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Мир Божји, 
Христос се роди!
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАУВОДНИ СТУБАЦ
КРДО ЛЕВИЧАРА

За енглески термин ‘’herd im-
munity’’, односно ‘’herd ef-
fect’’, медији у Србији доста

често користе термин ‘’имунитет
стада’’, односно ‘’имунитет крда’’.
При томе, они знају да прави пре-
вод гласи: ‘’колективни имуни-
тет’’.

У српском језику, када се каже
‘’имунитет крда’’, мисли се на
стоку. У енглеском - не. 

Обратни пример био би, рецимо,
када се на српском каже да некоме
нису све козе на броју. Нико не по-
мисли на козе, већ да та особа није
сасвим своја. Када би се ова српска
фраза превела на енглески, на исти
начин као што се на српски пре-
води ‘’herd immunity’’, превод би,
отприлике, гласио: Та особа је чо-
банин. Она чува козе и нека коза јој
се изгубила...

Ствар је, дакле, у томе што су
светски циркус око пандемије ис-
мислили кинески левичари, при-
хватили га амерички, а онда и
многи широм света, укључујући и
Србију. У Кризном штабу, основа-
ном у Београду овим поводом,
већина је била у Социјалистичкој
партији, а неки, старији, попут др
Предрага Кона, и у Савезу комуни-
ста.

Док говоре о ‘’мерама у борби
против короне’’, чланови Кризног
штаба једва се уздржавају да народ
назову стоком, док њихови ‘’бо-
тови’’ на интернету то често чине.
И једнима и другима, овај наводно
неуки превод са енглеског, дошао
је као поручен. Тако користе при-
лику да народ индиректно називају
стоком.

Овакав однос левичара, односно
комуниста, према народу, почео је
још од њихових оснивача. Најбли-
жег партијског друга, Либкнехта, у
писмима Енгелсу Маркс је називао
магарцем, скотом и животињом.
Енгелс је о својој партији писао:
‘’Какво значење има `партија`, то
јест банда магараца, која слепо ве-
рује у нас’’. 

Мелије је на корицама своје
књиге о људима уопште забележио:
‘’Мрзео сам их и презирао“. Фурије
је француске сељаке називао
‘’живим аутоматима“, који су ‘’да-
леко сличнији животињама него
људском роду“. Енгелс је немачке
сељаке називао ‘’џуџама“, а фран-
цуске ‘’варварском расом“. Карл
Маркс је за раднике писао: „Масе
су ужасавајуће глупе“.

О демократији, Маркс је овако
писао: ‘’Крдо новог демократског
шљама“. За опис човечанства упо-
требио је само једну реч: ‘’Олош!’’

Милослав Самарџић

Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј
(Гавриловић) рођен је у селу Видова, код
Чачка, 1930. године од оца Здравка и мајке

Милијане. На крштењу добио је име Мирослав.
У родном селу завршио је основну школу, а потом

гимназију у Чачку. По завршетку гимназије уписао се
и завршио Богословију у Призрену, а затим и Бого-
словски факултет у Београду. По завршеном факултету
одлази у војску.

По повратку из војске убрзо бива постављен за суп-
лента (професора) Призренске богословије. Пре сту-
пања на дужност професора октобра месеца 1959.
године у манастиру Раковица, од стране Његове Све-
тости Патријарха српског Германа, прима монашки
чин, добивши монашко име Иринеј.

Истога месеца на дан свете Петке, 27. октобра 1959.
године, у цркви Ружици на Калемегдану бива рукопо-
ложен у чин јеромонаха. Док је као професор у При-
зренској богословији службовао бива упућен на
постдипломске студије у Атину. 1969. године бива по-
стављен за управника Монашке школе у манастиру
Острог, одакле се пак враћа у Призрен и бива постав-
љен за ректора Призренске богословије. Са те дужно-
сти 1974. изабран је за викарног епископа Његове
Светости Патријарха српског са титулом Епископа мо-
равичког. Годину дана касније 1975. године изабран је
за Епископа нишког.

На Светом Архијерејском Сабору Српске Право-
славне Цркве, 22. јануара 2010. године, изабран је за
Архиепископа пећког, Митрополита београдско-кар
ловачког и Патријарха српског.Чин устоличења Све-
тејшег Архиепископа пећког, Митрополита београд-
ско-карловачког и Патријарха српског господина
Иринеја извршен је 23. јануара 2010. године, на светој
архијерејској Литургији у саборном Светоархангел-

ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ (1930-2020)

ском храму у Београду. Свету архијерејску Литургију
је служио Његова Светост Патријарх српски г. Иринеј
уз саслужење своје браће архијереја, свештеника и ђа-
кона, као и представника Руске и Грчке Цркве. 

(www.spc.rs)

Сахрана Патријарха Иринеја у Храму Светог Саве у Београду, 22. новембра 2020.
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Жалиш се на усамљеност
усред великог града. То-
лико народ око тебе ври

као мравињак, а ти се ипак осећаш
као у пустињи. Најтеже ти је о ве-
ликим празницима. Свуда кипи ра-
дост, а тебе стеже туга. Божић и
Васкрс долазе ти као неки празни
судови, које ти испуњаваш сузама.
Кад су ови свети празници далеко
иза или испред тебе, осећаш се спо-
којнија. Али кад се приближе, и
дођу, туга и пустота завладају
душом твојом. Шта да ти радим?
Да ти испричам причу о Јованки-
ном Божићу; можда ће ти кори-
стити. Пустићу њу нека ти прича
како је мени причала.

