
ГОДИНА LXXV   •   Број 718    • Октобар 2020.   • Чикаго, САД    •   YEAR LXXV   •    No. 718    •    October 2020

ПОЧАСТ ЧЕТНИЦИМА
Тема броја: Прањани, 26. септембра

На 76-ту годишњицу 
Мисије ‘’Халијард’’, 
у овом селу испод Равне
Горе отворени су нови 
споменик и аеродром, у
присуству највиших 
представника Србије, 
Републике Српске, 
америчке и британске 
амбасаде
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УВОДНИ СТУБАЦ
МИСИЈА ‘’ХАЛИЈАРД’’

Прошле су 23 године откако
је у Србији објављена прва
књига о Мисији ‘’Хали -

јард’’. Била је то књига ‘’Операција
ваз душни мост’’, у издању ‘’Пог ле -
да’’. Овај наслов дошао је отуда
што ни аутор, ни издавач, нису зна -
ли назив за највећу спасилачку ми-
сију у непријатељској позадини.
Пе шић је, као четник Иванковачког
корпуса, у њој учествовао, и осла-
њао се на оно што је видео. Други
су помислили да се операција заи с -
та тако звала - ‘’Ваздушни мост’’ -
па је тај термин ушао у употребу. И
да нас, када се пише о спашавању
са везничких пилота од стране чет-
ни ка ђенерала Драже, ту и тамо не -
к о користи погрешан назив
оп е рације ‘’Ваздушни мост’’.

Пешић је касније објавио и
књигу ‘’Мисија Халијард’’. Он је
био једини из Србије кога је удру-
жење спашених америчких пилота
- спашених са свих страна - звала у
го сте, на годишње прославе. 

Прошло је неких 13 година от-
како се амерички војни ваздухо-
пловни аташе у Београду, пуковник
Џон Капело, заинтересовао за Ми-
сију ‘’Халијард’’. У тим првим да-
ни ма, када је оснивање Фондације
‘’Халијард’’ - Капело је њен осни-
вач и председник - још било далеко,
ов ај Американац дошао је, са сво -
јим сарадницима, у редакцију ‘’По-
гледа’’ у Крагујевцу, са хрпом
фотографија. Нису били сигурни
које фотографије се односе на Ми-
сију ‘’Халијард’’, а које на Мисију
‘’Ренџер’’, и уопште која је била
раз лика између те две америчке ми-
сије послате код Драже.

То смо растумачили и онда је
америчка амбасада организовала из-
 ложбу о Мисији ‘’Халијард’’, ко ја је
обишла више градова у Срби ји.

Капело је у старту имао велике
амбиције - меморијални комплекс у
Пра њанима, али и у бази Рајт Па-
терсон у Америци, итд. - али, споро
је ишло. 

У Америци, велики део јавности
чуо је за ‘’хероје Мисије Хали -
јард’’, како су називали спашене
пи лоте у безброј новинских чла-
нака. Међутим, у бази Рајт Патер-
сон још ништа није урађено.

У Србији, политичари су се
мрш тили на сам помен Драже и
четника. Када је амерички амбаса-
дор почео редовно да одлази у Пра-
њане, почели су и они, али, видело
се да би им више пријала Кади-
њача.

Међутим, време чини своје. Пре
неколико дана, у Прањанима је
отворен први део меморијалног
центра, а свечаности је присуство-
вао готово цели државни врх. И
даље тешко изговарају Дражино
име, али, можемо бити сигурни да
ће за наредних 13, или 23 године,
све бити другачије.

Милослав Самарџић

Амбасада Велике Британије у Београду органи-
зовала је изложбу  „Британци и Други светски
рат у Југославији”. Током септембра, изложба

је приказана у Дому војске у Београду, а тренутно је
постављена у Народном музеју у Ужицу.

Аутор изложбе је пуковник Никола Ник Илић, војни
аташе амбасаде Велике Британије у Београду. Он је
представио 140 фотографија, које је сакупио у збирци
Империјалног ратног музеја у Лондону, Државног ар-
хива у Лондону, Војног музеја у Београду, као и из при-
ватних колекција. Од ових 240, око 90 фотографија по
први пут су пред очима јавности. Те нове фотографије
углавном се односе на снимке које су начинили бри-
тански официри међу Дражиним четницима. На из-
ложби су приказане и фотографије које су други
британски официри начинили код партизана, али, оне
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су углавном биле познате.
Тако, прва ствар због које је значајна ова изложба,

је откриће нових четничких фотографија. Посебно су
занимљиве фотографије настале током ослобођења Ви-
шеграда од Немаца, 5. октобра 1943. године. 

Исто тако, и фотографије диверзантских акција чет-
ника и Британаца против немачких железничких
транспората, током Битке за снабдевање у Африци. На
њима се види и нама чувени капетан Мајкл Лиз, аутор
књиге ‘’Силовање Србије’’, који се до краја живота
борио за истину о четницима.

Друга ствар звог које је ова изложба значајна, јесте
што су четници, односно Југословенска краљевска
војска, представљени у позитивном контексту - као са-
везници, и то савезници који су у једном периоду били
значајни за Велику Британију.

Једна од слика са
изложбе: Ђенерал
Дража и британски
пуковник Бејли, маја
1943. године

ЕВРОПСКА УНИЈА ТРАЖИ УНИШТЕЊЕ 
КОМУНИСТИЧКИХ СПОМЕНИКА

На заседању од 19. августа 2020. године у Стра з бу -
ру, Европски парламент је усвојио резолуцију о ку -
лтури сећања на жртве тоталитарних режима. Као дан
сећања на ове жртве одређен је 23. август.

Под тоталитарним режимима у Резолуцији се под -
ра зумевају нацистички и комунистички режими, који
се изједначују. Тако, у тачки пет се каже:

''Позивају се све државе чланице ЕУ да изврше ја -
сно и принципијелно преиспитивање злочина и дела
аг ресије које су починили тоталитарни комунистички
режими и нацистички режим''.

Даље, подсећа се да су ''у неким државама члан и -
цама комунистичке и нацистичке идеологије законом
забрањене'', као и да су већ донете ''резолуције и изјаве

о злочинима тоталитарних комунистичких режима,
које је усвојио низ националних парламената''.

За Србију, као званичног кандидата за пријем у ЕУ,
важна је и тачка 18, која гласи:

''На јавним просторима у неким државама чла ни -
цама (паркови, тргови, улице итд.) и даље постоје спо -
ме ници којима се величају тоталитарни режими, што
от вара пут искривљивању историјских чињеница о по -
с ледицама Другог светског рата и пропагирању то та ли -
та рног политичког уређења''.

У Србији и данас постоји око 6.000 комунистичких
спо меника, који, практично сви, искривљују
историјске чињенице.
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ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Годишњица Мисије ‘’Хали -
јард’’, 76-та по реду, ове го-
ди не први пут је обележена

без присуства грађана, због прогла-
шене пандемије, али са до сада
највећим бројем званичника. При-
суствовали су председник и преми -
јер Републике Србије, Але к сандар
Вучић и Ана Брнабић, председник
Народне скупштине Маја Гојковић,
више министара, главни политичар
Републике Српске Милорад Додик,
амерички амбасадор Ентони Го д -
фри, командант специјалних амери -
чких јединица, Дејвид Табор,

ос  нивач Фондације ‘’Халијард’’,
аме рички пуковник авијације у
пензији Џон Капело, са Бојаном
Драгићевићем и другим члановима
и сарадницима Фондације, укључу -
јући и адвоката и српског лобисту
из Мајамија, Ненада Ми  лошевића.

Мисија ‘’Халијард’’ био је шиф-
ровани назив америчке војске за
евакуацију оборених пилота, које
су спасили четници под командом
генерала Драже Михаиловића. Чет-
ници су спасили преко 500 савез-
ничких пилота, највише америчких.

"Иако смо били одвојени и јези-
ком, културолошки, географски,
делили смо иста уверења, а то су

слобода, независност", рекао је,
поред осталог, Дејвид Табор, на-
глашавајући како су ‘’храбри Срби
ризиковали да спасу америчке пи-
лоте’’.

Како је јавио РТС, који је мани-
фестацију преносио и у директном
преносу, председник Вучић рекао
је да су Срби, Американци и Енг-
лези постали браћа по оружју
током операције "Халијард". Ти од-
носи су се променили током деве-
десетих, а за то се може окривити
"онај други". Србија ће у будућно-
сти градити односе пријатељства са
САД.

Иначе, ове године, у Прањанима

се појавила и делегација амбасаде
Велике Британије у Београду.

Амерички амбасадор Годфри
рекао је, у свом обраћању, да је овај
догађај био под велом тајне, а
након тога и под велом заборава.
Међутим, управо изграђени мемо-
ријални комплекс достојано обеле-
жава храброст људи у Прањанима
који су ставили живот на коцку у
једној од највећих операција спаса-
вања у историји.

Амбасадор је поменуо и  не-
давно потписани споразум у Ва-
шингтону, означавајући да је он
показатељ "зреле, државничке муд-
рости и компромиса"

Почаст четницима
На 76-ту годишњицу Мисије ‘’Халијард’’, у овом селу испод Равне Горе творени су нови споменик и
аеродром, у присуству највиших представника Србије, Републике Српске, америчке и британске амбасаде

Тема броја

Прањани, 26. септембра 2020: Подијум са високим званицама. 
ФОТО: Фондација ‘’Халијард’’

This event has been brought to you by Bed
and Breakfast Association of Pranjani

Another blow to true Serbs, General Draza Mihailovich and Chetnik fight-
ers. On September 26, 2020, Halyard Mission Foundation dedicated a memo-
rial to the Halyard mission, paid by the Government of Serbia and Serbian
people.

The goal of the Halyard Mission Foundation is to educate, commemorate
and increase awareness of the Halyard Mission, the rescue of over 500 US air-
men during WWII, and the role the Serbs played in the success of the mis-
sion.

So, what kind of role did the Serbs play in the success of this mission?
They provided accommodations, bed and breakfast sort of speak, while Amer-
ican operatives organized and executed the evacuation of more than 500 Al-
lied airmen. C’mon!

No mention of General Draza Mihailovich and the Chetniks, the only legal
army that fought in Kingdom of Yugoslavia against the Nazis, Fascists and
terrorists, and the same army that collected all these “fallen” airmen from all
over Serbia, gave them protection, died for their safety and brought them to
Pranjani, so that they could be returned safely home to their families.

Today, the emphasis of this mission is on the people that provided food
and shelter to these airmen. Not only should they be thankful to the people of
Kingdom of Yugoslavia, but also its armed forces under the command of Gen-
eral Mihailovich.

Nobody at this event mentioned our Chetniks or Legion of Merit Chief Com-
mander award (medal) issued by USA government to General Mihailovich.

President of Republic of Srpska mentioned “homeland” army, but failed
to identify if he meant the Communist terrorist army or true Homeland army
under the King Peter II.

President of Serbia hasn’t mentioned it either, but in the news conference
afterwards said that we need to remember partisan’s (commie) heroic victories
and success and bravery of Ravna Gora peasant as a host from 1944.

When Pranjani representative Radoljub Jankovic was giving his speech,
four government representatives behind him cracked jokes and showed disre-
spect to a Serbian peasant, while they looked like soldiers that stood at atten-
tion when Ambassador of USA was talking. These politicians should be
kneeling in front of Serbian peasants for their sacrifices in every war they
fought. They were the heroes our government should be commemorating.
They were our original Chetniks, fighters for the Holy Cross and golden free-
dom.

76 years later, Pranjani got their “wings” and an ode to a peasant, while
thousands of unearthed bodies of Chetniks lie all across our homeland and no
streets or monuments are dedicated to them by the government.

And to top it all, news agency Reuters releases the story of this event and
states that the royalist troops were led by convicted Nazi collaborator General
Draza Mihailovich.

FB Canadian Organization Of Serbian Chetniks
OSC ‘’Ravna Gora’’ Hamilton Chapter
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Милорад Додик рекао је да го-

дине сатирања нису успеле да баце
у заборав оно што се догодило у
Прањанима.

Медији, али и сами
говорници, углавом су

избегавали да помену име
ђенерала Драже, и четнике
уопште, што је већ постало
традиција. Ова традиција

масовно је критикована на
друштвеним мрежама. 
"Поносан сам на ове људе што

су тако реаговали и направили по-
себан мост пријатељства са САД",
закључио је Додик.

Мештанин Прањана, Радољуб
Јанковић, рекао је да ће поклонити
плац председнику Вучићу, нагла-
шавајући да је ова земља ‘’натоп-
љена крвљу равногораца’’.

Џон Капело, његови
пријатељи и сарадници,

Американци и Срби,
упорно раде оно што су

замислили још пре
петнаестак година.

Резултати се већ виде и
нема сумње да ће се тек

видети у будућности
Овај други део његове изјаве,

медији углавном нису пренели.

Полагање венаца. На челу су представници британске амбасаде. Официр је пуковник Никола Илић, војни аташе

Овом приликом, у Прањанима је
отворен спортски аеродром, изгра-
ђен у част Мисије ‘’Халијард’’.
Аеродром је направљен управо на
Галовића пољани, на којој су
својевремено четници изградили
импровизовани аеродром.

