
1ДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

мНароана библио гска
•РППОЈН попаное^;.ч
30 СР 94(497.1)

' »ј 3»
СРОПШТЕЊР бр.7'

ј5
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 

ЊИХОВИХ ПОМАГАЧАI !
600000л48 С0В153 О :

I

1№ п-V. /,

• Ј

.
!
!

САОПШТКЊА &• *

БР. 7-33
I,.

О ЗЛОЧИНИМА ОКУПАТОРА 

И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА

\ * ■ ЛШ
'

.

'Ј

II

*
»I

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА т
■>

ВЕОГРАД, 1945 ГОДИНЕ

9 П л̂
 .

-

-3





Л/ ДГ
ду(у9>и)

ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА Ј8Г0СЛАВИЈА
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 

ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА

БР. 7—33

' {БИБПИС-НДРОДНА
ГРАД^

\АиСтру^а-г^Одед>еи>^Г...

ГИО^ЕКА 
С?ЦА '

• А Гт

Бр. ,М-?ј

%
( БЕОГРАД, 1945 ГОДИНЕ

■



'Ч?

'•■-ч.

/

V. '? *>У.

I I



ГРАДСКЛ 6И5ЛЧ0ТЕКА
ЈРАДОЈЕ ШШП"

ЛЕСКОБАЦ

САОПШТЕЊЕ БР. 7
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Безбројни су злочини које су италпјански фашистички 
окупатори заједно са усташама и четницима извршили у 
Далмацији и Хрватској. Спаљена су читава* насеља, опусто- 
шсни читави крајеви, побијено је на хиљаде људи, жена, 
стараца и деце. Спал^ено је на стотине мирних грађана у 
њиховим сопственим домовима. Хиљадама их је мучено на 
■најзверскији начин.

Налоге за уништавање становништва најчешће је пот- 
писивао сам командант више команде италијанске војске за 
Словенију и Далмацију, генерал МАРИО РОАТА.

Непосредни наредбодавци и извршиоци^злочина, о ко- 
јима је у овоме саопштењу реч, поред генерала РОАТЕ; јесу 
командант италијанеке дивизије „Ре” генерал ПЕЛИГРА; 
ШТАБ IV болоњског батаљона — сквадриста; шеф итали- 
јанске цивилне управе среза Чабра, сошгшзбапо ст1е НАНТА, 
денунцијант и руководилац покоља и пљачке нашег народа; 
ВИНКО СТЕФАНЧИЋ, из Старог Лаза, денунцијант; МИЈО 
САВОР, оружник НДХ, дену-нцијант; ВИНКО СКЕНДЕР, 
денунцијант, на чије су доставе људи мучени « убијани.

Резултат италијанске окупације среза чабарског
1) „Анексија” среза чабарског у Горском Котару од 

стране фашистичке Италије (»ТеггНогЈо аппеззо, а&&ге&а*° 
а11а ргоутсја сИ Иите«) како су окупатори говорили, тра- 
јала је 29 месецн. Историски кратко време, али довољно за 
варваре двадесетог века да огњем и мачем покушају истре- 
бити староседелачко хрватско становништво.

До рата. имао је Чабарск-и срез око 10.000 становника. 
Према до сада приспелим непотпувим подацима, Италијани 
су овде побили 132 човека, међу који-ма 20 стараца, 3 жене
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и троје деце. Али број побијених свакако је много већи. 
Само приликом једне офанзивне операције у јулу 1942 вој- 
ници дивизије „РЕ“ („црвене кравате“) побили су у селу 
Хрибу, општине Герово, око 40—60 људи, а лешеве су ба- 
цили у ватру. Све преживело становништво отерали су у 
концентрационе логоре, одакле се ни до данас још нико није
вратио.

У концентрационе логоре у Италији италијанске окупа- 
торске власти отерале су са подручја овог среза око 4.500 
људи, дакле скоро половину целокупног становништва. Ита- 
лијански логори су распушгени, али се из њих још није вра- 
тило 1319 људи.

Фашистичка милиција и италијанска краљевска вој- 
ска спалили су и до темеља порушили у овом срезу 869 
кућа за становање и 1470 других зграда, док су 37 кућа и 112 
господарских зграда тешко оштетили. ОпљачКали су и оте- 
рали у Италију 1024 говеда, 50 коња и 570 свиња. Покретни- 
не, као рубље, чаршаве, новац, драгоцсности, стрпали су 
италијански војници у своје ранце, док је покућство
изгорело.

Нталијанска краљевска војска у лову на људе
У јулу 1942 у току „офанзиве” краљевске италијанске 

дивизије „РЕ”, под командом генерала Пелигра, против 
голоруког неборачког чабарског становништва варвзрски су 
уништене општиие Чабар, ^ерово, Тршће, Плешће и Прсзид.

У општини Гсрово, пошто су претходно опљачкана, 
спаљена су села Воде, Смречје, Мали Луг и засеоци под за- 
једничким именом Хриб. Целокупно становништво тих села, 
мушко и женско, старо и младо, па чак и нејака деца, оте- 
рано је у концентрадионе логоре.

У ошптини Презид опљачкана су и спаљена села Козји 
Врх, Крањци, Лантари, Базли, Миланов Врх и Рунци. Народ 
ових села бко је још раније силом пресељен у Презид, а 
тада је отеран у концентрационе логоре.-

Најзверскије поступала је италијанска солдатеска тада^. 
у селима Чабарске општине. Престрашено становништво 
бегство.м се склањало у околне шуме. Војници италијанске 
војске приредили су прави лов на л^уде. Ухваћене жртве, 
ненаоружане, које нису давале никаква отпора, доводили 
су пред њихове запаљене домове иту их стрел^али. Једном 
прилцком су масу похватаних жена, људи и деце довели у 
седиште општине Чабар и ту издвојили 26 људи. Четрнаесто-
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рицу су стрељали 26 јула на гробљу у Чабру, а наредног 
дана стрељали су на истом месту још дванаесторицу. Све 
остало становништво — око 1100 људи — отерали су у 
концентрациоие логоре.

21 јула италијански војници упали су изненада у село 
Црми Лази, општина Тршће, похватали све становништво и . 
отерали у логоре, све опљачкали, стоку одагнали, а куће до 
последње попалили. Исту судбину доживело је село Равни- 
це с том разликом, што су ту стрељали три човека. У селима 
Ферберчери, Соколи, Пршлети, Панци, Краљев Врх, Врховци, 
Лази, Средња Драга, Марков Хриб и Пркутова Драга попа- 
лили су преко 200 стаибених зграда, 247 господарских зграда, 
покретнине и стоку опљачкали, а више од 600 људи отерали
у логоре.

У општини Плешће опљачкана су и попаљена до теме- 
ља села Жагари, Окривје, Пожарница, Ка.менски Хриб, Под- 
стена и делом село Мандли. У логоре је отерано око 600 
људи. Приликом паљевине и пљачке села Каменски Хриб 
убијен је један старац, две жене и једно мало дете у мај- . 
чином наручју.

Овим уништавањем Чабарског среза руководио је шеф 
италијанске управс у срезу, соппшбзапо ст!е, НАНТА.

Италијани претварају Гробничко иоље у гробље
1) У рану зору 12 јула 1942 опколила је италијанска 

војска (IV болоњски батаљон—сквадриста) село Подхум на 
Гробничком Пољу. Сав народ тога села, мушкарце, жене, 
децу и старцс, истерали су из кућа онакве какви су били у 
постељама. На месту „Бања” крај села Соболи побили су 127 
л^уди, све мушкарце од 15—55 година села Подхума. А оне 
које нису стрељали, жене, децу и старце, потрпали су у ка- 
мионе и одвели у интернацију.

Само село Подхум потпуно су опљачкали. Одвели су 
све што су могли, отерали 850 крава, 4.000 оваца и другу 
стоку. Опљачкавши село запалили су га, те ниједна зграда 
није остала.

2) 20 јула 1942 италијанска војска опколила је село 
Церник, такође на Гробничком Пољу. Из куће су истерали 
породице Стилиновић Марјана, Марковчић Филипа, Мицули- 
нић Томе, Суботинчић Алојза, Мавринац Матије .и Жежелић 
Антуна и све их стрпали у два камиона. Код места Потполи 
на цести Свилно-Ораховица стрељали су пред очима њихо- 
вих породица: Стилиновић Марјана, Марковчић Филипа,
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Мицулинић Тому, Суботинчић Алојза и Мавринац Марјаиа, 
оина Матијиног.

Док су једни стрељали ове људе, други су пљачкали 
њихове куће, и затим их попалили, а стоку отерали.

Италнјани уништавају једно за другим
1) У децембру 1941 провалила је италијанска војска у 

општину Дрежницу, срез Огулин. Чим су запосели таЈ крај, 
позвали су народ у седиште општине тобож да му дају до- 
зволе за слободно кретање. Кад се скупило довољно народа, 
опколили су скуп и издвојили 500 младих људи. Затворили 
су их у православну цркву у Дрежници, где су остали преко 
ноћи, страховито патећи од зиме. Сутрадан су их гладне и 
озебле, везане конопцима, одвели у Јасенак и ту их затвори- 
ли у православној цркви, у којој је била вода до колена. 
Крај цркве су стрељали четрнаесторицу, међу којима су 
били: Косановић Милан, учитељ из Дрежнице, Трбовић Мар- 
ко из Трбовића, Таталовић Јово из Дрежнице, Таталовић- 
Папеж Јово из Папежа, Томић Никола из -Томића.

Остале су још три дана држали у цркви, а затим их по 
дубоком снегу одвели у Огулин у казниону звану „Кула”. 
Ту су их испитивали и тукли воловским жилама до несвести. 
Након оваквог испитивања, а без икаква суђења, стрељали ' 
су крај огулинског гробл>а „Св. Јакова” 16 младића, међу 
њима: Маравића Лалина Николу из Врњца, Маравића Иња 
Николу из Врњца, Радуловић Васиља из Радловића и друге. 
У интернацију су отерали 96 лица од којих су стрељали 
шесторицу, а међу њима Радуловића Поповића Симу из Рад- 
ловића и друге.

2) 21 септембра 1942 подузела је италијанска војска 
офанзиву на Дрежнички крај са 35.000 људи. Пролазећи 
кроз села та варварска хорда швачкала је и уништавала све 
до чега је дошла. Ниједну кућу нису поштедели. Том прили- 
ком ухватили су око 600 људи и одвели их у концентраци- 
онс логоре Крал>евице и Бакра. А ту су многе од њих до- 
крајчила нова мучења, глад и болести.

Италијански официри лично стрељају
1) Између 20 и 25 маја 1942 упала је у место Мркопаљ 

у Горском Котару италијанска војска са једним одредом 
усташа. Иако у месту није било ниједиог партизана, итали- 
јански официри почели су хапсити цивилно становништво.
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Народии изроди Винко Стефанчић из Старог Лаза, Савор 
Мијо, оружиик НДХ и Скендер Винко денунцирали су, и на 
њихову пријаву се одмах стрељало. Тако су Скендер Антон 
и Пашкван Валентин (оба из Мркопља) на доставу издајице 
Скендсра осумњичени као комунисти, стрељани из револве- 
ра од стране једног италијанског официра 'који још није 
идентификован, на лицу места без .икаква испитивања. На 
просту тврдњу Савора да су комунисти, стрељани су: Људе- 
вит Сречец и Вукелић Славко, оба из Мркопља, Албер Ма- 
тија, и син му Драгутин из Мркопаљског Тука. Да би задо- 
вољили и жељу усташа за убијањем, Италијани су предали 
усташама Голик Маријана из Мркопоља, Сикер Антуна, Ми- 
хелчић Антуна и Јуричић Антуна, све из Беговог Раздобља, 
те Антуна званог Жуган из Старог Лаза. Њих су усташе 
стрељале у Бегову Раздобљу истог дана.

У Мркопљу Италијани су потпуно опљачкали 48 кућа.
2) Половином јула 1942 батаљон „Триестино,, итали- 

јанске. фашистичке милиције опљачкао је и попалио цело 
место Брестова Драга (општина Мркопаљ) у Горском Ко- 
тару. При том су убили 50 годишњег Каузларић Павла и 
Томић Валентина из истог места.

3) Почетком јула 1942 јединице италијанске војске 
заједно с усташама опљачкале су и до темеља спалиле село 
Мркопаљски Тук (општина Мркопаљ). Том приликом су 
зверски убили 80-годишњу старицу Мрвош Марицу и 70- 
годишњег старца Мрвош Николу.

:„Убити сваког грађанина..
Бездушност италијанских окупатора огледа се у сваком 

њиховом делу, у сваком наређењу, но нарочито је каракте- 
ристичан један докуменат из архиве италијанског обаве- 
штајног официра више команде II армије (Сотапбо 31ф*епоге 
РР. АА. — »51оуета-Оа1та21а«) под ознаком II и напоменом 
тајио (бесге!:о), редни број 800, од 16 јануара 1943. То је 
наређење за зимске операције (орегагшт туегпаН) у коме 
се италијанским командама V корпуса, генералу команданту 
XVIII корпуса и^генералној интендаитури Суперслода између 
осталог на сграни 5, издаје наређење у алинеји VIII, да при- 
падници италијанске регуларне војске убију сваког нашсг 
грађанина кога па подручју операција нађу, без обзира на 
то да ли има оружја илп нема. У тој наредби заповеда се 
даље, да се сви мушкарци који се нађу изван подручја оле-
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рација, и то од петнаесте године навише, без обзира на расу 
и веру, занимање или дужност, упуте у концентрационе 
логоре, а све куће које им изгледају ради везе с партизанима 
сумњиве, да се поруше. Сва похватана лица имају се упући- 
вати у концентрационе' логоре према наредби италијанске 
генералне интендаитуре врховне команде за Словенију и 
Далмацију.

Овај иалог за уништавање нашег мирног становништва 
потписао је командант врховне команде италијанске војске 
за Словенију и Далмацију (Суперслода), генерал МАРИО 
РОАТА, а на том акту налази се и ознака да се може дати 
на читање само најпоузданијим лицима.

Услед овог налога' генерала италијанске регуларнс 
војске МАРИА РОАТЕ уништена су многа насеља и поклано 
на хиљаде невиног становништва Далмације, Лике, Кордума 
и Горског Котара, а одговорност за то сноси у првом реду 
командант италијанске регуларне војске, која је у тим 
крајевима наше земље, уз војне операције, вршила и проста 
разбојничка насиља.

На основу горе утврђених оКупаторских злочина почи- 
њених над народом Хрватске, утврђују се као злочинци сви 
одгозорни министри италијанских фашистичких влада под 
чијом су владавином ови злочиии извршени, као и сви 
одгаворни чиниоци италијанске Врховне команде и њених 
штабова на територији Хрватске, а посебно се утврђују као 
злочинци посредни и непосредни извршиоци изнесених зло- 
чина: командант Врховие команде италијанске зојске за 
Словенију и Далмацију МАРИО РОАТА; командант генерал 
ПЕЛИГРА као и сви члаиови штаба дивизије „Ре“ и штаба 
1У-тог болоњског. батал>она сквадриста; шеф италијанске 
цивилне управе среза Чабар сотпмббапо с!уј1е ИАИТА; као и 

".изроди и .издајице нашег народа ВИНКО СТЕФАНЧИЋ, из 
Старог Лаза, САВОР МИЈО, оружмик Н. Д. X., СКЕНДЕР 
ВИНКО из Мркошва.

Државна комисија сматра да сви ови злочинци морају 
бити строго кажњени за злочине почињене над нашим 
народом.

Претседник Државне комисије,
Д-р Душан Недељковић, с. р.

Секретар Државне комисије, 
Д-р Иван Гргић, с. р.
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САОПШТЕЊЕ БР. 8
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Из докумената које поседује Државна комисија све 
се више одвија клупче сграховитих злочина окупатора над 
нашим народом и све више избија на светлост мрачни зло- 
чиначки лик четиика-кољаша који није бирао средства у 
служби окупаторима и ометању ослобођења наших народа. 
За тај издајнички злочиначки посао четници су добијали 
наређење и награду директно од окупатора или преко оку- 
паторских експозитура — усташких власти или Недићевих* 
жандармериских станица и срсских начелстава, као и Дра- 
жиних штабова.

Захваљујући уредном књижењу злочина и исплате на- 
града за њих, Државна комисија је у могућности да утврди:

1) да су четници Недића, Пећанца и Драже Михаило- 
вића хватали и предавали окупаторским властима или сами 
убијали сваког оног ко није био за издају свога народа, 
ко је био макар и сумњив да жели успех НО борби;

2) да су четници за главу убијеног примали награде у 
новцу од окупатора или њихових помагача; и

3) да су четници оглашавали за комунисте — без ика- 
квих доказа — кога год су хтели и убијали их, само да 
би добили награду.

„Војвода Топлички” продаје главе невиних л>уди
Пред нама су оригинални документи који савесно бе- 

леже како оу три невина човека ухваћена, проглашена за 
комунисте (да би се могла примити награда за њихове главе) 
а затим убијена. Документи бележе да је и награда чет- 
ничком злочинцу уредно исплаћена.

Четнички злочинац „војвода топлички” Нико Куштри- 
мовић лажно оптужује тројицу похватаних људи и тражи
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да му се за њихове главе исплати одговарајућа сума према 
злочиначком Недићевом распису опште уцене свих бораца 
противу окупатора.
„Моли да му се исплати 

награда.

Командиру Прокупачке жандармериске чете
На дан 19 септембра 1941 године приликом вођене борбе 

у селу Драгуши са комунистима а пошто су били разбијени 
то сам сутрадан са својим одредом у селу Горњој Бресници 
ухватио живе комунисте који су били учествовали у тој 
борби и то Миланко Л. Стевана по занимању хемичара из 
села Обровца среза банковачког и Милосављевића Десимира 
из села Пасјака, среза Расинског по занимању хемичара а 
на дан 27 о. м. у борби код Микуловаиких колиба ухватио 
сам живог Ивановића Радојка из села Микуловца, среза до- 
бричког и све предао Војводи Кулинском, те се данас на- 
лазе у притвору код начелника среза прокупачког.

У смислу Уредбе Господина Министра уиутрашњих по- 
слова молим да ми се прип-адајућа награда исплати.

Војвода топлички, 
Нико Куштримовић с. р/’

28 септембра 1941 г. 
у Прокупљу

Уз своју молбу да му се исплати уцена, овај злочинац 
прилаже оверене преписе саслушања његових жртава. А 
шта у тим саслушањима пише? У њима не пише колико 
грозним мукама су ове унапред осуђене жртве биле под- 
вгрнуте од жандармериског водника-поручника Бран. Д. Па- 
њића који их је саслушавао и акт потписао, али пише да 
су ови људи ишли у села да јефтиније купе шљиве и да се 
чуде зашто су уха-пшени. Ево како, на пример, гласи саслу- 
шање Десимира Милосављевића, једне од жрта-ва ове удру- 
жене чегничко-жандармериске банде Недића и Пећанца:

„Рађено 22 септембра 1941 год. 
у канцеларији начелства среза Про- 
купачког у Прокупљу.

I

И' Записник:
О саслушању МилосавлЈевића Десимира, технолога, ро- 

дом из села Пасјака среза расииског.
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Ја са-м Милосављевић Десимир, технолог, ро1)ен 1917 го- 
дине, у селу Пасјаку, среза расинског, писмен, неосуђиван, 
иеожењен, Србин, вере источно православне.

После пропасти Југославије, повукао сам се својој кући 
у село Пасјак, где имам родигеље и почео сам да обрађујем 
своје имање. 20 овог месеца био сам у Крушевцу да се упи- 
шем у четнички одред и том приликом нашао сам се са 
школским-другом Стеваном Миланком, који такође живи у 
Крушевцу и који је исто тако уписан у четнике и у разго- 
вору рекао сам му да идем за Топлицу ради куповине шљи- 
ва. Стеван ме је умолио да и он пође еамном да би и он 
купио шљива пошто смо обадвојица хтели да купимо шљива 
за кување пекмеза. Како смо требали да путујемо пешке 
нреко Јастребца, а плашећи се да нас ко не нападне, отишли 
смо заменику Војводе од Сталаћа Раденковићу Станимиру, 
кога смо замолили да на-м да по један револвер да нас у 
путу не би ко напао. У петак пре подне пошли смо из Кру- 
шевца, преко планине Јастребца и истог дана, око 4 сата 
после подне стигли смо у Горњу Бресницу, среза Прокупач- 
ког да ту набавимо шљива пошто смо чули да их у Бре- 
сници има доста и да су јевтиније него у Крушевцу. Истог 
дана, нашли су нас у селу четници, разоружали и дотерали 
у Прокупље. Циљ иашег пута, као што сам и раније из- 
јавио једини је набавка шљива за кување пекмеза и ништа 
друго. Незнам зашто смо притворени када смо са собом и 
уредне исправе имали.

Ниида више немам по овоме да изјавим.
Испит ми је прочитан, верно записан и исти у свему за 

свој признајем.
Деловођа-чиновник: 

потпис нечитак.
Писмен:

Десимир Милосављевић с. .р.
Оверавају:

Срески начелник: 
Радовановић с. р.

Да је препис веран оригиналу ТВРДИ:
Водник пору.чник: 

Бран. Д. Пањић с. р.
2 Г1РОКУПАЧКИ 

ЖАНДАРМЕРИСКИ ВОД 
Бр. 714

29 сеитсмбра 1941 год. 
ПРОКУПЉЕ”
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Овај за-писник је доказни материјал довољан да Десимир 
Милосављевић изгуби главу, а четнички „војвода” Нико 
Куштримовић да за њу из Недићеве „државне касе” наплати 
3.000.— динара.

И четничко ово тражење пролази кроз многе жандар- 
ске, банске и министарске руке, и све те руке утвр1)ују да је 
горње саслушање Десимира Милосављевића довољно да се 
докаже да му треба главу одрубити, а четнику недићевску 
уцену исплатити. И тако је злочинац Куштримовић продао 
окупатору преко зликовачког недићевског „државног апа- 
рата” жандар.ма, банова и министара три невине српске главе.

Ево како на основу лажи поквареног Пећанчевог „вој- 
воде”, издајничка Недићева машина меље и исплаћује српске 
главе:

„29/1Х
ЛРОКУПАЧКА 

ЖАНДАРМЕРПСКА ЧЕТА

Бр. 2969
30 ссптембра 1941 год. 

ПРОКУПЉЕ

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ (Ј. Б.).—

Предњи рапорт четничког војводе Топличког Никс Куштри- 
мовића у коме моли да му се исплати награда за ухваћепа 
комунистичка лица доставл>ам у духу Уредбе М. С. Бр. 1113 
од 16 септембра 1939 године о правима и одговорностима 
органа у служби јавне безбедности и наређења Команданта 
жандармерије ЈУ.Ј.Б.Бр. 3434 од 21 септембра 1941 године, 
с молбом да та банска управа исплати предње награде иаве- 
деном војводи за хватање комуниста.

Под горњим бројем од данас достављен је овај предмет 
у овереном препису Команданту жандармерије и команданту 
Моравског жандармериског одреда.

С молбом на надлежност.
Прилог три саслушања и три комунистичка летка.

Командир, капетан I класе 
Бож. Ђ. Марковић, с. р.”
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.БАНСКА УПРАВА МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ 
НИШ

број 10190
Прнмљено З-Х-1941 год.

Предмет: Куштримовић Ника Војвода Топлички моли ис- 
. плату награде за ухваћене комунисте.

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Одељењу јавне безбедиости

Београд
Банској управи част је доставити Министарству овај 

предмет с молбом на надлежност у смислу Уредбе С.К.Бр. 
1113, о правима и одговорностима органа у службу јавне 
безбедности.

По наредби Бана 
зам. начелника упр. одсљења 

бански саветник 
(потлнс нечитак)”

И све се завршава у рачуноводству. Три мирна грађа- 
нина су убијеиа, а мииистарство уиутрашњих послова ис- 
плаћује 9.000.— динара.

3 X 1941 год. 
НИШ

Д. П.

„МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
у I Бр. 8428 

7 октобра 1941 год.
БЕОГРАД

Под П.Бр. 2 од 10 овог месеца послато 
наређење среском начелнику — Прокупље да 
исплати Динара 9.000.— војводи топличком 
Мики Куштримовићу на име награде за три 
ухваћеиа комуниста.

Преко новчане књиге послато Дин- 9.000.
10 X 1941 г. Београд

Шеф отсека рачуноводства 
С. Николајевнћ, с. р.”

Тако су Пећанчеви четници наплаћивали невине српске 
главе на Недићевој каси, — све за рачун окупатора, свс ради 
тога да се српски народ под владом „народнога спаса” 
уништи.
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Дражин командант наплаћује уцену из касе Италијанске ди-
визије „Ферара”
Нису само Пећанчеве банде, удружене са Недићем, уби- 

јале најбоље синове српског народа, а често и сасвим невине 
људе, да би наплатиле њихове главе, него су исто то чинили 
и Дражини зликовци. И они су убијали партизане и чак не- 
посредно од окупатора наплаћивали њихове главе. И нису 
то чинили макар који Дражини четници, већ и главом „ко- 
манданти” и „лични опуномоћеници” тога господииа ми- 
нистра избегличких влада. Ово непобитно доказује доку- 
менат, који Државна комисија овде објавл^ује, у којем се 
види да је четнички „командант” Црне Горе и лични Дражин 
„опуномоћеник”, пуковник Бајо Станишић лично наплаћи- 
вао из касе окупаторске италијанске дивизије „Ферара” уцену 
и, по званично достављеном четничком батаљрнском списку, . 
делио је убицама најбољих синова црногорског народа. 
Текст овог документа гласи:

,.321
13 маја 1943 

Дан. Град
КОМАНДАНТУ IV ЧЕТНИЧКОГ БАТАЉОНА 

— капетану г. Шплру Стојановићу —
ДАНИЛОВГРАД

За убијеног одметника —комунисгу— ЈАГОША КОНТИЋА, 
примљена је на каси дивизије „ФЕРАРА” уцјена у износу 
од 30.000.— (тридесет хиљада лира).

Како је убиство именованог на дан 14 јануара 1943 го- 
дине извршило људство 4 четничког багаљона са придода- 
тим жандармима и неким сељацима, то ми хитно доставите 
списак лица која су учествовала у његовом хватању и 
убиству, узимајући у обзир и жандарме и милиционаре 
учеснике, како би им се примљена награда додијелила.

Командант пуковник,
Бајо Станишић”

Из горњих докумената Државна комисија закључује да 
су четничке банде Драже Михаиловића, Пећанца и Недића 
издајнички и злочиначки убијали народне борце за слободу, 
а поред њих и мирне грађане, и наплаћивале главе иајбо- 
љих синова н-аших народа непосредно или посредно из касе 
окупатора.



Саонштење бр. 8 135

ГРАДСКА БИБЛИОТЕЈчА
двшмови&

ЛЕСКОВАЦ

КС1ДЈ .ХГГУ А «Б7ШГа»Г ЕАГАЈОГЛ' 
-аоаатгЈЈГ г.Згфу ОоЈсасгпЈдг-

_.:м./.~са гаш

"а уСвјоиог одаотпакд -нсиунлсгу- ЈаГСЈА КС:ГГ.:7А,п?х«2лад Јо 
и *а« дааазз1о ,,^ПАР\,, уаЈ««о У заиссу од ЗО.ОСО.-Гтрадооот ххглјв лгрз' 

1лао Јо уСгство даоново.хог иа дди 1< Јамуард 1543 гоао.з зезр- 
=исо А7дст:о •; чотЈГ.:аог батдгхва оа сркдолтда кандариеид к ПОВ101 оглдгазш, 
то иЈ дарто »стдинто спзсда двхуг коЈа.су учоствокддд ј дегосом »дтслј п 
усзсЈгу.ут.м ЈЈућа у обдар к гслд&рио аЧ*хлкт»оплрв Јзеалпо.кдко Ск да оо 
приавкд цогрдА-г подајслгЈа.

Сл. 1. — Факсимил пнсма Баје Станишнћ

На осмову горљих доку.мената Државна комисија утвр- 
ђује за најодвратније злочинце, издајнике и убице свога на- 
рода генерала МИЛАНА НЕДИЋА; љеговог министра уну- 
трашљих дела МИЛАНА АЋИМОВИЋА и љима потчиљене 
жандармериске официре, капетана БОЖ. Ђ. МАРКОВИЋА 
и поручника БРАНКА Д. ПАНИЋА; КОСТУ ПЕЋАНЦА и 
љеговог четничког „војводу” НИКА КУШТРИМОВИЋА; 
генерала ДРАЖУ МИХАИЛОВИЋА, љеговог заступника и 

• команданта Црие Горе БАЈУ СТАНИШИЋА и команданта 
IV црногорског четничког батаљона ШПИРУ СТОЈАНО- 
ВИЋА.

Државна комисија сматра да сви ови издајници и зло- 
чинци морају бити строго кажљени за злочине извршене над 
на ш и м н а<р о д о м.

Претседник Државне комиснје,
Д-р Душан Недељковић, с. р.

Секретар Државне комисије, 
Д-р Иван Гргић, с. р.



САОПШТЕЊЕ БР. 9
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Поробити, опљачкати и најзад уништити наше иароде . 
— јесте троструки задатак са којим су немачки и итали- 
јански- освајачи закорачили у нашу земљу, — и ускоро већ 
су мислили да су први посао поробљавања свршили, и други 
посао пљачке приводили ономе крају са којим се пљачка 
поклдпа са трећим послом, послом уииштавања народа, јер 
је окупаторска нљачка већ достигла ону меру кад опљачка- 
ни, оголели и глађу исцрпљени народи почињу да од разиих 
болести гину као што гину од куршума окупагора и ножева 
њихових помагача.

Убиствена пљачка
•Г д

Нарочито планску и систематску убиствену аљачку су 
развили немачки окупатора у нашој земљи.

Нису они само узаптили сва рудна блага наших на- 
рода, преузели све банке и фабрике, најважније фабрике 
демонтирали и однели у Немачку, шуме немилосрдно та- 
манили, жетву са наших поља односили, и тако отели на- 
роду главне изворе животних снага, већ су сва стоваришта 
испразнили, све главне радње опљачкали, текстилиу робу, 

. • грађевински материјал, па и сам намештај из наших кућа у 
Немачку односили.

Али се хитлеровски окупатори нису ни на овоме .за- 
уставили. Кад је у нашој окупираној земљ,и настала неста- 
шица свега, кад је настала општа босотиња, гологиња и 
глад, тајно су међу њима најкрупнији бандити организовали 
црну берзу, противу које су се ти ркорели разбојници зва- 
нично тобож борили, која је свему подигла цене тако ви-
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соко да су оне остајале недостил<не широким масама на- 
родним које су још црње гладовале и у крајњој беди по- 
челе изумирати.

Пљачка и последњег залогаја из устију
Тад су несрећни људи продавали све из куће. да би 

добавили на селу нешто хране и кришом кући донели. Али 
и ту су се хитлеровски окупаторски злочинци досетили како 
ће пљачком дотући и убити. Они су, под изговором да се 
боре противу црне берзе, наредили својим нед.ићевским 
агентима да свуда на улазима у градове, по железницама и 
друмовима одузимају од народа свеколику храну која се 
код појединаца нађе. Тако се и последњи залогај из устију 
гладнога народа отимао у корист „великога Рајха”.

О овој општепознатој чињеници сведоче и материјални 
докази који су нађени у Недићевом Министарству уну- 
трашњих дела. Полициски агенти на железницама, бродо- 
вима и друмовима пресретали су гладне наше људе, оти- 
мали од њих килограм брашна или кукуруза, последњи за- 
логај из уст.ију изгладнелих породица наших, скупљали сву

Сл. 2. — Нсмци пљачкају
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ту пљачку и преко разних комесаријата и министарстава, уз 
подробне поименичне спискове опљачканих лица, слали 

господару, окупатору, фелдкомандантури, немачкомсвоме
жандарму.

Овде ћемо навести, примера ради, шта јс и кога де 
један од тих агената злочинаца, Душан Дујшип, по наре- 
ђен,у немачког команданта Србије, београдске фелдкомап- 
дантуре, недићевског министра унутрашњих дела и његових 
полициских комесара, опљачкао у извесним возовима који 
су стизали у боградску железничку станицу од 20 маја до 
7 јуна 1942 г. и уз подробне спискове опљачкамих и опљач- 
каног, заједно са пљачком, послао на надлежпост. А у изве- 
штајима овога агента злочинца, који сви почињу са:

„Комесару железничке полиције Управе града Бсограда 
у везп постојећег наређења Фелд-командантуре иа овда- 
шњој железничкој станици одузсте су од ниже наведених 
лица следеие животне намирнице:”
читамо следећа имена лица, којима је, одузимајући и по- 
следњу беду од животних намирница, овај бандит нападао
и на сам живот:

20 маја 1942:
Петровић Илинки, домаћици из Крал^ева, око 2 кгр. 

хлебног брашна, Николић Стани домаћици из Крал^ева, око 
2 кгр. сухе сланине, Јовановић Марку, из Београда, око 2 
кгр. сухе сланине, Стефановић Миладину, железничком чи- 
новнику из Ниша, око 20 кгр. хлеб. брашна, Др. Арзуманов 
Рафаелу, лекару из Београда, Кр. Александра ул. бр. 83 око 
40 кгр. хлебног брашна, Живадиновић Стани, домаћици, 
стан Шуматовачка ул. 126 око 3 кгр. пројиног брашна, Вла- 
јинић Милану, бифеџији, стан Јованова ул. 27 око 1 кгр. 
телећег меса, Бланда Јозефу, претседнику општине у Ражњу, 
око 8 кгр. хлебног брашна, Спасовић Драгославу, земљо- 
раднику из Деспотовца, око 2 кгр. хлеб. брашна, Степано- 
вић Јевросими, домаћици, стан Ген. Хорватовића 46, око 8 
кгр. хлебног брашна;

21, 22, 23 и 24 маја 1942:
Ђурковић Александру, инж. из Београда, стан Гараша- 

нинова 25, око 8 кгр. хлебног брашна, Крстић Љубомиру, 
железничару из Ресника, око 19 кгр. хлебног брашна, Неђо

*
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Недсљку, раднику, стан Краљице Марије 103, ско 2 кгр.
меса, Балетић Војиславу, лимару, стан Сазолсва 8, око 

2 кгр. свињског меса, Јукић Сави, стан Препоћка ул. 9, око 
2 кгр. свињског мсса, Инж. Марковић Душану, иј Београда, 
Јована Ристића 7, око 8 кгр. хлеб. брашна, Уклопина Ду- 
шаиу, чииовнику, стан Захумска 28, око 5 кгр. хлеб. брашна;

свињ.

25 тја 1942:
Марковић Зорки, домаћици из Врчина, око 3 кгр. ку- 

куруза, Јовичић Живки, домаћици, стан Донска 2, око 700 
гр. масти, Предрагу Лукићу, ученику, стан Призренска 7, око 
1 кгр. масти, Глишић Драгутину, раднику, стан Сава—Бео- 
град, око 3 кгр. хлебног брашна;

Сл. 3. — Из „акцијс” Немцн носе плен

26 маја 1942:
Прокић Верослави, чиновници, стан Новопазарска .52, 

2 кгр. пројиног брашна, Матић Радмили, домаћици, 
Доситијева 41, око 2 кгр. хлебног брашна, Младеновић 
11олки, до.маћици, стан Кумодрашка 25, 1 кгр. кукурузног 
брашна, Видаковић Савки, службенику, стан Требињска 15,

око стан

10
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око 2 кгр пројиног и око 3 кгр. хлебног брашна, Оташевић 
Лепосави, чин., стан Молерова 72, око 4 кгр. хлебног бра- 
шна, Радовановић Јездимиру, раднику, стан Кр. Александра 
296, око 3 кгр. свињског меса, Радивојевић Гојку, пол. 
реднику, око 40 кгр. хлебног брашна;
27 маја 1942:

Стајкић Милану, жел. чин., стан Југ-Богданова 8, једна 
телећа глава, Чолаковић Илинки, домаћици, стан Зринског 
2, око 40—50 кгр. хлеб. брашна, Поповић Радомиру, жел. 
чин., стан Војводе Анђелка 5, око 4 кгр. пројиног брашна и 
око 1.500 гр. свињског меса, Илић Маринку, столару из села 
Пударци, око 3 кгр. хлебног брашна, Бјелобаба Милану, 
стаклобрусачу из Кнежевца, око 2 кгр. масти, Диковић Мо- 
миру, пекару, стан Бана Лагиње 13, око 750 гр. сухог меса;

на-

28 маја 1942:
Јовичић Живки, домаћици, стан Донска ул. бр. 2, око 

3 кгр. свеже сланине; Павловић Димитрију, техничару, стан 
Хаџи Мелентијева 42, око 50 кгр. хлебног брашна;

29, 30, 31 маја и 1 јуна 1942:

Др. Ђурић Ђорђу, адвокату, стан Франкопанова 35, 
око 10 кгр. хлебног брашна, Величковић Петру, железни- 
чару, стан Ломина 51, око 8 кгр. хлеб. брашна, Попадић Ву- 
косави, домаћици, стан Новосадска 11, око 8 кгр. хлебног 
брашна, Живковић Љубици, домаћици, ул. Високог Сте- 
вана 6, око 1 килограм сухог меса, Жикић Босиљки, до- 
маћици, око 7 кгр. хлебног брашна, Николић Драгиши, 
нареднику, Сарајевска 29, око 4 кгр. хлебног брашиа, Балу- 
шевић Нестору, стаклоресцу, стан Бањска 13, око 10 кгр. 
хлеб. брашна, Мађаревић Види, домаћици, Сарајевска 11, 
око 5 кгр. хлебног брашна, Михајловић Љубици, домаћици, 
Делиградска 25, око 8 кгр. кукуруза и око 4 кгр. хлебног 
брашна, Тирић Савки, домаћици, Краљ. Наталије 19, око 
10 кгр. хлебног брашна, Богдановић Добрили, инж., Стевана 
Сремца ул. 6, око 20 кгр. хлебног брашна, Милошевић Да- 
ринки, домаНици из Јагодине, око 3 кгр. масти, Синчић Ан- 
гелини, управ. интерната, стан Бранкова 17, око 1.500 гр. 
јагњећег меса,. Маринковић Дијанки, домаћици из села

■ ч
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Ловца, око 1 кгр. свињског меса, Јовановић Лепосави из 
Паланке, око 500 гр. масти, Милојевић .Обраду, земљорадн. 
из села Шипка, око 1 кгр. масти, Пантић Радимиру, трг., Кар- 
ловачка 2, око 12 кгр. хлебног брашна, Новаковић Драгути- 
ну, земљ. из Чачка, око 13 кгр. пројиног брашна, Димитри- 
јевић Вилки, домаћици, Гундулићев Венац 3, око 5 кгр. 
хлебиог брашиа и 500 гр. свеже сланине, Петровић Лепо- 
сави, домаћици, Вранци срез Умка, око 2 кгр. хлебног и 2 
кгр. кукурузног брашна, Радосављевић Николи, земљ. из 
Чачка, око 500 гр. телећег меса, Нешић Миладину, крзнару, 
Церска 108, око 2.500 гр. свињског меса, Никитовић Мили- 
воју, пиљару, Душанова бр. 39, око 1 кгр. масти, Шилер Пав- 
лини, домаћици, стан Железник, око 2 кгр. хлебног брашна, 
Стаменковић Миловану, обућару из Пожаревца, око 8 кгр. 
хлебног брашна и 3 кгр. кукурузног брашна, Драгутиновић 
Ангелини, радници, Доксимова 14, око 700 гр. масти, Викто- 
ровић Владимиру, обућару, Цара Николе 77, око 3 кгр. 
хлебног брашна Симић Милки, домаћици, Радничка 46, око 
20 кгр. кукурузног брашна, Јовановић Мијату, пенз., Велико- 
моравска 23, око 10 кгр. кукурузног брашна;

Сл. 4. — Пљачка народне имовине
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2 и 3 јуна 1942:
Радуловић Даринки, домаћици из Пожаревца, око 5 

кгр. хлебног брашна и око 2.500 гр. масти, Мамула Сави, жел. 
кондуктеру, око 2 кгр. свежег меса, 2 сухе шунке, Стојано- 
вић Михајлу, лимару, Чубурска 2, око 4 кгр. пројиног бра- 
шна, око 9 кгр. масти и 400 гр. сухе сланине, Зец Божидару, 
касиру, Кр. Марије 115, суху шунку тешку око 4 кгр., Бог- 
даиовић Милутину, трговцу, Димитрија Туцовића 40, око 
14 кгр. хлеб. брашна, Чавић Миколи, адв. припр., Алексан- 
дрова 24, око’ 2 кгр. сухог меса, Милосављевић Радивоју, 
раднику, Дечанска 12, пола јагњета, Теодоровић Животију, 
механичару, Прокупачка 30, око 6 кгр. прој. брашна, Мари- 
чић Јованки, домаћици, Иванковачка 21, око 1 кгр. масти, 
Инж. Маринковић Томи, Приштинска 39, око 2.500 гр. ма- 
сти, Станисављевић Браниславу, зван. из Петровца, око 2 
кгр. сувог меса, Катић Зорки, домаћици из Обреновца, око 
1 кгр. говеђег меса, Бабић Драги, домаћици, Проф. колонија 
Нова ул. бр. 4, око 2 кгр. сухе сланине, Станковић Параске- 
ви, домаћици у Пожаревцу, око 6 кгр. хлеб. брашна, Стевић 
Љуби, домаћици из Пожарвца, око 8 кгр. хлебног брашн-а, 
Панић Драгићу, трг. из Ошњака, око 5 кгр. хлебног брашна;

«

Сл. 5. — Отимали су све . . .
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4, 5, 6, 7 јуиа 1942:

Грујић Светолику, служитељу, Кумодрашки пут 37, 
7 литара масти, Петромијевић Предрагу, земљ. из Лај- 

ковца, око 13 кгр. масти, Позиановић Марији, домаћици из 
Вел. Плане, око 2 кгр. масти, Мајсторовић Милану, опанча- 
ру из Лапова, око 1 кгр. овчијег меса, Милићевић Алексан- 
дру, штампару, Кр. Петра 54, око 1 кгр. сувих кобасица, 
Милошсвић Јслсни, домаћици из Вел. Плане, око 2 кгр. све- 
жег меса, Вујичић Лепосави, домаћици из Пожаревца, око 
5 кгр. хлебног брашна, Бркић Милаиу, ппоручнику из Ари- 
ља, око 2 кгр. масти, Савић Ђорђу, ппоручнику из Рађева, 
око 10 кгр. хлебиог брашна, Радонић Велисаву, железни- 
чару, Ђурђевска 28, око 2 кгр. свеже сланине, Бјелачић 
Ђури, земљораднику из Вел. Плане, око 1 кгр. суве сланине, 
Саветић Стани, радници, Карађорђева 9, око 2 кгр. сувог 
меса, Марковић Стевану, из Азање, око 1 кгр. свињског 
меса, Буковић Стефанији, радници из Београда, око 4 кгр. 
масти, Јањић Катарини, домаћици из Паланке, око 2 кгр. 
свињског меса.

око

Овако пљачкајући и последње залогаје из устију на- 
ших изгладнелих породица, окупатори и њихови помагачи 
су постизали двоструки циљ: 1) да изгладнеле мале, сиро- 
машне наше људе, најљуће своје непријатеље, глађу терају 
у смрт, и 2) да спроводећи овакву масовну пљачку над ној- 
ширим слојеви.ма нашег народа, терају вагонима хране у 
Рајх. На тај мучки начин су ови злочинци тешко погодили 
најсиромашније и најшире слојеве нашег народа и створили 
за себе један од најбогатијих, али и најодвратнијих и нај- 
зверскијих извора пљачке.

За ово злочиначко дело у Србији, и посебно у Београду, 
као наредбодавци и извршиоци криви су окупаторски ко- 
манданти Србије генерал ДАНКЕЛМАН и генерал ФЕЛБЕР, 
политички претставник за Србију и Југоисток НОЈБАХЕР, 
командант Фелдкомандантуре и командант Београда гене- 
ралмајор ЛОНЧАР, претседник владе „народног спасам ге- 
нерал МИЛАН НЕДИЋ, министар унутрашњих дела МИ- 
ЛАН АЋИМОВИЋ и ТАСА ДИНИЋ, шеф јавне безбедности 
ДРАГИ ЈОВАНОВИЋ, шеф железничког и паробродарског
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комесаријата ЖАРКО СТРАГАРАЦ као и агенти ДУШАН 
ДУЈШИН и МИЛОВАНОВИЋ звани ;,ГЕРМАН4в.

Државна комисија сматра да су сви они тешки ратни 
злочинци и да морају бити строго кажњени за злочине које 
су починили над нашим народима.

Претседник Државне комисије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р.

Секретар Државне комисије, 
Д-р Иван Гргић, с. р.



бАОРбТЕШЕ ВК, 10
Огхаупе копибЦе ха и(угсПуапје г1ос1па окира1ога 

1 пј1ћоу1ћ рота&аса
Иа обпоуи рпкирЦешћ с1окитепа!:а Огхаупа котЈбЦа је 

и(уг<Ша (ебке 21осЈпе које би пас! пазот от1асЈ1пот 12уг§Ш 
12<1ајп1С1 паЗе^ паго<1а МЕ01С, ЕЈОТ1С, ОКА2А М1НА1ЕОУ1С, 
РАУЕиС I КНР№К.

Такау јесЈап г1оап је »2ауо<1 2а рппис1по уабркаћје от1а- 
сИпе« и 5тес1егеУбкој Ра1апс1 којјт би 12<1ајшк ИеШс, пје^оуј 
т1П1б(п 1 пјјћоVI 21ос1паскЈ рота§ас1 росћтдИ па§и от1а<Ипи 
81б(ета($кој сЈићоупој I Гшској (ог(ип како ћ1 ићШ пјепо 
б1оћо<1оит1је 1 пјеп ра^поНгат, а га<1ојШ је <1ићот б1и2Јпб(уа 
1 бгатпе 12с1аје. 5геНб(уа коЈ1т би бе рп (оте б1игШ ћПа би 
ћаИпапје, 12^1ас1пј1уапје, га(уоп, ргоуока1:огбка ргеПауапја, 
б(гаћоуИ: гоћцабк! гас! <1о 12петое1оби Ш.

»2ауос1 га рппиПпо уабрИапје опПасИпе«
Ба ћ1 бе ићЈо б1оћо<1агбк1 с!ић от1асИпе, На ћ1 бе т1а<1е 

ропобпе &1ауе ро&тПе и јагат б1игће окира(оги, ап^агоуао 
бе бау ИесИсеу 12<1ајп1ск1 арага! о<1 батШ угћоуа.

I'Јгебђот о рппидпот уазрНапји от1а(Ппе ос1 15 ји1а 
1942 ^осћпе (51игћ. Иоу. VIII. 1942), ба ћЈгеПћот о 12тепата 
1 сЈорипата оП 21 јапиага 1943 §осНпе (51игћ. Иоу. 19. II. 1943), 
оу1а§сеп је гтшб(аг ргобУе(е Па, брогагитпо ба тЈП1б(гот 
ипи(габпј1ћ Пе1а, оћгагије 2ауо<1 га ргтисЈпо уабркапје опПа- 
сИпе. ТЈгесЈћа осЈгеПије Па бе и 2ауос1 1таји б1а(:1 исеп1С1 1 исе- 
п1се бгеПпшћ 1 б(гибп1ћ бко1а, које би бко1бке у1аб!1 12§па1е Ш 
које ћиПи 12&па1е 12 §ко1е, б1и§аос1 ТЈтуеггПе^а 1 с1ги§Ш у*1$о- 
1аћ бко1а као 1 уап§ко1бка от1асИпа оћа ро1а и иггаб(и ос! 
14—25 госИпа б(агоб(1. РогеП (о&а се бе оПигЈтаИ о<1 госШеЦа 
Ш б!ага(:е1ја 1 рг1пис1по ириауаП и 2ауос1 како бко1бка (ако 1 
уапбко1бка от1асИпа о<1 14—25 ^осИпа б1агобН, паП којогп, 
како (ЈгеПћа уеН, »би госИ1е1Ј1, оПп. б(ага(е1ј1, 12§ићШ у!аб1 1
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уа$ркт иИсај, а која пце рокага1а 8УОЈ1т <Јг2апјет 1 ропа- 
бапјет с1оуо1јпо $пи$1а га гес! 1 сНзсгрНпи, Ш која тје ргауНпо 
бкуаШа $\гоје пасшпа1пе НиХпозН и с1апа$пј1С1«. РпписЈпо \;а- 
$ркапје и 2ауос1и јта с!а 1гаје ос1 6 те$ес1 (јо 2 ^осНпе (Носпце 
је ргес1\чс1епо (Јо 3 §о<Јте). 2а\гос1 је игес!еп 1п1егпа1$к1, »за 
ођа\гегп1т с1ићо\чит 1 1е1е$пјт гас!от«. 2а\гос1 $е с1еН па ти$кј 
1 2еп$к1 1п1егпа1. К?а$1аУПО 1 уа$ркпо о$оћ1је ро$4ау1ја т1т$1аг 
рго$уе!е; о$оћ1је га оскхауапје гес!а 1 ђегђеНпобН ро$1ау1ја пи- 
т$1аг$1уо роНаје.

»2а\шс1и« је ро$*а\'1јеп сПј: »1$рга\Нјасе $е ГеУ1саг$ке 
Шејпе гађ1ис1е 1 рги/лсе $е 1$рга\'па ро1Шска опеп^ааја и с1ићи 
рго^гата 1\Тоуе бгћјје«. I ркотс1 $и роПе1јеги па ка!е&опје. 
РоПе1а $е пе \гчод\ ргета $1аго$Н 1 $1ерепи оћгагоуапја т(:ег- 
тгаса, пе§:о ргета »рогпауапји ро1Шско-$ос1ја1п1ћ ркапја«. 
1Ј ргуи ка(е§01гји $рас!аји оп1 коЈ1 »рогпаји котипјгат и 1ео- 
пј1 1 ргак$1, Ш рокагији 1гиге1по 1п1еге$оуапје га роНИско- 
$0С1Ја1пе \ П1огоГ$ке 1с1еје«. 1Ј (Јги^и ка!е&опји По1аге опГ 
»кој1 $1аћо рогпаји котипјгат 1 пе рокагији уесе гапјтапје 
га ро1Шско-$ос1Ја1пе 1 П1огоГ$ке 1Пеје« 1Ј 1геси ка!е§опји $ра- 
Паји оп1 »коЈ1 пе рогпаји котшигат, пе§:о $и пе$уе$по оћи- 
ћуасет уе§1от котип1$Пскот ГакНкот 1 ргора§:апс1от«. 1Ј 
2ауос1и $е Нгге бресГјаЈп! кигбе-У! о котипјгти, је\'геј$1\'и, та- 
$оп$1\'и, 1 1\есНсеуој »1\тоуој 8гћ1ј1«.

бко1$ки 1 уап$ко1$ки опПасПпи ос1 14—25 ^осНпа $1аго$П 
ирисије и 2а\'ос1 М1пј$1аг$1уо рго$уе!е 1 М1ш'$1аг$1уо ипи!га- 
зпјјћ ро$1оуа рага1е1по. Копаспи осНики о гоки ђогаука и 2а- 
уос!и (Јопо$1 тјт'$1аг рго$\'е!е па ргесИо^ $1аге$1пе 1п1егпа1а. 
1Ј гауоПи ро$1ој1 иргаупјк, пје^оу гатепПс, $1аге$1па ти$ко& Г 
$1аге$1*па гепбко^ 1п1ета1а, а<Јгшт$1гаН\'по, уа$рИпо, па$1аупо, 
1* ротоспо о$оћ1је. Ро$1ој1 1акос1е 1 $1гага 2ауос1а. 5у1 т!ег- 
П1ГС1 Јтаји јеПпооћгагпо ос!е1о. Оћа\'егпо $е тогаји ћауШ 1е1е- 
бш*т гаПот 1 роћас1аП киг$еуе. 0$1т 1о^а, тогаји гасНН ро- 
бЈоуе око 12с1гга\'апја, осЈггауапја, 1 игесН\'апја 2а\'ос1а. Ргј 2а- 
уосЈи ро$1оје гасНопЈсе 1 ро1јорпуге<Јпо с!оћго гасН оПггауапја 
2а\'ос1а ј оћисауапја уабрНпПса. 1Ј 2аУос1и ро$1ој 1 кпјј^а гаро- 
\ге$Н ј кпјј^а пагес1аћа, кпр&а кагпј 1 кпјј&а роћ\'а1а, 1 каг1о- 
1ека рПотаса. Ро$1и 1п1егш'гаса рге&1ес1а уабрПас.

Ргета »Рга\'ПпЈки« о осепјјуапји, и (Јпеупој гаро\'е$Н 
сПаји $е $уако& с!апа јтепа от’ћ 1п1егп1гаса којј $е 1$Нси га- 
сЈот Ш којј $и га$1игШ кагпи. 5\'е кагпе и1аге и кпјцЈи кагт, 
а б\'е роћуа!е и кпјј&и роћуа!а. Уа$рИас1 то&и $1аН т!егшгсе 
пј гарог! $1аге$1П1 јп1егпа1а. Опј 1п1егпЈгс1 којј гас!оУо1је бУоје

!
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уабркасе, шо^и 51И ргеЈ1о2еп1 с1а 1Ш $е бшапјј гок ђогаука и 
2а\'ос1и. Опј Гп1егп1гс1 коЈ1 »П1 ро$1е ауШпарога и1б2епјћ и пјј- 
Ноуо брабауапје 1 огс1гау1јепје пе рока2и бођги уо1ји с1а ро- 
б(:апи с1об(:ојп1 с1апоу1 1\о\'е бгђјје, Ш рокибаји с1а б\'ој1т с!г2а- 
пјет 1 у1ас1апјет ођтапи бУоје б1аге§1пе 1 уабркабе, Ш сак рго- 
с!и2е ба гахопит котипјбискјт с1е1о\'апјет, Шсе ка2пјеп1 рго- 
с!и2епјет ђога\'ка и 2а\'ос1и ЈН с!а бе б!:а\'е и копсеп(:гас10П1 
1о^ог«. 0\'е -кагпе 12псе, па ргс<Ј1о§ б(:агебјпе 1П(:егпа(:а, тјт- 
б(:аг ргоб\'с(:е.

2а\'ос1 је кгајет б\'ако§ тебеса б1ао 12Уе§(аје о гаНи 2а- 
уос!а ха рго(:екПћ те.бес (Јапа. 0\и би 12\'еб(:ај1 б1аН МтЈзГагзГУи 
рго$уе(е 1 5ресЈја1пој роПајј (Јргауе ^гасЈа Вео&гада, која је 
кагаШепбПспе 1 гпасајпе (Је1о\'е о\'1ћ 12Уе§(:аја б1а1а петаској 
роПсЈЈј.

Скауа (а ог&атгасца »уабркпо^ гауос!а«, и б(;уап гођ1- 
јабтсе, јта1а је га сПј: ргес!а\'апје Иетс1та роб1и§по& гођ1ја 
које се $е ђогШ рго^уи буо^а паго(Ја.

2а\'ос1 га ргјписјпо уабркапје от1асИпе бте§(:еп је ђ1о и 
бтеНегеУбкој Ра1апсј. 2§гас1е и којјта је бте§(:еп 2ауо(Ј па- 
сјпјепе би ђПе јо§ рге параНа \етаса па Ји§об1ау1ји, пе&сЈе и 
(ЈОсНт 1940. Те 2&га<Је би сН&пиге (Ја и пј1ша ђисЈе бше§1еп 
копсеп(:гас1оп1 1о^ог и б(:агој Ји&об1аУф, 1 опе би (:о ђПе с1о 27 
таг(:а 1941. ^осНпе. КаП је и бгђф ђикпио иб(:апак, и 1бИ би 
1о^ог (:грап1 тпо§1 кој1 би ти б1траНбаН. ОбП1\'апјет 2ауоПа 
га рппиПпо уабркапје от1асНпе, осНисепо је с!а бе оуај коп- 
сегПгастт 1о&ог рге(лтп и »уабркп1 гауос!«. АП 1ај »уа$р1(п1 
гауоП« 1 с!а1је је об(:ао копсеп(:гас10п1 1о&ог.

Рптега гасН, пауосНто 2а§(:о је, 1 ос! ко^а је ко ириауап 
и 2а\'ос1 га рг1пис1по уабркапје от1асНпе.

(Ј 2ауос1 би па§и от1асНпи б1аП: бресЦаШа роНаја (Јргауе 
&га<Ја Вео§:гас1а, гагпе тебпе роНс1бке у1аб(:1, М1п1б(:агб(:уо рго- 
б\'е!е, петаска 1ајпа роПсца П:с1.

5рес1ја1па роИаја роб1а1а је, 12тес1и об(:аНћ, о\'е от1а-
сПпсе:

МШај1оУ1с Циђос1га§а, с1ака VI гаггеПа ?1тпа21је, коЈ1 је 
ор1и2еп (Ја је котип1б(:а. 1\је§:а би ићарбШ АгпаиЦ, ра је о(Ј\ге- 
(Јеп и гетипбШ 1о§ог, ос1а!1е и 1Јрга\'и <*га<Ја Вео§га<Ја, 1 па]- 
гас! и Ра1апки.

Регко\'1с КпбНпи, гасЈпЈси и Гађпс1 ћагНје. Роб1а(:а осЈ 
(Јргауе §гас!а, као битпЈ1Уа с!а је бкоје\'ка, јег је с1ауа1а рп- 
1о^е га пагос1по-об1ођо(ЈПаск1 Ггоп(: 1 а1а1а котип1бНск1 
ра&апсћи таГепја!.

рго-
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Ас1атоу1с ЕтШји, ибепјси VIII гаггеЈа 7 хепбке &1тпа- 
21је и Вео§га(1и. I! 2аУос1 је ирисепа ос! б!:гапе 5реаја1пе ро- 
Ис1је га!о б1о је »акИупо бЈгПа котипЈбИски ргора&ап<Ји ! 
котип^Нски акс1ји ро!рота§а1а и ујс1и сЈауапја поусапП1 рг1- 
1о^а 1 рг1кир1јапја бапП:е1:бко§ та!епја1а«.

1уапоу А1екб1ја, исетка VIII гаггеПа ^тпагјје и Вео- 
^гасЈи. 1Јрисеп је оП 5рес1ја1пе роПсЈје га!о б!о је ћк> с1ап 
1го]ке која је уг§Па бађо1:а2и и Вео&гасЈи.

1г гагпШ тебп1ћ роћсЈбкШ у1абИ роб1аИ би и 2аУос1, па

VI;1

;

рптег:
^гапас ^е1јко, сјпоупПс 5аг1Јс1а. 1Јрисеп је ос! б!гапе бте- 

ПегеУбке роћсјје га1о б!о би кос! пје^а паПјепе пеке 1еу1сагбке 
кп]1°:е.

Ре1гоУ1с Мапо1а, исетса IV гаггеПа иске1јбке бко1е и 
1\Те&о1ти. 1Ј 2а\гос1 је роб1а!:а ос! б1гапе П1бке роНсце га1о §1:о 
је сПа1а котипЈбИске 1е1ке 1 с!ауа1а поусапе ргПо&е.

ЈоуапоУ1С 5уеИб1ау, з1о1аг 12 Вога. Роб1а1: је и 2ауос1 ос! 
• б!гапе роНабко^ котебапја1:а и Воги 12 оуШ гаг1о^а: »Иајрге 

б!о је ^Пао 1е1ке котип1биске баНгапе 1 п]1та бе ос!ибеу1јауао. 
1тао је уеге ба Јоуапоу1сет Вгатб1ауот, кој! је ћ1о акИуап 
рагИгап. Кос1еп1 ћга!: ти је и бигш као рагНгап, 1е је 1 оуај 
бат пак1опјеп котишгти«.

