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На краљев
рођендан,
бомбардери
Западних
савезника
разорили су
највећи град
на југу Србије

Разарање Лесковца 1944. 
Тема броја:
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАУВОДНИ СТУБАЦ
ЋИРИЛИЦА

Владе Србије и Републике
Српске усвојиле су по хитној
процедури предлог Закона о

употреби српског језика у јавном
животу и заштити и очувању ћири-
личног писма. Закон је предат скуп-
ш тинама, такође по хитној
про   цедури, и оне ће га вероватно
ус коро усвојити, с обзиром да обе
владе имају скупштинску већину.

Такозване невладине организа-
ције и други антисрпски елементи,
одмах су устали против овог за-
кона. С друге сране, патриотски
блок га подржава.

Тако, на први поглед стиче се
утисак да је овај закон, са српског
становишта, добар. Међутим, није
тако. Јер, по Уставу, ћирилица је
већ службено писмо. Потребан је
''само'' закон који ће то да јасно де-
финише, као што је то случај у за-
падним земљама. Пре свега, треба
нагласити да је службено исто што
и јавно, док приватно свако може
да користи и кинеско писмо ако
жели.

Незамисливо је да неко у Фран-
цуској, на пример, француски језик
пише немачким словима, мада је
разлика између њихових латиница
много мања него између српске ћи-
рилице и хрватске латинице, која, у
ствари, доминира у Србији. На-
равно, она се код већине не дожив-
љава као хрватска, али, ко жели,
може да пронађе часопис ''Даница
Хрватска'' и другу литературу у
којој је Људевит Гај објашњавао
како је то писмо правио за Хрвате.
Додуше, он је хтео да писмо буде
више налик чешком, али, бечки
ментори су га исправили, јер су
хтели да писмо Хрвата више личи
на српску ћирилицу, како би било
лакше наметнуто Србима. Но, то је
друга тема.

Овде је тема предлог новог за-
кона, у ситуацији када већ постоји
адекватно уставно решење. Тај
нови закон прописује да је ћири-
лица обавезна само за државне
установе и фирме, као и све оне
који користе државни новац у
својим пројектима. Па и ту има изу-
зетака. Уметничко дело може се, на
пример, писати само на латиници,
што отвара могућност злоупотребе,
јер се много тога може прогласити
уметничким делом.

Према томе, овај закон ће лега-
лизовати постојеће стање, у коме је
на мала врата - противуставно - та-
козвана СР латиница, не само уве-
дена у употребу, већ и постала
доминантна у односу на ''СР ћири-
лицу''. Такође, пошто законодавац
нема снаге да каже како ''СР лати-
ница'' не постоји, он је меша са из-
ворном латиницом, која се користи
нарочито у медицини, и уопште, у
предлогу закона видимо низ кон-
фузних ситуација.

Милослав Самарџић

ЦЕТИЊЕ - У манастиру Светог Петра Цетињског
5. септембра је, након свечане архијерејске
литургије, устоличен митрополит црногорско-

приморски Јоаникије.
"Овим свечаним чином ми нисмо дошли било шта

да отмемо, било кога да угрозимо или не дај боже било
шта да украдемо. Дошли смо да извршимо свети чин
устоличења на место архијереја ове епархије", рекао је
Порфирије и додао да је Јоаникије постављен вером
божјом да служи свету литургију, која није ништа
друго до царство небеско међу нама.

Пре митрополита Јоаникија на Цетињу је усто-
личено 40 митрополита црногорско-приморских
Српске православне цркве. За разлику од ранијих, на
устоличењу данас није било народног збора, али ни по-
литичара.

Он је на тој дужности заменио преминулог митро-
полита Амфилохија.

Свештеници цетињског манастира дочекали су мит-
рополита Јоаникија омиљеном песмом претходног
митрополита Амфилохија - "Јечам жела".

Потом се из манастира три пута проломило "До-
стојан".

Митрополит црногорско-приморски Јоаникије који
је данас устоличен у Цетињском манастиру, изјавио је
да је све учињено да због тог свечаног чина не буде по-
дела, а да ће требати доста времена да оне буду укло-
њене.

Устоличен митрополит црногорско-приморски Јоаникије
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Он је, у обраћању након устоличења, затражио
опроштај због непријатности и подела које је тај чин
изазвао, и истакао да су те поделе вештачки изазване.

"Опростите због те непријатности и тих подела које
су вештачки изазване. Све смо учинили да их не буде
и да их уклонимо, али требаће нам доста времена",
рекао је митрополит Јоаникије у Цетињском мана-
стиру.

Митрополит је поручио и да неће причати о мукама,
већ ће, како каже, заблагодарити Богу, једином исти-
нитом творцу свега видљивог и невидљивог.

Према његовим речима, митрополија црногорско-
приморска била је и остала један од најјачих стубова у
великој одуховљеној грађевини СПЦ кроз целу њену
историју.

"Заблистала је светошћу њених архијереја, подиж-
ника и мученика, лепотом њених светиња и непрекид-
ног уметничког стварања", рекао је устоличени
митрополит Јоаникије.

Након устоличења, митрополит Јоаникије захвалио
је патријарху српском Порфирију и светом ар-
хијерејском сабору на, како је истакао, достојанству на
које је изабран.

Радио-телевизија Војводине



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 03СЕПТЕМБАР 2021.

ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Када се пред Рачићевом 4. гру-
пом јуришних корпуса Титов
генерал Коча Поповић пову-

као са Јастрепца, преко Топлице и
Јабланице на Косово и Метохију,
отуда је 24. јула 1944. године свом
команданту послао следећи извеш-
тај:

''Ситуација се нагло и озбиљно
компликовала, 21. и 24. дивизија
праћене четничким јединицама
пошле су за нама. Сада се три наше
дивизије налазе између комуника-
ција Лебане - Медвеђа - Оруглица.
Борба се води на линији. Про-
бијање по могућности у више пра-
ваца. Захтевајте хитно дејство
авијације на Лесковац, Врање и
Приштину, и на комуникацију из-
међу тих места.''

Дакле, пошто офанзива према
централној Србији није успела,
обласни комунистички командант
тражи да англоамерички бомбар-
дери разоре српске градове. Он
каже да се повлачио ''праћен чет-
ничким јединицама'', не помињући
Немце, јер нити су они нападали
њега, нити он њих. Комунисти су
често измишљали борбе против Не-
маца као изговор за своје поразе од
четника, али не и овом приликом. 

Наведени радиограм је класичан
захтев за деловање авијације у по-
задини непријатеља - а не-
пријатељи Коче Поповића су Срби
- да би се спремио терен за нови
фронтални напад.

Токов августа дивизије под

ника, већ цивила, за које је управо
написао да их четници немилице
кољу. Поповић се после уобичајене
пропаганде о клању, која је подра-
зумевала како народ једва чека ко-
мунисте да га заштите, вратио на
суштину приче: бомбардовање по-
задине непријатеља као припреме
за фронтални пешадијски напад.

Пошто офанзива према
централној Србији није

успела, обласни
комунистички командант
тражи да англоамерички
бомбардери разоре српске

градове
Истог дана он шаље још један

радиограм Врховном штабу:
''Бугари у Лесковцу разоружани

од Немаца и четника, сем 200 који
побегли ка Власотинцима. У Лес-
ковац дошао Брајевић са Јабланич-
ким корпусом, јачине 1.200. У
граду има 12 тенкова, од којих пет
великих.''

У стварности, четници су 29. ав-
густа ослободили Лесковац, савла-
давши гарнизон састављен од

Немаца и албанских есесоваца. Не-
мачки крајскомандант је убијен, а
освојен је богат ратни плен. Са-
општавајући наведену лаж, Попо-
вић се послужио још једном тезом
комунистичке пропаганде: да су
четници, сем тога што масовно
кољу народ, у савезу са Немцима.
Иначе, четничке формације нису
му биле познате. Мајор Блажа
Брајевић био је командант 1. ко-
совског, а не Јабланичког корпуса.
Брајевићева јединица прошла је
кроз Лесковац и наставила ка југу,
где је вршена концентрација снага
у покушају заустављања Немаца
који су се отуда очекивали.

И сам ток бомбародовања
српских градова сведочи да она
нису имала везе ни са комуника-
цијама, ни са повлачењем Немаца,
нити уопште са окупаторима. При-
мера ради, један лесковачки исто-
ричар овако је описао страдање
свог града, 6. септембра 1944. го-
дине, када су бомбардери које је
тражио Коча Поповић најзад
стигли:

''Америчке бомбардерске фор-
мације су и раније надлетале Лес-

Разарање Лесковца 1944. 
На сам дан краљевог рођења, 6. септембра 1944, бомбардери Западних савезника разорили су највећи град
на југу Србије и убили преко 1.000 цивила. Савезничке бомбардере наводили су - комунисти. Како и зашто
се ово десило?

Тема броја

Лесковац непосредно после бомбардовања:
Група грађана рашчишћава рушевине

командом Коче Поповића и даље су
водиле велике бојеве само са чет-
ницима. Немачке снаге у овој обла-
сти биле су симболичне, док су се,
када је реч о Бугарима, комунисти
определили за преговоре и са-
радњу.

Уочи почетка Операције ''Не-
деља пацова'' - чији циљ је, на-
водно, био да савезничка авијација
спречи повлачење Немаца са Бал-
кана - Поповић наставља да шаље
извештаје против четника и да
тражи бомбардовање Лесковца.
Писао је уобичајене пароле о
''појачаном терору четника'', наво-
дећи чак да они ''кољу са српом'',
како по селима, тако и по градо-
вима. ''Задњих дана по Београду,
Лесковцу и другим градовима на-
правили су покољ. Кољу и демо-
кратски оријентисане грађане'',
јављао је 29. августа. Следећи По-
повићев радиограм, послат истог
дана, састојао се од само једне
реченице:

''Најхитније потребно озбиљно
бомбардовање Лесковца.''

Значи, не војних објеката у Лес-
ковцу, већ самог града. Не ни чет-

Оригинална депеша Коче Поповића: ''Најхитније потребно озбиљно бомбардовање Лесковца''.
(Извор: Народни музеј Лесковац)
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ковац у правцу Румуније, тако да су
тога дана на рођендан краља Петра
Другог грађани Лесковца радо-
знало посматрали наилазак авиона
не очекујући бомбардовање...

Рушило се све без икаквог реда.
Град је једноставно требало
сравнити са земљом... Гимназије
више није било... Не само да је
зграда срушена, већ је и цела око-
лина око зграде била изрована и на-
чичкана дубоким левкастим рупама
од бомби. Нестало је и малог ђач-
ког парка. Богаташка четврт око
Гимназије је потпуно уништена.
Нема више виле Тонкића са водо-
скоцима у дворишту, ни лепих кућа
породица Гичић, Гроздановић и
Тонић, ни старе турске куће Гурба-
новића...

Сам споменик ослободиоцима
Лесковца из Првог светског рата
није био ни окрзнут. Стајао је по-
носито и гордо усред рушевина око
себе, као опомена и знак да је наш
народ неуништив...

Врисак жена, људи и деце парао
је небо, родитељи су тражили своју
децу, свуда рушевине и мртва
стока, смрад од изгорелих тела, ваз-
дух пун отровног мириса и пра-
шине, делови тела бачени чак на
електричне жице или околне кро-
вове, а по двориштима коса, ноге,
руке и просути мозгови погинулих.
Река је била пуна народа. Чуо се
плач, лелек и нарицање са свих
страна. Рањени су се полагано кре-
тали речним коритом уз помоћ не-
повређених. Деца су избезумљено

бежала на све стране уз неку чудну
вриску. Цела ова маса кретала се ка
Хисару.

После бомбардовања Лесковац
је изгледао стравично: многе улице
су биле потпуно раскопане, вода је
избијала из порушених испуцалих
цеви, улицама се није могло проћи
од стакла, ватре и дима који се
дизао из згаришта. Фабрички дим-
њаци су штрчали у небо читави и
пркосни а око њих није било града.
Видела се чаршија, али сада са па-
трљцима порушених палата, трго-
вина и хотела. На бруталан начин
побијени недужни становници,
уништена имовина. У овом бом-
бардовању страдале су читаве по-
родице и многе избеглице, које су у
овом граду биле нашле уточиште
после протеривања из других места
од стране усташа, бугарских фаши-
ста и балиста...