„Четрдесет и неколико година
гледам ја овај свет као девојка.
Никад никакве радости, осим оно
мало као дете у родитељској кући.
Али пред светом нисам се покази-
вала нерадосна. Пред људима пра-
вила сам се весела, а у самоћи сам
плакала. Сви су ме сматрали за
срећно створење, јер таква сам се
показивала. Слушам, сви се око
мене жале, и брачни и небрачни, и
богати и бедни, сви. Па мислим,
зашто бих се и ја жалила несрећ-
нима на своју несрећу, и само по-
већавала жалост око себе? Боже да
се правим весела; тако ћу бити ко-
риснија жалосноме свету, а своју
тајну скриваћу у себи и оплакивати

је у самоћи. Молила сам се Богу, да
ми се некако јави; макар само један
прст Његов где год да осетим. Мо-
лила сам се тако, да не би пре-
свисла од скривене туге. Од свих
прихода чинила сам милостињу
гдегод ми се дала прилика. Обила-
зила сам болесне и сиротне, и уно-
сила радост својом привидном
радошћу. 

Ја Те верујем, Боже благи, гово-
рила сам често, али молим Ти се,
јави ми се некако, да Те још више
верујем. Верујем, Господе, помози
моме неверовању, понављала сам
ове речи из Јеванђеља. И заиста, до-
живела сам, да ми се Господ јави.
Најмучнији су ми били велики
празници. 

После службе Божије ја бих се
затварала у собу и преплакала би
цео мој Божић и Васкрс. Но про-
шлог Божића јавио ми се Бог. То је
било овако. Приближује се тај ве-
лики дан. Ја се решим да спремим
све онако како је моја мајка спре-
мала: и печеницу, и чесницу, и ко-
лаче, и све остало. Прострем сламу
по кући, бацим по три ораха у сваки
ћошак од собе – нека је Света
Тројица милостива на све четири
стране света. И радећи све то не-
престано се молим: Господе, по-
шаљи ми госте; али сасвим гладне
и бедне! Молим Ти се, јави ми се на
тај начин! Понекад ми је долазила

помисао: луда Јованка, какве госте
ти очекујеш о Божићу! 

На тај свети дан свак је код своје
куће; ко би теби могао бити гост? И
ја бих плакала и плакала. Но опет
сам понављала ону молитву и спре-
мала, спремала. Кад сам се на
Божић вратила из Цркве, ја запалим
свећу, поставим ручак, изнесем све
на сто, па онда почнем шетати тамо
амо по соби. Боже, не остави ме!
опет сам се молила. 

Улицом је мало ко пролазио.
Божић је, а и наша улица је за-
бачена. Но чим би снег зашкрипао
под нечијим ногама, ја на капију!
Да то није мој гост? Није. Ено,
прође. Подне дође и прође, а ја
сама. Заплачем се и викнем: сад
видим, Господе, да си ме сасвим
оставио! Плакала сам тако и јецала,
док – на једанпут! На једанпут лупи
неко у капију, и ја чух плачевне
гласове: даруј брате, даруј сестро! 

Брзо истрчим и отворим капију.
Предамном слепац и његов вођ,
обоје погурени, дроњави, прозебли. 

Христос се роди, господо моја!
викнух ја радосно. 

Ваистину се роди! процвоко-
таше они дрхтећи. 

Смилуј се, сестро, на нас! 
Не тражимо ти паре. Од јутрос –

нико нам не понуди хлеба; по неку
пару или чашу ракије, а хлеба –

нико. Гладни смо много. – Ја као на
небесима. Уведох их у кућу и по-
ставих за пуну трпезу. Ја им слу-
жим све плачући од радости. Они
ме зачуђено питају: зашто плачеш,
госпођо? Од радости, господо моја,
од чисте и светле радости! 

Оно што сам Бога молила Бог
ми је дао. Неколико дана ја Му се
молим, да ми пошаље баш такве
госте као ви, и ево Он ми је послао.
Нисте ви тек онако дошли, него вас
је благи Господ мој послао. Он ми
се данас јавио кроз вас. Ово је
најрадоснији Божић у мом животу.
Сад знам, да је жив Бог наш. Слава
Му и хвала! 

Амин – одговорише моји драги
гости. Задржала сам их до увече,
напунила им торбе и испратила.“

Такав је био прошли Јованкин
Божић. Дај Боже, да јој ове године
буде још радоснији. Помоли се и
ти, кћери, да ти се Отац небески
јави на неки начин – а у Бога је
много начина – па ћеш доживети
чудо. Не спремај се за тугу у тај ве-
лики дан, него се спремај за радост.
И Свевидећи, Свемилостиви, учи-
ниће ти радост.

Мисионарска писма: Једној
усамљеници: О Јованкином Божићу

О Јованкином Божићу
Свуда кипи радост, а тебе стеже туга. Божић и Васкрс долазе ти као неки празни судови, које ти испуњаваш
сузама. Кад су ови свети празници далеко иза или испред тебе, осећаш се спокојнија. Али кад се приближе, и
дођу, туга и пустота завладају душом твојом

Свети владика Николај 
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Синдикат у Војсци Србије - то
је нешто што се донедавно
није могло замислити. А да и

данас није све како треба, говори
већ чињеница да је нашем саговор-
нику, једном од оснивача и пред-
седнику главног војног синдиката -
2018. године одузет чин и уручен
отказ. Наравно, незаконито, јер по
Закону синдикат је и основан ради
критиковања војне бирократије, у
борби за боље услове рада војника,