Кобаг Ка^са, с1поут'са. Роб1а1а ос! б!гапе роНсЈбко^ ко- 
тебапја(а 12 Вога га!о б!о је »као апоупјса бгебко^ пасе1б!:уа 
и Воги и сЈгиб^и ба јоб јесЈпот ко1е§Јтсот 12 1б1:о& пасе1б!:\'а 
(Ша1а котипјбиске 1е1ке 1 ба ЈбИта бе ос!ибеу1јауа1а, 1ако с!а 
је јеПпот рпНкот пар1$а1а <Јуе 1 1о сЈб^о котигПбНске ребте, 
ргуи рос! паб1оуот »КотипЈгат«, а сЈги^и рос! паб1оуот »5уе1:а 
ребта«.

МШуојеУ1с 51та, е1ек!г1саг 12 Вога. ћЈрисеп ос! б!:гапе 
ћогбке роНсЈје 2а1о »б1о је и (Јуа таћа скао 1е1ке котипЈбИске 
$ас1гапе, оујта бе оПибеуЈо 1 ћ!ео <Ја о<Је и бити те<Ји раг- 
Огапе«.

МЈпМагвГУО рго5Уе(е ириШо је б1ес!есе 1п1:ет1гсе и 2ауо<Ј 
га ргГписЈпо уабрП:апје от1асНпе:

Асоујса Ога&об1а\'а, <Јака V гаггеПа ^јтпагце. (Јрисеп је 
га(о б1о је и рагИгапбШт гесЈоуЈта ргоуео беб!: <Јапа.

ВобПЈакоУ1(5 МШси, исепјси VIII гаггесЈа &1тпаг1је која 
је исеб(УОУа1а па рпге<Јћата ка<Ј би раг1:12ап1 ћШ и ШЈси 1е је 
Мт1б{агб1уо роб1а1о и 2ауо<Ј.

Метаска (ајпа роПсЈја и №§и ириШа је и 2ауо<Ј, па рг., 
б!е<Јесе № от1асНпке: 5*апки МПоуапоуЈс, ибешси III гаггес!а

I
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(г&оуаске акасЈепије 12 бкорЦа, М1гоб1ауи баУ1<?, исешси IV 
гаггес!а 1г§о\гаске акасЈетЈје 12 ИЈбке Вапје, 1 Уеги Тогтпс, 
исепјси IV гаггес1а (г&оуаске акас1егшје 12 ИЈба.

ВПјапа Маппкоут, исетса VII гаггесЈа јртпагце 12 Мба, 
рпт1јепа је и 2ауоП па тоПзи пјепе тајке. Нјеп б1исај је 
оуај: пјеп о1ас, тасе гагуесЈеп ос! пјепе тајке, ђјо је осЈуеПеп 
ос! б!гапе №таса и копсеп!:гас1оп1 1о&ог и МаШаибепи. Ти је 

итго. Ос1таћ ро пје&оуој бтгИ, №та би ићарбШ пје&оуи 
б!апји ксегки ЦПјапи Маппко\чс 1 осЈуеН је и петасШ 1о&ог 
па Сгуепот КгбШ. Мајка ВПјап1па, каП је ићарбепа ЦПјапа, 
12 б!гаћа с!а и 1о&ог пе ћиПе о1егапа 1 пјепа ка ВПјапа, тоШа 
је Мт1б1агб1уо ргобУе!е с!а оуи Пги&и рпгш и 2ауос1 1 1ако је 
бакпје ос1 Нетаса. Тако би ј пек1 госШе1ј1, пебУебП1, &игаН 
буоји Песи и б!:гаћо1:е 1е гоћјјабпјсе, тјб1ес1 с!а 1ћ {ако браби.

оп

Коћјјабка сНбсЈрНпа 1 гоШјабк! гас!

А »уабркгП гауоП« је сЈосекШао оуи от1асНпи, који би 
б1аП т1П1б1г1 1 гагпе роНс1Је, с!а је гоћјјабкот сНбСфПпот 1 
гоћ1Јабк1т гас1от 1 га!:ир1јијиат Габ1биск1т кигбеу1та б1от1. 
I оуо 1от1јепје пјје ћПо ћебр1а!:по. 2а бУоје јгсЈггауапје, 1п(:ег- 
П1ГС1 р1асаји тебесп1 и1о^ ргета 1аћНс1 који ос!гес1ије т1П1б!:аг 
ргобУе(е. 2а тисепје које би роПпобШ, 1п1епПгс1 би, Пак1е, јо§ 
ј р!асаП.

1Ј уабркпе те!:ос1е брас1а!е би (ете 1 ргес1ауапја, С1П1спа 
ј рго\'ока1:огбка, јгаћгапа (ако с!а је бУако ос! пјШ кос! 1п(:ег- 
тгаса то^1о с!а 12агоуе о!рог, рго(:еб(: Ш та какуи геаксци 
који ћ1 (гећа1о рп&ибШаи сНу1ј1т ћаПпапјет, га(уогот, б1а- 
пјет и копсеШгасшш 1о§:ог Ш ргеПауапјет №тата.

рогпаН тгаспјасј 1 петаске б1и^е.
Ро\'ос1от ргеПауапја које је и 2ауос1и оПггао \'еНћог 

Јопјс, т(епПгата је. с!а1а (ета »М0Ј1 иПбС1 о ргес1а\;апји т‘иП- 
б(га ргобуе(:е«.

2а угете бОУЈе(бке оГап21\'е па 1б(оспот ГгопГи и 21ти 
1942-43 с1а(а је 1ета »б(а т1бПт о гагуоји с!о&ас1аја и б\'е(и 
1 о ро1огаји бгШје?«. I иуек рп&оПпо ргоуокаГагбШ гес1а1е би 
бе 1ете: »Мој б1исај«; »Моје ро1Шско ићес1епје«; »2аб1о бат 
1з1а и сгкуи«; »б(а пПбПт о так1ауеП2ти 1 о оПпоби 12те<1и 
роПНке 1 тога1а«; »б(а бат т1бНо о 2а\'ос1и рге пе^о §1о 
°Ус1е Побао«; »б!а пПбНт о 2ауос1и роб1е беб( тебес1 ћогаука 
и пјети«; »Мој ро^1еП па бУе(«; »ТаспобИ 1 пеГаспобИ 1бГоп- 
бко^ 1 сНја1екиско& таГепјаНгта«; »би т1бНт

Ргес1ауас! би ћШ

бат

о бУоте рге-
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уабрНауапји«; »б(а т1бИт о ТНоуој аксјјј«; »Мој б1ау ргета 
котитгти«; »1Ј сети $е $1ахет, а и ссти зе пе б1агет $а 
тагкбшпот«; »2аб1о П1бат ј габ!о пе то§и с!а 1зис1ет коти- 
т$1а«; »2аб1о бтакат с1а ћјћ па Во/лс (геђао с!а ђисЈст ри- 
б!еп киа«; »2аб1о П1$ат котишб(а«; »2аб1о бат котип1б1а«; 
»б!а пНбНт о ће§б!уи«; »б!а тЈбНт о НисЈисет игес!епји«; »О 
к1а$пој Ног1з1«; »О 1б1ог1бкот 1 сНја1екИскот такпјаНгти«; 
»б!а пибПт как\7и Н1 роНИки бгкјја 1геНа1а с!а уосИ роб1е га!а«; 
»2а 5у. ба\7и Ш /а Магкба«; »СЈбсепје и бббК«; »б!а тЈбНт о 
НотНагНоуапји Вео&гасЈа«; »Моја роНИска П1сга1ига«; »Мој 
ро1Шск1 б!а\7 јисе 1 сЈапаб«; »б!а пПбПт о б\;от ргеуабрка- 
уапји«; »2аб1о сиНт и 2а\7оНи«; »1Ј сети је тагкб1гат 1асап«; 
»Ко се роћесЈШ и о\7от га1и«; »1Ј сети те 1геђа гагиуегауаН«; 
»б!а те је и 2а\7ос1и гагосага1о«; »УабрНш га\7ос! 1 ја«; »Сепе- 
га1 НеНЈс, Ога/а 1 ТИо«; »2аб1о П1баш пастпаНб1а«; »2аб1о \7ес 
§осНпи с!апа сиПт и 2аУОс1и«.

Ти паби ђогћепи оггПасНпи тисШ би 1е§ко ргоуокаШгбкип 
ргесЈауапјЈта: г

ЈопЈс УеНћог: * Ма1епјаПбПско 1 1деаНбНско бћ\7а!апје 
б\7е!а 1 гп7о1а;

Бг. МШса Во^сЈапоуЈс: О гесч као б!\7ага1аској : гагага- 
1аској бпа/ј, О ЈбНпбкој 1 1а/пој ки11ип, О 1ете1ј1та еНке, О 
тагкбЈбИској еНсЈ;

Ог. 51еуап 1\7ап1с: О босЈјаШот гас!и рос! га/пјт ро1Шс- 
к1т ге/јпита;

МНобау УабПјеуЈс: О роугбпобН ко<Ј 5гђа; О роНИској 
бИиасЈЈЧ, О б!оћосН соуека 1 пагос!а, О пабет оргес1е1јепји и 
буе!и;
^ 1п&. 51теоп Кегескј: О рагНгапбкој аксЈј! 1 тагкбјгти,
О табопепјј;

Бг. БЈтНпје Најс1апоу1с: о тосЈегпој бНс1 соуека \ бУе!а, 
О је\7гејбкот рНапји, О гећ&ф тагкбј/та;

Ог. 2агко 51ираг: 5\7е1бка кпга 1929;
Ог. Ујебеб1ау 2аг<јеск1: О б1гик!ип та!епје;
Нгуоје Ма&агтоујс: Како 1гећа рпб!ирШ гебауапји гас1- 

шско^ рНапја;
Ог. УЈасНтЈг Уијјс: О 1пта бгћјјата;
Ог. УЈасНтЈг Уиј1с: О роПИској бкиасуЧ; '
ОЈтИпје ЦоИс: О роПИској бНиасф;
Оока 5ПјерссуЈс: О роНИској бНиас1Јј;
Јп^. МПобау УабПјеуЈс: О ћЈоЈобкот б!апји ројесНпШ па- 

года, О Нп*бсапб1уи 1 сЈетокгаИјј, О ћг1бсапб1уи 1 котишгти;
Џ

К
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бипеоп КегескЈ: О 2еп$кот ркапји;
Ог. Мтс1га§ Огђ1с: О $гр$кој итеШобН;
Ка1ко Рагегапјп: О \чс11 јј\*1т 1 пе\чс11ј1\нт бПата и $а- 

с1абпјет $уе1бкот бикођи 1 ро1о2ај бгђјје;
Ијткгјје ЦоИс: О ор$1ој бКиасЈјј;
Ог. МШса Во§с1апоуЈс: О Јб1опјј Ки$1је;
бјтеоп Кегескк О Ога2ј МЈћаПоути;
МПобау УабПјеУ1с: О паиспот гас!и, О обпоуата ха ро- 

1Шске ШеоЈо&Јје;
1п§. ТШогшг ОохисНс: О апаПгЈ ројта јеПпакобН;
МПобау УабНјеуЈс: О обпоупјт рге1:роб1;а\'ката \-1ас1а- 

јиаћ 1с1ео1оЈ2:1ја и бУеШ;
МПобау УабПјеуЈс: О Папабпјт МеоШбНјата, О роП- 

Нској бПиас1Ј1;
ОппНпје ЦоНс: с!г/.ао ргесЈауапје о орбПт ргес1теПта;
Ог. 51:еуап Јуапјс: О пагосЈпој ите^побН;
Мјгко У1аћо\;1с: О Сгпој Соп;
МПобау УабПје\пс: 1п ргес1ауапја;
ргоћоб1пс1е1 Јо\;ап Карајјс 12 тапабПга Угасе\;бп1се: О 

бгрбкот ро^1ес1и па бУе(: 1 21уо(:, О с1ићо\;пћп ћо^а(:б(:\;т1а 
бгрбко^ пагосЈа, Ос1 се&а паб је Нг1б(:об брабао 1браба\;а, 0 
тагкбЈгти као гећ§1Ј1;

о1ас Мјгоп Јап1аје\;1С 12 Саска: О тојој ^епегас!]!;
2агко 51ираг: О ро1Шској бНиасЦЈ;
Ог. МШса Во§:с1апо\;1с: 2аб1о бе 1јисИ пе гагитеји, О ћ1- 

^јјет с!ибе, Ос1поб 12тес1и б!аг1ћ 1 пПасИћ, 2епбко рНапје, О 
ГП020ПЈ1 пејес1пакобП Вегс1аје\;а;

1п&. КаНћог Оигс1е\;1с: О ћгаа Кагатагоујта, О \;абкг- 
бспји НгЈб1о\;от, О б(агој 1 поуој от1асИп1; О те(арб1ћ1ск1т 
ројауата, О готапи »исспПс« ос1 Ро1а Виг^еа, 2аб1о $1е VI 
о\;с1е и 2ауоПи/0 бћ\;а!апји б\;е(а кос! јеПпо^ тоПегпо^ па- 
испПса, 2аб1:о 1јисИ пе уегији и Во^а;

Ог. 51еуап 1уап1с: О ро1гећ1 пабе^ 12^гасП\;апја па обпо\;и 
пабе^ оп°:та1по& бгрбко^ Пка;

Уој1б1ау СуеГкоуЈс: О паропта бгрбко^ е1етеп(:а и Сгпој 
Ооп 1 Вос1 га орбГапак и пје&оуој ћогћ1 ргоНу рагНгапа.

Обшт о\;1 ћ ргес!а\;аП би 1 б1ес1ес1:
Ог. Оига РШроУ1С, Ог. 1\;ап Тисако\;, Бг. МПап Јоскоун:, 

Ог. Бибап Роро\пс 1 Нг.
Об1т о\чћ ргоНурагНгапбк1ћ, 12Пајп1скП1 ргесЈауапја, и 

2ауоПи, кој| јс Ггећао с1а робГапе јесЈпа орбГа апНрагНгапзка

/
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§ко1а, (Јггап је апирагигапбкј кигб га бгес1пјобко1се и ^о- 
<Шп 1944.

Какау је ћ1о осЈ21У ош1асИпе?
20 Геђгиага 1944 с1о§1а је и гауос! јесЈпа &гира ос! §еб* 

исеп1ка 1зео§гас1бкЈћ §1шпа21ја па оуај апирагИгапбк! кигб. 
А како би 1 пјШ беб! сЈобИ У1сН бе 12 1о^а б!о ос! оуе §еб(:опсе 
уес би!гас!ап ро с1о1абки роће&ао је јесЈап, а сЈги&ј је, како 
каге 1Јргауа, о1б!гапјеп. Об1а1а би бато се(;уопса 1 ро1а^а1а 
1$рке ро ргеИтеИта оуо&а кигба 15 таг1а 1944.

Е1о 1акУ1т бе исебсет оИа21Уа1а бгрбка от1асИпа. Н1је бе 
опа с!а1а ргеуагШ 12с1ајп1ск1т ^1абОУ1та кој! би јјоуогШ о 
»браби бгрб!уа«, а гасИН би иргауо бирго1по ос! опо§ б!о би 
еоуогШ, иШјаН и от1асИп1 б1оћос1агб1уо које је оНаупо роб!а1о 
бтотт бгрб!уа.

!

С1ас1
1бћгапа и 2ауос1и га рг1пис1по уабркапје оггПасНпе тје 

ткас! ћПа с1гикс1ја пе&о гПауа, себ!о осајпа, а пајсебсе је п!је 
иорб1е ћПо, 1ако с!а би 1п1егп1гс1 Гогта1по §1аПоуаН, 1 §1ас!и 
ћШ 12пигауап1. О 1оте бУ1 2уапјсп1 12уеб1ај1 ћЈргауе ^оуоге. 
0 1оте ^оуоге тпо&оћгојш пјепј (:е1е&гагт. Тако 1Јргауа 2а- 
уос!а је ириШа 30 аргПа 1943 ^осИпе М1п1б(:агб(;уи ргобуе^е б1е- 
с1ес! (:е1е^гат: »1\јб1а ос! ћгапе петато, пШ тогето ПоћШ. 5(:а 
с!а гасИто?« Мт1б(агб1уо ргобУе^е је па (:о осЈ^оуогПо ак(:от
оа 5 таја: »---- 1гуоШе бргоуебО роШећпо бтапјепје рогсјја
јбћгапе и 2а\'ос1и«. (Ј 1*бШ угете, аргПа 1943, 2ауос1 је р1бао 
М1пјб(агб(:уи б1ес!есе: »2ауос1 је обЈао ћег ћгапе. Н1ећ бе р1- 
1отсЈта пе 1гс1аје уес 15 с!апа, та1о кготрјга б(:о бто оћегће- 
сИН иро1гећШ бто га бе(:уи, а раби1ја 1тато бУе&а јоб га пе- 
коНко с!апа«.

1Ј гесЈоупот 12Уеб1аји га тебес аргП 1943 ^осИпе, иргауа 
гауосЈа р1бе: » ... 2а бас!а 2ауос1 пе габро!а2е П1 ггпот кики- 
гига, рћотсјта ћ1ећ иор§1е бе пе ЈгсЈаје. Об(:аН агНкН 1јис1бке 
ћгапе 1акос1е бе па б1оћос!пот (Т21§(.и 1е§ко то§:и оћегћесЈШ 
иб1ес! рге^егапо ујбокјћ у1а<Јајиаћ сгпоћеггјјапбкјћ сепа 1 иб1ес! 
пеб^абјсе аг(Јка1а«. 1Ј Јб(:от 12Уе§1аји б(:ој! јо§ 1 оуо: »Тебкосе 
рп гас!и и оуоте тебеси (аргПи) паб!аја1е би иб1еП петапја 
ћгапе I* пето&испобЈЈ На бе &с!е ћПо паћау1«. Ро§(:о је ргосКао 
оуе 2а1оројке иргауе гауосЈа (гћо^ 1е§коса рп гас!и, а пе гћо^ 
&1ас1оуапја рНотаса) 1 бћуаИо Па ЈШегтга петаји §(:а с1а јес!и 
ј да ћикуаЈпо &1ас1ији, тт1б1аг Јоп1(5 ће1е21 буојот гикот

I
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опако кгупЈСко пагес1епје па аргМзкЈ 12Уеб1ај: »Ба $е ска »Осе 
паб« рге оћес1а«. Тебко је ћПо Јгт1$1Ш с1п1сп1јх ос1§оуог ос! 
оуојј .7.1ос1паско§ сегепја 1 12ш§1\'апја паП ипШШуапјеш пазе 
ош1асИпе.

ГРААСКА БИБЛИОТЕКА
„РАДОЈЕ Д0МАН0ВИЋ“

ЛЕСКОВАЦ

81. 6. — РакбЈтИ Јопјсеуе 1)е1е5ке

Како јс 1зПо и аргПи, (ако је ђПо, па рптег, 1 и $1еПесет 
те$еси таји 1943 ^осНпе. »1Ј оуош тезеси је ђПо пај1:е2е ба 
1бћгапот«, \'еП $е и 12Уе$1:аји, »^1ас1 б!а1по ћебП1 и гауосЈи«. 
II к\'Сб1аји га ау§и$1: те$ес 1943 скато: »... Ртћ §еб1: 
с!апа П1је ћПо П1ећа«.

Ме бато и ро§1ес!и 1бћгапе, \гес 1 и ро&1ес!и бте§1:аја 
јп1:егпјгаса б1апје је ћПо осајпо. 1г 12уеб1:аја иргауе 2а\?ос1а га 
јип1 тебес 1943 сКа бе 1 оуо: » ... ћиП2е(от ргеПу1с1епо је 
с1а 2аУос1 ргјпи бУе^а 400 ркотасаПса ... МогаН бгПо рГ1тШ 
\'ес1 ћгој пе^о §1:о гта теб!а 1 ћиНге^бкШ $геПб!:ауа, 2ћ1У81 р1- 
1отсе јес1по& с!о Пги^о^, б!грау§1 ркоићсе ро 2—3 па јеНпо 
1е21б1:е. 1Ј гепбк! 1п(:егпа1: 1гећа1о је рг1тШ б\'е&а 100 с!е\гојака, 
а с!апа$ јта уес 156 ркописа«. 12 оуо§: 12уеб1а]а га јит те$ес 
1943 \исИто с!а је и ћагаки ћг. 6 (бепаги) тогао ћШ изеЦеп 
»јесЈап уос! ркот1са, јег јћ 'је и По1ас1абпјој ћагас1 — гћо§: 
ргеуеНко§ ћгоја — брауа!о ро с!уе I 1г1 па јеНпот кгеуеШ«.

! 1



154 Ог2аупа котјбјја

1-екагбка б1ихђа 1б1о је 1ако ђПа хЈостаскЈ б1ађо ог§ат- 
гоуапа. 11 роСеНш је 2аУос1 јтао буо^а 1екага, аП је (окот 
тебеса Несетђга 1943 2атос1 об!:ао ћех 1екага, ра би 2с1гауб1уепи 
б1игћи уг§Ш 1п1егп1гс1-теПес1пап, како би гпаН 1 коПко би бе 
итеП бпаа.

Во1е$и
1Ј гауос! је 1ло роб1а1 уг!о уеНк1 ђгој 1иђегки1о2шћ от1а- 

сНпаса 1 от1асИпк1, ба о!уогеп1т р1исп1т ргосебјта, 1ако с!а би 
тогаН ћкпо 1 буебгсЈпо ђШ 1есеп1. АН рогес! б!а1по§ §1ас1оуапја 
1 пето§и<Нћ $1апђеп1ћ ргШка, ј 1о је ђ10 паст с!а бе оуа от1а- 
сИпа ип1§и.

II ак!и гауоПа Роу. ђг. 122 ос! 1 таг1а 1944, скато: »Оуе 
21те о^геуа Ш иорб1е П1бто таП, Ш бто ^аПтаН јесЈуа (оНко 
с!а тогето киуаН је1о. 1Ј 1ес1етт ргобШгЈјата па§1 би рНотс! 
ргоуеН оуи гјти. 2а угете пајуеаћ тгагеуа оп1 би тогаП Па 
Ши ро с!уа-1п 1 \4бе кНоте^ага оП 2ауос1а с!а ргопас1и ро пекј 
рапј ј с!а бе ђаг пеке капсе1агјје та1о га^геји. Ос1 уеНке 
ћ1ас1посе ркота 1 ркотте би бе и о^готпот ђгоји рогагђо- 
1јеуаН«. 1б1о скато 1 и р1бти А1екбапс1га Циђјаса, репгјопега 
12 Ргокир1ја, аја је кс1 ђПа и 2ауос1и: »Јес1по ђјћ то&ао бато 
с!а тоИт: с!а бе ођгаН та1о У1бе ра^пје 2<ЈгаУб1уепот б1апји 
сЈесе, јег 1*та роуеНк ђгој га2ђо1јеуапја о<Ј р1испјћ ђо1ебП. 
Каг1о^ је перос1ебпа, пегПгауа 1 б!ађо га&геуапа ргоб1опја га 
брауапје«. 01и<Ја гесЈоут 12Уе§{ај гауоПбке иргауе га тебес 
таг! 1943 уеН <Ја би 2а »сео рго!екП тебес (таг() ђПе б\;е 
ро$1е1је и тибкјт 1 гепбкјт ђо1ебш*ск1т бођата рорипјепе«.

Рг1јау§ипа
Шабпе ћ1§1јеп$ке ргШке и 2ауо<Ји истПе би буоје 1 и 

ро&1ес1и уабака. Сео је гауо<Ј ћт га&ас1еп уабката. Тако, г/ 
гауосЈбко^ ак!а Роу. ђг. 122 о<Ј 1 таг!а 1944 скато оуо: »Ме- 
бесЈта јгШ^епј ћ!ас!пос1 ђег то&испобП <Ја бе Псо окира (ш 
б!гије, П1 сЈгуа), ђег то&испобП с!а бе ореге уе§ \ ПегЈпПкији 
ргоб^опје, — гш П1бто то&Н зргесШ ројауи уабака«.

От1асИпа јгитјге
51ађа 1бћгапа, #1ас1, гс!а\ге б!апђепе ргШке, уеПке ћНк!- 

посе, рНјаУбПпа, уабке, 1е2ак ПгЈскј га<Ј \ тисепја буакоугбпе 
рпгосЈе, 21об1ау1јапја 1 рб1ћ!ска \ 1с1ебпа, — бУе је 1о <Јорппе1о 
<Ја \п1егтгс\ ђис!и ргеко теге јбсгрепј, 1е би бкаћоуко об!а-
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ђеН. Еуо како бе кге1а1а пјјћоуа 1е1е$па 1егта ргета б1ихђе- 
шт 12уе§1ај1та 1Јргауе гауос!а:

г
I

МИНМСТАРСТВ^ УНУТРА-.&ИХ .%Ј.’.оВл 
Ододоае зи дркиоиу з*цтиту 

I броЈ Ј5.7С2 /
26 ковоибрп 1&4Ј год. 

Боогргд.

Гсспод.јно цдни-тго.

У оезх бокотоп г.итоипц:, и путоидц' иа Јзводгц з«
Причудко впспитлно у СиодорооскоЈ Лпд- чци наврцоиог н« дин 
Е1 ои. чпот ии Јо у прилогу достнСитИ’ В.*1и иапоитгЈ подручних

I лдпсти о оо1,оиоЈ истрази по опо.м сдучгЈу. ;:а :<оги оо иовоте 
усозапти са родои и држпн.ои_ дирокторг зпродв.

Иотовроиоио чост ии Јо изв^стити Влс да саи пово- 
дои ового олучнЈа као и рлниЈих коиплотг сппеиаких од пито- 
иаца овогп завода пвродио. дп со у зовод у Оиед #ровскоЈ Па« 
доаци дододи на рг.д Јодпк Подмцк;ски коиосгГр * коЈи Т.о тгио 

^-СЈГОТУН ”с' лУа8У~по нитокциЈоип Ниниотнрстви унутргвпих лосдова. 
□в ии Јо чаот уиолкти Вас з<> илро^око .,пи азвода да за к:ж- 
цодариЈу и стоанстог прн.троии потробно просторкЈо.
_ Нзводита Гооподино Пинистрв

1

прхиити увороно о мо-
мо поптовгау.

МКНКСТАРСКОГ слввта 
Ммнистар унутрпслих пос^ова

1&У '

Господкну 
Г-иу
Нимкстру проовото 
БГОГРДЛ.

ВВлИБОРУ ЈСНИ71У

,0г ф. Ч-■■ЈГ^

51. 7. — Рак81шП рјбта МПапа Б. ИесМ^а
11*
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1Ј аргИи шебеси 1943 §о(1те, ос1 икирпо§ ћгоја ркотаса 
Об1аћПо је 88%, $а ргозеспо 2,9 к§;г, а ос! икирпо§- ћгоја рко- 
тгса Об1аћИо је 83,1%, ба ргобеспо 2,4 к^г; и те$еси таји
1943 ркотсј 67,6%, ба ргобеспо 1,8 к^г, а рИописе 93,6%, $а 
ргобеспо 1,6 к§г; и тебеси јипи 1943 ^осИпе, рНотс! 83%, ба 
ргобеспо 2,3 к^г, а риогтсе 80,6 %, ба ргобеспо 1,6 к§г. КТају1$е 
Је отгбаујо ркотас ко]1 је 12§:ићт 7 к§г. 1Ј тебеси јапиаги
1944 §;о1(1пе отгбауПо Је 58% ркотаса, а ос! ркописа 51%. 
Ркота би 0б1аћШ ргобеспо ба 2,1 к§г. КТај\ч$е Је об1а1ло р1- 
1отас коЈ1 Је јг^ићт 9 к$г, а пајујбе Је 0б1аћПа ркопПса која 
Је 12^ићПа 6 к$г. 1Ј Гећгиаги 1944 ^осНпе об1аћПо је рНотаса 
57%, ба ргобеспо 1,6 к^г, а рНописа 71%. Ос1 тибкагаса паЈ- 
У1$е Је 12^ићЈо 1п1егп1гас кој1 јс об1аћ1о га 5 к§:г, а ос! ПеуоЈака 
пајујбе Је Јг^ићПа 1п(егп1гка која Је Об1аћПа 9 к§:г. 1Ј таПи 
1944 §:осИпе ос! ркотаса об1аћПо Је 77% ба ргобеспо 1,3 к§т, 
а оП рЦот1са 59%, ба ргобеспо 1,5 к§г. \ај\ч$е је об1аћш р1- 
сошас коЈгЈе Јг&иГио 8 к§г. 1Ј аргПи 1944 ос! ркотаса об1аћПо 
је 86% ба ргобеспо 3,7 к§г. №Ју1бе Је об1аћ1о ркотас коЈЈ Је 
12§:и1ио 7 к^г, апаЈу1бе је 0б1аћПа рИописа која је Јг&ићПа 
9 к^г. 1Ј таЈи тебеси 1944 §*осИпе ос! ркотаса о$1аћПо је 83% 
ба ргобеспо 3,3 к&г, а ос! ркотјса 90,3% $а ргобеспо 2,4 к&г. 
.Мајујбе је отг$а\чо ркотас којх је јг&ићт II к§г, а пај\ч$е 
је отгбауПа рНописа која.је 12^ићПа 7 к^г. 1Ј јипи 1944 »ш- 
сИпе ос! ркотаса отгба\Н1о је 56% $а ргобеспо 1,90 к"г, а ос1 
рПописа 25% за ргозеспо 1,45 к§:г.

0\*е рогагпе сЈГге §о\;оге о зЈбГетаГзкот г1осЈпаскот 
ип1б1а\-апји пазе опПасИпе која је корпПа, ГгитПа 1 "јпиЈа ро 
ГабЈбИскЈт „уабркпјт гауосИта”, а &о\тге 1 о ргизкј Гаспот 
5е1егепји оуо^ итјгапја опПасИпе, којјт би 1\етсј зЈ&игпо ћШ 
\*еота гас!о\'о1ЈгП.

бресј.ја1па роНсЈја I 1ЧТета — »уазрНаа«
Ос1поз роНсЈбкЈћ \Па$и ргета гауосЈи га ргЈписЈпо уазрј- 

гапје от1асИпе 5Јо је ос1поз којј розГојј ЈгтесЈји роПсјје 1 
копсепГгасЈопо^ 1о&ога. 1Јргаут*т у1азита 1о&ог је ђјо јп- 
зГгитепаг пјјћоуе $1игће. ■

1\ас! га\шсЈот је з!а1по 1ећс1е1а зепка зресјја1пе роПсце. 
РоПсЈја оГуогепо пагјуа гауос! „1о&ог га рппиПпо уазрНа- 
пје опПасИпе”, а рПотсе па/Јуа „копПпЈгапЈт опПасПпсииа”.

РасЈ и 2ауос1и ћисЈпЈт окот зи ргаПП како ог^ат 11рга\'е 
#гасЈа Вео^гасЈа, Гако \ ог^ат тезпе пстаске у1а$и. I иргауа 
2а\*осЈа, иоб!а1от, зГаПт $е оћгаса!а га ротос зресјјаћтј роП-
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с 1 јј ј петаскЈт \'1а$ита. 1Ј јх\'е$1аји га тезес поуетћаг 1943 
§осИпе, ирга\'а 2ауос1а уеН: „РоУоЈот 1зе§$1\'а ркотаса 1 рНо- 
тЈса 12 2аУос1а, оНгаНН $то $е га ротос $ге$кот пасе1$(:\'и које 
је ,ро$1а1о $\'0§а ог§апа §. Ојигта, роПа$ко§ рјзага, с1а и Јте. 
пасе1$1\'а \'осП 1$(га!Ји. 1$1е \'есег1 12\'е$иП $то Ог1$кошапс1и о 
о\'ој $1\'ап, која је (акоНје ргеко сЈпоУпПса 58-роПаје ВапЈса 
иге1а с1ео 1$1га"е и $\'оје гике. 1с1исе!Ј с1апа оНа\е$иП $то $ре-

51. 8. — к'етс1 и јпбреко!јј „2а\'ос1а”

сЈјаПш роИсЈји \ гаПаГШ ротос јесПт«; 1$1ес11ика. КоташЈаш 
II с1оИго\'о1јаско§ На1а1јопа Мап$а\' Ре1го\'1с $\'ага]ис1 Јегак 
ро1о2ај ирга\'по§; о$оП1ја 2а\'оПа, 121$ао је тоШј иргаушка га^ 
\'ос1а и $изге( ј ро$1ао пат 10 котас1а ри$ака ј 500 котасЈа 
теЈака.”

РоПсЈја зе $а$\'1т оитгепо те$а1а и ипи(га$п]е <1о§ас1]аје 
2а\тс1а. II 12\'е$1аји га јапиаг 1944 скато о\'о: „КТа Оап 31 <1е- 
сетПга и 2а\'Ос! је $и§ао сПпоупПс 1Јрга\'е §гас1а §. МотсИо 
1\Тоукоу1с, и $уој$1\'и роНазко§ котезага и"2а\'ос1и $а 12\'ап- 
гесЈшт оу1а$сепјЈта 'Па тоге $1аИ ркотсе па!га§ и роПсцгГ 
ирисЈуаИ и копсеп1гааот 1о§ог ј ока1е§ог1зауаи' Н1.” 1Јрга\'а
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]е, тесЈјиИт, и\чс!е1а с!а о\'ак\'о биујбе о!;уогепо Јз1ирапје пјје 
П1 та1о рохеЦпо, ра је опс!а гесепо, како б!ојј и 12Уе§1аји 
ирга\ге га\гос1а га тебес јапиаг 1944 §осИпе, „с!а бе роПсЈбкј 
котебаг роуисе \г га\;ос1а, аН с1а бе роб1аУ1 и бгеги јабепЈскот 
б Нт с!а с1ос1је и гауос! 1 с!а 1п1егует§е и коНко 1о 1зис1и рпПке 
гаН1еуа1е”. б\ге оуо 1акиг1гап]е, бгабипа!о па уагап]е јаупобН, 
па кгаји је фак пари§(епо, ]ег је бат §епега1 МесНс пагесНо: 
„с!а бе и га\гос! и бтеНегеУбкој Ра1апс1 НоНеП па гас! јесЈап 
роНс1бк1 котебаг, ко]1 се 1ато уг§Ш б1игђи ро 1п1епс1јата М1- 
П1б(агб1уа ипи1га§пј1ћ роб1оуа” (ак! 1 ћг. 36.702 ос! 26 поует- 
ћга 1943).

21остас иргаупПс Роро\чс Н1о је.ропобап б\'о]1т гауосЈот, 
Пггао је с!а је ЈбН „]есНпб1уепа иб^апоуа и Еугорј” 1 с!а „опа 
б1иг*1 па саб! петаскпи 1 бгрбкјт у1абНта” (Ро\г. ћг. 171 ос1 9 
таја 1943). \Та сЈги^от тебШ иргаупПс Ророујс р!зе: „Мета- 
ске у1а$и рокагији б!а1по 1п1егебОУапје га гас! га\гос!а. ВПо рг! 
$1исајпот рго1аги Ш ро сЈигпобИ, и гауоН уг1о себ1о бУгаса]и 
петаска гуатспа Пса. Ос1 уагп1]Ш робе1а ЈбНсето б!а1пе робе!е 
ог1бкотапс1ап1а, с!о1агак котапНагПа Рогагеуса, пеко§ У1боко& 
ГипксЈопега ... В1а§опак1от з1а\г тебшИ петаскЈИ у1абН \м'с! 1 
бе ро Готе §1о би пат оћегђесШј сЈођјјапје гет1Ј1бГа га ођга- 
сЈјјуапје, (ЈогуоПП с!\'е јаупе рпгесШе и §тасЈи, ироГгеђи уојпјске 
1гиђе ј Нги^о”.

А какау је ђјо б(ау тисеш*ске 1 јипаске от1асНпе ргета 
роПсјјМ №тата којј би ЈИ па пјЈћо\' по\' паап „уабрНауаП”, 
§оуоп јгуебГај иргауе 2ауос1а га тебес јип1 1943: „Кгајет 
тезеса таја јесЈпа ^гира рагНгапа ириПЈа бе ка РаПапсј с!а 
парађпе гауосЈ. II ђогђ! ба пј1та ро§:Јпи1о је пекоНко ог^апа 
8гр. с1гг. бГгаге \ пекоПко петаскјћ уојпЈка. ТЈт роуосЈот пеко 
је јгуезПо 81апс1ог1бкоттапс1апГиг-и и Ра1апсј с!а зи зе рИотсЈ 
уезеНП (ој ро^ШјЈ петаскН1 уојтка / сЈа зи с1етоп$1гаЦупо 
зргетзц 51а\'1је и гаУосЈи. ЦргаупЈк је гуа! па ос1&о\;огпоб1 и 
оусЈабпји уојпи кабагпи, а по\ч котапс1ап! теб!а је Пспо с1о- 
ЈагЈо и га\;ос! \ габрШуао бе га б!а\? рПотаса и ркапји рагИ- 
галбко# параНа”. 0 с!ос1а!ки иг о\;ај тебест Јг\;ез1ај сПато 1 
оуо: „РоуосЈот ро1а$ка јесЈпо^ рагИгапбко^ осЈгеф* па 2ауос1 

1 ђПке која бе 1от рпПкот гагуПа ро&ти1а би с!уа КТетса 
ј пекоНко бгрбкјћ б!гагага. КТеко је ЈгуебИо №тсе (Ја зи $е р/- 
(отс! уезеНЛ 1ој петаској ро&Мјј / (Ја $и и пјепи са$( ргјрге- 
таЛ ргозЈауи. Титас ОУс1абп]е ог1бкотапс1е, Уо1кбс1еи1бсИег 
г\;ао је иргаутка 1гј ри!а па 1е1еГоп \ рбоуао та!ег бУЈта и 
гауоди ... ођјауЈјијисј га! \ рге!еа с!а се бе рпђеа б!ге1 јапји 
бујћ Нса и гауосЈи”.

.4.4
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Мисепја
Кехпп и 2а\'ос1и 1Мо је зигоу. 5ус те1ос1е $рес1ја1пе роН- 

сјје ННе зи рптепјјуапе. ОпПасНпсЈ ј от1асНпке $и ђаипапЈ I

В«ст*5€Т«о п*«емтв * мр«

ЈДМА ЗА ПРДНУДИО ВАСПИТАЊЕ ОМЈАДИНС.
Бр гтроко

1943 год

I
:..”Г±2.':~у.*±2'2иХ 1

II« !’П ГОДАНО |? .1уп«
Совдгр*1С*и ПМ1М1

х.о ^тазу т«*• *#змаиг.а7 1!:
^ *•: иот^ак* •«г.мсг *:јј*Т4 -

<1вт-'« К0.1и СВ Г >* Пј-Ш.ТВ-ЈЧ руЗ*АЛЗ ПОГ.* 'I I Су 'А* ..ВШИ * НО-
ко..вчо сгкс<<'* стсчуира.Нвчл .1л :..-оичг*атно влтиптчг* ;.«мцо д« 
оу с« пвтоииА лосмллла то< :»«.ичч <о.* погаЗ:«* 4 д« су у лвну ( 

п-.оогмзу, Г/ит* овдчтв« тгтсмоипнд«, г-от^аоЈчвр 
инх.<*.| тј ј п,утп но т«г.а!.'ц и исовво мат*»г счвип-у

в 14Т*>МЦ4«,»,0вЈТЛгУЈУ>.а РМ_.1.1?*т«..и д« ћв^с« 
п;:40«Г.ц стг«>*1",’ С^јх л4ич у "*миол;.*УЛв О ЧОД “ноћогч
орт’*;гомпнд-нтп упгчзкнт 1« «Т1в:г4Ч»Го оповргпиио »зввстиЈ о 
понизилу .итчиуцп п.оодои нипмдл пиртлзпгч, чгл 1« иогао а тч-ј 
ди,кпо о при/.4<ои об4Л-ски .Чпзод.т'од стгии« господлнч омоп- . 
дчнта,приилта д»чну о.тгтори^т зт понтант« ч ргчл« ов*дх в-1-
ТОМНЦЧ 4 ПЈТОивЦЧ.

У иогдвлу дчлвга дг*или Ортскоичндв^ур« ндптп кчм а»- 
оосно на.*« познчто.

Чазод » ]мг * -« нв

I
чвст прлпрвмигд 
за^Ј .1« уира 
Звводу.п уп|А'

\
\
:'

2.0 ОБкДЧ-у ју аачпЈТ-\ ХТД1.Т.

Поводои твзк« с'тучцвЈ« нп балкану иора •• рчмунатн 
оа рпзаралои гдтак« счобраЛаЈн« арт«р4.1« ог стртн« поау*«н*ч-! 
кнх група,па би у тои« сдучаЈу Зааод остао б«з- нвопходног до-ј 
днра оа бвоградои.У Паданцз нвЈодна уотлновн н« 6« иогда прн-* 

• Пн Заводу тада у.поиол са Гннансвскви срвдстввиа,«чк натн у*
с« ндчако храка м« б-л 
трвнуцхиа Зааод но бд

|

Ј
ввантуадну добру волу,а осви тога анд« 
иогда иаОавнтн.Ла у тни наЈхритдчн«4«и 
омоста пропао ш толака чнвотд Очдн упропапћвки потрвбно Ј« да 
оо в«Гк сада створ« взуаотнт р«з«рсна фипчнснска ср«дст Ја н . 
отокнра лаћа колдчдна хран«.

Уоднно дп "д о очои« донвс« хнт.нн одлука.I

! 'ј.о ОЛБРАНИ 3\’СЛА •: . •'ГО^;Т1ћ-,г ЈДПА.1А
л._ч У сдучаЈу ка.< ог озЈиммЈад. ч*,чс<ог кчпчдн нт Здавод 

бвлсК^Г« врдо т«лко брмндтм.СивцттЈ ▼иру.<ч Ј« тмчтв н п”иступ 
тако олакпан да с* сдгурно иом« рочуивтн са иагом поглбнЈом. 
Страхора диа праиало;наорухаа« Јо оча,1но;одбранб«ка заклонн н 
оозотдва« бвдно.Уири »а Завода са ово.1« стран« првузвда Ја да 
нвградн мад« бунквр« нч нч,1нстаккутн.1нм мвотвиа.

иоднио дд_.со _на којж бидо начаг Зпво^у татно об«аб«д« 
на1иа»« чвтжрх аутииитола «рзг»Јв-аигб71Гк1ра ж р«*»бчИ*рг-оа »а- 
опктачо.

I

:

Ф-

51. 9. — Ракбши! Ј2\'еб1аја Ургауе „2ауо(1а”
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Огхаупа когшзца»60

тпиСеп1, Гт(к\ 1$сгр1]1Уат НсЈ. 51ау 1Јргауе га\'ос1а ргета 1п1:ег- 
пјгсјта па]ђо1је $е тоге \'к1еИ \г гесј иргаутка Роро\мса: 
„В1а§ гегЈт, \ако и\гек рос/ гпакот таса, ппао је гас!а!ак с1а 
ото§иа 1$кгеп $1ау ркотаса I с1а јт рокаге како ба пјјта 
роб1ираји п]1ћо\;1 аЈејпј ргои\'П1С1 1 како се бе ићис1исе роб1и- 
раН ако $е рорга\;е. Оа (ак\;о роб!ирапје пе ћј рге1бсау1ја1о 
б1аћоб1, га уабркасе би ос1аћгапЈ оргоћаш, сЈи&о&осПзпј! ћеб- 
котргот1бп1 ћогсј ргоИ\' котипјгта, кој\ зи бе рос1 окира- 
С1Јот ј огигјет и гисј когШ ргоИу пекјћ ос! вуојИ! с1апа$пјИ1 
рИотаса.” (Роу. ћг. 171 ос! 9 таја 1943). А какау је ћЈо 1ај 
„ћ1а§ гегјт, 1ако и\;ек рос! гпакот таса”, пајћо1је кагије а- 
пјепјса с!а б'и ркота пагЈуаН 1уи МПасЈса, јескто^ ос1 &1аутћ 
ј пајроуге1ј1\^1ЈП1 Роро\г1се\нћ уабркаса, ,,кагпепот -екзресИ- 
сјјот'’. О 1оте как\;а је аСтобГега \г1ас1а1а и га\'ос1и "оуогј акг 
ирга\?е којни ос! пасНегпјћ 1гаг1 ткга1јеге 1 „ге\;о1\;еге га \аб- 
ркасе.”

ЈесЈпа ос1 гекоупјћ тега иргауе гауока и кагп]а\;апји јп- 
1епигаса ћка ]е опа пећитапа 1 пекикигпа тега ћарбепја 
1а1аса, гос1ке1ја Ш гос1јака 1п1епигаса кој1 ћгроће&П јг га\;ос1а.

Как\?е би ћПе о$1а1е кагпе, \чсћ бе 12 о\;о пекоПко рптега. 
I) Јг\7еб1а]и га тај тебес 1943 ^осНпе, иргауш’к га\;ос1а уеН: 
„Ос1 уесјћ сНбСфНпбкШ ргекгбаја 1гећа паротепиИ с!а би $е 1г1 
ркотјсе пег^обпо с!гга!е и рИапрта роћипе, ра $и ћПе кагпје- 
ие с!е$е1ос1пеуш’т га!уогот, даИпапјет, ргос1игепјет гока ћо- 
гаука 1 гаћгапот рптапја ро$е!а га јгуезио угете”. 11 Јгуеб1аји 
га јипј 1943 ^осНпе, иргауа 2ауос1а јгуеб1а\'а ге$огпо§: пипјб1га 
о гаћгаш ри$епја: „Опј којј $и рогес! гапјјјћ ка/ли \ с1а1је ри- 
бШ кагпјепј зи бе$е1ос1пеутт парогтт ПгЈскЈт гасЈот и з\'а- 
кот з1оћобпот угетепи, 1ако да зи ро!рипо ксгрет ...” 1Ј 
1г\'е$1аји га по\;етћаг 1943 ^осНпе ска бе оуо га гепбкј јп!ег- 
па1: „ (Ј гепзкот јп1егпа1и ргопакјеиа је ргора^апс1по-1еуЈсаг- 
бка кпјј^а „Како је со\;ек роз!ао сНуош”. УосЈесЈ Јз1га"и и1угсНП 
зто с!а је ркопп’са 1\ас1а 1\Јко1е1Јс ћј1а <*1ауш кгјуас и оуо] 
з1\’агј 1 с1а је опа с!ауа1а кпј1&и па скапје, ра је з!о&а кагпјепа 
Гтскот кагпот \ га!\;огот”. / •

5ато кагпјауапје гас1от је ћПо \;г1о 1е$ко, горзко, „оћа- 
уегап (Је$е1осазоУпј Пгјскј гас1”, „ргскоугетепј пајЈегј гасЈ -ос! 
1—10 с!апа”, као $1о $е 1о ргоу1асЈ кгог јгуеб1аје иргауцјка 
гауода.

1Ј коПкот зи, рак, оћЈти јп^егпјгсј .га1уагаш, \мсН зе ро 
1оте $1о $и гауосЈзке ргоб1оп’је ос!гес1јепе га га!уог, ћПе рге- 
та!епе с!а рпте $уе 1п1егш'гсе кагпјепе га1уогот, 1ако с1а је, 
као $1о скато и 1*гуе$1аји га таг! тезес 1943 ^осПпе, „зоћјса
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и ђагасј 1зг. 8 патепјепа ђефегпјсј $1и2Па као поуо ос!е1јепје 
га!\'ога”.

Ос1 5\'П1 кагпетћ ј пазПпЈћ тега, оуј <Јге1аИ-\'а5р1{ас1 5и 
• ћа1јпи пајујбе \'о1еП. ВаНпапје би угбШ како а&еп(ј 5реаја1пе 

роћсјје, (ако ј опј којј би побШ пагјуе иргаупПса 1 \'а5рКаса. 
1Ј јг\'е§1аји ирга\'е 2а\'ос1а га тебес тај 1943 ^осћпе, сПато: 
„РпПкот ћарбепја пекоНко рНотаса га(гагепо је ос! 5(гаге

&асстф«тм г.^слатг и

ЗЛГ СЛ-17ЛН0 ВАСПЧТАЊЕ ОМЛААКИЕ
ст]пна 2

ЧР
С13 ГСА

Пагатт.а

згј вр ч опсчдс Крв*ввв гио у лнму коо и*.п; »:?п! граV1**<»!»• ,кт.* .итд.
С обзиро« нп сво та податхс намп ;р ајкпњг *.<«Т|<оиг.*1Р Оиг 

до сумАипз. :.ађу пр»*нви7ио:тии мер»:иЈкоЈе си. прохузс ’~С'ч# к»*о«.»тлног 
спрооо‘;ћ;у» про<.лпво>одиш.(»ице оаоодп спвдв.со Је н псново •'гп:*т.*оаао олу 
тпјл Алвксвндро цетроокПп. !,.ос.,:е л»-говог хашзодо к пуити_.-<п -туји ј*» 

клд кли иЈОухзвн сп Ј« д^нас и? коаег звтвсрп уаутио о&с писчено ионсзо:
' "19«1--*ггол1:1. •• у опш Ш’зн; » ::с ка таиАнског

Пг®Г.ЈАЛ,.1.|А,НА П0Л0ЖАЈУ,-А У ’ 0јАЈИН1! У *»ШУ КОД
кгмздицч- уирам:1:1: солнки^".

"У СорОи нпс«», учпствовво,п^н сп« ОИО и<-:1т;/зоаак и 
ое рвион у л<*ои иук ох нсш»чко ппиоискс оомСв кода су ’ 
0оиСвЈ1.\ооади КатирЈтгку Оплу. "

"Био ст<| у одраду ЈОЗЧ КУУСУЛЗ - Крадевачкк одрад.Коивкл 
двнт Је Оио профћсор Јаквоћ.портиапнск« одг«пд"...
К*»да со пш, на ууу дв се питоиац Алаксаидар Метрдоић оа 

>^'132X3от® Лаи« покпшао прло чег*тконо,да Је пдансхи оОчан,ивпо-<:аоЈо ааспх- 
И Ца нп оега Ооравак у ,>'»воху н;*.Је попглбно долов«ога да свој но- 

>С’ '?$ЈЛ9сгл рад оадв двдиинано прнонп Је ,и то под претаома «ЈНда Ј* равум- 
^Аулаоо мто Уараз** оапода мор« до ое оОрата тсие Одедолу »а п^чоћ. # * 
зЗ* / Ги Јос не зноио зто Је зпправо Сшо и накву јо учогу »'»“во
Љ•* -.6*окоз»нд»р иетроамћ ■ па ота јс св« спи соак. Упутидк '•мз акт 1осподк- 
(^Х ,'дј ЈШзастру просвете н ввро о овоие *'.*:;л|аЈу и 'ипцсли >:*»ве и;*а*»*5кР ато 
ју..-;дв Ф*ло вбграОио ди со учини.

•• У.одкмо Одадеае СпециЈално подицмје да испита цео одуч»ј
Лдехслвдра Иетроиићр ,да .овоЈии иатод^иауторди кпкву Јв ааправв удогу 

Г1&^о 7 Тгрипреми пооун*1 у оаводу и да ди Ј* уопсте ииадо шиола сммсла 
*\3г''вввпзоР крввцз упу1|иоати камо у оавод, ‘нпоиилгмо да Је Метровић слив 
!Д '1а вуЧУ ■ д» ће то зкатио и п»ма отокоти да '•проопдот*- вкергичиу мстрв

Удриамш Зиод

?<г?>

I

51. 10. — РакбЈтП ак1а Роу. ђг. 402



Иггаупа котјбјја162

2ауос1а 6а ПгЈск! 'тГегуетзи рп баб1и§апј1та, аН па 1о п!је рг1- 
б!ао котапсИг б!гахе. ТЈт роуоНот ха^гахепо је ос! ^обросИпа 
тЈП1б1га Иа бе з1га21 па1ог1 с!а 1 1е роб1оуе гасИ ..Ваипапје 
је угао 1 бат иргаупПч Роро\ис, Пспо, као б1о бе 1о \чсИ \г з1е- 
бесе рге1б1ауке каГоПбко^ габрора „уабркаса”, ЈобЈГа Маги§1са: 
„ћћзат ђ1о ха 1о Иа бат1 уабркаа ћаМпаји и гауос1и. Рге тезес 
<1апа о1егапе би и,. ха!уог пеке ркописе гасИ пекјћ ргекг5аја. 
2а 1е ргекгбаје П1бат гпао п! ја, т јо§ пекј ос1 уабр11:аса ... Оа 
ђ1 с1о§ао с1о багпапја, Иргаупјк је 1га2Јо ос1 котапсИга б!:га2е 
пеко^а бНагага кој! се ђаипаИ {е Иеуојке и ха^оги ... Ка Ја 
је котапсПг осЈИЈо, пек\ ос\ оуе 1гојке уа$рИаса $а &. [ЈргаупЈ- 
кот игеИ $и 1и и1о$и \ каИпаП $и га(уогепе рИопже. Мајка р*- 
1описе Вјиђ1с1с рп§1а је тепј 1 кахе пи: „бГо пи је 1ЈргаупП<. 
ргеђ1о с1е1е? КаПа бат у!с!е1а опе тосЈгЈсе ро (е!и, 1е§ко пП је 
ђПо 1 сисШа бат бе хаг Иргаупјк тохе с1а ђис!е (ако кег с!и$е”- 
Ја хабШрат 1о ^1еПЈб1е На уабркаа пе Ш 1геђа1о ђа ђис1и ог&ап I 
брес1ја1пе роНсЈје с!а ба ђаВпот уабрПауаји”. А На је ирга\;пПс 
Роро\ис 1тао 1бкиб1уа и ђаПпапји 1јисИ, б\;ес!оа о\;ај б!а\; \г пје- 
^оуо^ ак!а Роу. ђг. 402 ос! 3 бер1етђга 1943 о^сПпе: „№р01П1- 
пјето, \геП ирга\чПк Роро\'1с &о\'огеа о А1екбапс1ги Ре1го\'1’си 
ко&а угаса бресЈја1пој роПсЈјј, сЈа је Ре(гоу\с $1а1) па $гси / сЈгх 
се (о гпа(по /’ уата (бресЈјаПтј роНсЈјЈ) о(ега(ј сЈа $ргоуес!е(е 
епег&спи ј$(га$и".

1го1а(ог
Мес1и пај1:е2е кагпе и 2ауос1и, рптепјепе па ркотсе, 

зрађао је 1 Г гу. Јго1а1ог, и којј зи ЈхсЈуајагП огП коЈ1 зи зе 
рокагаП »пе&аиупј«, »с!оз1ес1ш з*апт бИ\'а(:апј1та 1 иђес!е- 
пј1та«, »от кој! б1е(:по Пе1иЈ’и«. II јапиаги 1944 &осПпе оуај 
1го\а1ог је иб1апо\'1јеп, 1 1о 1ако б!о је јесЈпЈ ђагака рге^га- 
с!епа 1 1и бте§1епо 23 ркотаса. Опј би б(:а\'1јепј рос! робеђап 
ге21*т, П1би ЈтаИ пјкакуе \'еге ба 0б1аНт рПотсЈта, ро скау 
Пап зи гасПП пај1:е2е Гшске розШ-уе, ођес1оуаН би розеђпо 
о<Ј озГаПћ рћотаса, а ш јеПап саз пјзи розесјуаћ. Мјппа 
је ђјо опето&исеп буакј \г\агак и &гас1, пјзи 1таП рга\'а П1 па 
какуе розе!е, а роб1е гас!а тогаН би оНтаћ \с\ и буоји ђагаки. 
1Ј б!исаји какуе »пеЈбргаупозП« зпозШ зи ко1екПуии оП&о- 
\'огпозГ 1\а гас! зи 1§П ођуојепо ос1 оз1аНћ рКотаса, за којгта 
т’зи зтећ’ гаг&оуагаИ, сак пј рогсЈгауЦаП зе. N3 гас1и јћ је 
ргаПо и\'ек бГгагаг за ризкот. КасЈпо у.гете \т је ђПо и ро- 
се!ки §ез! сазоуа, аН 1т је роз1е роуесапо па озат сазоуа 
с!пеуло, Ј2ШЈ§1јајис1 Јт гагпе »кгјујсе« ј Нос1ајисј пп гагпе 
кагпе. ВИо је с!апа кас!а зи гасПП \ ро Нуапаез!: сазоуа, за
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шаПгп ргекМош 'Око гиска. Кас1 је кно 1е2ак, јег зи ркотсј 
Ј2о1а1ога гасИИ пај!е2е ро$1оуе и 2аУОс1и. I опс!а кас! и 2ауос1и 
пјко П1је гасИо, сак \ опс1а кас! п1је ђПо иорб1е роз1а, иргауа 
је 1ега1а рИотсе 12 12о1а1ога па гас! \ 12т1б1ја1а 1т розао. 
ЈеПпот пп је иргауа ђИа иагесМа с!а ргенозе пеко катепје 
12 пеке ђапПапе и 2ауос1, б!о је рге1б!:ау1ја1о ри! ос! око јес1- 
иое кНоте1га. Катепје зи побШ па гатепи, и гиката. КасИП 
$и 12 с1апа и с!ап, ђег ЈгигеШа. КасИП би 1 пес!е1јот рге рос1пе, 
а пекасЈа, ро кагт, 1 пес1е1јот роб1е рос!пе. Оуај катеп гауоби 
шје ПЈо ро1ге1зап, аП би &а јрак рКотс1 12 Јго1а1ога тогаИ 
ргепобШ, с!а П1 гаПоУоЦШ басИбИск! ћеб МПоуапа Ророујса 
1 пје^оујћ а§[епа1а. КасИП би 1 ро пајуесет бпе^и, а сак 1 ’0'пс1а 
каП је \'ос!а ћПа рор1а\П1а сПауо ро!је кгог које $и тогаН 
рго1агШ, 1ако с!а би $е 29 Гећгиага 1944 §осИпе тогаП 12иИ 
ћобј 1 §агШ ро бпејЈи 1 \'осН која је паб1аја1а иб1ес1 оГарапја 
бпе^а. КасПП би б\ч и ^гирј, па1о\'агепј, и ко1опЈ, а ха пјгта је 
јбао бГгагаг. Сјре1е би \т ћПе ргора1е. АП ј опе .Пајћо1је с!ре1е 
ћПе 'би бкгог токге иб1ес1 зГа1по& ИоПапја ро бпе§и 1 уосИ. 
1Ј 12>о1а1:оги п1је ћПо ресј, а б\'Оје б1\;агј гпби бтеП с1а\гаП па 
Пги&о те$1о с!а бе бибе, 1ако с!а би б!а1по 21\'еН и токгот. 
Јес1пот би, и Гећгиаги тебеси 1944 ^осНпе, кас! је гетрега- 
Гига бра!а па тјпиб 18 бГерет, тогаН секјсгта с!а бкМаји 1ес1 
коЈ1 бе паћ\'а1ао па с1ре1ата. 1Ј 12\'еб1аји иргауе 2ауос1а га 
тебес Гећгиаг 1944 ^осИпе гш сНато ш: »0 рго!ек!от те- 
$еси 12о1о\'ап1 рПотсј би гасПП ргеко се1о&а Папа 1 ро буакот 
угетепи аато пај!е2е Гшске роб1оуе. 2а угете јесЈиотебес* 
по^ робГојапја 1го1а(:ога то^е бе геа с!а би бе игиПгабпје рп- 
Пке и га\'ос1и и тпо^оте роћо1јба1е 1 Па је уабрНп1 габ тпо^о 
еПкабпЈјј«.

