation while omitting nothing of the communist tactics from the Second
World War. We are all witnesses to the flagrant distortion of historical events,
particularly involving the rescue of Allied Airmen at Pranjani.That should be
enough to set aside any differences for the benefit of galvanizing in our purpose.

WITH FAITH IN GOD FOR KING AND FATHERLAND!
LIBERTY OR DEATH!

From left to right:
Momcilo Djujic,
Dobroslav Jevdjevic,
Djoko Maric,
Tomica Ivancevic

The first Chetnik Congress was held
on May 31, 1952 in South Chicago.  At
this congress the “Organization of Ser-
bian Chetniks in the Free World” was
declared. Elected for president was
Vojvoda Momčilo R. Đujić, for vice
president  Đoko Marić, for secretary
Captain Nedeljko Plećaš, for treasurer
Boško Nanić as well as others form-
ing the Central Administration.

This Organization that grew into a
substantially large body of former
combatants and sympathizers became
a serious political threat to the new
Communist regime in Belgrade. As
such, it also placed a huge amount of
stress on the Organization due to the
political and diplomatic relationships

between Yugoslavia and other coun-
tries in the free Western hemisphere
where the Chetniks had emigrated to.
Because of disagreements that had de-
veloped on how to proceed with bat-
tling the Communists, the
Organization began to fracture; those
loyal to Vojvoda Đujić who advo-
cated for working with former Royal
Yugoslavian politicians; and those
loyal to Vojvoda Jevđević, who were
not in favor of working with said
politicians. Following a turbulant
Congress in 1957, the political differ-
ences proved to be irreconcilable and
the Organization polarized into two
camps; those who supported Đujić
(who were the slight majority), and
those who supported Jevđević. Thus,
on February 15, 1958 in Gary, Indi-
ana, President Vojvoda Đujić called
for an extraordinary Congress and the
Movement of Serbian Chetniks
"Ravne Gore” was declared.  Later
that year, on May 31, 1958 in Harbor,
Indiana, the Organization of Serbian
Chetniks "Ravna Gora" was declared
and Đoko Marić was elected presi-
dent, and Vojvoda Jevđević honorary
president. In 1963, after the Commu-
nist Party of Yugoslavia initiated a
“church split” (ref. the book “The
Communists and I”, an interview with
His Holiness Patriarch German), the
Serbian Chetnik Movement "Gavrilo
Princip" was declared aligning itself
with the Belgrade Patriarchate in re-
gard to the church split as was done
by the MSC “Ravne Gore”. The OSC
“Ravna Gora” and the Association of
Combatants of the RYA – Draža
Mihailović were aligned with Bishop
Dionisije head of the Free Serbian Or-
thodox Church in Libertyville, Illinois
U.S.A.

CHETNIK COMMANDERS WHO 
PARTICIPATED IN ORGANISING THE

FIRST LOCAL CHETNIK CHAPTER
Company commanders:

1. Gojko Grubor
2. Stevo Žakula
3. Danilo Kalinić
4. Nikola Jovetić
5. Đuro Momić

Battalion commanders:

1. Petar Đilas
2. Nikola Stojisavljević – Bura
3. Petar Pantić
4. Sava Malić
5. Jovo Ivekić

Brigade commanders:

1. ĐokoP. Marić
2. Nikola Berić
3. Peter J. Sovilj

All together, 13 Chetnik commanders who had resettled in Milwaukee, Wis-
consin. Among the above-mentioned was pre-war Public Minister Stevo
Rađenović who was during the war a political adviser to the Commander of
the Dinara Chetnik Division Vojvoda Momčilo R. Đjujić.  He held that po-
sition from October 27, 1941 to May 5, 1945, until the Chetniks were or-
dered to surrender their weapons to their so-called allies, the British, in Palma
Nova, Italy.
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ПИШЕ: Перица П. СОВИЉ

Крајем октобра 1944. године,
четнички команданти на
састанку у Ивањици решише

да крену ка Источној Босни.
Кренуло је преко 20.000 четника из
Србије, а у Босни је тада било око
30.000 четника са терена Босне и
Херцеговине. Многи су веровали
да ће се Западни савезници ис к р ца -
ти на јадранску обалу. Дража је
пла нирао дизање устанка против
ко муниста, на пролеће 1945. го ди -
не.

Међутим, Савезници се нису ис -
кр цали на Јадранско море, а чет -
ници нису успели да дигну још
један устанак. 

У Србију је дошла 6. личка па р -
ти занска дивизија, Четврта, Пета и
Десета крајишка дивизија, 17. и 27.
источнобосанска парти зан ска ди -
ви зија, партизанске бри га де из
Црне Горе, итд. Ови па р тизани
састали су се ''са руским тру  пама
ради ослобођења Беог ра да'', како су
то комунисти го во ри ли. У ствари,
ове дивизије и бри   гаде чистиле су
по Србији све што је српско,
национално и чет ни чко. Свакога
дана стрељали су масу људи.

У западним крајевима, парти за -
нима су прилазиле многе усташе,
домобрани, есесовци и легионари,
са комплетним јединицама. Усташе
скину са својих капа ''У'' и стављају
комунистичку црвену петокраку
звезду. На челу њихових јединица
остаје њихово командно особље,
једино им долазе комунистички
политички комесари.

Партизани и усташе добро су
наоружани тешким бацачима, то -
по вима, тенковима, борним ко ли -
ма. Имају магацине за оружје,
му ницију, храну и одећу, а сем тога
Енглези им шаљу авионску по -
дршку, из Италије.

Борбе између четника и парти -
зана настављају се свакод не вно. У
Босни је завладао тифус и од њега
четници умиру, као и од парти за н -
ских куршума. За рањене четнике
нема лекара, нема болничара, нема
лекова и нико им не може помоћи.

У свакодневним борбама чет ни -
ци истрошише муницију, а резерви
нема. Четници су наоружани само
лаким наоружањем. немају тешке
бацаче, немају топове, ни тенкове,
немају превозна средства.

Долази зима, а нема магацина за
храну и одећу. За хладноћу и ве ли -
ки снег, четници су слабо обу чени.
Морају да трпе све потешкоће, у
местима у којима се налазе.