подофицира и војника. 
СН:  У прошлом броју ''Срп с -

ких новина'', други пут у истори -
ји српске емигрантске шта мпе,
на насловној страни појавили су
се војници Војске Србије. Повод
је била прослава у Прањанима.
Први пут то је било такође у на -
шим новинама, 2018, када је де-
ле гација Генералштаба
по   ложила венац на споменику

Вулин није дошао случајно
Као професионалац дубоко верујем да се Вулин није случајно десио нашој војсци. Он је нечији пројекат и
део специјалне психолошко-пропагандне операције која је имала за циљ да се наша славна војска и њени
припадници понизе на најбескрупулознији начин, као и да се код српских војника убију и они најмањи
остаци морала и свести о војничкој части, достојанству и жртви за Отаџбину - каже Антић у ексклузивном
разговору за ‘’Српске новине’’

Интервју: Новица Антић, председник Војног синдиката Србије

ђенералу Дражи, на Равној Гори.
То су велике промене у односу на
социјалистичку Југославију,
када је војска носила петокраке,
а еми грација, посебно четничка,
би ла непријатељска. Како Ви ви-
дите те промене?

АНТИЋ: Као председника
највећег и јединог репрезентатив-
ног синдиката запослених у Војсци
Србије - Војног синдиката Србије,
уједно и јединог званичног пред-
ставника запослених у нашој
војсци, многи медији тражили су да
прокоментаришем тај догађај. И
вама ћу рећи оно што сам тада
изјавио и што заиста мислим о
томе. Многим медијима није се
свидео мој став о том свакако важ-
ном питању, па га нису ни
објавили. Четнички покрет, тачније
покрет отпора фашистичком оку-
патору, оличен у Југословенској
војсци у Отаџбини, под командом
ђенерала Драгољуба Драже Ми-
хаиловића, рехабилитован је и
права која тај покрет отпора данас
треба да ужива изједначена су са
правима других војних формација
које су се на простору Југославије
бориле против фашиста. 

Стицајем околности знам ко је и
како из Генералштаба Војске
Србије, организовао полагање ве-
наца на Равној Гори, на споменик
команданту ЈВуО генералу Михаи-
ловићу и гледано из угла исто-
ријског значаја и морала наше
војске, која наставља традиције
славне српске војске вековима иза
нас, то је био потпуно легитиман
чин. Међутим, очигледно је да
српски непријатељи не мирују и
како то воле да кажу, српски хеге-
монизам и данас виде као највећу
претњу. Тако је и овај догађај, био
повод да се они поново огласе и да
нам у сред Србије деле лекције о

томе како Срби у својој Отаџбини
немају право да славе своје јунаке
и истинске борце против фашизма
као највеће пошасти и зла човечан-
ства. 

Подсетићу јавност, да је ђенерал
Михаиловић један од најодликова-
нијих савезничких официра током
Другог светског рата, а да је нпр.
Јосип Броз, прва одликовања добио
тек после Другог светског рата, као
и да су његове заслуге у борби про-
тив фашиста под великим знаком
питања. Толико о томе ко је био ис-
тински борац за слободу, а ко је из
свега на крају извукао политичку
корист под патронатом истих оних
који би да нам данас кроје судбину.
На нашу несрећу, опште је познато
да историју пишу победници. 

Надам се да ћемо ми млађи ус-
пети да превазиђемо те предрасуде
и исправимо велику неправду која
се десила нашем народу и чије
последице и данас осећамо.

СН: Мисија ''Халијард'',
највећа акција спашавања обо-
рених савезничких пилота иза
непријатељских линија, коју су
организовали Дражини четници,
има посебну улогу у овоме. Да ли
је та мисија ушла у војне на-
ставне планове, затим у планове
прослава, и сл? 

АНТИЋ: Ето, кроз питање сте
сами извели више него јасан за-
кључак. У периоду комунизма про-
слављало се све и свашта и
вештачки наметнуте вредности и
измишљени хероји и празници до-
вели су до обесмишљавања саме
сврхе почасти и празновања важ-
них личности и догађаја. Кад се по
други пут распала, како Свети Вла-
дика Николај каже, вештачка тво-
ревина Југославија, онда су се
осетиле последице тога да смо из-
губили осећај за поштовање истин-

Биографија
Новица Антић је рођен 27. фебруара 1978. године, у Београду, у офи-

цирској породици. Трећа је генерација професионалних војника у својој
породици. Након завршене средње школе 1997. године, уписује војну
школу тада Војске Југославије, где га затиче НАТО агресија. По окон-
чању ратних дејстава наставља школовање у подофицирској школи,
смер инжињерија где 1999. године, дипломира као први у класи, радом
на тему ‘’Израда техничког решења за рушење АБ моста’’. 

У августу 1999. године, ступа у професионалну војну службу у једи-
нице Војне полиције, одакле наставља професионално усавршавање у
Безбедносно-обавештајном школском центру - Војске Југославије, у пе-
риоду од новембра 2000. до јула 2001. године, где са одличним успехом
пролази обуку за рад у јединицама Војне полиције и стручно-спе-
цијалистичку обуку за криминалистичке техничаре, након чега ступа на
дужност у јединице криминалистичке Војне полиције. 