1Јрга\'а 2а\'ос1а пце бато 1е§к1т Гшскпп гас!от 1бсгр- 
1ј1\'а1а опПасИпсе, о.па гт га б\?е угете п1је Па\'а1а ш јесЈап 
ГгепиГак ргес!аћа. 1Јрга\'а 2ауос1а осЈиге1а је оП 12о1оуатћ 
рКотаса б\;е кпјј^е, с!а ћј ј па Гај пасјп, бргесауајиа јт гас!о- 
\'о!јепје киПигпШ роГгећа, \'ГбПа ргШбак па пјјћ 1 Пићоупо 
• ћ ићПа. АП иргкоб $уети Готе, тол»а1 и 12о1а1оги ћ1о је па 
\'г1о у1зокот бГирпји. 1Ј с!\?а таћа сак, 12о1о\'аш рКотсј рг1- 
гесИП би киИипП базГапак и затот 12о1аГоги. Кас! је иргауа 
2ауос1а багпа1а га о\'о, опа је гаргеШа рПотсЈта/ .б:о\'огеа 
јт с!а бе »1&гаји &1ауот«. 1Ј буот ргкоби ргета ирга\'1 2ауос1а 
12о1о\'ап1 рИотсј бабГа\ПП зи јес1пи ибрауа-пки који зи реуаН 
рп ро1абки па гас1 1 рп роугаГки ба гаћа; Го је ћПа ргергау* 
јјепа те1осИја јес1пе такеПопбке ребте. ТЈргауа 2ауоПа, каП 
је си1а га о\'и ребти, гаћгапПа је с!а бе та ре\'а. ОГрог пабШ 
опПаПтаса пЈбГа шје то§1о Па бкгбј, пШ је 1бГа шојј1о Па јћ
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2ђип1. Ош зи паб1а\чН с!а реуаји, б!о је иргауи пагоско тпо&о 
јесШо, јег је \4с1е1а с!а $и'пабј ош1ас1шс1 јоб иуек јакј ј с!а $е 
пе шо§и $1ошШ. ЈеЉот је уазрКаб М1оЈга§ Оогс1е\чс »1Јса« 
пагесНо бСагебни гаЈоуа с!а Ј2о1оуап1Ш ркотсгта с1а пек! 1е^1 
гас1, ха1о $1о $и реуаН.

И1је $е о$1а1о $ато па оуош 12о1а1оги и тибко-т 1п1ег- 
паНк \Та$а от1асПпа ђИа је јес!пос1ибпа, ј 1о како от1асНпс1, 
1ако 1 от1асПпке. II офоти ргоИу ргШбка гауоскке иргауе 1 
пјепЈН а&епа1а, па$е опПасНпке $и $е с\т$Ш 1 ћгађго с1г2а1е, 
као 1 пјНкш с!ги^о\Н от1асНпс1. То је пауе1о иргауи 2ауос1а 
с!а 1 и Зепбкот т!егпа1и ођгагије 12о1а1от. Оуај Хепбкј 120- 
1а1ог оћгагоуап је и таји 1944 ^осПпе (12\'е§1ај иргауе га\го(1а 
га тезес тај 1944).

б\?е о\ге бгес1пје\геко\те те1ос1е тисепја, $а\г о\гај ћги- 
га1ги 1 пакагт гегпи иш$1ауапја НспобИ, 1Пбр1Г1баН $и 21остса 
МНоуапа Роролиса 6а ка2е Па о\'а и$1а.поуа »$1и2ј па саб!: 1 
петаскпн 1 бгрбкЈт \*1а§Цта«.

Ве&б1уа 1 рођипе
Ра јрак, 1 рогес! 1о^а $1о зи и 2ауос1и рптепјјуапе оуако 

бигоуе кагпе; рогес! &\ге§:а 1о^а б!о $и јгкегшга сПу1јаскј Чи- 
сепј; рогес! б\*е&а (о.е:а $(10, би 2а(\;агапј, (граш и 12о1а(оге, 
$1а(ј па пајЧеге ГггЈске гас!о\е, \тасат брес1*ја1пој роНсЈјЈ 1 
ирисјуап! па Вапјјси; рогес1 б\;е#а 1о&а бГо би јтеппгсјта, • 
га пајтапјј ргекгбај, ћарбеш' госПШјј 1 ћгаса; регес1 б\;е^а 
Со&а $1о бе рпће&1о и батот 2а\;ос1и оћгагоуапји јесЈпе јесН- 
пјсе рос! \ос1б(\*от јесЈпо^Г роћоПсЈга; рогес1 бГуагапја Г. гу. 
рибаске кагпјешске екјре; рогес! пергебГашћ гарогаГа; рогес! 
е^гегага; рстес! гаћгапа робеГа \ рптапја \ осЈабПјапја р1- 
бата; рогес! бУ1ћ »кагпепјћ екбресћсјја« 1\;е МПасЈса 1 пје- 
§;о\;1ћ ко1е&а »\;абркаса«, ћаНпапја иргаупПса 2ауос1а 1 габГга- 
б1\апја пје&о\7е гепе; — рогес! $\;е^а 1о#а, \ ћа$ гћо§’ буе&а 
1о#а, ћа§чгћо& 1о&а §(о $е з1аја1о »и\гек рос! гпакот таса«, 
и 2а\;ос1и је ћПо уј$е ће^бГауа \ јесЈпа роћипа.

Ве&ипсе $и (гагШ опсат петаске Ге1с12апс1агтег1је и 
РаЈапсј $а роНсЈбкЈт рбјта, аП би геГко ко&а ићуаПП. Ве- 
.^ипсј $и $е ргЈк1јисЈуаП рагПгапбкЈт осЈгесНта 1 робГајаП 
об\*е(т‘сЈ, ћогсј ргоПу Габјгта кој! п!је ћГгао бгеГбГуа с!а 1111121 
I* иш*бП бгрзкј пагос!.

Тегог и 2ауос1и је ћш ГоПкЈ с!а је 11 аргПа 1944 1гећа1а 
с!а јгђјје 1 ор$1а рОђипа која Ш с1окгајсПа ш-ике га-Гуогешка. 
АН је роћипа ћПа о!кпуепа пекоНко баП рге пе&о $1о је 
(гећа!а сЈа робпе, гаћуа1јијис1 јгбајј пекоНсгпе ргоуокаГога-

■
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брјјипа, које зи Јбкизапј §е$1аро^а МПоуап Роро\ис ј с1ги§:1 
иђасШ тесЈи 1п1:егп1гсе.

Иако је 7ат1$Пи какуа је Иајка сП&пи!а 1ас1а па јп1ег- 
шгсе, како зи ј опако 21остаск1 1ебке теге рооб1гепе — 
исебшсј $и сИу!јаскј тисепј 1 ргећ1јап1, 1ако с!а бе п!$и то&Н 
т1саИ б теб1а.

Како је, рак, уос!епа 1б1га§а, 1еро бе \ПсП \г о:уо& рјбта 
М1от1га Бирка, јес!по& ос! уабрИаса и 2аУос1и, које је оп 
рјбао М1п1б1:агб1уи ргоб\'е!е 7 таја 1943 &ос1те: »Огеапј бре- 
сјја1пе роПсЈје 12 Вео§;гас1а, га у.гете р02па1е уат 1б1га&е 
која је \'ос1епа и 2ауос1и, рпуеН би 12 Ра1апке 1 пеки с1еуојки 
81об1се\ч1 ј ргеб1иба\;аП је рос1 орШ^Пот с!а је роб1и2Па као 
уега 12тес1и рагИгапа 1 2ауоПа. Роб1о је 1окот баб1ибапја 
1бргеП1јапа, шје то§:1а Пег ротоа пеко& Пса росј и к1о2е1, 
пШ је то&1а тасе бата 1С1 роб!о је ППа и ргкуоти, МНоуап 
Ророујс је пабао га итебпо с|а тет пагесП с!а је уосПт и 
к1о2е1«.

I Роб1е 1о§:а би ргесЈаИ роПсЈЈ!.

1Јс1ги2епа ђапс!а Себ1ароа, 5ресца1пе роНсЈје, КесИса, ЦоИса 
1 Огаге МПшПоуЈса
5Нка пе ђј ђПа ро1рипа, ако пе ђјбто оћја\'Ш 1 Поки- 

теп!е 12 којШ бе \мсП *с1а је оуој ђапПј Себ1ароа, 5рес1ја1пе 
роНсЈје, 1\ТесПса 1 Цоиса ргЈрас!ао ј Ога^а М1НаПо\Пс. 0га2а 
је ба \тесПсет ј ЦоИсет с!еПо гегиИа! »рппис1по& уабрНапја« 
бтесЈегеУбко^ гауосЈа — гоШјабтсе, от1асПпсе коЈ1 би 1ођо2 
НШ »ргеуабркапј«. I 1о ирисп*апје опНасПпе како и оПгеПе 
\ТесИса 1, ЦоИса 1ако 1 Ргаге МШаПо\чса С1Ш бе, ка;о §1о се 
бе 12 б!ес1ес1ћ с1окитепа1а \Нс1еИ, ро гуаптпот пагеПепји 
зато^ \есПсеуо§: пппјб1га Јоп1са. 2\ап1спо, а гагите бе 
»б1го§»о ро\;.«, би КТесПс, ЦоИс 1 Бга^а МПтПоуЈс јес1па ћапПа 
која је гајеПпЈскј опПасПпи с!а\м1а 1 шПб1ауа1а, 1 гајеНшск! 
и буојгт геПолмта 1га2Па паста с!а је ЈбкогЈбИ Ш с!о!исе.
>М11\15ТАР5ТУО РРОЗУЕТЕ I УЕРА 

ОРбТЕ ООЕИЈЕКЈЕ 
51г. роу. 1зг. 16 

30 ау^из^а 1944 ?ос1.
Вео&гас!

1ЈРКАУ1 2АУООА 2А РШКООКО УА5Р1ТАКЈЕ ОМЕАОИПЕ
5тес1егеузка Ра1апка

0\'1аасијет Уаз 6а ,8Уе опе рИотсе 2ауо(1а га које 
Ур.гауа зтаћга с1а зи уес рге\'абрНап1 Ш, рак, 6а рокагији
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с1оуо1јпо бк1опо$и ка оуоте, то-2е!е ос1таћ о1ри51Ш \г 2а- 
уоба 1 ириии 1ћ и ротетИе ос!гес1е, 12Уез*ауајис1 те гесЈоупо 
о буакот икуот $1исаји. 0\и бе рћотсј јтаји ргебауаи ос1ге- 
сИта, перобгесЈпо ос! б1гапе 2а\;ос1а.

1ЈјеЛпо Уат б!;ау1јат и с1и/поб1;, с!а пи .кУоШе §1о рге 
с1об1а\гШ брјзак бУ1ћ ошћ ркотаса 2а\;ос1а кој1 бе, ргета 
тШјепји 2а\го6а, 6о (Јапаб шби ргеуабрћаћ, а пе рги^аји т 
пас!е (Ја се бе иор§1:е кас1а ргеуабрћаи.
Екбр. 30-УШ-1944 *г. К. М. к.

Вео&гаск
МпПб^аг ргобУеСс I уега, 

УеПђог Лопјс, б. г.

>2АУОШ 2А РШђЈШШ УАбРИАКЈЕ 
ОМћАОк^Е
Роу; ђг. 466 

5 бсрСетђга 1944 ^ос!. 
бтес1еге\'бка Ра1апка

Рге(1теС: 1гуе§1ај о $1апји рПотаса и 
бгрбке огигапе ос!гес1е.

1\АСЕиМ1К1Ј ОРбТЕС ООЕћЈЕША М11\15ТАК5ТУА РКО-
5УЕТЕ I УЕКА

^ В е «о- § г а <3
РоуосЈогп Уабјћ (;гагепја 12\;еб1;ауат Уаз с!а зи \т. гесЈоуа 

гауосЈбкШ рћотаса б1ирПа и бгрзке огигапе ос!гес!е 104 Нса.
Мпо^1 зи ркота 12ја\чП 2е1ји с1а з!ире и ос!гес1е и с1ги- 

^јт кгајеујта бгћјје. МеНиит, па озпоуи пагесЈепја Мгпј- 
бЈга ргоб\;е!;е 1 уега бгг. роу. ћг. 16 рНотсе 4гећа ргесЈауаи 
перозгесЈпо огигатт оНгесНта. 12 1о§а гаг1о^а зуе опе којј 
зи зе јауШ га гагпе с!оћго\;о1јаске ос!гес1е ргес1аћ бто о\;с1а- 
зпјет ћа!а1јопи с!оћгоуо1јаса, буе опе којј би зе ја^Ш и се!;- 
пјке, ргесЈаП зто Котапс1ап1;и I јазепјске ћп&асЈе, а кој! 2а 
505 ргесЈаП зто Котапс1ап1и згезко^ ос!гес!а 505 и Ра1апск

1Ј уе21 за б1апјет ркотаса и пасЈопа1пе огигапе оПгес1е 
заорб1ауат с!а бто с1е\;е1; ркотаса, којј и21Уаји &1аз 1е2П1 
кпуаса, рос! рга!;пјот б1га2е ириШј (Јргалп &гас!а Вео&гас1а 
гасП ЈгПегтгапја, аП пе б1апја и 1о&ог. У\ з*е уес 12\'еб1;еп1 с1а 
би безШпса ос! пј!ћ 1 рогеП ргаШје ос1 зес1ат оги2ашћ Пса 
изре!а ћПги М1ас1епоуса с!а и1екпи 12 уога.

1ЈргаупЈк гауосЈа, 
МП. Ој. Ророуј^, $. г.«

IЈ



51. 11. — (Јргаупјк, се1пЈс1 Б. М. ј оПсјг 505 — и „2ауос1и”

»2АУ00 2А РКИЧЧЈБМО УА5Р1ТАКЈЕ 
. ОМћАОИМЕ

Вг. 2798
4 $ер1етђга 1944 јјос1. 
5те(1егеубка Ра1апка

СОбРОО^Ц М1МГ5ТК1Ј РК05УЕТЕ I УЕКА 
УЕиВОКЦ ЈОМЛЈ

В е о § г а с!

Саз1; ГП1 је куезии Уаб (Ја $аш и уегј Уабе^ б1го§о ро- 
\'ег1ј1У02 аки ћг. 16 ос! 30 ау^иб^а 1944 ^осНпе 1 роб1ао с!апаб 
и бгрбке оги2апе ос!гес1е ро ЗоћгоуоЦпој рг!ја\ч 1 б1оћос!пош 
12ћоги 104 рНотса, ј 1о: и бгрбкј с1оћгоУо1јаск1 когриб 53, 
и бгрбки с1г2а\'ии б(га2и 26 ј и ос!гес1е Огахе МгћаПоУгса 25.

1Јргауп1к хауос1а, 
МНоуап Бј. Ророуј^, б. г.
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У 3 Л в о л 
31 ППМУДИО В1СПИПШ СКДШ 

^ Вр
*» сетоиОар 194 ■* гоа 

смШревска паланка

ГОСПОС1*НУ УЛНИСТРУ' ПРОСВЕТЕ- И ЕЕРА, ВСЛИБОРУ ЈОШ1БУ

6 е о г р а д

Чвст ии је иовестити Вас да сам у вези Еааег. стро- 
го поверхивог $кта сроЈ 16 од >0 августа 19*»*» гогиче послао 
лачас у српске орухане огреге по доОроаохноЈ приЈаеи и сло- 
Оодном мзбору 1СЈ, питомаиа и то: у Српски до<?рово.уачки кор- 
пус 5**у Српс?<удрхавну страху 26_ и у одредс ;1га.*е У.кхаи- 
повјТтНГ^^

I 17

51. 12. — РакбЈшП р!$та МПоуапа 0. Роро\чса

10 зергетђга 1944 §осНпе 1 $ат иргаушк МПоуап Ро- 
роујс, гајеОпо ба отт пајокогеНјмп »уабрМас1та«-тиске- 
1ј1та от1асНпе и 2а\ос1и 2а ргтисЈпо уабркапје опПасНпе, 
Вгатђогот ОогОеуЈсет 1 МЈгкот ВисНтЈгот, осНа-21 и Ига- 
2Јпе се1пЈке-ко1јасе.

От1асНпа $е пјје На1а $1отШ. 1 рогес! бГгаћоуШН тика 
које би ггреП, от1асНпсј би пајуесјт с!е1от обГаП ро$1ет> I 
ћогћепј, ј ће2$а ос1 гПкоуаса, »пергечабрј1аш«, пеб1от1јеш, 
ош' би роб1аја11 јоз сугба ћо»гсј га пагоПии б1оћос1и, ћогсј 
ргоИу 12с1ајјса ј х1осЈпаса којј, бУ1 исЈгигеш око №сНса, Цо- 
и'са 1 Огахе МЈћаПоуГса, обГајаћ би петосп] ргес! иротобси 
б1оћос1о1јићЈуе т1ас!оби.

Опо б!о бе VIсН 12 с!окитепа1а ргопасЈепЈћ и роуег1 јјуој 
!* б1го^о ро\ег1ј1уој агћ1\ч №сНееуо& 1 Јошсе\'о& Мјп1б1агб1уа 
ргоб\ге1е, јабпо \ пес1\7озгшб1епо Нокагије с!а је »2ауос1 2а рг1- 
писЈпо уабркапје от1асНпе« ћЈо 1Пб1гитепа1 5ресјја1пе роНсЈје 
1 Ссб1ароа, 1 с!а је оп б!и2Јо као ПНја1п1 1о&ог га опе т1аде 
ћогсе ј ргјрасЈпЈке 1\Тагос1по-об1оћосИ1абко& рокге!а, којј, 12 
ћПо којјћ гаг1о#а, пјби б1а!ј и сеп!га1т 1о&ог па Вапјјсј, с!Ј1 
би 2а1осеш*сЈ ћЈН га2УГ$1ат и 1гј ка!е&опје ргета б!ирпји 
буојјћ »кгтса«, јтао 1 буоји се!уг1и ка1е&опј-и и иб1апоУ! 
Ра1апаско& »2а\;ос1а«. 2а1УОгешс1 2ауос1а и 5тес1егеубкој 
Ра1апсј ћШ зи Ј21о2ет* б1гаћоуНој сЈибеупој 1ог1ип, га§1ир1Ј1-
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уапји, (Јићоупот гатагапји \ <ЈетогаП$апји. Тегог роНсЈбкЈћ 
огуаиа, §1ас1 и 2ауос1и, 121а§;апје опПасПпаса I от1асИпк1 ћо1е- 
$Нпата ј 1бсгр1јп'апји иб1ес1 тјхегпјћ бЈапћешћ 1 ћ1§јјепбк1ћ 
ргШка, 1ебк1 Пгшкј гас! 1 бигоуе П/ЈСке кагпе, рос! 1<отапс1от 
Га$1бПско§ б1и§е ј ЈхПајпПса МШОУА^А РОРОУ1СА 1 пје^отс 
хепе 6г. ОКАООЈћЕ РОРОУ1С, ПпаН би /а сНј с1а ото§исе 
1 роскфги \'1абГ петаско§ окираГога ј пје§о\'1ћ $1и§и, 1 с!а 
габГгабе 1 еПтгпЈби б\'е опе акНупе е1етепГе па$е§ пагоНа 
којј би бе ћогШ Ш којГ би $е НГеП ћоипН ргоН\' Га$1бНско§ 
рогоћЦауапја. Рос1 угћоупот ирга\'от Гебкјћ гаГпШ г1ос1паса

81. 13. — СеСта 0. М., ћјоИсеуа, оПс1г 808 — ргШкот 
ргесЈаје рКотаса и се1п1ске ос!гес1е М.

ВОбКА ВЕСАКЕУ1СА, беГа ос1е1јепја 5рес1ја1пе роИсце 1)ргауе 
^гасЈа Вео^гасЈа, ОКАСОС ЈОУА?^ОУ1СА, »МиибГга«, §еГа 
бгрбке бгхаупс бегђесЈпоби, 1 УЕЕ1ВОКА ЈОКЧСА, 1ттбГга 
ргобуеГе 1 уега и 12с1ајшској у1асИ »пагосГпо^ браза«, а рос! 
1Пбр1.гас1Јата 12с1ајп1ске 1јоИсе\'$ке ог&атхааје, »2а\:ос1 ха 
рг1пис1по уабркапје от1асИпе« и бтебегеузкој Ра1апс1 1тао 
је ха сПј с1а, гајесЈпо ба обГаНт бНбп1т ибГаиоуата и гет1Ј19 
б1от 1 Нагос1по-об1ођосИ1аск1 рокгеГ, а га пјгт ј бгр$к1 пагоб, 
1 о1ак$а перг1ја1:е1јбки акаји ргојИу №го<с1по-об1о1)осП1аске 
уојбке.

ГЈ
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1\Та о$поуи .паргес! 121о2ешћ с1окитепа!а 1 копкге!шћ 
(Јокаха, Оггаупа кот1$1Ја и!\'гс1ије као 21осЈпсе ргоИу пагос1а, 
051Ш »Ргесзесћпка \*1ас1е« §;епега1а М1ћА1\А 1МЕБ1СА, $уП1 пје- 
&о\чћ »т1111б1ага«, 1 пје^оуо§* §1а\'П0б' '$ауе!;шка ћЈ0ТК1А, 
јоб $1ес1еса ћса, јег $и 1б1а 5\;ојпп гас1ош пе зашо о1акбауа1а 
перпја1е1ји окирас1Ји пазе гетЈје, пе зато тисПа 1 ктјНа 
11а]ћогћеп1Ј1 ј пајгосЈо1јић1У1Ј1 с1ео пазе& пагосЈа, пе^о-, ић1- 
јапјет з1оћос1оит1ја кос1 згрзке опПасћпе 1 иНуапјет горзке 
Га§1$иске Јс1ео1о§1је и пПаПе с!изе, иИга1а ри(; 1гајаот зигапј- 
$1уи бгрзко§ пагосЈа 1 оуекоуесепји петаске \'1азН и пазој 
2ет1ј1: 0КАС1 ЈОУАМОХЛС, зеГ Згрзке сЈггаупе ћегћеПпози; 
УЕиВОК ЈОГчЧС, штЈзГаг ргоз\;еге ј уега; ВОзКО ВЕСА- 

• КЕУ1С, зеГ ос!е1јепја зресЈјаЈпе роћсјје 1Јргауе §гас!а Вео- 
ч^гас1а; М1Е0УА^Ј Р0Р0У1С, иргаупјк 2а\;ос1а га ргЈпис1по 
уазрћапје опПасћпе, рге(:$ес1шк »Апикотшпзиске Пб*е« и 
Вео^гаНи, 1 с!ап згезко^ »Апикотит$иско§ ос1ћога« и бте- 
с1егеузкој Ра1апсг; КАТКО РАКЕ2АМ1М, поујпаг; Ог. ООКО 
бћ1ЈЕРСЕУ1С, сЈосеп! ипЈуеггкеГа; Ог. ОКАСОЈћА 08Т0Ј1С- 
Р0Р0У1С, 1екаг, з!аге51па 2еп$ко^ 1п1:егпа(:а; УЕбЕћћЧ1 КЕб1С, 
\газрП:ас; 1УАМ М1ЕАС1С, уазрћас; РКЕ01бЕАУ 1<ивиК0У1С, 
уазрЈГас; МОМС1ћО КТ0УК0У1С, рјзаг 1Јргауе &гас1а Вео^;гас1а, 
роћс1$к1 котезаг $а 12уапгес1п1т оу1азсепјЈта и 2ауос1и 2а 
рппиПпо уазрћапје опПасПпе; ВА\Т1С, с1П0УПЈк бб-роПс1је рп 
ОгГзкотапсП и бтес!еге\;зкој Ра1апс1; КАОА^ СКШ1С1С, 
котезаг (Јргауе &гас1а Вео.^гаПа; а 2аИт \ ргес1а\;асј и отот 
»2а\*ос1и«, кој! зи иорзсе ро2па!Ј ог^ашгаГоп песПсеузко- 
1јоисе\;зке 21остаске ЈгсЈаје па гагпгт ро1јЈта јаупо^ ^пчЛа 
бгћјје; 13г. бТЕУА!^ 1УАГ\Ј1С, ћј\;зј котезаг босЈја1пе роПике 
ј пагосЈпо^ 2Пга\Пја \ Пг2а\;ш' зауетјк; М1ћОбЛУ УАб1ћЈЕ- 
У1С, Јпгепјег; 1п&. б1МЕ0.\Т КЕКЕСК1, азгзГеп! 11пЈуег2П:е1:а; 
Ог. ГЛМ1ТК1ЈЕ .\ТАЈ0А.\Т0У1С; УћА01М1К УШ1С, ргоГезог.

Оггаупа котшја, с!а1је, и!угс1ије као 12с1ајпјке пагос1а 
з!ес1еса Пса, јег зи ј$1а аки\;по исез!\;оуа1а и гас1и о\'о& 2аУос1а, 
!е па !ај пас\\) перозгесЈпо рота&аЈа окира!оги \ гехпп ПгЈс- 
ко& ј тога1по& и&пје!а\;апја 'орга\;с1а\’а1а \ исугзсЈУа1а: 
0г. ООКО бШЕРСЕХЛС, сЈосеп! 1Јп1Уег211е4а; КАТКО РАКЕ- 
2А1Ш поушаг; Ог. М1ћ1СА ВОСОАћЈОУ1С, ргоГезог и реп- 
21Ј1; ЈОбЈР МАКИб1С, 1<а1оПскј газрор, уазркас; М10М1К 

' 01ЈВАК, ргауоз1аупЈ зуезГепПс, уазрПас; МАК1бАУ РЕТК0У1С, 
котапс1ап! 1јоНсеу$ко& II с!оћгоуо1јаско& ћа!а1јопа; М1ЕЕМА 
бТ0ЈА]\0У1С, зир1еп!, уазрћас; РАУћЕ МК1Т0У1С, уазрћас; 
21У0КА0 Јћ1С, уазрЈГас; ОћЈбА^ РЕЈС1С, уазрЈГас; БКАОО 
0ЕК1К0ША, зГисЈеп! ГеоЈо^је, уазрћас; В0С13АМ С0б1С,
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уабрКас; АМА ЈА21С, уабркас; М1ККО В1Ј01М1К, паЉопик 
тибкое ш1егпа(а; 20КАМ М1СЕТ1С, ас1тт1б1гаиупј сЈпоупЈк; 
КАООУАИ СОМ1С, ас1тпиб1гаиуш сЈпо\п[к; М1ШТ1М БОКО- 
8СОУАС, ркотас-ЈхсЈајпЈк.

Отгаупа копшјја, пајгас!, и^угсЈије као пагос!пе пергјја- 
1е1је б1ес!еса Пса, роб(о би јб!а ргиха!а окира^оги 1 пје&оујт 
рота&абмпа тогаЈпи ротос и пјјћоуот р1апбкот рогоћЦЈ- 
уапји бгрбко^ пагос!а, јег би багас!Гуа1а и и$(апоУ1 кО(ји би 
окира(ог \ пје§ОУ1 рота^аа б1УопИ гасН. (егопбапја бгрбке 
опПасНпе: Ог. ЈОУАГч1 ТС1САКОУ, с!осеп1 11шуег2!1е(а; Ог. 011-% 
$АН РОРОУ1С, ргоГебог (ЈпЈуегхкеГа; Ог. 2АККО 5Т1ЈРАК, 
с1осеп( 1Јп1уег214е(а; Пг. УЈЕСЕбЕАУ 2АКОЕСК1, ргоГебог 1Јш- 
уегхкеГа; НКУОЈЕ МАСА21МОУ1С, бауеГпНс бгрбке хајесНпсе 
гас!а; Иг. М100КАС СКВ1С, ргоГебог НЈшуегаГеГа; ЈОУАН 
КАРАЈ1С, рго(Об1ПС1е1 тапабВга Угасеубтсе; М1КОИ ЈА1\Т1- 
С1ЈЕУ1С, 12 Саска; 1п§. КАТ1ВОК 01ЈК0ЕУ1С, сшоупИс 
МпшГагбГуа ргоб\*е1е; УОЛбЕАУ СУЕТКОУ1С, по\ипаг \г Ко- 
гога; М1ККО УЕАНОУ1С, по\таг; ЛА100КАС ООКОЕУ1С, 
V. с1. с!е1оуос1е 2а\*сс1а; ВКАН1ВОК ООКОЕУ1С, ас!тт. стоУ- 
шк; ВКАНКО ЈЕКЕМ1С, сНбС1рПпбкј бГагебгпа;, УА51ШЕ М1- 
ЕОЈЕ\/1С, уабркас; УЕАБАН В1ЈЕ1ЈС, уабркас.

Оггаупа котШја бтаГга с!а б\ч о\*ј уабркасч, пабГа\гт*С1', 
ргесЈауасј \ об(а1о обоћ1је 2а\*ос1а га рппис1по \*абрИапје от1а- 
сПпе, као ј роПсЈбк! котебагј, рогес! Гебкјћ гГостаса ЈОУА- 
МОУ1СА, ЈОН1СА, ВЕСАКЕУ1СА, иОТ1СА I НЕ01СА тогаји 
Ши бГго^о каХпјет ха буој Јостаскј гас! ргета пабој от1а- 

* сПш.

5екге(аг Ог/.аупе копнбЈје, 
Е)г. 1уап СгдЈс б. г.

РгеСбеНпПс Ог/а\Јпе копибјје, 
Ог. Оибап Нес1е1јкоу1С б. г.

12*
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бАОРбТЕШЕ ВК. 11
Оггаупе кот^бЦе га и*угсНуапје г1осЈпа окира!ога 

1 пјПшуП! рота&аса

1\Та обпоуи Нокитепаи 1 бУеПосапб!ауа која је рпкирПа 
сгпо^огбка 2ета1ј$ка кот&ја, Оггаупа когтбЦа иитПије с1а 
$и П;аНјапбк1 окираШп росЈпШ тазоупа гуегб!;уа пас! сгпо^ог- 
бкјт пагос1от и сПји пје&оуо^ ип1б(епја.

1г та1епја1а коЈ1 је 1:ек с!еНт1спо рг1кир1јеп \чсН бе с1а би 
ПаПјапбк1 окира1ог1 га угете окирасјје Сгпе Соге бато и бге- 
20\чта п1кб1скот, Негапбкот, ко1аб1пбкот 1 <Зат1оу&гас1бкот 
б1ге1јаН Нег ргебиПе 393 Нса, ба ргебиПот 62, ос1уеП и.т1егпа- 
сјји 2079, бПоуаН 10 гепа, -гараНП 2428 киса и угеПпобН ос! 
1.213,657.671.— ргеПгаШП! сНпага.

Ро тб1гиксјјата МиббоПпЈа, а ро пагес1епјјта ^иуегпега 
МА220и\Т1-а, 1 РШ210 ВШОкНа \ пјјта ро1стјешћ §епега1а 
Р1УА1\1-а, РКАМСЕ5СО 2А\Т1-а, СЕКМА1\тО МА1\тЕКО-а, МА- 
К10 РКАМСЕ5СН1М1-а, ШКЕ\Т20 У1УАЕ01-а, 5ШУ10 ВО- 
М1Н1-а, ј рикоупјка СОСС1А ипјб^ауапо је б1апоупЈб1:УО Сгпе 
Соге рос! бУ1Ш 12^оуопта. Рипи роПгбки ПаПјапбкЈт окира- 
1опта и 1от ипиПауапји сгпо&огбко^ пагосЈа ргпгШ би се1- 
п!с! БКА2:Е М1НА1ШУ1СА рос! перобгеПпот котапс1от 
ВАЈЕ 5ТА\Т1б1СА.

5ресЈја1по га пјкбјск! бгег Оггаупа котјбјја и(лгс1ије 
б!ес!есе г1обЈпе окира(:ога 1 пјјИоуШ рота&аса.

ИаНјапбкј окира!ог! ип1б1ауаји пагос! П1кб1скоб‘ бге^а
Ос1 с!о1абка ПаНјапбкШ уојп1ћ јесНпЈса и Сгпи Соги, и 

аргПи тебеси 1941, ра <Зо каркиШсЦе ПаПје, и бер1етћги 1943, 
и шкб1<5кот бгеги рос1пјеп1 би бИаћоуШ 21осјп1, ос! којјћ је 
ге&1'б*го^ап 1 и!угс!еп бато 1гуеб1ап с1ео.

I



ГРААСКА БИБЛИОТекД
„РАД2ЈЕ- Д0Г.Г НОВКЋ^З

715СКО/;АП
баорЛепје 1зг. 11

1Ј пЈкбЈбко.ј орбКш (ИУ121.је би $е бшепјјуак, аИ би бУе иђ|ја1е
1 р1јаска1е
1Ј мкжкој орзИт $и јескшсе Ца1јјап$ке дтгце. »Ме- 

ббјпа« рос! котапс!ош р.рикоупПса СА1, и угетепи од 1 та.ја 
1941 ра с!о 1 ау&иб!а 1941, пПегшга1е 21 Псе, оП којјћ бе \та- 
Шо бато бесЈтого.

ЈесПшсе дтглје »Сасс1а1:оп с!е11е А1р1« (СгауаИа гобба), 
с1 ј 1 је котапс1ап1: ђјо сИ\чх1бк1 §епега1 Р1УАМ1, 1 каНјапбка је- 
сИпЈса XV. »бесопсЈо §;гирро а1р1П1 с!е11а Уа11е« рос! котпадот 
рикоупПса РЕ22АИА т1егшга1е би ба (егкопје оуе орбИпе 
10 1јисН, ос! којјћ бе бато јесЈап угаНо. УојпЈс! ртћ ЈесИп1са 
бНе1јаН би је<1по§ соуека ћег јкакуо^ 1брћа, а с!гидо& би рос1- 
<уг^П хуегбкот тисепји 1 пакоп 1о&а &а ићШ. •

ЈесИпЈсе каНјапбке сИушје »Тагго« рос! котапдот ри- 
коупИса СОСС1А, и угетепи од 1-Х-1941 с!о 15-111-1942 1п1:егп1- 
га1е $и 207 обоћа тес!и којјта 57 гепа. Мес1и т1егтгатт ћПо 
је 6 с!есе 1 8 б1агаса. Ос1 о\чћ 1п1:егп1гап1ћ б!ге1јапо је ћег рге- 
бис!е, а ро пагесЈепји §иуетега Сгпе Соге РШ210 В1К01_Л-а, 
па СеНпји 25-У1-1943 ре! 1 јисИ, и Карјпот ро1ји ЧакоПе ре1, 
и ОапПоу&гаНи јесЈап, а и Рос^опа 1 Хепа.

ЈесИп1се каНјапбке сИу121Је »Реггага«, сф би котапПап! 
и 1о \;гете ћШ РКАКТСЕбСО 2АМ1, сИ\ч21бкј с!епега1 12 Мо 
с!епе; СЕКМА\тб МАМЕКО, Птибкј с1еиега1 12 Р1етоп1а; 
РКАГчТСЕбСН1КТ1 МАК10, сИуЈгЈбШ с1епега1 12 МосЈепе; и \те- 
тепи ос! 15-111-1942 с1о 1»-VII1-1943 1п<:егп1га1е би ба 1еп1опје 
п1кб1ске орбћпе 30 гшгшћ §гас1апа. Ос1 Нћ 30 угаШо бе киа 
10, а јесЈап је ћег ргебиПе бНе1јап и Кар1ПОт Ро1ји, 25-У1-1942 
ро пагесЈепји Р1КС10 В1КОћ1-а, с!ок .је 0б1аНћ 19 јоб и 1и1ег- 
пас1јј. — 27-У1-1942 уојп1С1 1е 1б1е сНушје бНеЦаИ би ћег рге- 
бис!е па теб!и гу. »Рос! Тгећјебот« 16 1јисИ, јеПпо^ Песака 1 
1п 2епе.

Опчгјје ИаНјапбке кга1јеУбке уојбке би бе тепј-а1е, аН 
бе пјје тепјао б1б!ет: тјпп §гас1ап1 би гуегбкј тисет, $1аИ и 
копсеп(:гас1опе 1о&оге, ић1јат ћег ргебиПе, а пјШоуа 1то\чпа 
ћегсЈибпо рЦабкапа. бато па 1егПопј1 шкбјске орбИпе ор1јас- 
капо је пагосЈпе 1то\ипе и угесЈпобИ ос! 20,000.000.— ргес1га!- 
П1ћ сИпага. 1Ј р1 јаскј бе 1$1ак1а пагосИо сН\м21Ја »Сасс1а1ог1 
с!е11а А1р1«.
И орбИпј рје§1уаској — с1ги^е сНушје аН 1б1а пабНја 1 21оИт

РосеИсот ауо*иб!а тебеса 1941 досНпе с1об1а је и рје§1- 
уаски орбИпи НаНјапбка сН\ч2Јја »Сасс1а1оп с!е11а А1р1, С1Ј1 је
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котапс1ап1 1з1о сИУ121бк! с!епега1 Р1УАКЧ, \г беуегпе ИаНје. Уој- 
П1С1 1е сИушје ићуаНИ $и 12 $е1а Сегоуа 1 2а§огка 8 1ји(ЈЈ, тес1и 
коЈ1та јесЈпо^ $1агса рфко 60 §осПпа. Ос1 о\чН $и сЈуојЈса ћех 
ргебшЈе б!ге1јапа, јес!ап и СеНпји, а <Јги§1 и Ваги, ро пагес1епји 
§и\гегпега Сгпе Соге МА220Ш\Ч-а; сЈуојЈса $и итг1а и 2а1\'оги, 
скојка би бе угаШа, а ЦуојЈса би јоб и јп1егпас1Ј1. Тот рп- 
Нкот би НаНјат ор1јаскаН тпо&е кисе.

27 бер1етНга 1941 уојта НаНјапбке јесНпЈсе »бесопсЈо 
§;гирро а1рјп1 с!е11а Л/аПе« рос! котапсЈот рикоушка РЕ22А^А, 
12 беуегпе ИаНје, гараПН би и бе1и Мес1ес1е 15 киса, 1 иђШ ск'а 
соуека. ^апезепа б!е!а 1211051 560.000.— ргес1га1шН сИпага. —

\ ' '

0\'а сЈапа кабП1Је 1а 1б1а јесНшса гараШа’ је и бе1и б1и1нса 13 
киса и УгесЈпобИ ос! 620.000.— ргес!га<:п1ћ сИпага, ргеШосЈпо Ш 
ор!јаскаУбЈ.

РгШкот јгугбепја о\чН 21оапа НаИјапбки уојбки је уосИо 
сгпо^огбкј берагаНб(а, ЈгсЈајпЈк КАООЈ1СА РАООУ М1КСЕУ1С.

1б<о& сЈапа уојпјсј На<а1јопа 12 »бесопс1о ^гирро а1рЈП1 
(Је11а УаПе« и бе1и РаргаШ гараНН би 16 киса. Тот ргШкот 
ићуаШј би јес1по# соуека 1 тисШ §:а пајб<га§пЈј1т тиката: 
раНН ти коби, сираП хиће, гаћасЈаИ ј^1е рос! пок<е, <Јок иб!ес!

■ 1
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Ш1 хуегбкИт пшсепја п1је ЈгсЈаћпио. 1Ј 1от бадЈбНбКот тгсуа- 
гепји исебГуоуаН би Н:аНјапбк1 оПскп хајес!по б уојшсппа. Иа- 
Нјапј би ро(рип.о орЦабкаН бе1о. б1еГа^ папе(а рЦаскот 1 ра- 
1јеу1пот 1хпрб1 1,Н5.000— ргесЈгаПпћ Јтага. — 0\'а с!апа ка- 
бпјје 1б1а НаНјапбка јесћпЈса гараШа је 6 киса и бе1и Кипаки 1 
Ро\ијј ј рр1јаска!а јтоујпи зе1јака Нћ бе1а. Напебепа §(:е1а 
1гпоб1 780.000.— ргес!га1п1ћ сћпага.

20 Гећгиага 1942 уојпјсј каНјапбке сИу 121је »Тагго« рос! 
котапс1от рикоупПса СОСС1А и бе1и 51ић1сј браНН би јеЈпо.? 
бГагса па 1отас1 ргес1 пје^оуот. кисот, а 1 бГагЈси \ 7 б!агаса 
роћШ. Оуе хепе, ос! којјћ је јесЈпа ћНа и с!ги&от бГапји, бНо- 
уаН би гесЈот б\и уојпјсј, с!ок шби и тиката 12даћпи1е. — 
Роб1е Го&а би НаНјапбкј оПагј ор1јаскаП јтоујпи, патјгпјсе 1 
око 2000 §г!а кгирле 1 бНпе бГоке, и угедпобП ос! 2,460.000.— 
ргесЈгаћлћ сПпага.

17 Гећгиага 1942 јесНтсе ИаНјапбке (Цушје. »Реггага« 
рос! котапсЈот сНуНгбко^ &епега1а Ргапсезсо 2ал/-а, 12 Мос1епе 
рораШе би 25 киса и беНта 5еП§1е, 2а§огак, МПојеу1с1 1 Оге- 
побНсе, ор1јаска1е 1то\чпи бе1јака, о!ега1е 100 ^г1а бкпе 1 
кгирпе бГоке. УгесШобГ ргЈбЈпјепе бГеГе 12поб1 1,200.000.— 
ргесЈгаПић сПпага. ЈеНпо^ бГагса би ићШ ргес! пје&оуот ки- 
сот, а јесЈпи бГапси браПН па 1отасЈ. 1бГа 1а јесПшса ићПа је 
биГгасЈап и бе1и Сегоуи јес!по§ бГагса ос! 80 ^осПпа, а и Во&а 
Ната 1 Сегоуи рораШа 24 кисе, ор1јаска1а бУи рокгеГпи 1то 
\чпи 12 киса 1 оГега!а око 500 ^г1а кгирпе 1 бкпе бГоке. Угес1- 
поб! рпбјпјепе б1е(:е 12110^1 1,400.000.— ргеНгаГшћ НЈпага.

7 ји1а 1943 уојп1С1 каНјапбке сП\ч21Је »Реггага« рос1 ко- 
тапс1от с1т21бко& с!епега1а МагЈо Ргапсебћ1п1-а, 12 МосЈепе, и 
бе1и кебко\чт ОоНта гараПП би 15 киса 1 ор1јаскаН 1тоути 
бе1 јака и угесЈпобН ос! 1,700.000.— ргесЈгаћпћ (Нпага. 1Ј бе1и 
Мес1ес1ети гараНН би 16 киса 1 оГегаП 15 1јиШ, гепа 1 с!есе. 
НаПјапбке ћапсШе ргесЈуосПН би сеГп1С1 Огаге МЈћаПоуГса ро<ј 
4чотапс1от кареГапа ОГЈбАНА М1ВАТОУ1СА 12 Вје1орауПса. 
Оу1 12с1ајп1С1 брге^П би бе б пајуеат ПгеНПта па§е& пагоПа. 
01У121ја »Реггага«, 112 рипи ротос сеГпПса коЈ1 би ргокаг^аН 
1 1оуШ 1јис1е, ЈпГепнгаН је бато 12 рје§1Уаске ор§Нпе 118 1јисИ. 
РгШкот ПаПјапбке каркиНсЈје иаНјат би П1 ргеПаП Нетс1та, 
коЈ1 би пеке б!ге1јаН а пеке оћебШ, а сеПг1 обоће би јо§ и 
ЈпГегпасЈЈ!.

II б\чт 0У1т б1гаћоуШт 21оап1та, 12УГ§етт пас! сгпо- 
^огбкпп пагоИот рје§јуаске ор§Г1пе, гајеПпо ба Уојп1С1та 
каћјапбкШ (ИУ121Ја »Реггаго« 1 »Тагго« исебГуоуаН би 1'бе1п1с1



Пг/.аупа коппзЦа176

БКА2Е М1НА1ЕОУ1СА,рос1 перобгес1пот котапс1от рикоупјка 
ВАЈЕ $ТАМ1б1СА. Сеипсј би бе {акппаН б ПаНјапбк1т \'аг\'а- 
гјта ко се \пбе јасЈа иапеИ ттит бе1јасииа сто^огбкЈН бе1а.

. :
» • .I

IОРВОд омјОаС.г.ЈКЦј кллоиашгл 1а родаог.гсгз
[ • отојв оипшв оЂатвгијеае г

I ЈОВ1ПН. л.т:

1) — Вв ое то>11^1 ћо*конргог’1о1ги ћогћи ргоИТ коагап12оа 1 коаи-
*и Стој СоП 1ов пајтесев овЛЈшхаго<1пов пврг1јо1о1Ја. (г • Ч ’

■

2) - УоДЈа ОДгвДа СгаовогаК1ћ Кас1ооа1Ја1а 1» Ро^воПсв 1 2*11по Ј 
2а1а, Рикотт&1к Вајо Ј. Ј1ап1а1с, Ђ11о 11спо 111 ргеко 
оаока коЈа оп <1о1о&1гп, Д>111 и о-с.1ло-.- коп^еЈсби ос. 01отпов 
КоглшЈош 11и11Јопак1ћ Тгира и !гпој Сог1 га втв арогигипо о 
1гтоДјвпЈи гаЈв<1п1око игс1Јо и Оогђ1 ргоИт коггип1ггл и 
ОгаоЈ аог1;

3) - Ва ов 1* рокгвга робрило 1ак1јио*111 атоки ро11с1ки а }лЛ1по
оа!ајв ћогћа ргоИти ко:ид1гла и ГтооЈ Јог1;

4) - 1*а11Јапакв Ггиро о<1гмтагоо гв<3 1 роге<1ак и пгоо1гл, г.
ро авИсл отај гл<Ја\ак ов\*г1Јл оо агло/р>гак1л пао!ош)11о- 
*1гл. аЧо оо '6100 а1ф!гиоа(1 ка-.ип 1као 1 оп!ћ агбог1Ја, зпо- 
гасидпо оо ав ро4ЈвИ;1 гаЈаЛко;

I ;4
;
I I:

■

; г:I
:
1
;

ћвг оћг!га ил копаоп! 1лћса га*а,3) • Спхо^ЈОГск1 пао1ош«11п*.ф
4 поо« иробгсћШ п!ка<1 идј^/го5жТ 1(а11.1аш:кхћ бтора. !

!
17г и^.аЈшапо ^»овботапЈо, рот^ах впЈо 1 1ојпЈпсдб з1г1к1ш> со г.о 
ав рг!<1гаатп11 рг1л1Јпп1ћ о^атсга.I :

Г 0 <3 6 о I* 1 о п , 6. Сгијхи 19*2.

ј\1/3 ј.&,/Н+У*«',*1.-
'7

и го;о''-еал 
" ИјЈЈШI. ЛРЧ 1Н *)<<* •:

: 'Ј0 '

81. 15. — Гак.чЈтП бе<п1гкок идоуога о загас1пј1 .ча ИаПјапЈша



ГРААСКА БИБЛИОТБКХ
„РАДОЈЕ тШШт

--------- ЛЕСКОЗАЦ--------------

II јапиаш тебеси 1943 се^тсј Огаге МЈћаПоуЈса рос! 
котапс1от ВОСОАНА РАЈОУЈСА 12 Вје1орауНса ићШ би с!е- 
Оп рагОгапа и јесЈпој респи и $е1и Вебкоуе Оо1е, ра 1ћ тг1Уе 
па копјјта бпеН и 1о§ог ј{аНјапбке <НУ121Је »Реггага« 1 га пј1- 
ћоуе &1ауе рптШ па&гасЈе .и поуси.

Тако би 12ГосИ — се1п1с1 рота&аН НаНјапбкЈт <Ј2е1аНта 
и иш&ауапји па§е§ пагос1а, б1о би оп1 пагЈуаП »ћебкотрго- 
тјбпот ћогћот ргоОу котипјгта«.

баорб1епје ћг. 11

II орбОп1 1гераској НаНјапј 1 се1п\сј 1акписе. бе ко се У1бе * 
г1а папеЦ пагоНи

Тебко је гесј која је ИаНјапбка дтг\\а &ога, ћегсЈибпца, 
која је ростПа у1§е г1оапа, јег $и НаПјапбк! уојпјсј гасНН ро 
тб1гикс1јата Уос1а јеПпо^ ге21та сјјј је сПј ћ1о с!а итбН паб 
пагос!, а ићцаН би 1 ћег пагес1епја, 12 /ЈосЈпаско^ се!а.

АП би 1б1о 1оНко 21а папеН пагос1и 1 се1тсј ОРА2Е М1- 
НА1ћОУ1СА, којј би ИаНјапбкЈт окира!ог1та б1игШ као уо- 
сНсЈ, ргокагјуасј ј баисебпјсј и угбепји 21ос1па.

•51. 16. — Вгаса ро /ЈоСЈпи — НаНјапбкј уојпјк I Се1п1к И. М.
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Кага1з1шег1 (Иу121је »Реггага« и ји1и 1942 ићарзШ зи с!уа 
ео\гека и $е1и Вгосапси 1 ро§1:о $и јћ §осНпи с!апа <МаН и 1п1:ег- 
пас1]1, $1ге1јаЦ зи Ш ћех ргези<1е 25 јипа 1943, а ро пагесЈјепји 
Р1К710 В1КОВ1-а јес1по§ кос! Н1кз1са, а ски^о^ и ВегапЈта.

Јипа тезеса 1942, се1ша Огахе М1ћаПоу1са, рос! ко- 
тапс!от роНс1$ко§ апоупЉа УВАОЕ ОАНОАбЕУ1СА 1 ВћА^А 
РЕб1КАКТА па 1егНопЈ1 оус орзИпе ићуаИН зи 6 2епа, 1 с!е1е 
1 6 тизкагаса 1 ргедаИ Ш КаНјапзкој <Ну121Ј1 »Реггага«, ај1 је 
котап4ап( РКАКТСЕбСО 2А1\Т1, (НУ1213к1 с1епега1, 12 Мос1епе. 
0<1 ић 6 гепа је<1па је, гајес1по за с1е!е1от, $1ге1јапа ћег рге- 
зис!е ро<! Тгећјезот ко<Ј ћИк§1са, 1п зи роз1е карки1ас1је ри- 
з(:епе, а <Ј\ге зи ]оз и ш(егпаај1 кос! Нетаса. Обзез! ићуасепП! 
тизкагаса ]ес!по& зи 27 ]и1а 1942 ићШ Уо]тс1 дтгце 
»Реггага«, ]ес!ап ]е ро пагеб]еп]и Р|1К21А В1КОћ1-а з1ге1]ап 
25 ]ипа 1942 па Мо$(ап1С1 и ћН21П1 КТ1кз1са, <Јуа зи јо§ и т*ег- 
пас1]1, а с1уо]1са зи ри$1епа.

1Ј ји1и 1943 ићуаНП зи сгпо^огзкј зерагаПзћ* рос! уос!- 
з1уот АОКАМОУКЈА ВОбКА \ УШОУГСА бРЈНА с\\'е Јеуојке 
1 јесЈпо^ соуека \ ргесЈаћ јћ ј^аНјапзкој сН\Н21Ј1 »Реггага«, ајј 
је котапс1ап1 ћш МАК10 РКА1\ТСЕбСН1КТ1, сН\ч21’зкЈ с!епега1, 12 
МосЈепе. б\;е 1гоје зи ћШ и ш1егпасјј1 с!о карки1ас1је ИаНје 
ј (ас!а зи ргесЈаН Нетата којј зи јћ з!ге1јаП и Рос1§опс1 и )а- 
пиаги 1944. — Озтт 'оуо (гоје уојша НаИјапзке кга1јеу$ке 
сЈтгЈје »Реггага« роћарзШ зи 1ас1а 15 озоћа, о<ј којјћ 4 гепе 
ј 1 <Је1е ос! ^осНпи с!апа. 0\го с!е!е је итг1о и сеНпјзкот га- 
(уоги, а <ј\-а со\гека зе па1аге јоз и Јп1егпас1јј, с!ок зи зе оз1аП 
\таНП кисата. — Итпја »Реггага« ос!уе1а јеДот ргШкот . 
12 гисНпзко-^гераске орзПпе 65 ко1а за оргетот. 1Ј зујт оу1ш 
21оапЈта ПаПјапзке кгупјке \ р1јасказе рота&аН зи с1отас1 
12<ј(ајп1С1, сгпо^огзкј зерагаПзП 1 се1п1с1 Огаге МЈћаПоуЈса.

6 ји1а 1943 уојш*С1 јесЈпо^ ћа!:а1јопа ПаПјапзке сћујгјје 
»Реггага« које зи уосЈШ сеШЈсј Бгаге МЈћаПоуЈса рос! котап- 
сЈот МШАТОУ1СА Б1ЈбА\тА 1 ООМА2ЕТОУ.1СА ЈАСОбА, па- 
гесЈп1ка, 12 Вгосапса, В1.А2А РЕб1КА\тА 12 КисНпа 1 И1КОВЕ _ 
МАЕОУ1СА 12 Вапјапа, рораНП зи и зеНта Рошкуја 1 Вго- 
сапси 27 киса 1' орЈјаскаП јтоујпи тпо&Ш зе1а. •

Рпапјепа з!е(а 12П051 3,500.000.— ргес1га1пШ сНпага. Тас1а 
зи 1ЧаНјап$к1 уојпјсј па сеППбки сЈепипајааји ићарзШ 4 со- 
уека, осЈ којјћ је пагосћо јес1по& зЈтаћоуко 1икао 1 тисчо пекј 
КаНјалзкЈ кареЈап (та!еп, Пећео, перо2па*о& ппепа).

ШК8
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21оапа-Уојгиа каНјапзке кга1јеУбке уојбке ишб!ауаП би 
бУе. 1Ј поуетђги 1941 шПбШЈ би обпоупи бко1и и КисПпата, 
ор!јаскаУб1 ибри! пекоНко киса.

Тако би уојша НаНјапбке кга1јеУбке уојбке и па§и 
хет1ји сЈопобШ буоји кикиги, која је гпасПа бшг!: 2а НПјасЈе 
па§Н1 1 јисП, копсеп1гасЈопе 1о§:оге, рора!јепс кисе \ §ко1е.

!

■

|

81. 17. — КаНјаш ј&гаји ко!о око Ије1а иНЈјепо^ 
^ПкоЈе Иигкоујса ј с!ги^о\'а

II орбкш §таНоубкој — га ипШауапје пагоПа иро1геН1јауаи1 
би 1 аујош
Ки§;а, која бе гуа1а каНјапбка кга1јеубка уојбка, 1§1а је 

бУ0Ј1Ш »габ1ге1ашепита« геПот 1 ишб!ауа1а геНот, б1б!:ета1:бк1.
10 ји1а 1941 кагаШшеп сНхчхЈје »Меббта« иИарбШ би и 

СгаИоуи 2 соуека оП којШ је јесЈап б!ге1јап и Ко1оги, 20 а\;§;и- 
б!а 1941 а 6ги^\ је 1 бас!а и ш(егпас1Ј1. КотапПап! о\НИ кага- 
ђјпјега Шо је НаПјапбкј оНс1Г АМТОМО ЕкАШ}1, \г Сепоуе, 
1 оп је 1 па бис1епји ШгеИо о\'а с!уа иИарбепа соуека.

Јес1па јесПшса НаНјапбке сИ\Н21Је »Сасс1а1ог1 Пе11е А1рк< 
и аУШ81и 1941 иИарбПа је 12 оуе орбкпе 4 боуека ос! којПг је 
јес!ап б!ге1јап па СеИпји, а 1гоЈ1са би бе угаШа киа ро§1о би
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12с1г2а1а &осНпи с!апа и ш1егпаај1. Тот ргШкот уојпјсј (е 1б(;е 
јесНтсе гараНН $и ре! киса 1 обпоупи §ко1и и Сгаћоуи, тпо^е 
кисе ор1јаскаН, 1 ос1уеН и пиетасјји 20 гепа 1 б!агаса. — Кад 
$е оуај г1ост осН&гао, котапПап! сН\ч21Је »Сассикоге с!е11е 
А1р1« ђт је сИушбк! с!епега1 Р1УА.КЧ.

8 бер!етђга 1941 уојгисј НаНјапбке кга1јеубке сНуј/ије 
»Меббта« ићуаНН би и СгаћоУбкој брШ 2 со\;ека 1 з!ге1јаН Ш 
и Сгаћоуи. Та 1б1а јесНшса ићуаШа је и беНта око Сгаћоуа
1 гепи 1 15 тибкагаса, ос! којјћ је јес!ап б(ге1јап па СеНпји,*
2 игиг1а и га1\;оги и ЦаНЈ1, 7 бе \таШо кис1, а 5 је јоб и т- 
(егпас1Ј1.

Оесетћга тебеса 1941 с!об1а је пека јесНтса ЦаНјапбке 
кгаЦеУбке уојбке 1 и зеНта око Сгаћоуа рораШа 180 киса, 
ићНа 2 б!агса, 2 гепе I 1 де!е ос1 13 §о(Нпа, а т1ет1га1а 13 
обоћа. Ор1јаскапа је 1то\;1па тпо§Ш бе1јака, о!егапо 350 §г1а 
бкпе 1 кгирпе б!оке 1 50 копја ба оргетот. УеНапа рпсјпјепе 
б!е1е 12ПОб1 4,000.000.— ргесЈгаНнћ сНпага.

2а ипЈб^ауапје пагоЈа иро1гећ!ја\;а1а је НаНјапбка кга- 
1јеУбка уојбка б\;а згес!з(уа: пог, копорас, рибки, тЦга1јег, 
о^апј, екбр!о21У, ра 1 пајтосЈегпјји гаћш (ећпјки. 6 таја 1942 
НаНјапбкЈ аутт’ ћотћагсЈоуаћ’ би С1\;Ппо .б1апоупЈб1\;о и Сга- 
ћо\;и. Ро^шиЈо је 14 обоћа, тес!и којјта 3 гепе \ 1. с!е(е, 10 
киса је шнбСепо а 20 обСесепо. Угес1поб( рпстјепе б!е(е 1211081 
3,000.000.— ргеПгаОпћ сНпага.

1Ј б\гети оуоте сеПпа Ога^е МЈћаПоуЈса ргигаН би НаН- 
јапбкој кга1јеУбкој уојбсј пајуеси ротос. 1Ј (оки 1942 се1пјс1 
ј берагаНбН КК5ТЕ РОРОУГСА роћ\;а!аП би и о\;ој орбИиј око 
300 тибкагаса, 100 2епа 1 92 с!есе 1 ргесЈаП јћ НаНјапзкој сН- 
У121Ј1 »Реггага« и 1\јкбјси 1 сНуЈгјјј »Реги^ја« и СеНпји. Ос1 о\;1ћ 
роћ\*а1ап1ћ 1јисН ро гагтт 1о&опта итг!о је 5 1јисН, а 4 би ћех 
ргезиПе б!ге1јапа и Рос^опа, СеНпји ј ЛНкзЈси, 82 $и јоб и 
ЈпСегпасЈјј, а 0б1аП зи пакоп диул& га!\;ога риз(ет кисј, 121111- 
гепј &1ас1ји, ћоЈезт’ 1 позес! па зећј 1га§оуе тисепја.

11 орбНпЈ гирбкој
ЦаНјапбкЈ ауЈоп1 ћотћагсЈотаП зи и аргПи 1942 зе1а и\;го- 

ујсе, 51аго зе1о \ Угзпо, ићШ 9 озоћа, ос! којјћ 5 гепа, 2 с!есе 
1*брос! 10 ^осНпа 1 2 тибкагса \ шпзИП 2 кисе 1 обпоупи §ко1и.

1Ј јипи 1942 сеСпЈсј Бга^е МШаПоУша, сјјј је Уос1а ћ1о 
ро!рикоушк А1\ОК1ЈА ООКОУ1С 12 2ире, роћ\;а(аП зи 20 
Јјидј ј ргесЈаН јћ ЦаНјапбкој сНуЈгЈјј »Реггага«, ајј је котап-1

I
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дап* 1)1о РРА1МСЕ5С0 2АМ. 0с1 оујИ роћуа1ашћ 1јисН УгаШо 
зе кис1 7, 8 је јоб и шСегпасф, а пјјћ 5 је $1ге1јапо ос1 уојпјка 
сИу121Је »Реггага«, рос! Тге1зјебот,,27 ји1а 1942.