Касније, комунисти су
објавили четничке губитке
на Зеленгори: погинулих
9.235, укључујући и 300

официра. У ствари, већина
није била убијена у борби,
већ после заробљавања,

пошто су комунисти
објавили амнестију

Војводе Ђујић и Јевђевић имају
своје радио станице, преко којих су
у вези са Дражом. Војводе апелују
на Дражу да се повлачи за Сло ве -
ни ју. На Дражу апелују и остали
ње гови команданти, поред осталих
Ни кола Калабић и Драгослав
Рачић. Дража одбија све ове апеле.
Калабић и Рачић га не напуштају и
са њим остају до краја.

Дражини четници највише гину
на територији Зеленгоре, маја 1945.
У тим борбама гину и многи чет -
нички команданти. Већи део је ди -
ни ца се истопио и практично је
из  брисан са бројног стања. Дража
на ређује пробијање ка матичним
територијама у тројкама и десе ти -
нама.

Босанска голгота 1944/45.
Долази зима, а нема магацина за храну и одећу. За хладноћу и велики снег, четници су слабо обучени.
Морају да трпе све потешкоће, у местима у којима се налазе

Историја

У Босну је дошао и војвода Па -
вле Ђуришић са његовим четни ци -
ма, почетком 1945. године. Он ће
кренути за Словенију. Са војводом
Ђу ришићем крећу и Захарије Ос -
тојић, Драгиша Васић и још неки. 

Код Драже у Босну, половином
марта, долази Бошко Костић. Же -
лео је да га убеди да дође у Сло ве -
нију и преузме команду над свим
српским јединицама, словена чким
четницима и словеначким до мо б -
ра нима. Словеначки представници
су се, у ово време, договарали да
оснују један заједнички наци онал -
ни комитет, против доласка кому -
ниста у Словенију, јер је 95 посто
Словенаца било против тога. Овај
комитет је основан почетком маја
1945. На чело антикомунистичког
ко митета дошли су пуковник Ан -
дреј Презељ и генерал Рупник.
Војвода Ђујић и Јевђевић остали су
као команданти њихових четни ч -
ких јединица.

Бошко Костић није успо да на -
го вори Дражу да крене за Слове -
нију. Дража је тада, средином
мар та, у Словенију послао свог по -
мо ћника, генерала Миодрага Дам -
ја новића, да преузме команду. Са
њим је послао и два пуковника:
Љу бу Јовановића и Синишу Оцо -
ко љића.

Дража са четницима 13. априла
напушта Вучјак и креће ка Ка ли но -
ви ку и Зеленгори. Борбе са парти -
за нима биле су непрестане.
Чет ници су покушавали да пређу
Дри ну, али су их партизани на па -
дали са свих страна. Ту четници
изгубише сву тешку опрему, радио
станице, коње. Много четника је
израњавано и изгинуло. Обруч је
пробио само мали број четника,
једни према северу, други према
Хер цеговини.

У ноћи између 22. и 23. маја,
партизани су опколили Дражину

групу код села Булози, југозападно
од Рогатице. Четници су пробили
пар тизанску блокаду, али је по ги -
нуо Дражин син Војислав.

Касније, комунисти су објавили
четничке губитке на Зеленгори:
погинулих 9.235, укључујући и 300
официра. У ствари, већина није
била убијена у борби, већ после
заробљавања, пошто су комунисти
објавили амнестију.

Од виших официра, преживели
су Рачић, Кесеровић и Калабић.
Два месеца касније, комунисти су
заробили Кесеровића, пошто је
препливао Дрину. Рачић је изв р -
шио самоубиство последњим ме -
тком, када је био опкољен, крајем
1945, код Љубовије. Калабић је по -
гинуо 19. јануара 1946, код Де гу -
рићке пећине, недалеко од Ваљева.

Марта 1945. војвода Павле Ђу -
ри шић са његовим људима креће за
Словенију. Секула Дрљевић му је
обе ћао безбедан прелаз преко
НДХ. Ђуришић је хтео да изигра
Дрљевића. Међутим, на Лијевча
Пољу, долази до борбе између чет -
ни ка и усташа. Већи део Ђури ши -
ћевих четника прелази код Се куле
Дрљевића, док Ђуришић са 700
људи одлази јужно од Бања Луке.
Ту га проналази Дрљевићев иза с ла -
ник и он ипак са својих 700 људи
одлази да се прикључи гла в ни ни
св ојих четника, у логору Ста ра
Гра дишка. 

На превару, ту га усташе за ро б -
љавају и убијају у Јасеновцу, са
још око 130 официра и ру ко во ди -
лаца. 

Остали Ђури ши ћеви четници
крећу према Сло венији, а потом
Аустрији, где су првом приликом
ликвидирали Дрље вића. Енглези су
Ђуришићеве људе вратили у Сло -
венију, где су их комунисти скоро
све поубијали.

Капетан Никола Калабић (стоји пети с лева), са групом официра и подофицира Гарде
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By Aleksandra REBIC 

I'm so grateful that Major Felman
got to see some of his efforts come
to fruition while he was still living

and that he did receive some of the
honors and recognition he so richly
deserved. His story "Mihailovich and
I" was published in both the Serbian
and English language. He was given
the honorary rank of "Chetnik Co lo -
nel" by the great Voyvoda Momchilo
Djujich with whom he was friends
and whom we lost in September of
1999, just two months before we
would lose Felman. He was person-
ally decorated twice by King Peter II
of Yugoslavia, first in 1946 with the
"Royal Order of Ravna Gora", Yu-
goslavia's highest military decoration,
then with the "Commemorative War
Cross, 1941-1945" of the Royal Yu-
goslav Army in 1968. In April of 1997
he was made "Vitez"-"Knight of the
Serbian People" by the World Serbian
Community in Geneva, Switzerland.

Richard Felman effectively cor-
rected history books through a letter
writing campaign begun in the late
1970s to both Encyclopedia Britan-
nica and Encyclopedia Americana
asking them to revise their biogra-
phies on General Draza Mihailovich
which had, prior to Felman's initia-
tive, characterized the Serbian Gen-
eral and leader of the WWII Chetniks
as a brave but compromised man who
had collaborated with the Nazis. Both
volumes revised their biographies of
Mihailovich due to Felman's efforts in
the mid 1980s.