Током 2001. године, успешно завршава шифрерски курс, а током
2010. године, курс ‘’референата за сузбијање криминалитета’’ у Центру
за обуку кадрова Војне полиције Војске Србије. На служби у Војној по-
лицији обављао је дужности командира одељења, вода и чете, а на по-
словима криминалистичке технике - форензике и пословима сузбијања
криминалитета ради од 2001. године. Током активне војне службе оце-
њиван је службеним оценама одличан -’’нарочито се истиче’’. За по-
стигнуте резултате у војној служби, заслуге у области безбедности,
одбране земље, сузбијања криминалитета и контрабавештајне заштите,
више пута је похваљиван, награђиван и одликован са највиших нивоа
командовања. Аутор је ‘’Приручника за обављање послова сузбијања
криминалитета у Војној полицији’’ (2012.). У 2012 години, уписује Фа-
култет за пословне студије и право у Београду, где стиче звање дипло-
мираног правника, дипломским радом на тему ‘’Одговорност за војна
кривична дела у Србији и свету’’. Са породицом живи у Крагујевцу.
Ожењен је и отац једног детета.
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ских историјских вредности, људи
и догађаја. 

Тако данас немамо свест ни о
томе колико је за нашу историју,
али и углед Србије у свету, важно
да обележавамо сећање на тако
важну мисију каква је Халијард. 

Стицајем околности знам
ко је и како из

Генералштаба Војске
Србије, организовао

полагање венаца на Равној
Гори, на споменик

команданту ЈВуО генералу
Михаиловићу и гледано из
угла историјског значаја и
морала наше војске, која

наставља традиције
славне српске војске

вековима иза нас, то је био
потпуно легитиман чин.

Међутим, очигледно је да
српски непријатељи не

мирују...
Свакако да је сећање на ту са-

везничку операцију, као и хероје
који су је изнели у илегали током
свих тих година Другог светског
рата, веома важно. Заслуге подјед-
нако носе Четници, савезнички
официри али и обични људи се-
љаци и њихове породице које су
ризиковале све што имају. Управо
сте ме навели на то да покренем
иницијативу да се на државном
нивоу одреди дан у коме ће се праз-
новати сећање на све што је чинило
мисију Халијард, али и да се ова ис-
торијски важна операција уврсти у
календар војних празника као и да
постане део војних и редовних об-
разовних програма. 

СН: Дража је био познат као
стратег и тактичар. Да ли се,
можда, његово дело проучава у
војсци? Или се и даље проуча-
вају наводне Титове војне

врлине?
АНТИЋ: На жалост, неке

облике герилског ратовања које су
тако да кажем, на нашим просто-
рима први примењивали Четници,
и који су на терену заиста давали
резултате, касније су приписивани
Партизанима. 

Дража, иако је био високо војно
образован, у војном смислу није
имао велике ресурсе да би могао да
изводи акције оперативног или
стратегијског нивоа. То су углав-
ном биле герилске и тактичке ак-
ције које су давале одређене
резултате и које су помогле да од-
ређени делови наше територије
током целог рата буду под контро-
лом снага отпора, и да не падну у
руке окупатора. 

Тако је између осталог било и са
територијом на којој се налази село
Прањани. Та територија је важила
за слободну као и многе у Босни,
Црној Гори и сл. Често волим да
кажем, да у Книнској крајини није
било Војводе Ђујића, после 1945.
године тамо не би било Срба. То је
факат. Свих тих ратних година
Крајина је била слободна терито-
рија под контролом Југословенске
војске у Отаџбини. 

Тако нешто се не може рећи за
Тита. Он је био малог нивоа обра-
зовања, а војно образовање уопште
није имао. Био је комунистички об-
учаван и политички курсиран, тако
да је данас јасно да су његове тако-
зване ‘’војне врлине’’, заправо
више врлине комунистичке поли-
тичке пропаганде, него стварни ре-
зултати са терена.  

СН: А да ли се сада више него
раније истиче дело војвода Ми-
шића и Путника и других наших
великих војсковођа?

АНТИЋ: Дела и подвизи наших
славних војсковођа Војвода Степе,
Путника, Мишића, Петра Бојовића
и других, су заиста велики. То је
јасно свима у свету, а нарочито љу-
дима којима је војска професија.

Захваљујући њима, у свету смо це-
њена војска. Данас се неке битке из
Балканских ратова, из Првог свет-
ског рата, Церска и Колубарска
битка, Кајмакчалан, Вардар,
Битољ, Мојковац, можемо их на-
брајати у недоглед, изучавају на
најпрестижнијим светским војним
академијама као што је и Вест
Поинт. 

У периоду комунизма
прослављало се све и
свашта и вештачки

наметнуте вредности и
измишљени хероји и

празници довели су до
обесмишљавања саме

сврхе почасти и
празновања важних
личности и догађаја

Ти командантски подвизи су то-
лико велики, да су морам признати,
изучавани на нашим војним акаде-
мијама у доба СФРЈ, али је чиње-
ница да су након распада
Југославије посебно добили на зна-
чају. 

Мало је армија у свету које се
могу поносити таквим војничким
громадама, у сваком смислу, по
части, знању и највишим патриот-
ским и моралним вредностима.
Данас на пример, наша војска нема
управу за морал, па је сваки даљи
коментар на ту тему сувишан.

СН: На челу Министарства
одбране доскора је био Алексан-
дар Вулин, који се и даље декла-
рише као комуниста. Како је то
утицало на војску? Знамо, на
пример, да су официри Генерал-
штаба који су били на Равној
Гори 2018, кажњени.

АНТИЋ: Као професионалац
дубоко верујем да се Вулин није
случајно десио нашој војсци. Он је
нечији пројекат и део специјалне
психолошко-пропагандне опера-
ције која је имала за циљ да се наша
славна војска и њени припадници
понизе на најбескрупулознији
начин, као и да се код српских
војника убију и они најмањи
остаци морала и свести о војничкој
части, достојанству и жртви за От-
аџбину. 