Као део будућег, већег, мемо-
ријалног комплекса, откривен је и
споменик у облику авиона типа
‘’дакота’’, који су овде слетали
1944. године. 

Медији, али и сами говорници,
углавном су избегавали да помену
име ђенерала Драже, и четнике
уопште, што је већ постало тради-

ција. Ова традиција масовно је кри-
тикована на друштвеним мрежама.

Ипак, Џон Капело, његови
пријатељи и сарадници, Амери-
канци и Срби, упорно раде оно што
су замислили још пре петнаестак
година. Резултати се већ виде и
нема сумње да ће се тек видети у
будућности, како економски, када
је у питању овај крај, тако и поли-
тички. 

Уосталом, већ сви врло добро
знају да се овде одаје почаст четни-
цима.

Делегација Фондације ‘’Халијард: Бојан Драгићевић, Ненад Милошевић
и Џон Капело (иза)Споменик у виду крила авиона
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I see positive changes
We have done extensive research in the US National Archives and US Air Force Archives which provide us a
glimpse of the positive view of US leadership during World War II concerning the General Draza

John Cappello for ‘’Serbian newspaper’’

Halyard Mission Foundation empha-
sizes the importance of General Mi-
hailovic based on the historic record.
We have done extensive research in
the US National Archives and US Air
Force Archives which provide us a
glimpse of the positive view of US
leadership during World War II con-
cerning the General. His importance
as the first resistance leader in Europe
was also captured in an article in the
May 25, 1942, Time Magazine, where
he was featured on the cover. 

But I also understand that many
feel not enough has changed. Many
have fought for years to change the
way General Mihailovc and the Chet-
niks are portrayed. This is an impor-
tant issue.

SN: What is your opinion about
Draža?

CAPPELLO: I believe General
Mihailovic was a tragic historic fig-
ure. A patriot and hero to many, he
was also portrayed as a collaborator
and villain. These are such opposite
views. As the winners often get to
write the history, we see that General
Mihailovic was on the losing end of
the historical narrative. It is unfortu-
nate that someone who displayed so
much devotion and courage has been
treated with such unfairness.  It is dif-
ficult to tell his whole story, but it is
important to unearth the historic facts

SN: What are the future plans of
the Foundation?

CAPPELLO: The Halyard Mis-
sion Foundation has many plans for
the future. The team has come off the
big memorial complex project and is
jumping right into work with the gov-
ernment in Republika Srpska to de-
velop a memorial site in Boljanic, the
site of the last rescue flights. The team
is dedicated to move forward and
work to expand the scope of how and
where we tell the story. There are
other locations around Serbia that
played an important role in the rescue
mission and the Foundation is work-
ing to establish historic markers in all
of these locations. This is one exam-
ple of what we are planning. 

SN: Does the foundation have any-
thing to do with the TV series "Mis-
sion Halliard"?

CAPPELLO: The series being pro-
duced by Contrast Studios of Rados
Bajic and his son Nedeljko, is an in-
teresting and important undertaking.
We are in contact with the producers
and are assisting however we can. The
Halyard Mission Foundation seeks to
commemorate and educate about the

By Miloslav SAMARDZIC

Exclusively for the “Serbian
newspaper”, an interview with
retired USAF Lt. Col. John

Cappello who raised the story of the
“Halyard Mission” to a higher level.
John is undoubtedly the most deserv-
ing of the Halyard Memorial Com-
plex that opened in Pranjani on
September 26th.  Understanding
John’s passion, we are convinced he
certainly won’t stop there. 

SN: In the last 15 years, you have
lived in Serbia for a long time.  Have
you seen any changes for that time,
economic, etc.?

CAPPELLO: A lot has changed in
Serbia. Belgrade continues to grow,
but still seems in many ways the same
as when I first arrived...it is a city of
many complexities, and I still love it. 

I am glad that I have had the op-
portunity to travel around Serbia a lot
during the last eighteen months. I am
encouraged to see that Serbs still
maintain an optimism that has always
impressed me. 

For me, the strength of Serbia is its
diversity. So many beautiful places
and people. The hospitality I receive
everywhere I go certainly has not
changed. 

The Halyard Mission Foun-
dation has been working for

years to tell the story in a
popular way. While we are
not Hollywood movie pro-

ducers, we have been in dis-
cussions with those more

knowledgable. Of course, it
would be a dream to be part

of a team that can tell this
amazing story on the big

screen
SN: 13 years ago, when we did an

interview for NIN, you told me that
politicians in BG frown when they
hear Draža's name.  Is there a change
in that sense?

CAPPELLO: The short answer is
yes, there has been a change, which I
think is positive. In 2105 there was a
court decision concerning General
Mihailovic, which overturned his
conviction labeling his trail in 1946 as
"political and ideological" and that
"he did not have a fair trial".  

This is a significant and positive
legal change. But I think other cul-
tural changes have taken place. The

Додик: "Сјећањем на Бољанић чувамо
славну српску историју"

Послије 76 година овдје смо, као доказ да се истина не може сакрити.
Истина је да је овдје у Бољанићима, уз подршку Југословенске војске у
отаџбини, који су учествовали у борби против фашизма, спасили бројне
пилоте, истакао је Милорад Додик, српски члан предсједништва БиХ, на
обиљежавању 76 година од операције "Халијард", којом је на Озрену спа-
сено 60 америчких пилота.

"Срби су увијек били на страни побједника. Тада су ризиковали своје
животе да би спасили савезничке пилоте, и то је остало дубоко усађено
народу ових крајева. Ово је била највећа операција спашавања пилота на
окупираној територији", нагласио је Додик, преноси РТРС.

Предсједник Фондације "Халијард" Џон Капело захвалио се на свему
што је српски народ у Бољанићу учинио за савезничке пилоте  омогућио

им да се врате кућама.
"Овдје смо не само да учествујемо на комеморацији него и да вам се

захвалимо", рекао је Капело у обраћању на обиљежавању 76 година од
операције "Халијард" и додао да је српски народ ризиковао животе да би
помогао савезничким пилотима.

Потомак Васкрсија Јанковић, један од оних који се сјећа полијетања
авиона са импровизованог аеродрома у Бољанићу, захвалио је свима који
су се данас, послије 76 година, окупили на овом мјесту.

У Бољанићу су 3. октобра уручене и захвалнице мештанима који су
спашавали америчке и остале савезничке пилоте. Ријеч је о Васкрсију
Јанковићу, коме је захвалницу уручио војни аташе при амбасади САД у
БиХ, а Капело је додијелио захвалнице Сави Јанковићу, чија је породица
чувала и хранила пилоте, те члановима породице Луке Панића.

Nezavisne.com

Cappellо in Pranjani, September 26

rescue mission and this project is an
important way to do so.

SN: Is the foundation planning a
similar project, film or series?

CAPPELLO: The Halyard Mis-
sion Foundation has been working for
years to tell the story in a popular
way. While we are not Hollywood
movie producers, we have been in
discussions with those more knowl-

edgable. Of course, it would be a
dream to be part of a team that can tell
this amazing story on the big screen.
That would be the ultimate tribute to
those brave airmen who flew the haz-
ardous missions and to General Mi-
hailovic, the Army of the Homeland,
and the Serbian people. The story is
definitely worthy of the big screen.
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I would first like to recognize the
following people, those who are
here, and those who are not, who

have been so active in the cause:
Metropolitan Iriney, Serbian Or-

thodox Metropolitanate, New Gra-
canica, Illinois; Metropolitan
Chri  sto pher, Serbian Orthodox Me tro-
 po litanate, Libertyville, Illinois;

Honorary Chairman Mayor
Richard Daley, City of Chicago;

Colonel Kenneth A. Plummer,
Committee Co-Chairman;

Rade Rebic, Chairman "Halyard
Mission Celebration" and his daughter
Aleksandra Rebic;

Honorable Congressman Philip M.
Crane; the Honorable Edward J. Der-
winski; and Major Richard L. Felman,
President of the National Committee of
American Airmen rescued by General
Mihailovich.

I would like to pay tribute and ded-
icate this presentation to:

General Draza Mihailovich,
Captain George "Guv" Musulin,
and the American airmen rescued

by General Mihailovich.
Since the "Halyard Mission" is

being celebrated here in Chicago, let
me name a few American airmen from
the Chicago tri-state area who are
being honored:

Major General Donald J. Smith
William L. Rogers
Major Kenneth C. Fulven
Charles Kenneth Gracz
Richard S. Sheehy
Robert I. Wilson
Donald H. Parkenson
Thomas Pettigrew
David E. La Bissoniere

Del Salman
Neil Janosky
William A. Crockett
Robert Eagan
Arthur J. Lund
David J. O'Connell, Jr.
John Fox
Fred Zvechner
Robert W. Eckman (who died just

this last February 5, 1994 who came
out with the last group of airmen, Hal-
yard's last evacuation, December 27th,
1944).

Before leaving Draza, I told
him that O.S.S. headquar-
ters had gotten permission

from our State Department,
via George Vujnovich, Chief
of Operations in Bari, Italy,
to bring Draza out of Yu-

goslavia. Draza quoted to me
from Georges Danton, the

leader of the French Revolu-
tion: "You can't," he said,
"carry your country out on
the sole of your shoes." He
then told me this: "I was

born here on this soil. I will
stay with my people on this
soil, and I will be buried in

this soil."
During July of 1946 many of these

flyers, and many more across the coun-
try, flew to Washington, D.C. hoping
to persuade Congress and the U.S.
State Department to intervene to save
Draza Mihailovich from the commu-

Diary from 1944
The following is the presentation by Captain Nick Lalich at the Halyard Mission 50th anniversary celebration in
Chicago, May 31, 1994

HALYARD MISSION legend Captain Nick A. Lalich 

nist firing squad. They also generated
many media news stories favoring the
General.

Before I narrate the rescue of the
American airmen, starting with the
night evacuation of August 9, 1944, I
would like to recognize two very im-
portant Americans who contributed
greatly to the Halyard Mission:

The late Colonel Nick Stepanovich,
U.S. Army, from nearby Indiana Har-
bor. Colonel Nick was the one who
recommended and helped recruit our
American Serbs in the O.S.S. - we are
grateful and proud.

Major George Vujnovich,  (Am-
bridge, PA and New York City), who
was the O.S.S. chief in Bari, Italy and

Aleksandra's Note
Captain Nick A. Lalich, a WWII American O.S.S. Officer, was instru-

mental in setting up and successfully carrying through the classified, top se-
cret "Halyard Mission Rescue Operation"

(Halyard Mission/later Ranger Mission) evacuations in Nazi occupied Yu-
goslavia in 1944, during which over 500 American airmen along with a cou-
ple hundred other Allied airmen were all safely evacuated from behind enemy
lines and returned to their families and their homes. He was an honored
speaker at the "Halyard Mission 50th Anniversary Commemoration" event on
May 31, 1994 which was part of the weeklong D-Day 50th anniversary cel-
ebration in Chicago, Illinois. In his address both at Daley Plaza and later at
the Swiss Hotel, Captain Lalich read directly from the diary he kept in 1944,
vividly describing for the audience what it was like to be there during those
critical months in 1944, reliving for us his participation in what has been
called 'the greatest rescue of American lives from behind enemy lines in the
history of warfare.' By doing so, he made it all come alive and we took that
incredible journey with him.

Captain Nick Lalich was a good and honorable man. He was my friend.
Like so many others who were participants in the great Halyard Mission ad-
venture, he is no longer with us, but will remain with us always.

I'm so thankful to Captain Lalich for keeping that diary of his through all
those years which documented these historic evacuations made possible by
General Mihailovich and his Chetniks that took place over the course of sev-
eral months in 1944, beginning in August and ending in December of that
year.

Memory eternal.
Sincerely,

Aleksandra Rebic

Captain Nick A. Lalich of the OSS sharing a light moment with General Draza Mihailovich in Serbia. September 1944.
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responsible for selecting and sending
into Yugoslavia the Halyard Mission
members to Draza Mihailovich.

Now to narrate to you some ex-
cerpts from my diary - the dramatic
daylight rescue of the American air-
men from enemy-occupied Serbia and
Bosnia...August 9 [1944], after the first
night evacuation of 48 injured airmen,
including our Major Felman, I re-
minded Captain George Musulin, our
leader of the Halyard Mission, that
headquarters, Bari, Italy, was going
ahead with the daylight evacuation -
this morning, August 10th - today, yes,
today - of 240 American airmen, from
a make-shift airfield at the mountain
plateau of Pranjani, near Ravna Gora,
only 60 miles southwest of Belgrade,
with the German headquarters for the
Balkans in Serbia proper.

Back at our headquarters "Guv"
Musulin and I caught a few winks plus
a bite to eat -- we went over our plans
-- all American airmen were ordered to
be at the airstrip no later than 8:00 in
the morning. We were expecting to ar-
rive at 8:15 a.m. 6 C-47 air transports
with 25 P-51 fighter escorts as cover-
age. At 9:15 a.m. another group of air
transports were to arrive with air cov-
erage.