* Росе1кот јипа 1943 уојпјсј каПјапбке сН\'ШЈе »Реггага«, 
рос! котапсЈот сНуј/лбко^ с!епега1а МАК1А РКАМСЕ5СН1М1-а 
12 Мос1епе, гајесЈпо ба се^пјсјта Ога/.е МЈИаПоуЈса рос! котап- 
Пот 0118АНА М1ЕАТ0У1СА, карекапа 12 Вје1ора\'Пса, роСЈпШ 
би и оуој орб«п1 б1гаНоуИе 21ос1пе, гараПН 670 киса и угеПпо- 
бН ос! 65,000.000.— ргеЈгаШЈН сНпага, роНШ 80 обођа, тесЈи 
којјта је ћПо беПтого та1о1е(пе с!есе, 28 2епа, а об(а1о уесР* 
пот б(агаса ргеко 60 "осНпа; бПо\'аП $и 7 с1е\;ојака, тес1и 
којјта јеПпи ос! 12 §осИпа. КаПјапЈ 1 се(п1С1 б(гаИо\'По би 
тисШ роИуа(апе 1јис1е, (икП ЈН, паћаПаП па 1102, а пајсебсе 21\'е 
ћасаП и уа(ги.

51. 19. — 8(ге1јапа т1ас!а 2епа

II орбНпј (гећјебкој

РаН(1 кисе 1 ићЦаЦ пигпо б(апоуп1§(уо — (о је ћш гаПа- 
(ак буШ П1\'121ја КаНјапбке кга1је\'бке уојбке, а кгајпј1 сПј: 
ип1б(епје.
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I) ји1и 1941 уојп1С1 каНјапбке сИ\ч21Је »МеббЈпа«, С1Ј1 је 
когпапНап! Н10 ро!рикоУП1к СА1, и бе1и Киђехјта иНШ би 1п 
бе1јака коЈ1 би гасНН кос! бУојШ киса.

1] јапиаги 1942 уојп1С1 сИуЈхце »Тагго« рос! кошапс1от 
рикоутка СОСС1А хараНН би и бе1и КићеИта 63 кисе, и \и*ес1- 
побИ оН 8,300.000.— ргескаНПк сНпага 1 роћу&каН 30 1 јпсП, ос1 
којШ би 1гојЈса Јп1:епигапа, а 0б1аП би роб1е угетепа
риб!еп1 кисата.

\Ј поуетђги 1941 НаНјапбка уојбка сН\Н21Је »Тагго« и 
беНта ВгегоуШи 1 Согпјјт Ро1јЈта ићНа је 1п соуека, гара- 
Н1а 19 киса, ор1јаска1а буи 1тоуши, о1ега1а буи б!оки, ос1уе1а 
и ш1егпас1ји 4 соуека ос! којН1 је јеНап и 2а1\гоги итго.

буак1 Но1агак каИјапбке уојбке гпаао је бтг! 1 11111- 
б!епје.’Уо]п1с1 сНУ121]е »Тагго« и Гећгиаги 1942 гараНН би и 
бе1и Ога^оуој Иис1 16 киса, ор1јаскаН б\7и рокгеШи ииоуиш \у'• 
бе1а Бга^оуа кика, Согпје Ро1је 1 Вгегоујк (и \ гес1нобН ос! 
7,400.000.— ргеНгаиПИ сЈЈпага), гапШ 12 шИга1јега 7 обоћа ос! 
којШ 1гоје Не,се јброс! 14 ^осНпа. 1б1а сНујгЈја ЈороУбкЈт §га- 
иа^ата гараШа је 11 киса 1' ићНа. 1 со\'ека.

Опо б!о је об!а1о и бе!и Согпје Ро1је, с10УГбПа је и таји 
1942 сПушја »Репгага« рос1 котапсЈот. РРАМСЕ5СА 2А]\М-а, 
сНушбко^ Пепегат 
б\ге б!о бе то§1о. Рпапјепа б(:е1а јгпобј 20,000.000.— ргес1- 
гаШЈН сНпага. — 1б1а 1а сН\М21Ја, ићарбНа је и 1оки 1942 ^осНпе 
и беНта 51габе\чпе ј СНћауас 42 обоће, тесЈи којјта је ћПо 
гепа, с!есе 1 б(агаса. 8 бе паЈагЈ јоб и ППегпаајј. Уојпјсј ро г1и 
сиуепе Птгјје »Реггага« ићШ би и бе!и 5(габе\ипа 1гоје с!есе.

12 МосЈепе, гараНуб! 102 кисе \ ор!јаскау§!

1Ј орбНпј ћапјбкој
МјесШа орбПпа шк§1ско& бгега пгје 0б1а1а роб!ес1епа ос! 

2Уег$1а\га НаНјапбке кга1је\гбке уојбке, који би б\'ебгс1по рота- 
&аИ сеГпЈсј Игаге МШаНоуЈса 1 сгпо&огбкј берагаПби.

Кгог ћапјбки орбПпи пајб1а је ИаНјапбка сНушја »Реги- 
ј?ја« гајесЈпо ба сгпо^огбкЈт берагаНбНта ајј је Уос1а ћјо 
РОР&УЈС КК5ТО ЈгтесЈи 22 \ 23 јипа 1943. (ЈћуаПП би јеПпи 
гепи 1* роб1е г\'егбко§’ тисепја б(ге1јаП је 23 јипа 1943 па 
УПибЈта.

(Ј јипи 1942 берагаНбН КК5ТЕ РОРОУ1СА ићарбШ би 3 
соуека ј ргес1аП Ш б\'ојип #'оброс1апта КаНјапЈта. ЈесШо^ ос! 
пјјћ $1ге1јаН $и НаПјапбкЈ ктПа и Рос1&опа, а.сЈги&и (Јуојјси 
ићШ би кагаћшЈеп ћаНпата и Сеуи.
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Ојујхца »Реггага« ићуаШа је и МШбЈси јешЈи (јеуојки ј 
б!ге1ја!а је 27 јипа 1942 рос! Тгећјебош.

II ^осПш 1942 ј 1943 се(п1С1 Бга2е МЈкаПоуЈса 1 сгпо^ог- 
бкј берагаИби роћарбШ би 73 обоће, ос1 којјћ 18 2епа 1 6 б1а- 
гаса, 1 ргес!аП ЈП каНјапбкЈш у1а$иша и ГчЧкбЈси 1 СеИпји. 
УесЈпа Јћ бе пјје УгаШа \г Пкегпааје.

II јипи шебеси 1942 ИаИјапбке јесНшсе ор1јаска!е би 
шпо^а бе1а о\'е орбПпе, ос1пе\'б1 буи рокгеШи Јто\чпи, 1 о(е- 
гау§1 б\'и $1оки. б1е1а рпбЈпјепа о\ит јхпобј 4,672.355.— ргеП- 
гаШЈП сИпага.

1ј косапбкој орбПпЈ
Уојп1С1 каНјапбке сНушје »Меббта«, сјјј је котапсЈап! 

ћјо 'ро!рикоуп1к СА1, 15 јипа 1941 б!ге1јаН би и оуој орбипј 2 
бе!јака кос! ПЈ1ћоуШ киса. 1$(о& с!апа иИарбШ би 18 1јисН, ос! 
којН1 је јес1ап б1ге1јап 1943 и ОапПоу^гаПи, ро пагес!епји 
Р1К210 В1РОк1-а, а о$(аН би ћШ и 1п1егпас1Ј1 б\'е с!о каркиЈа- 
сјје НаНје.

7 таја 1942 каПјапбка сН\ч2Јја »Реггага« рос! котапНот 
РКА1\СЕ5СО 2А1\Ч-а, $(ге1ја1а је с1\;е 2епе, јес!по" б(агса, јес!по 
с!е1:е \ с1\;а’ос!габ1а соуека.

Уојта 1е 1б1е Ш\ч21је, ај1 је кошапс!ап( ћЈо СЕКМА\Ј0 
МАМЕКО 12 Рјетопи, 28 ау§и$(а' 1942 роИарбШ би и о\гој 
орбНп! 62 обоће, тес1и којјта је ћПо 2епа, б1агаса, с!есе 1 ос1- 
уеП Пг и ш1егпас1ји. Мпо§1 би бе угаНН 1ек пакоп карНи1ае1је 
ИаПје, а 1та -Ш јоб и 1п1егпас1Ј1.

1Ј 1942 1 1943 §осНп1 јесНпте каПјапбке сНушје »Реггага« 
иИарбПе би 12 оуе орбПпе 10 1јисН. 5уј би б1ге1јапј ћег ргебиПе,
1 1о: 28-УШ-1943 јесЈпо^ би б*ге1јаН и §1есНти \'0ЈП1С1 сНу121Је 
»Таиппепге«, с1ј1 је котапНап1 ћ1о §епега1 У1УАћ01 ЕО- 
КЕ1\т20 12 Р1ешоп<:а; Пуојка и ОапПоу^гасЈи 25-У1-1943, јеНап 
и \Т1кб1си 6-1-1942, с!уој1са и СгеШсата 6-У-1942, јесЈап и Ве- 
гатта 25-УМ943, а Пуојјса итг1а и А1ђашј1 9-Х1-1942. 51ге- 
1 јапа би угбепа ро пагес1епји Р1К210 В1КОЕ1-а.

Шги2еп1 г1оапс1, уојпјсј каПјапбке сНУ121]е »Таиг1пеп2е« 
рос! котапПот .ЕОКЕ1\т2А У1УА1Ј01-а, сИушбко§; с!епега1а 12 
Р1етоп1:а, сећПс1 Огаге.МШаПоута тес1и коЈ1та би ћШ: М1јиб- 
коУ1с 51то, каре1ап; УикСеуЈс Магко, рег*$ес!тк орбПпе; 
1 В020 Сојапт, сгпо^огбкј $ерагаи$(а, роИарбШ би и о\?ој ор- 
бћпј 72 обоће 1 ос!уеП 1ћ и Пиегпааји. 14 1И бе јо§ пце УгаШо.
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II а\'§ибШ 1942 (Иујхјја »Реггага« је и оуој орбИпј хара- 
Ша 8 киса.

.28 а\'§иб!а 1943 'уојпгсг с1ш21је »Таигјпепхе« хараНН зи 
обпоупи §ко1и и Косашша.

Кас! зи сиН га карНШасјји КаНје, \'0јп1сј сНУ121Је »Таип- 
пепге« гараНМ би 1 ро!рипо шибИН б\'е $(гојеуе и рПапЈ 
»Ошђ1а«. Угес1поб1 о\'о§ ргеНихеса јгпобј 1.000,000.000.— ргес!- 
га(шћ (Нпага.

ОН 13 ји1а 1941 ра Но карИШааје КаНје бУакоЈпе\'ПЈт 
рисапјет \г 1оро\'а |На11јаш би бги§Ш 35 киса, и угеПпобН ос1 
670.000.— ргесЈгаНић сНпага.

Како бе о\'а орбИпа па1агНа па батот Нотаки НаНјап- 
бко§ 1о^ога и КЧк§1си, 1о.би б\'е НаНјапбке јесИпЈсе које би ћНе 
и МЈкбЈси, ирас!а1е па 1егкопји косапбке орбНпе 1 ИехНибПО 
р1јаска1е Јто\'1пи бе1јака. Тот б1а1пот б1б!ета1бкот р1јаскот 
рпсјпјепа је §1е1а и јхпоби ос! 5,260.000.— ргеНгаШЈИ сНпага.

1Ј ^оНјбкој орШШ
Ц ји1и 1941 НаНјапбкЈ аујопј би 1зошИагс1о\'аН $е!а о\'е 

орбНпе, 1 1от ргШкот згиЗШ обпоупи бко!и I с1уе кисе.
(Ј јипи 1 ји1и 1942 сеиисј Огаге МЈИаПоуЈса ићарбШ би 33 

со\*ека ј ргеПаП Ш НаНјапбкој сНушјј »Реггага« и МлкбЈси. Ос1 
пјјћ би с1\'ој1са итг!а и гаШоги, 26 бе УгаШо 12 1п(етас1је 
пакоп карки1асјје, с!ок би ре1ог1са јо§ и копсегПгастшт 
1о&опта.

II 1икоубкој оргШт — НаНјапбкј уојпјсј рисаП би па буакод* 
соуека ко#а би бгеН

ИаНјапбк1 \'ОЈП1С1 би рисаП па бУако§ соуека ко&а би 
бгеН па риШ. Тако би уојпјсј сИ\12Јје »Сасс1а1оп с1е11е А1рј«, 
сјј 1 је кошапсЈап! ћЈо сНушбкЈ с1епега1 Р1УА.М1, и бер*етћги 
1941 §осНпе и бе1и ОгппЈата ићШ с!уа соуека кој! би тјгпо 

1бП Пгишот.
11 с1есетћги 1941 каПјапбке јесНпЈсе сНуЈгЦе »Тагго« сф 

је кошапс1ап( ћ:о рикоупјк СОСС1А ираП би и бе1о Огппјсе \ 
ићуаНН ре!: 1јисН. Тгојјси би б(ге!јаН и 1\ЧкбЈси, а 0б1аНћ ре! 
рОб1аН и јгкегпааји и ИаПји, ос!ак1е би бе угаНН 1ек ро$1е ка- 
рки1ааје. ОбЈт оуо& 21обЈпа |11аНјат би 1ас1а ЈгугбјН 1 с1ги&1: 
гараИП би 7 киса, сјја УгеПпоб! 12ПОб1 350.000.— ргеПгаШЈћ 
сЛпага.

Уојтсј каНјапбке сПушје »Реггага« рос! котапсЈот 
РКАГ^СЕбСО 2А1\1-а а и гајеПшсј ба беШЈсЈта Огаге МЈћаПо-
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\мса, с1Ј1 је УосЈа Шо рофикоупјк 51МО 01ЖАМ0У1С 12 1лј- 
коуа, иђШ $и и 1икоУбкој орбипј и ји1и тебеси 1942 ^осПпе 
11 1ј1ГсИ, а (хојјси ос1\'еП и ЈпГегпасЈји ^с1е $е 1 сЈапаб па1аге, 
/араПП 143 кисе‘ 1 ор1јаскаИ јтоујпи гппојјШ бе1јака. 54е1а 
рпбтјепа раЦеуЈпот 1 р1јаскот 1211051 10,126.000.— ргебга!- 
пШ сНпага.

Ргес1\гос1епа сеГпЈсЈта Бга^е МШаИоуЈса па1б1а је кго2 
оуи орбПпи 21о,д1абпа сИ\ч21Ја »Реггага« и јипи тебеси 1943 1 
рораШа 246 киса, иПИа 14 обоћа, тес!и кој1та је ППо 2епа, 
с!есе 1 бГагаса, а јес1пи с1е\'ојки је бПоуаГо 1оПко ИаПјапбкШ 
уојпјка с!а је и тиката итг1а. Уојп1С1 каПјапбке кга1јеубке 
уојбке ор1јаскаП би буе с!о се^а би бИ^П. б!е!а рг1С1пјепа 
р!јаскот 1 ра!је\чпот 1211051 22,670.000.— ргеПга1пП1 сНпага.

31. 19. — бЈгеПапЈ бе1дасј рос! УеНт Вгс1от ИПу.и Рос1&опсе

(Ј орбНпј уисес161бкој
1\Теро2па1а јесИпЈса кга1јеубке ПаПјапбке уојбке 2ајес1по 

ба сгпо&огбкип берагаИбИша 1 беШЈсЈта Огахе МШаПоујса ос1- 
уе1а је 1 1п1епПга1а 12 оус .орбИпе сеИп соуека која би јоб 1 
с1апаб и 1п1егпас1Ј1.

1Ј &осНш 1943 -ПаПјапбка сИу121Ја »Реги^т«, гајебпо ба 
сгпо^огбкјт берагаИбИта, С1Ј1 је Уос1а 610 • АСКАМОУ1С

13
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ВОбКО, кошап(1ап( Уибес1о1бке берагаИбНске 6п§ас1е, ићПа је 
и оуо] орШп1 јес!по§ соуека а 1П(:егшга1а 14 о$ођа ос1 којјћ бе 
п!јес1ап шје угаНо \г 1п1егпас1је, гараШа јес1пи киси 1 12УГбИа 
тпо§оћгојпе р1јаске. б1е1а .рпНпјепа р1јаскот 1.ра1јеушот 
12по$1 72.600 ргеНгаПић сИпага. 1Ј оујт 21оап1та 2ајес1по $а 
ИаИјатта 1 сгпо§огбк1т берагаНбИта исеб^оуаН би Нетсј ј 
иб!а§е.

»1г бУПг о\чћ б1гаћо\'Шћ 21ос1па, .које је сгпо§огбка 2е- 
та1 јвка коттја га и1угсИ\'апје 7Аоста окира!ога / пјШоуШ 
рота^аса па обпруи тпо§оћгојп1ћ с1окитепа1:а и(лгсН1а, 
Ог2а\;па котшја гак1јисије с!а би, рогес! Миббоћпјеуе у1ас!е 1 
угћоупе котапИе НаНјапбке кга1је\'бке уојбке, га!п1 21оапс*1 
пагесНзоИаус1 1 12\т§10С1 о\Нћ 21оста иаНјат: §иуегпег1 Сгпе 
Соге Р1К210-В1К0В1 1 МА220и№; котапдап!:- Шушје »Сас- 
сЈаогј (Је11е А1рк (сгауаИе гоббе), сН\ч21бкј с1епега1 Р1УА1Ч1; 
котапИап! сИУ121Је »Реггага« сНУ121Јбк1 с!епега1 РКАКСЕ5СО 
2А№; сИУ121бк1 с!епега! РКАНСЕ5СНШ1 МАК10; \ СЕКМАНО 
МА1ИЕКО; котапс1ап1 сћ\ч21је »Таипп1П2е«, сНуЈгЈбкЈ с!епега1 
ћ0КЕ\]20 У1УАЕ01; кошапИап! сИ\ч21Је »МеббЈпа« ро(рикоу- 
Л1к СА1; котап8ап1: јесИшсе гуапе »бесопИо §гирро а1рјп1 
Ре11а Уа11е« рикоУпЦс, РЕ22АИА, \т. беуегпе ИаНје; котапсЈап! 
сПуЈ21Је »Тагго«, рикоуш'к С0СС1А; котапс1ам1 сП\ч2Јје »Меб- 
бјпа«, оПсјг А1\Т01\10 ЕЕАКС1; 05Р1ТАћЕ, оПсјг сИушје »Меб.- 
б!*па«; а (Ја би 1гс1ајп1с1 бУо§а пагос!а, га1п\ 21оапа 1 рота^асј 
окира!ога §епега1 ОКА2А М1НА1ћОУ1С, т1П1б1аг уојпј 12ће§- 
НскЈћ ји§об1о\'епбк1ћ у1ас!а, као §1аут Уос1а, ј.пјети ро(:с1пјеп1 
§епега1 ВЕА20 01Л<А\0У1С, ргеГбесЈпПс пасЈопа1по§ сгпо§ог- 
бко§ рокге1а; ВАЈО 5ТАМ151С, рикоупПс; каре!ап 01ЈбА\ 
МШАТОУКЈ, госЈот 12 Вје1орауИса; се(п1ск1 Уос1а ВОСОАН 
РАЈОУЈС 12 Вје1орауНса; котапсЈап!: ћа1а1јопа УЕАОО САК- 
ОА5ЕУ1С 1 ВЕА20 РЕ51КАИ; сеППске уос1с ООМА2ЕТОУ1С ' 
ЈАСОб 1 Н1КОЕА М1ЕОУ.1С 12 Вапјапа; ро(:рикоугпк АНОК1ЈА 
ООКОУ1С 12?2ире; каре!ап УДОСЕУКЈ МАККО; рофикоупЉ 
51МА ВДОАИОУЈС 12 Еикоуа; сгпо§огбк1 берагаНбН: КАОО- 
Ј1СА КАООУ И1КСЕУ1С; АСКАМОУ1С ВОбКО; УШОУЈС 
8Р1КО; КК5ТА РОРОУЈС; тајог УНКОУ1С ОНбАИ.

Огхаупа котшја бта!га с!а бУ1 оу1 21оапс1 тогаји ћт 
б1го§о кагпјепј 2а гЈосЈпе 12Уг§епе пас! па§1т пагосЈот.

Рге1зе(1п1к Оггаупе котјбјје, ^ 
Ог. Ои§ап №<1е1јкоу1б, б. г.

.">екге1аг Оп&аупе котЈбЈје,
Ог. Јуал СгјгЦ, $. г.



САОПШТЕЊЕ БР. 12
Државна комисија за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

На основу докумената и сведочанстава која поседује, 
Државна комисија утврђује да су италијански окупатори 
починили страховите злочине над словеначкпм народом с 
намером да га униште.

За сва масовна зверства, пљачку и лаљевину криви су 
иоред крволочног врховног наредбодавца, Мусолинија, ко- 
манданти злочинци, који су те крваве наредбе савесно извр- 
шавали а и сами их издавали, као и војници италијанске 
краљевске војске и припадиици фашистичких формација.

Италијански врховни комесар — крвник
Зверством и крволочношћу истицали су се нарочито 

појединци, од којих је међу првима био ЕМИЛИО ГРАЦИ- 
ОЛИ, врховни комесар Љубљанске покрајине. Његов крвави 
лик предочавају нам документи које су јединице НОВ 
заплениле* у Новом месту.

ЕМИЛИО ГРАЦИОЛИ био је врховни комесар Љуб- 
љанске локрајине од њене окупације ПЛУ-1941, до пада 
фашизма, јула 1943. Он је био лични повереник Бенита 
Мусолиниа и у почетку секретар фашистичке партије за 
Љубљанску покрајину.

По својој функцији Грациоли је имао дужност да се 
V .смислу међународних уговора (чл. 43 хашке конвенцијс 
од 29/УП-1399) и међународног уобичајеног ратног права, 
брине за јавни ред и безбедност и да води рачуна о земаљ- 
ским законима окупиране територије. Морали су се пошто- 
вати част и право породице, живот становника и лична 
имовина. Међународно уобичајено нраво, као и чл. 50 
цитираие конвенције нарочито забрањују да се становни- 
јптво кажњава било каквом казном за дела појединаца, за

13*
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која целитча не може бити одговорна. 0 све ове одредбе, па: 
и о најпримитивније захтеве хуманости и човечије савести* 
огрешио се Грациоли, као. врховни управии орган у
покрајини.

Грациоли је пре свега-спремио и извсо анексију окуни- 
ране територије, иако за то нису постојали правни услови. 
Југославнја није била у стању дебелације (потпуне неспо- 
собности за отпор у земљи) будући да њени народи никада 
нису ни стварно ни правно признали окупацију, напротив, 
на целој територији букнули су устанци, и у Љубљанској 
покрајини већ у јесен 1941 почеле су акције партизанских. 
одреда. Грациоли је организовао издајнички „сосвет” од 
бивши ненародних југословенских политичара и 6/У1-1911 
лично га претставио Мусолиниу у Р.иму да би на тај .начин 
насилно «и протуправно извршеној анексији дао и правну 
основу. Али за време ове циничне мистификације народ 
Словениде већ је био* остварио Ослободилачки фронт као 
јединог и искључивог претставника словеначког народа и 
то 27ЛУ-1941, са циљем да се поведе оружана борба противу 
окупатора и за ослобођење и уједињење свих Словенаца 
као и за прикључење федеративној Југославији. Тај фронт 
је об\'.\ватао цео народ и претстављао његову вољу која се 
супроставл^ала блш ономе, што је желео да постигне 
Г рациоли.

Крваво фашизирање
Емилио Грациоли је почео са планским фашизирањем 

словеначке територије. Он је у сваком месту основао фашио. - 
Привредни, социјални и културни живот организовао је по- 
начелима фашистичких корпорација, постављајући свугде 
на управу фашистичке експоненте. При томе се ии најмање 
није обазирао на законе који су важили у тим крајевима. 
Систематски је отстрањивао словеначки језик, културни рад 
је био дозвољен само ако је служио фашизму, а часописи су 
постали фашистичка гласила на словеначком јсзику.

Кад се у јесен 1941 године Словеначки народ дигао'на 
устанак против свирепих окупатора, Грациоли је отпочео 
своју злочиначку делатност у широким размерама/У спо- 
разуму са армиским ђенералом Мариом Роботи-ем, заповед- 
ником XI армиског корпуса у Љубљами, и ђенералом Мариом 
Роатом, заповедником 2. армије на Сушаку, наредио је 
опсгдмо стање, а отсек ратног суда 2. армије преселио се у
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.Љублтну 1И већ у октобру 1941 изрекао смртне пресуде над 
„побуњеницима”. 21/Х-1941 наредио је под бр. 06633 Габ.

квестору ЕТОРЕ МЕСАНА у Љубљани да приликом 
акција војници краљевске војске употребљавају све методе 
како би лакше уништили народ: да подмићују људе како би 
их навели на проказивање, да прете, да затварају, да врше 
пљачку и да убијају.

У марту и априлу 1942 заједно са генералом Мариом 
Роботи-ем Грациоли је наредио масовна хапшења;

заиленио је све радио-апаратс, забранио вожњу точко- 
вима, аутомобилима и другим превозним средствима а путо- 
вање возом ограничио на најмању меру.

24/11-1942 почео је да интернира све млађе мушкарце 
без обзира што иису имали никакве кривице нити су били 
сумњиви. Уједно је интернирао и већи број активних и ре- 
зервних официра и то пре свега оне који су се вратили из 
немачког заробл^еништва. Тако су настали први логори у 
Чигину и Гонарсу. Многи су разасути по затворима широм 
целс Италије. Пред офа-нзиву на словеначку ослобођен' 
тсриторију аугуста 1942 г. (Рошка офанзива), која је бил< 
део 3. офанзиве у Босни, Грациоли и .Роботи починили су 
страховита насиља и злочине над цивилним становништвом 
V Иотрањској. 28/У1-1942 била су изненада блокирана сва 
већа места и сви мушкарци од 18 до 55 година похватани и 
одведени у концентрационе логоре у Италији. Из оних сре- 
зова где су вођене операције, одведени су током јула и 
августа 1942 не само појединци него и читаве породице са 
жена.ма и децом, па и читава села. Где су родитељи били 
побегли, одвођена су била и сама деца. бд укупно 300.000 
словеначких становника Љубл:>анске покрајине цивилне и 
војне влаети послале су у инт.ернацију око 35.000 људи, од 
којих је само на острву Рабу умрло око 4.700. Управник тог 
логора пуковиик Кујули, кад је за време капитулације Ита- 
лије био ухапшсн од самих заточеника, свестан своје криви- 
цс, изврижо је самоубиство. Неколико тих логора о>слобо- 
дили су савезници; интерниране из других логора фаишсти 
су предали Немцима, који су их послали или на рад у Не- 
мачку или у злогласне концентрационе логоре у Дахау, 
Аушвиц, Маутхаузен и друге. Исто тако су поступили и са 
заточеницима у италијанским казненим заводилт.

У току ове офанзиве поубијала јс фашистичка .итали- 
јанска војска готово хиљаду невиних људи у близики опе- 
рација а према наређењу армиског генерала РОАТЕ „Цирко-

по
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3 Ц" од 1-111-1942 и у сарадњи са Грациолијевим ци-ларе
килним органима. Пронађени документи цивилног комесара* 
за срез Чрномељ, инж. Казанега, и комесара јавне безбедио- 

у Метлици, РУТоЕРА, пружају доказе за ову сарадњу. 
Али то није био једини начин истребљивања словемач- 

народа. Грациоли н Роботи издали су 23ТУ и 6/У-1942 
заједнички проглас којим јс наређено стрељање талаца. Кад 
се приликом каквог дела противу јавног реда не би про- 
нашли кривци у току од 48 часова, стреља се одгова- 
рајући број талаца припадника Наордно-ослободилачког 
покрета (»ђп&агШ сотишзи«). СтрегТ>ано је одједанпут по 
3—24 особе, у Љубљани стрељано је преко 200 а у читавој 
покрајини преко 1.000 особа; тачан број се под данашњим 
ратним условима још не може утврдити. Таоци су узимани 
из редова затвореника или су у ту сврху хватани случајни 
пролазници по улицама. Државна комисија поседује слике 
стрељању талаца, снимљене од италијанских војника, а и 
прогласе Грациолиа и Роботиа о извршеном стрељању. Тако 
су стрељане 24 особе за убиство издајиика др. Марка Натла- 
чена, који је 6 VI-1941 лично на челу делегације у Риму код 
Мусолиниа признао факат анексије Љубљанске ггокрајине у 
име словеначког народа; 6 особа је било стрељано за Анто- 
на Мартинака; 16/У-1942 године 6 талаца; П/У-1942 годиие 
6 талаца; Ц/У-1942 године 10 талаца; 6/УШ-1942 у Лошком 
потоку 4 таоца итд. Током Рошке офанзиве стрељани с\- 
људи без икаквих судских формалности.

сти

ког

о-

Терор Грациолиа и Роботиа је за време Рошке оф-анзи- 
ве достигао врхунац. 13/У11-1942 одредили су потпуно огра- 
ничење личне слободе, обуставили сав саобраНај и запрети- 
ли казном стрељања за непријатељско дожање према Ита- 
лији. Грациоли је издао наредбу од 5'УШ-1942 бр. 1316/6 
Рис, свим органима да се стреља свак аособа код које се* 
пронађу „комунистички документи” (тј. документи Ослобо- 
дилачког фронта), а да се зграде, где би се такви документи 
налазили, поруше. Августа 1943 издао је са Роботием про- 
глас о заплени имовине побуњеника, а као такви сматрали 
су се и сви интернирани. Већ 28'V-1942 издао је наређење 
о сечи шума у дубини од 40 метара са обе стране саобраћај- 
них лутева. Тим сечењем према процени стручњака нанесена 
је народној имовини штета од преко 100,000.000.— лира. У 
споразуму са Грациолием наредио је Роботи, на основу Цир- 
коларе 3 Ц, и рушење зграда. Снал>ено је преко 300 села и* 
иреко 3.000 зграда.

1
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Убијали су иевајући ...
Ратни суд.у Љубљани осудио је на смрт неколико сто- 

тина припадника Ослободилачког фронта, а неколико хиља- 
дугогодишњу, понајвише на доживотну робију. Наво- 

димо са.мо неколико иримера: ратни суд у Љубљани под 
вођством Др. МАЋИСА осудио је 16/ЛМ942 на основу лаж- 
иог сведочанства Грациолијевог комесара јавне безбедности 
ПЕЛЕГРИНИА и других осудио је хиљаде људи на дож-и- 
вотну и дугогодишњу робију. Тонс Томшич, народми херој 
је био осуђен на смрт и стрељан 21-У-1942. На квестури су 
људи били мучени. Мучењима је руководио тененте СКА- 
ПАФОРА, а квестор МЕСАНА лично је позивао мучитеље да 
добро пребијају своје жртве. Оригинални италијански акти 
сведоче како су били осуђени. 16 невиних особа из Боров- 
нице осуђено је на смрт без икаквог доказа. У јулу 1942 не- 
колико Грациолиевих фашиста продрло је камионом у мало 
село Врховец, крај Вича код Љубљане и побило без разлога 
16 селака. Злочинци су жртве погрпали на камион и пева- 
дући и свирајући јурили су кроз Љублзану. Грациоли је то 
гледао и одобравао.

Грациоли јс такође крив за стрељање ратних заробље- 
ника ГОВ и ПО Словеније без суђења и противно међуна- 
родном ратном праву, јер је он о сваком случају стрељања 
обавеипен од италијанских војних власти.

Према упутствима 1'рациол.иа радили су и његови ци- 
вилн.и орган-и, у ирвом реду љубЛ)ански квестор ЕТОРЕ МЕ- 
САНА, један од највећих крвника, а у Метлики комесар 
јавне беЈбедности РУЂЕРО, који је 7/11-1942 са актом бр. 
0642 ИЗВ1СТИО Грациолиа како су његови агенти РИКАРДО 
ЗАНАТА и ЕМИЛИО КОЛОТИ и АРГЕО ДОДО убили неви- 
ног сељата Антона Жугел^а, а сељака Јожу Приможича

да на

ранили.
У ме*.ту Кочевје, у архиви друштва Емона, које је пре- 

узело непскретна имања протераних сељака, нашао се нацрт 
за исељењи свих Словенаца у Африку и за насел^ење итали- 
јанског спновништва у Долењској Словенијн. Грациоли је 
масовним срељањима тај проблем хтео да реши једностав- 
није: да је;ноставно уништи словеначки народ.

Све ов чињеиице доказане су на основу самих ориги- 
•итал!јаиских докуме-ната пронађених у архиви ита- 

лијанске пегадиске дивизије „Изонцо” у Новом месту и у 
архиви циви.ног комесара у Чрномљу. А да слика тог нечо- 
века — „ексе1енције” буде потпуна, навешћемо да је на од-

налиих
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ласку из Љубљане након пада фашизма, опљачкао бановин- 
ску палату, однео ћилиме, лустере, намештај, око 35 кгр 
злата, неколико џакова кафе и много друге разне робе. која 
је приликом конфискације имовине „побуњеника” остала у 
његовим рукама!

Из свих горе наведених злочина, о којима је словенач- 
ка Земаљска комисија прикупила обилате и непобитне дока- 
зе, Државна комисија закључује да су, поред БЕНИТА МУ- 
СОЈШНИА, његове владе, Великог фашистичког савета и 

. италијанске Врховне команде, тешки ратни злочинци: Висо- 
ки комесар ЕМИЈ1ИО ГРАЦИОЈ1И; краљевски прокуратор 
1еп. сб. А. МАЋИС; комесари јавне безбедности ПЕЈ1ЕГРИ110 
и РУЂЕРО; тененте СКАПАФОРА; агеит РИКАРДО ЗА- 
НАТА, милиционари ЕМИЛИО КОЛОТИ и АРГЕО ДОДО; 
цивилни комесар за срез Чрномељ »инж. КАЗАНЕГО; и да 
сви ови тешки злочинци морају бити строго кажњени Ба 
злочине које су починили над нашим народом.

Претсолпик Државие комисије,
Д-р Душан Недел>кови1ј, с. р.

Секретар Државне комиоије.
Д-р Иван Гргић, с. р.

1
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Државне комисије за утврђивање злочина окупатора . 

и њихових помагача

На основу докумената и прикулљених података Др- 
жавна комисија утврђује сграховите злочине које С}' вој- 
иици италијанске краљевске војске уз сарадњу четника 
Драже Михаиловића вршили над народом Црне Горе, с на- 
мером да га потпуно униште.

„Тауриненце,, уништава села.
У августу 1941 годинс наишла је италијанска дивизија 

„Тауриненце" преко колашиноког среза за Бијело Поље и 
гом приликом запалила 1б кућа у селу Ријека Мушовића, 
одве^а сву стоку и интернирала 7 мушкараца и 2 жене.

Војници те исте дивизије запалили су све летње колибе * 
на иланини Бјеласици, чиме је причињена велика штета.

Приликом те акције дивизије „Тауриненце” дејствовала 
је и италијанкса авијација, која је бомбардовала и митра- 
љирала мирна села, којом је приликом један човек убијен,
:а 15 деце рањено.

У затвор су вођена н деца у* колевкама.
Почетком септембра 1941 упао је један батаљон Ита- 

лијана у села Требаљево и Сјерогоште. Пошто су опљачкали 
сву имовину тих села, војници италијанске краљевске војске 
похватали су и одвели у затвор око 100 особа, међу којима . 
и децу у колевкама. Тада су убили једну девојчицу од 12 
година.

БаталЈОиом је командовао италијански капетан ПАНИ- 
КУЧИ, а као водићи и потказивачи служили су му четницп 
Драже Михаиловића из колашинско-речинске. општине: 
РАДЕ М. БУЛАТОВИЋ и син му ЖИВКО, ПУЈО ДРАШКО- 
ВИЋ, МИЛОВАН БУЛАТОВИЋ и РАДОШ МЛНИЋ.
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30 августа 1943 Италијани су зајсдно са четници.мл 
Дражс Михаиловића из кола-шинског среза заналили у се- 
лима Треба&еву, Сјерогошту и Горњој Штитарици 38 кућа, 
пошто су их претходно опљачкали. Четнике је иредводио 
150Ж0 ВЛАХОВИЋ, а вође су били и у том злочиначком 
послу помагали су му: МИРАШ ВУКОВИЋ, МИРАШ МИ- 
ЛАИЋ, МИЛОВАН ДОЖИЋ, РАДОВАН БОЖОВИЋ, МИЛАН 
ЋЕТКОВИЋ и други.

Исти тај капетан ПАНИКУЧИ у децембру 1941 запалио 
је са својим војницима у селу Тари 10 кућа, опљачкао сву 
имовину и интернирао неколико л>уди, од којих је један 
умро V затвору у Цетињу, један још у интарнацији а 
остали су се вратили кући после капигулације Италије.

*

Ч-, г- ■

\г-

Сл. 20. -- Мталијаии стрел»ају ИсроииКа н лва .1оват)ви1к1 
са Бјелаша. срез Цетии.ски 1941 гол.

Капета.ч ПАНИКУЧИ с мањи.м нрекидима био је у Ко- 
.ташину од 1941 до капитулације Италије 1943 године. ПА- 
НИКУЧИ је био познат као ревносан организатор паљења 
и пљачкања села. Он је лично руководио сви.м акцијама ита- 
•тијанске краљевске војске на територији колашинског среза. 
До августа 1944 припадао је дивизији „Гарцбалди”.

Ц 1
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Четници лове жртве за Италијане
29 априла 1943 четници су иредали Италијанима у Под« 

горици око 330 затвореника из колашинског затвора. Ита- 
лијани су их све одвели у концентрациони логор у^Бару. 
Из колашинског среза интернирано је тада 57 особа, од. 
којих двоје деце по 12 година и двоје од годину дана. Од 
тих 57 — 11 је стрељано са оних 180 људи из осталих кра- 
јева Црне Горе на даи 25 јуна 1943.

Средином августа 1943 у село Липово упала је једна 
чета Италијана, ухватила 5 људи од којих су четворица 
стрељаиа у Колашину са осталих 8 који су доведени из 
Бара. У хватању тих жртава италијански.м целатима пуну 
помоћ пружили су домаћи изроди: РАДОШ МИНИЋ, РАДЕ 
БУЛАТОВИЋ, НОВАК РАКОЧЕВИЋ ТУТОВ и други.

У фебруару 1943 четници Драже Михаиловића из јед- 
ног баталзона под командом ЉУБА МИНИЋА пронашли су 
V селу Требаљеву два партизана и стрељали их. Те парти- 
заие проказали су поп САВА ВУКСАНОВИЋ и ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЋ из Требал:>ева. Многе сељаке из тог села осум- 
њичили су као партизанске јатаке те су их мучили и тукли, 
а 10 су иовели са собом. После страшног мучења петорица 
су пуштени кући, а остали одведени у Бар и предати Ита- 
.тијанима који су их интернирали.

За све време боравка Италијана у Колашину изменила 
су се два- цивилна комесара, КАРЛО БАЦОКИ и МАРИО 
ФОПИАНО. Они су били у најприснијим везама са четни- , 
цима Драже Михаиловића који су шпијунирали, прокази- 
вали и ловили људе, па их сами убијали или их предавали 
Италијанима да их они стрељају или отерају у'интернацију.

На основу докумената и сведочанстава Државна ко- 
мисија утврћује да су тешки ратни злочинци: АЈ1ЕСАНДРО 
ПИРЦИО-БИРОЛИ, цивилни и војни гувернер Црне Горе и 
њему потчињени цивилни комесари за колашински срез,. 
КАРЛО БАЦОКИ и МАРИО ФОПИАНО; командант диви- 
зије „Тауриненце”; командант батаљона капетан ПАНИ- 
КУЧИ; а да су 'издајници свога народа, ратни злочинци по- 
магачи окупатора генерал ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ, министар 
војни избегличких југословенских влада, као главни вођа, 
и* њему потчињени генерал БЛАЖО ЂУКАНОВИЋ, прет- 
седник Националног црногорског покрета; БАЈО СТАНИ- 
ШИЋ, пуковник; четници Драже Михаиловића РАДЕ М. БУ-
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ЛАТОВИЋ, ЖИВКО Р. БУЛАТОВИЋ, ПУЈО ДРАШКОВИЋ, 
МИЛОВАН БУЛАТОВИЋ, РАДОШ МИНИЋ, БОЖО ВЛА- 
ХОВИЋ, МИРАШ ВУКОВИЋ, МИРАШ МИЛАИЋ, МИЛО- 
ВАН ДОЖИЋ, РАДОВАН БОЖОВИЋ, МИЛАН ЋЕТКОВИЋ, 
НОВАК РАКОЧЕВИЋ ТУТОВ, ЉУБО МИНИЋ, поп САВО 
ВУКСАНОВИЋ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЋ.

Државна комисија сматра да сви'ови злочинци морају 
бити кажњени за тешке злочине извршене над нашим на- 
родом..

Претседник Државне комисијс,
Д-р Душан Недељковић, с. р.

•Секретар Државнс комисијс,
Д-р Иван Гргић, с. р.



САОПШТЕЊЕ БР. 14
Државне комисије за утврђнвање злочина окупатора 

и њихових помагача

На основу докумената и података које поседује, 
Државна комисија утврђује да су војници италијанске Кра- 
љевске војске вршили масовна зверства и злочине над 
нашим народом Беранскога среза, с намером да га истребе.

Почетком августа 1941 Врховна команда италијанске 
краљевске војске и ПИРЦИО БИРОЛИ, армиски генерал и 
гувернер Црне Горе и Боке Которске, одлучили су да „ка- 
зненом експедицијом” униште народ Црне Горе. ПИРЦИО 
БИРОЛИ, као организатор те „казнене експедиције” послао 
је у Берански срез дивизију „Венеција” под заповедни- 
штвом дивизиског генерала СИЛВИА БОНИНИ-а ,и један 
алпински — планински пук под командом пуковника ЕНРИ- 
КА ПИЦИ. Те јединнце, уз помоћ четника Драже Михаило- 
вића, починиле су у беранском крају страховите злочине, од 
којих овде само један део саопштавамо.

Паљење, пљачка, убијање, интернирање
У Манастирској општини војници италијанске краљев- 

ске војске запалили су 10 августа 1941 године 94 куће, и то 
у селу Виницкој 44, Бучу 12, Пешцима 1, Лушцу 10, Доцу 12, 
Црном Врху 3, Велићу 2, Беранама 10. Истог дана стрељали 
су у селу Виницкој 3 особе, међу којима једно дете од 
14 година.

У новембру 1941 интернирано је двоје деце Радоње 
Голубовића, бившег адвоката из Берана, једно од три, друго 
од пет година. Деца су била у логору све до октобра 1944. 
Истог месеца одведено је 12 особа у Скадарски логор, од 
којих је једна стрељана по пресуди ратног суда у Цетињу, а 
две су умрле у логору. У логор у Каваји (Албанија) интер- 
ниране су три женс са троје деце. 11 маја 1942 у Скадарски
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логор упућено јс 16 мушкараца и 5 жена. Кући се вратило 
само четворо. — Почетком јула 1942 одведени су у логоре 
\* Италији 4 жене и 11 мушкараца.

11 јула 1942 четници, под ко.мандом МИЈ1ИЋА БОЈИ- 
ЧИЋА, ухватили су три партизана (Вукосава Церовића, 
Стеву Делевића и Миливоја Мићовића) и затворили у чет* 
нички логор у Харемима. На предлог злогласног четничког 
вође ПАВЛА ЂУРИШИЋА, једног од најтешњих Дражиних 
сарадника, предати су Италијанима који су нх стрељали у 
Беранима. У том срамном издајничком послу истакао се, 
поред поменутих, РАДОСАВ ЈОКСИМОВИЋ командант чет- 
ничке милиције за срез берански.

Италијански војници разбојнички су опљачкали 
што им је дошло до руку. На засејана поља пуштали су 
коње и мазге, а оно усева што је остало уништавали су

свс

ватром.
У Полччкој општичи октобра 1941 војници једног 

батаљона алпинског пука запалили су три куће у селу 
Маште, и без пресуде стрељали Радисава Бојића, а 21 човека 
одвели у берански затвор. — Приликом „акције” у селима 
Маште, Драгосава и Бабиње, убијен је Милан Куч, дете од 
12 година.

У октобру 1942 војници дивизије „Венеција" стрељали 
су без пресуде Милоша Вујадиновића и Михајла Вујо- 
шевића.

Пљачка је вршена бездушно као и у другим крајсвима.
У Беранској општини Италијани су стрељали 46 људи, 

дана 29/ЈХ-1941, 11/уШ*141 (без пресуде), 17/У1М942.
9?У1-1943, 25 VI-1943.

По пресуди италијанског војног суда у Цетињу стре- 
љан је у Никшићу Никола Лабовић, бивши судски приправ- 
ник, доведен из барског логора где је био интерниран. Ње- 
гово стрељање захтевао је такозвани „Национални одбор** 
из Берана.

Италијанске окупаторске власти интернирале су из овс 
општине у нове.мбру 1941 — 10 особа, у јануару 1942 — 27 
особа, 21 фебруара 1942 — 19 особа. Укупно интернираних 
из ове општине било је 56 особа, од којих 14 жена. У ин- 
тернацији остала је 21 особа, стрељано 5, двојица су умрлс 
у логору.

У августу 1941 запаЉено је 17 кућа у вредности ој 
2,360.000.— предратних динара.

I
.
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У Лувничкој општини. Кад су четници напали парти- 
зане у селу Лубницама, 26/ХП-1941, • на позив четничког 
„Националног одбора?>, долетели су италијански бомбардерн 
и бомбардовали село. Италијански злочинци убили су тада 
две жене и троје деце, а срушили 49 кућа. Приликом овог 
напада својим злочннством истакао се нарочито четиички 
командант ПАВЛЕ ЂУРИШИЋ, који је са својим четницима 
стрељао тада 46 партизана.

Италијански окупатори иитернирали су из ове општиие 
22 особе, запалили 43 куће и 97 других зграда. Овим паље- 
њем и пљачко-м над имовином сељака причињена је пггета 
у износу од 3,000.000.— предратних динара.

У Штптарској општинп. У септембру 1941 војиици 
италијанске дивизије „Венеција” запалили су у Штитарима 
једну кућу. У јулу 1943 у селу Крш Фемића запалили су 37 
кућа. Истог дана у селу Пријелозима запалили су две куће 
и стрељали Новака Фемића, старца од 60 година. Опљачкаиа 
је имовина многих сељака.

И у овој општини четници Д. М. помагали су крвни- 
цима Италијанима на уништавању нашега народа: прсдали 
су им 9 особа да их интернирају.

У Доњоржаничкој општини. 18. јануара 1942 војиици 
једног италијанског батаљона, коме је као водић и поткази- 
вач служио БОГДАН ЧУКИЋ, водник четничке милиције, 
дошли су у село Доња Ржаница и стрељали' Муша Кома- 
тину и Радоша Кастратова, ранили Бранка Коматииу и Вуја 
Чукића, интернирали 9 тособа, од којих је 5 и сада у роп- 
ству у Немачкој. Италијански војници запалили су чстири 
куће братства Коматина и опљачкали сву њихову имовину. 
За.ово паљење крив је и МИЛОРАД ЈОКСИМОВИЋ, чет- 
нички командант.

По предлогу четника Д. М. Италијани су интернирали 
људе из ове општине и многи се још и сад иалазе у интер- 
нацији.

У Будимској општини италијански војници оп.љачкали 
су све што су могли, а усеве су унишгили и попалили. — 
За време окупације је интернирано из ове општине 25 
особа.

На основу докумената и сведочанства, Државна коми- 
сија сматра да је један од главних криваца за злочине почи- 
њене над нашим народом у Црној Гори АЛЕСАНДРО ПИР- 
ЦИО-БИРОЛИ, гувернер Црне Горе; комаидаит дивизије 
»Венеција« дивизиски генерал СИЛВИО БОНИНИ; кома-н-
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дант алписког пука пуковник ЕНРИКО НИДИ; а да су иадај- 
ници свога народа ратни злочинци помагачи окупатора 
генерал ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ, министар војни избеглич- 
ких влада у Лондону као главни вођа и њему погчињени 
генерал БЛАЖО ЂУКАНОВИЋ, претседник »Националног 
одбора«; БАЛО СТАНИШИЋ, пуковник; каиетан ПАВЛЕ 
ЂУРИШИЋ; и четници Драже Михајловића: МИЛИЋ БОЈИ- 
ЧИЋ; РАДОСАВ ЈОКСИМОВИЋ, командант четничке диви- 
зије за срез берански; БОГДАН ЂУКИЋ.

Држапна комисија сматра да свн ови ратни злочинци 
мо,рају бити строго кажњени за злочине почињене над 
нашим народом.

Претседник Државне комиснје,
Д-р Душан Недељковић, с. р.

Секретар Државне комиеије,
Д-р Иван Гргић, с. р.
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САОПШТЕЊЕ БР. 15
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

На основу докумената које је прикупила Вапредиа' 
анкетна комисија за утврђивање злочиначког немачког уни- 
штавања Београда приликом његовог ослобођења, Државна 
комисија утврђује да су немачки окупатори, повлачећи се, 
починили без икакве војне потребе, страховите злочине 
разарања Београда и убијања Београђана. Минираље и па- 
љење приватних и јавних зграда невојничке природе, пљач- 
кање и уништавање имовине, убијање мирног цивилног ста- 
новништва, разарање културних споменика, уништавање 
највиших научних институција, извршено је с намером да 
се народу нанесе што већа штета и да се уништи што више 
живота.

Бандитске групе које пале и руше
15 октобра 1944 јединице НОВ и Црвене армије почеле 

су борбу за ослобођење Београда. Тад, прсдвиђајући свој 
брзи крај, немачки злочинци растурају по граду унапред 
припремљене групе које почињу да пале и руше невојничке 
објекте и да врше злочине над мирним становништвом.

Таква једна непријатељска група налазила се и на 
крају улице Краља Александра, где је два камиона натова- 
рена експлозивом за рушење тога краја сместила у млин 
»Авала«. Време је било кратко за планско рушење, а услед 
брзог надирања Народно-ослободилачке војске и Црвене 
армије, Немци су морали брзо да сс повуку. Зато је запал^ен 
одједном цео експлозив. Дејство је било страховито. Сам 
млин и зграде за становање, разне радионице у близини, 
све је то потпуно збрисано са земље, а мало даље куће су 
потпуно или делимично порушене или тешко оштећене.

Фашистичким бандитима то није било довољио, .него 
су приликом бегства убацивали бомбе у непорушене
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зграде, палили их на брзу руку и пуцали кроз прозоре у 
станове мирног цивилног становништва.

Кад би поједини Немац наилазио на по којег станов- 
ника, одводио га је и састављао веће групе за стрељање. 
Што овакве групе ипак нису стрељане, и.ма се захвалити 
само изванредно брзом дејству наше Иародно-ослободи- 
лачке војскс, која је омогуНила појединцима да се спасу. 
Међутим, извесни од ових Београђана изгинули су или су 
теже или лакше рањсни.

Тако су се на дан 16 октобра 1944 појавили добро 
наоружани немачки бандити у кући бр. 30 у улици др. Рајса. 
Ова је кућа претходног дана била већ тешко оштећена 
услед експлозије у млину »Авала«. Становници куће су се 
били склонили да не би настрадали од. каквог залуталог 
пушчаног зрна. Кад је примстио немачке бандите у својој 
кући како пљачкају и ирстурају ствари, домаћин Војин 
Ђорђсвић се појавио и молио их да му поштеде бар ствари, 
кад је кућа порушена. Немачки бандити на то су скочили 
на њега вичући да је партизаи и убили су га из пушака. 
После тога су мирно покупили и из куће изнели сва одела, 
рубље итд.

№

Сл. 23. — Млин „Авала“ у Кр. Алекс.андра ул.
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Истога дана су упали други исмачки баидич и у иодрум 
већ иорушене куће у Краља Александра улици бр. 405. Ста- 
новнике зграде истерали су у двориште, тврдећи да су сви 
партизани. Мушкарце су издвојили и одмах припуцали иа 
њих из пушака и револвера, па се журно удаљили. Срећом 
само су два грађаиина била рањена: Благоје Анђелковић, 
сопственик куће, са гри метка, и његов шурак, једним 
метком.

И кућа у Гусињској улици бр. 2 настрадала јс 15 окто- 
бра од млина »Авала«. Сутрадан, док је домаћица Лазарка 
Антонић доводила у ред оно што је од покућства остало, 
упала је у њсну кућу група наоружаних немачких бандита 
и стала да пуца. Лазарка је вриснула и одмах затим пала, 
погођена метком.- Она је само рањена, али је убијен
њен муж.

Абдурахман Абдурахмановић, трговац из Краља Алек- 
сандра улице 6р. 482 налазио се код своје куће, гакође 
разорене услед експлозије млина »Авала«, кад се са улице 
појавила група Немаца. Били су у великој журби и врло 
непријател>ског држања. Абдурахману су повикали да сара- 
ђује с партизанима и истерали га на улицу. Одагле је, са 
још четворицом људи из тога краја, по'геран даље. Повели 
су их на стрељање ка Звездари. Али, услед тога што су 
наше и савезничке трупе брзо напредовале, упадоше међу 
борце Црвене армије. Абдурахман са своја четири друга 
био је ослобо1)ен и одмах се придружио ослободиоцима.

Тада је потпуно и до темеља порушено 14 зграда, а 
45 је теже оштећено. .Укупна процењена штета, обрачуната 
у вредности предратног динара, износи 5,164.125.— динара.

Злочиначко разарање и пљачкање

Пошто је наглим продирањем Народно-ослободилачке 
војске и Црвене армије у сам град немачким разбојницима 
остало премало времена за иланско разарање, то су раза- 
рали неорганизовано, ту и тамо. према томе колико су нашли 
времена. Рушили су плански једино око Калемегдана. Ру- 
шили су приватне зграде као и јавне. Све до подручја 
Калемегдана не запажа се систем у рушењу. Пожари су 
подметани на брзу руку, минирања и дсмолирања журно су 
вршена, а најчешће су вршене пљачкс. Хитлеровске разбој- 
нике нарочито је привлачило пиће и цивилио одело. У кафа- 
нама су пили док су могли, а остатак нића су мросинали.
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У становима су крали одела, а често су се ту и пресвлачили 
у цивил, остављајући униформе.

Наводимо овде само злочиначка уннштавања, без ика- 
кве војне потребе, приватних грађевина по појединим кра-, 
јевима Београда, као што су Дедиње, Чукарица, Баново 
брдо, Сењак, центар, Савска падина, Дунавска падина, и 
крај око Калемегдана.. Овде уопште нс узимамо у обзир 
оне објекте који су настрадали силом самих ратних опера- 
ција које су вођене у Београду као ратном попришгу, ма да 
је Немачка крива и за ово, у рату неизбежно уништавање, 
југословенске ирестонице, јер је напала мирољубиве народе 
Југославије, па је и ово уништавање наше народне имовине 
у једном ширем смислу злочиначко. Али у овоме саопштењу 
је обухваћено само оно уништавање Београда које је чист 

, злочин, јер је учињено без.икакве војне потребе.
На Дедињу, најлепшем крају Београда, у последњем 

часу, у бегству Немци су минирали, опљачкали и попалили 
зграде: у Румунској бр. 4, у улици Михаила Аврамовића бр.
5 и 8, у улици Александра Стамболиског бр. 17, у Ластов- 
ској улици бр. 9 и 10, у Прешсрновој улици бр. 24, у улици

С.1. 24. — Михаила АнрамовиКа ул.



Државна комисија206

Сердара Јола бр. 19. Укупна штета на покретној и непо- 
кретној имовини у овом крају лроцењена је на 4,190.000.— 
предратних динара.

На Чукарицн су немачки бандити такође изненађени, 
али је нпак напуштају тек по претходном уништењу свега 
што су на брзу руку стигли да униште. Тако, у Радничкој 
улицн бр. 21 проваљују у приватан стан и пљачкају све 
што им пада под руку, а у кафани која се налази у истој 
кући просипају пиће које иису стигли да попију. Одмах у 
близини разарају једну мању стругару. А у Новој улици 
102 пљачкају и затим демолирају .једну малу кућу. У 
Трстењаковој улици 2 образују митрал>еско упорнште и 
истовремено пљачкају сган. Са штетом причињеном Дунав- 
ском колу јахача и једном биоскопу овде је уку-пна штета 
процењена на 1,163.240.— динара, заједно са штетом при- 
чињеном на Вождовцу, у Војводе Степе ул. бр. 270.

На Бановом брду сасвим непотребно запаљене су 3 
мање сиротињске куће које су изгорсле са свим иокућством. 
у укупној вредности од 418.000.— динара.

На Сењаку преовлађују случајеви пљачке. Тако у Ву- 
читрнској улици бр. 8 Немци проваљују у стан Ђорђа Бе- 
роша. Нашавши ту више цивилних одела н рубља одмах сс 
преоблаче у цивил, да би тако продужили мучку борбу. 
Даље, у подруму алкохолних пића у Војводе Мишића ул. 
11 пили су до бесвести, а зати.м отишли, оставизши отво- 
рене славине на бурадима. У истој кућн опљачкани су ста- 
нови још шесторице станара, а у Војводе Путника ул. бр. 
16 такође. Са уништавањем фабрике машинских делова у 
Војводе Мишића бр. 45а достиже процењена штета у овоме 
крају износ од )жупно 4,665.500. динара.

У центру су се Немци нешто дуже држали, али због 
присуства ослободилачких трупа у прилазним улицама нису 
ни ту имали .доволшо слободе кретања изван својих упори- 
шта, те према томе ни .могућности за организовање раза- 
рања. У Милоша Великог бр. 16, у згради Министарства 
народне привреде опљачкан је стан једног служигеља. У 
Дворској улици 3 упалили су 2 камиона испред једне ка- 
фане, и кафану са њима. У Кнеза Михаила улици 19 упа- 
љен је један стан у коме се налазило сговариште филмова, 
али су станари пожар убрзо зтушили. У броју 31 исте улице. 
у једној радњи уредили су Немци борбено упориште а при- 
ликом повлачења радњу су демолирали, одиевши собом 
сав текстил који се у радњи налазио. На Теразијама бр. 
27/29 провалили су у .једну јувелирску радњу и опљачкали
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робу која се у њој још налазила, па потом зграду запалили. 
На Теразијама бр. 26 опљачкана је једна галантериска 
радња. У улици др. Кестера бр. 15 опљачкан је један 
Целокупна шгета процењена је са 2,014.000.— динара.

На Савској падини извршене су пљачке у улицама 
Бранкова 1, Милорада Драшковића 4, Камсничкој 12, Кра- 
љице Наталије 2, Балканској 6, Жељезничкој 5, Мостар- 
ској 4, Кара1)ррђевој 85, Личкој 1, на жељезничкој станици 
у становима службеника и у Милоша Поцерца улици бр. 3 
и 5. Целокупни износ опљачкане имовине процењен је са 
1,095.590.— динара. На истом подручју Београда упаљене 
су зграде у улицама: Личкој 1 а, Ускочкој 8, Херцеговач- 
кој 5, Балканској 29 и 45, Адмирала Гепрата 60 а, 62, 81, 89 
и Босанској 33, 35 и 51. Целокупна штега како на зградама 
тако и на изгорелим покретностима, процењена је на 
98,076.000.— предратних динара. Приликом паљења зграде 
у Ускочкој 8 наоружани Немци су око ње чували стражу 
и нису дозвољавали никоме да пожар гаси нити да ма шта 
спасава. Тек кад је зграда потпуно изгорела, стража је >ч<ло- 
њена. Зграда у Херцеговачкој бр. 5 је својина Француско- 
српске баике. У тој згради су се налазили магацини и хан- 
•гари. Нацисти су успели да све грађевине упале тек са 400

стан.

Сч. 23. — Угао Адмирала Геирата и Балканске
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литара бензина и око 1.000 килограма својих пропагандних 
филмова. Од целокупне горе изложене штете, само* «а ову 
зграду отпада 84,478.000.— динара.