Прва процена ратне штете пока-
зала је енормну цифру од преко две
милијарде тадашњих динара. По-
писом је утврђено да је овим савез-
ничким бомбардовањем срушено
475 зграда...

Погинуло је преко 1.000 станов-
ника, махом жена, деце и старијих
људи, што није ни коначна ни пре-
цизна бројка. Извесно је само да је
6. септембар најтежи дан Лесковца
у његовој шествековној историји...

Мора се, на жалост, констато-
вати да Лесковац не потврђује ни
оправданост таквог плана 'Ратвик',
а још мање оправданост Коче По-
повића, јер бомбардовање Лес- ковца није убрзало спровођење

Операција 'Ратвик', нити је омело
повлачење немачких јединица из
Грчке.''

Као и у другим приликама, да би
оправдали бомбардовање, Бри-
танци и комунисти слали су извеш-
таје да је оно изведено успешно.
Генерал Фицрој Маклејн, који је
разарање града посматрао са
оближњег брежуљка, не крије да је

убијено много цивила, али то
оправдава наводно великим немач-
ким губицима, за које је сазнао ''из
причања избеглица''. Ово су његове
речи:

''Губици међу цивилним станов-
ништвом били су велики, али се, из
причања избеглица, могло за-
кључити да је напад постигао своју
сврху: било је неколико директних
погодака на куће у којима су се на-

Остаци једне од највреднијих палата Лесковца

Војвода Ђујић:
Разорили су Книн, а заобилазе немачке и

усташке положаје
Војвода Момчило Ђујић, командант Динарске четничке дивизије, из-

вестио је Дражу 3. априла како Западни савезници у Книнској крајини
систематски бомбардују српска насеља и положаје четника, док Немце
и усташе остављају на миру. Ђујић је писао:

''Данас Савезници са 40 бомбардера поново бомбардовали Книн, а
преко радија поново на своју срамоту објавили да су тукли теретну же-
лезничку станицу у Книну и Дрнишу. Лажу пси!  Дрниш уопште нису
бомбардовали, бацили су на два километра поред Дрниша бомбе у
поље... Бацали су бомбе и на планину Мосач, на коте где наши држе
стално положаје. Разуме се, где би тукли Дрниш кад се тамо налази
усташки логор и усташке бојне. Бомбардовали су Книн  и околину у
кругу три километра. Среда, не бирајући објект. Нарочито горњи део
града, српски, сравњен је са земљом. Српска црква у центру града по-
гођена два пута директно исчезла је са лица земље...

Обустављен је овамо саобраћај на железничкој прузи Книн - Шибе-
ник али не ради енглеског бомбардовања, него ради тога што смо ми са-
ботажом уништили и последње две локомотиве које су на овој линији
имали. И са те стране нема разлога да се Книн туче осим само једно,
једини разлог, а то је што је Книн центар једне велике српске покрајине.

Бомбе су пале и у околину. На три километра од Книна према Ди-
нари погођена је директно приватна болница иако је имала јасно обе-
лежје знакове црвеног крста. Страдало је много болесника а болница је
уништена. Колико се до сада зна погинуо је један војник Немац а
двојица су рањена. Цивила има око 270 мртвих и рањених. 

Источно од Книна тукли су штаб једног нашег батаљона у селу Ми-
лићи испод Козјака, порушено неколико кућа. Мртвих није било. Ово се
у никојем случају не може сматрати случајношћу. Шта све ово значи?
Куд све ово води? Зашто наша влада ћути и шта наша влада ради? 

Туку се српска села и градови, национална наша упоришта и збегови,
места у којима нема окупатора или их исти не користе за своје ратне ци-
љеве, међутим не туку се ратни циљеви, војни објекти ни места у којима
бораве десетине хиљада и дивизије немачких војника и усташа. Као што
је на пример Сињ и Госпић, где осим тога постоје огромна слагалишта
ратног материјала и има аеродрома којима се служи непријатељ. Глас
наше јавности бунтовно се диже против наших такозваних савезника
Енглеза и Американаца на које се сада у народу почиње гледати другим
очима. 

Има ли икога ко нас не гони и уништава. Усташе, Немци, комуни-
сти, Мађари, Бугари, Арнаути, па сада и наши наводни савезници Енг-
лези и Американци. Поводом свега овога тражимо разјашњење одмах
Енглезима и Англоамериканцима и хитно објашњење од наше владе
која... (нечитка реч - прим. аут) ради тога треба или одмах да се повуче.

Брoј жртава
Прецизан број жртава бомбардовања српских градова од стране За-

падних савезника није утврђен. Сачињени су пописи у појединим гра-
довима, попут Лесковца, где је ''нађено 708 имена и презимена
погинулих грађана''. Лесковачки историчари додају да ово није коначна
цифра, из више разлога: погинуло је много избеглица, о којима није по-
стојала евиденција, страдале су комплетне породице и протекло је ису-
више много времена пре него што је ово питање могло доћи на дневни
ред (пола века). Зато се сматра да је 6. септембра 1944. године у Лес-
ковцу погинуло преко 1.000 људи.

Слична ситуација је и у Нишу. Пописана су имена 664 од преко 1.000
погинулих у многобројним савезничким бомбардовањима овог града. 

Највише грађана је, несумњиво, страдало у Београду. Тачна цифра
зна се само за бомбардовања 16. и 17. априла: 1.161 мртав и 1.468 тешко
рањених. Немачка авијација је 6. априла 1941. године убила око 2.500
Београђана. Међутим, пошто су Западни савезници бомбардовали Бео-
град више пута, то су они убили знатно више људи - вероватно преко
4.500.

Постоји неколико верзија о томе колико је пута авијација Западних
савезника разарала престоницу. Доња цифра је девет бомбардовања, и то
16. и 17. априла, 18. маја, 6. јуна, 3. јула, 3, 6, 8. и 18. септембра.

Чешће него Београд, али са мањом разорном снагом, бомбардован је
Ниш, као и Подгорица, која је жестоко гађана и новембра 1944. године.
Примера ради, у радиограму потпуковника Павла Ђуришића потпуков-
нику Захарију Остојићу од 10. новембра, каже се и следеће: ''Подгорица
четири дана узастопно бомбардована. Ње више не постоји. Бачено око
3.000 бомби.''

По више пута бомбардовани су или митраљирани Книн, Сарајево,
Краљево, Земун, Алибунар, Нови Сад, Смедерево, Никшић, Ћуприја и
Поповац код Параћина.

Најмање по једном нападнути су Бањалука, Сремска Митровица,
Рума, Велики Бечкерек (Зрењанин), Гроцка (разорен центар), Круше-
вац, Пећ, Крагујевац, Ковин, Панчево, Велика Плана, Бијело Поље,
Пријепоље, Лесковац, Куршумлија, Прокупље, Вучје, Лебане, Грделица,
Подујево, Рашка, Сталаћ, Косовска Митровица, Приштина...

Према томе, укупан број жртава бомбардовања српских градова од
стране Западних савезника свакако је далеко изнад 10.000 убијених ци-
вила, уз више десетина хиљада рањених.
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Гробови породица Гичић, Максимовић, Ђорђевић и Тимовић, страдалих у бомбардовању Лесковца
лазили Немци, уништен је велики
број њихових аутомобила и оклоп-
них возила...''

Као школован официр, Маклејн
је свакако знао да позивање на
приче неименованих избеглица
није професионално. Он је то учи-
нио да би избегао фантастичне
цифре из комунистичког извеш-
таја, које гласе:

''Данас је бомбардован Лесковац
у три таласа... Према прикупљеним
подацима погинуло преко 500 Не-
маца, преко 200 четника и 300 доб-
ровољаца.''

У радиограму послатом дан
уочи бомбардовања, Коча Поповић
је писао да су у Лесковац са југа
стигле чак две немачке дивизије, са

200 возила. У стварности, међутим,
после одласка четника у град су
ушле незнатне немачке снаге. 

У радиограму послатом
дан уочи бомбардовања,

Коча Поповић је писао да
су у Лесковац са југа

стигле чак две немачке
дивизије, са 200 возила. У

стварности, међутим,
после одласка четника у

град су ушле незнатне
немачке снаге

Зато су и губици Немаца били
минимални. Цитирани лесковачки
историчар пише да је погинуло

свега 20 Немаца, али та цифра није
поуздана, јер је дата на основу ис-
каза сведока, тј. није документо-
вана.

Као најпоузданији могу се узети
подаци из писма капетана Жи-
војина Митића, команданта Вла-
синског корпуса, од 13. септембра.
Митић је писао некој партизанској
команди, поред осталог и ово:

''На Лебане у Јабланици напали
су (четнике - прим. аут) такође Бу-
гари и босански партизани, мусли-
мани-балије у црвеним фесовима, а
у бомбардовању Лесковца узели су
учешћа и хрватски пилоти Јосипа
Броза Тита и то у наш највећи на-
ционални празник - рођендан Њ. В.
краља Петра Другог. Ови гангстери

и србождери побили су на најзвер-
скији начин преко 2.000 жена, деце.
Лесковац је сравњен и замро, Ниш
такође. Немаца је погинуло свега
осам. Увече је радио Лондон Јавио:
''Погођени сви војнички објекти, и
изгинули многи немачки војници''.
Међутим, није срушена ни једна
фабрика, нити погођен ма који
војнички објекат. То се зове поли-
тиком Хрвата и народноослободи-
лачке војске.''

Не може се са сигурношћу рећи
да ли је Митић мислио на погинуле
Немце у Лесковцу, или и у Нишу,
који је тих дана поново бомбардо-
ван. Погинулих четника у Лес-
ковцу, разуме се, није било.

Комунисти траже: 
Бомбардујте српске, 

а не и хрватске и словеначке градове
Планска употреба западне авијације у корист југословенских кому-

ниста уговорена је на конференцији Черчила, Рузвелта и Стаљина у Те-
херану. Предвиђено је да се о детаљима бомбардовања касније договоре
Черчил, британски официр за везу код партизана генерал Фицрој Мак-
лејн и Ј. Б. Тито. Договор се састојао у томе да комунистички Врховни
штаб јави Западним савезницима шта треба бомбардовати и они су то и
чинили.

''Јавите нам која мјеста треба бомбардовати'', писао је Ј. Б. Тито својим
командантима, пошто му је Маклејн пренео Черчилову поруку. Бомбар-
довање Подгорице и других већих места у Црној Гори тражио је локални
командант Пеко Дапчевић. После налета савезничких авиона он је изве-
стио да су ''у Подгорици бомбардовани углавном војнички објекти'', као
и да је ''морални ефекат бомбардовања добар''. У ствари, било је убијено
преко 2.000 цивила, уз незнатне немачке губитке. Из Србије бомбардо-
вања је најупорније тражио Коча Поповић.

Међутим, када су словеначки комунисти тражили бомбардовање
Љубљане, Едвард Кардељ им је из Врховног штаба, са Виса, одговорио:

''Не разумем које вас потребе терају на то и у чију корист би било то
бомбардовање. Нема сумње да би у Љубљани било на хиљаде наших
мртвих људи, а непријатељ би претрпео готово никакве губитке. У томе
имамо искуство из целе Југославије. Имајте на уму да савезнички авиони
бомбардују на посебан начин, тако да покривају целе површине. Можете
лако замислити како би то изгледало у Љубљани. Била је то крајња ла-
комисленост и неодговорност пред својим народом немати у виду све те
моменте. То важи не само за Љубљану, већ и за друге тачке.''

Наравно, ово није било ''искуство из целе Југославије'', јер су поред
словеначких од тепих бомбародовања били изузети и хрватски градови.
По захтевима Ј. Б. Тита и његовог Врховног штаба, а у договору са Бри-
танцима, бомбе су ''на посебан начин'' бацане само на српске градове. 