Gosh, I could hardly wait!
The people in the nearby villages

were absolutely tops - to think that
each of our 240 airmen were given a
comfortable lodging with food by the
Serbian people. They had faith in our

airmen and in the Halyard Mission --
that's what I call real democracy.

August 10th, 1944:
We are ready! The field was as

inviting as a billiard table - our Chetnik
guard was out 8,000 strong. Suddenly,
I heard the Brrr-rr of plane engines --
they were coming - 6 C47s with a
fighter cover escort of 25 P-51s. What
a sight! My God, it was beautiful! The
pilots of the 60th troop carrier com-
mand.

Draza then tore off his Ser-
bian patch, an insignia he

had worn for four years, and
gave it to me as an uspom-
ena - a souvenir. It said:

"Samo Sloga Srbina
Spasava" - "Only Unity

Saves the Serbs."
The fighters buzzed the vicinity of

Gornji Milanovac, Chachak, and other
nearby German-occupied areas --
everything seemed okay. I let out a
sigh of relief and turned to watch. The
people were straining their eyes up-
ward, disbelief on their faces - then
cheering and waving. They pounded
each other on the back so full of emo-
tion! That here was "the greatest show
on earth!" And what a show they put
on - our American air force.

Six C-47s landed at 8:45 a.m.
Twenty airmen went to each plane. We
boarded 120 airmen on the first six

planes. Then at 9:15 six more planes
arrived. The remaining 120 airmen
were boarded and off they went!

At last it was over. 12 planes flew
away. Gosh, we sure sweated them
out. Some 300 peasants had rushed the
field to say 'Good-bye' to the Ameri-
can flyers. Flowers were being strewn
all over the airfield - the airmen were
throwing out their clothing - jackets,
shoes, etc. The people were crying -
honestly, by far, the greatest day in my
life!

During the months of August and
early September, the Halyard Mission
continued daylight and night evacua-
tions from Pranjani. The count of
American airmen, American civilians,
Russians, Italians, French and British
evacuated was over 380 at that time.

On August 29th, Captain George S.
Musulin, leader of the Halyard Mis-
sion, was recalled to Bari, Italy to pre-
pare new escape routes and airfields. I,
in turn, was put in full charge of the
Halyard Mission.

With Tito's communist Partisans
making attacks on Draza Mihailovich's
forces, the Halyard Mission moved
with Draza over the Suvobor Mountain
into Mijonica. We proceeded to Ko-
celjevo in Machva to locate a new
airstrip. September 17th two C-47s
landed at noon to evacuate 24 airmen
and Dr. Carpenter and Dr. Mitrani, his
two aides and our naval officer, along
with O.S.S. photographer J.B. Allin. It
was a successful evacuation.

From Koceljevo, we moved toward
Bosnia, crossing the Drina River at
Badovinci to Medjaci - on toward the
Trebava mountains, picking up Amer-
ican airmen on the way. There we met
Father Sava, leader priest of the Chet-
nik forces for that area of Bosnia.

We moved south toward Doboj,
where we could observe the German
garrison from a nearby mountain. We
then crossed the Sprechna River, mov-
ing to Boljanic where we readied a
new airstrip for possible evacuations
then headed south toward Sarajevo and
on to Okruglice, after crossing the Kri-
vaja River at Stog. Colonel McDowell,
of the RANGER Intelligence Mission
was recalled back to Bari, Italy. The
mission and eight American airmen re-
turned to Boljanic where they were
evacuated on November 1, 1944. I was
told to continue with the Halyard Mis-
sion and stay with Draza - also told to
pick up 16 additional American airmen
in Visegrad. Instead, the 16 airmen ar-
rived with an escort in Okruglice with
our American citizen Bobby Mari-
janovich of Aliquippa, Pennsylvania.

The Halyard Mission was ordered
to evacuate - we now had 16 airmen all
in terrible physical shape. In addition,
we had received word that 9 more air-
men were holding up at Boljanic, wait-
ing for our arrival.

Bari suggested two proposals for
our evacuation:

First, have the nine airmen at Bol-
janic join us at Okruglice, then move
to Bugojno, across the Bosna River,
then travel to the Adriatic Sea for a
pick-up. Second, turn ourselves, the
Halyard Mission with our 25 flyers,
over to Tito's Partisans. My answer:
"No way!" I insisted that, "since you
people sent me in - I want you to come
and evacuate us - including all the air-
men at Boljanic, our last airstrip."
O.S.S. approved!

The 15th Air Force came to get us
on December 27th at noon. Two C-47s
and a cover of 17 P-51s - the ' 51s'
known as "The Black Squadron". They
were terrific. All came from Foggia,

Italy. It was a successful evacuation.
Now to recall our last day in

Okruglice, Bosnia, with Draza Mi-
hailovich:

Before leaving Draza, I told him
that O.S.S. headquarters had gotten
permission from our State Department,
via George Vujnovich, Chief of Oper-
ations in Bari, Italy, to bring Draza out
of Yugoslavia.

Draza quoted to me from Georges
Danton, the leader of the French Rev-
olution:

"You can't," he said, "carry your
country out on the sole of your shoes."

He then told me this:
"I was born here on this soil. I will

stay with my people on this soil, and I
will be buried in this soil."

[Lalich becomes visibly teary-
eyed.]

We left Draza Mihailovich on the
11th of December, 1944, with our
American flyers, from the village of
Okruglice, not too far from Sarajevo.
There, in the pre-morning dawn, dur-
ing a heavy snowfall, Draza Mi-
hailovich assembled two thousand of
his Chetniks for a farewell salute to the
16 flyers of the Halyard Mission, who
were leaving Draza's Ravna Gora
fighters, the first guerrilla forces in Eu-
rope.

There, in front of his troops, we
kissed Draza 'good-bye' -- yes, the
American airmen, Jibby, and I -- Jibby,
of course, being the radio operator.
Draza presented me with a "Kama" - a
two edged Serbian knife and also a
Kama for Captain George Vujnovich.

Draza then tore off his Serbian
patch, an insignia he had worn for four
years, and gave it to me as an uspom-
ena - a souvenir. It said: "Samo Sloga
Srbina Spasava" - "Only Unity Saves
the Serbs."

....Applause...
I, in turn, gave Draza my American

carbine, I told him he never did receive
Allied jets and other material to fight
this war. I had a deep sadness in my
heart. I could hardly talk. In fact, tears
rolled down my cheeks. Believe you
me, it was a sad situation.

I thanked Draza for returning to
America our American airmen and al-
lies. What else could I say but, 'Hvala
za sve" - Thank you for everything.'

We parted, our airmen, Jibby, and
I, waving to Draza. The Chetnik rifles
saluted long in the morning.

For the trip back to the Boljanic
airstrip, Draza gave us 40 Chetniks, led
by "Shane", the champion skier of Yu-
goslavia - he really knew the moun-
tains in the snow and would help carry
us over the hardships - and Major
Blagojevich as my liaison officer. We
slowly took through the Zvezda plan-
ina, over to Stog, across the Krivaja
River, across the Ozren mountains,
stopping for Serbian Orthodox church
services at the monastery, and on to
Boljanic where our brave American
airmen, Jibby, and I, were evacuated
on December 27, 1944.

Glory to Draza!"
-Standing ovation-

Captain Nick A. Lalich
May 31, 1994

Chicago, IL U.S.A.

Captain Nick Lalich (center) with two rescued American WWII airmen,
Curtis Diles (left) and Milton Friend (right) at Halyard Mission 50th
anniversary reunion, Chicago May 30, 1994. Photo: Rebic collection
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ПИШЕ: Андреја КОМНЕНОВИЋ

Сједињене Америчке Државе
су у предизборној грозници;
учестале демонстрације узи-

мају маха; забрињавајуће сцене не-
реда на улицама великих градова
нису реткост; расна напетост и
мржња су у порасту; леви попули-
стички, марксистички и анархи-
стички покрети из амфитеатара
универзитета прелазе у политички
мејнстрим; главни медији чврсто
стоје уз одређене политичке агенде
и кандидате; Холивуд и музичка
индустрија рефлектују читав низ
радикалних захтева и идеја. Исто-
времено, америчке трупе учествују
у ратним интервенцијама у неким
далеким крајевима света о којима
готово нико ништа не зна.  Не, ово
није друштвена дијагноза посто је -
ћег историјско-политичког трену т -
ка у Сједињеним Државама које
по литички предводи администра-
ција председника Доналда Трампа.
Ово је опис околности које су на
власт 1968. и 1969. године довеле
је дног од најутицајнијих америч-
ких председника у новијој историји
САД, конзервативног републи-
канца Ричарда Никсона.

Ричард Никсон, 37. председник
САД, дошао је на власт на таласу
огромних друштвених немира и не-
за довољства. Заправо, он свој по-
ли тички успех дугује
при  лагођа вању сопственог поли-
тичког активизма једној изразито
ефектној кованици коју је уобли-
чио и експлоатисао током председ-
ничке кампање 1968. и првих дана
своје администрације 1969, а која
на врло моћан и свеобухватан на -
чин описује основни узрок њего-
вог, тада се чинило, вртоглавог
политичког успеха. У питању је
појам ”тиха већина” (silent majority)
који указује на неодређену, али ве-
лику групу грађана у земљи у којој
се они не усуђују да јавно изража-
вају своја друштвено-политичка
мишљења. Тиха већина је довела и
одржавала Ричарда Никсона на
власти, али тиха већина је и мотор
политичког успеха председника
Доналда Трампа, неколико деце-
нија касније.

На страну што ће комбинација
кардиналних грешака, лоших про-
цена, осионости и бахатости кош-
тати једног од најбрилијантнијих
политичких умова и иноватора
сопствене председничке каријере,
доп ринос председника Ричарда
Ни к сона разумевању америчког
политичког система је немерљив.

Сав тај амерички народ
тренутно престрављен да
слободно исказује своје

политичке ставове,
заправо гласа на

изборима, а избори
гарантују тајност гласања
при чему нема опасности

од повређивања било кога
међу ултра сензитивним,

али веома агресивним
претендентима на
друштвену савест

Када је у телевизијском об ра ћа -
њу нацији 3. новембра 1969. затра-
жио подршку својих грађана за
план његове администрације о по-
степеном окончању непотребних
прекоокеанских војних авантура, у
првом реду рата у Вијетнаму, Ник-
сон је описао начин на који аме-
рички политички систем реагује на
изузетно агресивну и радикалну
кампању мањинских политичких
опција са готово неограниченим
приступом средствима јавног
мњења.”И тако вечерас — од вас,
велике и тихе већине мојих драгих
Американаца — тражим подршку
и помоћ”, указујући на оне Амери-
канце који се нису прикључивали
чинило се никад масовнијим де-
монстрацијама против Вијетнам-
ског рата у то време. Ти грађани су
одбијали да се приклоне једној из-
разито левој антиратној контракул-
тури, као озбиљном друштвеном
покрету, уједно клонећи се било
каквог учешћа у таквој врсти јав-
ног дискурса. Једноставно речено,
Ри чард Никсон је идентификовао
доминантну групу просечних Аме-
риканаца који су се налазили у по-
тпуној сенци активистичких медија
и изузетно гласне мањине чија ми -
ш љења доминирају јавним мње-

њем. Чинило се крајем 1960-тих го-
дина да друштвене околности по -
пут расних и уличних немира,
ог ромних студентских протеста са
полицијским интервенцијама по
универзитетским кампусима, уче-
сталих подметнутих пожара у град-
ским језгрима великих градова и
атентата на истакнуте политичке
лидере попут велечасног Мартина
Лутера Кинга или федералног сек-
ретара правде и председничког
кан дидата Роберта Кенедија -нај -
више одговарају политичкој струји
која своју снагу црпи из друштве-
ног хаоса, усмеравајући га кроз
брижљиво неговање незадовољ-
ства у одређенe њима жељенe пра -
вце.  

Судећи само на основу но ви-
 нарских извештаја и јавне рето-
рике, засигурно се чинило да су
Сједињене Државе сазреле за ради-
калне промене. Но, у таквим ситуа-
цијама политички систем реагује
на потпуно супротан начин, тра-
жећи стабилизацију и смиривање
ситуације кроз оне снаге које су но-
сиоци платформе реда и закона.

Данас се несумњиво као носи-
лац тог вапаја за успостављањем
реда и закона намеће актуелни 45.
председник САД, Доналд Трамп.
Међутим, што се доприноса по-
тпуно новим феноменима и начи-
ни ма разумевања америчког
по  литичког система тиче, Доналд
Трамп је успео да превазиђе и Ри-
чарда Никсона. Током његове пре -
д седничке кампање 2016. године и
до садашњег председничког ман-
дата он је успео да редефинише го-
тово све до сада познате системске
параметре, уједно афирмишући од-
ређене старе феномене, попут по-
менуте ”тихе већине”, али и смисла
и домашаја предизборних анкета у
21. веку. Уз све ово, администра-
ција садашњег председника се су-
очава са, како се показује, највећим
глобалним изазовом, уз два светска
рата из прошлог века, а то је пан-
демија коронавируса, са несагле-
дивим последицама по читаво
човечанство.