У згради у Босанској улици бр. 51 Немци су показали 
редак нрнмер дивљаштва. Млади Гаја Граовац, син вла- 
сника куће Михаила, иогинуо је дан раније од шрапнела. 
Његово гело лежало је у родитељском дому, кад су се поја- 
вили нацисти п иочели да припремају паљење зграде. Роди- 
тељи су покушали да изнесу леш свога сина из куће да би 
га доцније могли пристојно сахранити. Немци им то нису 
дозволили већ су нх избацили из куће. Мало затим кућа је 
изгорела, а са њом и тело несрећног Гаје Граовца, у роди- 
тељском дому и на очи родитеља.

На Дунавској падини оштећена је зграда бр. 54 у 
улнци Краља Петра. У Душановој улици бр. 2 и 10 такође 
су запаљене зграде и то непосредно. У истој улици, у згра- 
дама бр. 52, 54 и 79 извршена је пљачка. У Банатској улици 
бр. 56 Немци су од 15 до 17 октобра имали борбено упо- 
риште, а приликом новлачења зграду су упалили. Кућа у 
Дунавској улици бр. 16 18 налази се близу кланичке пруге 
која је минирана, те је услед експлозије на прузи доста 
оштећено и кућа. У Ђорђа Вашингтона улици бр. 2 упа 
љена је кућа. На Бајлоновој пијаци упаљене су двс бараке. 
Зграда у Добрачиној улици бр. 29 оштећена је услед 
плозије. Најзад, у комплексу горњих улица налази се њ 
Електрична централа »Снага и светлост«, из које је опљач- 
кан готов новац и роба, док су машине скидањем и уништа- 
вање.м важних делова онеспособљене за рад. Описана штета 
пропењенл је са 3,402.000.— динара.

екс-

Систематско уништавање. читавих улица
ГЈодручје Калемегдана било је део Београда у коме су 

се фашисгички варвари најдуже задржали и у коме су пока- 
за.ти сав сво.ј злочиначкн бес разарања. Ту су они спровели 
планско' разарање, систематско иаљење и уништавање, које 
су припремали читавом граду, али које су и.м онемогућили 
наша Народно-ослободилачка војска и Црвена ар.мија.

Колико су немачки зликовци терористички ноступали 
према цивилном мирном становништву и докле јс ишла њи- 
хова безобзирност, вид-и се најбоље из случаја паљења уга- 
оне зграде у Чика-Љубиној улици бр. 10 а и Књегиње 
Љубице бр. 18. Ту су ови звср-војници упали у зграду и' 
пол изговором да је неко ггуцао из куће, одвојили мушке

;
■

-
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станаре зграде да би их стрељали. Настало је прекљињање 
и преговарање са зликовцима, док се за то време једна жена 
из те куће превијала у порођајним мукама. Немци су на 
суров начин одбили молбу да се тој жени доведе лекар. 
Зграду су запалили. Укућани су у последњем час-у побегли 
на улицу где су звиждали метци. Ова велика зграда је тако 
изгорела, да су остали само зидови и међуспратне конструк- 
ције. Све трговачке радње и многобројни станови који су 
се у њој налазили изгорели су потпуно, тако да је цело- 
купна штета нроцењена на 9,480.000 — предратних динара.

Сл. 26. — Змаја од Ноћаја ул.

Што су се борбе више ближиле своме завршетку и 
што је њихов отпор био безизгледнији, немачки војници 
бивали су све свиреиији према цивилном становништву које 
се склонило у подруме, ненаоружано. Рано ујутру, око шест 
часова, они су насрнули у куће у Змаја од Ноћаја улици. 
Закључане калије нису за њих биле препрека. Они су -их 
разбили, бацивши на ону у згради бр. 9 ручне бомбе, а на 
ону из бр. 13, која је била масивнија, налетевши тенком и 
проваливши је. Упали су у куће и дивљачки стали обијати 
кундацима поједине станове, тражећи вино, ракију и исте- 
рујући још преостале станаре скоро без одела у подрум. 
При том су систематски, у цик-цак, да би пожар сигурно 
прогутао зграду и укућане, потпалзивали ствари у поје- 
диним становима, поливајући их запаљивом бензинском 
смесом нарочИто за то прилремљенол1. Станари из ових 
зграда спасли су се V последњем часу пробивши зид и пре-
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! бацивши се у Вишњићеву улицу. Спасли су само голе животе, 
оставши без игде ичега, без намештаја, намирница и нај- 
нужнијег одела. Причињена шгета износи 14,453.000.— пред- 
ратних динара.

Сл. 27. — Змаја од Ноћаја ул.

У Цара Уроша улици, у згради бр. 6, дошла је 15 
•октобра код сопственика зграде прва немачка пагрола и 
наредила да са свима стаиарима иде у подрум и да из њега 
нико не сме излазити. Наредба је одмах извршена. Целога 
тога дана, као и наредна два, више пута су у кућу долазиле 
сличне патроле и иретресале кућу од подрума до тавана. 
И кад су се уверили да су у згради само жене, деца и старци 
испалили су на кућу девет граната из топа на Калемегдану. 
Овим бомбардовањем згради је причињена штета у износу 
од 350.000.— динара.

У истој улици запаљен је јеврејски храм. Причињена 
штета износи 2,500.000.— предратлих динара.

До Синагоге је запаљена и зграда бр. 22, а оштећење 
је процељено на 285.0001— динара. Заппл>ена је и зграда 
бр. 24. Штета износи 637.000.— динара. У истој улици запа-
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љена је и минирана и зграда бр. 54, а оштећење износи 
42.000.— динара. Станари су сс за то нреме налазили у 
подруму, а нико «их није обавсстио о опасности којој су 
изложени.

Постуиак приликом паљења зграда на Краљевом тргу 
био је већ уобичајсни зликовачки поступак нацистичких 
паликућа. Зграду бр. 20 они су запалили на дан 18 октобра 
док су се станари налазили у подруму, -па су остали живи 
само захваљујући томе што су на време осетили да кућа 
гори, те излетели како је -ко стигао на улицу иод иаљбом 
митраљеза и бацача. Том ириликом између осталих ствари 
многобројних стаиара ове куће изгорели су и разни умет- 
нички предмети као и збирка уметничких слика Баагоја А. 
Панића, сопственика куће, највећа приватна збирка умет- 
ничких слика на Балкану (по речима пок. професора Бог- 
дана Псповића). У њој су се налазила многа оригинална 
дела и копије иајвећих светских мајстора и наших сликара, 
ге је уништењем овс збирке, по процени комисије и струч- 
њака,. нанесеиа штета од 6,000.000.— динара. Штета причи* 
њена паљењем ове зграде износи 1,000.000.— динара. Остали 
станари ове зграде, и то: Душан Јанковић, Николић и Ран- 
ђеловић, Јосип Ћупина, Петар Ђорђевић, Илија Вуковић. 
Радослав Лазаревић и Јелена Пановић-Гловинска претрпели 
су такође штету која, према процени комисије, износи 
укупно 948.250.— динара.

Запаљсна је и зграда бр. 22 на Краљевом тргу, својина 
Радмиле Бабић, која је тиме претрпела штету процењену од 
стране комисије на 350.000.— динара, док су станари ове 
зграде и то: Миле Ували, Ана Ували, Гаврило Комендић и 
Велимир Илић претрпели штету у' укупном износу од 
311.700.— динара.

Прс него што ће Јминирати зграде бр. 6 и 8 на Кра- 
љевом тргу, на дан 18 октобра немачки војници су обили 
заклуучану капију куће бр. 8 где су се били склонили ста- 
нари суседне приземне куће бр. 6, упали унутра са два ве- 

• лика сзидука мина које су почели одмах монтирати, а ста- 
нарима наредили да сиђу сви у подрум. Тек на молбе -неких 
станара, који су знали немачки, злочинци су одвели ове 
људе — око 70 лица — у Фелдкоманду где су их задржали 
извссно време, а потом отерали према Савској падини. Једно 
тице задржали су у Фелдкоманди и за његову судбину се 
ме зна. Зградс су порушене до темеља тако да су њихови 
сганари Душан Белић и Велимир Ђорђсвнћ остали без крова 
над главом и без игде ичега. Штета износи 150.000.— дин..



•-
Државна комнси.ш212

док је штета причињена на непокретностима, чији је вла- 
сник Милош Радојловић, процељена на 100.000.— дннара. 
У згради Краљев трг бр. 8 оштећени су станари: Лзубомир 
Бугаровић, Цветко Хорват-Дејановић, Луција Бренерова, 
Гвидо Фурлан, Боривоје Симоновић, Славко Хранисавл3евић, 
Обрад Цветковић, Софија Тајсен, Драгослав Нешковић, 
Угљеша Јелић, Душан Ваоић, фирма »Сиера« а. д., Констан- 
тин Луковић, Анита Лаковић и Стефан Шулентић. Укупна 
штета износи 2,666.900.— динара, а штета причињена мини- 
рањем зграде власнику — Саборној цркви у Београду, 
износи 4,000.000.— динара.'

Сл. 28. — Краљсв трг бр. СЈ— 8

Злочин у Васиној улици бр. 22
У кући бр. 22 у Васиној улици становници и случајни 

пролазници склонили су се од бомбардовања у подрум. 
Ј8 октобра 1944 упали су у кућу немачки војници, са упе- 
ренил! револверима отерали су у лодрум неке људе који су 
бкли ивишли, затворили и закључали подрумски капак и 
тада минирали зграду. Том приликом су у подруму изгинули:
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1) Благојевић Божа, стар 40 година, професор,
2) Благојевић Љерка, стара 33 година, професор,
3) Благојевић Божадар, стар 6 година,
4) Благојевић Десанка, стара 43 године, професор,
5) Алексић Драгица, стара 20 година, кројачица,
6) Басић Анка, стара 20 година, чиновница Поштан- 

ске штедионице,
7) Лукић Нада, стара 23 године, приватна чиновница, 
3) Новаковић Валентина, стара 36 година, ириватна

чиновница.
9) Новаковић Ђорђе, стар 1,5 1*одина, гимназист,

Сл. 29. — Сахрана жртава из Васине ул. бр. 22 V'

10) Кузмановнћ Живомир, стар 32 године, судијски
приправник, х

11) Кузмановић Радмила, стара 32 године, домаћица,
12) Рула Марта, стара 49 година, домаћица,
13) Рајаковић Грета, егара 28 година, домаћица,
14) Петрић Ива, приватни чиновник,
15) Петрић Ана,
16.) Ебнер Вида, стара 44 године, ириватни чиновник, 
17) Дир Хинко, надстојник зграде,
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18) Дир Марија, домаћица,
19) Дир Звонко, стар 17 година, машински бравар,
20) Бобнћ Јелена, стара 44 године, домаћица,
21) Бобић Илија, стар 20 година, кројач.
Сем наведених, у истој згради су погинуле једна жена 

и њена кћи од три године. Оне су се у нодруму нашле слу- 
чајно, са улице, те их нико није знао по имену. Једино се 
дознало да је муж те женс био посластичар, а да је и он • 
иастрадао негде приликом борбн за ослобођење Београда.

У другом делу подрума исге зграде било је такође 
склоњеног грађансгва. И њима су зликовци одрсдили исту 
судбину. Али, за овај одвојени део зграде била ]е наме- 
штена засебна мина — око 300 килограма екразита. Пуким 
случајем, приликом експлозије прве мине, иеки одваљеии 
комад зграде пао је иа фитиљ између његовог горућег дела 
и припремљене мине >и прекинуо га. На тај начин, скспло- 
зи]а мине ]е изостала, а девет људн којима су зликовци 
спремили смрт остало је у животу. Доцнијс су их извуклк 
кроз један једшш слободан подрумски прозорчић.

;

{

Сл. 30. — Васина ул. 6р. 22
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Овај случај, иако је сам по себи грозан доказ фаши-
засебан ни каракте-стичког варварства, нијс ипак ни мало 

ристичан. Он је просто саставни део -немачког уииштавања 
наших народа и њихове имовинс. Ово је био само наставак 
или тачније завршетак Бањицс, Јајинаца, Крагујевца итд. 
Народи Југославије били су осуђени на смрт. Најбољи до- 
каз јс несрећни горе наведеии Кузмаиовић. Нацисти су га 
извели на стрељање у Крагујевцу, где је успео да се спасе . 
испред самих митраљеза. Ту је смрт избегао, али нацистичка 
смртна казна је над њим извршена накнадно у Београду. 
Брата погинуле Анке Басић убили су у Керестинцу. Сестру 
нису стигли да убију тада него опет накнадно у Београду.

На самој згради као и на покретностнма које су се у њој 
• налазиле процењена је штета у износу од 3,085.000.— динара.

Суседна зграда бр. 24 у Васиној улици, стари хотел 
»Македонија«, такође је у рано јутро 19 октобра минирана 
на тај начин што су Немци експлозив унели кроз ироваљени 
излог штампарије Беранек са Кралзевог трга и целу штам- 
парију посејали минама. Највећи део зграде је порушен, али 
срећом људских жртава није било, јер су њих једанаесторо 
били склоњени у западном делу зграде у подруму. Матери- 
јална штета на покретним стварима и згради процењена је 
на 1,549.000.— динара.

Услед минирања зграда бр. 22 и 24 у Васиној улици • 
посредно су оштећене у истој улици и зграде бр. 15, 17 и 19. 
Штета на овим зградама процењена је са 1,200.000.— динара 
како на покретној тако и на непокрс.тној имовини.

Непријатељско злочиначко оргијање достигло је свој 
врхунац у улици Маршала Пилсудског, која је потпуно спа- 
љена, без икакве војничке потребе, као и све зграде наве- 
дене до сада.

Тако је палата Уједињеног а. д., у улици Маршала 
Пилсудског бр. 23, запал^ена, па је у њој изгорело шест 
приватних станова. Палата се састојала од сутерена, при- 
земља и четири спрата. Процењенп вредност учињене штете, 
израчуната у динарима од б априла 1941 године, износи 
3,205.000.— динара.

На дан 1.7 октобра, док су становници зграде бр. 24 у 
истој улици седели у подруму, упали су унутра Немци 
вичући да се из те куће пуцало на њихове трупе. Становници 
су за казну морали кућу тренутно напустити, да би се кућа 
запалила. Никоме није дозвољсно да понесе ма какву сит- 
ницу. Изгорела је целокупиа зграда са покућством свих 
породица тако да укупна штета износи 5,632.323.— динара.

I
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Истога дана упале су немачке паликуће и у зграду 
ор. 2.5- Тврдили су да се из те куће такође >на њих нуцало 
па су све станаре 1извели на Калемегдан да их, како су гово- 
рили, стрељају. Станари оу преклињали и молили да их 
поштеде, да с\* то све нсборци, већшхом жене и деца, те су 

једвите јаде Немци пустили да се врате кући поих на
ствари. Али, кад су стигли до зграде из којс су мало пре 
нзведени, видели су на највеће уживањс немачких војника 
да из њихових станова на све стране лиже пламен и про- 
ждире њихову имовину. Цела велика зграда од приземља, 
спрата и мансарде, у којој је становало 15 обитељи, изго- 
рела је потпуно са свим стварима које су се у њој налазиле. 
Штета износи 1,879.000.— динара.

Како су се уличне борбе још водиле даље од Калемег- . 
дана, становници зграде бр. 26 налазили су се на дан 17 ок- 
тобра Још увек по својим становима. Капија је била закљу- 
чана кад су се чули јаки ударци. Пре но што је настојник 
зграде Миленко Антонијевић стигао да отнори капију, не- 
мачки бандити су је већ секирама развалили и јурнули уз 
степениште. Викали су да је из куће пуцано на њих. Нареди- 
ли су укућанима да нико не сме изићи на улицу, јер ће у про- 
тивном одмах битн стрељан. На ово су се становиици зграде 
мало умирили, мислећи да је олаоност прошла, јер су сс* 
злочинци увери.ти да из куће није пуцано. Међуги.м, мало 
посте тога. из стана у партеру почео је да лиже пла«мен уз 
степениште н пожар се пагло шнрио. Свет се нашао у непри- 
лици и очајању: ако изађе на улицу — биће стрељан, ак« 
остане у кући — <наћи ће смрт у пламену. Из запаљене зграде 
разлегали су се очајиички крнци и дозивања у помоћ. Сре- 
ћом, становници суседнс зграде прискочили су у помоћ: из 
дворишта сјг намсстили неке степенице и столове, те кроз 
прозоре. уз највећу опасност, извукли несрећне суседе из 
запаљене куће. Укулна штета на згради и покрстностима 
износи 2,250.000.— динара.

Вршећи ревносно свој рушилачки посао, 
су истог дана око подне заиалили зграду бр. 31 са покућ- 
ством. Укупна штета на згради <и на непокретностима 

. 4,646.100.— динара.
у подруму велике масивне зграде у Маршала Пилсуд- 

ског улици бр. 32, било је сакупљено на дан 17 октобра 
много жена, деце и људи из исте зграде као и из најближих 

зграда. Око подне у кућу је упала једна већа група 
разјарених немачких бандита. Настојника кућс Николнћа 
који је изишао пред њих, убили су из лушака, л женама н

хитлеровци
износи

околних



. 1деци наредили да напусте зграду. Свет из подрума је ){цр2 
'да гази преко самртника. Кад су сви из зграде изишли,' 
дит.и су зграду запалили, оставивши Николића у №0ј. 
рани свет су иа Малом Калемегдану сакупили, опколили и 
са напереним оружјем поново изјавили да је из њихове 
зграде пуцано због чега ће сви биги стрељани. После су их 
све снровели у нодрум Прве хрватске штедионице где су и 
сачекали ослобођење. Пошто је сама зграда била добро гра- 
ђена и неподесиа за ширење пождра није јој причињена 
већа штета, али је покућство које 'се^ налазило у четири

Саопштеље бр. 15

запаљена стама потпуно изгорело, тако да укупна штета 
ове зграде износи 1,386.000.— динара.

ч
'

Сл. 31. — Угао Маршала Пилсудског и Господар Јевремове ул.

И зграда бр. 33 прошла је као и суседна. Злочинци су 
ушли у кућу и по појединим становима стали разливати неку 

по свој прилици бензин. Били су ревносни. Обра- 
ћали су пажњу на сваку крупнију ствар, као: клавир, библи- 
отеку, меке ствари и све заливали упаљивом течношћу. 
Затим су палили. Изгорело је све: и зграда и покућсгво које 
се у њој малазило, тако да су причинили штету која према 
процени износи 3,465.000.— динара.

течиост

15
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Зграда бр. 35 изгорела је дан раније, 16 октобра. Она 
је на углу Господар Јованове и Маршала Пилсудског улице 
И овде је све изгорело, како зграда тако .и поку1\ство, у 
укупној вредности од 5,210.000.— динара.

Немци су београђане мучили на разне начине. 16 окто« 
бра појавила се у олизини Малог Калемегдана једиа група 
војника злогласне дивизије »Принц Еуген«. Викали су да се 
из њихове куће пуца на њихове трупе. Свет су истерали на 
улицу, а куће палили. Љубиша Белимарковић, чнновник 
ДТО, прича да су га потерали са групом грађана које* су 
истерали из суседних кућа. Тек што је група погорелаца 
кренула, припуцао је с леђа митраљез, а зриа су засвирала 
изнад глава. Преплашени људи су полегали по земљи, али 
су их гониоци кундацима натерали да устану и иду даље. 
Кад су устали митраљез је опет осуо ватру. Једну жену, која 
је била пред порођајем, а имала једно дете од две године, 
не само да нису штедели, већ су је нарочито злосгављали 
ударајући је и кундацима и шамарима. Свим овим злостав- 
љањима руководио је један немачки мајор, чије се име • 
није могло установити. Кућа бр. 37 цсла је запал>ена и изго- 
рела са свим покућством. Штета је процењена на 1,860.000.— , 
динара. Стпнари куће бр. 38 видели су немачке војнике, који 
су се утврђивали на Кале.мегдану,.-кад су дошли пред њихову 
кућу и развалили калију. Пошто су станаре истерали на 
улицу, кућу су запалили. Паљевина је била дели.мична, а 
штета на згради и покућству утврђена је на 500.000.— дин. 
Зграда бр. 41 упаљена је такође 17 октобра и ошгећена по 
процени за 220.000.— динара. Најзад, зграда бр. 60 пожаром 
је оштећена према процени за 30.000.— динара.

У суседној улици, Господар Јовановој, зграда бр. 6 
запаљена је на дан 16 октобра од стране једног официра и 
војника. И поред свих молби да и.м се дозволи да узму бар 
најлрагоценије ствари, станарима је наређено да кућу 
пусте у-року од два минута. Укупиа штета на непокретној 
и покретној имовини процењена је на 490.000.— динара.
У истој улици, у згради бр. 7, чији је власник Војислав Куз- 
мановић, генерал у заробл^еништву, налазиле су се, по при- 
чању неких суседа, старинске слике које су припадале Кра- 
љици Наталији Обреновић. Зграда је запал^ена и изгорело 
је покмћство једног станара. Целокупна штета је процењена 
са 410.000.— динара. И зграду бр. 9 упалио је војник под 
директно.м командо-м официра. Штета 'је овде процељена на 
270.000.— динара. Најзад, зграда бр. 11 изгорела је до те- 
меља, тако да штета износи 90.000.— динара.

:
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Варварско уништавање културних установа
Немачки злочинци нису се задовољили само уништа- 

вањем приватних зграда и пљачком и одношењем приватне 
имовине.. Они су се бацили свом снагом на уништавање

и најавних зграда и јавне имовине, при чему су ударили 
највише културнс установе Београда, као што је Универ- 
зитет, Коларчева задужбина и др.

Јавне зграде и културне установе, које су немачки бан- 
дити без икакве војне потребе 'попалили напуштајући Бео-. 
град, јесу:

Прва мушка гимназија у Цара Душана улици је запа- 
љена, те су изгореле две њене дворане. Процењена штета 
је 220.000.— предратних динара.

Ђачку трпезу на Ташмајдану су међутим сагорели. 
Иако још .недовршена, ова зграда, одређена за сиромашне 
београдске ђаке, такође је. од ових варвара сматрана за 
војни објекат и запаљена. Штета је утврђена на 1,200.000.— 
предратних динара.

Стари двор у Краља Милана улици, тј. оно што је од 
њега остало после бомбардовања од 6 априла 1941 године, 
Швабе су при повлачењу запалиле. Штета износи око динара
4.000. 000.—.

Јавна берза рада у Штрос.мајеровој улици, која је слу- 
жила нацистима да оне Србе, којс нису поубијали на Ба- 
њици, Јајинцима, Крагујевцу итд., пошаљу у ропство по 
немачким фабрикама, запаљена је и уништена. Штета износи
5.500.000. — динара.

Радио-станица је такође уништена. Пошто су њоме три 
и по године тровали народе Југославије, Немци су је, пред 
бекство, минама, ватром и осталим рушилачким средствима 
уништили. Штета је процењена на 21,000.000.— динара.

Нова зграда Министарства гра!)евина у Немањиној 
улици је такође запаљена. Штета је ироцењена на динара
18.000. 000.—.

Друга женска гимназија је била најмодернија београд- 
ска школа. Сазидана по принципима савремене хигијене и 
са свим инсталацијама потребним за одржавање реда и чи- 
стоће, ова је зграда одмах по уласку у Београд привукла 
пажњу немачких окупатора. Од првих дана па све до осло- 
бођења служила је Немцима као касарна. Кад су борци 
Црвене армије дошли на домак ове зграде, Немци су неко

!
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време давали отпор из ше, а затим се повукли, на брзину 
палећи оно, што се могло упалити. Срећом, већу шгету нису 4, 
успели да причине, тако да целокупна цпсјп износи око 
600.000— динара.

Руски дом у Кралшце Наталије улици бр. 33. И ово је 
велика, модерно саграђена зграда. Немци ^су се извесно 
вроме бранили и из ове зграде, али су убрзо били приморани 
да је напусте, пошто су је претходно запалили и демолиралиГ 
Процењена је штета од 2,000.000.— динара. Ову су зграду 
зеузели баш борци Црвене армије, пред којима су се Иемци 
морали повући преко пута у

Санаторијум »Др. Живковика«. У санаторијуму се на- 
лазило више болесника, а било је и болинчког особља и 
неких жена и деце из суседства. Бежећи из Руског дома и 
Друге женске гимназије, Немци су на уличним прозорима 
ове зграде' наместили митраљезе и бранили се очајнички. 
Видећи да су Немци у Санаторијуму, Црвеноармејци га нису 
хтели рушити, већ су се упркос живој ватри, провукли са 
улице у подрум и одатле почели освајати зграду. Немци су 
се тада повукли и из санаторијума, али су прегходно запа- 
лили трећи спрат и мансарду. За паљење су искористили 
бензнн, етар и фосфат које су нашли у апотеци санатори- 
јума. На згради је причињена штета око 800.000.— прсд- 
ратннх динара.

Миннстарство финансија у Милоша Великог улици 
бр. 12 Немци су такође запалили. Уз њега је изгорело и по- 
кућство неколицине службеника који су у згради становали. 
Штета је процењеиа на 1,615.000.-- динара.

Новинско-издавачко предузсће »Врел/е«, у Дечанској 
улици бр. 31. Раније предузеће »Време«, које је за време 
окупације добило назив »Ново Времс«, годинама је корисно 
служило фашистичкој пропаганди, но ни њега нису поште- 
дели приликом повлачења. Што је у њему могло да се 

' опљачка, опљачкано је, а што је остало демолирано је. 
Штета је процењена на 3,502.400.— предратних динара*

Народна банка. И ову је установу окупатор упрегао у 
своју расклиматану привредну машину, и пуне три и по 
године је искоришћавао. Оно што је прсостало, на крају је 
опљачкао. Српске новчанице ковани новац себрне 
бонове Рајхскредиткасе, као и стране новчаиице, 
чега’ је могао доћи, однео је. Чак и 1978 комада 
израду новчаница, па ни два мања аутомобила није оставио 
Штета је утврђена у износу од 4.013,580.757.— динара.

I
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Уништавање Новог Универзитета
У рано јутро 17 октобра 1944 године ггојавили с) У 

згради Новог Универзитета многи немачки војници. пз 
камиона су изнели судове пуне бензина и разишли се по 
дворанама разних научних института завода и семинара. 
У просторијама Филозофског и Пољопривредно-шумарског 
факултета налазило се све што су наши научни радници из

• Л' I ■ -

Сл. 32. — Опсерваторија — Звездара

свих области средили и прикупили. Војници-злочинци, при- 
падници једне нације која за себе тврди да је најкултур- 
нија и да је на научном пољу највише постигла, почели су 
проливати* запаљиву течност управо по оним предмстима 
који служе науци и култури, а затим их палити. Убрзо, пла- 
мен је почео прождирати све што се у огромној згради на- 
лазило, тако да су .на нрају остали само голи почађали 
зидови. Услед овога злонармерног пожара од стране хитле- 
ровских зликоваца на Филозофском факултету изгорели су 
целокупни природњачки институти, збирке, апарати и библи- 
отеке и цео инвентар Пољопривредно-шумарског факул-
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Тако су изгорели: 1) Физички завод, 2) Зоолошки 
завод, 3) Филозофски семинар, 4) Географски завод
6) Математички семинар, 6) Семинар за историју уметности'
7) Етнолошки семинар, 8) Словенски семинар, 9) Климато* 
лошки семинар, 10) Институт Јована Цвијића, 11) Физио- 
лошки завод, 12) Палеонтолошки завод, 13) Музичко-научни 
семинар.

Ако наоројимо само главне ствари, треоа да кажемо, 
- да је Зоолошки завод изгубио једну од највећих библио- 

тека на Универзитету, с крмплетима часоииса који сс вшпе 
не могу набавити, са преко 20.000 посебних отисака ску- 
пљаних деценијама, са библиотеком коју ]е Инстигуту по- 
клонио славни зоолог Хаћек, затим богате зоолошке збирке 
које делимично потичу још од Јосифа.Панчића, а најзад 
скупљене научне збирке са Охридског језера, које су ску- 
пљане у току од 26 година. Тиме .је наша наука тешко 
погођена, ]ер се та] материјал «не може надокнадиги. Исто- 
ветан ]е случа] са свима другим институтима. Тако, на при- 
хтер, библиотека физиолошког института била је једина те 
врсте у Београду, јер су сличну библиотеку на Медицинском 
факултету хитлеровци уништили својим бомбардовањем већ 

дан 6 априла 1941 године. Исто тако треба поменути 
физички завод, који је основан још 1850 године^ и до 
6 априла 1941 располагао-следећим инвентаром: библиоте- 
ком, збирком инсхрумената и апарата за предавање, оде- 
љењем са целокупним уређајем за ђачке вежбе, механичар- 
ском и столарском радионицом и намештајем. Све је ово

тета.
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уништено пожаром потпаљеним од хитлеровских зликоваца. 
Даље, *у Географском институту пропала је библиотека 
Јов<°на Цвијића и његове многобројне необјавлЈене скице 
и рукописи.

У згради Универзитета налазио се такође Пољопри- 
вредно-шумарски факултет. Услед овог пожара потпуно су 
изгорели: 1) Завод за ботанику, 2) Завод за примењену зоо- 
логију, 3) Завод за педологију, 4) Завод за агро-геологију, 
5) Завод за геодезију, са топографским цртање.м, 6) Завод 
за метеорологију и климатологију, 7) Хемиска лабораторија,
8) Завод за пољопривредну и ' шумарску технолбгију’
9) Завод за опште ратарство, 10) Завод за микробиолопију,, 
11) Кабинет за ветеринарство, 12) Завод за пољопривредно 
газдовање, 13) Завод за анатомију и физиологију домаћих 
животиња, 14) Завод за опште сточарсгво, 15) Завод за 
посебно сточарство, 16) Завод за млекарство, 17) Завод за 
агрикултурну хемију, 18) Завод за биљну патологију,
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биља, 20) Завод за19) Завод за генетику и оплемењивање 
специјално рагарство, 21) Завод за воћарство и виногра- 
дарство, 22) Завод за пољопривреду и шумско машинство, 
23) Завод за шумска .транспортна средства, 24) Завод за 
подизање и гајење^ шума са катедром за ловарство, 25) За- 
вод за уређење и нроцену вредности шума, 26) Завод за 
употребу шума и механичку прераду дрвета, 27) Завод за 
шумско-привредну политику и управу шума, 28) Завод за 
дендрометрију, 29) Завбд за уређење бујица, 30) Опшга 
(|)акултетска библиотека, 31) Инвентар селекционе стаиице 
са огледног добра у земљи.

I
I

а

и

!

Сл. 33. — Филозофски факултет

На тај начин целокупна имовина Пољопривредно- 
шумарског факултета, која се састојала из врло скупоцених 
библиотека, факултетске и појединих завода, и исто тако 
скупоцсних научних инструмената и збирки’ изгорела је у 
пожару. Поред те чисто материјалне штете, не треба забо- 
равити ии то, да је овде потпуно страдао сав онај огромни 
научни материјал о испитивањима наше земље, ко]а ]е 
факултет водио пуних двадесет годнна.



1
Државна комисија224

Не рачунајући исоцељиву вредиости уништених уНи^ 
ката научних збирки, препарата, библиотека и рукописа 
штета, која је почињена уништењем Новог Универзитета* 
апроксимативно утврђена, износи 178,110.450.— иредратних 
динара.

; Коларчев Народни Уннверзитет

Бежећи испред освстничке Народно-ослободилачке 
војске и Црвене армије, немачки бандити су бацили угарак 
и у највећу српску просветну цнституцију, у Коларчев На- 
родни Универзитет. И ова зграда, каО и Универзитет, упа- 
љена ]е, али она ни]е потпуно изгорела; остао је сачуван 
само партер, док ]е међуспрат, први и други спраг нотпуно 
изгорео. Ова штета била би свакако далеко већа, да персо- 
нал ове задужбине ни]е благовремено приметио у дворани 
]едну огромну неексплодирану мину и изнео је напоље. 
Исто тако, фашистички зверови покушали су да упале дво- 
рану и запаљивом течношћу, али на срећу ни то им није 
пошло за руком, јер се пожар угасио, а они су морали да 
беже.

У згради Коларчевог Иародног Универзитета налазила 
се Државна академија ликовних уметности, пословне про- 
сторије неких предузећа, као и имовина неких приватних 
лица. Целокупна штета износи 11,361.590.— предратних
динара.

Износ штете на свима напред наведеним невојничким 
објектима у динарима по вредности од 6 априла 1941 год. 
износи, приближно, Дннара: 1.127,129.069.—.

Опљачкано из Народне банке: данашњих Динара: 
3.327,720.000.—.

На основу свега напред изложеног види се да су хит- 
леровски бандити плански ишли за тим да што више уни- 
ште Београд и да им план није успео само зато што су 
трупе Народно-ослободилачке војске, у садејству са трупама 
Црвене армије, у свом неодолшвом налету, осујетиле те 
њихове намере. Под смртоносним ударцима ослободилачких 
трупа, хитлеровски бандити дали су се у бегство, али су 
ипак успели ту и та.мо да сво.ме зверству даду маха. На тај 
начин, ови немачки злочинци су не само повредили одредбе 
из чл. 46. 47 и 56 Хашког правилника о закони.ма и обича- 
јима рата на копну, него су прекршили осмовие законе мо- 
рала међу цивилизованим народима. Починили су "тешке 
ратне злочине уништавања невојничких објеката и мирног

I
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како нарсдбо-становништва града Београда, и зато сви,
и извршиоци, морају бити наЈСТрожијдавци, тако 

кажњенж
За све ове злочине уништавања нсвојничких оојската, 

просветних зграда и културних установа Београда, и том . 
приликом убијања мирних грађаиа, — поред Хиглера и 
његове владе и Врховне команде немачке војске, Државна 
комисија утврђује да су тешки рагни злочинци: генерал- 
фелдмаршал МАКб1МИЈАН \УЕ1СН5; командант II. оклопне 
армије генсрал-оберст БЕ АНСЕБ18 МАК51М1Б1АМ; војни 
командант за Србију 01зег1зеГе111б11а1оег с1. 1пГ. Сепега1 НАН5 
С1Ј5ТАУ РЕБВЕК; командант Фелдкомандантуре 599 — 
Београд, генерал-мајор АБАБВЕКТ БОНТ5СНАК; виши СС- 
и полициски комаидаит за Сроију Сепега11еи1пап1 с1. Ро1. 
МЕУ82НЕК; шеф контра-шпијунског центра пуковник Бг. V. 
К0Н01ЈТЕК; пропагандно-контрашпијунски осђицир, капетан 
МЕ2Н1К, шесђ Отсека за полициске ствари у Фелдкомандан- 
тури 599, мајор КАН2Е; командант II. пука помоћне поли- 
ције, потпуковиик РРЕ1РЕК; командант III. оатаљона помоћ- 
не полиције, мајор 5Т1ЈМРР; шесђ националсоцијалистичке 
службе за безбедност 85-01зсгГпћгег ипс! Оћег$1 «1 РоИхе! 
ВЕЈ5 Ог. 5СНАЕРЕК; командант I. планинске дивизије гене- 
рал-мајор У/АБТЕК 8ТЕТТНЕК, КШег гоп СгаоепћоГеп; 
командант 117. ловачке* дивизије генерал-мајор уоп БЕ 
БЕ1КЕ; командант 737. пука Оћегз! ОАНИЕК.

Државиа комисија сматра да сви ови тешки ратни зло- 
чинци морају бити сгрого кажњени за горе утврђене зло-' 
чине уништавања, без икаквог војног разлога, Београда и 
мирних грађана града Београда.

Претседннк Државне комисије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р.

Секретар Државне комиснје, 
Д-р Иван Гргић, с. р.
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САОПШТЕЊЕ БР. 16
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

На основу докумената мз поверљ-иве архиве италијан- 
ске дивизије »Изонцо«, пријава, сведочанстава и фотогра- 
фија, које ]е прикупила словеначка Земаљска комисија за 
утврђивање злочи-на .окупатора и њихових помагача, Др- 
жавна комисија утврђује да су тешки ратни злочинци: 
дивизиски генерал ТАДЕО ОРЛАНДО и команданги 1. и 2. 
гренадирског пука његове дивизије, колонели ПЕРМА и 
ДИ НЕГРО.

Генерал Тадео Орландо је био командант гренадирске 
дивизије »Гранатиере ди Сардења« у Љубљани. Као нај- 
старији официр 'по ра-нгу био је уједно и заменик коман- 
данта XI. армиског корпуса генерала МАРИА РОБОТИА. 
Како је тај корпус био у саставу 2. армије, чији је коман- 
дант био један од највећих злочинаца овога рата, генерал 
МАРИО РОАТА, примао је наређења од ове армије, а према 
њима издавао и улутства подређеним дивизијама.

Роата је, као што смо то утврдили у Саопштењу бр. 4, 
издао начелна упутства војсци — »Цирколаре 3 Ц« од 
1/111-1942, а доцније у разним додацима, да треба сгрељати 
ратне заробљенике НОВ и ПОЈ; да се руше и пале зграде 
и читава села; да се убијају људи у близиии операција; да 
се интернирају цивилна лица, читаве породице па чак и 
читава села.

Сва ова упутства нижи команданти, а нарочиго генерал 
ТАДЕО ОРЛАНДО, спроводили су у дело.

Позивајући се на Роатина упутства, генерал ТАДЕО 
ОРЛАНДО издао јс уочи велике Рошке офанзиве противу 
наше ослобођене територије- тајну маредбу Комаиде XI. 
корпуса, Оперативно одел>ење бр. 02/6029 од 2Л/П-1942 са 
ознаком предмета: Поступак противу »побуњеника«, наслов- 
л>ену на дивизију »Гранатиере ди Сардења«, »Изонцо«, 
»Маћерата«, »Каћатори деле Алпи«, група Г. а. Ф., артиље-.

• «.
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рији и пионирима. Овим актом ТАДЕО ОРЛАНДО забра- 
њује својим јединицама спровођсње побуљеника и »уопште 
особа ухваћених са оружјем у руци« ратном суду. Позива- 
јући се на тајну Роатину наредбу бр. 02/3104 од 28/ЈУ-1942 
он наређује да треба предавати суду само рањенике, жене, 
и мушкарце испод 18 година, док све друге стрељаги одмах 
на лицу места:

»боћапГо 1 ГегШ, 1е сЈојПпе еб ј тазсћј тјпоп сИ аппг 
’ 18, беуопо е8беге бепипааи ај ргебеШ ГгЈћипаП. —
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Сл. 34. — Факсимнл Роатине наредбе бр. 02'3104
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ТиШ §И аИ:г1 с!еуопо еббеге 1гптесИа1:атеп1:е ГисПаи зи!
робГо.«

1 Државна комисија располаже многим документима о 
стрељању стотина ратних заробљен-ика НОВ и ПОЈ у годи- 
нама 1942 и 1943, а за време поменуте офанзиве и докумен- 
тима о паљењу кућа и села, о масовним интернацијама и о 
грозним приликама у логорима. О свему томе говори се већ 
у нашсм Саопштењу бр. 4. Одговорност за сва ова зверства 
пада великим делом и на генерала ТАДЕА ОРЛАНДА.

Он је као командант своје дивизије злочиначки спро- 
водио Роатина упутства у дело. Тако, 2. гренадирски пук 
под командом пуковника ПЕРМЕ је потпуио опљачкао у 
јуну 1942 у селу Блочице 28 сељака и проузроковло мили- 
онску штету. Пуковник ДИ НЕГРО, командант 1. грснадир- 
ског пука наоедио је 30-У1М942 у Лошком потоку стре- 
љање осморице сељака, .и то: Јосипа, Франца и Славка Де- 
бељака; Јосипа и Антона Миколича; Јанка Бенедичича; 
Ладислава Чука и Павла ИЈиловинца, и пљачкање штедио- 
нице. 31-УН-1942 је у истом селу исти пук побио 11 невиних 
сељака, и то: Ивана Танко, Франца Бенчина, Карла и Ивана 
Весела, Франца Лаврича, .старијег и млађег (оца и сина), 
Франца Иванчича, Алојза Левстика, Иваиа Бартола и Алојза 
Шега.

I
}•:

1

Иста Орландова јединица је 31-УИ-1942 спалила село 
Травник. Изгорело је 87 кућа и 138 споредних зграда, у селу 
Шегова Вас 7 зграда, а опљачкано 120 сел^ака. У Средњој 
Васи спалила је 7 зграда, у селу Хриб 15 кућа, у седу Ретје 
4 куће итд., а свуда пљачкала и становништво одводила у 
интернацију. ч

Зато Државна комисија на основу прикупл^ених доку- 
мената, пријава и сведочанстава утврђује, да су генерал 
ТАДЕО ОРЛАНДО и пуковници ПЕРМА и ДИ НЕГРО те- 
шки ратни злочинци, иремда је прикушвен и утврђен тек 
један мдли део података о њиховим злочинима.

Државна комисија сматра да ови злочинци морају 
бити строго кажњени за злочине које су починили над на- 
шим народом.1! Претседник Државне комнсије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р.
Секретар Државне комисије, 

Д-р Иван Гргић, с. р.
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САОПШТЕЊЕ БР. 17
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

На основу докумената које је словеначка Земаљска 
комисија прикупила, Државна комисија утврђује да су ита- 
лијански окупатори починили масовна зверства над слове- 
начким народом са намером и планом да га потпуно истребе.

Већ у саопштењу бр. 4.ове Комисије наведено је не-
колико докумената и чињеница о насиљима италиЈанског 
фашистичког окупатора на протуправно анектираној тери- 
торији Словеније, такозваној „Провинциа ди Лубиана“. 
Проналазак даљих докумената из архиве штаба италијанске 
дивизије ..Изонцо“ пружа доказе о новим конкретним злочи- 
нима, које су починила ниже наведеиа војничка лица, а на 
чијем је челу био армиски генерал МАРИО РОАТА.

Мусолинијеве нацрте за уништење Словенаца требао 
је по војничкој линији извести армиски генерал МАРИО 
РОАТА. Он је био заповедник 2. армије „Командо Супе- 
риоре ФФ. АА. Словениа-Далмациа“ са седиштем у Сушаку. 
У састав ове армије спадао је за словеначку окупирану те- 
риторију и XI армиски корпус у Љубљани, којим је до 
15-ХН-1942 командовао генерал МАРИО РОБОТИ, а затим, 
до капитулације Италије, 8-1Х-1943, генерал ГАСТОНЕ ГАМ- 
БАРА.

У саставу XI. армиског. корпуса су биле следећс диви-
зије:

I. Пешадиска дивизија „Изонцо“ у Новом месту којој 
су били команданти: генерал ФЕДЕРИКО РОМЕРО од 
11 -V-1941 до фебруара 1942; генерал ЕМИЛИО КОРОНАТИ 
до 20-УИ-1942 и гснерал А. МАКАРИО до краја. Заменик 
•команданта је био генерал ГВИДО ЧЕРУТИ.

У састав те дивизије спадале су: 1) 98. легија црних 
кошуља у Требњем — командант конзоле АНТОНИО ПЕ- 
ЛАЦИ; 2) 23. пешадиски пук „Комо“ у Чрномљу — доцније
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у Новом Месту — коме је командовао пуковник ФУЈ1ВИО 
ЧАНКАБИЈ1А а заменици и команданти батаљона су били 
пуковник ЂОРЂО Ј10ДИ и пуковник ГВИДО ФАРИНА; 3) 
24. пешадиски пук „Комо“ у Шт. Јернеју под командом пу- 
ковника ДОМЕНИКО ОРИФИЋИ који је погинуо у борби 
са партизанима 13-И--1943, доцније потпуковник МАНЛИО 
БЕРАРДИ, а од маја 1943 даље пуковник ЂУЗЕПЕ СОРДИ;
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4) 6. топнички пук под командом пуковника АНЂЕЛА ГВА- 
ЦА; 5) дивизиски карабиниери под капетаном ФЕРНАНДО 
ДИ ФУРИА и ред мањих јединица.

II. Дивизија „Гранатиери ди Сардења11 у Љубљани под 
командом генерала ТАДЕО ОРЛАНДО.

III. Дивизија „Каћатори. деле Алпи“ у Љубљани под 
командом генерала ВИТОРИА РУЂЕРО.

IV. Дивизија „Ломбардиа” у Карловцу, код које је био 
генерал Питау.

V. Дивизија „Мачерата“ у Рибници.
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VI. Група „Гвардиа ала Фронтиера“ у Кочевју.
Све ове јединице, њихови команданти и официри врши- 

ли су по наређељу РОАТЕ, насиља над словеиачким станов- 
ништвом са садистичким уживаљем. Ова насиља иису само 
дела подивљале солдатетске, већ систематски и плански те- 
рор одозго.

Роата је издао према распису 3 од 1-111-1942 спомену- 
том у саопштељу бр. 4 23-111-1942 под бр. 02/1551, наређељ?
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да треба све ратне заробљенике, заробљене у Словенији, 
стрељати; исто тако заробљенике у Хрватској ако су слове- 
начке народности, али ако су друге народности, онда или 
стрељати или држати за замену италиЈанских заробл>еника 
код партизана. Стрељање греба извршити после саслушања 
за 24. часа. Акгом од 23-УШ-1943 бр. 11780 Роата је ово 
наређење за стрељање заробљеника по-новио. По овом 
правцу су радили и >нижи команданти, који су исто тако .

! ГРААСКА БИБЛИОТЕКА 
ЈАДОЈЕ ДОШНСЗИЋ«

ЛЕСКОВАЦ:• - . I

!*, ,;
.. о;.. 1.г. • .; •

.::гз д

АХХо — :40*г1а 9 II ;о. . .

. V о;.вГ
• Л* ЛОУГ- •> !..« г •

•.» .41 :«г.1

•.аоо:о 1'1|1г1аг1у; о вл ;гогов1и
II г«11;10, ал :.а1огн II /о1С» 1а УаИ- еЈ. Сесио 

&9 1в1 Зог;о 1'Лг.в!.. с гв".*.о'»;е ј<г г*ц!о-.1 в1.в:хе|.У4 Ј1
уегг1со1пг^ !-• јг; ...(г»&ггд11*х«аг1к .|1с:в1со1 1а 

ротИ.о.ат. оогШ} Лој;1*лго 1а
Зс Л1 о1г' 1и*;1&.-с о.-ог=а1с,-

7.« 1а : .:1та ^ 1г. 1огг -»г * о?УЈга гг»с%1ага.1;угу »« 
СС-ГО {-.сггЈП•.{■■:. -л Јса: 11 ^вСЈЛога •.т.

V г 1. г.;:с.. »•-*. »-а1вао Ј1 ;игс:с азргаавоггг&з*
ЈI >Г«в1Ј1« 00^1.9 а! «?Ила.2 

пи <*1л агаср.хо сдч !?. -1<»лзо 1 Јвг! 0-- сиврЈлХАГЗ с! ЗЈ 
с«м*о 1*1 и\*о ло,-

Ссц-јп: :л:1са» 1г*11е ат« 11 елогтДв С*
• Л -:->ојч; г.с. •уо ; Л С1-Д1агг*г_:гл11_1.УХ.«гу<<8

±1-

ч

Ј

ј

11г:г1ђ-.;::

!

.'
••

?»'*г,м<> ^у.чл: .-«.41 'И—
, ЈгЗ «>. »;ос:-1сгЛ игг11очг1У« •*галп« гам*!«

а;г; -. •зо:*.Ига о&а 1'Ј,'г>;лг1ГЈч Г«Иг 1оо*-

| I1

:
?ог-ЈЛ> , ;«зг« В1аг«гл ре**» С**гс1гаг« I* во1*п.. л 

11 Ј*ма1м4 ва11*ел1оо 1«1 г1ћ«111,ЈвУ* •ехг« оГ 
Гоагодг«. 3-1 г1.„*1*-гс1 11 г««13« е*1р*то11 &}р<кгг«.-.«.’.:1 «4 1

■

11* •&«.1гД4« ;«1 г1сл1И « а1*1*зо «ж*«г« аооуоги 1: 
гго*;.-Чааоага («о1елгв о по1«&Хп)к Гв«1а«аг1 пв!1о агслаа *јдм 
•»*:•-. **

:
Ј

Сл. 38. — Факсимил акта бр. 024650
16

V



Државна комнсија234

билк везани за Роатин начелни распис „Цирколаре 3 Ц“ од 
1-Ш-1942, којим су постављени темељи за сва ова насиља. 
Генерал РОБОТИ је прогласом од 23-1Х и б-У-1942 заједно 
са Грациолием наредио стрељање талаца. 5-УШ-1942 под бр. 
1316 6 Рис, наредио је стрељање особа код којих би се 
нашле исправе ОФ (Ослободилачког фронта) и рушење 
зграда у којима се -нађу такве исправе. 25-Х-1942 наредиб'5 
]е саслушање жртава пре стрељања. 7-1У-1942 бр. 7000, 
14-1У-1942 бр. 02/2804 од 22-1У-1942 бр. 02/3104 наредио је 
поступак са „побуњеницима“: И1нтернирање, рушење кућа и 
села као и стрељања за војну дужност способних мушка- 
раца ухваћених у ратној зон-и. Наведено Роатино наређење 
о стрељању заробљеника од 23-111-1943 поновио јс генерал 
ГАМБАРА 27-У-1943 под бр. 02/2493; расписом од 5-У1-1943 
бр. 02/3030 наредио је интернирање становништва, а 4-У-1943 
под бр. 02/2202 наредио спал>ивање кућа. Сва акта XI арм-и-

ЕРНАНО РОСИ, а

1

ског корпуса потписивао Је пуковник 
• делом и пуковник БРУНО ЛУЧИНИ.

Генерал Коронати је актом од 27-111-1942 бр. 02/1547, 
на основу Цирколаре 3 II, одредио да треба узети таоце 
(о$1а^Ј) из родбине „побуњеника“ или бар такве који 
хотимично или нехотимично иомажу или су бар сумњиви 
због помагања партизана44. 9-УЈМ942 под бр. 02/4650 наре- 
дио је да треба све с)гмњиве мушкарце одмах стрељати, по- 
јединце, целе породице или читава ссла интернирати, зграде 
или читава села порушити, имовину ко.нфисковати; 9-УП-1942 
актом бр. 02/4650 наредио је да се, сем рањених жена, деце 
испод 18 година и старих мушкараца, сви остали мушкарци 
имају одмах на лицу места стрелЈати.

Генерал МАКАРИО • под бр. 08/2496 од 27-\М943, а 
генерал ТАДЕО ОРЛАНДО актом бр. 02/6029 од 12-VII-1942 
поновили су горе наведено Роатино наређење од 23-111-1943 
бр. 02/1551 у погледу стрељања заробљеника, док је 
5-VI-1943 МАКАРИО под бр. 02/303 издао упутства за интер- 
нирање становништва.

А да би се ова зверства прикрила, потпуковник ЕРНА- 
НО РОСИ поручио је 3-111-1943 под бр. 08/1036, по Роатином ? 
наређењу, свима јединицама да цивилне органе не извешта- 
вају да су биле жртве стрељане већ да су погинуле у борби 
са Италијанима.

Више таквих наређења наведеио је и у нашем саоп- 
штењу бр. 4.

РОАТИ потчињени генерали и офиц.ири су сва та упут- 
ства извршавали са бесном свирепошћу. Акти дчвизије (

V-
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„Изонцо“ сведоче, да су јединице те дивизије убиле у 1942 
годијни 73 заробљеника војника НОВ и ПОЈ, а 1943 годинс 
55, свега 128, који су сви познати по имену и другим лич- 
низм подацима. Толико је страдало само «а територији љуб- 
љанске покрајине, док број одведених ратних заробљеника 
од осталих дивизија још није утврђен. Међу тако стреља- 
ним 'партизани.ма налазили су се и виђони Чрномљани Јанко 
Цимерман, Јанез Пездирц и општински секретар Алојз Ше- 
тина. Са лешевима својих жртава убице су се чак и снимиле.

Словеначка Земаљска комисија поседује оригиналне 
записнике италијанских јединица о јустификацијама, пот- 
писане од команданта ескорте која је жртве стрељала и од 
лекара који је учесгвовао, затим упућене извештаје прет- 
постављеним командама о извршеном стрељању ратних за- 
робљеника, као и више фотографија. Нарочито зверски су 
се при томе показали команданти и официри 23. и 24. пеша-
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диског пука „Комо“, 98. фашистичка легија црних кошуља 
и 6. арт. »пука те дивизиски карабиниери. Њихова су имена 
наведена на крају овог саопшгења.

За вршење насиља над Слове-нцима Роата је употреб- 
љавао 'И дивизиске карабиниере под воћством капетана 
ФЕРИАНДО ДЕ ФУРИА. Карабиниерски поручник ВИТО- 
РИО КАНТАТОРЕ учествовао је у стрељању 9 ратних зароб- 
л>еника, лично водио „растреламенте“, приликом којих су 
били убијени невини људи, спаљиване куће, опљачкани ста- 
нови (н. пр. августа 1942 код среског начелника Кајник 
Здравка) итд.

Карабиниери у саставу Роатине. војске су осумњичене 
особе страховиго мучили. Тако су марешал МАДОЉО, 
капетан ЂОВАНИ и карабиниер СПОР мучили хришћанске 
социдалисте Антуна Томана, Ковача Станета и Симончић 
Јожицу на начин средњевековне инквизиције. Више часопа 
су висили на ланцима уза зид, тукли су их до несвести по 
бубрезима, забадали им игле испод ноката, по читавих 11 
дана им нису давали храну, па напослетку поставили их 
пред зид, уперили на њих пушке и одиграли страши)' коме- 
дију као да ће ш стрел>ати. Сам генерал Гамбара је био 
)гмешан у то зверство. Напослетку су били осуђени на до- 
животну робију. Ово је са.мо јсдан пример од хиљада жртава 
Роатиног насЈГља.

По Роатиним упутствима рушена су слбвеиачка села ;и 
куће. Један од највећих злочинаца био је поручник БАНКА- 
ЛАРИ у Чрномљу који је 23 априла 1942 запалио више кућа 
V селима Пресерје и Мачковци. Становници су морали клек- 
нути и дигнути руце увис а војници су их тукли. Инж. Каза- 
него, цивилни комесар известио је да је Банкалари стрељао 
једног невиног човека.,

Пуковник ДИ НЕГРО, ко.мандант 1. пуп<а „граиатиера" 
и поручник ЂУЗЕГ7Е ТОМО стрелзали су крајем августа у 
селу Травнику 5 мирних становника, које су повели собом 
наводно као водиће, а код Лошког потока убили су 4 учи- 
телза и 11 сељака. Село су заиалили тс је изгорело 87 кућа 
и 138 споредних зграда. Запалили су у Средњој Васи 7, на 
Хрибу 4, у Рстјама 4 куће. ТОМО је много Л;>уди опљачкао 
и интернирао, нарочито из Шегове Васи. Пуковник Г1АУ- 
СИНИ је 6-VI-1942 у селу Драга спалио 3 ссл>ачка и.мања 
и опљачкао 16 сељака а стрел^ао 8 мирних становника. По- 
ручник М. АНЂЕЛИ је ју.на 1942 наредио, да се у селу Равне 
запали 70 зграда а сви мушкарци да се премлатс и ухапсе.
V Кочевској Реци су стрсл^али 7 мириих становиика. У Под-
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гори спалили су дванаесторици становника сву имовину; у 
селу Голо, 23-УП-1942, стрељали су 12 невиних сељака. 
Мајор МАНКА — поред других — 30-У1-1942 наредио је да 
се у Ложу стреља 26 мирних људи, шесдесетдвојици ста- 
новника да се запале све зграде. Пријављено је 69 паљевина 
и 26 случајева пљачке. 23-1У-1942 италијанска солдатеска у 
селу Југорје стрељала је 1 становника, 18 ухапсила, много 
људи премлатила и много кућа запалила. 5-Х1-1942 изгореле 
су 4 особе у запаљеној кући у Стражном Врху у Белој Кра- 
јини. 21-VIII-1942 попаљене су куће у Сињем Врху. 
26-УП-1942 и у идућим данима приликом „растреламента“ 
(чишћења) гореле су куће партизанских рођака и симлати- 
зера по целој Белој Крајини. /

Генерали ТАДЕО ОРЛАНДО, ВИТОРИО РУЂЕРИ и 
ПИТАУ су у извршивању .Роатиних упутстава давали наре- 
ђења за „растреламенте“, то јест за паљење кућа, убијањс 
ратних заробљеника и интернирање људи. Генерел КОРО- 
НАТИ ЕМИЛИО, да наведемо само један пример, 11-1У-1942 
приликом стрељања Јожефа Марена, наредио је да се ње- 
гова жена и ћерка иитернирају, а уједно да му се запали 
кућа. Генерал МАКАРИО АЛЕСАИДРО, јула 1942 лично је 
издао наређење, да се спали село Радатовичи. Из аката се 
види да је од 16-УИ до 23-У1Н-1942 стрељао 38 заробљених 
партизана, запалио 194 куће, 4 сенаре, 8 барака и да је оте- 
рао 280 грла стоке. 26-УН-1942 његови војници спалили су 
села Свибник >и Г'ор. Пака и много кућа на Маверлену и 
Стражном Врху. Пуковници ЂОРЂО ЛОДИ и ГВИДО ФА- 
РИНА лично су сарађивали у масовним палзевинама, пљач- 
кама и интернацијаМа. Пуковник АНЂЕЛО^ГУАЦО, коман- 
дант 6. топ. пука 31-VII-1942 наредио је да се у Лаковни- 
цама запали више кућа, стреља 4 човека, а 49 мушкараца 
послао је у и.нтернацију; у Полховици је 3-УШ-1942 стрељао 
црквењака јер је звонио, и тиме, према оптужби, јављао пар- 
тизанима да се- приближује италијанска војска. 14-VIII је 
топ. капетан РОКАФОРТЕ у Топлицама стрељао ненознато 
лице за које је само сумњао да је склон партизаиима, а 
16-^111 је код 11одборшта стрељао 15 мушкараца за које је 
такође сумњао да су наклоњени партизанима.

Овим делима ти злочшнци газили су све прописе међу- 
народних хашких конвенција о рату и моралне и етичке 
принципе на којим је то право засновано. НОВ и ПОЈ су 
одговорили свим условима чл. 1 означене конвенције од 
29-^11-1899 и од 18-Х-1907, што су заповедници италијанске 
војске добро знали, то доказују италијански акти који опи-
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сују наше формације. Актом бр. И/3211 С о.д 4-11-1943 и 
Ј/б120;'8 од 23-11-1943 Роата је известио о организацији 
»ЕгегсИо Кта2!опа1е С1ђега1:оге Ји§Об1аУО« зашм је дао 
олис и СЈгике чинова, под ор. 08/197 од 22-1У-1943 знаке 
команданата и политичких комесара. Под 5р. 08/1825 од 
16-111-1943 дивизија „Изонцо” упутила је спис „Начин 
лартизанске борбе“. Оси-м тога наша војска носала је 
видне ознаке, носила оружје отворено, имала је одго- 
ворног команданта и борила се по утврђеним начелкма 
ратовања. Генерал Роата и сви његови војни органи добро 
су знали да НОВ одговара свим захтевима међу-народног 
ратног права. Више пута оу лозивали наше .парламентарце 
на састанак ради замене заробљеника и одвоза рањеника 
(н. пр. састанак у Стражи 13-У1-1943) чиме су нашу војску 
признали као ратујућу силу и де факто. Ипак су по наре- 
ђењу Роате у званичним актима означавали лаше борце са 
»ђп&апИ сопшшби« (комунисти разбојници) и вршнли над 
њима описана зверства.

Сви ниже наведени официри, карабиниери и фашисти 
вршили су страшне злочине по наређењу генерала Роате .и 
у духу његових упутстава. Изговор да су као војници били 
дужни слушати наређења, не оправдава их. Свакн војник је 
дужан слушати -наређења војие и ратне лрироде, а одлуке 
којима им 'лретпостављени наређује убијање мирних људи, 
паљење кућа мирних становника, пљачку, одвођење невиних 
људи, нису смели извршавати па да им је за то претила и 
најтежа казна.

Команданти XI Арошског корпуса у Љубл^ани генерал 
МАК10 КОВОТТ1 и генерал СА5ТОКЕ САМВАКА.