Крајем 1944. године, када на истоку земље није било Немаца, поново
се поставило питање бомбардовања Загреба. Више се није могла при-
крити чињеница да се главне немачке снаге налазе у хрватској престо-
ници и другим већим хрватским градовима, где су поштеђене дејства
савезничке авијације. Комунисти су, међутим, забрањивали не само бом-
бардовање хрватских градских центара, већ и њихових околина, док о
ваздушним нападима на усташке и домобранске јединице није било го-
вора. 

На ово су савезничке мисије уложиле приговор Главном штабу Хрват-
ске, који се обратио Врховном штабу. Ј. Б. Тито је одговорио 26. децем-
бра 1944, следећом наредбом:

Неколико наших градова без неке нарочите војничке користи упро-
пашћени су од стране савезничке авијације. Забрањујемо бомбардовање
непосредне близине Загреба. Споразумите се са њима (савезничким ми-
сијама - прим. аут) да бомбардују комуникације када се крећу не-
пријатељске јединице, па и мања мјеста где су по вашим поузданим
информацијама јаче непријатељске концентрације.

Позивајући се на ово наређење, Главни штаб Хрватске 28. децембра
пише 4. ударном корпусу да се забрањује ''бомбардовање градова'', као и
да се од савезничких мисија ''тражи бомбардовање комуникација и
мањих места, под условом да се располаже поузданим подацима о кон-
центрацији непријатељских снага''.
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Резолуција са 68-ог Конгреса
Шездесет осми Конгрес Организације српских четника "Равна Гора" одржан је у просторијама Цркве
Свети Сава у Мерилвилу, Индиана, САД, у суботу 19. јуна 2021. године

Из рада Организације српских четника ''Равна Гора''

На Конгресу је донета следећа
Резолуција:

1. Поздрављамо Српску пра-
вославну цркву на челу са новоиза-
браним патријархом г. Порфиријем
и Краљевски дом Карађорђевића,
као две националне установе, које
у српском народу представљају
битну и важну улогу и уживају
највеће поштовање. Истовремено,
изјављујемо топлу захвалност де-
мократским државама, које су Србе
примиле да се настане у њиховој
средини.

2. Тражимо од влада Репуб-
лике Србије, Републике Српске, Ре-
публике Српске Крајине,
Републике Црне Горе и осталих су-
седних републике у којима српски
народ живи, да у међународним фо-
румима енергично захтевају за-
штиту Срба на тим територијама и
повратак оних који су били проте-
рани са вековних српских огњишта.
Питања геноцида над српским на-
родом у „Независној држави
Хрватској“ у Другом светском рату
и у *АВНОЈ-евским створеним ре-
публикама после рата, морају бити
стално држана отворена, а српски
интереси брањени.

(*Антифашистичко Веће Народ-
ног Ослобођења Југославије, које је
створило вештачке комунистичке
југословенске републике и ауто-
номне покрајине)

3. Упућујемо апел владајућој
гарнитури и опозиционим стран-
кама у Републици Српској да смире

настале тензије. Позивамо их да се
угледају на демократске западне
земље, у којима се политичке пар-
тије не споре око елементарних на-
ционалних и државних интереса.

4. Позивамо владе Србије,
Српске и Црне Горе да као и остале
источноевропске земље на недвос-
мислен начин осуде комунизам, да
отворе архиве тајних полиција, и да
коначно начине спискове жртава
комунистичког режима. Са жаље-
њем констатујемо да је рад државне
комисије за утврђивање злочина
комуниста у Србији саботиран и да
је она на крају укинута, иако је у
међувремену направила списак од
чак 60.000 жртава комуниста.  Тра-
жимо да држава Србија открије
имена оних који су убијали четнике
и српске цивиле у земљи и у емиг-
рацији и да их осуде, и да коначно
открију Дражин гроб.

Позивамо владе Србије,
Српске и Црне Горе да као
и остале источноевропске

земље на недвосмислен
начин осуде комунизам, да

отворе архиве тајних
полиција, и да коначно

начине спискове жртава
комунистичког режима
5. Осуђујемо јачање комуни-

стичке пропаганде у Републици
Србији, Републици Српској и Ре-
публици  Црној Гори у последње

време. У Србији се поново подижу
споменици чак и најозлоглаше-
нијим комунистима. На разним ма-
нифестацијама све више се виде
црвене звезде петокраке. Сматрамо
да ни у једној бившој социјали-
стичкој земљи не може бити на-
претка без темљно спроведене
дебољшевизације.  Такође, осу-
ђујемо покушај „српске“ владе за
нетачне изјаве што се тиче спаша-
вање савезничких вазухопловаца за
време Другог светског рата.  Да
подсетимо, ђенерал Михаиловић и
Краљевска војска којом је командо-
вао, заједно са америчком мисијом
Халијард, је изкључиво заслужна за
ово дело, а не партизани, како ту-
мачи председник Вучић. 

6. Са жаљењем констатујемо
да у Отаџбини ни данас није
враћена имовина огромној већини
наследника жртава комуниста, па
су они принуђени да траже правду
и на међународним судовима.  Тра-
жимо да држава Србија одреди
правног заступника који ће на
рачун државе радити у интересу
оштећених.

7. Осуђујемо одлуку Апела-
ционог Суда у Београду на 17. маја
2018. да укине одлуку суда у Ва-
љеву о рехабилитацији Николе Ка-
лабића.  Тражимо да Главни суд у
Београду призна одлуку суда у Ва-
љеву о ослобаџању кривице Ни-
коле Калабића.  Такође сматрамо да
реч „рехабилитација“ треба да се
брише јер нема смисла „рехабили-
товати“ некога ко је страдао за
српски народ и слободу. 

8. Позивамо владу Црне Горе
да у што краћем времену потпише
темељни уговор са СПЦ.  Поздрав-
љамо избор Високопросвећеног
владику г. Јеоникија за митропо-
лита Црногорско-приморске епар-
хије.  Осуђујемо признање
“геноцида у Сребреници“ од  црно-
горског примјера и од пославнике
Народне скупштине.

9. Подржавамо идеју у Србији
и предлог да се име ђенерала Драже
Михаиловића да Војној школи и
главном мосту у Београду.  Такође
тражимо укидање комунистичких
назива широм српских земаља.

10. Апелујемо на Србе у избег-
лиштву и четничке породице, да
наставе са несебичним помагањем
рођака у Отаџбини, како би заједно
олакшали штетне последице кому-
нистичке економске политике.

11. Молимо да СПЦ замрзне
било какве разговоре са Ватиканом
и осталим екуменистима све док
Ватикан не призна геноцид учињен
над српским народом у Јасеновцу,
Градишки, Јадовну и у осталим ме-
стима масовног убијања Срба у
Другом светском рату, као и у ра-
товима деведесетих година.

12. Противимо се разним видо-
вима похлепе, корупције, бездуш-
ности, себичности и лености,
којима је комунистички режим
народ удаљио од традиционалног
начина живота. Васпитна политика
српске државе мора да буде утеме-
љена на примерима задужби-
нарства, домаћинске радиности,
великодушности, скромности, да-

режљивости, праштања и повратка
на врлине, које су нас красиле кроз
векове.  Такође, позивамо српски
народ широм света да омаловажи
прославе и сваке врсте манифеста-
ције такозване „народноослободи-
лачке борбе“, чији је резултат
прогон српског народа и српске
православне цркве са својих веков-
них огњишта на Косову и Метохији
у Хрватској и другим крајевима
Југославије, (ово је последица из-
вршење одлуке са 4. Конгеса Кому-
нистичке партије Југославије
одржаног 1928. у Дрездену).

13. Да би ОСЧ "Равна Гора" ис-
пунила преузете обавезе и остала
борбена национална целина, мора
повести рачуна о подмлађивању,
повећању чланства, оснивању
нових одбора и осавремењивању
идеја равногорских четника.  Тиме
ће се сачувати углед Организације,
и на свим континентима још глас-
није чути громка четничка реч.

Осуђујемо све потезе оних
српских политичара и

државних функционера
које доприносу у

признавање независности
Косова. Од њих тражимо

неопозиве оставке са
положајима

14. Позивамо све братске чет-
ничке организације у емиграцији
(ПСЧ Равне Горе, ОСЧ Гаврило
Принцип, Удружење Бораца КЈВ,
ОСЧ Краљ Петар II) да се уједи-
нимо у једну родољубиву органи-
зацију српских четника.

15. Осуђујемо све потезе оних
српских политичара и државних
функционера које доприносу у при-
знавање независности Косова. Од
њих тражимо неопозиве оставке са
положајима.

16. Тражимо од државе Репуб-
ликe Србије да почму са поступком
прелазка у парламентарну монар-
хију са династијом Карађорђевић
на престол.

17. Молимо Српску право-
славну цркву да прогласи Вожда
Трећег српског устанка ђенерала
Драгољуба Дражу Михаиловића,
светим мучеником, и да се про-
гласи 17. јул као црквени празник.
Тражимо од држве Србије да про-
гласи тај дан и за државни празник.
Такође апелујемо на америчког
председника Џосефа Бајдена и аме-
рички Конгрес да повуку незако-
нито признање Косова и да коначно
приступе подизању споменика вер-
ном савезнику из Другог светског
рата ђенералу Драгољубу Дражи
Михаиловићу у Вашингтону.

18. Тражимо да држава Србија
прогласи 11. мај за Дан Устанка
Србије у Другом светском рату.

Одбор за Резолуцију

ПРЕДСЕДНИК СЕЛАКОВИЋ
НА ДРАЖИНОМ ДАНУ 17. ЈУЛА 2021.

Либертвил, Илиноис С.А.Д.

Часни оци, драга браћа наша представници славнога Покрета
српских четника „Равне Горе“, драги председниче Српске
народне одбране у Америци брате Драгане Вујошевићу, драги

председниче Српске братске помоћи брате Александре Радојевићу,
драга наша српска омладина, драга браћо и сестре,

ПОМАЖЕ БОГ!
Сви знамо због чега смо се окупили данас на ово зборно место, да

одамо дужну пошту нашем Чича Дражи и његовим борцима.  Данас је
75. година од мучке погибије ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића
од стране комунистичких зликоваца.

За пример шта значи бити четник, добар Србин и патриота су наша
данас са нама овде двојица четника са терена.  Наш чика Перица Совиљ
и чика Мирко Вукелић који су се борили за краст часни и слободу
златну баш под командом ђенерала Драже, војводе Ђујића и војводе
Јевђевића.

Знајући да и данас дању нам је највећи непријатељ, баш ти исти ко-
мунисти,једини и прави начин како ћемо до коначне победебраћо и се-
стре, је да се сваки Србин појави овде где смо ми данас и сваког 17-ог
јула.  Да заједно са нашим владиком сви заједно будемо овде пред овим
споменицима и да се помолимо Богу и одамо пошту Чича Дражи,
војводи Момчилу Ђујићу, војводи Павлу Ђуришићу и свим палим од У
име Организације српских четника „Равна Гора“, хвала свима што до-
ђосте данас браћо и сестре, а поготово нашој српској омладини.

С'вером у Бога, слобода или смрт!
За једну јединствену велику Србију!

Драган Селаковић
Председник О.С.Ч. „Равна Гора“
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Resolution from the 68th Congress
68th Congress of the Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora", held at Saint Sava in Merrillville, Indiana,
USA, on Saturday, June 19, 2021.

Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora"

The following Resolution was
passed at the Congress:

1. We send greetings to the Ser-
bian Orthodox Church and to the
newly elected Serbian Patriarch Por-
firije, and to the Royal House of
Karađorđević, as two national institu-
tions, which represent an important
role and enjoy the utmost respect in
the Serbian people. At the same time,
we express our warm gratitude to the
democratic countries that have re-
ceived Serbians in their midst.

We urge the governments of
Serbia, Srpska and Mon-

tenegro, to follow the lead of
other Eastern European

countries, to condemn Com-
munism, to open top secret

police dossiers, and to finally
document a list of victims of

the Communist regime
2. We ask the governments of

the Republic of Serbia, the Republic
of Srpska, the Republic of Srpska
Krajina, the Republic of Montenegro
and other surrounding republics in
which Serbian people live, to vigor-
ously demand the protection of Serbs
in those regions in international fo-
rums, and the return of those who
were expelled from their centuries old
Serbian lands. The issues of genocide
against the Serbian people in “the In-
dependent State of Croatia” during
World War II and in the *ACNLY
created republics after the war, must
be kept open and Serbian interests de-
fended.