Недавно је у јавном мњењу као
бомба одјекнула једна врло инди-
кативна студија реномираног Кејто
института, према којој се чак 62
процента Американаца изјаснило
да гаје политичке ставове за које

Америка уочи избора
Скоро две трећине Американаца не сме јавно да каже шта мисли, због репресивних закона на којима је
инсистирала Демократска странка. Ови Американци, тзв. тиха већина, били су одлучујући за претходну
Трампову победу. Због њих је његов успех и сада готово неминован

Политика

страхују да их деле са другима.
Дакле, готово две трећине америч-
ког друштва тврди како их тре-
нутна политичка клима спречава да
искажу своје позиције због тога
што им се чини да би то могло да
увреди некога или да их кошта не-
сагледивих последица.  Иста врста
анкете је рађена и 2017, током прве
године власти администрације
председника Доналда Трампа и
тада се чак 58 процената Америка-
наца изјаснило да нису у могућно-
сти да слободно деле своје
политичке ставове.  

Ова невероватна појава само-
цензуре рођене, не у страху од вла-
с ти како то обично бива у
не слободним друштвима, већ у
страху да се неко од припадника
ис торијски рањивих група или
агресивних монополиста на интер-
претирање исправности, не увреде,
постаје све интензивнија у америч-
ком јавном дискурсу. Страх од јав-
ног изношења политичких ставова
превазилази партијске линије,
дакле, деле га готово приближно и
републиканци и демократе, али и
тзв. независни гласачи.

Страх од последица повређи-
вања изношењем ”непожељних”
политичких ставова је, додуше, по-
тпуно утемељен. Људи су на све
стране узнемирени или се отпуш-
тају са посла због, рецимо, поли-
тичких постова на друштвеним
мрежама, студенти се из истих раз-
лога избацују са универзитета, ве-
лике корпорације повлаче своја
спонзорства или рекламе, итд.
Звер политичке коректности чини
се дивљијом него икада, а читава
култура ускраћивања услуга као
казнене мере према ентитетима са
непожељним политичким ставо-
вима, добила је и свој назив ”кул-
тура отказивања” (cancel culture) и
она се посебно испољава у про-
стору друштвених мрежа и то
према личностима са одређеним
нивоом препознатљивости.

Не треба бити геније па уочити
случајеве очите хипокризије при-
ли ком испољавања културе откази-
ва ња, где се због бриге за
ко рпоративним профитом реагује
другачије, рецимо, на кинеском у
односу на америчко тржиште. Тако
је критика тренутне кинеске поли-
тике која потискује демократију у

Америка: 
Демонстрације агресивне мањине
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Хонг Конгу врло непожељна за од-
ређене велике корпорације, којима
чување постојећих тржишних по-
зиција тренутно нема алтернативу.
За земљу која је прва у историји
света гарантовала пуну слободу го-
вора, изражавања и окупљања и то
кроз свој изузетно либерални
Устав као највиши акт, овакав раз-
вој догађаја удара на саме фунда-
менталне вредности на којима
почива њено друштво.

Као симбол протеста
уплашеног народа против
самоцензуре и подивљале

субкултуре политичке
коректности појављује се

управо Доналд Трамп.
Овај потпуно атипични

свеж политичар, познат је
по томе што не само да

говори оно што мисли, већ
не преза од саопштавања

готово свега што му падне
на ум у датом тренутку
Међутим, сав тај амерички

народ тренутно престрављен да
слободно исказује своје политичке
ставове, заправо гласа на изборима,
а избори гарантују тајност гласања
при чему нема опасности од повре-
ђивања било кога међу ултра сен-
зитивним, али веома агресивним
претендентима на друштвену са-
вест. Као симбол протеста уплаше-
ног народа против самоцензуре и
подивљале субкултуре политичке
коректности појављује се управо
Доналд Трамп. Овај потпуно ати-
пични свеж политичар, познат је по
томе што не само да говори оно
што мисли, већ не преза од са-
општавања готово свега што му
падне на ум у датом тренутку.

Садашњи 45. по реду амерички
председник је допринео афирма-
цији и проширењу дејства још јед-
ног феномена политичке теорије и
то на највишем нивоу. У питању је
тзв. Бредли ефекат, чија се су-
штина своди на веродостојност
предизборних анкета и значајног
диспаритета између онога на шта
анкете указују и касније забележе-
ног изборног резултата.

Наиме, предизборне анкете у
Сједињеним Државама пате од јед-
ног техничког недостатака који оз-
биљно уздрмава читаву индустрију
истраживања јавног мњења. Узо-
рак код политичких анкета се, за
разлику од научних или комер-
цијалних, у великом обиму и даље
заснива на употреби фиксних теле-
фона, што је у ери тзв. паметних те-
лефона потпуно анахроно. Узорак
се, дакле, махом базира на дома-
ћинству уместо на појединцу. Раз-
лог за ослањање на фиксне
телефоне јесте узимање у обзир
ставова две или три генерације
укућана једног домаћинства, што
доприноси квалитету узорка. Ме-
ђутим, данас широм Сједињених
Држава фиксне телефонске линије
готово у потпуности одумиру у
приватним домовима.  Њихово
увођење и одржавање просечни
Американац избегава и из практич-
них разлога, јер њих користе разни
промотери који сувише често доса-
ђују својим електронски генериса-
ним позивима. Са друге стране,
”паметни” мобилни телефони апсо-
лутно доминирају у односу на
одавно превазиђене жичане теле-
фоне.  Тек понегде може да се нађе
не  ко домаћинство са фиксним теле -

фо ном, који опстаје искључиво зах -
ва љујући некаквој старијој и те х-
нички несофистицираној особи која
га и даље користи. Не тако да вно,
агенције за предизборне анкете су
свој узорак у потпуности базирале
на јавном телефонском именику,
тзв. белим страницама, где су се по
аутоматизму уписивали бро је ви те-
лефона готово свих домаћи н става.
Чини се, међутим, да се да  нашње
предизборне агенције те ш ко носе са
технолошким напре т к ом у сфери
политичких ис    тра живања. Овај тех-
нолошки скок не са мо да угрожава
конципирање узо рака, већ и по-
словну репута  цију, а самим тим и п -
ро    фитабилност читаве индустрије
предизборних ис тра живања.

Уз све ово, један специфичан
об лик већ поменутог Бредли ефе -
кта, који се односи на председника
Доналда Трампа, објашњава зашто
није паметно ослањати се на пре-
дизборне анкете и зашто постоји
пре већа него мања шанса да ће
његов реизбор у новембру бити
нова-стара политичка реалност.
Но, потребно је прво објаснити су-
штину овог феномена политичке
теорије.

Године 1982, дугогодишњи де-
мократски градоначелник Лос
Анђелеса, Том Бредли, који је био
Афроамериканац, одлучио је да се
ка ндидује на изборима за гувер-
нера Калифорније против тадаш-
њег секретара за правду у тој
са везној држави, Џорџа Дукме-
џиана, иначе јерменског порекла и
при падника беле већине. Све пре-
дизборне анкете без изузетка ука-
зивале су на озбиљно вођство Тома
Бредлија, док су излазне анкете ра-
ђене на самим бирачким местима
омогућиле појединим водећим ме-
дијима у Калифорнији, попут Сан
Франциско хроникла, да самоуве-
рено прогнозирају Бредлијеву
убедљиву победу. Но, упркос овак-
вим прогнозама, победу на избори -
ма за гувернера односи Дук  меџиан,
док су политиколози убрзо приме-
тили до тада незамисливу али
ужасно просту чињеницу да анке-
тирани грађани, односно чланови
анкетираних домаћинстава, могу и
да лажу анкетаре, односно, прециз-
није речено, не морају нужно да го-
воре оно што мисле када
одговарају на њихова питања.
Наиме, мно гим републиканским
гласачима у Калифорнији је још
тада било врло непријатно да јавно
изнесу свој став чија би последица
била неподржавање афроамерич-
ког кандидата на гувернерским из-
борима. Просто, страх од било
какве повезаности са нечим што
би, чак и у најекстремнијим интер-
претаци ја ма, могло да се тумачи
као елемент расизма, проузроковао
је лагање анкетираних грађана и
резултат у великом раскораку са
предизборним прогнозама.

Иако се Бредли ефекат најпре
односи на непријатност анкетира-
них субјеката да саопште своје не-
подржавање кандидата из редова
историјски дискриминисаних и
угрожених група, његов домашај је
много шири. Овај ефекат обухвата
све ситуације неверодостојног од-
го  варања на питања анкетара руко-
во ђене страхом да изнесени
ста вови случајно не алудирају на
нешто нечасно и не повуку за
собом интерпретације које би
могле да разоре нечију репутацију.

Од 1982. године и Томаса Бред-
лија до данас, Сједињене Државе
су се доста промениле без обзира

што и у измењеним околностима
могу да се примете одређене доми-
нантне политичке и социолошке
константе. Једна од тих константи
тиче се управо људи који углавном
јавно не исказују своје ставове,
припадају ”тихој већини” и обу-
хваћени су Бредли ефектом. Њих
данас препознајемо као ”стидљиве
Трамписте” и они су главни фактор
републиканским оптимистима за
предвиђање њеновог успеха пред-
седника Трампа на предстојећим
председничким изборима. Или се
бар тако показало током претход-
ног председничког изборног ци-
клуса, када је неколико стотина
најразличитијих националних и ре-
гионалних анкета самоуверено и
потпуно погрешно предвидело по-
беду демократског кандидата Хи-
лари Клинтон. Од читавог тог низа

предизборних истраживања разно-
врсних аутора, само се једна анкета
конзистентно показивала тачном,
предвидевши Трампов изборни
успех кроз регистровање појаве
стидљивих Трамписта, посебно у
државама постиндустријског сред-
њег запада, попут Пенсилваније,
Висконсина и Мичигена. Ове
државе биле су заправо и кључ
Трамповог изборног успеха.

С обзиром на тренутни развој
догађаја и изражену медијску сна-
лажљивост и ефектност поруке
председника Трампа приликом ње-
гових директних и неометаних ко-
муникација са бирачима, лако је
претпоставити да је сличан сцена-
рио за успех готово неминован.

Аутор чланка је адвокат 
из Атланте

Фактор корона
И долазимо до последњег, трећег елемента који додатно компликује

поуздано прогнозирање победника председничких избора у новембру. У
питању су, наравно, размере последица пандемије коронавирусом, што
је вероватно и највећи изазов америчког друштва још од завршетка Дру-
гог светског рата до данас. Јако је тешко оцењивати утицај овог фактора
у мору противречних информација и времену када се тек постепено саз-
нају нове чињенице и квалификују одређене реакције органа власти на
развој догађаја.  Политизација овог проблема на којој инсистирају ме-
дији опседнути критиком администрације председника Трампа додатно
отежавају валидно сагледавање стања.

Још ако се у обзир узму инсистирање критичара председника Трампа
на мерама заштите, па накнадно затварање очију код немања мера за-
штите приликом масовних протеста његових политичких противника,
који се непрекидно одвијају по америчким градовима, долазимо до споз-
наје још једног нивоа хипокризије већ ендемичног за америчко друштво.
Питање борбе против заразе коронавирусом у највећој мери припада са-
везним државама које мерама приступају у координацији са федерал-
ном институцијом Центар за контролу заразе из Атланте, са задужењем
да између осталог прати све чињенице везане за епидемију, организује
истраживања, прикупља податке и издаје упутства о понашању.  Феде-
рална влада доноси неке најосновније мере које се тичу система заштите
јавног здравља и јавне безбедности, попут забране путовања. Федерална
влада је и позвана да реагује у ситуацијама било какве врсте непогода,
а оно што је најважније, кроз своје огромне могућности додатног фи-
нансирања, у стању је да остварује одређену контролу над процесом.
Све остало је, дакле, у директној надлежности савезних држава тј. њи-
хових гувернера који у демократским државама често дају све од себе да
се што израженије разилазе од политике Трампове администрације.

Политизована су сва питања везана за коронавирус. Од тога да ли
председник у довољној мери слуша препоруке свог стручног тима,
преко комуникације са гувернерима савезних држава у вези са коорди-
нацијом одговора на пандемију, па све до адекватног третмана и руко-
вођења радом на медицинским истраживањима, што се у првом реду
односи на производњу вакцина – све пада под удар неуморне критике.
Опоненти посебно непријатељски дочекују тенденцију председника
Трампа да не подржава стриктне рестриктивне мере појединих држава
и охрабрује максимално могуће отварање економије у датим условима.

У светлу поменуте наглашене политизације треба посматрати и
најаву председника Трампа да он можда посегне и за одлагањем датума
новембарских избора за председника, представнички дом Конгреса и
једну трећину Сената због пандемије коронавируса и најаве општег гла-
сања путем поште. Иако председник Трамп нема могућност да то уради
мимо тренутног сазива Представничког дома Конгреса у коме његови
републиканци немају већину, уз очигледну конфузију које стварају
правне празнине у Уставу и политичке специфичности савезних држава,
ова најава човека познатог по томе да јавно саопштава готово све о чему
размишља, илуструје степен политичке несигурности америчког
друштва у ова предизборна времена.