Човек који је избегавао да
служи својој земљи и народу кад
јој је било најпотребније, који нема
апсолутно никакве образовне,
стручне ни моралне квалификације
да води један тако сложен и важан
систем, какав је систем одбране,
доведен је на његово чело да би по-
низио све оне који су се успешно
супростављали свим изазовима и
непријатељима нашег народа, али
и да би углед наше славне војске у
свету значајно пољуљао. Замис-
лите шта о нама мисле озбиљне
војске света кад погледају биогра-
фију српског министра одбране
Александра Вулина. 

Или кад његову биографију упо-
редите са биографијом нпр. мини-
стра одбране Руске Федерације
Шојгуа. Уверен сам да је сваког
часног Србина и војника срамота
кад на то помисли. Александар
Вулин је током свог министровања
на челу нашег система одбране,
нашој војсци нанео веће губитке у
људству него последњи рат у коме
смо учествовали. Због лошег мате-
ријалног положаја и услова рада,
нашу војску је у његовом мандату
напустило више од 5000 професио-
налаца. 

СН: Можете ли нам, у грани-
цама које подразумева војна
тајна, рећи, какво је данас стање
у Војсци Србије? Колико је
бројно стање, какво је наору-
жање, опрема?

АНТИЋ: Не могу много о томе
да вам говорим, али се надам да
ћете из следећих реченица извући
закључке. Оно што видите у ме-
дијима није реална слика стања
наше војске, то што су до недавно
приказивали Вулин и његов помоћ-
ник Милорадовић, искључиво је
маркетинг који има за циљ ску-
пљање јефитиних политичких
поена и обмањивање јавности, али
и самог државног руководства. На
жалост то знају и сви страни војни
аташеи у нашој земљи, а нарочито
обавештајне службе наших потен-
цијалних непријатеља. Рећи ћу вам
само да смо у сличном стању као
пред Први светски рат, али овај пут
са акцентом на кадру, а то никако
није добро. 

Разговарао:
Милослав Самарџић

Новица Антић и Џон Капело, председник Фондације ‘’Халијард’’, 
у Прањанима
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Српска народна одбрана у Канади, на челу са
председником Зораном Цвијетићем, честита нашој

братској Организацији српских четника "Равна Гора"
и брату председнику Драгану Селаковићу, свим ро-

дољубивим Србима, Српкињама и драгој српској ом-
ладини, празник Христовог рођења и Нову 2021.

годину, уз поздрав: 

МИР БОЖИЈИ, 
ХРИСТОС СЕ РОДИ!

СРЕЋНА НОВА 2021. ГОДИНА!

Р
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БОЖИЋНИ ПРИЛОЗИ ЗА СРПСКЕ
НОВИНЕ /

CHRISTMAS 
DONATIONS FOR THE SERBIAN

NEWSPAPER
ОСЧ „Равна Гора“ МО Мелбурн Аустралија $1400 AUD
ОСЧ „Равна Гора“ МО Сиднеј Аустралија $730 AUD
Mr. & Mrs. Nikola Mandić Sr. $350 USD
Драган Селаковић $220 USD
Pera and John Klaja $150 USD
- In loving memory of Joća and Ljubica Stanisavljević
Мирко и Милица Вукелић $100 USD
Перица П. Совиљ $100 USD
Душан Мандић $100 USD
Небојша Ашанин $100 USD
Петар Милутиновић $100 USD
Милош Вјештица $100 USD
Александар Рељић $100 USD
Радмила Нинковић $50 USD
- У сећање на команданта Горске гарде Николу Калабића

и његове ћерке Мире.
Драган Спречо $50 USD
Душан Иванчевић $50 USD
Србо Радисављевић $25 USD
Nikola Mandić Jr. $25 USD
Stevan Mandić and family $25 USD
Ђуро Божичковић $25 USD
Константин Малешевић $25 USD
Милош Пушкар $25 USD
Петар Свилар $25 USD
Милан Јовић $25 USD
Mitch Yovich $25 USD
Mitch Žegarac $25 USD
Никола Иванчевић $25 USD
Драган Иванчевић $25 USD
Ђуро Иванчевић $25 USD
Исo Иванчевић $25 USD
Душан Пухар $25 USD
Зоран Цвијетић $25 USD
Ненад Чудић $25 USD

Прота Воја Павловић $25 USD
Дејан Срдић $25 USD
Алекса Ченић $25 USD
Слободан Левнаић $25 USD
Драшко Ждеро $25 USD
Саво Вукелић $25 USD
Милан Милићевић $25 USD
Ђорђе Грбић $25 USD
Бранко Марковић $25 USD
Бошко Ожеговић $25 USD
Никола Мандић $25 USD
Милка Мандић $25 USD
Ђорђе Маријан $25 USD
Зоран Живановић $25 USD
Душко Сурла $25 USD
Данијел Радојевић $25 USD
Тома и Зофиа Поповић $20 USD



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 09ДЕЦЕМБАР 2020.



10 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER ДЕЦЕМБАР 2020.



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 11ДЕЦЕМБАР 2020.

Ц



12 СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER ДЕЦЕМБАР 2020.

е



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 13ДЕЦЕМБАР 2020.