Though his dream of a memorial
monument to General Mihailovich
being established in Washington, a
dream he and others like him fought
hard for, was never realized, he did
succeed in having a life size bronze
bust made of the General and at his
own expense donated several to the
Serbian Community in the United
States and Canada and to significant
American institutions.

For the first time in history, there
is official recognition of the Halyard
Mission Rescue Operation of 1944 by
an American museum, the Pima Air
and Space Museum in Tuscon, Ari-
zona, one of the largest aeronautical
museums in the world. This museum
now holds Felman's donation of the

Felman and Encyclopedia
Richard Felman effectively corrected history books through a letter writing campaign begun in the late 1970s to
both Encyclopedia Britannica and Encyclopedia Americana asking them to revise their biographies on General
Draza Mihailovich

Mihailovich bronze bust on perma-
nent display.

In 1990 Major Felman met with the
head archivist of the Air Force Acad-
emy Library in Colorado Springs who
found it hard to believe there was no
record of their rescue in their files. By
providing his story and his extensive
do cumentation of "OPERATION
HALY ARD", Felman ensured that fu-
 ture American cadets will know about
one of the most glorious moments in
the history of the U.S. Air Force.

In 1995, for the 50th Anniversary
of VE Day, Major Richard Felman,
accompanied by his wife Mary Anne,
returned with Captain Nick Lalich,
and Lt. Col. Charlie Davis, both Hal-
yard Mission veterans, to Serbia after
50 years and was met on the hills of
Ravna Gora by 50,000 Serbian peo-
ple who gave him a thunderous ova-
tion. That, Major Felman would later
say, was his shining moment, a huge
highlight in a remarkable life.

The 1990s was a remarkable
decade indeed for Richard Felman.
Fortunately, he remained healthy and
strong almost to the end. In June of
1998 Richard Felman was diagnosed
with ALS, Lou Gehrig's Disease, a
degenerative and terminal neuromus-
cular disorder. It seemed inconceiv-
able that a man of such endless energy
would be sidelined by such an illness.
Word of his illness spread throughout
the Serbian community, and he would
receive hundreds of cards and letters
from Serbs all over the world saying
"Thank You" to the man who had
dedicated the last 50 years of his life
thanking them. That same June, after
he was diagnosed, he traveled to
Chicago for the last time, and I was
blessed with the opportunity to see
him and hear him speak once again
and spend time with the man who had
been such a beacon of light to so
many of us. It would be the last time
I would see him alive.

I last spoke to him over the phone
on May 29, 1999. I had called to let
him know I was thinking about him
and to thank him as I had so many
times before. I hung up without realiz-
ing it was his birthday. It would be the
last time I would hear that wonderful
voice. We continued to correspond by
postal mail. I would not come to know
and use the benefits of e-mail until Feb-

Remembering Halyard Mission Veteran Major Richard L. Felman (4)

ruary of 2000. How I wish I had e-
mails from Felman in my archives...

It never ceases to amaze me how
much communication there was
within the Serbian community and
beyond during the "war years" of the
1990s, before the Internet became a
reality and an indispensable tool for
sharing news, corresponding, and get-
ting people mobilized. I wonder now
how Felman would have handled so-
cial media. Even without any of that,
he was a star.

After I last spoke to him in May,
later that same year in 1999, when it
was clear that it was just a matter of
time, I called him, but he was no
longer able to speak on the phone. I
asked his wife to ask Major Felman if
it would be okay if I wrote his obitu-
ary after he was gone. She told me
that she would talk to him and let me
know. A short time later she informed
me that he had said “Yes, he would be
honored if I did that”. I remember
thinking, he’s got it all backwards.
The honor was all mine. I received a
package of material from Felman just
a few days later.

Major Richard L. Felman of the
United States Air Force fought his
last battle on Saturday, November 13,
1999. He died peacefully, in hospice
care, with his wife Mary Anne by his
side. He was survived by her and his
brother Irwin. He had no children. On
Tuesday, November 16, 1999 he was
laid to rest at "All Faiths Memorial
Park" in Tucson, Arizona.

I wonder now how Felman
would have handled social
media. Even without any of

that, he was a star
In memoriam, my father shared

his thoughts about Richard Felman,
and he spoke for so many of us:

"He was one of a small number of
non-Serbs who dedicated his life to
promote the truth about Serbs as they
were going through some of the dark-
est hours of their history. With Fel-
man's death, one of the voices that
enabled the Serbs to persevere
through the last half of the 20th cen-
tury has been stilled. Sailing will be
harder without Felman."

Somehow it seems especially ap-
propriate that Richard Felman was
born close to the Memorial Day holi-
day and died close to the Veteran’s
Day holiday. There is something just
right about that.

Richard Felman was my dear
friend. I will forever cherish the con-
versations we had and all the gifts of
his documents and his cards, letters,
and notes, and how he made sure to
be present for our events and to be a
highlight of those events. He was al-
ways an inspiration and a true moti-
vator to do good. He understood what
was necessary to keep a legacy alive
and did what was necessary. It is we
who must carry on the fight. He never
forgot us nor did he forsake us Serbs
when it would have been most con-
venient for him to do so in the 1990s.
He never stopped saying that "For as
long as I live I will never forget the

enormous debt that I owe to the free-
dom loving Serbian people who gave
their lives to save me and my fellow
Americans."

Felman didn't just talk the talk. He
walked the walk.

Back in 1993 for the Mihailovich
100th birthday celebration in Chicago
Felman proclaimed something that
garnered him a standing ovation: "Al-
though I am an American Jew, in my
heart I am a Serb!" And Felman
meant it with all his heart.