Команданти пешадиске дивизије „1боп2о“ ге.нерал 
ЕМЉ10 СОКОМАТ1, генерал А1ЈЕ55АШКО МАССАК10 и 
генерал РЕОЕК1СО КОМЕКО.

Командант дивизије „СгапаШеп сП 5агс1е&па“ генерал 
ТАООЕО ОК1АШО.

Командант днвизије „Сасаа1оп с!е11е А1р1“ у Љубљани 
генерал У1ТТ0К10 КПССЕКО.

Генерал дивизије „ЕошђагсПа” у Карловцу ВШОА1Ј.,
Генерал командант дивизије „Масега1а“ и генерал ко- 

мандант групе „СиагсПа а11а Ргопи'ега“.
Бригаднн генерал СЏШО СЕКК1ЈТТ1, комаидант диви- 

зиске пешадије у Новсхм Месту.
Официри 38. легије црних кошуља и то:
Командант консоле АИТОђЛО РЕБА221,
солбо!е РКА^ЕЗСО В1ЈКС10,

1
!
!

•• ♦

I
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зешоге РЕиСЕ В1СУО,
сепСигшпе ШКАЕОО БРЕКАК'010,
сеп1ипопе РКАРЈСЕбСО с1’ЕКК1СО,
сеШипопе Ш1С1 С1ША,
сеп1ипопе КЕМО С1ЈЕККШ1,
сеп1игЈопе АМТ0М10 ОШОЕ1,
сеп(;ипопе Е01ЈАК00 Ш1Ј\\ПЕК, '
сепЈипопе ООМЕМ1СО <Је СЕбАКЕ,
сепЈипопе КАРРАЕШЕ КОбАНО,
сеп1игЈопе АЕРОИбО МОСС1А и припадник црних ко- 

шуља С10УАШ1 бСКОВОСИА.
Од 24. пешадиског пука »Сошо* у Шт. Јернеју коман- 

дант со1оппе11о УШСЕИгО СОССН1АКЕША. . 
со1оппе11о ООМЕИ1СО ОК1Р1С1,
(епепЈе со1оппе11о МАИЕ10 ВЕКАК01,
ЈепепЈе со1оппе11о СШбЕРРЕ б0К01,
(епепЈе со1оппе11о СИЈИО ВЕКТОЕАСС1,
1епеп(:е со1оппе11о АОКАбТЕ МЕ221, 
та§§1оге Р1ЕТКО САббЕТГО, 
ша^Јоге Ш1С1 Ш УШШО, 
сарКапо ЕШЈАКОО КЕИ20, 
саркапо У1ТТОК10 ВОШСИЕб!, 
сарКало АНТ0И10 МАССН1, 
сарКапо МАбб1МО ТЕбТА,
1епеп(е МАК10 бОР1А,
(епеп(е АКТШО РЕККАК1,
5оио1епеп(е САКШ САЕ2А, . •
5о((о(епеп(е ОбУАЕБО ОЕЕМАИТО, 
бо((о(епеп(е УШСЕИгО МАКСНЕТТ1,
5о((о(епеп(е КЦРШО САЕЕО,
(епеп(е шесИсо <1о((. АКбЕИЈО РКАСАббО,
5о((о(епеп(е тесНсо с!о((. С10УАНИ1 ВОИОМО, 
5о((о(епеп(е тесНсо <Зо((. САКЕО N©NN1,

О>1‘5о((о(епеп(е тесНсо АИСЕЕО Р022Ц0и,
. 5о((о(епеп(е тесНсо АНТ0И10 С1КШО,

5о((о(епеп(е тесНсо <Зо((. ЕИ20 2АНИ1.
Од 23. пеЈНадиског пукд »Сото« у Чрномљу:
Командант со1оппе11о Р1ЈЕУ10 С1АНСАВШЕА 
со1оппе11о С1ШО РАКША,
(епеп(е со1оппе11о С10КС10 Ш01,
(епеп(е со1оппе11о С. САНИАТА,
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*епеп*е со1рппе11о С. бСАКРЕК1А,
1.епеп1е со1оппе11о А. С1ЈТ1ЕККЕ2, 
ша^б^оге МАКА22А, 
та^гоге Р. бАУАШМО, 
саркапо С. с1е КОССО, 
сарНапо СОККАОО Р^ЕШ,
1епеп1е N. ВАНСАЕАК1, 
боио1епеп1е СИЈ5ЕРРЕ САЕЕ1, 
боио1:епеп1:е РЕКНАИОО С10УАКЕШ, 
боио1епеп1:е М1СНЕЕАКтСЕЕО ЕА 5РАОА,
1епеп1е тегИсо с1ои. СОВВО,
1епеп1:е тесИсо сИ 8ТЕРАНО,
1:епеп1е тесИсо бои. СОБТАИТШО С05ТАНТ1Н1, 
боио1епеп1:е тесИсо Ј08Е ОКбОИЈ, 
боио!епеп!:е тесИсо 1СНА210 Е1РАК1.
Од штаба пешадиске дивизије »1бОпго« 1начелници оде-

1епеп1е со1оппе11о ЕКМАМ\тО К0881,
(:епеп1е со1оппе11о СЈОУА^Ч САКЕ1,
1епепи со1оппе!1о С. с!е МАКТ^О,
4епе.п1е соЈоппеНо ВАКТОЕОМЕО М1КАВЕВВА, 
та&§Јоге ИЈ1С1 СЕКАТТО, 
сарИапо У1ТТОШО СКА21АМ.
Од штаба XI. ар.миског корпуса, начелници: 
со1оппе11о А. САЕЕО, 
соЈоппеИо ВК11МО ИЈС1М, 
сарНапо Т. МОКТАКОТТЈ.
Од 6. артиљериског пука:
Командант соЈоппеНо АМСЕЕО С1ЈА220, 
сарИапо РИАОЕВВО КОССАРОКТЕ.
Од карабиниера:
Командант дивизиских карабиииера у Новом Месту 

сарИапо ЕЕККАКОО 01 Р1ЈК1А,
1епеМе УЈТТ0К10 СА\тТАТОКЕ,
1епеп1:е АиСНбТО РАВК1, 
сарИапо ИЈЈСЈ МЕКОЕА, 
боиоЈепепЈе ВК1ЈМО САбТАСИОЈЛ, 
бгфасИеге ОАИТЕ, СЈОУАМЕТТЈ,
VIсе ђпгаШеге РЈЕТКО МЕМСН1МЕЕЕО, 
уке 1>п%а(Иеге МОИТА1АЈ, 
шагебсЈаПо Ш1С1 МАООСУО, 
сарНа-по I. С10УАННЈ.

т
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сагаМшеге I. 5РОК,
сагаћјпјеге Р1ЕТКО МОбСАТЕЕУ,
сагађјшеге С11Ј5ТО БОМЕМСО.
Командант I. пука »СгапаШеп сИ 5агс1е&па« со1оппе11о 

В\ ^ЕСКО,
командант II. пука »СгапаШеп сИ 5агс1е&па« со1оппе11о 

Ц. РЕКМА,
командант 15. пешадиског пука у Чабру со1оппе!1о

РАМ51М1 и
тагезсЈаНо истог пука РКА^СЕбСО АМЕООКО,
Од разних делова .италијанске војске: 
сарКапо РАЕМ1КО ИЈК1ЈОАС1, 
та^јоге I. В15АМТ1, 
бепјоге I. САКОШ1, 
тадогјоге МАћЈСА,
^епеп^е КЕКТАЕОО ВАКОЕШ,
1:епеп1е N. 5СН1001,
1епеп1:е I. УЕКСНА 
сарНапо МАК10 М1СНЕЕ1,
1епеп1е N. УЕККАКК1,
1:еппеп1:е црних кошуља СИЈ5ЕРРЕ Т0М50, 
зег&еп(:е МА01ЕЕ.
Од разних милиција:
бепјоге пограничне кохорте IV. ЦЕС10^Е СопПпагЈа 

СС^^ »МоШе Кте\'Обо« СЕ5АКЕ МЕ22А^А,
командант кохорте жељезничке милиције бепшге МА- 

К10 БЕ РЕ1ЈСЕ,
сепи1г1опе САЕТА^О СОЕАиЕШ, 
ђп^асПеге 5ЕКС10 ЕЕ0РАК01, 
милиционар АКСЕО ОООА и 
милиционар ЕМ1Е10 СОЕОТТО.
Државна ко.ми.сија сматра да сви ови злочинци морају 

бити строго кажњени за злочине почињене над нашим .на- 
родима.

Претседннк Државне комнсије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р. 

професор Ушшерзитета
Секретар Државне комнсије,

Д-р Иван Гргић, с. р.
адвокат
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САОПШТЕЊЕ БР. 18
! Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача
I
! Према још увек непотпуним подацима које је досад 

прикупила, Државна комисија утврђује тешке злочине 
огромних размера које је починила над нашим народима 
маџарска солдатеска запојена идејом велико-маџарске екс- 
панзије, под воћством регента Маџарске адмирала НИКОЛЕ 
ХОРТИЈА а за време од три и по године окупације. Велики 
ратни злочинац НИКОЛА ХОРТИ и шефови великомаџарске 
клике, БАРДОШИ, САЛАШИ и ИМРЕДИ, пошто су се прет- 
ходно повезали са Хитлером, пустили су немачку освајачку 
војску у своју земљу и на тај начин пружили немачким јун- 
керима отскочну даску за поробљавање Југославије. И кад 
је 6 априла 1941 Хитлер напао наше народе, онда су и Хит- 
лерове слуге у Маџарској пошле да' шире своју >кру.ну Св. 
Стевана«.

Ове намере «маџарске одговорне владе, подржавао је 
велики део маџарске јавности, подупирала су маџарска кул- 
турна, привредна и национална удружења, а у извођењу 
њиховом узео је живог учешћа и велики број -Маџара из 
Бачке и Барање, предвођен својом »елитом« у коју су спа- 
дали пре свега др. ИВАН НАЂ, бивши народни посланик; 
витез др. МИКЛОШ НАЂ, бивши претседник новосадске оп- 
штине; ЈОЖЕФ БЛАЖЕК; ЂУЛА КРАМЕР, фабрикант и 
члан маџарског Горњег дома; ЂОРЂЕ ФЕХЕР; ЛАЈОШ 
ХОРВАТ; др. ЕЛЕМЕР КОРАЊИ, католички свештеник и 
остали, који се нису либили ни нечасних ни окрутних сред- 
става противу суграђана Срба, са којима су до јуче на свим I 
пољима јавног живота сарађивали.

Маџарски окупатори су .имали »стручан« израз за ма- ј 
совно, смишљено и планско уништавање наших народа, а ј 
српског народа у првом реду: „атфешилеш", израз монгол- ј

к
!г I
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ске свирепости који значи прочешљати, масовним поко* 
љима, а затим принудним исељавањем услед смртног застра- 
шивања. Али се под тим изразом разумеју и други облици 
прогона. Те злочиначке методе маџарског мегаломанског 
империјализма осетили су Украјинци у Прикарпатској Ру- 
сији, осетили су Словаци у Словачкој и Румуни у Ердељу, 
али најокрутније и најкрвавије примењене су оне према 
староседелачком живљу у БачкОј и Барањи. У Хортијевој 
заповести хонведима: „Напред на јужне границеГ као да је 
писало: физички уништити српски народ у Бачкој и Барањи, 
а у сваком случају, огњем и мачем обезглавити га, проре- 
дити, застрашити, да би на крају постао лаким пленом ма- 
џарске асимилације.

Резултат масовног уништавања српског народа у Бач- 
кој и Барањи може се ценити на 21.000 угашених живота, 
што значи најмање 13% од броја преосталих Срба, који су 
се, у вечном страху за голи живот, ипак успели одржати на 
дедовини. Усто, побијено је преко 1500 наших суграђана 
Јевреја. Ово се јасно види из чињеница које објављујемо 
на основу оскудних, до сада сабраних, доказа.

Зверства хонведа у априлу 1941 године

Крајеви Југославије, које је посела маџарска војска, 
обухватају Бачку, Барању, Међумурје и Прекомурје.

Шест дана после мучког напада Хитлеровог на нашу 
земљу, 12 априла 1941 годиие, маџарска III. армија, под ко- 
мандом генерала ЕЛЕМЕРА ГОРОНДИ НОВАКА, упала је у 
Суботицу и Бачку Тополу, 13 алрила допрла је до Србо- 
брана и Новога Сада, а 14 априла је ушла у Тител и заузела 
целу шајкашку област. Једном хусарском дивизијом, која је 
као руља друмских разбојника упала у мирна насеља и 
вршила масовне покоље голоруког становништва, командо- 
вао је генерал витез ДАЛНОКИ ВЕРЕШ ЛАСЛО.

Али иако је маџарска .солдатеска упала у нашу земљу 
шестог дана по првом преласку немачких тру.па преко наше 
границе, ипак Маџари носе ту срамну част, што су баш они 
започели у Војводини са масовним убијањем невиног ци- 
вилног становништва. У том погледу, хонведи су се пока- 
зали равни својој сабраћи у злочину, немачким 
јанским фашистима, јер су са зверствима и свирепостима 
отпочели већ оног дана кад су прекорачили 
које нису наишли ни на какав војнички отпор.

и итали-

границу иза
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Овде цитирамо речи из меморандума маџарског посла- 
ника ЕНДРЕ БАЈЧИ ЖИЛИНСКОГ, упућеног намеснику 
ХОРТИЈУ 4 фебруара 1942, којим се на недвосмислен начин 
указује «а величину злочина маџарских окупатора приликом 
упада у Бачку и Бараљу. Овај »маџарски народни посланик, 
иначе један од оних ко]и су се радовали пр.ипојењу северне 
Југославије Маџарској, говори дословно о »скоро непремо- 
стивој смртној мржњи«, која се родила у народима Југосла- 
вије према маџарском окупатору »у оном крвавом низу про- 
туправности, гажења закона и нечовечности, које су се оди- 
гравале од 11 априла прошле године (1941) до данашњег

Сл. 40. — Масовно стрељаље у Суботици 1941
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дана«.' 0 самом запоседању Бачке и Барање од стране ма- 
џарских хонведа, Жилински вели ово: „Нажалост, на поје- 
диним местима, маџарске трупе су починиле сувишна крво- 
пролића. За време запоседања Бачке, према рачуну озбиљ- 
них чинилаца, међу тамошњим Словенима пало је као жртва 
око 8.350 људи“. А одмах после овога, посланик Жилински 
наставља — пошто делимичну кривицу подлачки подмеће 
самом словенском становништву, које је тобож „подмукло 
пуцало“ и које „се одупрло“ па „тако нешто и заслужило“ 
— овим речи.ма: „Али су то већим делом били невини људи 
и ситнији грешници, а највише жене и деца”.

Сл. 41. — Масонпо стрељање од страис Маџара

Крв и лешеви на улицама Новога Сада
Маџарска војска стигла је у Нови Сад 13 априла 1941 

— под командом геиерала витеза МАЈОРА — у пола седам 
сати увече, „победнички“, на борним колима и камионима. 
До пред саму поноћ, маџарски хонведи били су у покрету, 
крстарили улицама, поздравл^ани френетичким повицима и 
песмом новосадских Маџара. Око поноћи почела је у Но- 
вом Саду изненадна пуцњава, као да је настало бомбардо- 
вање вароши. Ова пуцњава била је увод у покољ голоруког 
и мирног становништва. Довлачени су топови и, без 
опоменс, пуцало се у настањене куће. Маџарску солдатеску

икакве
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пратили су домаћи изроди, маџарски петоколонаши. На- 
стала су.масовна убијања, мучења и затварања. Нарочито 
је страдао чисто српски предео Салајка, затим горњи део 
Темеринске улице и Футошка улица. Крвожедни хонведи 
нису правили разлике: људе, жене, децу терали су на улице 
и тамо их масовно убијали.. На самој Темеринској улици 
између два ћошка било је преко 200 лешева. Било је и на 
бандерама обешених\ Оне које нису одмах на улици убили, 
водили су до касарни и тамо убијали, или их даље спрово- 
дили у хотел „Слобода“, где се вршило неко легитимисањс 
пред цевима митраљеза. Пљачкали су те хапшенике, узи- 
мали су им успут сатове, адиђаре, новац итд. Стеван Огња- 
новић, са своја два оина, пошао је да гаси пожар у кући 
свога брата, коју су хонведи запалили, али је ухваћен и за- 
једно Са синовима насред улице стрељан. Месар Вуја По- 
повић изведен је из куће и такође насред улице стрељан. 
Матурант Славко Марић, ословљен је од стране једног вој- 
ника на маџарском језику, кад је изишао из своје куће, па 
како није знао тај језик, обешен је о улични фењер.

Читава два дана лежали су лешеви убијених по ново- 
садским улицама, јер је убијање и харање мученичког Иовог 
Сада трајало три пуна дана. Набројено је пр.еко 720 убије- 
них. Новосадски прота Милић каже да је он сам сахранио 
125 лица.

А како је било у Новом Саду, тако је било у свим оста- 
лим местима Бачке, где су приређивани масовни покољи 
при самом уласку хонведа. Свуда исте методе, свуда исти 
резултати: покољ, крв, пљачка, палеж. И резултат првог 
дивл>ачког налета маџарске солдатеске износи око 8.500« 
мртвих људи, жена и деце.

I;

*

Зликовачки бес маџарских окупатора

Бес маџарских злочинаца достигао је опет један од 
својих врхунаца приликом пролаза кроз село Сириг.

Сириг се налази на интернационалном путу Суботица- 
Нови Сад, на по пута између Новог Сада и Србобрана. При- 
падао је темеринској општини и имао је 250 кућа.

13 априла 1941 године, око 6‘часова увече, сељаци н 
сељанке из села Сирига, натерани, дочекали су маџарску вој- 
ску постројени на путу, с једне и с друге стране, све четири 
и четири у реду. „Прво су се- појавили разни одреди“, велн
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очевидац сељак Петар Јовић из Сирига. „Пошли су кроз 
село и задржали се одмах иза њега; они су имали задатак

Сл. 42. — Злочппцн Маџари лнкују око обешсног
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да запале село, као што смо доцније видели. Затим је до- 
шло једно десетак камиона, пуних војске и митраљеза. Кад 
су дошли пред нас, они су одједном почели да косе из ми- 
траљезаи. Настала је паника, бежање, јаукање. Избезумљен 
и изненађен, народ је гледао како да се спасе. Стао је бе- 
жати и сакривати се по салашима, шумама и њивама. Уби- 
јање је међутим трајало ту целу ноћ и продужено је и су- 
традан. 14 априла цело је село било блокирано, па су ма- 
царски бандити заређали од куће до куће, пљачкали и уби- 
јали, а затим палили. Село Сириг је, на тај начин, спаљено 
и порушено до темеља. Напомињемо да је то било већ првог 
и другог дана окупације Бачке. Убијено је око 1.000 душа, 
људи, жена и деце. Између осталих убијени су тада: Илија 
Дакић са породицом, Ђура Добајац са породицом, Пера Ба- 
стаја са породицом, Милан Филиповић са породицом 
Алекса Степчевић са породицом, Милан Којић са породицои, 
Митар Ђукић са породицом, Божа Ђукић са породицом, 
Јован Давидовић са женом и шесторо деце, Стана Станковић 
са сином Николом. &

У тим први.м данима злочиначке мацарске окупације 
поред Новога Сада и Сирига страдала су редом и друга 
насеља у Бачкој.

У Сомбору убијено је око 500 лица, међу осталима 
протојереј Димигрије Бокшан, убијен у цркви на кору, и 
адвокат др. Јовап КоњовиИ.

У граду Србобрану, срез Стари Бечеј, међу убијеним 
налази се Паја Добановачки, бивши вслики .жупан, прота 
Вучков, Јовица Субић, претседник општине, Исидор Иванић, 
бележник. Убијено је укупно 520 душа.

У Бачкој Тополи убијени су Стево Дракула, ратни ин- 
валид, Милан Вакушев, трговац и претседник општиие, Ми- 
лан Живковић са женом и ћерком, Светозар Ђукић и син 
од 13 година, Љубица Ђукић и ћерка од 19 година, Шабан 
Јоко старац од 85 година и многи други.

У Чантавиру, срез Бачка Топола, убијен је шеф же- 
лезничке станице, његова жена и троје деце, -затим Илија 
(или Милан) Ђекић, скретничар, три брата Марјановића и 
син Илије Јарића.

У Жеднику, срез Бачка Топола, убијеи је чиновиик, 
чувар пруге, Ђуро Мандић, ђак VI разреда гимназије .и 9 [
колониста, међу којима Стеван Марјановић, његова мајка, 
сестрић и жена.
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Сл. 43. — Жртве мшдарског масовног стрељања у Србобрану 1941

17ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
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У Чуругу, срез Жабаљ, убијен је међу осталима прота 
Василије Стојадиновић на очиглед своје ћерке Маре, која 
је по том такође убијена.

У Кули је побијено 136 душа. Већина убијених је прет- 
ходно мучена. Тројица су бачена у општинску шиитерницу,. 
где су поливени петролеумом и живи спаљени. Убијенима 
вађени су златни зуби. Православна црква је срушена. Ле 
шеви су побацани у три велике јаме покрај гробља, а по- 
родицама није дозвољено да их сахране. Тада су побијени, 
нзмеђу осталих: Станко-Станимир Стојков, грађевински ин- 
жињер, његова жена, отац и мајка, Ђура Леђаиац, претсед- 
ник општине, Илија Стојановић, школски надзорник, Јев- 
рем Ненадов, лимар, Петар Зебић, шофер, Славко Банатски* 
кројач, Лазар Плавшић, омладинац, Ђура Богојевац, поли-- 
циски наредник, стар 65 година, Славко Пајић, чиновник Ми- 
нистарства финансија, са мајком, женом и дететом.

У Сенти убијено је око 100 лица. Међу њима били су 
Марко Грашевић, затим један богослов и један црквењак.

У Старој Кањижи убијени су Илија Петровић и јоих 
10 људи; итд., итд.

I;
I

Сл. 44. — Мауарски војник порсд лешева на улицн
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Организована банда „саветодавацаи, потказивача, мучитеља 
и убица продужује злодела хонведских хорди
Иза хонведских хорди ступале су мацарске „власти“, 

организована банда „саветодаваца“, потказивача, мучитеља 
и убица, која је продужила посао хонведа.

Од водећих личности маџарске странке основан је у 
Новом Саду „Одбор деветорице“ као саветодавно тело при 
тобожљој „контрашпијунажи“ — Кемелхарито (дефанзивно 
обавештајно одељење). На челу ове мрачне установе стајао 
је потпуковник КУН БЕРТАЛАН; његов помоћник био је 
ДЕЖАКНАЈ МАРТОН. Овај је био главни иследник и лично 
руководио стрељањем Срба и Јевреја, а зати.м резервни 
поручник др. ВЕКАШИ, у грађанству државни гужилац у 
Сегедину, и мајор БАИЦ АНДОР.

Поред „контрашпијунаже“ стајала је са истим циљем 
и методама жандармериска иследна власт — Чендерњомозо 
— где су својим злочиначким инстинктима давали маха 
жанд. пуковник ЈОЖЕФ ХАРКАЈИ, жанд. ппуковник ЧЕР- 
ФАЈ, жанд. ппуковник БАТОРИ, жанд. капетан др. ЛАНЦ
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Сл. 45. — Жртва маџарског злочина (Бачка)\
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1!1 ИМРЕ, жанд. капетан др. РАКОВСКИ АНТАЈ1, жанд. поруч- 
ник витез К0МГ10РДАЈ ПАЛ. Ове две бандитске шпиље 
носиле су збирно име »Армија«, јер су имале своје седиште 
у згради штаба бивше југословенске I. армиске области у 
Новом Саду.

Поред именованих руководилаца, ту је била читава 
војска нотказивача, апсанџија, мучитеља из разних друштве- 
них слојева и каста, од доктора и високих официра до трам- 
вајција. Ту је био заменик команданта „Армије“ жанд. пу- 
ковника Харкаја, заставник ЕДЕН МИКОВИЋ, загим 
спектор витез МАЈЕР ЈАНОШ, мајор ВАЈС АНДОР, ппо- 
ручник ФИГУРА Ј1АЈОШ, бивши чиновник ПАБ-а из Бео- 
града др. ФОРАШИ ЕНДРЕ, мајор ФОТИ, жанд. наредник 
ХОРВАТ, звани „Фелиђеле“, адвокат ЈАНЋУШКО ГАБОР, 
фризер ЈУРИК ИШТВАН, агент КЕРЕКЕШ ШАНДОР, по- 
ручиик КОЛТЕР ЈЕНЕ, трамвајџија КОВАЧ БАЛИИТ, го- 
стионичар КОВАЧ АНДРАШ, агент КОВАЧ ШАНДОР, НЕ- 
МЕТ-РАДОСАВЈБЕВИЋ ЛАЈОШ, др. ОТ, трговац ПЕРЕПА- 
ТИЋ ПАЈ1, наредник РАЦ, командант страже, трговац РЕЗ- 
НЕР КОРТ1ЕЈ1, трамвајџија СИТАШ, агснт ШМИТ, агент 
ШАНДОР ИМРЕ, адвокат др. ВАГНЕР ПЕТЕР, др. ВАЈНАЈИ, 
адвокатски приправник др. ЗОЛИЦ ЕМИЛ.

Но као да ова два инструмента „атфешилеша“ нису 
била довољна за обим маџарских планова. Њих је допуња- 
вала управа новосадске полиције са својим шефом ЂУЛОМ 
ЗОМБОРИ из Сомбатели и њено политичко оделзеље на 
челу са др. БЕЈ10М ХАЈМИКОМ и, најзад, покретии преки 
судови.

1
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Прво дело овако састављене „власти“ било је хапшење 
300 Срба и Јевреја, који су били регистровани као „кому- 
нисти“. Ова су лица била смештена у концентрациони логор 
у Бачкој Тополи. После објаве рата од стране Маџарске 
Совјетском Савезу, већина је стрељана.

Поменуто је да је од водећих личности маџарске стран- I 
ке у Новом Саду основан „Одбор деветорице“ као савето- I 
давно тело при „контрашпијунажи“. Њих је у ствари било I
више од девет. Њихова улога једва да се може упоредитн I
са оним млетачким грозншм „Саветом дссетор;ице“, кога је 
овај маџарски одбор бездушношћу, бројем и тежином зло- Ј 
чина далеко превазишао. Задатак тог одбора био је пот- I 
казиваље и доношење одлука о масовним убиствима, „ра- | 
цијама“ и „казненим експедицијама“. У том и.нфамном од- Ј. 
бору седела је маџарска „елита“ из Новог Сада и читаве I

*



II !()В{

I
ј I

253Саошптсњс бр. 18

Бачке: др. ИВАН НАЂ, јавни бележник и бивши народни 
посланик, др. ЕЛЕМЕР КОРАЊИ, католички жупник и на-
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родни посланик, Ј1АЈОШ ХОРВАТ, евангелишси свештеник 
и народни посланик, ЂЕЗЕ НАЂ, директор Градске штедао- 
нице, БЈ1АЖЕК ФЕРЕНЦ, новинар, ФЕХЕР ЂОРЂЕ, коме- 
сар Друштва за српско народно позориште, ГАУС ЂЕЗЕ 
ВИКТОР, ХАИЧ ИШТВАН, КРАМЕР ЂУЛА, индустријалац 
и члан ичацарског Горљег до.ма, МАРТИН РОБЕРТ, месар, 
ПАСТ ЕРНЕ, чиновник, РАДНАЈ-РАДИЧЕВИЋ ШАНДОР,
новинар.

Ово поглавље — прави регистар злочинаца — не би 
било потпуно када се не би регистровали и злодуеи из Кул- 
турбунда и Гестапоа, који су распиривали злочиначке ин- 
стинкте својих-маџарских штићеника: др. ТРИШЛЕР ЈО- 
ЖЕФ, водећа личност Културбунда; лекар др. ВАГНЕР 
ШТЕФАН; адвокат СЕБАСТИЈАН НЕМЕСХАЈМЕР; инжиљер 
БУРГХАРТ ДАНИЕЛ; БУРГХАРТ ОТО; адвокат др. ДЕРНЕР 
РИХАРД; ДЕРНЕР ОТО; новинар ХАМ ФРАНЦ, бивши на- 
родни посланик; адвокат КЕКС ЛУДВИГ; КЛАЈН ЈОХАН; 
градски сенатор у Новом Саду ЛЕБХЕРЦ НИКОЛА; ВАК 
ОТО, гестаповац; и КАРПАТХЕЂИ, шеф агената новосадске
полиције.

Читав овај злочиначки апарат страве и ужаса, који је 
несрећни српски живаљ у Бачкој и Бараљи иазвао збирним 
именом „Армија“, прорадио је одмах након уЛаска хон-вед- 
ских окупатора, одмах после првих извршених масовних 
покоља. „Армија“ је купила таоце и држала их затворене; 
скупљала је људе, жене и дечаке, и говорила им да су „бун- 
товници“.

Армија је -била крвава, озлоглашена мрачна шпиља 
најсвирепијег мучења. Цецтрала јој је била у Новом Саду, 
а имала је своје „филијале” у Суботици, Сомбору и То- 
поли. У њеним затворима људи су мучени на језовит начин. 
Постоји већ сада низ саслушаља и исказа из кој.их се <виде 
страшне методе. ЈБуде су везивали за клупе, избијали им 
зубе, тукли их из све снаге пендрецима, вукли им јаја, исте- 
зали удове, ударали цокулама и песницама, мучили нарочи- 
тим електричним апаратОхМ. Жене су исто тако имлатили, а 
усто их понижавали разним бесрамностима. Људе су пре- 
млаћивали увек у тројкама. То батинаље било је непод- 
ношљиво и редовно се завршавало са несвестицо.м. Било је 
случајева да су жртве извршавале самоубиство да би се спа- 
сле даљег злостављања. Батинање поједииаца »продужавало 
се данњма и ноћима, недељама и месецима, све док жртва 
не би признала оно што су јој зликовци -у уста стављали, 
или док не би подлегла.
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Кроз „Армијуи је прошло око 8.000 лица, од којих је 
велик део осуђен на смрт или на вишегодишњу робију.

Међу осталима на смрт осуђеним иалазе се и Грозда 
Гајши«, обешена у Сегедин-у 1941 године, Живко Радовано- 
вић, Бркић, Шучов, Љубојев и јскш осморица обешених та- 
кође у Новом Саду 1941 године. Вешаља су вршена и у Ст. 
Футогу, Тури и другим местима. Вешања су најчешће врше- 
на у групама. У то време командант војне окупационе ко- 
манде био је фелдмаршал БЕЛА НОВАКОВИЋ, који је имао 
право помиловања, али га није користио.

Сл. 47. — Крв и лешеви по улицЈЗ-ча

Мноли осуђеници, међу којима су у лочетку били наро- 
чито омладинци и омладинке, сврста-ни су у казнене радне 
чете и одведени у Украјину ради чишћења -минских поља. 
Други су бачени у тамнице у Будимпешти, у Вацу Мариа 
Ностри, у Ко1марону, у Шатораљ Ујхељу, као и у логор у 
Бачко-ј Тополи.

Затвореници у тамници у Шатораљ Ујхељу су се 22 
априла 1944 побунили због суровог лоступка и лоше исхра-
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не. Том ириликом погинуло је преко 80 затвореиика, а један 
део је осуђен на смрт и обешен.

Међу осуђени-ма на смрт и погннули1М налазе се инж. 
агр. Милеико Влашкалић из Чуруга; инж. Миленко Марин- 
ковић из Новог Сада; вајар Вучков из Новог Сада.

4. Међу осуђенима на робију налазе се Вера Павловић, 
хтуд. медицине; Ивачковићева, студ. медицине; Шећерова, 
студ.* медицине; Александар и Влада Крајачевић, студенти; 
Милан Сивачки, анотекар. Међу лицима која су била у „Ар- 
мији“, а затим у тополском логору спомињемо ради примера 
Саву Влалукина, адвоката; Младена Влалукина, адвокатског 
приправника; Ангелину Стамболију, домаћицу; Манду Дасо- 
вић, учитељицу; Ђорђа Давидовца, новинара; Радивоја Ра- 
данова, адвоката; Душана Моча, студента; Ненада Јовано- 
вића, судског приправника; инж. Емила Замуровића.

Број погинулих, обешеиих, стрељаних, умрлих од бо- 
лести по. разним казаматима, данас је тешко тачно утврдити, 
али се он пење сигурно на неколико хиљада.

Јануарски покољи
Масовни покољи извршени у првом налету окупације, 

априла 1941 године, нису још показали пуну меру злочинач- 
ког капацитета маџарске џентрије. Ни постепено, методско 
уништавање људских живота преко „Армије“ није било 
кадро задовољити њену страст крвопија, нити испунити њен 
план за уништењем српског народа у Бачкој и Барањи. Тек 
„рације“ у јануару 1942 гогдине 'показале су да злочин има 
градациј)', коју ни уобразиља искусног криминалисте није 
кадра предвидети. На ужасан начин „прочешљани ‘ су тада 
Шајкашка, Нови Сад и Стари Бечеј.

Пре.ма досад прикупљеним подацима, маџарски велики 
жупан у Новом Саду др. ПЕТЕР ФЕРНБАХ затражио је од 
војних власти да се упути казнена експедиција ради уни- 
штења „комуниста“ у Шајкашкај, у ствари, ради „проче- 
шљавања“ Срба и успут Јевреја. Захтев је упућен по савету 
„Одбора деветорице“.

Наређење за „рацију“ потнисао је команданг сегедин- 
ске дивизиске области генерал ФЕКЕТЕ ХАЛМИ ЦАЈДНЕР. 
За команданта експедиције поста-влзен је генерал витез ГРА- 
ШИ ЈОЖЕФ. Поред свих напред регистрованих злочинаца, у 
овој крвавој и разбојничкој „рацији“ издавали су наређења 
или иначе узимали учешћа жанд. пуковник ДЕАК ЛАСЛО; 
потпуковник ГУНДЕ ГЕЗА; потпуковник ПЕТЕРДИ; коман-

.
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дант 16. хатарвадаш батаљона, адвокат и јавни бележник 
др. ЛЕХ ТИБОР; претседник новосадске општине витез НАЂ 
МИКЛОШ; ПАП ЂОРЂЕ; жанд. капетан др. ЗЕЛДИ МАР- 
ТОН; и капетан ГАБОР из Сомбора.

Повод за рацију био је „устанак“, који је измишљен. 
И онда је сручена сва сила мацарске окупаторске војске, 
њихових жандар.ма, њихових „народних чувара“ — „немзе- 
тера“, регрутованих међу домаћим Маџарима, на невине бес- 
помоћне жртве. Као звери са ланца пушгене, налетели су 
маџарски кољаши на становништво Шајкашке, усред стра- 
ховите хладноНе, по великом снегу који је онемогућавао 
бегство и онима који би иначе могли да се склоне.

Сл. 48. — Жртве маџарских злочнна у Бачкој

4 јануара 1942 године патрола маџарских жандарма и 
граничних ловаца напала је на једну групу родољуба у 
Жабљу. У самоодбрани родољуби су убили два граничара 
ловца и два жандарма, а неколико их рацили. Овај догађа] 
званична клика прогласила је за „устанак“ и маџарска влада 
шаље у жабаљски крај хонведе из сегединског га-рнизона. 
Ови долазе у жабаљоки крај и тителску област и почињу
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да харају; пале, убијају, силуј-у и пљачкају. Зверсгва хои- 
веда у то доба превазилазе све што се да замислити. Отпо- 
чети 4 јануара 1942 године, ови злочини све су се више го- 
милали, док у Нсвом Саду 23 јануара нису доживели свој 
врхунац.

По Шајкашкој крв се потоцима лије ...

У недељу 4 јануара 1942 отпочело је пушкарање по 
улицама Чуруга, у жабаљском срезу. Чурушки пегоколона- 
ши, нао-ружани пушкама, иочели ;су убијати .мирно станов- 
ништво по улицама. У исти мах, добошем је наређено да се 
сви становници повуку у своје куће. Два сата по овом наре- 
ђењу, стигли су у Чуруг хонведи из Сенте ,и Сегедина у ја- 
чини од 3.000 људи. Прво су стигли тенковски одреди, затим 
пешадија у.камионима па онда и артиљерија. Исговремено 
са хонведима стижу у жабаљски срез и жандарми из Теме- 
рина, Бачког Градишта и других места. Један део сегедин- 
ских хонведа упутио се у чурушки рит, где. је, пролазећи 
кроз салаше, убијао и клао цивилно становништво, док је 
други део остао у граду где је, залазећи од куће до куће, 
изводио укућане, мушкарце, жене и децу. Чурушки станов- 
ници, овако одвођени из својих кућа, убијани су без мило- 
ст-и и без суда. Убијани су где су се затекли \и где је то раз- 
оојницима било згодно: пред кућама, -на улици, у општин- 
ској згради, у полицији, у основној школи. Један део по- 
хватаних становника одведен је у два житна .магазина Ди- 
триха и Омиљанског, па су ту убијени из митраљеза. Нај- 
више је ових мученика страдало на самој реци Тиси, где су 
убијани, па бацани под лед који је, као што је познато, 
услед изузетно оштре зиме године 1941/42, био необично 
дебео. У рупе на Тиси бацани су и они Који су убијани на 
другим местима, па су ту довожени у заједничку ледену 
гробницу. У Чуругу је побијено тада, од 4 до 9 јануара 1942 
године, неких 1.800 душа, људи, жена и деце. Убиства и 
масакрирања вршена су по дану и по ноћи. Сви убијени су 
претходно до голе коже опљачкани, а њихова имовина је 
развучена. Убијени су између осталих: Станко Моротван- 
ски, поседник и његова жена; Бранко Вакањац, свештеник; 
др. Ђорђе Јовановић, лекар и његова жена; др. Чедомир 
Малић, лекар; Лазар Павковић, његова жена и синовац; Пе- 
тар Бобић, трговац; Стеван Катански и његов син; Милан 
Срећков, апотекар; Петар Давидовић, апотекар и његова 
жена; две породице Давидовић са укупно 13 чланова; Марко
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Латов, гостионичар и његов син; Трива Шегуљев, претсед- 
ник општине; Стеван Радосављевић са пет чланова породице; 
Живан Срећков, економ са шест чланова породице; Стеван 
Лазић, општински благајник; Миленко Милин са две ћерке, 
женом и мајком;. Стеван Ненадов, са женом, сином, снахом, 
троје мушке и једним женским дететом; Тбдор Касапиновић, 
учитељ; Јоца Максимовић са женом и поћерком; Ђока Лон- 
чарски са женом и ћерком; Стеван. Радосављевић, месар; 
Бранко Ивковић, гостионичар са женом и четворо мушке 
деце; Светозар-Цота Петровчанин са женом и ћерком; Сава 
СмНљански, поседник са женом и сином; Марко Јовин, по- 
седник са целом породицом; Душан Ћаленић, учитељ у пен- 
зији итд.

Сл. 49. — Стрељани Србн по улицама

У Жабљу је такође извршен масован покољ. Ту су Срби 
довођени на жабаљску скелу. Прво су морали у једном ма- 
гацину скинути одело и онако голи, само са доњим вешом, 
па и без њега, по незапамћеној цичи, одвођени су на Тису 
« ту убијани. Насред Тисе биле су проваљене рупе на леду, 
па су схко тих ру,па постројаваие жртве, м.итрал>еском ватром 
убијане и под лед бацане. Неки су натеривани да сами скачу 
под лед. Неки који нису хтели скочити, одвођени су до јед- 
ног стрводера који их је ударао секиром ио глави, па их

4
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онда полуживе бацао под лед. Било је случајева да су људи 
пробадани бајонетом и бацани у Тису. Мајке су натериване 
да саме својом руком бацају своју децу под лед. Оне који 
су били убијени на обали, сами Срби морали су превуКи и 
гурнути под лед да би затим и они били убијени. У Жабљу 
су убијени поред многих других Милош Катић, прота; др. 
Коста Мајински, јавни бележник; др. Љубомир Димитрије- 
вић, лекар са женом и ћерком; Иван Француз, адвокат; Влада 
Узелац, гостионичар; др. Александар Дречански, адвокат са 
сином; Живан Живанов, свештеник; Чеда Еремић, прота; Ди- 
митрије Томић, општински бслежник са женом и децом; Ди- 
митрије Марковић, учитељ итд.

. У Госпођинцима, у срезу жабаљском, убијено је у вре- 
ме јануарских покоља 80—100 душа. Убијени су између 
осталих Јанко Висларски, свештеник; др. Илија Булановић, 
лекар са женом и троје деце итд.

У Ђурђеву, срез Жабаљ, убијено је око 300 душа. Међу 
осталим убијен је тада Марко Злаколица, бележник.

У Тителу убијено је око 60—80 душа, међу којима и 
Ђорђе Парабућски, прота.

У Мошорину и околини, маџарска солдатеска заједно 
са жандармери јом приредила је праву хајку на мирно ста- 
новништво. Они су зашли по салаши.ма и убијали одреда све 
на које су наишли, мушко и женско, старо и млџдо. На 
Бадњи дан, б јануара 1942 године, ухватили су православног 
проту Блашковића, одвели га према Св. Ивану и ту га убили 
па га затрпали у један јекдек поред Јеврејског гробља.
7 јануара на сам православни Божић, чета од 150 хонведа, 
увече између 8 <и 9 сати, отишла је у село и почела из кућа 
изводити мирне становнике, који су прославл>али Божић. 
Све ухапшене одводили су у општинску коњушницу и у 
школу, где су их, по претходном мучењу, убијали. Многе су 
водили на Тису, па их убијали код мошоринске пумпе. Де- 
лом су их убијали и по улицама. Убијене су претходло зло- 
сгављали и мучили, тако да су сви лешеви били унакажени: 
очи извађене, носеви отсечени, језици ишчупани, руке и 
ноге пребијене. Жене су силовали па им пру.ди секли. Имо- 
вина убијених је швачкана, р'азношена, упропашћивана и 
уништсна. Тада су између осталих убијени Светозар Вла- 
шкалић, прота; Јоца Сузић, економ и жена му Зорка; Рада 
Живковић, трговац; Милош Гавриловић, трговац; Рада Зана- 
зир, економ итд.

Кад је лед на Тиси почео да се отапа, лешеви су стали 
пловити. У времену од 2 маја до 25 јуна 1942, иа подручју
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Окружмог суда у Петровграду, судским .путем прегледано је 
и сахрањеио 292 леша, од којих је оило 227 мушких и 65 
женских. Идентитет ни код једног леша није се могао утвр- 
дити, јер ни код једног нису нађеие исправе. Сви лешеви 
имали су жицом везане руке на леђима. Сви су* били само 
у доњем рубд>у или голи. Од тога броја лешева било је 
16 деце до 15 година, а 15 од 15 до 20 година. Било је неко- 
лико лешева деце до 5 година, а био је и један леш мушког 
Детета између три и по и чегири године. Утврђено је да је

Сл. 50. — Маџарска војска стрељала је мнрне гр'а1>ане

дете било прободено бајонетом и да је од тога наступила 
смрт. Нађен је у води и један џак, у коме је било завезано 
троје деце од једне до четири годи-не. На подручју Среског 
суда у Перлезу сахрањено је у исто време 144 леша, од 
којих је било 109 мушких, 27 женских и 3 дечја. Осим тога, 
општине на подручју Окружног суда у Петровграду, сахра- 
ниле су још око стотину лешева извучених из Тисе.

Можда неима јасније оптужбе ових зликовачких дела 
него што је следећи став из пера већ поменутог народног
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посланика Жилинског: »Једна всрзија о прогону гласи, да 
су током ноћи у Жабљу сакупили иешто око 1.000 до 1.400 
људи, у огромној већини Србе, .мањим делом Јеврејс, и целе 
породице, заједно са женама, девојкама, децом и одојча- 
дима, превозили на обалу Тисе војничким камионима, овде . 
их поставили на стрму обалу, насупрот банатској обали, 
као да чекају скелу, након чега су их изрешетали аутомат- 
ским пушкама, а затим бацили у Тису кроз рупу исечену на 
леду. Према другој верзи.ји, ово се убијање у Жабљу одви-

Сл. 51. — Лсш женс нађен на обали Дунава после „рацнје” 
у јану.ару 1942

јало и мањим деловима и то у данима од 5 до 19 јануара. 
У суседној великој општини Чу.ругу ово клање је наводно 
обављано од куће до куће док је пред кућама стајао вој- 
нички камион, у који су бацал.и лешеве, па када би се камион 
напунио, одвозили су их на Тису и онде их бацали под лед 
залеђене Тисе. Камион се зат.им враћао и тако јс текло то 
језиво клање, током кога ни за кога није било .милости, па 
ни за децу, ни за старце, догод се поново ка-мион ме би на-

I
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ггунио. Према мојим обавештењима, у Чуругу је било више 
мртвих него у Жабљу, -који број може да износи до 3.000. 
Број поубијаиих у осталим општинама не бих могао да 
наведем ни са приближном вероватношћу. Говоре о 25 до 30 
мртвих у Госпођинцима, 30 до 35 у Св. Ивану, али ове 
општине чине мали део сва два среза.« (Меморандум од 
4 фебруара 1942). ;

Ш
• .

Сл. 52. — Овом детету Мацари су отсекли главу па га тако сликалк

ГРАДСКА БИ5ЛИОТЕКА 
»РАДОЈЕ ДОМЛНОВИЋ-
. ЛЕСКОЗАЦ .Велико-мацарски бес достигао је свој врхунац у јану- 

арским погромима у Новом Саду. Ове покол>е, који -су 
разоткрили сву бестијалност мацарских империјалиста, 
извеле су присталице велико-маџарске странке САЛАШИЈА 
и ИМРЕДИЈА, т. зв. стреласти крстови, заједно са -жандар- 
меријом и сегединским гарнизоном генерала ЈОЖЕФА ГРА- 
ШИЈА, а са знањем и по наредбама ондашњег прегседника 
владе Др. ЛАСЛА БАРДОШИЈА и- »Одбора деветорице« у 
Новом Саду. За све локоље одговорност пада на војску и на 
врховну*<политичку власт у Маџарској, на челу са регентом

Новосадски погроми
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ХОРТИЈЕМ «и њег.овом владом и на подређене им органе, 
који су тај покољ наредили и извршили.

План „рације” створен је у Спомен-дому (маџ. Левеите 
Отом) 20 1-1942 на коиференцији 15 генералштабних официра 
под претседништвом витеза ЈОЖЕФА ГРАШИА. Међу тим 
официрима били су: ВАЛА ИШТВАН, потпуковник, коман- 
дант ЛЕВЕНТИ; КУН БЕРТАЛАН, потпуковиик Контрашпи- 
јунаже (кемелхарито); ГУНДЕ ГЕЗА, потпуковиик; и БА- 
ТОРИ, жандармеријски потпуковник; као и комесар маџар- 
ске краљевске државне полиције ТАЛИЈАН. Иако је конфе- 
ренција била тајна, утврђено је да је на њој створен дста- 
љан план погрома Срба и Јевреја, да је сређивала и реви- 
дирала методе рада у спровођењу рације, која је. морала бити 
унапред припремљена, што се види из свега, а нарочито 
из тога што су сви официри и војници приликом „рације" 
носили са собом потпуне спискове Срба и Јевреја.

Рација је почела 21 јануара 1942 око 6 часова ујутро. 
По целом граду излепљене су плакате које су објављивале 
почетак рације: „Пошто сс на нодручју Новог Сада крију 
разна сумњива лица као и велика количина оружја, то је 
Министарство војске наредило да се одржи претрес свих 
станова као и легити.мисање свих лица. Наређује се грађа- 
нима који код себе имају каквог оружја, да га одмах пре- 
дају најближој команди.

Наређује се да се свако задржава у стану.гдс је при- 
јављен. Слободно кретање дозвол^ава се само државиим чи- 

' новницима, фабричким радницима као и сваком грађанину 
колико му је потребно да набави најнужније животне на- 
мирнице за одређени дан. У сваком случају свако мора 
располагати са потребном легитимацијом, а кретање је до- 
звол>ено само средином улице.

Жалузије на прозорима морају бити спуштене и нс сме 
се гледати на улицу.

Код кога се буде нашло сакривено оружје, или ко буде 
код себе држао сумњива лица, тај ће бити изведен пред 
војни суд.”

Потписао га је хонвед-аломаш поранчнок (хонвсд- 
ски командант места — т. ј. Јожеф Граши).

По тексту плаката нико није могао ни помислити да 
маџарски окупатор намерава под „рацијом“ да изврши ма-' 
совна зверства над Србима и Јеврејима у циљу њиховог 
потпуног уништења.
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Сл. 53. — Уништаване су чнтаве поролнце

„Рација”

21 јануара раио ујутро хонведске хорде су се разми- 
леле по целом граду, блокирале све улице и почеле вршити 
„претрес”. Они су при том извршили таква зверства, да ће 
ући у историју као узор непојмљивог варварства.

У Румењачкој улици резултат претреса станова и леги- 
тимисања био је тај да је већина становништва камионима 
одведена на „штранд“. Неке су убијали већ .на улици. Тако 
су, на пример, жандарми приморали Саву Фелбапова и Сте- 
вана Ракића да легну у снег са опруженим рукама, па су их 
из пушака побили.

Породицу Коларов затрли су готово потпуно, убивши 
9 чланова; остала је само мала Александра. Један од офи- 
цира узео је из недара једне жртве 250.000.— динара. Тај 
исти официр-садист присилио је 13-годишњу Александру да 
•вуче лешеве својих убијених родитеља на улицу, како би ее 
могли утоварити на камионе.

23 јануара упало је пет жандарма у кућу Јелене Јо- 
гвандић и запитали њене синове, недораслу децу, које су вере

18
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Кад је једно дете одговорило да су нравославне вере, они су 
све петоро деце истерали у двориште, а мајку су затворили 
у кућу и поставили војника да је чува. Несрећна мајка чула 
је дечје запомагање: „Мама, не дајте нас!“ Затим су одјекну- 
ли пушчани плотуни, па је наступила тишина. Полулуда од 
бола мајка је истрчала у двориште и скаменила се: видела 
је пет лешева својих синова, наслоњених на суседову тарабу. 
Лубање су им просвиране куршумима а гараба попрскањ* 
крвљу и можданом масом. — Не обазирући се на њен бол, 
крвници су јој ставили нож под грло и затражили новац. 
А кад су добили сав новац, отишли су у друге куће.

У улицама који се сучељавају са улицом Цара Душана 
истребљено је такођ^ нсколико породица: уништена је цела 
породица Лазе Љубојева из Дударске улице због денунци- 
рања ФЕХЕР ВИЛМОША и СИТАШ ЈОЖЕФА; сва пор.о- 
дица свештеника-катихете Иванчевића од 5 чланова; поро- 
дица Боривоја Костића итд.

Осим ових страдали су и многи други. Сви су одво- 
ђени камионима на Штранд и друга места и тамо стрељани. 
Појединачно убијање вршило се и на самој дунавској обалн 
код петроварадинског ксја и у близини желсзничког моста. 
Њихове лешеве одмах су бацали у Дунав посебне војне 
екипе одређене баш за тај посао.

*

Сл. 54. — Мацзрски иојмици су задовољпи због злочииа 
које су Тточинили
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Масовно уби.јање у Милетићевој улици

На углу Милетићеве и Горњошколске улице вршено 
је масовно убијање Срба и Јевреја из Милетићеве и из 
околних улица. Ту су жандарми и војници доводили групе 
људи, којима је нарс1)ивано да клекну у снег. После тога 
им је у леђа опал>еи плотуи, а жртве су падале лицем у 
снег. Новодоведени морали су стати испред побијених жртава 
па су и они обарани плотунима. А за промену, некима је 
наређено да легну на земљу, па су тако убијани.

На ту крваву кланицу довођени су не -само одрасли 
мушкарци него и жене и деца, па и одојчад у наручју матера.

А пре него што би се лешеви одвукли, војници су 
скидали бунде, цииеле и остале ствари од вредности.

Убијање на Дунавској обали

23 јануара спроведена је већа гомила људи, жена и 
деце од санаторијума др. Јаковљевића до краја трамвајске 
пруге, према санаторијуму др. Узелца, и ту су пушчаним 
и митраљеским плотунима пострељани. После тога војници 
су лешеве вукли за ноге до саме дунавске обале и ту и>: 
бацали под лед. :г

Сл. 55. — Послс „рпцијем улице су бнле пуне крви и лсшева
18"
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Све ово гледали су морнари са брода „Корона" који 
]е пловио између једне и друге обале. Мориари су причали 
да је маса лешева ометала пловидбу.

Убијање у Касарни XVI батаљона пограничних ловаца
Једна велика група људи доведена јс 23 јануара из 

околних улица у двориште касарне, где су их војници све 
побили.

Док су лешеви још лежали на земљи, једаи од официра 
издерао се на војникс: „Склоните ове цркотинс да их 
гледам". Кад су лешеви однесени, иа дворишту је остало 
много крви и делова човечијег тела. Војници су се сами 
хвалили да су са мртвих људи секли прсте и скидали 
прстеље.

не

Кланица на Штранду
Гомила Срба и Јевреја ’из свих делова града довожени 

су камионима или су под стражом, пешке, спровођени до 
пред сам улаз у Штранд, иовосадску плажу. Ту су били 
постројавани у редове и чекали су да буду уведени поједи- 
начно или у групама на плажу, одакле су се непрестано 
чули пуцњеви пушака и запомагање жртава.

Масовно убијање на самој обали Дунава, поред Штран- 
да, почело је 22 јануара у 4 сата ујутру и трајало је до 4 
сата поподие. Жртве су падале у воду, а оне које су пале 
на обалу, војници су гурали прд лед. Један посматрач са 
друге обале установио је да је убијано 15 особа на минут. 
У 4 сата дошао је официр и наредио да се преостали 
„заробљеници” одведу у Спо.мен-дом. На путу до дома стре- 
љани су неки старци и изнемогли, према наређењу које су 
официри издали: „ко се успут буде окренуо или застао, 
биће убијеи”.

Масовно убијање на Успенском гробљу
На православно Успеиско гробље Маџари су доводили 

становпике околних улица, већином Јевреје, и убијали их 
или на улазу у гробл^е или на самом гробл>у. После масовног 
стрел^ања иевиних жртава, мртвачница је била сва попр- 
скаиа крвљу и мозгом, а зидови изрешетани метцима.

Да би, ваљда, уклонили главне сведоке тог ужасног 
злочина, Мауари су убили и гробара, његову жену и двоје 
деце, једно од 9 а друго од 13 година.
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Убијање на игралишту „НАКм-а
Иа игралиште „НАК”-а жртве су довођене из свих де 

лова града и ту убијане дана 22 и 23 јануара. У току та 
дв'а дана цео тај простор био је блокиран, а из тог правца 
непрестано су се чули плотуни.

24 јануара дошли су на игралиште радници градског 
поглаварства. да уклоне грагове крвавог злочина. Крв је 
очишћена, место дезинфиковаио, а лешеви однесени на Ус- 
пенскб гробље.

I!]

Извршиоци покоља
Како је досада утврђено, у „рацији" су учествовали: 

војска и жандармерија, маџарска државна краљевска поли- 
ција у Ново.м Саду, као и Маџари који су живели у Новом 
Саду.

У извршењу страховитог ногрома највише су се анга- 
жовале војска и жандармерија, које су се распоредиле у 
граду већ у рано јутро 21 јануара 1942. Покољима су руко- 
водили штабови појединих скупина, смештени у поједине 
маџарске куће. Судбина Срба и Јевреја зависила је тако

:
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Сл. 56. —- Стрел>ани у Н. Саду приликом „рације” у јануару 1942 год.
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не само од маџарске војске и жандармерије, него и од самог 
маџарског домаћина куће, у којој јс био штаб дотичне фор- 
мације. Реч Маџара-домаћина те куће била је пресудна ио 
Србе и Јевреје похватане у том реону.

За спровођење „рације" маџарски окупатор изабрао јс 
најкрволочЦије типове. За илустрацију иавешћемо само не- 
колико случајева који иоказују злочиначку свирепост из- 
вршилаца. Тако је ђак жандармериске школе у Сексарду 
КЕЊЕРЕШ ЈАНОШ рекао: „Убио сам .20 људи из Шосбер- 
героће куће у МилетВћевој улици. Убијање ми је причиња- 
вало задовољство, само ме је после мрзело да лешеве бацам 
у камион”. Кад су на очиглед матере војници убили њено 
петоро мушке деце (од 15—28 година), мајка је у страхо- 
витом болу плакала. Један од убица, гурајући је кундаком, 
издерао се на ‘њу: „Не смеш плакати”. 23 јануара 1942 у 
стан Јована Татовића ушли су један жандарм, један жан- 
дармериски лоручник и један војник. Жандарм је ухватио 
домаћина, а официр је прислонио на ухо жртве цев ре- 
волвера и опалио. Смртно погођен, човек је пао, а официр 
се искезио и задовољно рекао: „Лези сада, смрдљиви Раце”.

За безброј оваквих злочина ови извршиоци-џелати од- 
ликовани су доцније „Крстом народне одбране” (Немзетве- 
делми Керест) и „Споменицом јужних крајева” (Делвидеки 
Емлеккерем), као да су били на фронту. Али су Маџари 
можда тако и мислили, јер су групе невипих голоруких Срба 
и Јевреја, који нису показивали ни најмање знаке отпора, 
н који су сви били нохапшени у њиховим кућама, називани 
зароблЈеницима (фогљок), као да је Нови Сад био бојно 
поприште, на коме су се сукобиле двс равноправие војне 
снаге.

;

јГО.

*

Утврђено је да су у „рацији” учесгвовале следеће је- 
динице:

Ј) XVI батаљон пограничних ловаца са ссдиштем у 
Новом Саду. Командант батаљона био је потпуковник СА- 
КАЧ 30/1ТАН, а њему иодређени официри поручмици САЛАЛ 
ИШТВАН, КАРЛИЧКО ИМРЕ, КАКАШИ ЛАСЛО и ДЕМЕ 
ОТО. У истом батаљону био је иотпоручник ИВАЊИ ИЛЕШ 
и заставници ШИП01ЈЈ ШАНДОР, ДУДАШ ЛАСЛО и ФАР- ‘ 
КАЈ ЈАНОШ.

2) Маџардки краљевски XX хонведски пук, I и II ба- 
таљон из Кишкумхалаша. Командант I батал>она био је пот- 
иуковник БУЧКА ГАБОР, а командант II батал»она витез 
ПАДОР.

5
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3) Маџарски краљевски бициклистички батаљон са се- 
лиштем у Сегедину. Из тога батаљона истакли су се у ра- 
цији: капетани НЕМЕТ Ј1АСЛО, ДУШКА ЛАЈОШ, САЛАН- 
ТАЈ и ФРАНКАЈ ЈОЖЕФ; потпоручник КИШ ЗОЈ1ТАН; на- 
редници ЧОНТОШ ЛАСЛО и ЗОЛД АНДРАШ; поднаред- 
ници НАЂ ЈАНОШ и ТЕРЕК и војник ХАЛАШ МИХАЈБ.

4) Војска краљевске маџарске флоте у Новом Саду.
5) Једна јединица из Калаче, чији се назив није могао 

установити.
У „рацији" је учествовала и маџарска државна кра- 

л>евска полиција у Новом Саду, ангажујући се у изради спи- 
скова Срба и Јевреја и у вршењу масовног легитимисаља у 
СпОмен-дому, у непосредном вршењу претреса станова, као 
и легитимања Срба и Јевреја било самостално или у са- 
радњи са војском, у иоказивању станова Срба и Јевреја 
оним извршиоцима рације који нису били из Новог Сада.