(*Anti-fascist Council of the Na-
tional Liberation of Yugoslavia. This
council was responsible for the cre-
ation of the illegal Communist re-
publics and autonomous provinces of
Yugoslavia.)

3. We appeal to the ruling and
opposition parties in Republika Srp-
ska to calm tensions that have arisen.
We urge them to look upon the West-
ern democratic countries, in which po-
litical parties do not dispute
elementary national and state inter-
ests.

4. We urge the governments of
Serbia, Srpska and Montenegro, to
follow the lead of other Eastern Euro-
pean countries, to condemn Commu-
nism, to open top secret police
dossiers, and to finally document a list
of victims of the Communist regime.
With regret, we find that the work of
the state commission to determine the
crimes committed by the Communists
in Serbia was sabotaged and eventu-
ally abolished, although it docu-
mented a list of as many as 60,000
victims of the Communists. We are
asking the state of Serbia to reveal the
names of those responsible for the
mass executions of Chetniks and Serb
civilians in the country as well as
abroad after the war, and to finally
disclose the location of Draža’s grave.

5. We condemn the strengthen-
ing of Communist propaganda in the
Republic of Serbia, Republic of Srp-
ska and Montenegro. In Serbia, mon-
uments are being raised again even to
the most notorious Communists. At

various events, the red star is increas-
ingly visible. We believe that there
can be no progress in any post-social-
ist country without thoroughly carry-
ing out de-bolshevization.  Also, we
condemn the attempt by the Serbian
government for false statements re-
garding the rescue of Allied Airmen
during World War II.  As a reminder,
General Mihailović and the King’s
Army (in which he was in command
of) together with the American Res-
cue Mission Halyard are exclusivley
credited for that deed, not the Parti-
zans as President Vučić explains it. 

6. With regret, we have con-
cluded even today in the Fatherland,
property confiscated by the Commu-
nists has not been returned to the vast
majority of their rightful owners, and
so they are forced to seek justice in in-
ternational courts. We ask that the
state of Serbia designate legal repre-
sentatives who will work for the state
and on the state budget in the interest
of the injured parties.

7. We condemn the decision of
the Appellate Court in Belgrade made
on May 17, 2018, to nullify the deci-
sion of the Valjevo court to rehabili-
tate Nikola Kalabić. We ask that the
Supreme Court recognize the decision
of the court in Valjevo to release
Nikola Kalabić of conviction or guilt.
We also consider the word "rehabili-
tation" void as it is inappropriate to
"rehabilitate" someone who suffered
for the Serbian people and for free-
dom.

We condemn all the actions
of those Serbian politicians
and state officials who con-
tribute to the recognition of
Kosovo's independence.  We

demand their irrevocable
resignation from their posi-

tions
8. We call on the Government

of Montenegro to sign a fundamental
agreement with the Serbian Orthodox
Church as soon as possible. We wel-
come the election of His Eminence
Bishop Jeonikija to Metropolitan of
the Montenegrin-Littoral Diocese. We
condemn the recognition of "genocide
in Srebrenica" by the Montenegrin
Prime Minister and by members of the
National Assembly.

9. We support the idea in Serbia
and the proposal to name the Military
School, General Draža Mihailović, as
well as the main bridge in Belgrade.
We also seek the abolition of Com-
munist names throughout Serbian
countries.

10. We appeal to our recent im-
migrants and Chetnik families to con-
tinue with their unselfish help of
relatives in the Fatherland, in order to
ease the harmful consequences of
Communist economic policy.

11. We ask that the SOC freeze
any talks with the Vatican and other
ecumenists until the Vatican recog-
nizes the genocide committed against
the Serbian people in Jasenovac,
Gradiška, Jadovno, and other areas of
mass killings of Serbs in the Second
World War and in the wars of the

1990s.
12. We oppose the various forms

of greed, corruption, selflessness, self-
ishness and laziness, bestowed by the
Communist regime depriving people
of the traditional way of life. The ed-
ucational policy of the Serbian state
must be based on examples of endow-
ment, homework, generosity, mod-
esty, charitability, forgiveness and
restitution with virtues that have
adorned us for centuries. We also in-
vite Serbian people around the world
to disparage celebrations of any kind
manifesting the so- called "National
Liberation Struggle", which resulted
in the persecuting and uprooting of the
Serbian people and the Serbian Or-
thodox Church from centuries-old
land in Kosovo and Metohija, in Croa-
tia and other regions of Yugoslavia
(this is the direct consequence of exe-
cuting the resolution of 4th Congress
of the Communist Party of Yu-
goslavia, held in Dresden in 1928).

13. In order to fulfill the obliga-
tions undertaken by the Organization
of Serbian Chetniks "Ravna Gora"
and to stay true to its characteristics in
the patriotic struggle, it has to rejuve-
nate and increase membership, estab-
lish new chapters and modernize ideas
of the Ravna Gora Chetniks. This will
preserve the reputation of the Organi-
zation and will sound the Chetnik
word loud and clear on all continents.

14. We call on our fraternal or-
ganizations in the emigration (MSC
Ravne Gore, OSC Gavrilo Princip,

Association of Combatants KЈV, OSC
Kralj Petar II) to unite into one organ-
ization of Serbian Chetniks.

15. We condemn all the actions
of those Serbian politicians and state
officials who contribute to the recog-
nition of Kosovo's independence.  We
demand their irrevocable resignation
from their positions.

16. We ask the state of Serbia to
start the process of transition to a par-
liamentary monarchy with the
Karađorđević dynasty on the throne.

17. We petition the Serbian Or-
thodox Church to recognize the
Leader of the 3rd Serbian Uprising
General Dragoljub Draža Mihailović,
a Holy Martyr, and proclaim July 17th
a church holiday. We ask that the
State of Serbia declare said date a na-
tional holiday.  We appeal to U.S.
President Joseph Biden and to the
U.S. Congress to rescind the recogni-
tion of Kosovo and to finally engage
in erecting a monument in Washing-
ton D.C. to our faithful ally during
WWII, General Dragoljub Draža
Mihailović.

18. We ask the State of Serbia to
declare May 11th as the Day of Up-
rising in Serbia in WWII.

Resolution Committee

PRESIDENT SELAKOVIĆ
ON DRAŽIN DAN JULY 17, 2021

Libertyville, Illinois, U.S.A.

Honorable Fathers, dear brothers and representatives from the
Movement of Serbian Chetniks „Ravne Gore“, dear President of the
Serbian National Defense brother Dragan Vujošević, dear President

of Serbian Brothers’ Help brother Aleksandar Radojević, dear Serbian youth
and dear brothers and sisters,

POMAŽE BOG!
We all know why we gathered here today.  To pay our respects to our

Čiča Draža and his fighters.Today marks the 75th anniversary of the tortur-
ous execution of General Dragoljub Draža Mihailović by communist villains.

As an example of what it means to be a Chetnik, a good Serb and a patriot,
we have two Chetniks veterans with us here today.Our čika Perica Sovilj and
čika Mirko Vukelic, who fought for the venerable Cross and golden freedom
under the command of General Draža, Vojvoda Djujic and Vojvoda Jevdje-
vic.

Knowing that even today, our greatest enemy, are these very same com-
munists, the one and only proper way for us to reach final victory, brothers
and sisters, is for every Serb to appear here where we are today every July
17th.Let us all be here together with our bishop, in front of these monuments
and let us pray to God and pay our respects to Čika Draža, Vojvoda Momčilo
Đujić, Vojvoda Pavle Đurišić and all those who have fallen from the Battle
of Kosovo to this day.

On behalf of the Organization of Serbian Chetniks "Ravna Gora", thank
you all for coming today, brothers and sisters, and especially thanks to our
Serbian youth.

With faith in God, liberty or death!
For one unified Greater Serbia!

Dragan Selaković
President, OSC “Ravna Gora”
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Дражин-дан
Цар Николај II и његова породица су побијени од
збуњених Руса пре 103. године. Ђенерал Михаиловић
је убијен од збуњених Срба из истог разлога и од исте
безбожне силе зване комунизам

Либертвил, Илиноис, САД

Дражин дан - спомен пара-
стос, одржан је у суботу
прије подне, 17. јула у Спо-

мен парку код манастира Свети
Сава у Либертвилу, у држави Или-
ноис. Чинодејствовали су прота Ра-
дован Јаковљевић, парох цркве Св.
Ђорђа у Шерервилу, Индијана, о.
Никола Радованчевић, парох цркве
Св. Николе у Кадахеју, Висконсин,
и ђакон Павле Старчевић из мана-
стира Нова Грачаница. Спомен па-
растос је организовао Чикашки
Месни одбор ОСЧ „Равна Гора“,
под руководством председника МО
Небојше Ашанина. О значају обе-
лежавања Дражиног дана, председ-
ник ОСЧ „Равна Гора“ Драган
Селаковић одржао је кратак и вре-
дан говор присутнима. Дражин дан
у Чикагу био је један од многих
широм света. Од Сиднеја до
Њујорка, Срби су одали пошту
Вожду Трећег српског устанка,
обележавајући 75. годишњицу бру-
талног убиства ђенерала Михаило-
вића од руку југословенских
комуниста.

Цар Николај II и његова поро-
дица су побијени од збуњених Руса
пре 103. године. Ђенерал Михаило-
вић је убијен од збуњених Срба из
истог разлога и од исте безбожне
силе зване комунизам. Данас по-
стоје они који желе индоктрини-
рати слободни свет у вези са
пропалим системом који се зове ко-
мунизам. Системом који нема ми-
лости за људски род. Системом
који жели да пороби човечанство,
као што је то чинио у прошлости и
наставља да чини у данашњој
Кини. Системом који не поштује
нити се боји Бога. Системом који
користи само криминалцима који
га воде. Исти систем који је убио
цара и његову породицу и скоро
три деценије касније на годишњицу
њиховог убиства, убио је и Чича
Дражу. Убили су их због њихове
љубави према Богу, свом људском
роду и слободи! Цар и његова по-
родица су проглашени свецима,
светим мученицима.  Ово су речи
светог владике Николаја из његове
чувене беседе у 1952. године;
„Дража Михаиловић био је леген-
дарна личност и за време свога жи-
вота, но његова мученичка смрт
створила је око његовог имена
ореол светог ратника. С временом
тај ће ореол бивати све светлији, а
име Дражино све славније“.

Велико ХВАЛА председнику
Месног одбора Чикаго ОСЧ „Равна
Гора“ Небојши Ашанину, и брату
Драгану Спречи, за одржавање
Спомен парка, за садњу и заливање
цвећа код споменике Чика Дражи,
Војводи Ђујићу и Војводи Ђури-
шићу; брату Драгану Селаковићу за
спомен-венац; фамилији Спречо за
жито, вино, воштеницу и погачу.
Такође се унапред извињавамо и за-
хваљујемо се свима који смо можда
заборавили да споменемо.

СЛАВА ЧИЧИ И ХВАЛА МУ!

DRAŽA DAY 
It is known that CzarNikolai II and his family were
murdered by confused Russians 103 years ago.  General
Mihailović was murdered by confused Serbs for the same
reason and by the same ungodly force called Communism

Libertyville, Illinois U.S.A.

Draža Day memorial obser-
vance was held on Saturday-
before noon, July 17th in the

Memorial Park at Saint Sava
Monastery in Libertyville, Illinois.
Officiating the parastos wereVery
Reverend Radovan Jakovljević, parish
priest of St. George in Schererville,
Indiana, Father Nikola Radovančević,
parish priest of St. Nikola in Cudahy,
Wisconsin and Decon Pavle Starčević
of New Gračanica Monastery.  Or-
ganizing the observance was the
Chicago Local Chapter of the Organ-
ization of Serbian Chetniks “Ravna
Gora” under the guidance of  Local
Chapter President Nebojša Ašanin.
On the significance of the obser-
vanceof Draža Day, OSC „Ravna
Gora“ President Dragan Selaković
gave a short and valued address to the
participants.Draža Dayin the Chicago
area was one of many taking place
around the world.  From Sydney to
New York City, Serbs paid tribute to
the Leader of the Third Serbian Up-
rising marking the 75th anniversay of
the brutal murder of General
Mihailović at the hands of Yugoslav
Communists.