Richard Felman met General
Draza Mihailovich a long time ago in
a foreign land in 1944 by virtue of
being a casualty of war who was for-
tunate enough to survive. They
prayed in a Christian Serbian Ortho-
dox church together. They shook
hands. They went on sabotage runs
against the Germans, their common
enemy. They shared shlivovitza – the
160 proof plum brandy that no visitor
to the Serbian lands ever forgets, and
they found a way to communicate.
General Mihailovich left quite an im-
pression on Richard Felman, and his
wrongful execution at the hands of
the communist criminals in Belgrade
two years later in 1946 would leave a
permanent scar.

Now, somewhere out there, as we
Americans celebrate the Thanksgiv-
ing holiday, I’m sure that the two of
them are spending time together
again, the American with the Serb,
two military men with much in com-
mon despite their differences. I be-
lieve that the Serbian General is as
thankful to the American as the Amer-
ican was to him for all those years.

Felman, it's been 20 years, and I
still miss you. I can still hear your
warm, enthusiastic voice. You would
love some of the developments that
have happened since your passing.
Progress is being made in Serbia with
regards to General Mihailovich and
his patriots being "rehabilitated" and
honored in the proper way they de-
serve, but there is still much work to
do. And yes, I imagine that you would
balk at the thought of General Mi-
hailovich having to be "rehabilitated",
but you'd be smart enough to know that
any positive progress should be wel-
comed and celebrated. I think you
might enjoy “Facebook”, something
that wasn’t invented yet when you
were living. The Mihailovich Legacy
is being kept very much alive via the
technology of the Internet and for that
we can all be thankful. We will not
cease fighting the good fight, ever. So
many young people both in the dias-
pora and in the homeland are now car-
rying the torch, and I know that would
fill your heart with joy and pride.

We will never give up.  That is our
pledge and promise to you and all
those like you. And that is our com-
mitment to our beloved General, his
Chetnik forces, and the people who
were loyal to them. May God bless
you and hold you in the palm of His
hand, Felman.

Just as you never forgot Draza Mi-
hailovich and his patriots, we will
never forget you.

General Mihailovic, Chetniks and Amerikans
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Тога дана „Ударни“ батаљон
нападао је српско село До-
љани код Оточца у Лици.  То

село чувала је само стража састав-
љена од млађих Срба „четника“
како су их комунисти називали и
ради чега су планирали да униште
ово њихово упориште.  Напали смо
ми ово село у рану зору и отпочела
је борба између Срба-партизана и
Срба-четника.  Било је ту жестоке
пуцњаве коначно су се партизански
непријатељи повукли у право-
славну цркву, рачунајући да ће ту
можда наћи спасење.  Али, коман-
дант батаљона Милан Шијан није
одустајао од напада на цркву. На-
редио је да се црква запали. Једна
група партизана донела је нешто
сламе и сена, набацали су то све на
црквена врата и запалили.  Када су
врата изгорела, дим је нагло кренуо
у цркву и овима унутра није пре-
остало ништа друго већ да истакну
белу заставу. Изашло је из цркве
око 60 до 70 „четника“ и наравно,
сви су се предали. Али гле чуда?
Ту нема Талијана а нама су рекли
уочи напада да су се ту забарика-
дирали Талијани и четници.  Било
како било, све се утишало и
команда је неке заробљенике за-
држала а неке пустила кући.  Било
је ту погинулих и рањених с обе
стране.  После извесног одмора ту
код школе у ладовини, комесар
чете и још један цивил из овог села,
воде нас од куће до куће и распоре-
ђују нас у ова „непријатељска“ до-
маћинства да нам уделе нешто за
јело.  Већ је време ручку а ми скоро
два дана нисмо ништа окусили.
Мене су распоредили у једну кућу
у близини цркве. Била је то дома-
ћинска кућа Мандића. Сигурно
знам да су се тако презивали. Из
куће је изишао један снажан момак,
прави Ликота, и повео ме у кућу.
Кад сам улазио у кућу чујем унутра
женски плач, јаукање и кукање.  А
кад ме угледала, жена је просто
била избезумљена. Можда јој ово
први пут долази партизан у кућу и
још са пушком о рамену. Почела је
да виче, псује и да ме тера из куће,
напоље. Био сам и ја изненађен јер
сам видео на кревету једног рање-
ника кога је ова жена превијала. То
је био њен син и зато је она тако
снажно реоговала.  Овај момак што
је мене увео у кућу је исто тако њен
син и почео је мајку смиривати а
исто тако и мене. Ја сам се просто
окаменио и не знам шта да радим.
Најрадије би изашао из куће али
сам гладан а и њен син ме за-
држава.  Примио је он мене у госте
и ред је да ме са нечим понуди.
Шта је ова честита Српкиња изго-
ворила?  Ето тог „монилога“:

- Напоље из моје куће крвници
и комунистички бандити, дабогда
се окаменили шта ви овде тражите,
је ли вас Стипе Палента овамо по-
слао да кољете српски народ, што
сте се удружили с тим усташом,
што нас Анте Павелић није све по-
клао а не да у Дољанима јадни
Срби крв проливају међу собом, да-
богда вам петокрака изгорела на
глави, срам те било што си такав
дошао у моју кућу а мало пре си
пуцао на моје синове и једнога

Лекција српске мајке
Из књиге Мирка Рапаића „Црна хроника о српским комунистима’’. Мирко Рапаић је током рата 
био партизан

ранио. Јој. јадна мајко, што смо до -
че кали?  Где ће ти душа?  Напоље,
напоље гадови једни.  

И ја пођох напоље али ме њен
син снажно задржа а мајци стрго
нареди да већ једном прекине и да
нешто спреми за ручак јер, каже,
овај „дичак“ није ништа скривио,
ни је он овде дошао по својој вољи,
њега су други на то натерали. Ред
је да се гладан нахрани а оно што
је било било је, дај Боже да се ова -
ко нешто никад не догоди.