Божићна честитка из Сиднеја, Аустралија
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Месни одбор Хамилтон 
Организације српских
четника ''Равна Гора''

Честитамо наступајуће празнике Христовог рождества целом
српском народу у отаџбини Србији и Републици Српској, као и свим
родољубивим Србима и Српкињама, патриотским националним орга-

низацијама, целокупној Централној управи ОСЧ са председником 
Драганом Селаковићем, и поштоваоцима Дражиног четничког 

покрета, уреднику ''Српских новина'' Милославу Самарџићу и свим
четницима у емиграцији и Отаџбини, 

поздрављајући их:

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА 

НОВА 2021. ГОДИНА!
Председник Ненад Чудић, са свим члановима
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Поздрављам вас Божићним поздравом и

желим срећну и благословену Нову 2021.
годину, да је Господ благослови миром и

изобилним благословом својим.
Мир Божји – Христос се роди!

Прота Војислав Павловић – Хамилтон

Свој родбини, кумовима, пријатељима и
муштеријама желим срећне наступајуће Бо-

жићне празнике Христовог рођења као и
срећну и успешну 2021. годину, и све по-
здрављам са: ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИ-

СТИНУ СЕ РОДИ!
Дејан и Керен Срдић са фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са

поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ
РОДИ! СРЕЋНА И БЛАГОСЛОВЕНА

НОВА ГОДИНА!
Алекса, Јелена, Наталија, Стеван 

и Катарина Ченић

Свим члановима Организације српских
четника "Равна Гора", родбини, кумовима и
пријатељима, најискреније честитке за на-
ступајуће Божићне и новогодишње праз-

нике, уз жеље да празнике проведу у миру и
добром здрављу, испуњени радошћу и љу-
бављу, и са много узајамног разумевања,

толеранције и даривања.
Ненад, Јелица и Марко Чудић

Никола и Ан Мандић са породицом че-
ститају наступајуће празнике родбини, ку-

мовима, пријатељима и свим члановима
ОСЧ “Равна Гора”, традиционалним поздра-
вом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА 2021! 

Милка Мандић са сином Душаном
честита празнике родбини, кумовима,

пријатељима и свим члановима ОСЧ “Равна
Гора”, Божићним поздравом: МИР БО-
ЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА

НОВА 2021. ГОДИНА! - Хамилтон

Кумовима, родбини, пријатељима и свом
Српству у Отаџбини и широм света чести-

тамо Божићне празнике и Нову годину.
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Зоран, Милица, Димитрије 

и Меланија Цвијетић

Желимо свим Србима широм света
срећне празнике Христовог рођења. Мир

Божји, Христос се роди! Равна Гора 
победити мора!

Фамилија Слободана Левнаић

Мир Божји, Христос се роди! Срећна
нова 2021. година! Merry Christmas and

Happy New Year 2021!
Draško Ždero and family

Свој родбини, кумовима и пријатељима
желимо срећан Божић. Христос се роди,

ваистину се роди! 
Љубица и Зоран Живановић

– Хамилтон, Канада

Нашим члановима, родбини, кумовима и
пријатељима, желимо честитати срећне Бо-
жићне и новогодишње празнике, са поздра-
вом  МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

СРЕЋНА НОВА 2021. ГОДИНА!
Ђорђе Грбић

Мир Божији, Христос се роди! Срећна
Нова 2021. година!

Merry Christmas and Happy New Year
2021 from Duško Surla and family

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
желимо срећне наступајуће Божићне праз-
нике, са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИ-

СТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА И
БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА!

Ђорђе Маријан са фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
желимо срећне наступајуће Божићне праз-

нике, са поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИ-
СТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА И БЛАГОСЛО-

ВЕНА НОВА ГОДИНА!
Фамилија Милана Милићевићa из

Нијагаре Фалс

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Срећни Божићни празници свом српском

четничком народу!  Жели вам 
Мајк М. Сувајац са фамилијом

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Срећна нова 2021. година!  MERRY

CHRISTMAS and Happy New Year 2021!
Саво Вукелић са фамилијом

Нека Бог помогне И да здравље свим
људима на земљи 

Мир Божији, Христос се роди!
Од Јадранке Милутиновић, Ларе,

Николе, Катарине и Данијела Радојевића

Свим четницима широм света честитамо
Бадње вече и Божић ,радосним поздравом 

ХРИСТОС СЕ РОДИ ,ВАИСТИНУ СЕ
РОДИ!

Чланови Организације Српских чет-
ника ‘’Равна Гора’’ из Монтреала

Wishing Merry Christmas and Happy New
Year to our family, kumovi, friends and to all
Serbian Chetnik Organizations!  MIR BOŽIJI,

HRISTOS SE RODI! Srećna Nova godina
2021!

Dušan and Mara Puhar

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW
YEAR

to my family, kumovi and friends and all of
the members of the O.S.C. “Ravna Gora” and

their families!
Nikola Mandić, Jr.

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ
браћо и сестре Срби у расејању, отаџбини,

Косову и Метохији!
Небојша и Славица Ашанин

Чланству Организацијe српских четника
„Равна Гора“, српским четницима широм
света, нашој драгој родбини, кумовима и
пријатељима, МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС
СЕ РОДИ! СРЕЋНА и БЛАГОСЛОВЕНА

НОВА ГОДИНА!
Петар и Сњежана Милутиновић

са породицом– Чикаго, Илиној С.А.Д.

Join your CHETNIK Organization – Sup-
port the cause!  To PRESERVE strong family
values and tradition.To CARE for the elderly
and HELP those in need. To KEEP alive the
memory of our ancestors. To PROTECT our

churches, cemeteries and historical monu-
ments.The Chetnik idea is not political.  It is

tradition.  MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI!
SREĆNA NOVA GODINA!