It is known that Czar Nikolai II
and his family were murdered by con-
fused Russians 103 years ago.  Gen-
eral Mihailović was murdered by
confused Serbs for the same reason
and by the same ungodly force called
Communism.  Even today, there are
those who wish to indoctrinate the
free world into a known failed system
called Communism.  A system that
has no mercy for the human race.  A
system that wishes to enslave
mankind, as it did in the past and con-
tinues to do so in current day China.
A system that does not respect or fear
God. A system that only benefits the
criminals who run it.  The same sys-
tem that murdered the Czar and his
family and almost three decades later
on the anniversary of their murder,
killed Čiča Draža. They were mur-
dered because of their love towards
God, mankind and freedom! The Czar
and his family have been canonized as
Saints, Holy Martyrs. In the words of
Saint Bishop Nikolai from his famous
speech in 1952; „DražaMihailović
was a legendary personality during his
lifetime, but his martyrdom in death
created around his name the halo of a
holy warrior. Over time, this halo will
become brighter, and the name Draža
will become more and more famous”.

A big THANK YOU to the OSC
„Ravna Gora“ Chicago Local Chapter
President Neško Ašanin and brother
Dragan Sprečo for maintaining the
Memorial Park, planting and watering
the flowers at the monuments of Čika
Draža, Vojvoda Đujić and Vojvoda
Đurišić; brother Dragan Selaković for
the memorial wreath, and; the Sprečo
family for the žito, vino, candle and
pogača.  Also we apologize, and offer
a big thank you to all we may have
forgot to mentioned.

GLORY AND THANKS TO ČIKA
DRAŽA!
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Брат Ђоко Марић рођен је 5.
маја 1915. године у српском
устаничком селу Лички Тиш-

ковац, општина Срб, срез Доњи
Лапац, Српска Лика, од честитих и
поштених родитеља Петра и Стане
Марић. Ђоко је имао и четири ста-
рија брата, Тривуна, Мирка, Мом-
чила и Милана; и пет сестара:
Драгу, Смиљу, Мику, Милку и Да-
ницу. По завршетку средње школе
(Трговачке академије) Ђоко се
бавио трговачким пословима. 

Одмах по проглашењу зло чи на -
чке НДХ 10. априла 1941. године,
Ђоко напушта родни Тишковац и
са оцем Петром и четири старија
брата одлази у слободне српске
планине. Ђоко је био један од
организатора српског четничког
устанка на тромеђи Босне, Лике и
Далмације 1941. године против
хрватских фашиста званих „ус та -
ше". На планини Чемерници ос но -
ван је четнички пук „Краљ Петар
II" којим командује Пајица Ом чи -
кус велепосједник из Срба. Пајицу
Ом чикуса из засједе убијају
комунистички изроди, који се по -
јављују као саботери и разбијачи
српског устанка. 

За команданта пука „Краљ
Петар II" изабран је Ђокин старији
брат Мирко, а за његовог замјеника
Ђоко Марић. Године 1942. Мирко
је проглашен у звање четничког
војводе, од стране војводе Илије

Војвода Ђоко П. Марић
Од стране ђенерала Драже Михаиловића проглашен је Ђоко Марић за команданта свих четничких одреда
на тромећи Босне, Лике и Далмације. Ђоко Марић четује на Тромеђи пуне двије године и тек 1947. године,
након погибије брата Момчила и тројице командира чета из Момчиловог првог батаљона „Одреда
Марића", одлази тајним путем у Италију

Трифуновућа  Бирчанина, заједно
са другим истакнутим коман -
дантима на Тромеђи. 

Војвода Мирко Марић погинуо
је 7. септембра 1942. године. Иако
најмлађи од браће, Ђоко Марић
преузима команду пука „Краљ
Петар II" и успјешно уништава и
прогони дивље хорде Павелићевих
хрватских усташа и Брозове
комунистичке бандите. 

19. новембра 1941. год. одржан
је српски народни сабор у исто риј -
ским Црним потоцима, Доњи
Тишковац, Лика. На сабору је про -
гла шена Динарска четничка ди ви -
зи ја, за чијег је команданта иза бран
свештеник Момчило Ђу јић, а за
његовог заменика Бране Богу но -
вић, командант пука „Гаврило
Принцип" из Бос. Грахова. Динар -
ска четничка дивизија је у свом
саставу имала шест пукова и два
одреда. Један од организатора ос -
нивања ДЧД је Ђоко Марић. 

Наредбом Врховне команде
почетком 1943. сви пукови су пре -
фо рмирани у бригаде, осим пука
„Краљ Петар II" који је преи -
менован у „Одред Марић", због по -
ш товања према погинулом војводи
Мирку Марићу. „Одред Марић" су
сачињавали претежно четнички
борци са подручја Тишковца,
Вагана, Растичева и околине. 

9. децембра 1944. године у
мјесту Мишљеновац код Лапца у

Четнички јунаци

Лици војвода Ђујић проглашава
летећу четничку бригаду састав -
љену од два четничка одреда:
„Одред Марић" и „Петровачки
одред". За команданта новофор ми -
ране летеће бригада војвода Ђујић
поставља Ђоку Марића, да буде
претходница цијелој Динарској
четничкој дивизији све до Ријеке и
Сушака. Прекаљени четнички
прво борци под командом неустра -
шивог јунака Ђоке П. Марића воде
непрестане борбе од 9. до 19.
децембра 1944. год. крчећи пут
Динарској четничкој дивизији. 

Четнички јунаци Ђоке Марића
уништавају бројчано надмоћније
удружене комунисгичко-усташке
снаге око ријеке Коране и први
прелазе набујалу ријеке Корану и
отварају пут ДЧД преко Капеле у
братску Гацку долину; у којој се
састају са четничким јединицама
војводе Доброслава Јевђевића. 

На Божић 7. јануара 1945, када
је обавјештен да ђенерал Дражо не
напушта земљу, Ђоко се враћа са

25 четника у Лику да продужи
борбу против безбожних кому ни -
ста, који су поробили нашу земљу.
Комунистичка књига, стр. 225,
поред осталог каже: 

„Према једном извору четнички
командант Ђоко Мзрић, дошао је
са 30 четника, почетком марта
мјесеца 1945. године на територију
Грачаца и Лапца да повеже и
прикупи остатке четника и
формира комитски „Одред Марић".
Та група бројала је око шездесет
четника". 

Ђоко Марић и његови четници
представљали су страх и трепет за
новоуспостављену комунистичку
власт широм Тромеђе. Нападали су
комунистичке потјерне јединице,
вршили препаде на патроле ко му -
нистичке милиције и уни штава ли
објекте у којима су се налазили
комитети тзв. „народне власти". 

Од стране ђенерала Драже
Михаиловића проглашен је Ђоко
Марић за команданта свих четни -
чких одреда на тромећи Босне,

О аутору чланка

Чланак о Ђоки Марићу написао је учитељ Петар Муњас, 30. марта
2010, у Фениксу, Аризона, САД. Петар Муњас многе је године
живео у Чикагу. Био је вишегодишњи уредник листа СЛОБОДА,

органа СНО у Чикагу. Овај чланак послао ми је из Феникса, 30. сеп-
тембра 2010 године. Петар Муњас написао је истину о храбром чет-
ничком команданту Ђоки П. Марићу. Марићев одред као самостална
јединица, бевше најхрабрија јединица у Динарској четничкој дивизији.

После 27. јула 1941. године на Тромеђи Босне, Лике и Далмације,
проглашени су четнички пукови. Међу њима је проглашен и Пук Краља
Петра II. За команданта је постављвн Пајица Омчикус из Срба, Лика.
Пајицу Омчикуса комунисти убише 1942. године. Команду над Пуком
Краљ Петар II преузима Мирко Марић, брат Ђоке Марића. Мирко
Марић гине несретним случајем 7. септембра 1942. године. Команду
над Пуком Краљ Петар II тада прузима Ђоко П. Марић.

Почетком 1943. године четнички пукови преименовани су у чет-
ничке бригаде. Пук Краљ Петар II преименован је у четнички Одред
"МАРИЋ", чији ће командант бити Ђоко Марић.

Деветог децембра 1944. године у Мишљеновцу, близу Лапца, Лика,
војвода Момчило Р. Ђујић проглашава летећу четничку бригаду од два
четничка одреда и то Марићевог и Петровачког, чији командант беше
војвода Мане Роквић. За команданта летеће бригаде војвода Ђујић по-
ставља Ђоку Марића, а за његовог помоћника Славка Шљивара, коман-
данта батаљона у петровачком одреду.

Та летећа бригада беше претходница целој Динарској четничкој ди-
визији, до Ријеке и Сушака, то јест до 7. јануара 1945. године. Ђоко се
враћа за Лику са 25 четника из његовог одреда. Сви су били са ауто-
матским оружјем. Од њих 25, у логор Еболи, Италија, дошло је свега
њих седам, на челу са Ђоком Марићем.

Петар Муњас пише да је на Ђокино место 1971. године дошао Мнлан
Цвјетићанин. Милан Цвјетићанин је умро 7. јуна 1963. године. Маја
1971. године Ђоку је наследио Тодор Стањевић. То беше уједињење две
четничке организације. Ђоко Марић беше председник Организације
српских четника "Равна Гора" од 31 маја 1958. године до маја 1971. го-
дине. То је пуних 13 година. 

Перица П. Совиљ
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Лике и Далмације. Ђоко Марић
четује на Тромеђи пуне двије
године и тек 1947. године, након
погибије брата Момчила и тројице
командира чета из Момчиловог
првог батаљона „Одреда Марића",
одлази тајним путем у Италију, а
почетком 1951. године одлази у
Америку и трајно се настањује у
Милвокију, држава Висконсин. 

Какви су борбени и национални
квалитети Ђоке Марића и његовог
одреда „Одреда Марића", најбоље
говори свиједочанство четничког
старјешине Богдана Л. Болте, ађу -
танта Прве грачачке четничке
бригаде, који између осталог каже,
у књизи "Грачачка четничка

бригада", на страни 453: 
„Марићи су били четници-

хајдуци. У њима није било љига -
вости и неодређености, није било
двоумљења и колебања. По своме
елементу и националном духу они
су били изграђени и оспособљени
за одлучну борбу против свих
непријатеља, коју су водили без
компромиса. Дорасли политичком
вртлогу Другог свјетског рата, они
су као и остали јуначки борци ДЧД
са развијеном заставом досљедно
сљедили четничко гесло: „Слобода
или смрт". 

Када се има у виду напријед
изнијето, као и њихово борбено
схватање о вођењу четничке борбе,
која се морала водити на живот и
смрт, и у којој се они нису ште дјели
да у њој буду предњаци, онда се
њихова побуда за самосталност
може схватити и разумјети. Као
што је у поједниним четничким
јединицама постојао рекордан број
четника из једне куће, тако се,
можда јединственим примјером,
одликовала тим високим рекордом
и кућа Марића из Личког Ти -
шковца, пошто је из ње у чет ни -
цима било пет браће на челу са
оцем. 

Овдје ваља истаћи и неколико
храбрих и дисциплинованих
старјешина у „Одреду Марић": ко -
ма нданта батаљона Душана Ђу -
мића, Момчила Марића, кома н дире
чета; Николу-Ниџу Димића, Ни -
колу Бурсаћа и Николу Вјеш тицу.
За њих се говорило да у борбама не
узмичу, а борци других јединица
ДЧД посебно су цјенили храброст
и издржљивост, као и борбену
вредност, Марићевих четника. 

По своме одласку у емиграцију,
Ђоко П. Марић не мирује. У новим
условима бескомпромисно настав -
ља своју четничку борбу. Он 22.
августа 1951. са осталим четницима
у Милвокију оснива четнички
одбор за чијег је предсједника изаб -
ран. 31. маја 1952. одржан је први
четнички конгрес у Јужном Чикагу
за предсједника је изабран војвода
Момчило Р. Ђујић, за по часног

предсједника војвода Доброслав
Јевђевић, а за пот пре дсје дника
Ђоко П. Марић, који је уврштен у
ред четничких војвода, још 22.
марта 1943, указом Врховне
команде и ђенерала Драже Михаи -
ловића. Војводску титулу потв -
рдили су му војводе Мане Роквић,
Бране Богуновић, Ђуро Плећаш,
Владо Новаковић, Радомир Ђедо
Ђекић и Доброслав Јевђевић. 