Коначно се његова мајка мало
смирила а ја сам сео на једну клупу
и гледам овог рањеника. Зачудо, он
ми ништа не пребацује и не грди
ме. Можда се и он мисли, Боже
мили што нас снађе? Ја држим
једну малу талијанску пушку, кара-
бин, између ногу и стално мотрим
око себе да ме неко не нападне.
Овај момак што ме увео у кућу то
је приметио и храбри ме да се ни -
чега не бојим и да ће сад његова
мај ка донети нешто за јело. То је
ме ни најважније, све би друго ја
брзо заборавио. Утом баш и наиђе
домаћица и носи у зделу зачињену
паленту а у другој кисело млеко.
Гурну она то пред мене као пред
ће ну и ништа не рече. Али у току
јела она ипак проговори и поче да
ме пропитује, као да се мало сми-
рила:

-Одакле си ти мали?  
Ја сам заиста био „мали“.  Био

сам најмањи и најмлађи борац у ба-
таљону.  Тако су ме звали и код
куће и у батаљону па ми је то чак
помало и годило.

-Из Језерца, мајко.
-Нисам ја теби мајка.  Ја имам

моја два сина који су се до малопре
тукли против тебе и таквих као што
си ти. А да тебе види сад твоја
мајка шта радиш у нашем селу, си-
гурно би те проклела.

-Немам ја мајку,  умрла је још
1928. године кад сам ја имао само
две године.  

Она жена се мало постиди и
онако скрушено запита?

-А чији си ти из Језерца?
-А што да ти кажем кад ти си-

гурно тамо никог не познајеш.
-Познајемо ми тамо неке че-

стите људе Рапаиће.
-Ја сам од Рапаића, син Милана

Рапаића Брке.
Када сам ја то рекао ова жена се

запањила као и њени синови.  И
опет поче да кука и да запомаже:
јој, јадна ми мајка, па ти си син
Бркин, па куд овамо дође, какав је
то човек и види ти где му син дође
и с ким се удружио, јој мајко мила
што сам доживела?

-Познајете ли Ви мога оца Ми-
лана?

-Како не би познала Милна Ра-
паића и ко га не познаје у овом
крају? Па он је пре неколико го-
дина градио школу у нашем селу са
својим Језерчанима. Какви су то
дивни људи.

И тачно је тако било.  Мој отац
Милан био је самоук зидар и то је
научио од свог оца Буде. Били су
они одлични мајстори и свугде су
их тражили да граде школе, куће,
хотеле, цркве и друге разне објекте.

Историја

Они су са собом водили најбоље и
највредније људе из Језерца да
заједно раде и да нешто зараде за
своје фамилије како би лакше по-
дизали многочлану децу и прехра-
нили их.  Тако их је посао довео и у
село Дољане да раде и зидају у ко-
рист народа, а ја ево син Милана
Рапаића дођох да пуцам на овај
народ и да разграђујем оно што је
мој отац сазидао. Одједном ми све
то дође пред очи и нисам имао
храбрости било шта да кажем.  Али,
ова честита Српкиња поче даље да
ме испитује.

-А где је сад твој отац, како те
пустио да идеш овамо?

Сад ме нешто стегло око срца.
Нисам могао више да једем, стаде
ми залогај у грлу.  Било ми је
страшно кад ме ова честита мајка
српских Мандића то запитала.  Кад
сам скупио мало снаге, одговорио
сам јој:

-Нема више мог оца Милана,
нема више Рапаића које ви по-
знајете. Одвели су их усташки зло-
чинци пре два месеца.  Дознали смо
да су их везане догнали у Госпић
али даље им се губи сваки траг. Са
мојим оцем Миланом отишла су и
три његова рођена брата; Мирко,
Никола, Дацо и још десет наших
Срба из Језерца.

Ухвати се ова жене за главу,
приђе мени, загрли ме и закукала:

-Јој, како су то били добри
људи, па зашто да им Хрвати зло
чине кад никог нису ни попреко по-
гледали. Проклети били ти усташки
душмани, проклето им и десето ко-
лено. Дабогда им се затрло и семе
и племе. Одводили су ти крвници и
наше људе из свих српских села
око Оточца.  И не зна се шта је било
с њима.  А што је са женема и
децом?

-Ја мислим да су негде у пла-
нини Кик. 12. јуна, пре месец дана,
усташки бандити напали су наше
село Језерце и запалили га до те-
меља. Ништа није остало али се
народ ипак на време извукао и оти-
шао у шуму па се за сад тако спа-
сио.  Не знам да ли су се вратили
кући на згаришта. Читаву своју фа-
милију окупио је око себе деда
Буде и брине о њима.

Сви укућани су се следили кад
су ово слушали.  Одједном, онај
момак што ме увео у кућу, запита
љутито:

-Вама усташе тамо пале куће и
кољу народ а ви сте дошли овамо
да пуцате на своју браћу Србе. Што
то раде од вас ти комесари? Зашто
ви не штитите своја села? Нас овде
нико не угрожава јер смо се ми
добро организовали, нарочито се
чувам од оног усташе Стипе Угар-
ковића Паленте. Да ли је он ту са
вама?

-Не знам, ја први пут чујем за
њега.  Ко је тај Палента?

-То ти је Хрват из овог краја, ве-
лики српски непријаељ који се за-
вукао међу партизане и постао је
чак и политички комесар партизан-
ског батаљона.  Зато се ми и бојимо
партизана јер народ прича да су се
удружили партизани и Хрвати про-
тив Срба. И урдужио се са неким

српским кукавицама који су се
окренули против свога народа.  Кад
би ухватили тог злочинца обесили
би га за букву. Тај се Стипе пред-
ставља као комуниста а гори је од
усташа.

Добро сам упамтио име тог
Хрва та јер су га називали Палента.
Зашто баш Палента, нисам дознао.
Вероватно је волео паленту јести.
Тек много година касније, кад сам
писао књигу „Личка Трагедија“ о
хрватским злочинима над Србима у
Лици, наишао сам на име тог кому-
нистичког злочинца у књиги
„Котор Оточац у НОБ-у“. И ту се
за иста описују његова злодела про-
тив Срба.  И заиста, све је ово било
тачно што ми је испричала ова че-
стита фамилија. Сетио сам се овог
раз говора иако је од тада прошло
тачно 50 година кад сам почео рад
на „Личкој Трагедији“.  Има дога-
ђаја у животу кад човек не може све
запамтити или их брзо забора ви.
Али, овакви тешки тренуци исти не
као овај у селу Дољани не могу се
заборавити. Остаје то у глави и у
незабораву као ВЕЧНА ЈА
ПАМЈАТ! Јер, више сам научио о
српској несећи од ове честите Срп -
киње него шао сам чуо у свим шко-
лама које сам похађао кроз живот.
Ова ЛЕКЦИЈА стално ме је упо зо-
равала да не прихватим све здраво
за готово што су нам комунистички
идеолози причали дуге године.