Srbo and Nataša Radisavljević and family

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Организацији спрских четника „Равна

Гора“, нашој Српској цркви и Краљевској
породици Карађорђевић и свеколиком

српском роду, СРЕТНЕ БОЖИЋНЕ ПРАЗ-
НИКЕ и НОВУ 2021. ГОДИНУ! ЖИВЕЛИ!

Породица Спречо

Честитамо наступајуће празнике Христо-
вог рођења свој родбини кумовима и

пријатељима са поздравом: МИР БОЖИЈИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА ГО-

ДИНА!
Ђуро Божичковић

Члановима Организације српских чет-
ника  „Равна Гора“, свим родољубивим

Србима, свој родбини, кумовима и пријате-
љима,  Срећне наступајуће Божићне праз-

нике!МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!
СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Душан и Даница Иванчевић са фами-
лијом

MERRY CHRISTMAS and a HEALTHY,

HAPPY NEW YEAR!!!
Stevan Mandić and Family – Cleveland
Свој родбини, кумовима и пријатељима

честитамо наступајуће празнике Христова
рођења са поздравом:  МИР БОЖИЈИ, ХРИ-

СТОС СЕ РОДИ!  СРЕЋНА НОВА ГО-
ДИНА!

Петар Свилар са супругом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са
поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ

РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Ђуро и Милица Иванчевић 

са фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са

поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ
РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Исаило и Србобранка Иванчевић са

фамилијом

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са

поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ
РОДИ!  СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Драган и Марица Иванчевић

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са

поздравом: МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ
РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Никола и Босиљка Иванчевић

Члановима Организације српских чет-
ника  „Равна Гора“, свој родбини, кумовима

и пријатељима,  Срећне наступајуће Бо-
жићне празнике! 

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! 
СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Милош Пушкар са супругом

Честитамо наступајуће празнике Христо-
вог рођења свој родбини кумовима и

пријатељима са поздравом: МИР БОЖИЈИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ!  

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Милан Јовић са супругом

CHRIST IS BORN!!!  Let us rejoice in the
birth of our Lord Jesus Christ! To all Orthodox

Christians around the world: Joy, Peace &
Love!  Let His blessings be with us all!

Miloš Vještica and family

Супрузи Зофији, фамилији у Србији и
пријатељима широм света, МИР БОЖИЈИ,

ХРИСТОС СЕ РОДИ! СРЕЋНА НОВА
2021. ГОДИНА!
Тома С. Поповић

To my relatives, kumovi, friends and mem-
bers of the Organization of Serbian Chetniks

“Ravna Gora”, wishing you all a MERRY
CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR!

MIR BOŽIJI, HRISTOS SE RODI!
VAISTINU SE RODI!

Mitch Yovich

Свој родбини, кумовима и пријатељима,
Срећне наступајуће Божићне празнике са

поздравом:  МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ
РОДИ! СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!

Мић Жегарац

Честитамо наступајуће празнике Христо-
вог рођења свој родбини кумовима и

пријатељима са поздравом: МИР БОЖИЈИ,
ХРИСТОС СЕ РОДИ!  

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА!
Константин Малешевић

Мир Божији, Христос се роди! Срећна
Нова 2021. година!

Merry Christmas and Happy New Year
2021 from Bosko Ozegovic and family
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Mihailovich, considering his army a part of
the Allied forces, made efforts to establish
contact with the government-in-exile in

London and with the Allied High Command in the
Middle East in Cairo. He was aware that the effec-
tiveness of his action would depend largely on the
amount of supplies and assistance he received from
the Allies, especially from Great Britain. On Sep-
tember 13, 1941, he succeeded in transmitting a
radio message to the government-in-exilc. It was
picked up by the British naval base at Malta and re-
layed to the Yugoslav government in London. This
message was the first confirmation of the actual ex-
istence of Mihailovich's resistance group, about
which   many   unconfirmed   rumors   had   already
spread abroad. As a result of the message, one
month later, in October 1941, the first liaison offi-
cers were sent to Mihailovich by the Middle East
High Command. The group consisted of two staff
officers of the Yugoslav Army and Captain William
Hudson of the British Army. They were sent from
Egypt by submarine, landed on the southern Dal-
matian coast, and reached Mihailovich's headquar-
ters after a perilous journey of more than two weeks
through the mountains of Herzegovina. The Yu-
goslav officers brought messages from the govern-
ment-in-exile. Captain Hudson carried instructions
from the High Command which stated that "a re-
bellion would not be tolerated, that the struggle
should be waged for Yugoslavia and not become a
struggle of the Communists for the Soviet Union." 

Later, on June 11, 1942, in a letter addressed to
Mihailovich, Captain Hudson assured him that
"Great Britain has decided to support one hundred
per cent your efforts to unify all the national forces
in the country and your preparations for the action
against the occupiers at the opportune moment
when chances for success can be expected." 

Thus, liaison was established between Mi-
hailovich and the outside world. Mihailovich was
now in a position to send regular messages to the
government-in-exile, inform-ing it of the situation
in Yugoslavia, the progress of his action, and the
movements of German troops through the Balkans,
as well as to receive instructions from the govern-
ment for any further action. But all these messages,
in spite of the insistence of both the government-in-
exile and Mihailovich on being allowed to commu-
nicate directly, remained under British control
throughout the war. They could be cleared only
through British channels, and were coded and de-
coded by British military authorities. The fact that
the government-in-exilc could not freely exchange
communications with Mihailovich (who, on Janu-
ary 12, 1942, became Minister of War and Supreme
Commander of the Yugoslav Army) was vexing
and irritating to Yugoslavs in London and in Yu-
goslavia. It contributed greatly to misunderstand-
ings between Mihailovich and the Middle East High
Command and later worsened relations between
Mihailovich and the British government.