Уосталом, Трампова јавно изражена бојазан да кругови које он
ефектно назива ”дубоком државом” покушавају да одложе обавешта-
вање јавности о позитивним помацима у вези са истраживањима трет-
мана коронавируса указује на размере политичке употребе ове кризе.
Посебно је у том светлу истицао федералну агенцију за храну и лекове
FDA и информације које је примио о настојањима да се изнутра спречи
стављање у употребу евентуалних спасоносних анти-ковид третмана пре
новембарских избора.  

Као председник који је још и пре пандемије био препознат по релак-
сирању читавог низа регулаторних терета, посебно оних који се тичу
експерименталних метода лечења тешких обољења, председник Трамп
је најавио своје ванредно одобравање употребе конвалесцентне плазме
као третмана за лечење коронавируса. У питању је крвни продукт богат
антителима узет од особа које су преживеле инфекцију коронавирусом.
У сваком случају, треба очекивати не само опстанак већ и интензиви-
рање политичке употребе питања коронавируса, чега је председник
Трамп апсолутно свестан и за шта је донекле унапред припремљен.
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Историја и стварност
Mи, овде рођени у слободном свету, који имамо
српско наслеђе, нисмо љути на председника Вучића
што је морао да потпише документ о економској 
но р мализацији. Разочарани смо што нас и даље
вређа непоштовањем наших предака 
са еклатантним занемаривањем стварних 
ис торијских догађаја

History and reality 
We, here born in the free world, who are of Serbian
heritage are not angry with President Vučić for having
to sign a document of economic normalization, 
we are disappointed that he continues to insult us by
disrespecting our predecessors with blatant 
disregard of actual historical events

Вашингтонски споразум Washington Agreement

Недавно се у Вашингтону до-
годило неколико главних
светских догађаја. Прво, ми-

ровни споразум између Израела и
две арапске државе, Бахреина и Ује -
дињених Арапских Емирата, и
друго, споразум о економској нор-
мализацији између Србије и „Кос о -
ва“. Током оба ова значајна до     гађаја
посредовао је амерички пр е  д седник
Доналд Џ. Трамп, а оба су потписали
лидери поменутих земаља.

Председник Вучић наишао је на
оштре критике како у Србији, тако
и у дијаспори, под оптужбом да је
„преписао Косово“ (што, иначе,
није тачно). Ова оштра оцена пред-
седника Вучића је неправедна. Тре -
ба се вратити у историју да би се
утврдило ко је крив за ситуацију на
Косову и на свим осталим српским
територијама. Нажалост, у Србији
се у школама не учи и не говори се
у медијама о следећем:

- 29. новембра 1943. године,
Ко мунистичка партија Југославије
(КПЈ) на челу са Јосипом Брозом
Титом поделила је Краљевину на
шест република и две аутономне
об ласти по такозваним „етничким
линијама“, на штету српског на-
рода. Срби су били претежна ве ћи -
на у најмање 4 републике, док су
чи  нили више од 30% становништва
у Републици Хрватској. Две ауто-
но мне регије (Косово и Метохија,
и Војводина) су изузете из Србије
за албанску и мађарску мањину
које су чиниле око 15% станов-
ништва те републике. Нигде у Ти-
товој Југославији није било
ау тономних регија за Србе. Титова
по литика сажета је у једну паролу,
„слаба Србија јака Југославија“.
Све је то учињено у складу са резо-
луцијом 4. конгреса КПЈ одржаног
у Дрездену 1928. године.

Дакле, кривица за потписивање
Споразума о економској нормали-
зацији са Косовом која је последи -
ца Титове политике, није на
пре  д седнику Вучићу. Међутим,
збу њујуће је што председник Ву -
чић наставља да велича оне који су
десетковали Србију, српску нацију
и Српску православну цркву. Јед-
нако је збуњујуће што његов мини-
стар спољних послова, Ивица
Дачић, лидер Социјалистичке пар-
т ије Србије (наследник КПЈ) отвор -
е  но велича Тита и ре во луционар не
комунисте који су били одговорни
за убиство више од сто хиљада
Срба током и после Другог свет-
ског рата. Министар Дачић такође
смело признаје да представља и
дијаспору! Невероватно!

Прошла је још једна година без
већег напретка у вези са давно за-
каснелим националним помирењем
у Србији. У ствари, чини се да је
све више било усредсређено на са-
кривање истине о генералу Михаи-
ловићу и краљевској војсци, којом
је командовао, него што је било по-
мирење са тим ко је заиста спасио

преко 500 америчких ваздухопло-
ваца. Такође, уложен је велики на -
пор да се „поново изгради нација“
на темељу лажи. Председник Ву -
чић својим поступцима уверава
Србе да ће заборављањем њихове
про шлости и ревизијом исто-
ријских догађаја по партијским ли-
нијама, ствари бити боље. Али,
неће. Биће само горе, јер је нација
која је неука за своју прошлост осу-
ђена да понови своју историју. Мо-
жемо се само надати и молити, да
мудрост превлада у српском руко-
водству.

Дакле, ми, овде рођени у сло-
бодном свету, који имамо српско
наслеђе, нисмо љути на председ-
ника Вучића што је морао да по-
тпише документ о економској
но р мализацији. Разочарани смо
што нас и даље вређа непоштова-
њем наших предака са еклатантним
занемаривањем стварних ис то-
ријских догађаја! Као што смо већ
назначили, спремни смо да помог-
немо, али не на штету истине.

Душан Иванчевић
Секретар, ОСЧ „Равна Гора“

Recently a couple of major
world events took place in
Washington D.C.  First, a

peace agreement between Israel and
two Arab nations, Bahrain and the
United Arab Emirates, and second,
the economic normalization agree-
ment between Serbia and “Kosovo”.
Both of these momentous events were
brokered by U.S. President Donald J.
Trump and both were respectively
signed by the leaders of said coun-
tries.

President Vučić was met with
harsh criticism in Serbia as well as in
the diaspora, accusing him of “sign-
ing away” Kosovo (which, by the
way, is not true). This harsh assess-
ment of President Vučić is unfair. One
needs to go back in history to find out
who is at fault for the situation in
Kosovo and all other Serbian territo-
ries. Sadly, the following is not taught
in schools or talked about in the media
in Serbia:

On November 29, 1943, the Com-
munist Party of Yugoslavia (CPY) led
by Josip Broz Tito divided the King-
dom into six republics and two au-
tonomous regions along so-called

“ethnic lines” at the expense of the
Serbian people. Serbs were the over-
whelming majority in at least 4 of the
republics while making up more than
30% of the population in the republic
of Croatia. Two autonomous regions
were carved out of Serbia (Kosovo &
Metohija and Vojvodina) for the Al-
banian and Hungarian minorities
which made up about 15% of that re-
public’s population. There were no
autonomous regions for Serbs any-
where in Tito’s Yugoslavia. Tito’s
policy was summed up in one slogan,
“a weak Serbia equals a strong Yu-
goslavia “. All this was done in ac-
cordance with the resolution of the 4th
Congress of the CPY held in Dresden
in 1928.

So, the fault for signing the Eco-
nomic Normalization Agreement with
Kosovo resulting from consequences
of Tito’s policies, does not lie with
President Vučić. However, it is be-
wildering that President Vučić con-
tinues glorifying those who decimated
Serbia, the Serbian nation and the Ser-
bian Orthodox Church. It is equally
perplexing that his Serbian Foreign
Affairs Minister Ivica Dačić, leader of
the Socialist Party of Serbia (succes-
sor to the CPY) openly glorifies Tito
and the revolutionary communists
who were responsible for killing over
a hundred thousand Serbs during and
after WWII. Minister Dačić also
boldly professes he represents the di-
aspora! Highly unlikely!

Another year has passed without
much progress regarding Serbia’s
long overdue national reconciliation.
In fact, there seems to have been more
focus geared at hiding the truth about
General Mihailović and the Kings
Army he was in command of than
coming to terms with who really res-
cued over 500 American Airmen.
Also, much effort has been made to
“re-build a nation” upon a foundation
of falsehoods. President Vučić assures
Serbs with his actions, that by forget-
ting their past and revising historical
events along party lines, things will
get better. But it won’t.It will only get
worse because a nation that is igno-
rant of its past is doomed to repeat its
history. We can only hope and pray,
that by the grace of God, wisdom pre-
vails in the Serbian leadership.

So, we here born in the free world,
who are of Serbian heritage are not
angry with President Vučić for having
to sign a document of economic nor-
malization, we are disappointed that
he continues to insult us by disre-
specting our predecessors with blatant
disregard of actual historical events!
As we have indicated before, we are
willing to help, but not at the expense
of truth.

Dušan Ivančević
Secretary, OSC „Ravna Gora“

Председник Вучић у Прањанима, 26. септембра. Још једном није на
недвосмислен начин поменуо заслуге четника у процесу спашавања

савезничких пилота. ФОТО: Мисија ‘’Халијард’’
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Museum Cicina Koliba
The museum Cicina Koliba will be the first of its kind in
the world and will provide a centre for the collection and
preservation of valuable historical artifacts and
memorabilia, for the benefit of historians and previous
generations who were maliciously deceived regarding the
truth of these events during the Second World War

Музеј Чичина колиба
Музеј „Чичина колиба“ ће бити први такав пројекат
у свету са циљем да прикупља и сачува вредне
историјске предмете за добробит историчара и
претходних генерација којима су лажно
представљени догађаји из 
Другог светског рата

Australia Аустралија

Оn the occasion of the 75th An-
niversary of the death of eter-
nal martyr General Dragoljub

“Draza” Mihailovic, the Organisation
of Serbian Chetniks “Ravna Gora” for
Australia, has decided to fund and
create a museum dedicated to the
General on the grounds of the Serbian
Orthodox Monastery St. Sava New
Kalenic in Canberra ACT. With the
blessing of his Grace Bishop Siluan
the Metropolitanate of the Australian
and New Zealand Serbian Orthodox
Church, the museum “CICINA
KOLIBA” will be created in dedica-
tion of the General himself alongside
his fighting men, the Third Serbian
Uprising and the Ravna Gora Chetnik
Movement.

In 2004, the central committee for
Organization of Serbian Chetniks
“Ravna Gora” for Australia realised a
dream and built the first ever “CIC-
INA KOLIBA” on the holy grounds
of the St. Sava Monastery in Can-
berra, in dedication of the leader of
the Third Serbian Uprising, General
Dragoljub “Draza”Mihailovic and his
Chetniks. It was built in memory of
the late General, with the idea and
dream of creating a museum where
many important historical artefacts
and memorabilia could be displayed
and viewed by the public.

The museum “CICINA KOLIBA”
will be the first of its kind in the world
and will provide a centre for the col-
lection and preservation of valuable
historical artifacts and memorabilia,
for the benefit of historians and previ-
ous generations who were maliciously
deceived regarding the truth of these
events during the Second World War.
The museum “CICINA KOLIBA”
project team are now collecting and
organising material for the display,
currently working on display cabinets
for the artifacts. But without the help
of the Serbian community and the do-
nations of memorabilia, this project
will not be possible. Special appeal
goes to the surviving fighters of the
Ravna Gora Movement, their children
and all Serbians who have in their
possession historic items for the mu-
seum, to contact one of our project
members bellow. Every donation of
this kind will be acknowledged in
writing and every item on show in the
museum “CICINA KOLIBA” will
provide the donners name in the de-
scription. 

The best way to help create this
project a reality is to help donate
something from our list below.

We are currently looking for:
Artefacts from the First World

War/Kingdom of Serbia (1914 –
1918), the Second World War/King-
dom of Yugoslavia (1941 – 1945) and
Serbian emigration after the war in
Australia and the free world (1945 –
today). Such artifacts could include:
badges/pins (kokarde), medals/orders,
newspapers/magazines, books, photo-
graphs, important historical docu-
ments and other valuable

memorabilia. These artifacts will act
as a home and a shrine for the golden
memorial statue of General Dragoljub
“Draza” Mihailovic erected inside the
“Koliba”, and in memory of all those
who lost their lives fighting for the
“Cross of Honour and Golden Free-
dom”.

The museum is set to open next
year on the 17th of July 2021, com-
memorating the 75th Anniversary of
the death of eternal martyr General
Dragoljub “Draza” Mihailovic on the
annual “Drazin Dan” held at the Ser-
bian Orthodox Monastery St. Sava
New Kalenic in Canberra ACT.