Кад сам стигао у чету на зборно
место сви су се већ били окупили и
испитивали ме где сам био до сада.
Нисам никоме ништа рекао, бојао
сам се да не ширим „четничку про-
паганду“. Сигурно би ме тако опту-
 жили политички комесари. Тра жио
сам мога брата Буду и пожелео сам
да се њему изјадам али га не нађох.
Убрзо смо кренули на нове поло-
жаје и није било времена ни при-
лике да се неким о томе разговарам
што сам чуо у кући Мандића. Али,
доћи ће убрзо и тај дан.  О свему
овоме ћу за неколико дана причати
моме деди Буди. Једино сам у њега
имао поверења. И после рата, при-
чао сам о овоме појединим људима
у које сам магао имати поверења.
Понешто сам и бележио да се не за-
борави. А било је још оваквих ЛЕК-
 ЦИЈА о српско-српском
бра тоу билачком рату и о великој
несрећи која је, због тога задесила
српски народ.  Не само због овога
што сведочим већ и због многих
других догађаја, на српским кому-
нистима лежи велика историјска и
свака друга одговорност што су се
Срби онако жестоко потукли у току
Другог светског рата и сами себи
нанели велике губитке.

Кад сам први пут прочитао књ и -
гу „Котар Оточац и Бриње у НОБ
1941-1945.“ године, нисам могао ни
претпоставити да је у њој детаљно
описано о догађајима из 1942. го-
дине, како сам их ја доживио у селу
Дољани.  Све је у овој књизи тачно
написано, чак и више од онога што
сам ја доживео и чега сам се веома
добро сећао.  Веома је добро што је
то у овој књизи истинуто описано,
тако да је моје сведочење о тим до-
гађајима постаје много веродо-
стојније.
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On July 14, 1942, our Strike
Battalion attacked a Serbian
village called Doljani by

Otočac in Lika.  The village was
guarded only by a patrol of young
Serbian men the communists referred
to as Chetniks, which was the reason
to attack and destroy this foothold.
We attacked the village at dawn start-
ing the battle between Serbian Parti-
zans and Serbian Chetniks.  There
was heavy gunfire where eventually
the Partizan enemy had to retreat into
an Orthodox church, figuring that
they may find sanctuary there.This
howeverdidn’t stop the battalion com-
mandant Milan Šijan from attacking
the church.  He ordered to torch the
church.  A group of Partizans gath-
ered straw and hay, piled it up on the
church door and lit it on fire. When
the door caught fire, smoke engulfed
the church and there was nothing left
for those inside to do but to present
the white flag (surrender). Sixty to
seventy Chetniks exited the church,
all surrendering. To our amazment,
there were no Italian soldiers in the
church. Before we attacked, they
(command) told us there were Italians
and Chetniks barricaded in the vil-
lage.  Be it as it may, all became silent
and the Command detained some
prisoners while releasing some to go
home.  Both sides sustained injuries
as well as fatalities.  The Commisar of
the detachment and a civilian from the
village, took us from house to house
placing us in the homes of the enemy
so they can feed us, as it was noon
time and we haven’t eaten anything in
two days. I was placed in a house in
the vicinity of the church. This was
the home of the Mandić houshold.  I
believe that was surname. Out of the
house came a strapping young man, a
real Likota, and took me in. As I en-
tered the house I heard a woman cring
and lamenting. And when she saw me
in the house with a rifle, she became
more distraught. It was more than
likely this was the first time she saw a
Partizan with a rifle over his shoulder
in her house. She started yelling,
swearing and began chasing me out of
the house. I was surprisedto see a
wounded man on the bed that the
woman was tending to. This wounded
man was her son and that was the rea-
son I believe she reacted so strongly.
The young man that took me into the
house was her son as well and began
calming down his mother as well as
myself.  I was petrified and didn’t
know what to do.  I wanted to leave
but I was hungry and her son kept
holding me back.  He welcomed me
in as a guest and he felt it was proper
to treat me as such.  What follows is
the words of this honorable Serbian
woman:

„Get out of my house you blood-
thirsty communist bandits, God will-
ing you all become petrified, what are
you looking for here?  Did Stipe Pa-
lenta send you to slaughter the Ser-
bian people?  Why did you (Partizans)
join with that Ustaša?  Is it because
Ante Pavelić didn’t slaughter all and
yet in Doljani the poor Serbs are
spilling blood among themselves?
God willing that (red) five-pointer
(star) burns on your forehead!  Shame

Lesson of a Serbian mother
Translated from Mirko Rapaić’s book BLACK CHRONICAL REGARDING SERBIAN COMMUNISTS. Mirko
Rapaić was a partisan during the war

on you, look at what you look like,
how can you come into my home like
that?  A little while ago you were
shooting at my sons, wounding one of
them!Dear mother what has befallen
us?!  Where will your soul go?  Get
out, get out you scoundrels“!  I started
to leave but her son kept me from
doing so, strictly ordering his mother
to stop and to make me lunch.The lad
said to his mother,„he did nothing
wrong, he didn’t come here on his
own accord, others forced him to do
so.  It is proper to feed the hungry and
what has happened happened.  God
forbid something like this should hap-
pen again“.

Eventually his mother calmed
down and I sat on a bench observing
the wounded man.  Surprisingly, he
didn’t provoke or scorn me.  Maybe
he also thought dear God what has be-
come of us.  I was resting a small Ital-
ian rifle between my legs and was
constantly aware of my surroundings
so I was not to be attacked.  This lad
who led me in the house noticed my
uncertainty and assured me not to be
affraid and that his mother would
bring me something to eat.  At that
moment his mother approached with
a bowl of palenta (corn meal porage)
in one hand and in the other yogurt.
She pushed the food in front of me
like I was a dog and said nothing.
During my lunch, she began talking
to me and started calmly asking me
questions:

“Where are you from shorty”?  I
truly am “short”.  I was the shortest
and youngest in the battalion.  I was
called that (shorty) at home and in the
battalion.