На конгресу маја мјесеца 1958.
године за предсједника Организа-
ције српских четника „Равна Гора"
изабран је Ђоко П. Марић, за
потпредсјеника Томица Иванчевић,
а за секретара мајор Младен
Костић. 

На дужности предсједника ОСЧ
„Равна Гора" био је све до маја
1971. године када на његово мјесто
долази мајор Милан Цвјетићанин
(у ствари - Тодор Стањевић; ис-
правка Перице Совиља). 

Ђоко П. Марић носилац је
златне медаље Милоша
Обилића за храброст и
одликован је орденом

Карађорђеве звијезде за
исказану ратну вјештину и

успјешно командовање
четничким јединицама
У погледу црквеног питања

1963. године Ђоко је био на челу
одбора у Милвокију за одбрану
Слободне Српске Православне
Епархије за Америку и Канаду,
бранећи владику Дионисија и
слободно српско православно
свеш  тенство од безбожних насртаја
југословенског комунистичког
режима и њихових агената, који су
роварили у емиграцији и СПЦ са
циљем слабљења српске
националне и политичке борбе коју
су водили српски четници, Српска
народна одбрана и свештенство
СПЦ на челу са епископом
Дионисијем. 

Ђоко Марић је био на челу
демонстрација поред епископа
Дионисија, приликом најављене

посјете комунистичког крвника
Јосипа Броза Бијелој кући и
предсједнику САД Кенедију. 

Посебно се мора подвући да је
пуних четрдесет година, редовно о
сопственом трошку издавао
„Четничке новине", чији је био
главни уредник. У тим новинама
своје мјесто могли су наћи сви
истински родољуби српски, а
посебну пажњу брат Ђоко
посвећивао је борби српског народа
у поробљеној отаџбини. То су у
ствари биле једине новине у којима
се поносно истицало четничко име
у називу. 

Многе генерације младих чет -
ника у отаџбини напајале су своју
душу текстовима који су излазили
у „Четничким новинама" брата
Ђоке Марића. Цијелога живота
стајао је непоколебљиво на бра -
нику вијечног српства и вјере све -
тосавске, високо носећи чет ни чки
барјак слободе и остав ља јући иза
себе дубоку бразду на српској
националној њиви. Према ријечима
свог саборца Перице П. Совиља,
као такав, као борац, Ђоко је и
умро. 

Ђоко П. Марић носилац је
златне медаље Милоша Обилића за
храброст и одликован је орденом
Карађорђеве звијезде за исказану
ратну вјештину и успјешно коман-
довање четничким јединицама.

Нека Господ и спас наш
Васкрсли Христос прими душу
брата Ђоке у рајска насеља Небеске
Србије, тамо гдје обитавају душе
праведника и мученика Христових,
међу српске витезове, краљеве, ца-
реве, војводе и војнике.

Амин! Подај Господе!

Петар Муњас

Четнички одред Марић

Јуначке груди
Ђоке Марића

Јунацима попут тебе,

Припадају песме моје, 

На уснама витезова,

Осмехнуте вазда стоје! 

Вечно клечиш пред олтаром,

Вољенога српства твога,

Све си дао што си им`о

У кошницу рода свога.

Херојима попут тебе

Ја поклањам песме своје;

На грудима родољуба,

Понајлепше оне стоје!

Зато ево и ја хитам, 

Да закачим строфе моје, 

српским срцем родољуба,

на јуначке груди твоје.

Нек ти име див јунака

Вечно чува песма ова; 

Нек ти венце славе плету

Покољења српска нова!

Петар Муњас
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ПИШЕ: Ана ФИЛИПОВИЋ

Милутин Ж. Матијашевић
рођен је 16. децембра
1910. године, у породич-

ној задрузи Матијашевић у Ђераћу,
Пожешки срез. У  Пожеги је запо-
чео, а у Београду је завршио гим-
назију, тј до шестог разреда
закључно, а затим се, 1929. године,
уписао у Нижу школу Војне акаде-
мије. Војну академију завршио је у
периоду 1929-1932, као припадник
57 класе НШВА. 

Прву службу имао је у Загребу.
Потом је службовао у Сенти, скоро
три године. Милутин Матијашевић
стигао је у Бенковац 1940. године.
У том малом моторизованом од-
реду био је ађутант код команданта
пука. Априлски рат га је затекао у
Бенковцу, одакле се са својим
пуком извукао у правцу Босне.
Тамо га је затекао и 17. април –
престанак ратних дејстава. Није му
падало на памет да се преда, па је
пешице дошао кући у Ђераћ.

Први позив да се придружи чет-
ницима добио је од капетана Ми-
лоша Глишића, који му је послао
писмо из Пожеге у Ђераћ. Повезао
се са капетанима из Пожешког
среза: Милошем Глишићем и Ми-
лошем Марковићем. Њих тројица
су се одлучили да направе један
четнички одред. Пожешки чет-
нички одред формирали су капе-

Мајор Милутин Матијашевић
Априлски рат га је затекао у Бенковцу, одакле се са својим пуком извукао у правцу Босне. Тамо га је
затекао и 17. април – престанак ратних дејстава. Није му падало на памет да се преда, па је пешице дошао
кући у Ђераћ. Био је један од оснивача Пожешког четничког одреда. Одликован је Карађорђевом звездом,
Орденом Белог орла и медаљом Обилића за храброст

тани: Милош Глишић, Милош
Марковић и Милутин Матијаше-
вић. Између себе су одредили да
командант одреда буде Милош
Глишић, начелник Штаба буде
Милош Марковић, а официр за
координацију Милутин Матијаше-
вић. Милутин Матијашевић зва-
нично је у организацију, на чијем је
челу био Дража Михаиловић, сти-
гао 20. јуна 1941. године. У једном
документу из 1943. године, капетан
Милош Марковић наводи да је ка-
петан Милутин Матијашевић у ор-
ганизацију Драже Михаиловића
ступио у јулу 1941. године.

Уследио је устанак против не-
мачке окупације, а затим и грађан-
ски рат између четника и
комуниста. Пожешки четнички
одред је био на главном удару у
тим борбама, у којима је остао без
муниције и друге војне опреме. Ка-
петан Вучко Игњатовић нашао је
решење у привременој легализа-
цији свог одреда, па је, у том сми-
слу, отишао у Београд и ступио у
контакт са Недићевим апаратом.
Ово је учинио у договору са пуков-
ником Дражом Михаиловићем, јер
је одред остао без оружја и готово
без икакве муниције. То је било
средином новембра 1941. године. 

Почетком децембра 1941. го-
дине, ПЧО је ишао у чишћење те-
рена Љубићког и Црногорског
среза. У Пожегу су се вратили 11.

Заборављени четнички команданти

децембра. До 20. децембра очи-
стили су Пожешки срез од остатака
комунистичких снага. У том пе-
риоду, војни иследник у ПЧО био
је капетан Милутин Матијашевић.
После 20. децембра, наставили су
то да раде по општинама у Ариљ-
ском срезу. Тада се већи део ПЧО,
без команданта и Штабне чете,
преселио на терен Ариљског среза. 

До краја јануара 1942. године,
снаге ПЧО-а су ојачане другим ле-
гализованим четничким одредима,
и стигле су до леве обале реке
Увац. Четници су интензивирали
припреме за напад на целу терито-
рију под контролом комунистич-
ких снага. У ноћи између 5 и 6.
фебруара 1942. године, повела се
велика борба и четници су ушли у
Нову Варош, 6. фебруара 1942. го-
дине, око 16 часова. У ослобођењу
Нове Вароши од комуниста по-
себно се истакао Милутин Ма-
тијашевић, тада пешадијски
капетан II класе. 

Ови догађаји пресудно су ути-
цали на даљу животну биографију
Милутина Матијашевића. Наиме, у
Новој Вароши налазила се поро-
дица свештеника проте Јевстатија
Караматијевића, који је заједно са
својом децом приступио комуни-
стима и напустио Нову Варош. 

Сва ова партизанска идила рас-
пала се када су четници истерали
комунисте из Нове Вароши и око-
лине. У Новој Вароши су, од поро-
дице проте Караматијевића остали
само протиница Јефимија и ћерка
Бранка – Бака. Оне су напустиле
своју кућу и прешле у кућу Бран-
кине тетке Савке и теча Дамјана
Борисављевића, такође у Новој Ва-
роши. У тој кући затекао их је и
мајор Вучко Игњатовић, са посил-
ним, 6. фебруара 1942. године, у
вечерњим часовима, када је дошао
да се усели у једну собу. Ту је ор-
ганизовао вечеру са официрима
ПЧО и том приликом упознали су
се Бранка Караматијевић и Милу-
тин Матијашевић. Милутин Ма-
тијашевић се истински заљубио у
Бранку Караматијевић. Већ је био
одлучио да је запроси и о томе је
разговарао са многим људима из
Нове Вароши. 

После убиства мајора Вучка Иг-
њатовића, 26. јуна 1942. године, и
хапшења мајора Милоша Глишића
дошло је до распада ПЧО. Капетан
Милутин Матијашевић повукао се
у своје родно село Ђераћ и са
собом повео своју  Бранку Ма-
тијашевић. 

Капетан Милутин Матијашевић
остао је неангажован у периоду од
лета до јесени 1942. године. То
време искористио је да ради у по-
родичној задрузи и уведе неку
врсту официрске дисциплине у
тешким ратним временима. 

Прво помињање капетана Ми-
лутина Ж. Матијашевића у сачува-
ним документима из 1943. године,
било је када га је капетан Обрен
Ристовић, командант Пожешког
корпуса, 5. марта 1943. године,
предложио за одликовање „због на-

рочитог истицања у борби против
партизана и на чишћењу терена од
страног и других непријатеља...“
На основу овог предлога, ђенерал
Михаиловић и краљ Петар II одли-
ковали су капетана II класе Милу-
тина Ж. Матијашевића – Златном
медаљом Обилића, 14. августа
1943. године.  Очигледно је да је
капетан Матијашевић, у пролеће
1943. године, био изузетно ангажо-
ван на организацији Пожешког
корпуса. 

Бранка Матијашевић родила је
сина, 20. јула 1943. године. По
жељи Милутина Матијашевића,
још за време трудноће, сину су
дали име Душан. 

„На своју иницијативу
преузео је неколико још

неангажованих војника у
борби из Штабне групе
Пожешког корпуса и

предводећи их, повратио
поколебане војнике на

положај и сузбио
непријатељске тројке. Ово

његово залагање у
критичном моменту борбе
омогућило је одржавање
положаја у четничким

рукама, прелаз у општи
напад и пребацивање

непријатеља (комуниста)
на леву обалу Лима“

(цитат из предлога за од-
ликовање Карађорђевом

звездом)
Пожешки корпус имао је велику

битку са Немцима и љотићевцима
на терену Сече Реке и околини, 23.
септембра 1943. године. У пред-
логу за одликовање Карађорђевом
звездом, који је ВК послао мајор
Милош Марковић, 3. јуна 1944. го-
дине, наводи се улога капетана Ми-
лутина Ж. Матијашевића у овој
борби: 

„У Сечи Реци, 23. септембра
1943. године, наредио је отварање
ватре из митраљеза на непријатеља
који се у колони кретао ка варо-
шици, те је на тај начин натерао не-
пријатеља да прими борбу на
отвореном пољу. У току даље
борбе, када је непријатељ ипак
успео да са једним делом својих
снага уђе у варошицу, преузео је
команду над једном групом
војника Црногорске бригаде на
њеном челу и на јуриш заузео Сечу
Реку“. Непосредно после велике
победе у Сеча Реци, Милутин Ж.
Матијашевић унапређен је, 1. ок-
тобра 1943. године, у чин пеша-
дијског капетана I класе. 