The appointment of Mihailovich as Minister of
War strengthened his ties with the government-in-
exile. He was also promoted successively from the
rank of colonel to the highest military rank, that of
army general. In this way, the government-in-exile
emphasized its recognition that Mihailovich's Yu-
goslav army in the fatherland was a regular force
and part of the Allied forces. It expected also that
with this recognition Mihailovich would receive
greater consideration and more effective assistance
from the Allies than he would as a mere leader of
resistance.

The government's decision to include Mi-
hailovich in the recognized government-in-exile
was motivated by under-standable hopes, but it
failed to achieve the desired objectives. Moreover,
the new position of Mihailovich as Minister of War
hampered his initiative and freedom of action to a
great extent by making him dependent on instruc-
tions from the Yugoslav government in London.
His official standing was improved, but the prestige
which he already enjoyed in Yugoslavia as a rec-

Constantin Fotich: The war we lost (9)

First liaison officers
As a result of the message, one month later, in October 1941, the first liaison officers were sent to Mihailovich by
the Middle East High Command

ognized leader of national resistance was not in-
creased. For the people, he would remain, during
the war and even after his death, simply "Chicha"
(an endearing term in Serbian for a father or an
uncle). This title was given to him spontaneously
by his followers and admirers, and he cherished it
far more than he did those of Minister of War and
Army General.

Captain Hudson carried instructions
from the High Command which stated

that "a rebellion would not be toler-
ated, that the struggle should be waged
for Yugoslavia and not become a strug-

gle of the Communists for the Soviet
Union"

The German Str of expedition defeated both the
Chetniks and the Partisans. The Nazis regained con-
trol over the southwestern region and exacted bru-
tal reprisals from the civilian population, killing
thousands of people and burning to the ground
scores of towns and villages. Mihailovich dispersed
his troops among the neighboring villages and, with
a small detachment, retreated to his mountain head-
quarters at Ravna Gora. He took cover there until
the Strafexpedition left the reconquered area. He
then proceeded to reorganize his units and to re-
build the whole resistance on new lines, taking into
account the experiences of his first unsuccessful en-
counter with the Nazis.

Tito, unlike Mihailovich, could not find refuge
in Serbia. The population had been embittered by
the Communists' action in liquidating patriots on
the pretext that they were enemies of the people.
The Serbs were also infuriated by forcible requisi-
tioning on the part of the Partisans and, above all,
by the imposition of a Soviet regime, in the middle
of a war, in the shortlived "liberated territory." The
people may have originally believed Communist
propaganda and that Partisan action was guided by
national interest. Now they saw clearly that the Par-
tisan objective was primarily the imposition of a
regime which they abhorred as contrary to all their
concepts of life and political philosophy. The feel-
ing of the people was such that Tito could not re-
main in Serbia even after the German punitive
expedition was withdrawn. He had to flee south-
ward, toward Sanjak and Montenegro. By the end
of November he had left Serbia, to return only in
October 1944, after Soviet troops had crossed the
Danube.

After the failure of his first major operation

against the Nazis, Mihailovich concentrated his ac-
tivities on preparing his organization for decisive
action, to be taken at a time when circumstances
would afford the best opportunity for success and
for an important contribution to the Allied cause.
He tried especially to extend his organization over
the whole country, and to assure effective and con-
stant liaison between groups under his command,
so that at any time he might call on the forces re-
quired for a specific operation, or, later, might or-
ganize a general uprising. He established close
contact with the underground in Slovenia. (In his
ranks were Slovenes who had found refuge in Ser-
bia after Hitler had expelled them from Slovenia.)
He also made efforts to contact the Croat Peasant
party, but without much success.

Mihailovich did not keep a large number of
troops permanently under arms. He varied the num-
ber of effectives of his units in accordance with the
requirements for carrying out specific operations.
Unlike the Partisans, whose army was composed
mostly of uprooted peasants who had to remain in
the ranks constantly, Mihailovich relied on quick
mobilization of the mass of peasants, especially of
the youths, to whose training he paid particular at-
tention.

Mihailovich did not claim, as Tito did, to con-
trol the cities, nor did he pretend to have liberated
large sections of the country. Having taking stock of
his first unsuccessful encounter with the Nazis, Mi-
hailovich realized that the Germans could retake
such "liberated" territories at any time by bringing
in forces adequate for the purpose. But Mi-
hailovich's control of the territory in which he
worked, although it was not loudly proclaimed, was
no less effective. His orders were transmitted
through a well-planned network, and even the local
authorities of the Nedich government in Serbia
obeyed Mihailovich's orders whenever possible,
rather than those of Nedich. In the territory under
his control Mihailovich was the actual ruler and he
used his forces to make the enemy occupation in-
creasingly difficult from both the military and the
economic point of view. His was a perfect under-
ground organization, which rendered a considerable
contribution to the Allies by forcing the already
overstrained Wehrmacht to keep large contingents
of troops, which otherwise would have been used
on the Russian front, in Yugoslavia.

During World War II, Fotich was
ambassador of the Kingdom

of Yugoslavia to America
To be continued

Captain Hudson, Old Montenegrin Warrior and General Mihailovich