-From Jezerce, mother.
-I’m not your mother.  I have my

two sons who were fighting you and
those like you.  And if your mother
saw you now and what you did in our
village, she would certainly curse
you.

-I don’t have a mother.  She died
in 1928 when I was only two years of
age.

The woman was visibly embar-
ressed and quietly asked:

-Who are you from Jezerce?
-What can I tell you.  You cer-

tainly don’t know anyone from there.
-We know the respectible Rapaić’s

from there.
-I am the son of Milan Rapaić

„Brko“.
When I said this the woman was

visibly stunned as were her sons.  She
again began to lament:

-Dear mother, you’re Brko’s son?
What brought you here?  Such a re-
spectible man and look at his son,
where he came and with who?!  Dear
mother what has befallen us?!

-Do you know my father Milan?
-How can I not know Milan

Rapaić and who doesn’t know him in
this region?  He and his jezerčani built
the school in our village.  Respectible
men.

That was correct.  My father Milan
was a self taught mason taught by his
father Bude.  They were excellent
tradesmen and were sought after from
all around to build schools, houses,
hotels, churches and various other

History

structures.  They had with them the
best and most diligent men from Jez-
erce working together providing for
their many family members.  Doing so
brought them to Doljani to work and
build to benefit the people.  And I, son
of Milan Rapaić came to shoot at
these people and to dismantle that
what my father built. At once every-
thing came into perspective and I had
no courage to say anything further.
But this respectible Serbian woman
began to further question me.

-Where is your father now?  How
is it that he let you come here?

Now something tightened around
my heart.  I couldn’t eat anymore and
the mouthful I took was stuck in my
throat.  I felt terrible when this rep-
utable mother of the Serbian Mandić’s
asked me that.  When I gathered a lit-
tle strength I answered her:

-My father Milan is no longer
alive.  There are no more Rapaić’s that
you know. The Ustashi criminals took
them away two months ago.  We
found out that they were tied up and
taken to Gospić but lost all traces after
that. Taken with my father Milan were
his three brothers Mirko, Nikola,
Daco and ten more Serbs from Jez-
erce.

This woman grabbed her head,
came to me, hugged me and lamented:

-Those were good men. Why
would the Croatians harm them when
they never did anything to anyone?!
Damn those Ustashi enemies, may
they be damned for generations to
come!  Those executioners took our
men from all areas around Otočac.
Nobody knows what happened to
them.  What happened to your women
and children?

-I think they are somewhere in the
Kik mountains.  On June 12th, over a
month ago, the Ustashi bandits at-
tacked our village Jezerce and razed it
to the ground.  Nothing was spared
but the people were able to evacuate
into the forrest in time and were able
to save themselves for the time being.
I don’t know if they returned to their
burned homes.  Grandpa Bude gath-
ered up his entire family and they are
in his care.

Everyone in the house was stunned
listening to this.  At once the lad who
brought me in angrily asked me:

-Ustashi are burning your homes
and slaughtering your people and you
(Partizans) came here shooting at your
brother Serbs?!  What are those Com-
misars doing with you (Partizans)?!
Why aren’t you (Partizans) protecting
your villages?!  Nobody is threatening
us here because we are well organ-
ized, especially against that Ustasha
Stipe Ugarković Palenta!  Is he here
with you guys?

-I don’t know, this is the first I’ve
heard of him.  Who is this Palenta?

-He’s a Croat from this area.  He is
a huge Serbian enemy who has infil-
trated the Partizan ranks and even be-
came a political commisar of the
Partizan battalion.  That is why we
fear the Partizansbecause people are
talking that the Partizans and Croats
are united against the Serbs.  United
with them are some Serbian criminals
who turned against their own people.

If we were to catch this criminal (Pa-
lenta) we would hang him from a
beech tree!

I remember very well the name of
that Croat because they called him
„Palenta“. I never found out why his
nickname was „Palenta“. Probably be-
cause he liked to eat it.  It was many
years later when writting the book
„Lička Tragedija“ regarding Croatian
crimes against the Serbians in Lika
that I came across the name of that
communist criminal in the book
„Kotor Otočac u NOB-u“ (Kotor
Otočac in the National Liberation
Struggle). It truly describes his (Pa-
lenta) crimes against the Serbian peo-
ple.  All of what I had heard from this
reputable family was true.  I remem-
bered this conversation, even if it was
over fifty years ago, when I began
work on „Lička Tragedija“.  There are
events in life when an individual can’t
remember or quickly forgets.  How-
ever, difficult moments of truth such
as in Doljani can not be forgotten.  It
unforgettably stays in your head like
the words MEMORY ETERNAL!
Because I learned more regarding our
Serbian tragedy from this honorable
Serbian woman than anything I’ve
learned in the schools I’ve attended.
This LESSON constantly warns not to
accept as truth what the communist
ideologues preached to us for years.

When I returned to my detachment
at the rendezvous point everyone was
already assembled and were inquiring
where I was until now. I didn’t say
anything to anyone, as I was affraid of
being accused of spreading „Chetnik“
propaganda. I’m certain that the polit-
ical commisars would have accused
me of that. I was looking for my
brother Bude wanting to tell him but I
couldn’t find him.  We soon embarked
on a new mission and there was no
time to talk about what I heard in the
Mandić house.  

That day came quickly though.  In
a few days I was able to tell every-
thing to my Grandfather Bude.  I
trusted only him.  After the war, I told
a few individuals whom I trusted.  I
even noted a few things so I didn’t
forget them.  There were more LES-
SONS such as this one regarding the
Serbo-Serbian fraternal warand of the
great tragedy that has befallen the Ser-
bian people.  This is not just because
of this which I have witnessed, bu-
talso many other events.  A great his-
torical responsibilty and many other
accountabilities lie upon the Serbian
Communists for the fierce fighting be-
tween Serbs, which caused great loses
during World War Two.