Пожешки корпус, као један од
елитнијих корпуса у оквиру ЈВ,
прекаљен у неколико важних би-
така против комуниста, Немаца,
љотићеваца и Бугара, и у овим опе-
рацијама увек је ишао међу првима
напред. Тако је и капетан I класе
Милутин Ж. Матијашевић, са

Милутин Матијашевић 
као капетан прве класе



СРПСКЕ НОВИНЕ - SERBIAN NEWSPAPER 13СЕПТЕМБАР 2021.
места начелника Штаба Пожешког
корпуса, показао иницијативу и
храброст током  борби у јесен 1943.
године против комуниста. У пред-
логу за одликовање Карађорђевом
звездом, из јуна 1944. године,
Милош Марковић, командант По-
жешког корпуса, у вези ових борби
је за Милутина Ж. Матијашевића
написао следеће: 

Под још увек
неразјашњеним

околностима, мајор
Милутин Ж. Матијашевић

убијен је, без суда од
комуниста, код места

Радоина (данас Радоинско
језеро), у мају 1945. године.
Баш негде у том периоду,

мајор Милутин
Матијашевић добио је и
другог сина Зорана, из

брака са Бранком
Матијашевић. Бранка је

родила Зорана
Матијашевића, 20. маја

1945. године
„У борби са непријатељима, 30.

октобра 1943. године, на Црном
Врху код Прибоја, када се поколе-
бало лево крило I Милешевског
корпуса, због напада непријатељ-
ских тројки са бока, на своју ини-
цијативу преузео је неколико још
неангажованих војника у борби из
Штабне групе Пожешког корпуса и
предводећи их, повратио поколе-
бане војнике на положај и сузбио
непријатељске тројке. Ово његово
залагање у критичном моменту
борбе омогућило је одржавање по-
ложаја у четничким рукама, прелаз
у општи напад и пребацивање не-
пријатеља на леву обалу Лима“. 

Већ почетком нове године, 25.
јануара 1944. године, капетан
Милош В. Марковић доставио је
ВК оцену рада својих најближих
сарадника. На тој листи налази се
12 официра и подофицира. На
месту бр. 2 налази се име Милутина
Ж. Матијашевића. Капетан Марко-
вић је за Матијашевића написао:

„Милутин Ж. Матијашевић, пе-
шадијски капетан I класе, начелник
је Штаба Пожешког корпуса. Од-
ликован је медаљом Обилића за
храброст. У организацији Равно-
горског покрета је од јула 1941. го-
дине. Лично, и као командант,
храбар, умешан и способан за во-
ђење јединица у борби. Организа-
торске способности су му врло
добре, умешан је и тактичан. Посе-
дује моралне особине, карактера је
светлог, строг је, правичан и дис-
циплинован. Без мана је и порока.
Ожењен је. У свему је служио за
пример. Против неправди борио се
без компромиса. Што се тиче фи-
зичке способности, болестан је на
плућима, али је издржљив“.

У својој депеши, од 3. јуна 1944.
године, Милош Марковић коман-
дант Пожешког корпуса, доставио
је ВК предлог за одликовање Ми-
лутина Ж. Матијашевића, капетана
I класе и начелника Штаба Пожеш-
ког корпуса. У прилогу, Марковић
је навео и разлог:

„Милутин Ж. Матијашевић, ка-
петан од 1. октобра 1943.г. у Равно-
горском покрету је од 20. јуна 1941.
год.; на месту начелника Штаба
Пожешког корпуса. Предложен је
за одликовање Карађорђевом звез-
дом са мачевима I реда...“ А потом
је навео три борбе у којима се Ма-
тијашевић истакао официрским
способностима и храброшћу, а које
смо већ цитирали у претходном
делу: ослобађање Нове Вароши од
комуниста, 6. фебруара 1942. го-

дине; борба против Немаца и љо-
тићеваца, у Сеча Реци, 23. септем-
бра 1943. године; борба са
комунистима на Црном Врху код
Прибоја, 30. октобра 1943. године. 

Краљ Петар II је, на предлог ђе-
нерала Михаиловића, 10. јуна 1944.
године, одликовао капетана I класе
Милутина Ж. Матијашевића орде-
ном Белог орла са мачевима. 

Мајор Милутин Ж.
Матијашевић, један од

најпознатијих официра у
војсци Драже

Михаиловића, са терена
среза Драгачевског, живот
је завршио на терену среза

Златарског, где је и
показивао своје најбоље и
највеће официрске врлине,

током Другог светског
рата

У лето 1944. године, ђенерал
Михаиловић је оформио Групе
јуришних корпуса. Командант
Петог јуришног корпуса у оквиру
Четврте групе јуришних корпуса
постао је мајор Милош Марковић.
Зато је на место команданта По-
жешког корпуса морао да постави
заступника команданта, и одлучио
се да на то место постави Милутина
Ж. Матијашевића. Капетан I класе
Милутин Ж. Матијашевић унапре-
ђен је у чин мајора, на Видовдан,
28. јуна 1944. године. Наредбом на-
челника Штаба Врховне команде,
од 8. августа 1944. године, зва-
нично је и потврђено да је Милутин
Ж. Матијашевић унапређен у чин
активног пешадијског мајора.
Мајор Милутин Ж. Матијашевић
остао је командант Пожешког кор-
пуса до самог краја те војне форма-
ције.

На Ивањдан 7. јула 1944. го-
дине испред цркве у селу Горобиље
мајор Милутин Матијашевић упоз-
нао је своју супругу Бранку са ђе-
нералом Дражом Михаиловићем. 

Мајор Милутин Матијашевић
учествовао је у борбама на Јеловој
Гори, почетком септембра 1944. го-
дине, као и у низу мањих битака,
пре и после тога, против главнине

комунистичких снага...Већ у другој
половини септембра, четници су
поново успели да се стабилизују у
овом крају Србије. Главнину кому-
нистичких снага Броз је послао
према Београду. После пробијања
главнине четника из Шумадије
преко немачких линија, које су чи-
ниле формације немачких снага
које су се повлачиле са југа Европе,
велики део четника је стигао у
ариљски и драгачевски крај. То је
дало прилику мајору Милутину
Матијашевићу да, у неколико на-
врата, дође до своје куће у Ђераћу,
крајем октобра 1944. године. 

За Босну се повлачио, у новем-
бру 1944. године, заједно са По-
жешким корпусом, као и Групом
корпуса Горске Краљевске гарде,
под командом потпуковника Ни-
коле Калабића. Прошао је целу Бо-
санску Голготу и успео да дође у
висину Зеленгоре и Сутјеске, где су
четници, по замисли Драже Михаи-
ловића, требали да поново уђу у
Србију. У том периоду је заробљен.
Комунисти су групу у којој се на-
лазио и мајор Матијашевић, повели
према Ужицу, како би им тамо, на-
водно, било суђено. Под још увек
неразјашњеним околностима, мајор
Милутин Ж. Матијашевић убијен
је, без суда од комуниста, код места
Радоина (данас Радоинско језеро),
у мају 1945. године. Баш негде у
том периоду,  мајор Милутин Ма-
тијашевић добио је и другог сина
Зорана, из брака са Бранком Ма-
тијашевић. Бранка је родила Зорана
Матијашевића, 20. маја 1945. го-
дине. Врло је тешко данас сазнати
да ли је мајор Матијашевић у том
тренутку био жив.

Мајор Милутин Ж. Матијаше-
вић, један од најпознатијих офи-
цира у војсци Драже Михаиловића,
са терена среза Драгачевског,
живот је завршио на терену среза
Златарског, где је и показивао своје
најбоље и највеће официрске
врлине, током Другог светског
рата. Иза себе је оставио потом-
ство: синове Душана (1943-2007) и
Зорана (1945-2019). Место његовог
гроба и данас је непознато. Нека му
ова кратка биографија буде свећа-
памћеница.                                                                                             

Милутин Матијашевић
као питомац Војне академије у Београду

Ђенерал Дража са Драгачевцима, почетком 1944. године
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By Miloslav SAMARDZIC

Up until now we only knew
about the fact that throughout
the Se cond World War, the

British were intercepting and reading
G er  man radio dispatches ciphered
with the help of “Enigma”, a ma chine
Wehrmacht regarded as fully reliable.

Now, we are learning that the
British success was mediocre and that
only a small part of German messages
was decoded. With respect to the
Balkans, the only decoded messages
were tho se that favoured Churchill’s
political agenda of abandoning the
Yugoslav King, army and the govern-
ment in favour of the armed forces of
the illegal Communist Party of Yu-
goslavia. In ot her words, the reports
that speak of the alleged great contri-
bution of the Partizans to the Allied
victory, but not those that pointed to a
different state of affairs.

This we learn from John Cripps’
article "Mihailovic or Tito: How the
Codebreakers Helped Churchill
Choose". That article appe ared in the
anthology Action This Day (Michaеl
Smith, ed., Ban tam Press, London,
2001).

1.
Cripps begins his article with two

false premises: that the Yu go slav
army surrendered unconditionally on
April 17, 1941, and that by the end of
the same year “two resistance move-
ments” were formed. To his credit, he
does mention that the British govern-
ment recognized as its Yugoslav
counterpart the movement with the
Minister of Defense Draza Mihailovic
at its head.

However, Cripps fails to disclose
that we are dealing with legal institu-
tions of the Kingdom of Yugoslavia,
and that the “other re si stance move-
ment” is represented by the armed
forces of the illegal Communist party
of Yugoslavia (CPY). Thus we are
left without an explanation as to why,
by 1941, the British had placed the
two on equal footing:  legal institu-
tions of a sovereign European state
and a revolutionary group whose rai-
son d’être ley in the de s truction of the
former. Also, why were they con-
cerned who pro vi ded more resistance
against the Germans when it is clear
that su pporting a revolution in the
midst of a war diminishes the fighting
ability of both the people and the
state? Even though Cripps doesn’t
write about it, it may prove helpful to
remember that Camp X was estab-
lished by the British in Canada in the
spring of 1941. Among the recruiters
there were communists from the Yu-
goslav Kingdom, mainly participants
of the Spanish Civil War who were
later sent back to Yugoslavia. It
would have been more logical to have
recruited and trained the 1500 Yu-
goslav soldiers, non-commisioned of-
ficers and officers who were at their
disposal having taken refuge in Egypt
following the April War, rather than
communists. It is noteworthy that one

About John Cripps’ article
This is how Cripps ends the description of the first year of the war: “A letter from MI6 to MBb reveals that their
view, probably formed from the decrypts, was that Mihailovic’s forces appeared to be fighting the communists
rather than the Germans and that if that were true it was unlikely that the revolt could be maintained. The first
doubts about Mihailovic were already setting in.”

of the instructors at Camp X was
Colonel William Bailey, the head of
the British Military Mission to the
Supreme Command of the Yugoslav
army, who from 1942 onwards sys-
tematically made life of general Mi-
hailovic difficult.1

It is important to mention that
while the British were gathering “the
Spanish fighters”, the Germans were
doing the same thi ng in occupied
France, at Camp Grasse. The Gestapo
was in cha rge of this operation, aided
at that time by the Comintern. In the
spring of 1941, the Gestapo returned a
group of a few hundred co mmunists
back to Yugoslavia.2

There are consequences in accept-
ing the term “two resistance move-
ments”, as there were consequences
for an early support of the Yugoslav
communists. Cripps doesn’t only
speak about the events that happened
in the beginning of 1941, he also dis-
cusses the years of 1942 and 1943.
For instance, he questions the accu-
racy of the events of June 1942 when
Major Davidson, head of Bri tish Mil-
itary Intelligence, informed Churchill
that the Partizans we re “extremists
and thugs”. In the autumn of 1943
Churchill de cided to transfer all sup-
port to the “thugs”, despite knowing
that “Yugoslavia will become a com-
munist state after the war”.