For donations (memorabilia or
monetary), questions or consultations
please consult one of our OSC”RG”
Australia members involved in the
“CICINA KOLIBA” museum proj-
ect:

Contact for Sydney: Aleksandar
Uzelac: aleks.uzelac02@gmail.com

Contact for Victoria: Savo Ko-
vacevic: s.kovacevic1389@hot-
mail.com

Secretary Savo Kovacevic
President Novak Despic

Уславу и част 75-годишњице
од мученичког страдања Ђе-
нерала Драгољуба Драже

Михаиловића, Организација
Српских Четника „Равна Гора“ за
Аустралију је донела одлуку да фи-
нансира оснивање музеја у част Ђе-
нерала на одређеном месту код
Српског православног Манастира
„Свети Сава“ - Нови Каленић код
Канбере. Са благословом Његовог
Преосвештенства Г. Силуана, Епи-
скопа Митрополије аустралијско-
новозеландске Српске православне
цркве, музеј „Чичина Колиба“ ће се
покренути у част неумрлог ђене-
рала, као и његових честитих сабо-
раца, Трећег српског устанка и
Равногорског четничког покрета.

Године 2004. Централна управа
Организације српских четника
„Равна Гора“ за Аустралију је
остварила свој сан саградивши
прву „Чичину колибу“ на светој
земљи Манастира „Свети Сава“
код Канбере, у славу и част вожда
Трећег српског устанка, ђенерала
Драгољуба „Драже“ Михаиловића
и његових четника.  Колиба је саг-
рађена у спомен ђенерала, са
идејом да се ту покрене музеј где ће
стално бити изложени важни исто-
ријски предмети, отворени за по-
сматрање за све доброжелатеље.

Музеј „Чичина колиба“ ће бити
први такав пројекат у свету са
циљем да прикупља и сачува
вредне историјске предмете за доб-
робит историчара и претходних ге-
нерација којима су лажно
представљени догађаји из Другог
Светског Рата. Тим Музеја
„Чичина колиба“ је у процесу при-
купљања и организовања мате-
ријала за поставке, припремајући
кабинете за излагање предмета.
Али, без помоћи и подршке српске
заједнице и прилога у виду пред-
мета за поставке, овај пројекат неће
имати жељени успех. Посебан апел
шаљемо преживелим борцима Рав-
ногорског покрета, њиховој деци и
свим оним честитим Србима и
Српкињама који у свом поседу
имају важне предмете за музејску
поставку. Вас позивамо, драга
браћо и сестре, да контактирате
чланове нашег тима. Свака дони-
рана поставка ће бити писмено
укњижена и увршћена у Музеју
„Чичина колиба“, са именом даро-
давца.

Најбољи начин да овај наш
првобитни сан претворимо у реал-
ност је да се приложе поставке из
следећих категорија.

Тренутно тражимо:
Предмете из Првог светског

рата/Краљевина Србија (1914-
1918), Други светски рат/Краље-
вина Југославија (1941-1945), као и
из живота српских емиграната
после рата у Аустралији и широм
слободног света (од 1945. до сада).
Предмети могу да буду следећи:
значке (кокарде), медаље/ордења,
новине/часописи, књиге, фотогра-
фије, важни историјски документи
и друге драгоцености. Поставка ће
служити као трајно сећање на
борбу славног Чиче, чија златна
биста је постављена унутар колибе,
као спомен на све оне који животе
своје положише борећи се за „Крст
часни и слободу златну“.  

Циљ нам је да се Музеј отвори
следеће године, то јест, 17. јула
2021, када се буде обележавало 75
година од мученичке смрти ђене-
рала Драгољуба „Драже“ Михаило-
вића, у Манастиру „Свети Сава“ -
Нови Каленић код Канбере.

За прилоге (поставке и новчане),
или ако имате питања или корисне
савете, слободно се обратите чла-
новима ОСЧ „Равна Гора“ за Ауст-
ралију који су укључени у пројекат
Музеј „Чичина колиба“:

Контакт за Сиднеј: Алексан-
дар Узелац aleks.uzelac02@
gmail.com

Контакт за Викторију: Саво
Ковачевић: s.kovacevic1389@hot-
mail.com

Саво Ковачевић, секретар
Новак Деспић, председник
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ПИШЕ: Верољуб МАЛЕТИЋ

СУБНОР Србца је деценијама
послије рата користио  раз-
личите податке и о погину-

лим борцима, и о цивилним
жртвама, као и о преживјелим бор-
цима. У матичним књигама које су
устројене 60-их година 20. вијека
пописано је 294 погинула борца
НОР-а, 258 жртава фашистичког
терора и 868 преживјелих бораца
''Народноослободилачке војске''.
Ако се погледа структура од кога
су страдале цивилне жртве, стање,
према њиховим књигама, је сље-
деће:

- од усташа 161, од четника
55, од Нијемаца 36. 

Седамдесетих и осамдесетих го-
дина СУБНОР барата подацима о
395 погинулих бораца и 285 жртава
фашистичког терора. У том пе-
риоду, од 1970. до 1985, подигнути
су споменици погинулим борцима
и цивилним жртвама у 15 села
србачке општине. Оно што одмах
упада у очи је чињеница да нема
споменика у Кобашу, гдје су
усташе починиле најтежи злочин.

И 71 годину послије рата СУБ-
НОР дјелује по истој матрици. У
тој публикацији из 2016. године на-
ведено је да на подручју општине
Србац има укупно 974 жртве рата
1941-1945, и то 457 бораца НОР,
506 цивилних жртава и 11 припад-
нике Војске Краљевине Југославије
(мисли се на ратне заробљенике
који су умрли у неком од логора).

Нећемо се бавити бројем пре-
живјелих бораца, који је енормно
порастао, толико година послије
рата, нити великим порастом броја
погинулих бораца НОР-а, али се
морамо осврнути на поступке СУБ-
НОР-а којима се и даље прикривају
усташки злочини и ниподаштавају
српске жртве. Поготово што је та
публикација о жртвама, по уводној
ријечи њених приређивача нешто
чему треба „обезбиједити трајну за-
штиту, како унутар ОО СУБНОР-а,
тако и других институција као што
су Архив Републике Српске, На-
родне и универзитетске библиотеке
Републике Српске, Музеј Репуб-

лике Српске, Академија наука и
умјетности Републике Српске и
други.“

Значи, ово је „истина“ у коју се
не смије дирати.

А гдје су жртве комунистичког
терора? Гдје је преко 100 бораца
четничких јединица са подручја
ове општине, од којих су многи из-
гинули борећи се против усташа?
Гдје су Живојин Божић и Душан
Мачковић, који су погинули осло-
бађајући Србац од усташа, септем-
бра 1942.? Јел то нису жртве рата?
По СУБНОР-у, нису.

Оно што посебно боде очи су
спомен обиљежја. Зашто ни данас
нема спомен обиљежја жртвама
усташког терора у Кобашу? Зашто
општинска организација СУБНОР-
а никада није у својим манифеста-
цијама обиљежила то страдање и
поменула те жртве? Од августовске
рације 1941. они помињу само
страдале у Радињи, али зато што су
њихови остаци ексхумирани се-
дамдесетих година и пренешени на
гробље у Српцу, јер су се међу
жртвама налазили дјед и отац та-
дашњег предсједника општине и
високог комунистичког функцио-
нера Драге Ђајића.

Преко 50 страдалих у Кобашу и
околним селима и даље су забра-
њена тема, и даље не постоје у
СУБНОР-овим манифестацијама.
Али се зато покушава народу и
млађим генерацијама наметнути
„истина“ по којој су четници зло-
чинци, јер је у званичан календар
СУБНОР-ових манифестација увр-
штен један злочин четника у Новој
Веси, над 11 жена. Сваки злочин,
па и овај, треба осудити. Али сваки
злочин има и име злочинца, не
може се генерализовати и приписи-
вати читавој формацији или идео-
логији. За злочин у Новој Веси се
тачно зна ко га је извршио и зашто.
Зна се да га је извршио један чет-
ник из Брусника, као освету за уби-
ство своје мајке и малољетног
рођака, које су починиле управо
неке од тих жена, чији су мужеви,
очеви и браћа, претежно били у
усташким и домобранским форма-
цијама. То не оправдава злочин,
али је занимљиво да ни комуни-
стичке власти послије рата нису
процесуирале починиоца, већ је он
чак радио у милицији, да би га кас-
није један од рођака убијених убио,
за освету. 

Али опет се намеће питање
СУБНОР-у – зашто се раздвајају
жртве, по којој основи је тај злочин
већи од злочина усташа над 50 ци-
вила, и зашто се тим жртвама не
одаје никаква почаст? Да ли зато
што су жртве њихових коалицио-
них партнера из митровачке каз-
нионице?

Можда одговор на ова питања
лежи у чињеници да су многи, до
јуче, припадници усташких и до-
мобранских јединица промијенили
униформу и постали партизани и
самим тим били аболирани од зло-
чина који су починили. Познато је
да су многи српски сељаци из ових
крајева, који су били насилно мо-
билисани у партизанске јединице,

И данас крију усташке злочине
‘’Савез удружења бораца’’, тзв. Субнор, и 2020. године не обележава усташки покољ Срба у селу Кобаш код
Србца, јер су злочинци потом прешли у партизане 

Нова књига Верољуба Малетића: ‘’Комунистичко-усташка сарадња’’

послије рата покушавали да
остваре своја борачка права, али
нису успјевали, уколико нису били
чланови партије или ако за њих
није изјаву дао неко од локалних
партијаца. А какав је био став СУБ-
НОР-а када су у питању пре-
свучени домобрани и усташе,
најбоље ћемо видјети из њихове
документације. Тако у матичној
књизи преживјелих бораца НОР-а
за 11 муслимана из Босанског Ко-
баша стоји написано да су прије
ступања у НОВ били у домобра-
нима, а један од њих, Мумуковић
(Атиф) Ибрахим и у СС трупама.
То руководству СУБНОР-а није
сметало да их уврсте у борце НОР-
а, на основу чега су они отварили
сва борачка права и привилегије.
Интересантно је погледати и када
је тих 11 домобрана из Кобаша пре-
шло у партизанске јединице.
Двојица су приступили партиза-
нима у августу 1944, четворица у
септембру 1944, један у октобру
1944, а чак четворица у априлу
1945. године! И признат им је ста-
тус борца, јер су како је наведено у
матичној књизи били  у јединици
до 15.5.1945. Можда чак и пун
мјесец дана!

Први комунистички
одбори на подручју

општине Србац
формирали су по налогу

Централног комитета КП
Хрватске

Слично је и са Чесима и Хрва-
тима из Нове Веси. Њих 28 се воде
као преживјели борци НОР-а. Од
тог броја један је ступио у парти-
зане у августу 1943, тројица у ок-
тобру 1943, двојица у новембру
1943, четворица у децембру 1943,
један у фебруару 1944, тројица у
јулу 1944, двојица у августу 1944,
четворица у септембру 1944,
тројица у октобру 1944, један у де-
цембру 1944, један у јануару 1945,
а чак четворица у марту 1945. го-
дине.  За неке од њих  пише да су
били прије тога у домобранима,
док за већину не пише да су били у
некој другој војној формацији
прије НОВ. Занимљиво је погле-
дати како су преласком из домо-
брана (али и усташа, само се
избјегавало то написати, већ су сви
подведени под домобране) одмах
добијали позиције у партизанским
јединицама. Тако на примјер, Брана
Мирко је постао одмах делегат
вода и замјеник командира чете,
Брана Алојз делегат вода и коман-
дир чете (у Мотајичком одреду),
Јанђик Владо делегат вода у 12.
славонској, Пиркл Емил водник (у
Мотајичком одреду), Бакунић Иван
замјеник командира чете, Личеник
Вјекослав делегат (у Мотајичком
одреду), Јаворек Мирослав делегат
вода и замјеник командира чете (у
Мотајичком одреду)...

Из евиденције СУБНОР-а види
се да је већина домобрана одмах
примљена и у партију, чим су име-
новани за делегате и да им је дата
команда над српским борцима, што
се посебно односи на Мотајички

партизански одред.
Постоји и неколико примјера у

СУБНОР-овој евиденцији да су
неки борци прешли из четника у
партизане, за које је наведено да су
у четницима били пар мјесеци у
1942. години (кад овде и није било
партизанских јединица), али ни
један од тих бораца није догурао ни
до каквог командног мјеста.

Да је и данашњи СУБНОР на за-
датку прикривања усташких зло-
чина, а тиме и ниподаштавања
српских жртава видимо и из најно-
вијег примјера, од 27.7.2020. го-
дине, када је садашњи предсједник
ОО СУБНОР-а Србац, приликом
полагања вијенаца у поводу дана
устанка народа БиХ (који то ни по
чему није) изјавио:

„Општина Србац у то вријеме
потпала је под усташку власт НДХ
која је одмах кренула у прогон
српског живља, православних
свештеника и ћирилице. Да би се
заплашио народ похватано је
најприје 200 грађана и одведено у
заробљеништво, затим је ухваћено
13 виђенијих грађана из више на-
сеља и одведено преко Саве у сла-
вонску шуму Радња, гдје су
звјерски побијени на православни
празник Велика Госпојина, а шест
мјештана из села Кукуље зароб-
љено је и одведено у Бањалуку гдје
су стрељани на основу рјешења
усташког суда иако нису били
криви ни за шта.“

Нигдје ни помена кобашких
жртава – наставак прикривања
усташких злочина.