Пошто је „рацију” у главном спроводила она група 
људи којима месне прилике у Новом Саду нису биле познате, 
маџарски окупаторЈе искористио Маџаре мештане, од којих

ш*

' Ч;.,-
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Сл. 57. — Садистичкн бес маџарских војника: н.а лешу се виде трагови
многих убода -ножем
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је створио тзв. „Легитимациони одбор”, у који су ушлк 
угледни претставници маџарске интелигенције, трговаца и 
индустријалаца. Тај „Легитимациони одбор” помагао је. 
војсци, жандармерији и полицији приликом масовног ле- 
гитимисања вршеног у Спомен-дому од 21 до 23 јануара 
1942 до 10 ‘часова увече. Квалификација тог „Легитимацио- 
ног одбора” била је у ствари пресуда за сваког доведеног. 
За кога су чланови тог одбора потврдили да је „исправан”, 
тај је био пуштен на сдободу, а остали су предавани војни- 
цима и жандармима на милост и немилост.

Чланови тог „Легитимациоиог одбора” били су: Д-р 
»• ВАГНЕР КАРЛО, краљевски јавни бележник; Д-р ЛЕХ ТИ- 

БОР, краљсвски јавни бележник; Д-р ПЕТЕР ВАГНЕР, ад- 
вокат; ТОМАН ШАНДОР, новинар; РАДНАЈ-РАДИЧЕВИЋ 
ШАНДОР, иовинар; НАЂ ЂЕЖЕ, директор градске 
дионице; ФЕХЕР ЂОРЂЕ, трговац; ХАИЧ ИШТВАН, трго- 
вац; ГАУС ЂЕЖЕ, трговац; БЛАЖЕК ЛОЖЕФ, трговац; МАР- 
ТИН РОБЕРТ, месар; инж. СЕКЕ КАЛМАН, иидустријадац; 
ПАНДУРОВИЋ ЂЕРЂ, дрвар; ШНАЈДЕР, механичар.

Осим ових у Спомен-дом је за време масовног убијања. 
и легитимисања долазило и свсштенство, и то: СВРАКА 
ФЕРЕНЦ, жупн-ик-опат,- и ХОРВАТ ЛАЈОШ, реформатски 
пастор и посланик маџарске народие скупштине (доњег 
дома) у Будимпешти.

Приликом испитивања личних података и квалифико- 
вања појединаца истакли су се од во.јске: ХАРКАИ ЈОЖЕФ, 
жандармериски официр; иотпуковник КУН БЕРТАЈ1АИ, шеф 
Контрашпијунаже; ДЕЖАКНАЈ МАРТОН, жандармериски 
наредник у резерви, иначе трговац, који се доцније про- 
славио као најкрволочнији инквизитор нашег света у тзв. 
„Дрмији” у Новом. Саду.

. .У овим страшним данима показали су своје нраво зло- 
чиначко лице многи Маџари који су годинама живели с на- 
шим светом, уживајући сва права и широко гостопримство 
једног народа илеменитог срца. Они су се свом жестииом 
бацили на наш голоруки свет, доприневши много да његове 
иатње и страдања дсЈби-ју тако сграховите размере. Наво- 
димо имена само неких од тих злочинаца:

СИТАШ ЈОЖЕФ, трамвајџија, који је сам признао да 
је пријавио пекара ЈБубојевића Лазу, те су. Лазо, његова 
жена, 4 сина од 18—25 година и кћи од 13 година, побијени;

СОМОЂИ ДУЧИ, сам је признао да су на његову де- 
' нунцијацију људи убијани;

ште-
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:БАСТИЈАНЧИЋ МАРИЈА, маџарица, вратила је маџар- 
ске војнике који су веК прошли куИу једног Србииа, јер су 
по имену мислили да је Мацар, и рекла им: „Јесте, он је 
припадник српске народности”. То је било ^овољно да тај, 
човек буде стрел>ан;

ВАРГА ЈАНОШ и ЛАБАНЦ, денунцијанти;
МОЧНАИ ШАНДОР, код кога су се налазиле ствари 

убијених Срба и Јевреја, хвалио се тиме;
САБО, из Руменачке улице, био је на услузи мацар- 

ским војницима.
А једна група мацарских омладинаца веселила се над 

масом убијених Срба и Јевреја на Успенском гробљу, го- 
ворећи: „Тако и греба да 'се врати 1848”.

Крај „рације”
Рација у Новом Саду, најстрашнији масовни злочин 

маџарске солдатеске, чијом је жртвом пало око 1.800 ду- 
ша, завршена је 23 јануара у 21 сат плакатом хонведског 
команданта места ЈОЖЕФА ГРАШИА, у коме се на несум- 
њив начин утврђује кривица како локалних новосадских

I

1

Сл. 58. — Маџарскн генерал, задовољан, гледа лешеве побијених Срб;.1
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дивилних власти, тако и саме централне маџарске владс, 
њеног министра претседиика д-р Ј1АСЛА БАРДОШИА, 
њеног министра унутрашњих послова КЕРЕСТЕПЈА ФИ- 
ШЕРА, и њеног министра војске генерал-пуковника БАРТА.
У том плакату се каже: *

„Градоначелник, на челу са претставницима грађана. 
потражио ме је 23 увече и замолио ме да после довршеног 
истраживања комунисгичких нартизана. и осталих елемената 
удружених с непријатељима маџарске државе, наређеног нам 
од стране крал>евске владе, врати 'што ире грађанима Новог 
Сада њихов мир1*. Даље каже да се „тешко одлучио да 
овако брзо обустави војничке мере'*\ али „ако ма и јсдном 
војнику хоиведства или жандармерије буде фалила и једна 
длака на глави ... опет би се иореметио градски мир."

У Новом Саду су тада убијени, између* осталих: др. 
Игњат Павлас и жена; др. Милош Бокшан са породицом; 
др. Славко Узелац, лекар; др. Коста Трифкови11, лекар; 
др. Рел>а Трифковић, адвокат; Милан Радишин, адвокат; 
Миливој Поповић, прота; Стеван Иванчевић, прота са женом 
и две кћерке; Александар Ердељан, ђакон; Велжо Зусајић, 
професор Богословије; Светислав ИвковиН, грговац; инж. 
Ђорђе Жакић и жена; инж. Васа Капамађија, жена и двоје 
деце; инж. Никола Драгојлов; др. Груја Медаковић; Павле 
Гавриловнћ, адвокат: Милан Гавриловић, приватни чинов- 
ник; петоро браће Јовандића; Рада Божин, приватни чинов- 
ник; Славка Божин, домаћица; Паја Давидова, Чурчија, жена 
н два сина; др. Милорад Рајић, начелник општег одел>ења; 
др. Иван Попопић, лекар; Душан Атанасковић, гостионичар; 
Зорка Нађвинска, домаћица; Павле Думђеро, грговачки ио- 
моћник: Миша Миличев, јорганџија; Страхиња Божанић, • 
гостионичар; Лазар Сава Керац, ратар; Г1аја Керац, ратар; 
итд., итд.

За утвр!>иван>е ових злочина пружају иам н сами Ма- 
џари драгоцена призиања. У всћ навсденом меморандуму 
народиог гшсланика ЖИЛИНСКОГ^стоји: „Отворен и зва- 
нични погром, без дизањ^ огггужбе и са искључивањем 
одбране, масовно убијап ј великог стила, може историја у 
Маџарској да забеле;:..' јпнуара 1942 године”. А у самом 
маџарском парламенту, \' 1942 години, одговарајући на једну 
интерпеланнју, тадашњи претседник* владе КАЈ1АЈ отворено 
је и јасно нризнао, иовасадске покољс речима: „На нашу 
несрећу, незаинтересхжани појединци из грађанства, не при- 
државајући се нпредбе, која је •>’ том смислу издата, гоњени
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радозналошћу пошли су-на улице, а српско становништво 
омаловажавајући изјашњавало се о хонведима да и онако 
неће смети употребити оружјс. Према томе, неумесно држа- 
ње стамовииштва, у највећем делу изазвало је као последицу, 
коју јако жалимо, да се одиста међу жртвама налазе невина 
грађанска лица. Несумњиво да су у ванредно затегнутој си- 
туацији поједини органи власти почели да претерују и извр- 
шили испаде. Међу жртвама има и невииих. То је стварност’5.

~ Ма колико би било лукаво и цинично објашњење, које овај 
ратни злочинац даје о новосадским покољима, ипак се из 
целог овог става види једно признање, и то од званичних 
кругова Маџарске, о неделима која су почињена над мирним 
нашим народом у Новом Саду, неделима која су доказ више 
о бруталности мацарске реакције и о нечовечно.сти посту- 
пака званичног војничког и управног апарата мађарске др- 
жаве. Овај исти ратни злочинац КАЈ1АЈ, на другом месту у 
свом говору у пештанској скупштини, вели још и ово: „За 
све време, узимајући у обзир и јаиуарске дане, број мртвих 
Срба износи 2.550. У чишћењу у Новом Саду било је 292 
српске жртве, у Старом Бечеју, који се спомиње на другом 
месту, 89, а у акцији чишћења у Тителу 50 српских жртава”.

:

Сл. 59. — Лсшевн побијеннх пловили су низ Дунав
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Ледена гробница и лешеви који плове Дунавом

Покољи невиних, голоруких грађана у Бачкој и Барањи 
десили су се усред најљуће зиме 1941/1942. Дунав је био 
залеђен како скоро није био; тако исто и остале реке. Ко- 
шава је брисала банатским и бачким равницама.

Лешеви су бацани у залеђену реку. У пролеће 1942 го- 
дине лед је кренуо Дунавом. С ледом заједно почели су пло- 
вити Дунавом и лешеви новосадских мученика. Они су про- 
лазили поред градова и села, у групама и појединачно, 
ношени воденом струјом, као грозни сведоци злочииа почи- 
њених од стране варварског и ди,вљег окупатора. »Када је 
почео снег да се топи, вели очевидац — радник Александар 
Радосављевић из Београда, и да вода Дунавом и Савом. 
надолази, онда је вода покренула све оне лешеве који су 
стајали на обали. Тада је нагло почела пловити Дунавол! 
велика множина лешева. Неки су ишли водом ношени поје- 
диначно, а негде је матица носила пет, шест, десет па и више 
лешева, повезаних један за други. Како сам често излазио 
чамцем иа Дунав, ја сам чак и из близине, прилазсћи гледао 
те лешеве које је вода носила. Могу да кажем да је Дуна- 
вом прошао велики број лешева. Тако је то ишло три, 
четири дана.« А на другом месту тај исти сведок каже даље: 
»Иапомиње.м да је Дунавом. пловила маса лешева, по моме 
мишљењз' рачунајуПи, са.мо оно што сам ја видео, могло је 
биги 600 до 700 лешева, неузсвши у обзир оно што је про- 
шло ноћу и што ја .нисам видео, јер ја нисам стално био на 
води. Чуо сам пак од неких аласа, чија и.мена не знам, како 
су причали међу собо.м, да јс по њиховом веровању и про- 
цени прошло преко две до три хшваде лешева. Пролазили 
су лешеви и више дана без престаика дању и ноћу.« Исти 
сведок вели још и ово: »Ја сам видео и мушке и женске 
лешеве. Више је било мушких него женских; мушки лешеви 
су били већином млади л>уди, нисам запазио ни један леш 
са брковима. Видело се лешева без руке и без ноге, неким 
је била отсечена глава, на женоким лешевима су биле отсе- 
чене дојке, а на неколико мушких био је отсечен полни уд. 
Лешеви су обично би.ти без одела, а на некима је било н 
одело. Видео сам, на пример, један леш који је био у уни- 
форми поштара, а када је комисија из његовог одела изва- 
дила легитимац/ију видео сам и ја ту легитимацију и на њој 
је стајало да је поштар <и то из Новог Сада, имена на које 
је лепитимација гласила, данас се већ не сећам. У џепу тога 
поштара нађена је једна маџарока шнбица. Један други лепг
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имао је на себи спортске црне гаћице, преко њих беле бурет- 
ске панталоне, а поврх тога црне цивилне панталоне; горе 
само кошуљу. Многи лешеви и.мали су на себи делове бач- 
ванског сељачког одела, а по неки је имао по једну или по 
двс сељачке чарапе на ногама. Ципеле није ни један леш 
имао. Исто тако нрсгење и накит «и једаи леш није имао, 
сем једног женског леша, који је имао минђуше на ушима.«

У заплењеној архиви окупаторске техничке полиције у 
Београду иађена је маса докумената и фотографија, који су 
резултат смимања и техничких увиђаја појединих комисија 
послатих да вад« лешеве из воде. Из ових доку.мената се 
види да је београдска техничка полиција из водс иззадила и 
сахранила 97 лешева у вре.мену од 3 до 22 јуна 1942. Тако 
је 3 јуна 1942 из Дунава извађен испод доњег града у Бео- 
граду женски леш стар^ око 45 година, на коме је конста- 
товано да се ниже десне дојке и левс слабине налазе велике 
ране од убода ножем (В. бр. 1146). Даље, истога дана је 
извађсн из Дунава код Београда мушки леш стар око 40 
година, коме су руке биле везане на леђима дебелим каиа- 
пом (В. бр. 1167). 7 јуна 1942 извађен је у Београду код пан- 
чевачког моста један мушки леш стар око 40 година, на 
коме је лобања на десној страни била разбијена ударом

ш

€л. 60. — Лешеви жртава маџарских зверстава, извађсни из Дунава
код Београда

-1
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секире (В. бр. 1148 т. л.). Истога дана извађен је из Дунава 
код Аде Хује један женски леш стар око 20 до 25 год!и,на, 
који је на десно,м образу имао улазну рану од метка, а у 
иределу десне и леве дојке ране од убода ножем. Овај леш 
имао је око врата обавијену гвоздеиу жицу (В. бр. 1148 т. 2.'). 
8 јуна 1942 извађен је из Дунава у Београду близу елек- 
тричне централе женски леш стар око 80 година, на коме 
се између дојки налазила велика рана од убода ножем 
(В. бр. 1170 т. л.). Опет 8 јуна 1942 извађен је из Дунава код 
електричне централе у Београду мушки леш стар око 20 ДО'

Сл. 61. — Из река су взЈјени лешени који су ире стрсљања 
илн клања незани

30 гадина, на к.оме, је десна челна косг била јако размр- 
скана, док се на потил>ку налазила рана од пројект-ила (В. 
бр. 1170 т. 2). Истога дана је •изва^ен из Дунава ма истом 
месту и леш једне девојчице, старе око 15 годииа, који је 
био у распаднутом стању (В. бр. 1170 т. 4.). Поред ових 
шева, 8 јула 1942, извађенб је из Дунава близу електричџе 
цснтрале у Београду још 20 лешева, већино.м убијених удар- 
цед! у главу. Сви ови лешеви имали су на рукама трагове 
везивања, а три су леша била женског пола (В. бр. 1170-111).

ле-

■
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1) јуна 1942 извађен је из Дунава у Београду близу нанче- 
вачког моста један мушки леш стар око 25 година, у рнспал- 
нутом стању, који је на задњем делу главе имао четири за- • 
реза од ударца секире (В. Ор. 1173-1-т. 2). Истога дана -на 
истом месту извађен .је из Дунава један мушки леш стар око 
30 година, који је имао предњи део лобање иотпуно раз- 
мрскан ударцем иеким тупим предметол! (В. бр. 1173-1-т. 3.). 
Опет 9 јуна 1942 извађен је из Дунава код Вишњице женски 
леш стар око 40 годииа. Између дојки овога леша иалази се 
велика рана од убода ножа, док јс стомак натечен и спу- 
штен, па је вероватноНа да јс жена била у другом стаљу 
(В. бр. 1173-П-тач. 1.). 9 јуна 1942 код електричне централе 
V Београду извађена су два леша у распадању, један мушки

шт : ^ : -
С. 62. — 11ре стрељања Маџари су жртвс незали

и један женски. 11а женском лешу лобања је била потпуно 
размрскана, а на грудима налазила се раиа од убода ножем, 
док је на мушкбм лешу била лобања такође размрска-на. 
Око руку ооа леша видели 'су се трагопи вСзивања (В. бр.

. 1173-1-гач. 2.). 10 јуна 1942 извађен јс из Дунава код елек-
тричне цснтрале у Београду леш који је могао бити иденти- 
<|уикован, а о коме је говорио напред наведени сведок Радо- 
сављсвић. То је леш Николе Алексића, иоштара из Новог
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Сада. На леђима овог леша налазила сс рана од ватреног 
оружја (В. бр. 1178-1). 10 јуна 1942 извађен је из Дуиава 
код електричне централе у Београду мушки леш у распа- 
даљу? коме је десна доља вилица била размрскапа, 
рука у рамену сломљена, као и шсст ребара са левс странс. 
На ногама су се налазили трагови од везиваља (В. бр. 
1178-11). 11 јуна 1942 извађена су из Дунава код панчевачког 
моста у Београду два леша, један женски, стар око 35 год., 
и дедан мушки, стар око 40 годима. Лобања на жеиском лешу 
бњта де потпуно размрскана, а на мушком била је размр- 
скана горља внлица са десне стране (В. бр. 1209-6 и 7). 
12 д.уна 1942 извађен је из Ду-нава код панчсвачког моста 
у Београду дедан женски леш у распаднутом стању, на коме 
де лобаља са леве стране била разбидеиа (В. бр. 1210 тач. 9). 
Код електричне централе* у Београду извађен је из Дунавл
12 јуна 1942 дедан женски леш стар око 30 до 40 година, 
на комс су кости главе у потиљку биле јако раз.чрскане, 
док де на левод страни груднога коша испод руке била рапа 
од убода ножа (В. бр. 1210 тач. 10). Иа истом месту истога 
дана извађен је из Дунава и леш једне девојчице од четири 
до пет година у распаднутом сгаљу (В. бр. 1210 тач. 11).
13 јуна 1942 извађен је из Дунава код панчевачког мостп

лева

: § •

• г

Сл. 63. — Жртве маџарског варварства
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један мушки леш у распаднутом стању. Лобања овог леша 
била је разбијена, а лева рука у корену шаке везана коноп- 
дем. У џепу иађена је шибица маџарске фабрикације (В. бр.
12П тач. 7). Један мушки леш нађен је код Аде Хује 14 јуна. 
Његова лобања била је разбијена, а лсва страна доње ви- 
лице била јс унакажена; иа левој руци леша налазио* се 
канап (В. бр. 1212-111). 16 јуна 1942 извађен је из Дунава код 
Аде Хује леш дечака од 7 до 8 година. Леш је од меха- 
ничких повреда унакажен. Главе нема. Руку до »лакта нема, 
као ни десие «ноге до колена« (В. бр. 1241-1). Истога дана код 
Аде Хује извађен је из Дунава женски леш, који је на де- * 
сној слспоочници носио раиу од убода хладног оружја (В. 
бр. 1241-тач. 2). Код Аде Хује нађен је тога истога дана 
један мушки леш у распадању, коме је леви део лобање био 
размрскан ударом хладним оружјем (В. бр. 1241 тач. 3). 
Истога дана на истом месту извађен је леш девојчице од 
13 до 14 година, на коме је лобања била раз.мрскана (В. бр. 
1241 тач. 4). 21 јуна 1942 извађено је из Дунава више елек- 
тричне централе шест лешсва. Један је леш био женскога 
пола у јаком распадању с доњом вилицом потпуно разбн-

Сл. 64. — Камнои преиозн лешеие нзвађепс из Дунава
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јеном. Друпи је леш био мушкога пола, исто тако у јаком 
раопадаљу, док се на левој стране добање, у области слспо- 
очнице, опажала фрактура лобање и рупа са зракастим пуко- 
тинама од зрна. Трећи леш је био мушкога пола, такођс у 
распадању. Коса му је била седа, а испод левог ува био је 
убоден, док му је лева вилица била сломњена. Четврти леш 
био је такође мушки, у распадању. Доња вилица са леве 
страце била је такође сломљена, а лева рука у корену руке 
везана. И пети леш је био мушки. Лобања је била размр- 
скана, а лева рука везана у корену шаке канапом. Шести 
леш је био женски у јаком расиадању, и о њему вели зва-. 
нични извештај техничке полиције да је имао »ноћну спава- 
ћицу од фланела у пругама сиво-зелене боје и другу спава- 
ћицу од сиве боје«. Лобања је на овом лешу била разби- 
јена, а лева рука у корену шаке везана канапом (В. бр. 1281 . 
од 24 јуна 1941). 25 јуна 1942 извађен је из Дунава на десној 
обали више електричне централе женски леш, комс је ло- 
бања била потпуно разбијена.

Сви ови извађени лешеви из Дунава јасно показују 
величину страдања наше1' народа и силину злотоначког беса 
мацарских окупатора у зликовачком савезу са немачким 
зверима.

Противправна анексија Бачке и Барање Маџарској
Велико-маџарским империјалистима иије било довољно 

само то што су окупирали северне крајеве Југославије, који 
љој не припадају, и "на тај начин ушли у њихове поседе, већ 
им је било стало насупрот одредбама међународног јавног 
права, да ове области дефинитивно припоје и сгаве под 
своју власт. Регент НИКОЛА ХОРТИ, главни маџарски ратни 
злочинац, приступио је анексији Вачке и Барање, и у том 
цил>у гготписао ,је крајем 1941 годиие, заком о припојењу 
»јужних крајева« Маџарској. Овај закон, флагрантна по- 
вреда међународног права, изгласан је у народној скуп- 
штини у Будимпешти. 16 децембра, а у Горњем дому 20 
децембра 1941.

На осиову јецног оваквог противиравног акта. велико- 
маџарска реакција иочела јс одмах да позива у своју наја.м- 
ничку војску, која јс стајала у сл\жби хитлсровске Немачке, 
обвезникс југословенског држпвљаисгва. Маџарска влада и 
маџарски. генералштаб-објавили су регрутовање војних оба- 
везника немаџарске народности и државл>анства и тиме по- 
вредили одредбе међународног права..Стали су * нагонити
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Србе <из Бачке и Барање да својом крвљу допринесу одр- 
жању окупације, и иатеривали су их да сс укључе у фаши- 
стички поредак. Покушали су да поведу синове наших на- 
рода на источни фронт у борбу против наших савезника -и 
браћс, не водећи при томе рачуиа о савести, интересима 
и грађанским обавезама југословенских државл.ана. Усто, 
нагонили су југословенске држављаис да положе заклетву 
шефу једне стране државе, крвнику и џелату словенских 
народа НИКОЛИ ХОРТИЈУ, што је не само крупан прекр- 
шај ме!)ународних прописа, него и дело цинизма. Што наро-
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Сл. 65.— Немачки офнцир гледа лешеве људи које су побилп немачки
савезницн Маџари

чито квалификује маџарске бандитс, то је чињеница што су 
натерали југословенске држављане да положе заклегву баш 
на дан рођсња регента Хортија. А да би иронија била всћа, 
натерали су их.да заклетву положе на српском језику н нред 
православним свештеником. Овако регрутовани Срби одво- 
ђени су на фронт и ту се са њима сурово'поступало. О :и су 
понижавани, називани су »смрдљивим Рацима« и ш Јкани- 
рани су. Тачан број Срба позваних у во.јску не зна се/али 
сс цеии да их је било око четири хиљаде.

11*
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Проглашењем анексије, северне области Југославијс 
укопчане су у цивилну мацарску управу и стављене под кон- 
гролу њихових полицајаца и шпијуна. За великог жупана 
Бачке тзв. »Бач-Бодрошке жупаније«, са седиштем у Сом- ' 
бору, иостављен јс Др. ЛЕО ДЕАК, док је Др. АНДОР РЕК 
постављен за жупана у Суботици, а Др. ПЕТЕР АП/ХТИНИ- 
ФЕРНБАХ постављен за жупана у Новом Саду. Оза тројица 

• имала су задатак, да до краја сломе дух нашег народа у 
северним крајевима Југославије, да га помире са маџарским 
јармом и да му улију роиску нослушиост. Тсрористичким 
методама и најцрњим полициским средствима, они су поку- 
шавали угасити сваку искру отпора од стране иародиих 
маса и сузбити сваку мисао иа коначио ослобо1)ењс. Прили- 
ком прве посете дописника петоколонашке „Нове поште“ 
Ј1ЕУ ДЕАКУ, у априлу 1942 годиие, овај му јс рекао: „Ујед- 
но свима Србима поручујем да буду потпуно мирни и да 
свим силама настбје да у прикл^учењу јужног краја матери 
земљи нађу своје место“. (Нова пошта 1У42 године 14 апри- 
ла). Он поручује свима Србима да буду робови и гражи од 
њих да у својој сопствеиој земљи нађу неко „своје место“.

Али се др. ДЕАК није задржао само на овој својој по- 
руци, него је нослао у Бачку онај по злу познати ,,војни 
ђенсралштабни суд“. Овај суд је био, по речима једног Д^а- 
џара „путујући велики војни суд, који је тужна пародија 
путујућих глу.маца из вароши у варош, из села у село‘‘. Свако 
и најмање село у Бачкој — всли судски’ приправник Милутин 
Поновић из Сомбора — има по два специјална детектива, 
који врше стално хапшење. Народ их зове ,,џелати“. Кад се 
ухапси већи број, нз различигих разлога, транспоргује се.у 
Сомбор и Новц Сад, где после долази војни ђенералштабни 
суд из Пеште и врши суђење ухапшеника. Суђење се врши 
тајно уз присуство само једмог браниоца, а тај може бити 
само неки др. ЂЕРЂ ГРУБЕР. Јавно се објављује само казна 
без образложења. Тако се дешава да се за већину осуђеника 
и не зна зашто су осуђени. Поступање полиције у затворима 
са ухапшенима прелази све границе. Дешавало се да осуђе- 
ника на смрт морају да изнссу на стрељање пошто овај због 
преломлЈених делова тела не може да лде. Полициски агенти 
ДЕАКА и ФЕРНБАХА, као што су ЂУЛА ЗОМБОРИ, шеф 
маџарске полиције у Новом Саду; др. ФЕХЕР, судски капе- 
тан, командант војног суда у Тополи; др. МИХАЛОВИЧ, по- 
лициски саветник; др. ЈОЗЕФ КЕЊЕКИ, полициски 
ник; др. ОРОПЈ, полициски савегник; др. ЕЛЕМЕР ОЛАХ, 
полиииски саветник; др. ЈАНОШ КАНТОР, полициски при-

савег-
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став; др. КОЛТАЈ, полициски пристав; ХЕЂИ, полициски 
агент; ФЕЛДЕШИ, полициски агент; ДАЛОШ, полициски, 
агент; БАЛАШ, полициски агент; и ГЕСТЕШИ, нолицискн 
агент; — сви ти долицајци и полициски агенти од којих 
многи носе докторску титулу, триумфовали су у свом бесу 
над голоруким ,и обесправљеним нашим народом. Нс зна се 
шта је код њих било горе, корупција или суровост. Ови поли- 
цискк агенти ФЕРНБАХОВИ и ДЕАКОВИ хапсили су девојке 
из честитих кућа и одводили их некуда, тако да ни роди- 
тељи нису знали -куда их воде. По целој Бачкој настало је 
дивље масовно вешаље нашег живља. „Имам то осећање, 
вели маџарски посланик Жилински, да је број обешених 
„комуниста“, још пре погрома, широм целе Бачке ирешао 
више стотина.“

• . 5
1 1
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Сл. 68. — Масовно стрељање у Бачкој

Расељавање српског иарода
Генерал ФЕРЕНЦ БАЈОР, командант места у Новом 

Саду, издао је плакат 25 априла 1941, којим је позвао „свс 
Србе, Цигане и Јевреје" који пре 31/октобра 1913 године
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нису илшли завичајнаст.на иодручју Иовог Сада и околнне, 
да се у р.оку од т.ри дана иселе из државе. Војни службеницн 
генерала БАЈОРА, ишли су потом од села до села, кулилн 
све људс, жене и децу, па их онда водили до Ду.нава, у Нови 
Сад и село Бегеч, где су их скелом нреоацивали преко реке. 
Ншита И'.м нису давали да понесу са собом. Сва имовина бед- 
них нресељеника* и изгнаника нала је у руке маџарским 
пљачкашима и њиховој обесној солдатески..Ко се није хтео # 
иселити, њему су лретили смрћу. Многи од ових протераних 
носле су још дуго лутали по Срему, из места у место, нада- 
јући се да ће се ипак моћи пребацити натраг у своје село из 
кога су истерани супротно свим осећањима човечности и 
законима међународног права.

Тако су, осим Новога Сада^ страдала сва села у ново- 
садском срезу, као што су Темерин, Танкосићево, Степано- 
вићево и др., затим насеља у срезу тителском.

* У мају месецу 1941 године мацарски бандити проме- 
нили су начин исељавања српских сељака-колониста. Нису их 
више пребацивали преко Дуиава у Срем, негс/ су их водили 
у концентрационе логоре. Исељавање су вршили месни ко- 
манданти, а у селима је извршавала хусарска бригада под 
командом генерала ДАЛНОКИ ВЕРЕШ ЛАСЛО-а, а све то 
је вршено по наредби шефа генералштаба генерала ВЕРТА.

Тако су маџарске војне власти наредиле 7 маја 1941 
колонистима из Соколца, да се сви морају сутрадаи у 6 ча- 
сова изјутра окупити на једној иол>ани ван села, Колонисти 
су се повиновали овој наредби, па*су се 8 маја сви окупили.
У 8 часова наређен је покрет. Напред су ишли хонведи, за 
њима становништво села. Собом је сваки смео узет^ оно 
што је могао понети иа леђима. У вече 8 априла поворка је 
стигла у Стари Врбас, где је заноћила у једној фабрици. Ту 
су маџарски во.јници извршили претрес над похапшеним и, 
одузевши им све што је било од вредности, опљачкали их 
на бестидан начин. 9-ог мошли су даље и .истог дана око 14 
часова стигли су у Иови Сад, где’ су смештени у хангаре на * 
аеродрому Југовићево. За све време пута су бестијалио кун-. 
дачени.

Исто тако, 15 маја 1941, упали су маџарски жамдарми у 
колоније у суботичком срезу, као што су Карађорђево (180 
породица), Мали Београд (40 -породмца) и Кочићево (30 по- * 
родица) и нарсдили свему становништву да се у року од 5 
минута спреми за полазак. Искунљање је наређено на паш- 
њаку покра.ј села. Могуће им је било узети само оно што је 
било на дохвату руке. Неке породице нису чак .имале ни вре-
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мена хлеб из пећи да изваде. Кад су се сжупили на одређе- 
ном месту, жандарми су их пописали, децу и изнемогле по- 
грпали на камионе, а остале пешице понели до Бачке Тополе, 
где су их утоваоили у теретне вагоне и као ст.оку одвезли у 
Нови Сад, на аеродром.

17 маја 1941 ушле су маџарске трупе у Аду, срез Сента, 
па су наредиле свима стано-вницима колонистима да имају 
напустити своје домове са породицама и то одмах, у року 
од 15 минута. Сви су морали изаћи пред Српски дом. Ту су 
бесни хонведи иаредили да се све одрасле девојке скину 
голе и да уз пратњу хармонике играју српска кола. Послс 
тога, Маџари су све н>их одвели V концентрациони логор у 
Вел. Кањижу.

- ■

Ђ ■ 'т •I
%'Љи ■

Сл. 67. — Женски леш извађен из Дунава, са траговима тешких 
рана задатих ножем

Још док су били у Ади, два маџарска бандита распо- 
рила су једну трудну жену и из ње извад-ила мушко дете.

19 маја 1941 дошла је у колонију Средњи Салаш жан- 
дармерија из Суботице и наредила да се сви становници 
имају у рсжу.од 5 ми1нута спремити за пут и скупити пред 
школом. Дозволили су да сваки може собом понети само 
оноли-ко колико може у торби нооити. Одвели су их до же-
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лезничке станице, потрпали у вагоне и одвезли у Нови Сад„ 
где су смештени са осталима у хангаре на аеродрому.

У другој половини маја 1941 године наређено је ста- 
новницима Рата, општина Бајмок (130 породица), од стране 
жандарма да се сви имају у року од пола сата спремити и 
окупити код сеоске школе. Собом су смели понети са.мо не- 
што одела и хране. Кад су се скупили, жандарми су их оте- 

. рали на железничку станицу Бајмок, потрпали их у теретне 
вагоне и отерали их у Барч на Драви.

Тако су растурене у току месеца маја 1941 године све 
добровољачке колоније по Бачкој. Растуренс су на тај начин 
колоније среза кулског, бачко-тополског, сенћанског, сом- 
борског и суботичког: Нова Црвенка, Кулски Соколац, Стар,. 
Мол (Сента), Душаново (Мол), Велебит (Стара Кањижа), 
Војвода Зимоњић (Стара Кањижа), Његушево (Мол), Свети- 
ћево (Сента), Ада (Сента), Кочићево (Суботица), Карађор- 
ђево (Суботица), Павлово, А4али Београд (Суботица), Бачки 
Соколац (Бачка Топола), Горња Рогатица (Стара Моравица), 
Средњи Салаш (Бајаша), То.миславци (Бачка Топола), Гене- 
рал Радивојевић (Бачка Топола), Бајмок (Со.мбор) итд. 
У хангарима у Новом Саду сакупило се око 7.000 душа. 
У Барчу где су били отерани колонисти из сомборског среза, 
суровостима жандарма, били су не са.мо тотално скономски 
уништени, него је и сам њихов живот био доведен у питање. 
Целе породице су затрвене. Од маја до децембра 1941 год., 
на при.мер, у логору у Барчу у.мрло је око 180 душа, највишс 
деце, и то углавцом од глади. Велико-мацарски џелати, у 
свом шовинистичком бесу, нису имали обзира ми према боле- 
сници.ма ни пре.ма малолетној и беспомоћној деци.

Шарварски логор смрти
Интернирци и заточеници логора у Ново.м Саду и Бар- 

чу премештени су ускоро по сво.м заточсњу у једам зајед- 
нички логор, који је образоваи у Шарвару у Маџарској. За- 
точениц^ из Новог Сада прсмештени су у шарварски логор 
између 13 и 20 јуна 1941 године, а оии нз Барча премештени 
су у Шарвар 4 децембра 1941 године.

Шарвар се налази 4& км. од немачко-маџарске границе, 
испред Сомбателија. Логор је био смештен у тзв. фабрици 
свиле. То јс један повећи блок старих напуштених зграда, 
одмах крај жслсзничке станице. У прошлом светском рату 
ова зграда служила је као логор за руске заробљенике. По- 
сле првог светског рата оиа није ничему служила све до је-
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1939 године, када је у њу смештено око 3.000 пољских.сени
војника, иитернираних у Маџарској. Пољаци су у фабрици 
држани све до јуна 1941 годиис, кад је фабрика испражњена.. 
да би .примила маше заточемике.

Фабрика је састављена од 16 мањих и већих зграда, 
типично фабричких, правоугаоног облика, покривених ега- 
кленим крововима, делом полунаним, с голим зидовима с ко- 
јих је пао малтер и с бетонским патосом. Најгоре је то што 
је землшште, на коме стоје ове граде, веома подводно, аако 
да су све зграде влажне. Вода је цурила са плафона и зидова 
„као у каквом туиелу4‘, како каже један од заточених Срба. 
Фабрика је била опасана бодљикавом жицом. По собама, у 
гри реда, дуж једног и другог зида, загим и но средини, 
биле су поређане даске ,на три спрата, које су служиле за 
кревете. Све су собе биле загађене од гамади, а и мемла је 
давила. Колико је храна била слаба види се ио томе, што је 
у почетку одобравано за исхрану једног лица 48 филира

;

Сл. 68. — Маџари су звсрски мучили своје жртвс: иа лешу 
сс видс трагови убода ножсм \



Држамла комисија29Г.

дневно. Управу над логором водила је полиција, јер је логор 
био под Мииистарством унутрашњих послова, а око логора 
је била војничка стража. Командант логора био је цибил 
ЂОР.ЂЕ ТАШЊАДИ. Он је заточенике тукао песницама и 
ногама, и наређивао је и другима да их туку. То је била 
права звер у људском облику.

Максималан број заточених у шарварском логору био 
је 7.500. Овај број забележен је у зиму 1941/1942 године. 
Од гога броја долазило је на мајке 1.300, децу испод 18 го- 
дина 4.300, мушкарце од 18 до 50 година 1.000, бабе иреко 
50 година 600, девојке од 18—50 година 300. „И оез ових 
цифара довољно је било ући у логор и прошетати се кроз 
бараке па да се човеку неодолшво иаметме утисак, нре свих 
осталих, да је у ЛОГОРУ ДЕЦЕ“, каже један који је посе- 
тио логор зими 1941/42 године, др. Славко Петровип.

Умирало се у логору врло много. Умирала су нарочито 
деца. Никакве хигијенске прилике, страховита и.незапамћена 
зиима 194Р42 године, исхрана бедна, зграде нездраве, пунс 
мемле .и вашију, спавањс без покривача, у води и на иромаји, 
разбијен кров и бетонски патос, дивљачки поступак^ поли- 
цајаца, нретеранИ рад до исцрпљивања, морао је кобно да 
угиче на -нежне женске и дечје организме. Никола Маодуш 
из Карађорђева, један од заточеника шарварскшс, каже да је 
у априлу 1942 године избројао 600 свежих.гробова на гроб- 
љу крај логора, где су сахрањивани шарварски мученицн. Са 
своје стране др. Славко Петровић, који је званично био у 
шарварском логору, избројао је 500 крстова у мају 1942 го- 
дине. Али сви заточеници нису ту сахрањивани. Било их је 
лоста ко.ји су сахрањиваии у сомбатељском гробл»у, и то 
сви они што су у.мрли у сомбатељској болници. Тако је Ни- 
коли Маодушу умрла у болници ћерка, па је сахрањена у 
сомбатељском гробљу. По причању заточеника, у шарвар- 
ском логору умирало је просечно 6 душа дневно. Укупан 
број умрлих сада се још не зна, али се цени да их је >чсу.пно 
умрло око 650. од којих највише женс и старци.

Материјално упропашћавање српског народа

Одмах по ок}П1ацији стављен јс секвестар на целу имо- 
вину нравославне • цркве, а за комесара постављен Је др. 
ИЈАНДОР ЈЕЛЕНСКИ. Секвестирана су патријаршиска до- . 
бра: Архангелово—Ковиљ, Жива—Бођани, Лабу/иваче; епи- 
скопско добро Сириг и -манастири Ковиљ и Бођа-ни. Живи 
и мртви кагштал је разграбљен и лродат у бесцење, а земље
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.мзнастирске и патријаршиске даване су у закуп. Заду;кбине 
су исто тако стављене под секвестар. 0%

Комесара је добила и Матида Српска у Новом °Саду, т^ 
док су управа и чииовништво разјурени. За^комесара Мати^*^" 
постављен ;е ЈОЗЕФ БЛАЖЕК, трговац. У Завод Ма^ије 
Трандафил смештена су маџарска деца. Комесара ФЕХЕРА 
ЂОРЂА је добило и Друштво за српско народно иозориште'^ " 
у Новом Саду. Комесара је добио.и иовосадски учитељски, 
конвикт, ма да је он био приватна установа, и у њему су 
смештена маџарска деца. Српска гимназија у Новом Саду 
није затворена, али је променила назив и постала је „маџар- 
ска краљевска гимиазија српског наставног језика“. За дирек- 
тора гимиазије постављен је Маџар. Све коморе и сва удру- 
жења добила су такође комесаре. Формирана је нова адво- 
катска комора у Новом Саду, којо.ј је предата 1И.мовина ста- 
ре. Имовина лекарске и трговачке ко.море предата је одгова- 
рајућнм ко.морама у Сегедину. Задруге су добиле комесаре, 
који имају за задатак да их ликвидирају у колико нађу да 
„нису способне за живот“.

Државно и самоуправно чииовништво избачено ]е на 
улицу без плата, без пензија, и без отпремнине. Само ]е мали 
део маставног, поштанског и железничког особља задржан 
у служби, осим тога и по који адмикистративни чиновник V 
државном или општииском надлештву, али на малим поло- 
жајима. На многе трговце пугем затварања, мучења, шика- 
нирања чињен ]е *притисак да отуђе радње. На тај су начин 
грговци били економски уништени. Радници се избацу]у из 
радионица. Слободне професије се спутавају. Од 42 адво- 
ката Србина у Новом Саду, право на рад добило је свега 12, 
од којих су двојица после убијени у јануарским покољима. 
Имовину Адвокатске коморе однео је ВИДЕРКОМ ЈАНОШ, 
адвокат из Новог Сада. Неким лекарима ни]е дато право 
праксе. Апотекарима је одузето право ,рада.

Јавно је у Новом Саду рекао свештеник др. КОРАЊИ 
ЕЛЕМЕР: „Нисам за то да се Срби убијају, али их трсба ма- 
теријално уништавати. И тњме ће се постићи сврха да оду 
одавде". Главни облици матери]алиог упропашћавања су 
били: одузимање земље Србима; одузимање права гостио- 
ничарима, трафикантама, пиљарима, пиљарицама, бифеџи]а- 
ма, таљигашима, кочијашима, ђубретарима, оџачарима итд.; 
одузимање права рада адвокатима, ]ав-ним бележницима, ин- 
жињерима, лекарима, апотекарима итд.; одузимање. права 
рада трговцима, занатлијама итд.; отпуштање из твориица 
радника и радница Срба и Српкиња; отпуштање из канцела-
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рија ггриватних предузећа Срба и Сршсиша; пензиоиисање, 
са малим пензијама, већине чиновника који су овде остали; 
отпуштање млађих чиновника без права иа пензију, присил- 
но одузимање робе трговцима и заиатлијама, често по це- 
нама испод максимираних; недавање нашим трговцима и за- 
натлијама потребних количина робе за продају пли прераду; 
разним облицима реквизиције од наших сељака; разне врсте 
уцена, као натуривање мацарских књига сељацима, новчане 
уцене; немилосрдно и претерано опорезивање, као и насилно 
убирање тих пореза; разне глобе порезне, полициске, уступ- 
не итд.; недавање обртница трговцима и занатлијама за 
отварање нових радњи итд., итд.

Као резултат једне смишљене и планске отимачиие и 
уништавања, суме оштећења у богатој Бачкој и Барањи до- 
сегле су огромну висину. Поред отетих и уништених инду- 
стриских постројења и других средстава производње и сао- 
браћаја, поред попаљених и демолираних зграда, опљачка- 
ног пољопривредног инвентара, драгоцености и других жи- 
вотних потреба, констатовали смо, да су мацарски окупатори 
кроз 4 године или напросто одузимали лављи део од цело- 
купног националног дохотка или су иасиљем онемогућили 
привређивање хиљадама припадиика некад •најрентабилни- 
јих, некад најпродуктивнијих професија.

Према проценама стручњака за сваку грану штете за- 
себно, апромаксивативни преглед штета нанесених нашем 
народу у Бачко.ј и Барањи — рачунајући у*предратним југо- 
словенским динарима — изгледа овако:

1. Штета нанесена трговцима и трговини 1.479,000.000.—
2. Штета причињена индустриски.м преду-

зећима.............................................. * . .
3. Штета причињена одиошењем моторних

возила . . ...............................................
4. Штета иамесена Јеврејима....................
5. Штета напесеиа занатлијама ....
6. Штета осигуравајућих друштава . . .
7. Штета причињена новчаним предузећима
8. Штета појединаца и предузећа од раз-

лике пореског задужења........................
9. Штета због порушених зграда . . .

10. Штета начињена ириликом уласка војске
11. Штета приликом „рације”....................
12. Капитал за давање ренте свима породи- 

цама чији су издржаваоци убијени, стре-

3 10,000.000.—

84,215.500.— 
3.450,000.000.—

685.800.000. —
234.360.000. —
500.000. 000.—

5.000,000.000.—
550.000. 000.—
200.000. 000.— 
500,000.000.—
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љани, обешени, погинули итд., а који су 
издржаваље због губитка храниоца 

упућени . .................................................
13. Штета коју су истеранс породице прегр- 

пеле одузимањем и губитком покретнина
14. Штете због забране рада слободним про-

фесијама................................. . . . ; .
15. Штета коју су претрпели политички за- 

твореници, интернирци итд. гл. '. . .
16. Штета коју су претрпели одведени на 

војне и грађанске присилне радове ... 1.290,000.000.—
17. Штета оних који су присилно узети у

маџарску војску . . '.............................
18. Штега државних и самоуправних чинов- 

ника због огпуштања из службе, укида- 
ња и умањења принадлежности и пензија

19. Штета разних установа, друштава, сри-
ске православне црквс ............................

20. Штете настале одузимањем југословен-
ских хартија од вредности, на које су 
дате само признанице.............................

21. Штета од присилних уписивања маџар-
ских зајмова........................... ....

22. Штета разних комора, берзи, уреда за
осигурање радника..............................

23. Штета порушених мостова на државним 
и самоуправним путевима .

24. Штета поште и телеграфа . .
25. Штета државног монопола
26. Штета коју је претрпела државна. же-

љезница................................. ...
27. Штета коју је иретрпело бродарство .
28. Опшга штета пол^оиривредника свију 

врста, као н пољопривреде као такве . 16.258,245.000 —
Укупна штета у предратним југосл. дин. 40.521,584.500.—

на
3.500,000.000.—

300,000.000.—

200,000.000.—

240,000.000.—

200,000.000.—

968,000.000.—

100,000.000.—

500,000.000.—

350,000.000.—

60,000.000.— 1

232.600.000, —
165.821.000. —

. 1.330,000.000.—
!1.841,800.000.—

91,743.000,—
:

IОсновно начело опште усвојеног права и морала јесте 
да онај који је зломислено штету причинио, исту у пуно] . 
мери накнади.
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Принудни радови

На оснаву закона о прнпојењу „Јужних крајева ', сма- 
трајући сада и „пуноправно“ -наше крајеве саставним делом 
Маџарске, имаџарски бандити наредили су масовно нозиваље 
наших људи на рад. Овај рад јс био принудног карактера, 
јер ко се не одазове позиву, сматра .се војним бегунцем.

Биле су четири главне врсте позива на рад: 1) позива- 
ње оних који су слати изван граница Маџарске, нарбчито у 
Украјину; 2) позивање оиих који су били запослени у самим 
границама; 3) позивање старијих људи између 40 и 60 го- 
дина старости, који су предавани немачким комаидама; 4) 
позивање омладинаца који су такође предавани немачким 
командама.

Сви позвати бцли су сврстани у радне чете, којима су 
командовали маџарски официри и подофицири, а режим у 
њима био је војиички. За случај одбијања рада, дезертира- 
ња, побуна, одрицања послушности, казне су биле војничке.

Сви позвати на радове имали су своју личну опрему, 
јер су од маџарске др>кавс добијали само војничку капу и 
граку око руке, као знак да су у радиој чети. Исхрана је 
била у највише случајева сасвим лоша. Станбене прилике 
оиле су углавном врло рђаве, јер се становало у запуштеним 
и загађеним зградама, по шупама, стајама итд.

Они који су били сврстани у радне чете одређене за 
Украјину имали су тешку судбииу, најтежу од свију, јер су 
са војском, а чссто испред ње, имали да обављају радове на 
утврђивању, на тражењу и уклањању мина, преносу муни- 
ције итд. Оваквих српских чета било је шест.

Они у земљи радили су разне послове по рудницима, 
на полшма пиринча, по твориицама, на пољопривредним 
имањима. Нарочито је био тежак положај људм који су ра- 
дили у рудницима и на пољима пиринча.

Позиви за ове две групе радника вршени су у масама 
од априла 1943 године на све до краја окупације. На тим 
радовима укунно је могло бити око 20.000 Срба, и најмање 
још 10.000 других Словена. Кол.ики .је губитак у л.удским 
животима, не молсе се данас још установити.

С пролећа 1944 године позвана су на рад старија годи- 
шта, људи од -!0 до 00 година. Они су скупљани у сабирне 
центре у Сомбору и Суботици. Ови су л*уди на преваран на- 
чин предати немачким официрима, који су им одржали го- 
воре у којима их хвале као добровољце немачке војске. Сви 
су ови одведени прво у Чешку, на неку обуку, а затим се
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јављали из свих крајева Евроне. Од ов-их л»уди* форм,ира'НО 
је 20 чета, само Срба.

Касније у лето 1944 годиие локунљени су по селима 
дечаци до 17-те године. Позвани на час „левснти“ (шо мацар- 
ском закону о физичком.васпитању и предвојничке спреме, 
постојш обавезна организација „Левенте“ омладинаца и 
омладинки) — одмах су затварани у школе, одборе итд, и 
вођени у Сомбор, где су предаван.и немачким официрима, 
који су их онда под стражом СПровели у Аустрију. И ове 

• омладиице су третирали као неке „доброволзце“, иако су они 
управо отсти од родитеља. Брбј ових омладинаца цени се 
око 4.000. Врло мали број јс успсо да побегне из Аустрије 
или са пута; а каква јс судбина оних одвучених, не зна се.

Прогони Јевреја
Специјално поглавл»е у мучеништву нашег живл»а у 

Бачкој и Барањи претстављају прогони Јевреја. Верни при-

/

Сл. 89. — Маџари су убнјалн сиаког Србнна и Јсиреја кога су срели
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реици својИх гангстероких господара, великомацарски .импе- 
ријалисти дошли су у Бачку и Барању са иацистичким рас- 
ним законима и са нацистичком мржњом ирема Семитима, 
и ночели су већ од првог дана своје свирепе окупације да 
поступају са Јеврејима као са нижим и презреним људима.

У Новом Саду командант ФЕРЕНЦ БАЈОР, генерал, 
разрезао је на Јевреје ратни намет од 50,000.000.— динара, 
који су намет Јевреји једним делом исплатили у готовом 
новцу, а другим делом вредностима којс су се имале унов- 
чити. Осим гога, од маја 1941 основане су посебне јеврејске 
раднс чете, које су радиле свуда по Бачкој, па су после во- 
ђене и у Украјину, где их је иокосила смрт. Мучени, кажња- 
вани, тучени, душсвно кињени н понижавани, Јевреји су у 
тим радним четама радили као робови.

У јануару 1942 године, у „рацији“, убијено је у Бачкој 
укупно 1.500 Јевреја.

Априла 1944 године када су пооштрене мере против 
Јевреја у читаво.ј Маџарској, објављено је наређење мацар- 
ске владе. којим се и на Бачку прогсжу нови антисемитски 
закони. Тада .је наређено да сс из „Јужних крајева'1 имају 
иселиги сви Јевреји, пошто прстходно пријаве сав новац, 
вредности, акције, и разне друге драгоцености. Депоргација 
наших Јевреја спроведена је тада скоро потпуно. Осим Је- 
зреја, из мешовитих бракова, осим оних који су се благо- 
зремено покрстили, осим оних који су се сакрили (а тих је 
био мали број), из Бачке су одведени сви Јевреји — људи, 
жене и деца, старци, старице, болни и 'немоНии. Собом су 
смели понети само мало одела и рубља и нешто мало хране, 
док су све остало морали осгавити. Одведени су у Суботицу, 
у логор; из Субогице у Бају; из Баје незнано куд. Неким Је- 
врејима је пошло за руком да се јаве из Пољске, из Чешке; 
то су махом биле млађс жене. Осталима се изгубио граг. Из 
Бачке је на овај начин могло бити одведсно преко 12.000 
Јевреја.

!

Мацарски ратни злочинци

На основу свих напред наведсних подагака и докуме- 
ната, види се, да је варварска маџарска окупација Бачке и 
Барање била спровођена и диригована од највиших војних 
н грађанских власти, које су имале за цилз не само да скрше 
отпор нашег народа из тих крајева, нсго и да физички уни-* 
ште најхомогенији и најборбенији део нашег тамошњег ста- 
новништва — Србе из шајкашке и новосадске области.
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Противно члаиовима 45, 46, 47, 50 и 52 Хашког правил- 
ника о законима и обичајима рата на конну од 18 октобра 
1907 године, фашистички маџарски окупатори учкнили су 
читав низ прекршаја међуиародиога права, а исто тако пот- 
пуно су заборавили на најосновније обзире човечности. 1Би- 
хова окупација, свирепа по свомс плану и варварска по сво- 
јој пракси, у црно је завила иаше иароде. Убисгво 21.000 
Срба из Бачке -и Барање, као и неколико хиљада Јевреја, као 
и одузимање и уииштење огромних материјалних добара, 
јесте тежак злочин, због кога сви кривци, како наредбо- 
давци тако и изврпштељи, морају биги примерно кажњсни.

Држапиа компспја утврђује да су у извршењу овог 
грозиог злочина тешки ратни злочинци: витез МИКЛОШ 
ХОРТИ, регент Маџарске, главни иаредбодавац и најодго- 
ворнијп чинилац у овомс злочину; д-р ЛАСЛО БАРДОШИ, 
министар претседник маџарске владе у време напада ма- 
џарских хонведа на Југославију и у време јануарске „ра- 
ције”; ФЕРЕНЦ САЛАШИ, вођ странке стреластих крстова, 
велики пријатељ нацистичке Немачке,. одлучни непријатељ 
словенских народа; БЕЛА ИМРЕДИ, маџарски народни по- 
сламик и велики крвник нашег народа; БАРТА, генерал-пу- 
ковник, министар војскс у Маџарској 1941 и 1942 године; 
КЕРЕСТЕШ ФИШЕР, министар унутрагињих иослова; ХЕН- 
РИК ВЕРТ, шеф маџарског генералштаба 1941 и у „рацији”; 
ФЕКЕТЕ ХАЛМИ ЦАЈДНЕР ФЕРЕНЦ, подмаршал, коман- 
дант сегединске V армије, којн је командовао одредима ири 
„рацији” у Новом Саду и Шајкашкој јануара 1942; БАИЦ 
АНДОР, мајор, шеф „Контрашпијунаже“; БАЈОР ФЕРЕНЦ, 
генерал, командант Новог Сада; БАЛАШ, полициски агент; 
БАСТИЈАНЧИЋ МАРИЈА, маџарица-денунција-нткиња; БА- 
ТОРИ, жаид. потпуковник; БЛАЖЕК ЈОЖЕФ, трговац, коме- 
сар Матице Српске у Новом Саду, члан „Легнтњмационог од- 
бора”; БЛАЖЕК ФЕРЕНЦ, новинар, члан „Одбора девето- 
рице”; инж. БУРГХАРТ ДАНИЈЕЈ1,
Сада; БУРГХАРТ ОТО, трговац из Новог Сада; БУЧКА ГА- 
БОР, потпуковник, командант 1 батаљона маџарског кра- 
л^евског XX пука, учествовао у „Рацији”; д-р ВАГНЕР 
КАРЛО, адвокат и јавни бележник из Новог Сада, члан „Од- 
бора деветорице“ и члан „Легитимационог одбора“; д-р 
ВАГНЕР ПЕТЕР, адвокат из Новог Сада, војни цензор „Ар- 
мије” и члан „Легитимационог одбора”; д-р ВАГНЕР ШТЕ- 
ФАН, лекар из Новог Сада; д-р ВАЈНАЈ, агент „Армије”; 
ВАЈС АНДОР, мајор; ВАК ОТО, гестаповац; ВАЛА ИШТВАН, 
потпуковник, командант „Левенте”; ВАРГА ЈАНОШ, денун-

гестаповац из Новог
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цијант; д-р ВЕКАШИ, рез. поручник, у грађанству држ. ту. 
жилац у Сегедину; ВИДЕРКОМ ЈАНОШ, адвокат из Новог 
Сада; ГАБОР, помаџарено и.ме Буњевца Горетића из Сом- 
бора, капетан у рацији; ГАУС ЂЕЖЕ ВИКТОР, трговац из 
Новог Сада, члан „Одбора деветорице” и „Легитимационог 
одбора4'; ГЕСТЕШИ, полициски агент; ГОРОНДИ НОВАК 
ЕЛЕМЕР, генерал, командант III маџарске армије која јс 
ушла у Бачку у априлу 1941; ГРАШИ ЈОЖЕФ, витез, генерал, 
командант одреда у „рацији”; ГУНДЕ ГЕЗА, потпуковник, 
командант среза Новог Сада, учествовао у „рацији”; витез 
ДАЛНОКИ ВЕРЕШ ЛАСЛО, генерал, командант Хусарске 
дивизије која је упала у Бачку априла 1941; ДАЛОШ, по- 
лициски агент; ДЕАК ЛАСЛО, жандармериски пуковник, ко- 
мандант жандармериских одредау „рацији“; д-р ДЕАК ЛЕО, 
велики жупан Бачке и града Сомбора; ДЕЖАКНАЈ МАРТОН, 
трговац квасцем из Кечкемета, велики мучитељ затвореника 
и вишеструки убица; ДЕМЕ ОТО, поручник XVI батаљона 
пограничних ловаца, учествовао у „рацији”; ДЕРНЕР ОТО, 
трговац из Новог Сада, гестаповац; д-р ДЕРНЕР РИХАРД, 
адвокат из Новог Сада,, гестаповац; ДУДАШ ЛАСЛО, за- 
ставник XVI батаљона пограничних ловаца, учествовао у 
„рацији”; ДУШКА ЛАЈОШ, капетан маџарског краљ. бици- 
клистичког батаљона, истакао се у „рацији”; д-р ЗЕЛДИ 
МАРТОН, жанд. капетан у „рацији”; ЗОЛД АНДРАШ, на- 
редник у маџ. краљ. бициклистичком батаљону, истакао се 
у „рацији“; д-р ЗОЛИЦ ЕМИЛ, адвокатски лриправн1ик; 
ЗОМБОРИ ЂУЛА, шеф маџарске полиције у Новом Саду; 
ИВАЊИ ИЛЕШ потиоручник XVI батал^она пограничних ло- 
ваца, учествовао у „рацији”; ЈАНЧУШКО ГАБОР, члан „Ар- 
мије“, адвокат; д-р ЈЕЛЕНСКИ ШАНДОР, комесар имовине 
православне цркве; ЈУРИК ИШТВАН, берберин из Новог 
Сада; КАКАШИ ЛАСЛО, поручник XVI батаљона пограиич- 
них ловаца, учествовао у „рацији”; д-р КАНТОР ЈАНОШ, 
полициски пристав; КАРЛИЧКО ИМРЕ, поручник XVI ба- 
тал^она пограничних ловаца, учествовао у „рацији”; КАР- 
ПАТХЕЂИ, шеф агената у полицији у Новом Саду; КЕКС' 
ЛУДВИГ, адвокат из Новог Сада, члан Културбунда; д-р 
КЕЊЕКИ ЈОЖЕФ, полициски саветник, КЕЊЕРЕШ ЈАНОШ, 
ђак жандармериске школе у Сексарду; КЕРЕКЕШ ШАНДОР, 
члан „Армије”; КИШ ЗОЛТАН, потпоручмик крал>. маџ. би- 
циклистичког батаљоиа, истакао се у „рацији“; КЛАЈН ЈО- 
ХАН, гестаповски агент; КОВАЧ АНДРАШ, гостионичар из 
Новог Сада, члан „Армије”; КОВАЧ БАЛИНТ, трамвајџија,
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члан „Армије”; КОВАЧ ШАНДОР, агент „Армије”; д-р КОЛ- 
ТАЈ, полициски пристав; КОЛТЕР ЈЕНЕ, поручник, учество- 
вао у „рацији” и „Армији”; витез КОМПОРДАЈ, жанд. по* * 
ручник, командант у „Армији“; д-р КОРАЊИ ЕЛЕМЕР, 
жупник из Новог Сада, члан „Одбора деветорице”; КРАМЕР 
ЂУЛА, индустријалац из Новог Сада, сенатор, члан „Одбора 
деветорице41; КУН БЕРТАЛАН, потпуковни.к из Кишкунха- 
лаша, командант контрашпијунаже у „Армији”; ЛАБАНЦ, 
денунцијант; д-р ЛАНЦ ИМРЕ, жанд. капетан; ЛЕБХЕРЦ 
НИКОЛА, градски сенатор из Новог Сада; д-р ЛЕХ ТИБОР, 
адвокат и јавни бележник из Новог Сада, члан „Легитима- 
ционог одбора”; витез МАЈЕР ЈАНОШ, инспектор „Армије”; 
витез МАЈОР, генерал, командант мацарских трупа при ула- 
ску у Нови Сад; МАРТИН РОБЕРТ, месар из Новог Сада, 
члан „Одбора деветорице” и „Легитимационог одбора”; МИ- 
КОВИЧ ЕДЕН, заставник, економ, заменик команданта „Ар- 
миЈе”; д-р МИХАЛОВИЧ, полициски саветник; МОЧНАИ 
ШАНДОР, денунцијант; витез НАДОР, командант II бата- 
љона краљ. маџ. XX пука, учествовао у „рацији”; НАЂ 
ЂЕЖЕ, трговац из Новог Сада, члан „Одбора деветорице” 
и „Легитимационог одбора”; д-р НАЂ ИШТВАН, адвокат 
из Новог Сада, родом из Беча, члан „Одбора деветорн- 
це”; НАЂ ЈАНОШ, поднаредник у .маџарском краљевском 
бициклистичком батаљону, истакао се у „рацији” д-р НАЂ 
МИКЛОШ, витез из Кесега, начелник општине Нови 
Сад; НЕМЕСХАЈМЕР СЕБАСТИЈАН, адвокат, члан Култур- 
бунда; НЕМЕТ ЛАСЛО, капетан маџар. бициклистичког ба- 
таљона, истакао се у „рацији”; НЕМЕТ-РАДОСАВЉЕВИЋ 
ЛАЈОШ, агент „Армије”; НОВАКОВИЋ БЕЛА, фелдмаршал, 
командант II степена војне окупационе команде; д-р ОЛАХ 
ЕЛЕМЕР, полициски саветник; д-р ОРОШ, полициски са- 
ветник; д-р ОТ МАТИЈА, члан „Армије”; ПАНДУРОВИЋ* 
ЂЕРЂ, дрвар, члан „Легитимационог одбора”; ПАП ЂОРЂЕ. 
књиговођа, потказивач у „рацијиТ; ПАСТ ЕРНО, баДкарски 
чиновиик, члан „Одбора деветорице”; ПЕРЕПАТИЧ ПАЛ, 
трговац из Новог Сада; ПЕТЕРДИ, потпуковник, командант 
XVI хатарвадаш батаљона у „рацији”; РАДНАЈ-РАДИЧЕ- 
ВИЋ ПЈАНДОР, новинар, члан „Одбора деветорице” и „Ле- 
гитимационог одбора”; д-р РАКОВСКИ АНТАЛ, жанд. ка- 
петан, иследник „Армије”; РАЦ жанд. наредник, командир 
страже у „Армији”; д-р РЕК АНДОР, велики жупан Субо- 
тице; РЕЗНЕР КОРНЕЛ, трговац из Новог Сада, родом из 
Вршца, пбтказивач; САБО, потказивач; САКАЧ ЗОЛТАН,
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потпуковник, командант XVI батаљона пограничних ловаца, 
учествовао у „рацији“; САЛАЈ ИШТВАН, поручник XVI 
батаљона пограничних ловаца, учествовао у „рацији"; 
САЛАНТАЈ, капетан имаџарског краљевског бициклистич- 
ког батаљона, истакао се у „рацији"; СВРАКА ФЕРЕНЦ,. 
жунник-опат, долазио у Спомен-дом у време масовног 
убиства и легитимисања; инж. СЕКЕ КАЛМАН, инду- 
стријалац из Новог Сада, члан „Одбора деветорице" и. 
„Легитимационог одбора"; СИТАШ ЈОЖЕФ, трамвајција из 
Новог Сада, агент „Армије"; СОМОЂИ ДУЧИ, дсиунцијант; 
ТАЛИЈАН, комесар маџарске полиције; ТАШЊАДИ ЂОРЂЕ, 
управник шарварског логора; ТЕРЕК, поднаредник у маџар. 
краљ. бициклистичком батаљону, истакао се у „рацији”; 
ТОМАН ШАНДОР, новинар, члан „Легитимационог одбора”; 
д-р ТРИШЛЕР ЈОЖЕФ, члан Културбунда; ФАРКАЈ ЈА- 
НОШ, заставник XVI батаљона пограничних ловаца, учество- 
вао у „рацији“;ФЕЛДЕШИ, полициски агент; д-р ФЕРНБАХ 
ПЕТЕР АПАТИНИ, велики жупан града Новог Сада; д-р 
ФЕХЕР, судски капетан, командант Војиог суда у Бачкој 
Тополи; ФЕХЕР ВИЛМОШ, денунцијант; ФЕХЕР ЂОРЂЕ, 
трговац из Новсг Сада, члан „Одбора девсторицем и „Ле- 
гитимационог одбора”; ФИГУРА ЛАЈОШ, потпоручник из 
Кишкунхалаша, члан „Армије”; д-р ФОРАШИ ЕНДРЕ, бивши 
чиновник ПАБ у Београду, члаи „Армије”; ФОТИ, мајор, 
члан „Армије”; ФРАНКАЈ ЈОЖЕФ, капетан маџар. бици- 
клистичког-батаљона, истакао се у „рацији”; ХАИЧ ИШТВАН 
трговац из Новог Сада, члан „Одбора деветорнце” и „Ле- 
гитимационог одбора”; д-р ХАЈМИК БЕЛА, шеф полнтичког 
одел^ења новосадске полиције; ХАЛАШ МИХАЉ, подна- 
редник у маџар. краљ. бициклистичком батаљону, истакао 
се у „рацији”; ХАМ ФРАНЦ, новииар из Новог Сада, не- 
мачки народни посланик; ХАРКАИ ЈОЖЕФ, жанд. пуковник, 
командант „Армије”; ШНАЈДЕР, механичар, члан „Легити- 
мационог одбора”; ХЕЂИ ЈОЖЕФ, иолициски агент из Но- 
вог Сада; ХОРВАТ ЛАЈОШ, еваигелистички пастор и члан 
„Одбора деветорице”; ХОРВАТ зв. ФЕЛЂЕЛЕ, жанд. наред- 
ник, члан „Армије“; ЧЕРФАЈ, жанд. потпуковник, командант 
жандармериске иследне власти у „Армији”;'ЧОНТОШ ЛАС- 
ЛО, наредник у маџар. краљ. бициклгГстичком батаљону, 
истакао се у „рацији”; ШАНДОР ИМРЕ, агент „Армије”; 
ШИГЈОШ ШАНДОР, заставник XVI батаљона пограничних 
ловаца, учествовао у „рацији”; ИЈМИТ, агент „Армије”.