Cripps rejects the influence of the
“incriminating report” made by a
communications officer at the head-
quarters of the Partizan Co  mmander
– Fitzroy Maclean. Maclean was per-
haps the only Bri tish “weasel officer”
during the war. A politician by trade
and Churchill’s comrade, Maclean
was promoted overnight from a Cap-
tain in reserve directly to Brigadier
general. Later he was sent to Broz’s
camp that was buzzing with officers
of that type. He accepted everything
the communists had told him and
soon, Churchill received a firsthand
report with an exaggerated number of
Partizan fighters (200,000) and their
even more exaggerated successes.
Maclean also never failed to write the
contrary when the Chetniks were in
question. Cripps insists that Churchill
was aware of the falsity of these re-
ports. However, the British Premier
presented Maclean’s report as crucial
evidence in order to mask the real
source of information – ciphered Ger-
man dispatches de co ded by the Secret
Service at Bletchley Park.

In the same manner, Cripps rejects
the theory about Soviet officers pres-
ent in the British ranks, especially in
reference to the Cairo branch of SoE.
However Churchill not only knew
about it, he made sure that certain cru-
cial information was never received
and we can assume that the decoded
German messages were most crucial
in Churchill’s decisions. This was
kept as a high prio ri ty secret until the
year 2000 when deciphered messages
be came available at the British na-
tional archives and served as the basis
for Cripps’ work.

British History on General Mihailovic and Josip Broz Tito (1)

2.
Every morning Churchill received

all of the vital German dispatches.
These included daily reports of the
Command for the So u theast to Berlin,
the communications between certain
German co mmands in the Balkans,
communication reports between Ger-
 man and Italian commands, reports
from the German air-force and Ger-
man military intelligence Abwehr,
and information on the Security Serv-
ices in charge of the Gestapo. How-
ever, Cripps sta tes that the British
also received the “local traffic be-
tween the Che t nik, Partizan and Croa-
tian units” and the German reports on
the intercepted and decoded Chetnik
and Partizan radio dispa tches.

Cripps does not give any details
about the Chetnik system of commu-
nication. On the basis of German doc-
uments, published by Ivan
Avakumovic, as well as according to
the Chetnik documents from the mil-
itary archives in Belgrade, we know
that the best Ger man wiretapping unit
“Vod Volni” successfully deciphered
abo ut 4% of Chetnik radio dispatches.
More precisely, from July 1942 until
July 1943 this unit intercepted 17,067
Chetnik radio messages, and success-
fully deciphered 731 of them.3 

Cripps begins the descrip-
tion of the year 1942 with “It
seemed that for at least the

foreseeable future there
would be little resistance to

the Axis from either the
Chetniks or the Partizans.
How ever, decrypts in early

1942 revealed that 
the Partizans were ca rrying
on the fight." The truth is
that in the regions west of
Dri na River, to which this
quote refers, the Germans
were not worried about the
Partizans throughout entire
1941 and the be gi nning of
1942, they were concerned

about the Chetniks. 
“Chet nik movement is

spreading throughout the
entire sector between Sava
River and the German/Ital-
ian demarcation line”, it is
stated in the report dated

November 4 by the German
plenipotentiary in Za greb,

General von Horstenau.
By all means there were more ex-

changed messages, since this was the
basic means of communication
among Mihailovic’ units. At the end
of this period, in May 1943, Mi-
hailovic made the use of double or
English codes mandatory. There is no
evidence of the Germans getting a
hold of any of those messages.

For a long time the communists
had only two radio stations for com-

munication with Moscow and had no
knowledge of ciphering, which made
it easy for the Germans to decipher
whatever they intercepted. Tito and
the separatist Slovenian Communist
Pa rty maintained communications
with their masters in Moscow and the
Comintern.4 

According to Cripps, this tie re-
mained until the Comintern collapsed
in June 1943. In other words, the
British were always aware that the
Yugoslav communists were Stalin’s
supporters. Cripps cites that “the sub-
servience of Tito to Dimitrov was
confirmed.”

According to Cripps, in the sum-
mer of 1941, Abwehr reports referred
to attacks on railway lines and con-
firmed that “…Serbs were being shot
by the Croats”. This was confirmed
by all Serbian sides; however the
British always maintained the con-
trary. In early August the first reports
about the insurrection, that is, about
the killings of Germans were re-
ceived. The reports continued thro -
ughout September and the Germans
were prepared to deny them.

Cripps writes: “This report was
sent to Churchill, who underlined
these words in red.” However it re-
mains unclear who were the insur-
gents, and who was their leader; but
not for the Germans – they knew and
needed no explanations. During the
Summer they identified Colonel Mi-
hailovic as the “band leader” and a
typical sentence in their reports ran
like this: “The command is in the
hands of Serbian officers”.5

The British erroneously concluded
that the “Germans used four divi-
sions” in order to stifle the insurrec-
tion. In reality, following the April
War, the Germans used four divisions
in the Serbian provinces of the King-
dom and by September 1941, they
brought additional two and a half di-
visions.

This is how Cripps ends the de-
scription of the first year of the war:
“A letter from MI6 to MBb reveals
that their view, probably formed from
the decrypts, was that Mihailovic’s
forces appeared to be fighting the
communists rather than the Germans
and that if that were true it was un-
likely that the revolt could be main-
tained. The first doubts about
Mihailovic were already setting in.”

Cripps begins the description of
the year 1942 with “It seemed that for
at least the foreseeable future there
would be little resistance to the Axis
from either the Chetniks or the Parti-
zans. How ever, decrypts in early
1942 revealed that the Partizans were
ca rrying on the fight." The truth is
that in the regions west of Dri na
River, to which this quote refers, the
Germans were not worried about the
Partizans throughout entire 1941 and
the be gi nning of 1942, they were con-
cerned about the Chetniks. “Chet nik
movement is spreading throughout
the entire sector between Sava River
and the German/Italian demarcation
line”, it is stated in the report dated
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November 4 by the German plenipo-
tentiary in Za greb, General von
Horstenau.6

In December of 1941 the Germans
issued a bounty for Mi ha i lovic, offer-
ing 200,000 dinars. after German sol-
diers crossed the Dri na River, they
were provided with Mihailovic’ pho-
tos, with pro mises of additional re-
wards for his head. In the order for the
atta ck on the insurgents in eastern
Bosnia, the German command in 1941
made the following list of enemies:
Mihailovic’s men, Dan gic’s Chetniks,
and the communists.7 

The Germans believed that there
were more Chetniks than the Partizans
in that region (appr. 20,000 to 6000).
In their docume nts, Mihailovic was
mentioned more often than Major
Jezdimir Da n gic, the commander for
East Bosnia or Captain Dragoslav Ra -
cic, who was the commander of Cer
brigade, the strongest unit sent to aid
Dangic.8

The Germans mentioned Racic
when he was fighting on the east side
of the Drina, along with some other
Chetnik officers. For example, they
put on their wanted list two tank driv-
ers, sub-lieutenant Dragomir
Topalovic and Zarko Borisic, who op-
erated tanks confiscated from the Ger-
mans.9 

On the other hand, German docu-
ments do not mention Broz or his
commanders, making Cripps’ conclu-
sion that it was the Partizans and not
the Chetniks who continued to fight at
the beginning of 1942 rather odd.

3.
As the year was progressing the

Germans kept recording confronta-
tions with “Dangic’ Chetniks” and the
collaboration bet ween the Ustashe and
the Partizans. According to Cripps’
article, the British codebreakers also
missed these German reports. Here
are a few radiograms of general Paul
Bader, commander of Serbia and East
Bosnia, to the commander of the
Southeast.

– 20, april 1942: “It seems that an
agreement has been reached between
Croatian Communists, the Ustashe
and the advancing parts of the prole-
tarian brigade from Montenegro, ac-
cording to which these groups are not
fighting each other.”10

– 31, March 1942: “The Ustashe,
local Partizans and the gangs from
Montenegro are fighting alongside
each other against the forces under
Dangic’ command.”11

– 10, april 1942: “It appears that
the Chetnik group under Dan gic’s
command is completely defeated in
the battles against the Croatian army
and the Ustashe in collaboration with
Co mmu nists, so that now Dangic can
only achieve local successes.”12

The Germans recorded the out-
come of this collaboration: “Cro atian
Ustashe and Muslim units slaughtered
a large number of re fu gees who were
hurrying towards Drina, throwing
some in the ri ver.”13

The British were unaware of the
communist documentation because
their messages were carried by couri-
ers. “We think that the brigades are
needed urgently, not to be engaged in
the fight against the Ustashe, but
against Racic's officers and their gen-
dar mes”, wrote the commander of the
Birchanski Partizan unit and Broz’s
assistant in March of 1942. Broz
wrote to his commanders of the 1st
and 2nd Proletarian brigades on
March 29, that their arrival in eastern

Bosnia had “negative effects, since it
took place at the time when the Chet-
nik units fought the Ustashe beside
Han Pijesak.”14

Cripps only states the following:
“With the onset of Spring, the Parti-
zans continued their resistance.” The
summer of 1942 he describes in the
following way: “Von Horstenau also
reported that by August the Partizans
had seized control of a large area of
Cro a tia, centered on the town of
Livno (at its largest, the area they con-
 trolled was about the size of Switzer-
land), and that the Croats wo uld be
unable to retake it."

Although not revealed by decrypts,
Tito was present and in charge of the
area. Reports were received of contin-
ued sabotage and clashes between the
Partizans and the Axis. On 23 August,
General Davidson wrote that the bulk
of resistance activity was being car-
ried out by the Partizans, but that, in
his view, Mihailovic was preserving
his forces “to do their part when a
general uprising could be staged”.

As the year was progressing
the Germans kept recording

confrontations with 
“Dangic’s Chetniks” and 
the collaboration bet ween
the Ustashe and the Parti-
zans. According to Cripps’

article, the British code-
breakers also missed these

German reports
Cripps does not say that Livno is

located in Bosnia, or that Hitler
awarded Bosnia to Croatia. It is also
unusual that he uncritically uses the
data about the comparison of the Par-
tizan territory to Switzerland. Only by
the end of that year, the "Bihac repub-
lic," at its zenith expanded to 22,500
square kilometers, which is only half
the size of Switzerland. This fact was
brought up in the report of December
26, 1942 by General Fortner, com-
mander of the German 718th Divi-
sion, the unit which bordered
Partizan-held territory at that time.15 

By the Summer of that year,
"Bihac republic" was much smaller.

Contrary to documentation that
Cripps was presented with at the
British national archives, General
Fortner reported that the Partizans
were, in fact, avoiding confrontations
with the Germans whenever possible.
Instead they concentrated on the
newly for med Independent State of
Croatia (NDH), but did not have any
significant confrontations with them
either. According to Cripps, there was
only one massive battle initiated by
some resistance movement in the
summer of 1942 in Foca, where the
Chetniks, af ter a long struggle, over-
powered the Axis garrison (Croatian
and Muslim). However, this series of
German reports was missed by the
British code-breakers.16

In orders to his commanders, Broz
uses the term “feigned clashes” when
referring to arranged battles between
Croatians and the Partizans, where the
Croatians would formally fire their
wea pons and then allow the Partizans
to occupy the abandoned towns.17 

That is why the statement that the
Croatians were not able to recover
some of their territory, is only par-
tially true. Fortner’s reports however
seem to be much more reliable. For
example, he re is an extract from his
report dated October 12, 1942:

“The organization and the arming

of various brigades of this Soviet re-
public have made aweinspiring ad-
vances. The main suppliers of
weapons are the Croatian armed
forces and the Ustashe, whose crews
regularly permit disarming without
any resistance if attacked with force.
When they flee they leave behind both
their heavy equipment and sometimes
even their rifles.”18 

The fact that British code-breakers,
as we have seen, did not intercept
German reports about the collabora-
tion between the Partizans and the Us-
tashe in the beginning of 1942, nor
that Bri tish agents had any clue about
the pre-war collaboration bet ween
these groups does not benefit Cripps’
view.

Therefore, we can say that Cripps’
descriptions of the events he refers to
at the end of 1942 seem to be com-
pletely at odds with the transcripts of
decoded German messages. As a re-
sult of presumed Partizan resistance,
the British decided to send Colonel
William Bailey to assist Bill Hudson,
their officer at Mihailovic’s supreme
command. Bailey was expected to
give advice on “whom to support”,
along with information “on the differ-
ences between Mihailovic and Tito”.
Thus, long before the decisive year of
1943, the British were only formally
in a dilemma as to whether to collab-
orate with the Kingdom of Yugoslavia
or to bring the “thugs” to power.
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