Да све буде још жалосније, на
све и једној манифестацији СУБ-
НОР-а, па тако и овој задњој, при-
суствују истакнути функционери
садашње општинске власти. На-
равно, СУБНОР је на буџету оп-
штине. Да ли је то и данас толико
јак хрватски утицај на овом под-
ручју? Тачније, утицај хрватских
комуниста?

Подсјетићу, прве комунистичке
народно ослободилачке одборе на
подручју општине Србац форми-
рали су припадници 12. славонске
бригаде, по налогу Централног ко-
митета КП Хрватске. Изгледа да
појединим властодршцима који су
наклоњени комунистичкој идеоло-
гији и даље налози за рад стижу из
сусједне нам, прекосавске, државе.

Чак и овог немачког војника
Субнор и данас води као ‘’борца

народноослободилаког рата’’. Ово
је Славко Холоубек из Нове Веси

код Србца, у евиденцији Субнора у
Србцу партизан под бројем 220
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ПИШЕ: Дејан ЂЕРИЋ

Драгољуб Делић је рођен 23.
августа 1914. године, од оца
Чедомира и мајке Јелисаве.

Септембра 1941. године ступио је у
партизане. Вероватно је Ђорђе
Божић, као председник општине и
командант места, гарантовао за
Драгољуба, тако да није настрадао
нити је одведен у логор. Драгољуб
се од тога тренутка налазио на мо-
билизацијском списку своје оп-
штине и најпре је одређен да буде у
саставу Равногорског одбора. Маја
1944. године мобилисан је у састав
2. батаљона Златиборске бригаде,
вероватно као писар, како је и сâм
навео.

На списку равногорских одбора
Златиборског среза, састављеног
26. марта 1945. године, који је у
Озни вођен како би био праћен рад
присталица четника, за општину
Шљивовицу записано је:

Само једном приликом,
због јатаковања

четницима, из општине
Јабланице ухапшено је 37

људи. Потомци Чеда
Петровића из Рибнице и
Кузељевића из Стубла

памте страшне муке које
су њихови родитељи
претрпели, док их је
ислеђивао Драгољуб

Делић
Драгољуб Делић, бивши секре-

тар Равногорског одбора, сада опу-
номоћеник ОЗНЕ у Чајетини, одан
НОБ-у, активно учестовао у НОБ-у
1941. године, у сваком погледу
добар.

Дакле, Драгољуб Делић није био
земљорадник, већ опуномоћеник
Озне за Чајетину. Чајетински за-
твор, за време његове владавине,
био је пун Дражиних присталица из
Златиборског среза, а од лета 1945.
године и великог броја четника
који су заробљени пошто су се по-
влачили са Зеленгоре. 

Само једном приликом, због

јатаковања четницима, из општине
Јабланице ухапшено је 37 људи.
Потомци Чеда Петровића из Риб-
нице и Кузељевића из Стубла
памте страшне муке које су њихови
родитељи претрпели, док их је ис-
леђивао Драгољуб Делић. Чедов
син Десимир сведочио је о овом до-
гађају: ''Обавештени да Чедо посе-
дује велики новац једног дана пред
кућу у Рибници стижу чланови
ОЗН-е Делић и Остојић и захтевају
да сав новац преда држави. Како
није признао да поседује било
каква новчана средства спроведен
је у Чајетину. Ту је почела истрага
и страховита тортура. Полегли су
га на једну клупу, везали руке и
ноге а у уста ставили сунђер натоп-
љен водом која се полако цедила.
Отац прича да је решио да ништа не
признаје, али кад су му кроз
ноздрве почели сипати воду која се
сливала у плућа, даље није могао
издржати, морао је све признати...''

Једно време Драгољуб Делић
био је и командант среске милиције
у Чајетини, са којом је учествовао
у потерама за „одметницима”. Ве-
лики број њих убијен је приликом
спровода ка затвору у Чајетини, а
неки и у масовној гробници у јами
Церова. Радосав Удовичић (1922),
из села Стубла, у току рата био је
четник у 4. батаљону Златиборске
бригаде. По доласку партизана на
власт прикључио се њиховим једи-
ницама како би сачувао главу. Го-
дину и по дана провео је у Озни у
Чајетини, где му је шеф био Драго-

Превара на суђењу Дражи
Књига се бави спашавањем савезничких пилота на Златибору, па је аутор решио и питање ‘’убиства два
пилота од стране четника’’: то је измислио удбаш Драгољуб Делић, ког су представили као земљорадника

Једно откриће из књиге ‘’Сломљена крила Златибора’’

Часна реч Удбаша
Недавно је објављена књига Дејана Ђерића ''Сломљена крила Злати-

бора'', на српском и на енглеском језику. У књизи има много углавном
необјављених фотографија и докумената. Поименице су пописани сви
савезнички пилоти које су спасили Дражини четници у области Злати-
бора, а већина их је идентификована на фотографијама. 

За историографију је посебно значајно што је Ђерић открио једног
лажног сведока на монтираном суђењу генералу Дражи Михаиловићу.
Наиме, генерал је најпре окривљен, а после и осуђен, зато што су ње-
гови четници на Златибору ликвидирали двојицу Американаца. Суд је
при овоме уважио сведочење једног ''земљорадника'' са Златибора. Ме-
ђутим, то није био земљорадник, већ официр комунистичке тајне поли-
ције Озне, односно Удбе. 

Ово су комунисти записали у оптужници против генерала Драже Ми-
хаиловића:

''Почетком августа 1944, Душан Радовић, звани Кондор, командант
Михаиловићевог златиборског корпуса, заклао је два америчка
авијатичара француског порекла који су се били принудно спустили па-
добранима код реке Лима

Образложење: Основ за то да се овај злочин уврсти била је изјава Ми-
линка Ковачевића, земљорадника из села Доброселице, који је изјавио
Озни Чајетина: Познато ми је да је Душан Радовић, командант корпуса,

који је био потчињен Дражи Михаиловићу ликвидирао двојицу америч-
ких авијатичара француског порекла. Ови авијатичари стрељани су из-
међу Стубла и Јабланице... Ово ми је познато из тог разлога, што сам и
ја у то време био присилно мобилисан у четнике и налазио сам се са
њима. Једне ноћи поменутих авијатичара је нестало. Када сам се сут-
радан заинтересовао где су, један из Радовићеве пратње, џелат, рекао ми
је да су они прошле ноћи ликвидирани у једном потоку. Место где су
стрељани није ми тачно рекао...''

Међутим, Милинко Ковачевић се није појавио као сведок на суђењу,
нити се може поуздано рећи шта је он изјавио у Озни Чајетине. На су-
ђењу се појавио други ''земљорадник'' са Златибора, Драгољуб Делић,
који је потврдио наводно сведочење Милинка Ковачевића.

Ово је део са суђења у вези изјаве Драгољуба Делића:
''Сведочење Драгољуба Делића о личним подацима.
Како се ви зовете? 
Сведок: Зовем се Драгољуб Делић. 
Претседник: Одакле сте? 
Сведок: Из села Шљивовице, срез Ужички.
Претседник: Колико имате година? 
Сведок: 31. 
Претседник: Чиме се занимате? 
Сведок: Земљорадњом.''

Потпис Драгољуба Делића као официра Удбе

Драгољуб Делић 
из удбашких дана

љуб Делић. Према његовом све-
дочењу, Драгољуб Делић је наре-
ђивао да се неки од заробљеника
спроведу за Ужице, али да до
Ужица „не стигну живи”.

Према врло поверљивим пода-
цима Драгољуб Делић је од писара
у четничким редовима догурао до
официра у Озни. То унапређење
сигурно није стекао на бојном
пољу него у скривеним подрумима,
у којима је господарио судбинама
туђих живота.
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Упродукцији предузећа за ки-
нематографију ''Погледи''
д.о.о. из Крагујевца, управо

је завршен документарни филм
''Никола Калабић'', сценаристе и ре-
жисера Милослава Самарџића.

Филм о команданту Горске кра-
љеве гарде краља Петра Другог Ка-
рађорђевића рађен је доста дуго и
сниман је на око 20 локација. Ка-
мера креће од Николиног родног
Подновља, на северу Босне, где се
и данас, у породици Калабић, сме-
њују имена Милан и Никола.

Потпуковнику Милану Кала-
бићу, Николином оцу, посвећен је

Филм ‘’Никола Калабић’’
Документарац о команданту Горске краљеве гарде краља Петра Другог Карађорђевића рађен је доста дуго
и сниман је на око 20 локација. Камера креће од Николиног родног Подновља, на северу Босне, где се и
данас, у породици Калабић, смењују имена Милан и Никола

први део филма. Овај официр
тешко је оклеветан у историогра-
фији социјалистичке Југославије.
Није објављено чак ни то да је био
носилац Карађорђеве звезде, а да се
и не помињу детаљи попут пробоја
Солунског фронта. Наиме, Милан
је био командир једног Јуришног
одреда Шумадијске дивизије првог
позива. То су били одреди састав-
љени од најбољих бораца, по пра-
вилу добровољаца. Миланов одред
освојио је, приликом пробоја Со-
лунског фронта, једину коту коју
није могла да ''дохвати'' артиље-
рија.

Још једно остварење о четницима

Прва награда за филм ''Средњи век''
На 15-том по реду фестивалу документарног филма ''Златна буклија''

у Валикој Плани, прву награду ''Златна буклија'' добио је Милослав Са-
марџић, за филм ''Средњи век''. Овај филм је пријављен на фестивал као
једна од епизода документарне ТВ серије ''Приче из музеја''. Жири је
оценио да филм ''представља сложени и сликовит приказ збивања у сва-
кодневном животу средњевековне Србије''.

Признања су уручена 2. октобра, у биоскопу у Великој Плани, у коме
је, за разлику од претходних година, било попуњено свако треће место
(ради држања прописане дистанце, због коронавируса). 

На фестивал је било проијављено 280 филмова, од којих је награђено
20, у различитим категоријама. Гран при "Златна букљија" за најбољи
страни филм добила је Биљана Марић из Бања Луке, за филм ''Нема хе-
роја без маске''. Овај филм, у продукцији Радио-телевизија Републике
Српске, говори о епидемији коронавируса. Гран при за област етноло-
гије добио је филм ''Етос врањанске песме'' Радице Смиљковић, из РТС-
а. 

Највише награда добили су аутори РТС-а, Прве ТВ и Застава филма.
Председник жирија је Никола Лоренцин.
Прошле године, на истом фестивалу, Милослав Самарџић је добио

награду за сценарио за документарни филм ''Генерал Дража Михаило-
вић''. Уручење награде Милославу Самарџићу. Фото: Дејан Илић ‘’Унуче’’

О Милану у филму говори и ње-
гова ћерка Ангелина. Екипа ''По-
гледа'' снимила је интервју са
Ангелином почетком 1999. године
у Ваљеву, неколико месеци пре
него што је преминула. Ангелина
сведочи и о брату Николи, као и о
логоровању у Нежидеру, због оца,
током Првог светског рата, и на Ба-
њици, где је била од јесени 1942. до
почетка 1944. године, због брата.

Укупно, у филму сведочи 13
особа. Нарочито је упечатљиво све-
дочење Милице Виторовић, рођене
сестре браће Живорада и Живка
Мишића. Живорад је био коман-
дант Јуришно-пратеће бригаде
Гарде, а Живко подофицир у истој
јединици.

Филм прати цели ратни пут Ни-
коле Калабића, уз приказивање око
50 оригиналних докумената, као и
25 мапа. Линије на мапи прате Ни-
колине покрете, с тим што на сва-
кој наредној мапи остају претходни
покрети. Последња мапа је као пау-
кова мрежа, са уцртаним покретима
до пивског манастира у Црној
Гори, докле је Никола пратио ђене-
рала Дражу, служећи, са својим
људством, као последња линија од-
бране Врховне команде; затим дуж
реке Дрине, коју је Гарда обезбеђи-
вала у зиму 1942/1943, до надомак
Врања, докле су четничке јединице
под командом Рачића, а међу њима
и Гарда, гониле дивизије Коче По-
повића 1944. године, итд.

Ове мапе биле су неопходне, јер
званична историографија и данас
тврди да је Никола Калабић цели
рат провео у селима око Ваљева,
правећи гозбе. Вера комуниста у
ову тврдњу толико је јака, да су,
својевремено, када су и Николу Ка-
лабића проглашавали за ратног зло-
чинца, уписали да је он одговоран
за 49 убистава у ваљевским селима.
Међутим, ни за једно убиство нису
погодили датум. Током неког од
наведених периода, односно да-
тума, Никола је био у Црној Гори,
током другог у Топлици, током тре-
ћег водио је борбе против Немаца
на Космају, итд.

Последњи део филма посвећен

је тврдњи комуниста да је Никола
Калабић издао ђенерала Дражу. И
ова тврдња је и даље званични став
историографије у Србији. Полазећи
од тог факта, циљ филма био је да
на несумњив начин докаже су-
протно. 