When I read the book „Kotor
Otočac i Brinje u NOB 1941-1945“
for the first time, I couldn’t even
imagine the amount of documented
detail from 1942, same as what I had
experienced in the village of Doljani.
Everything in this book is correctly
documented, even more than what I
had experienced and what I can
vividly recall.  It is very good that this
is truthfully documented, because it
makes my testimony that much more
credible.
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Dr. Subasich, in contrast to the other Croat
members of the government-in-exile, had
frequently made statements of his attach-

ment to Yugoslavia 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.

At the meeting in Pittsburgh, on November 16,
1941, Dr. Subasich did make such a statement: "Be-
fore God, before our Allies and before the whole
world," he said, "I protest against the fact that our
centuries-old enemies, who are also the enemies of
humanity, have usurped for evil purposes the holy
name of the Croat people and Croatia and have
given it to the murder organization of the hireling
Fihrer Pavelich at the moment when he and his Us-
tashis are perpetrating the greatest crimes against
our brother people the Serbs and against those
heroic Croatians who are defending the honor and
pride of the Croatian people. The Croatian people
will wash clean its honor and will bring balsam to
the wounded breast of its brother people." (David
Martin, Ally Betrayed (New York: Prentice-Hall,
1946), p. 51.)

But the same evening, at a banquet given in his
honor by the Croat Fraternal Union, Dr. Subasich
waved a telegram he had received in the period be-
tween the two gatherings from Juray Krnyevich,
Vice-President of the government, and Juray
Shutey, Croat Minister of Finance in the London
government. He read to the cheering audience the
telegram in which the Croat ministers informed him
that: "The so-called document published in Srbo-
bran, a telegram sent to our government with infor-
mation about the tragic events, is entirely forged by
chauvinists in the Middle East and contains com-
pletely groundless attacks on the Croatian people
and the Catholic Church. This document, which
was published in violation of the decision taken at
the meeting of the government, doеs not coincide
with the telegram subsequently received from our
Minister in Turkey. Our greetings to you and the
entire Croatian people in the United States and
Canada. Krnyevich, Shutеy."

Later Mr. Iliya Shumenkovich, then our Am-
bassador to Turkey, emphatically stated that he
never sent such a telegram. Quite to the contrary, in
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The Croat ministers in London
In their regular radio broadcast over the BBC network to the Croatian people, they never condemned the crimes of
Pavelich and his hirelings, nor the creation and establishment of the Independent State of Croatia, carved out of
Yugoslavia by the Axis at the expense of the Serbs. In their narrow-mindedness they probably feared that by admitting
the crimes of the Ustashis they would weaken the position of the Croatian people and mortgage their own political future

his subsequent telegrams Mr. Shumenkovich not
only confirmed the first reports but gave more de-
tails about the crimes, which mounted in number as
the days passed.

Thus, with his two contradictory statements,
Subasich only made things worse and added fuel to
the fire of exasperated spirits.

The Croat ministers in London, on their part, re-
fused the plea of their Serbian colleagues to take an
open and frank attitude toward the Pavclic’h terror.
In their regular radio broadcast over the BBC net-
work to the Croatian people, they never condemned
the crimes of Pavelich and his hirelings, nor the cre-
ation and establishment of the Independent State of
Croatia, carved out of Yugoslavia by the Axis at the
expense of the Serbs. In their narrow-mindedness
they probably feared that by admitting the crimes
of the Ustashis they would weaken the position of
the Croatian people and mortgage their own politi-
cal future.

Croat propaganda in the United States
continued to emphasize the story that
reports of massacres of the Serbs were

Axis inventions, intended to 
divide Americans of different descents
in order to impair the war effort, and

the Croats continued to accuse the
Serbs of working, knowingly or un-

knowingly, to help Hitler. The relations
between American descendants of

these two peoples, which were never
close nor intimate, worsened and 

became almost hostile
Even the eloquent denunciation of those crimes

by some distinguished Croats could not induce the
Croat members of the govcrnment-in-exilc to join
in the condemnation. For instance, Prvislav Griso-
gono, a member of a former Yugoslav government,
later Yugoslav Minister in Warsaw and Prague,
who during the war took refuge in Belgrade, wrote
a letter to Monseignеur Stepinatz, Archbishop of
Zagreb, pleading with him to intervene in order to
prevent further massacres. The letter, the contents
of which were known to the Yugoslav government-
in-exile, had no effect upon the Croat members.

Another Croat, Dr. Frano Cvjetisa, Yugoslav
Minister in Brazil, insisted vainly in a letter ad-
dressed to Dr. Subasich that he, as a Croat, de-
nounce the crimes "for the sake of the honor of the
Croats."

Srbobran, expressing the deeply wounded feel-
ings of the American Serbs, continued to denounce
Pavelich's crimes, as well as the attitude of the Croat
leaders. Croat propaganda in the United States con-
tinued to emphasize the story that reports of mas-
sacres of the Serbs were Axis inventions, intended
to divide Americans of different descents in order to
impair the war effort, and the Croats continued to
accuse the Serbs of working, knowingly or un-
knowingly, to help Hitler. The relations between
American descendants of these two peoples, which
were never close nor intimate, worsened and be-
came almost hostile.

So great was the dissension that the American
government became seriously worried for fear that
it might endanger domestic peace in the United
States and hamper the war effort. Several govern-
ment agencies — the Departments of State, Justice,
and War; and the Office of War Information — fi-
nally called a meeting in Washington on Septem-
ber 12, 1942, of Americans of Yugoslav descent. At
this meeting representatives of various Yugoslav or-
ganizations were asked to sign a pledge "to follow
the lead of the American government working for
the unity of all Americans, regardless of national or
racial extraction, in the vital task of winning this
war for freedom and to oppose all efforts to set
Americans of Yugoslav extraction against each
other."

The leaders of the Croats signed the pledge. The
leaders of the Serbian organization, however, while
assuring the administration that the high sense of
patriotism and duty inherent in the American Serbs
would prevent them from doing anything harmful
to the war effort or detrimental to their new country,
refused, saying that they had already taken the oath
of allegiance when becoming American citizens.

During World War II, Fotich was ambassador
of the Kingdom of Yugoslavia to America

To be continued

King Peter
and Subasich