Највећу помоћ за израду
филма ''Никола Калабић''
пружила је Организација

српских четника 
''Равна Гора''

Екипу филма чини стандардна
постава ''Погледа'': Милош Крсто-
вић (наратор), Срећко Дивић (сни-
матељ и монтажер), Владимир
Ђорђевић (анимације), Добрица
Андрић (оригинална музика)... Нов
у екипи је Александар Роман, који
је снимио Равну Гору из дрона. Ово
су први снимци Равне Горе дроном.

Промоција филма начелно је до-
говорена за биоскоп ''Арт'' у центру
Ужица. Датум промоције није по-
знат, јер се чека ублажавање мера у
вези коронавируса. Претходни
филмови ''Погледа'', ''Генерал
Дража Михаиловић'' и ''Заиста от-
писани'', били су на редовном ре-
пертоару у овом биоскопу.

Пошто се датум биоскопске
промоције не може утврдити, филм
ће од половине октобра моћи да се
купи на сајту Вимео.

Када је реч о телевизијама, каб-
ловска ТВ Филм клуб из Београда
од септембра 2020. почела је да
приказује серије и филмове у про-
дукцији ''Погледа''. За филмове
''Војвода Ђујић'', који због епиде-
мије такође није приказан у био-
скопима, и ''Никола Калабић'', још
нису утврђени датуми емитовања,
али то свакако неће бити ове го-
дине.

Највећу помоћ за израду филма
''Никола Калабић'' пружила је Ор-
ганизација српских четника ''Равна
Гора''.

Филм траје 108 минута.



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 15ОКТОБАР 2020.

By George VUJCIC

For the seventh edition of Chron-
icling the Lives of Serbs in
North America, I will be cover-

ing the life of Vitomir Markovic who
is interred at York Cemetery in
Toronto, Ontario, Canada.

Vitomir Markovic was born on
October 18, 1909 in Belgrade, the
capital city of the Kingdom of Serbia.
He was a geodetski kapetan (geodetic
captain) in the Royal Yugoslav Army.

On February 20, 1947, he married
Margarita Bondzovic-Stojanovic
(born in Skoplje on July 18, 1924) in
the Saints Cosmas and Damian
Chapel in the displaced persons camp
in Mercatello sul Metauro, Italy. The
godfather was Dr. Vuk Ivanic and the
bridesman was Tadija Metlecic, a
lawyer from Kastel in the county of
Split. The officiating priest was Fr.
Svetozar Sekulic, the former parish
priest from Mokro Polje in the county
of Knin. 

Vitomir and Margarita were
an example of a happy mar-
riage fulfilled with love to-

wards their children,
grandchildren, the Serbian
Orthodox Church and to

Serbian and Canadian na-
tional organizations. In

1997, they received a con-
gratulatory diploma from

the Government of Canada,
the Town of Scarborough

and from Metro Toronto on
theoccasion of their 50th

wedding anniversary
Just two months later, the newly-

Vitomir Markovic (1909–2005)
Vitomir was a cadet of the 56th Military Academy class and many members from his class lived in Toronto and the
United States. Even before the Second World War, Vitomir was commended for his abilities with the Medal of
Military Virtue and the Medal of Distinguished Service. In Canada, he was awarded the 60th Anniversary of the
Canadian Legion Medal and the Canadian Legion Executive Office Medal

wed couple along with the rest of the
members of the Royal Yugoslav
Army transferred from the Eboli
camp to the Diepholz camp in Ger-
many.Vitomir and Margarita were
among the first to arrive in Canada in
March 1948. While still in Europe,
Vitomir signed a work contract with
the Algoma Ore firm in Wawa, On-
tario. He worked for that firm in the
engineering department up until his
retirement in 1974. He also worked
for the Municipality of Wawa as a
construction inspector.It was there
that Vitomir and Marga(as Vitomir
lovingly called his wife) became ac-
tive members of the Royal Canadian
Legion and remained so while living
in Scarborough in their later years.
They were also members of the
school board where their children
went to school.

They moved to Scarborough in
1984 to be closer to their children and
old friends from the war days and Vit-
omir’s friends from the 56th Military
Academy Class. 

In their marriage, God blessed
them with a son Aleksandar “Aco”
and a daughter Lola.Upon arriving in
Scarborough, Vitomir and Margarita
became members of the Saint Sava
Serbian Orthodox Church and School
Congregation of Toronto. They were
members of the Blue Jadran Society
Number 152 since 1948, long-time
members of the Serbian National De-
fence in Canada (the Karadjordje
branch based in Toronto), members of
Radio Sumadija, and the Serbian Pen-
sioners Club in Toronto.Margarita
was an active member of the Queen
Alexandra Circle of Serbian Sisters
and in 1997 became a member of the
organization’s Supervisory Board.

Vitomir was a cadet of the 56th
Military Academy class and many
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members from his class lived in
Toronto and the United States. Even
before the Second World War, Vito-
mir was commended for his abilities
with the Medal of Military Virtue and
the Medal of Distinguished Service.
In Canada, he was awarded the
60thAnniversary of the Canadian Le-
gion Medal and the Canadian Legion
Executive Office Medal. Vitomir and
Margarita were an example of a
happy marriage fulfilled with love to-
wards their children, grandchildren,
the Serbian Orthodox Church and to
Serbian and Canadian national organ-
izations. In 1997, they received a con-

gratulatory diploma from the Govern-
ment of Canada, the Town of Scar-
borough and from Metro Toronto on
theoccasion of their 50th wedding an-
niversary.

On March 20, 2005, Vitomir
Markovic passed away at the age of
95. His wife Margarita passed away
on September 16, 2012 at the age of
88. They are interred together in the
unofficial Serbian section of York
Cemetery in Toronto (Section A, Lot
1542). May God rest their souls and
may their memory be eternal! 

Vecnaja pamjat!

Margarita and Vitomir
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The surrender order of April 16 issued by Gen-
eral Kalafatovich, commanding the Home
Forces, was received with stupefaction by the

entire army. The men realized that the army was
overpowered by the Nazis' superior war ma¬chine,
but they could not believe that all the armed forces
of Yugoslavia had been ordered to surrender, some
of them without firing a single shot against the
enemy. Many refused to carry out this order and re-
treated in small groups into the mountains, prefer-
ring the uncertain life of the underground to being
Axis prisoners-of-war.

One of the officers who, in the company of a
small group of men, took to the mountains was
General Staff Colonel Drazha Mihailovich. He was
a brilliant general staff officer, not well-known out-
side army circles, highly respected by some of his
superiors and his comrades, but criticized by oth-
ers.

His military career had been to some extent sim-
ilar to that of General de Gaulle. Mihailovich also
had come into conflict with some top-ranking offi-
cers of the General Staff because of his positive
convictions concerning military strategy and policy
in case of war with Germany. He had been con-
vinced from the start of the futility of attempting the
defense of Yugoslavia along her frontier lines,
which stretched almost two thousand kilometers. In
view of the army's great handicap in armament,
which left no real opportunity for successful de-
fense in the open field against the highly mecha-
nized Wehrmacht, Mihailovich advocated the
abandonment of the Sava and Danube Valleys and
a general retreat toward the mountainous section of
Central Bosnia and Western Serbia. He envisaged
the establishment of a kind of "national redoubt" in
those mountains, which would serve as protection
against panzer divisions and the Luftwaffe.

As commander of a regiment in Slovenia, Mi-
hailovich had become familiar with the construc-
tion of the fortifications along the Austrian and
Italian borders. In a report to the Chief of the Gen-
eral Staff, he pointed out the strategic disadvantage
at which the Yugoslav army, already handicapped
by lack of armament, would be placed by concen-
trating important effectives in this undefendable
northwestern corner of the country. Further, he crit-
icized the policy of appeasement practiced by
Slovene local authorities toward the German mi-
nority. He saw in this minority Hitler's potential
fifth column, whose activity in case of war would
greatly endanger the communications and supplies
of the army. Mihailovich was relieved of his post
on account of this report and sentenced to thirty
days' house arrest.
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General Draza Mihailovich
His military career had been to some extent similar to that of General de Gaulle. Mihailovich also had come into
conflict with some top-ranking officers of the General Staff because of his positive convictions concerning military
strategy and policy in case of war with Germany

In a later assignment, with the General Staff in
Belgrade, he again ran into trouble with his superi-
ors, when in February 1941 he attended a parry
given by the British Military Attache, Colonel
Clark, without previous authorization from his
chiefs. For this manifestation of pro-Allied sympa-
thies at a time when Yugoslavia was trying to main-
tain her neutrality, Mihailovich was disciplined
with twenty-four days' house arrest. Still later, he
was assigned to the post of Chief of Staff at Mostar,
Herzegovina. The task of the army at Mostar—to
assure the defense of the Southern Adriatic coast—
was of relatively minor importance.

When the war broke out, Mihailovich was made
Chief of Staff of a detachment assigned to the pro-
tection of Sarajevo, the capital of Bosnia. He flatly
refused to obey General Kalafatovich's order for
surrender. He told his chief, the general command-
ing the Second Army, "You may lay down your
arms and surrender, but I am going to continue the
struggle in the Chetnik way, together with those
who wish to follow me."

He told his chief, the general 
commanding the Second Army, "You
may lay down your arms and surren-

der, but I am going to continue the
struggle in the Chetnik way, together
with those who wish to follow me."
Thus Mihailovich's resistance started on the very

day, April 16, when the order for the unconditional
surrender of the Yugoslav Army was signed. With
a small group of followers, he remained for a few
weeks in the mountains of Eastern Bosnia, harass-
ing the enemy, and then moved eastward toward
Western Serbia, until he reached Ravna Gora on
May 8, 1941. Ravna Gora is a high plateau of
mountains, famous in Serbian history as the center
of the second Serbian insurrection against the Turks
in 1815. During World War II it had become to the
Serbs a symbol of their tradition and of their strug-
gle for freedom, and it is that today, when they arc
under the despotism of new tyrants.

Mihailovich came to Ravna Gora with a handful
of fol-lowers. Simultaneously, groups similar to his
sprang up in the wilderness of the mountains in
many other parts of the country. Each of them gath-
ered under the leadership of a courageous, hitherto
unknown man, animated by an ardent desire to con-
tinue Yugoslavia's struggle for independence by
making the occupation of Serbia a difficult and ex-
pensive task for the enemy. In the beginning these
groups were hardly known to each other, and no or-
ganized contact existed between them. Through a
grapevine system of communication, contact was
established, and Mihailovich was recognized as
chief of the guerillas and supreme commander of
the resistance, which would fight the enemy in the
traditional manner of the Chetniks. 

The first task of Mihailovich was 
to coordinate the activities of several
groups, scattered through the moun-

tainous part of the country, to combine
their actions, and to bring them under
a supreme authority which would di-

rect their operations
The Chetniks (whose name comes from the Ser-

bian word cheta, meaning "company") are an old
Serbian organization started by the underground
fighters in the long struggle for liberation from the
Ottoman yoke. The Chetniks became particularly
fa-mous in the beginning of the twentieth century,
when they paved the way for the liberation of
Southern Serbia. Their chetas were the spearheads
of the regular army and organized the civilian pop-
ulation for revolt. They were highly successful; the
First Balkan Wax was not only a war between two
states, Serbia and Turkey, but a real national upris-

ing for liberation.
During World War I, when Serbia was occupied

by Austro-Hungarian, German, and Bulgarian
armies, the chetas, organized behind the enemy
lines and shielded by their traditional allies, the
mountains, harassed the enemy's lines of commu-
nication throughout the war. The Allied offensive,
in which the Serbian Army played a prominent part,
broke through on the Salonika front in September
1918. The chetas in occupied Serbia were of con-
siderable help to the Allies in their subsequent rapid
advance toward the Danube Valley. Now again,
when Serbia had temporarily lost her independence,
an underground resistance on a hitherto unprece-
dented scale was organized to continue the battle
lost by the regular army and to increase Serbia's
contribution to the common war effort.

The first task of Mihailovich was to coordinate
the activities of several groups, scattered through
the mountainous part of the country, to combine
their actions, and to bring them under a supreme au-
thority which would direct their operations. This
task was made the more difficult because of the lack
of equipment for rapid communication. In the be-
ginning, liaison was maintained in the most primi-
tive manner, by using couriers to transmit orders
and to gather information on the situation in vari-
ous sectors of the country. Mihailovich did not have
at his disposal a system prepared in advance, nor
could he rely on the services of a secret organiza-
tion, such as the Communists had later on. Every-
thing had to be started from scratch. His movement
sprang into existence as a spontaneous uprising of
the peopie, who were bent on continuing the fight
against the Nazis. Mihailovich's name soon became
for the Serbs a symbol of their undaunted determi-
nation to fight for freedom. "He led no Serb faction
or party, he had no new creed or slogan. The move-
ment he headed was not his invention. It was Serbia
in action, it was a nation fighting for its life. Almost
every Serb became a Michailovitchist. He was just
number one among a lot of Serbs trying to hamper
Hitler's soldiers in Yugoslavia." 

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

To be continued