„ Државна комисија сматра да сви горе набројани ма- 
џарски политичари, официри, полицајци и гра1)ани, а поред.



301Саопштеље бр. 18

њих и чланови -маџарског генералштаба и виши чииовници 
маџарског Министарства унутрашњих послова, морају бити 
строго кажњени за све злочине које су починили над нашим 
народом.

■ ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утвр!)иваље злочина окупатора 

н љнхових помагача 
• Д. Бр. 169/45 

У Београду, 5 фебруара 1945.
4

I Претседиик Државне комисије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р. 

професор Универзнтета
Секретар Државне комисије, 

Д-р Иван Гргић,.с. р. 
адвокат

ч>



СА0П1ШЕЊЕ БР. 19
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

„Казнена експедиција” — појам страве и ул<аса — 
постала је средство редовне немачке окупациоие управе у 
нашој земљн. Баш у том испољавању злочиначког карак- 
тера немачко-фашистичког окупатора огледају се — као 
ни у једном од безбројних других облика ратних злочина — 
праве намере његове према нашим народима. Истребити, 
искоренити, уништити те народе „ниже расе” који кваре ваз- 
дух-у животном простору германског „надчовека”. Седи 
старац, мајка са дететом у наручју, невине девојчице и де- 
чаци у својијм тгитомим мирлим селима, управо они на ирвом 
месту, обухваћени су у плановима истребљивања наших на- 
рода. Данашњи германски звер-човек, који је до савршен- 
ства развио масовни злочин и вршио га у размерама које 
надмашују 'све што зна.мо из најмрачнијих историских пе- 
риода, користио је сва средства савремене ратне технике у 
походима против голоруког, неборачког нашег становни- 
штва не занемарујући ни при.\штивна оруђа својих предака, 
ражањ, но*ж, мотку, само да би његово уништавајуће дело 
било чим разорније.

На основу досад тек делимично прикупљених података 
о зверствима почињеним од стране Немаца у Србији Др- 
жавна комисија утврђује грозне масовне злочине извршене 
кроз две казнене експедиције у округу крушевачком у крат- 
ком размаку од непуна два месеца, октобра и децембра 1942 
године.

У смислу општег наређења тадашњег главнокоманду- 
јућег у Србији, армиског ђенерала ФЕЛБЕРА уз сарадњу 
групног вође и полициског генерал-лојтнант МАЈСНЕРА — 
наредио је фелдкомандант у Врњачкој Бањи потпуковник 
ХЕСТЕРБЕРГ, да се у села Мачковац и Крива Река, општине 
криворечке, среза копаоничког, упути казнена експедиција
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састављена из СС трупа које су биле смештене у Јошанич- 
кој Бањи, на ушћу и у Крушевцу а у блокади ће припомоћи 
бугарске трупе 'из Бруса. Као познавалац терена експедицији 

•је. придодат командант фелджандармерије у Ври>ачкој Бзјби 
капетан ШЛИМЕ са својим фелджандармима.

Крива Река и Мачковац, села која су сачињавала оп- 
штину криворечку, скоро су сасвим уништена од стране каз- 
нене експедиције, која је у њима боравила од 11 до 16 де- 
цембра. Мссго села види се пустош, место кућа згаришта, 
а од људи ни трага.

По казмвању оног малог броја сељака, који су или 
пуким случајем или бегством успели да спасу живот, већи 
број немачке војске са камионима, тенковима и мотоци- 
клима дошао је у ова села на дан 11 децембра, сасвим из- 
ненадно. С друге стране, дошла је такође велика бугарска 
војска. Војска је при доласку блокирала свуда унаоколо сва 
тамошња села, међу којима Мачковац и Криву Реку. Сутра- 
дан, 21 децембра, немачка војска је почела да прикупља 
одрасле мушкарце, које је одмах затворила у криворечку 
иркву. Иа долазак једног авиона — који је, изгледа — тре- 
бало да да знак за почетак акције, почело је страшно уби- 
јање становништва, без обзира на пол и године старости. 
а истовремено се почело са паљењем и рушењем кућа и 
осталих зграда.

По причању старешине села Криве Реке, који је остао 
жив — Пршића Аксентија — у цркву је било затворено око 
45 лица. Доцније су изведена из цркве, стрељана, а потом 
лешеви унети у цркву. Са све четири стране цркве биле су 
постављене мине, које су бацањем запаљивих бомби на цркву 
експлодирале, црква се срушила и изгорела. На лицу места 
нађена су само два угљенисана леша, док се остатак налазио 
под рушевинама цркве.

У непосредној близини цркве, која је сасвим срушена, . 
а у самом школском дворишту, виђен је остатак једног леша, 
који је испечен на ражњу. Мало дал^е, у кршу, нађен је леш 
Миладина Ри^дака, који је вероватно у бежању, ту погинуо. 
Недалеко од њега, нађена је крвава легитимација избеглице 
Цветковића Јанка, и претпоставлза се да је заправо он ис- 
нечен на ражњу.

На путу код стругаре Вељка Ђурића (која је порушена 
и- спаљена) нађена су два леша: Владислава Чолића из Бзе- 
нице, среза жупског и Радослава Лукића из Криве Реке. На 
путу, ка засеоку Јанковића на једној њиви, нађена су два
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непозната женска леша, старости око 17 година. Идентитет 
се није могао утврдити, јер их нико не познаје, а при себи 
нису имали никаквих исправа.

У засеоку Јанковића (Крива Река) у спаљеној кући До- 
бривоја Јанковића, затечено је 11 угљенисаних лешева. Ис- 
под куће Борисава Јанковића, у потоку, нађени су лешеви 
следећих лица: Борике Митровић и двоје њене деце, једно 
мушко, друго женско, старих 10—12 годииа. У непосредној 
близнни ових нађена су још два леша мушкараца од четири 
године. Нико није могао знати чија су ово деца, али су 
свакако из породице Јанковића. Ту је нађен и леш Миладије, 
жене Борисава Јанковића. На другој љиви зацеока Јанко- 
вића, нађени су по казивању Браиислава Јанковића, лешеви: 
Будимира, Јаблана и Живка Мишковића. Он наводи да је 
овде убијено још осморо деце. Овде су још нађени лешеви: 
Борисава Јанковића, Гвоздена и Мирослава Митровића, чије 
је шесторо деце-побијено,' затим две жене средњих годима, 
непознатог индентитета и четворо мање деце, чији се иден- 
титет такође није могао утврдити, али вероватно из поро- 
дице Јанковића. У исто.м засеоку код чесме нађен је леш 
Борике Симић, која у наручју држи мртво дете свога девера 
Светомира; уза саму чесму нађен је леш њеие девојчице 
од годину и по дана. С друге стране чесме, нађен је леш 
сина Светомира Симића од 7 година (Живорад), а мало 
даље леш његовог другог сина Радослава од 6 година. Отац 
њнхов Светомир остао је случајно жив. По причању пре- 
живелог Бранислава Јанковића, 'убијени су још у овом за- 
сеоку: његов отац Обрад, мајка Стојадинка, брат Радован, 
сестра Десимирка, Јорда, син од 4 године, жена Десанка и 
Гвозден, стриц. Г1о*његовом казивању нестали су: Станка, 
жена Рафаила Јанковића и Цвејић Алексије.

У засеоку Новчић (Крива Река), а по исказу преживе- 
лих чланова њихове породице, убијено је 27 лица.

У засеоку Лазаревића убијен је Милутин Лазаревић, а 
Благоје и Илија Лазаревић су спаљени у цркви.

У засеоку Пикетића убијени су по наводима преживе- 
лих: Теофил, стар 72 године, Тома, Миодраг, Ивко, Бра- 
нислав од 13 година, Наталија, Стоја, Стојанка, Радојка и 
Вера одојче од 6 месеци.

У засеоку Николића (Крива Река) убијени су: по кази- 
вању кмета и других: Радослав, 67 година, Вујадин, 60 го- 
дина, Ајкуна 70 година, Буда, Мира, 13 година, Михајло, 5
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година, Нада, Јерића, Борислав, 12 годииа, Јагоша, ЈЂубица* . 
Ратимирка, Радинка, Станка, 12 година;

У засеоку Томића (Крива Река) убијен је Марјан То- 
мић, а Драгутин само рањен.

У селу Мачковцу по иричању Исидора Милојевића, по- 
убијани су: Гвозден Милојевић, Милић Милоје, Сибин Ми- 
лојевић, Светомир Милојсвић, Митар Јотић, Момчило Јо* 
тић н Мирослав Јотић. По исказу Милутина Цветковића из 
Мачковца, у истом засеоку погинули су његов брат Симадин 
и жена му Богдана. По његовом казивању погинули су у 
Мрамору општине Блажевске ,и тамо. спаљени: Дража Ста- 
јић, жема му Ранка и шестеро деце, сви из Мачковца.

У засеоку Бачевци, који припада селу Осредцима, оп- 
штине расиискс овога среза, убијеии су по казивању кмета: 
Драгић Милић, Герасим Миловановић, Исидорка Милинчић, 
Милентије Милинчић, Миланка Милинчић, Даринка Милин- 
чић, Миладија Милиичић и Миланка од годину дана.

Општинска зграда је сва срушена и све у њој попа- 
љено. Претседник општине Радован Трифуновић са целом 
породицом био је жртва покоља. Благајник је, као што је 
напред наведено, погинуо. За деловођу се за сада не зна 
ништа, али га нема у Кривој Реци.

Крива Река је са Мачковцем имала око 120 домова, не 
рачунајући споредне зграде. Сада се налази у селу недого- 
релих 20 домова. Стока је сва отерана; рачуна се да је одве- 
дено око 800 крупие и око 3.000 .ситне стоке. Сточна и људ- 
ска храна такође је однесена и уништена.

Ма колико слика језива и болна, ма колико тежак до- 
каз бестијалног карактера немачко-фашистичког окупатора, 
који је у саучесништво увлачио и бугарске трупе, ово је 
само једна једина епизода крвавог пира између хиљаде 
сличних, које су приређиване широм наше земље у току 
окупације.

Почетком месеца децембра те године, исте немачке СС- 
трупе, под истом командом, по истим наређењима упућене 
су ради тамањења српскога живља и уништавања и отима- 

- чине његових добара у општнну блажевачку, среза ко- * 
паоничког, где су само донекле поновили зверства извршена 
у општини криворечкој зато што сада нису имали довољно 
снага за блокаду и за хватање избезумљене и престрашене 
чељади. О тој другој казненој експедицији известио је прет- 
седник општине блажевачке под Пов. бр. 14 од 1 јануара 
1943 год. Према том извештају немачка „казнена трупа” је



306 Државна комисија

најпре блокирала села Блажево, Градац, Бозомину и Доми- 
шевине. Иако је свет из села на време избегао, Немци су 
ипак су успели да ухвате 29 сељака, које су одмах стрељали, 
без.икаквог саслушања и без доказане кривице. Извештај 
наставља:. Спаљено је око 40 домова, затим школа, црква, 
општинска судница, кафане, трговачке радње, а велика ко- 
личина намирница, сточне хране, покућства и стоке оте- 
рано је.

Са опљачканим благом, са оним што није могло да 
стане у незајажљиве стомаке немачко-фашистичких разбој- 
ника и у њихове ранчезе, располагао је виши ратни управни 
саветник при Фелдкомандантури у Врњачкој Бањи, фон 
ШЛИХТ.

За горе описана грозна масовна убиства стараца, жена 
и ситне деце, поред ненаоружаних одраслих мушкараца, за 
општи палеж мирних села, за пљачку муком дочуване на- 
родне ЈШОв.ине у општинама криворечкој и блажевачкој, 
среза копаоничког, у октобру и децембру 1942 године, 
Државна комисија утврђу.је као одговорне ратне злочинце 
главно командујућег у Србији армиског генерала ФЕЛБЕРА, 
групног вођу и полициског генерал-лајтнанта МАЈСНЕРА, 
фелдкоманданта у Врњачкој Бањи потпуковн'ика ХЕСТЕР- 
БЕРГА, команданта фелджандармерије у том месту капетана 
ШЛИМЕА и вишег ратног управног саветника при Фелдко- 
мандантури у Врњачкој Бањи ФОН ШЛИХТА.

Државна комисија сматра да ови злочинци морају бити 
изведени пред суд народа над којим су злодела извршили.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача 
Д. Бр. 183/45

У Београду, 7 фебруара 1945.

Претседиик Државис комисије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р. 

професор УнИверзитета

!

;
Секретар Државне комисије, 

Д-р Иван Гргић, с. р.
адвокат

!



САОПШТЕЊЕ БР. 20
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Хитлер је српском народу, пред напад на Југославију, 
априла 1941 године претио: „За једнога Немца — десет 
Срба“, — али његова острвљена окупаторска банда прешла 
је брзо ту меру свога фирера, и за једнога Немца, који је 
убијен у борби, она је стрељала, клала и чак живе у домо- 
вима пекла 20, 50 па и 100 Срба талаца. Србе је немачка 
хорда таманила, имовину и отимала и уништавала и онда 
кад ниједан Немац није погинуо.

1

■

Сл. 70. — Немци воде крагујевчане на стрељање
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Сви цивилизовани народи сложили су се одавно у 
осуди узимања талаца као средства ратовања. Убијање та- 
лаца јс одавно осуђено као иечовечно. Али баш зато што је 
то нечовечио, што је то злочин, Немци су га систематски 
практиковали. Пошто се нису могли поуздати у допуштеиа 
средства, они су се надали да ће ратиим терором учврстити 
свој положај у пороблзсним земљама, надали су сс да ће им 
овај грозан злочин обезбедити господарење светом.

Сл. 71. — Крагујевац: група стрељаних од стране Немаца

Узимање талаца и њихово убијање завели су немачки 
злочинци нарочито у Србији као систем своје управе. Зато 
су тамнице и.концентрациони логори стално били пуни без 
суда на смрт осуђених људи који су са неизвесношћу чекали 
дан смакнућа. Ако им се свидело да жртве одаберу изван 
тамница и логора, они су упућивали казиене експедиције да 
са њива, из радионица, из кревета дигну људе, којима ће 
одузети животе, а да им и не кажу зашто.

Као окорели злочинци чија савест је помрачена, нису 
се стидели да своје злочине, плакатима и кроз штампу об- 
јављују, обесни и самоуверени да никада никоме неће пола- 
гати рачуна. •«.



( » ' РАД01Е ДОМа«00""
" ЛЕСКОВАЦ

309Саопштење бр. 20

На основу досад прикупљених, још далеко непотпуних 
података Државна комисија је установила да су немачки 
окупатори у самом округу крагујевачком, само за 6 месеци 
1943 године, стрел?али 257 талаца, а да и не говоримо о оним

и 7.000 и више безмасовиим покољима који су достизали 
нарочитих плаката и објава.

Одлуке о убијању талаца у Крагујевцу доносио је 
фелдкомаидаит у Врњачкој Бањи потпуковник ХЕСТЕР- 
БЕРГ, а на основу општег наређења главиокомандујућег у 
Србији армиског генерала ФЕЈ1БЕРА и његовог иаследника : '

'в’е-

I

I

Сл. 72. — Масовно стрељаље у КрагуЈсвцу: Немац показује 
на оне који још дају знаке жииота

армиског генерала БАДЕРА и вишег групног вође и поли- 
циског генерал-лојтнаита МАЈСНЕРА. Одлуке за извршење 
преиосио је и надзор над извршењем вршио је крајскоман- 
дант у Крагујевцу, др. ШУСТЕР и његов иомоћник капетан 
ВАГНЕР.

После сваког стрељања талаца издавао је фелдкоман- 
дант потпуковник Хестерберг паралелно на немачком и срп- 
ском језику плакате овакве садржине: „Саопттењс. — Ноћу
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између 18 и 19-11-1943 године престругано је код Даросаве 
(10 километара северо-источно од Аранђеловца) 30 телеграф- 
ских стубова; и у ноћи између 25 и 26-И-1943 године, на 
путу између Доње Шаторње и Тополе, престругано је 14 
телеграфских стубова и разорен је телефонски вод од стране 
комунистичких бандита. За одмазду ове бесмислене разбој- 
ничке саботаже, стрељано је 25-Ш-1943 године у Крагујевцу 
20 комуниста, међу којима следећи: 1) Никодијевић Жива- 
дин, стар 36 год., из Ломнице, 2) Младеновић Миодраг, стар 
40 год., из Ратковића, 3) Латић Милојко, стар 50 год., из 
Плане, 4) Милановић Танасије, стар 41 год., из Дубнице, 5) 
Вељковић Танасије, стар 37 год., из Дубнице. — Врњачка 
Бања, 25-111-1943 год. — Фелдкомандант”.
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Сл. 72а. — Саопштење о стрељању 80 л»удн

ФелЈткомандант је у фијоци држао клише. Мењали су 
само „мотив“, датум и имена жртава, и народ се убијао.

Али се није увек тражио ни мотив, ни привидни разлог 
за убијање.
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Тако потпуковник Хестерберг саопштава плакатом да 
је 16 фебруара дао стрељати 10 талаца у Крагујевцу, а не 
каже зашто. Опет 3 марта саопштава да је сТрељао 10 та- 
лаца, а не каже зашто.

5 марта дао је стрељати у Крагујевцу 30 талаца, 10 
марта 80 талаца у Крагујевцу и Београду, 25 марта 20 та- 
лаца, 8 априла 40 талаца, 16 априла 10 талаца, 3 маја 30 
талаца, 17 маја 50 талаца, 7 јуна 20 талаца, 17 јуна 22 таоца, 
22 јуна 10 талаца, 28 јуна 5 талаца, 29 јула 10 талаца.

На основу горе цитираних факата потврђених досада 
прикупљеним доказима, Државна комисија утврђује да су 
за убиство 257 талаца у округу крагујевачком у току месеца 
фебруара-јула одговорни. као ратни злочинци армиски ге- 
перал ФЕЛБЕР, армиски генерал БАДЕР, виши групни вођа 
и полициски генерал-лојтнант-МАЈСНЕР, потпуковник-фелд- 
командант у Врњачкој Бањи^ХЕСТЕРБЕРГ, крајскомандант 
у Крагујевцу др. ШУСТЕР и његов помоћник капетан ВАГ- 
НЕР, познати крвници који су руководили многим другим 
немачким покољима у Србији.

Државна комисија сматра да су сви они тешки ратни 
злочинци и да морају бити строго кажњени за тешке зло- 
чине које су извршили над нашим народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утвр!)нвање злочина окупатора

и њихових помагача 
Д. Бр. 220/45

У Београду, 9 фебруара 1945.

!

1

. Претседннк Државне комисије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р. 

професор Уннверзнтета
г

Секретар Државне комнсије, 
Д-р Иван Гргић, с. р. 

адвокат



САОПШТЕЊЕ БР. 21
Државне комисије за утврђивање злочнна окупатора 

и њихових помагача

Државиа комисија јс на многим документима и фото- 
графијама утврдила да су италијански а нарочито немачки 
окупатори на стотине хиљада нашега живља од својих до- 
мова одвајали, друмовима тбрали,. кроз разне пролазне ло- 
горе као што су Бањички, Сајмишки, Бегуњски, Анкенштајн- 
ски и други, проводили и V разие логоре смрти у Иемачку 
И ПОЉСКЈ' одводили.

Грозна су зверства вршили Хнтлерови Немци иад иа- 
шим људима, женама и деиом како путем, тако у пролазним 
логорима, а нарочито у логорима ван наше земље.

О зверствима у пролазним логорима на Бањици и Сај- 
мишту ће Државиа комисија ускоро објавигн опсежна 
саопштења. Овде објављује податке које је нрикупила и про- 
верила Земаљска комисија Словеније о грозиим зверствима 
која су извршена над нашим народима у пролазно.м логору 
у Анкенштајну и логору смрти у Аушвицу.

О томе ко има да се упути у Немачку преко логора 
Анкенштајн одлучивао је Гестапо у Марибору, штурмбан- 
фирер др. МАКО.ЛЕ и штандартенфирер ЛУРКЕР. У Ан- 
кенштајну био је комесар логора ШТЕСЛ и уз њега фабри- 
чки мајстор, издајник ФИЛИПОВИЋ који је родом из 
Лашкога. Тај је на заиовест свсјих господара, Немаца, пре- 
бијао заточенике и шаком људе убијао. Једне ноћи он је 
дошао гжјан у логор и тукао кундаком људе на спавању 
и многе побио. Једног затвореиика тукао је сваког дана, 
тако да се јаук далеко чуо, и једног јутра су други притво- 
реници затекли на поду само масу човечијег меса и буба- 
швабе које су глодале безобличну масу.

Из овога логора мучења затворсници су слати у разне 
немачке логоре, али обично у Аушвиц.
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Како су наши народи у Аушвицу од немачких звери 
мучени и уништавани, то је Државна комисија утврдила 
конкретним подацима о томе како се у овоме логору по- 
ступало са нашим женама.

Приликом доласка у логор, жене су и зими морале ста,- 
јати* сасвим голе док су их мушкарци шишали но целом 
телу, поливали их студеном водом, пребијали их, онда их 
водили под врућ туш, па опет на хладан бетон, на коме 
су голе стајале цео дан. На левој руци су им ужареним 
гвожђем ударали број.

Iна

Сл. 73: — Колоие жена и стараца на путу у логор

Сваког дана су жене морале устајати у четири сата 
ујутро и до пет сати чекати на мразу, па макар било 38° 
испод иулс. У логору је било увек око 18.000 жена. За до- 
ручак добивале су хладан чај без ичега. Затим су ишле на 
рад у пратњи музике. Мссто рада било је далеко три сата 
хода. Ту су остајале на раду без јела и воде цео дан. Над- 
зорнице су биле сотоне у човечијој сподоби, нарочито нека 
бивша проститутка Ј1ИДИЈА. Ове надзорнице, саме бивше 
проститутке и криминалке, тукле су пендрецима и многе 
тучом убијале. Једна жена није више.могла да ради и Ли- 
Дија је нахушкала пса на њу; који јој је одгризао нос.

21
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Тада је несрећна жена морала сама да ископа јаму и Лидија 
је наредила да се у јаму закопа до грла. Оковаиим ципела- 
ма газила ју је по глави, а пас јој лице гризао. Жртва је 
живела тако закопана неколико сати, док је Лидија није 
метком из револвсра довршила.

Жене су радиле на цести најтеже послове, секле дрва, 
рушиле зграде и вукле тешке балване. Кад нека од жена 
не би могла више да ради, била би ужасно пребијена, а 
многе и убијане. До сто лешева лежало је сваког дана крај 
пута куда су пролазиле ове беднице. У 15 сати враћале су 
се у логор и добивале за ручак чстврт литра келерабе, ку-

Сл. 74. — Немци воде у логор жене и децу

ване на води, а за вечеру четврт килограма киселог хлеба 
мешаног са струготимом. Многе жене су извршиле само- 
убиство бацајући се на жицу испуњену електричном стру- 
јом високог напона, која је у ширини једног километра и 3 
метра високо служила као зид логора. Од таквог жизота у 
логору жене су дневно на стотине гинуле од глади, исцрпље- 
ности и од убистава и самоубистава.

За Хитлерову десетогодишњицу морале су све жене чи-' 
таво после подне стајати на киши и снегу, а надзорнице су 
их тукле пендрецима тако да су многе издисале у строју.
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У логбру је било више постројења за хитио и масовно 
уништавање заточеника, нарочито кад су стигли транспорти 
Јевреја, или кад логор мије могао више да прими све иово- 
дошле заточенике. Тако су немачке звсри у иарочитој ћелији 
плином уништавале жртвс у масама. У логору је било сем 
тога седам крематорија. Болесиике су још жизе бацали у 
ватру, која је горела дању и ноћу. У време немачког.повла- 
чења из Украјине у Аушвицу је било спаљено шсст камиона 
живе деце. Деца су жива у ватру бачена. Многе мајке које 
су тај призор гледале, полуделе су. Друге једне ноћи спа-

Сл. 75. — Старцн, женс и деца на путу за логоре смрти

љено је пуна 94 камиона људи, који су исте ноћи стигли 
у логор. Један траспорг од 7.000 Јевреја био је одведен у 
оближњу шуму и тамо, ови људи, поливени неком запа- 
љивом масом, су спаљени. Наредног дана заточеници из 
логора су морали просипати њихов пепео по оближњим 
њивама.

Кад је нека жена родила, дете је било бачено у канал, 4 
а мајка је морала након три дана опет на рад. Младе Јеврејкс 
су биле стерилизоване.
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Јасно је да се већина жена под таквим условима жи- 
вота поразбољевала. Али се болест није признавала. Бо- 
лесницима је било забрањено давати храну и воду. Више 
жена полудело је од жеђи и живе болеснице гризле су 
буба-швабе.

У логору Аушвиц биле су Српкиње, Словенке, Укра- 
јинке, Пољакиње и Јеврејке.

Жене преко 50 годииа су, сем малих изузетака, живе 
побацали у пећи крематорија. Неке жеие које су радиле 
у канцеларији причале су, да је до октобра 1943 године 
нашло у логору смрт 2,500.000 људи. Кад један умре, ње- 
гов број добија заточеник који је тек стигао у логор.

Ово систематско и* зверско уништавање недужних за- 
точеника вршило се пред очима и по наређењима СС-овских 
команданата логора. До октобра 1943 био је то ШВАРЦ, 
његова помоћница била је нека ХАСАН, а најсвирепији 
џелат био је блокфирер ТАУБЕР који је уносио страх у 
читав логор и свакодневно масовно убијао људе.

Ово је кратка скица о зверствима грозио извршепим 
над женама у концентрационом логору у Аушвицу.

Прикупљеним горњим подацима је непобитно доказана 
кривица ХИТЛЕРА и његове владе, орга.на нацистичке пар- 
тије и власти безбедмости, у првом *реду шсфа Гестапоа 
ХИМЛЕРА, а нарочито команданта логора ШВАРЦА, над- 
зорница ДРЕКСЛЕР и ЛИДИЈЕ, блокфмрера ТАУБЕРА, даље 
комесара логора у Анкенштајну крај Птуја, ШТЕСЛА и ње- 
говог помоћника, издајника ФИЛИПОВИЋА из Лашког и 
најзад штандартенфирера ЛУРКЕРА и штурмбанфирера др. 
МАКОЛЕ из Марибора, а м свих других који су учсство- 
вали у упућивању затвореника у логоре и зверски са њима 
поступали.

Државна комисија сматра да су сви они тешки ратни 
злочинци и да морају бити строго кажњени -за грозма звер- 
ства која су почииили над нашим народима.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утвр!)ивање злочнна окупатора

и њнхових помагача .
Д. Бр. 225/45

У Београду, 10 фсбруара 1945.
Прстседиик Државнс комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р. 
професор Уннвсрзитета

Секретар Државнс комисије,
Д-р Иван Гргић, с. 'р.

адвокат
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Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Државпа комисија је досад хтврдила на многкм фак- 
тима да је четничка банда ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА хтела 
нарочито терором, који је вршила над српским народом, 
да народ заплаши, обезхрабрн и пасивизира, те тако те- 
мељно помогне немачким и италијанским окупаторима да га 
савладају и поробе. У овоме смислу су нарочито речит доказ 
месечни извештаји Недићевих окружних начелника који 
брижљиво бележе и хвале Дражина клања у Србији, ма да 
ни издалека не стижу да их све попишу. Ови званични не- 
дићевски извештаји, које Државна комисија има у својим 
рукама, сведоче каквим кољашким’ злочинима, извршеним 
над српским народом, Дража Михаиловић је узвраћао Нем- 
цима за милионе које је од њих преко Недића добијао, и 
како су Недићеви окружни начелници пажљиво контролисали 
свога и окупаторског савезника у борби противу народа 
Југославије. . *

Саопштавамо овде само оне покоље које су Дражини 
четници починили над српским народом у једном, Крагује- 
вачком округу, и то у току једино 1943-ће године, — и то 
само оне Дражине покоље који су као такви озваничени V 
извештајима нсдићевских начелника Округа крагујевачког, 
а за које би Недићеви начелници да похвале, ако не самог 
ДРАЖУ МИХАИЛОВИЋА, који стоји иза свију њих, оно 
бар команданге четничких кољашких одреда: капетана НИ- 
КОЛУ КАЛАВИЋА, капе-тана МИРКА СМИЉАНИЋА, пу- 
ковника ПАЛОШЕВИЋА, пуковника СИМИЋА, капетана 
ЖИВОЈИНА ЛАЗОВИЋА,. поручника ЖИКУ ПАВЛОВИЋА, 
поручника МАРКА МУЗИКРАВИЋА, поручника ПАЈУ Н., 
капетане НИНКОВИЋА, ДАНИЛОВИЋА и ЗВОНКА ВУЧ- 
КОВИЋА и поручника ЉУМОВИЋА.
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А злочиии ових четничких звери, које недићевски зва- 
нични извештаји благонаклоно бележе, следећи су:

23 фебруара заклан је у Гунцетима ЛАарковић Радомир. 
Између 24 и 25 марта у Горњој Трешњевици заклани 

су: Лазић Војимир, Божић Надежда и Терзић Душан, док је

Сл. 76. — Четннк кољаш на крвавом нослу

покушано убиство над Љубицом Радосављевић,* која је 
успела да побегне.

26 марта у Доњој Шаторњи пред својом кућом, заклан 
је Томић Данило, а у селу Пајсијеву убијен је Луковић Ми- 
лосав.
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5 априла покушано је убиство над Савићем Миланом . 
из Претока, а исте ноћи, у селу Топоници изведеии су из 
кућа Јоваиовић Будимир, жена му Стојка и Павићевић Дра- 
гољуб, за чију се судбину ништа није доцније дознало.

14 априла у селу Чумићу, убијен је, у близини своје 
куће, са више удара камом, Самуиловић Миодраг.

16 маја четници Драже Михаиловића у селу Топоници 
заклали су Марковић Милана, Марковић Живка, жену Све- 
томира Ђаковића и жену Чедомира Божовића.

17 маја убијена је Маринковић Селена жена Радојице 
Маринковића, из Љуљака.

!

!
ц!!
:

;

!

!----------------

Сл. 77. — Док један четник коље, други уживају

На дан 23 маја у селу Маскару заклани су: Радојевић 
Даринка и њене две кћери, Радмила и Станка.

На дан 29 маја у селу Винчи, после одржаног збора, 
четиици Драже Михаиловића заклали су четири лица и спа- 
лили осам кућа, док су у Великом Шењу убили Лазаревића 
Драгомира.

2 јуна, пошто су пронашли болесну иартизанку Симић 
Мирославу, учитељицу из Аранђеловца у селу Јеловику, 
четници Драже Михаиловића су је стрељали.
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10 јуна у селу Миронићу убијен је Павловић Ђорђе, а 
између 11 и 12 јуна заклани су Павле Сретеновић и свеште- ~~ 
ник Шолајић у селу Озрену; Љубиша Пурић у Бенчанима 
и Драгослав Петровић у Книћу.

Између 17 и 30 јуна убијени су: Вуковић Владимир из . 
села Бајчетине, Живановић Милорад из Трнаве,. Драгиња 

' Савковић, учитељица, Шевић Драгутин, Јовановић Јанко, сви 
из Блазнаве, Миловановић Предраг из Јунковца, Светолик 
Јевтић и Митић Михајло, коме су претходно ударили 50 
батина, у Клоки; у Трешњевици су стрељани Живота и Жи- 
вадин Вуковић, а у Божурни заклани су: Владимир Милоше- 
вић, Ђорђе Ивановић и Драгутин Јанковић, у селу Шумама 
Обрадовић Живан.

На дан 3 јула, у селу Гарашу, претукли су Крстовића 
Светозара, ударивши му 100 батина.

4 јула Николића Божидара из Брнице, довели су на 
сеоско гробље и после грозиог мучења, изболи га на 30 
места камом, па мислећи да је мртав, оставили га на гробљу 
и отишли.

• ^ јула убијен је у селу Реснику Антонијевић Милош.
11 јула у селу Тре'шњевици је заклан Лукић Радован, а 16 
јула у Страгарима Ћурулић Бранко.

Између 21 и 26 јула заклани су у селу Вукосавцима: 
Јеремић Владета и Комненовић Александар, у селу Бслосав- 
цима: Драгомир В. Ђорђевић и Адам Михајловић из 
Лужнице.

На дан 29 јула заклан је, у Раниловићској шуми, Јок- 
симовнћ Богдан, земљорадник из Орашца. *

Истог месеца, у селу Горњем Бранетићу, убијени су: 
Живорад Лазаревић и Драгић Васиљевић, док су из села 
Невада одведене Даница Грковић и Перса Шутић, које су, 
како срески начелник у Горњем Милановцу вели: „вероватно 
ликвидиране од четника Драже Михаиловића, пошто ово 
начелство има обавештење да су одржавале всзу са парти- 
занима“.

На дан 1 августа, у селу Загорици, заклан је један мла- 
дић-циганин, стар око 21 годину, а у црквеној порти, у селу 
Белосавцима, заклана је Станија, жена Миладииа Максимо- 
вића, из села Загорице.

5 августа, из села Церовца, одведен је Јовановић Ми- 
лорад и његова судбина остала је непозната, док су Живота 
Ђорђсвић, Драга жена Живадина Јовановића, Јулка, удова



,
:

321Саопштење бр. 22

Пешић тучени моткама. Истог дана у селу Блазнави, заклан 
је Радисављевић Милорад.

Ноћу између 10 и 11 августа заклан је у Клоки Вуксаи 
Матејић, а у селу Дивостину, побијени су: Милован Жива- 

. новић и Милица, кћер Божидара Вујадиновића, док је Јана, 
жена Радомира Тодоровића претучена батинама.

;

,г

!

Сл. 78. — Четиик Д. М. коље своју жртву

Између 14 'и 15 августа поклани су, у селу Даросави: 
Томић Милан, Грујић Милоје, Јовановић Миодраг, Грујић 
Живомир и Ђерасимовић Бранко, а у селу Бани: прота 
Јеремија Исаковић, стар 65 година, Миљко и Миљојка Дра- 
гачевић, чију су кућу спалили. Приликом клања Драгачевић
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Миљојке, четници су јој прво обрезли душник, па су кроз 
овај отвор набијали плеву све дотле, док није под најтежим 
мукама издахнула.

17 августа заклан је, у Книћу, Роговић Бошко, а 18, 
у селу Брезовцу, Пантелић Младен, старац од 64 године. 19 
августа, пошто су ударили 50 батина, ножем су убили Бог- 
дановића Драгољуба, из Јеленца. с

Између 21 и 22 августа убијен је Захар Ненад, из Кра- 
' гујевца, а у селу Букосавцима спаљене су куће Божића Бо- 
госова и Зарића Миленка. По спаљивању куће Божићеве, 
одвели су га, недалеко од згаришта и убили.

24 августа заклани су: Васић Живојин и Станојка, из

зло-
Даросаве.

Четници-кољаши, огрезли у својим одвратним 
чинима, потпуно мирно су приступали својим жртвама. Тако 

• су на дан 26 августа дошли у кућу Ерића Милана, затражили 
ручак и ручали, потом га извели пред кућу и заклали.

28 августа, у селу Бањи, код мермерног рудокопа „Вен- 
чацам, стрељали су: Марију Бришчек, пред њеном малолет-
ном децом.

30 августа, пошто су пронашли и ухватили у селу 
Светлићу, адвоката Драгомира Исаковића, извргли су га 
најстрашнијим мукама, пребивши му ноге и руке, а потом 
су га, са три револверска метка, убили.

Скоро после сваког свог злочина, четници Драже Ми- 
хаиловића предвођени својим вођама, залазили су несме- / 
гано у села и засеоке, присилно доводили народ, показивали 
му жртве и претили му, да ће га оваква судбина стићи, ако 
и помисли да помаже партизане у борби противу окупатора.

Ни ова најгрознија зверства нису могла да застраше 
народ и да га натерају да се одрекне свога отпора — те су 
кољаши, још са већим бесом, продужавали своје свирепе 
злочине. Тако су/ на дан- 9 септембра, у селу Гарашима, 
убили Берисавца Животу. Између 5 и 6 октобра у селу Де- 
симировцу, побијени су: Милосављевић Марко, Бабић Ми- 
лован, Ђокић Бошко и Андровић Злата. Исте моћи у селу 
Светлићу, прво мучени, па потом заклани: Вукићевић Да- 
ринка и Тодоровић Ђуро, а у селу Грошници, Бошковић 
Бранислав. Ноћу између 6 и 7 октобра, у селу Горовићу, 
поклани су: Милутин Живковић, Радосав Величковић, 
Витомир Живковић, Светомир Петровић, жена му Новка и 
Перса Петровић, а у селу Коринћанима, Тадија Стевановић
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Сл. 79. — Факсимил писма чика Пере
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и кћи му Милева Рајчевић, учитељица, која је, од стране 
министра Јонића, била отпуштена из службе, као нацио- 
нално непоуздана.

Између 15 и 16 октобра заклани су: Тихомир, Живојин 
и Милојка Миливојевић, а између 25 и 25 октобра Таковац 
Живота из Горње Шаторње и Стаматовић Станко, отпушгени 
шеф пореске управе, из^Копл^ара.

27 октобра, у Горњој Шаторњи, стрељани су: Таковац 
Драгутин и Стојановић Миленко.

2 новембра у селу Брезовцу заклани су: Станојковић 
Јован, матурант и Васовић Мирко, оба из Аранђеловца. 
Истога дана, претходно везани, тучени и мучени, а пото.м 
поклани: Драгачевић Милосав, Дукић Добросав, Танасковић 
Љубомир, Весовић Миливоје, и Игњатијевић Миленко, сви 
из села Бање, а 12 новембра, убијеи је, у селу Десимировцу, 
Кондић Александар из Опорнице.

Између 17 и 18 новембра, на домаку варошице Тополе, 
убијени су: Благојевићи: Михајло, Драгутин и Јован и Дра- 
гутинова кћер; сви родом пз Крћевца, а између 18 и 19 но- 
вембра, заклали су, у селу Бањи: Спасојевић Љубмша и жеиа 
Спасојевића Драгомира.

На дан 1 децембра, у селу Орашцу, заклани су: Павло- 
вић Милутин из Орашца и Ћосовић Милован, из Врбице.

17 децембра четници су, у селу Чумићу, стрељали: Про- 
тића Илију, Максимовића Драгол^уба и Живановића Живана, 
а у селу Светлићу: Велимира Лазића.

Између 23 и 24 децембра побијени су у селу Врбици: 
Радовић Никола, Ћировић Периша и Радовић Радојка, а на 
дан 26: Матијашевић Павле, из Аранђеловца. Истог дана 
четници Драже Михаиловића попут својих немачко-фаши- 
сти.чких, савезника, упутили су, своју казнену експедицију, 
у село Копљаре. Тога дана под четничку каму стављени су 
без обзира на пол и године 22 лица, међу којима се помињу 
Гавриловић Милутин, Миловановић Радојица и Савковић 
Тихомир. Спаљено је преко 15 кућа, међу којима и кућа Га- 
јића Војина и Благојевића Милана из Копљара.

У свом злочиначком бесу четници су: уништавали и чи- 
таве породице. Тако су, на дан 31 децембра, на путу Топола 
—Аранђеловац, поклали: Јакшић Десамку, учитељицу и њену 
мајку Радојку; фризерку Ангелину Николић; чиновиика Сре- 
ског суда Стефановића Младена, Алексијевића Драгишу, 
жену му Мирку, сина Миланка и кћери Милену и Надежду.
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Јасно је зашто српски народ нема за Дражиног четника 
друго име него »кољаш«, — то име заиста најодпратнијег 
злочинца у културном ХХ-ом веку.

Свима горњим чињеницама додајемо још ту, да су Дра- 
жини команданти својим терором, да би застрашили, пога- 
ђали српски народ насумице, одока, као целину, — не изво- 
дећи ни пред Иакав суд и на чињеницама не утврђујући ни- 
какве кривице или преступе, већ да се закоље у томе селу 
толико, а у томе другом толико, у трећем толико итд. Као 
пример овога, саопштићемо случај чувенога Дражиног ко- 
манданта Калабића, тог злогласног кољаша „чика Пере” и 
његово оригинално писмо којим ои наређује да сс тобож 
нешто испита, али да се закоље толико у том селу, толико у 
том, толико у том, итд.

(

1

„Драги Папе,
За клање комуниста молим тс добро ту ствар1 

провери испитај још бар 3 човека за те људе који треба 
да се закољу. Питај Перу Милетића, Стевана Бес^оовца 
и Живорада Пејића па ако они кажу да су криви као 
комунисти онда највише закољите у Јасеници 3, Па- 
пучке 2, Гарић 2, Грабовица 2. Коња пастува од Зазића 
ми доведитс а за њега’зна Станимир. Мене ћеш наћи 
тск други дан Ускрса увечер у Лесковицама код Ста- 
ноја. Иемој се враћати док задатак нс свршиш.

Желим искрено да празник Христова воскресења 
дочекате сви здрави. Довиђења.

Поздрави све а тсбе највише поздравл>а
.
1-
I24. 4. 43 г. 

с. с. п.
твој

Чика Перап

Командант кољашке Дражине војске „чика Пера” 
је свакојако овај грозни тероризам клања српскога на- 
рода имао као једну тачку у своме уговору који је потпи- 
сао са Гестапоом, и о којем ће Државна комисија ускоро 
објавити податке и фотограсјЛтје. .Тај одликовани „див-ју- 
нак” Драже Михаиловића и лондонских избћгличких влада 
као сваки Дражин бандит цедуљицом наређује уједно да се 
у томс селу закоље толико, у томс толико, у томе толико, да 
му се дотера туђ коњ пастув, и жели весело „Христово 
васкрсење”.
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За све горе изнете грозне злочине клања, убијања људи, 
жена и омладиие, батинања и пребијања, као и паљења села 
у округу крагујевачком у 1943 године, Државна комисија 
утврђује као одговорне злочинце-помагаче окупатора: генс- 
рала ДРАЖУ МИХАИЈ10ВИЋА; пуковнике: ПАЛОШЕВИЋА 
и СИМИЋА; капетане: КАЛАБИЋА НИКОЛУ, СМИЛзАНИ- 
ЋА МИРКА, ЛАЗОВИЋА ЖИВОЈИНА, НИНКОВИЋА ДА- 
НИЛОВИЋА, ЗВОНКА ВУЧКОВИЋА; поручнике: ЖИКУ 
ПАВЛОВИЋА, МАРКА МУЗИКРАВИЋА, ПАЈУ Н., и ЉУ- 
МОВИЋА.

Државна комисија сматра да сви ови тсшки злочинци 
морају бити строго кажњени за грозне злочине које су ио- 
чинили над српским народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЛА 
за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача 
Д. Бр. 226/45

У Београду, 11 фебруара 1945.
Претседник Државие комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р.
• професор Универзнтета

Секретар Државне комисије, 
Д-р Иван Гргић, с. р.

адвокат



САОПШТЕЊЕ БР. 23
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Државиа компсчја има врло различите документе о 
грозмим зверствима која су Хитлерови Немци извршили над 
народом Србије.

О грозним немачким зверствима не говоре само не- 
мачки документи: наредбе, објаве итд., и (:ведочанства нашег 
намученог и измрцвареног иарода. О њима говоре такође 
и документи разних издајника, недићеваца, љотићеваца и 
дражиноваца. Ови изроди српског народа ишли су раме уз 
раме са непријател^ем, помагали му у уништавању српскога 
народа, и бележили његове масовне злочине. Тако у изве- 
штајима недићевских окружних начелника читамо немачко 
пустошење српске земље, а у рапортима недићевских ко- 
манданата СДС читамо како крвожедни Хитлерови Немци 
кољу на хиљаде наших стараца и жена, па чак и деце од 
две године. Ови гадови-издајице, уместо да, као „власт” и 
наоружани Срби, боре се противу непријатеља, региструју 
зверства његова, пошто су их на разне начине условили и 
припремили.

Тако, ево грозних зверстава која су Немци извршили 
у околини Ваљева под командом ваљевског крајскоманданта, 
капетан* ДОСЕА, и изасланика крајскоманданта Др. ТИЛА, 
а под покровитељством ДРАГОМИРА М. ЛУКИЋА, окру- 
жног начелника, који о немачким пустошењима срезова ва- 
љевског округа подноси '7 маја 1943 под Пов. бр. 1487/42 
извештај о уништеним домовима разних села . ваљевских 
срезова. Ређа Лукић своме Недићу домове и села која су 
Недићеви савезници, Хитлерови Немци, попалили: у селу

.

;
.
!'
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Грабовици 30 домова и 87 других зграда, у Дивцима 6 до- 
мова и 40 других зграда, у Драчићу 39 домова и 79 других 
зграда, у Јовању 50 домова и 126 других зграда, у Лелићу 
8 домова и 15 других зграда, у Лозници 11 домова и 5 дру- 
гих зграда, у Лукавици 9 домова и 7 других зграда, у 
Петници 58 домова и 39 других зграда, у Попучкама 10 до- 
мова и 53 других зграда, у Бабаићима 5 домова, у Горњој 
Топлици 2 дома, у Паунама 2 дома и 2 друге зграде, у Шу- 
шокама 11 зграда, у Паљувској општини 61 дом, у Таков- 
ској општини Тамнавског среза 3 дома, у Непричавима 10 
домова, у Родљевској општини 74 дома, у Бајевачкој 1, у 
Бањанској 3, у Борачкој 30, у Лајковачкој 1, у Скелама 110 
домова, у Грабовцу 119 домова и 170 других зграда, у За- 
брежју 138 домова и 27 других зграда, у Бошњацима 4 дома, 
у Стублинама 37 домова, итд., итд.

Горела су села Србије, Немци су их немилосрдно уни- 
штавали, а Недићеви начелници су писали извештаје.

А шта је било са народом? 0.н је најчешће уи.иштаван, 
а да не остане „очевидаца”. Но, о овим немачким покољима 
су подносили извештаје, не НедиКсви начелници, већ његови 
команданти „Српске државне страже”, ти наоружани пома- 
гачи немачких поробљивача и убица. И гдегод је који пожар 
букнуо, гдегод је које село попал>ено, огуда је издајничка 
„СДС” слала извештај о поКољу читавога становништва, 
најчешће тако да није остало „очевидаца”. А како ти изве- 
штаји гласе, доносимо за пример извештајч недићевског ге- 
нерала ЈОНИЋА, команданта „Српске државие безбедности”, 
ЈБ. бр. I. 9226, од 4 септембра 1943 годиие. Овај акт до- 
словно гласи:

„Командант СДС округа Вал^евског са Ј. Б. Бр. 2038 од 
1 септе.мбра 1943 године, доставио је следећи извештај: 
28 августа 1943 године око 3,30 часова у село Памбуковицу,- 
Звиздар и Брело, среза тамнавског, дошла је иемпчка експе- 
диција и убила следећа лица и то: 1) Драгутина М. Крњића 
старог 92 године из села Звиздара; 2) Александра сина Дра- 
гутина Крњића старог 62 године из Звиздара; 3) Мирослава 
сина Александра Крњића старог 33 године из Звиздара; 
4) • Радослава сина Мирослава Крњића' старог 2 годиие из 
Ззиздара; 5) Слободана сина Мирослава Крњића старог 2 
године из Звиздара; 6) Живодарку жену Алсксаидра Крњића 
стару 62 годиие из.Звиздара; 7) Софију жену Мирослава
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брс 1943 год-ко, достовмо Јо Ододаћл даавгтај: {
"28 авгуета 1943 гоот» о» 3,20 мсем у №0 ПпрЗухосоЈт, 1 

и Вредо, срвм Ташсдвсхог, доихл Ја ћоакачж« схааододоја л убххд •
и ?о;'
1) Дтгутинв М.Кр&чћа отаоог 92 гола* II ««и Змадвр>(.
2) АЈвходндра сххв Драгугаа Крмћс вт-.рог 62 годо« п 8хх- 
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гЈ:-?»Кч 19) ЕоЈху мцу Вогосам Матвћз ствру .33 гвд. саЈШ
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-• •ПћцбуЧовхца, . . ■ . ••*•
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Крњића стару 32 године из Звиздара, која је била у другом 
стању и кроз 2—3 дана требало је да се породи; 8) Милана 
Н. Ранковића старог 64 године. из Звиздара (слуга Драгу- 
тина Крњића из Звиздара); 9) Живану удову Милана Крњи- 
ћа стару 80 година из Звиздара; 10) Даницу удову Душана 
Крњића" стару 35 година из Звиздара; 11) Божану кћер Ду- 
шана и Данице Крњић стару 15 година из Звиздара; 12) Перу 
Ковача избеглицу из Херцеговине старог 43 годинс, настање- 
ног код Данице удове Крњић у Звиздару; 13) Стану. жеиу Пс- 
ре ковача избеглице из Херцеровине сгару 37 година, наста- 
њену код Данице Крњић у Звиздару; 14) Душана сина Перс 
Ковача избеглице из Херцеговине старог 13 година, настање- 
ног код Данице удове Крњић из Звиздара; 15) Даницу кћи 
Пере Ковача избеглицу из Херцеговине стару 11 година, на- 
стањену код Даннце удовс Крњић из Звиздара; 16) Љубицу 
кћи Пере Ковача избеглицу из Херцеговине стару 9 година, 
настањену код Данице удове Крњић у Звиздару; 17) Бранка 
Вуковића избеглицу из Херцеговине старог 35 година, на- 
стањеног код Александра Јосиповића у Звиздару; 18) Жи- 
вану жену Богољуба Матића стару 28 година из села Врела; 
19) Бојку жену Богосава Матића стару 33 године из села 
Врела; и 20) Зорана сина Милорада Васиљевића старог 16 
година из села Памбуковице. Лица наведена под 1—9 н 
11—17 затворена су у кошару Драгутина Крњића, тамо поу- 
бијана и у истој запаљена и изгорела тако, да се је од ислих 
само могао наћи костур. Лице под 10) само је убијеио али 
није спаљено. Разлог ове одмазде није се могао установитн 
пошго очевидаца није било. Предње се доставља с молбом 
на увићајЛ

О овоме чудовишном хитлеровско-немачком убијању 
наших стараца од 90 година и деце бд 2 године тако да не 
остане „очевидаца”, и најодвратнијем издајству недићев- 
ског генерала Јонића доносимо, као пример за стотиие дру- 
гих случајева, факсимил овог документа. (в. сл. 80)

За све овде конкретно наведенс злочине, извршсне над 
српским народом, Државна комисија утврђује да су, поред * 
Хитлерових и Недићевих влада и одговорних команди, по- 
себно криви окупаторски крајскомандант у Валзеву, капетаи 
ДОСЕ и изасланик Др. ТИЛ, као и злочиначки издајници, 
окружни начелник ДРАГОМИР М. Л.УКИЋ и генерал СДС 
ЈОНИЋ.



331Саопштење бр. 23

Државна комисија сматра да ови тешки ратни зло- 
чинци морају бити кажњени за злочинс које су починили 
над нашим. народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача
Д.бр. 268/45

У Београлу, 15 фебруара 1945.
Претседник Државне комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р. 
професор Уннверзитета ,

Секретар Државне комисије,
Д-р Иван Гргић, с. р.

адвокат
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САОПШТЕЊЕ БР. 24
Државне комисије за утврђивање злочииа окупатора 

и њихових помагача

Из докумената и сведочанстава које поседује, Државна 
комисија утврђује да су немачки окупатори извршили ма- 
совна зверства над нашим народом Мариборског краја, с на- 
мером да га истребе. Иако су подаци непотпуни и делимичнн, 
због немогућности да се за сада прикупи обимнији доказни 
матернјал услед ужасног терора и окупације која још траје, 
ипак се може видети да су Немци радили на систематском 
уништењу народа Словеније, а специјално околине Марибора.

Мере за уништење нашег народа припремљене су још 
и пре окупације, тако да су одмах по окупацији спровођене 
у дело. Тако је, на пр., већ у априлу 1941, на основу Хитле- 
ровог пуномоћја, издата иаредба гауфирера ИБЕРРАЈТЕРА 
да се може запленити сва имовина Словенаца.

Одмах је основан и специјални Уред „за учвршћивање 
немства”, коме је припала сва имовина отета од Словенаца, 
док је имовина становника са обе странс Саве, који су исе- 
љени у Шлеску (око 60.000 особа), предата Немцима из Ко- 
чевја и Бесарабије.

Бандитским поступком и најобичнијом пљачком, чије 
су жртве биле стотине хиљада Словеиаца, Хитлеров Рајх 
покушавао је да санира своју привреду; тако је на пр., Уред 
„за учвршћивање немства” у Марибору једно од највећих 
немачких предузећа. Ту снагу је оно постигло једноставним 
указом шефа цивилне управе за Доњу Штајерску, штампа- 
ним у „Службеним новинама”, — да се све породице избегли- 
ца силом отерају са њихових поседа, а њихова имовина да 
се заплени. А то је и учињено без одлагања и без милости.

Али те „економске” мере за уништење нису Немцима 
биле довољне. Поред њих они су употребили сва она оми-
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опробана средства, која су карактеристична за свакуљена и
фашистичку окупацију: паљење кућа, концентрациони ло- 
гори за уништавање људи (Фернихтунгслагер), масовно уби- 
јање итд.

Немачки систем уништавања Доње Штајерске и ње- 
гови резултати могу да се виде на примеру малог места 
Горњи Град у Савињској Долини, где је злочинац ЕРНЕСТ 
ХАУДЕК, по упуствима Хитлера и његових органа сади- 
стички настојао да нашем народу нанесе што више зла, за 
што му је народни суд већ судио. До новембра 1942 преко 
500 становника тога места било је ухапшено и у затворима 
мучено, насилно је исељено преко 700 људи, стрељано је 140 
талаца, а њихове породице отеране су у логоре у Немачку*. 
Не треба само заборавити да Горњи Град није једино место 
које јс тако страдало, и да није највише страдало: оно је 
само једно између многих.

Масовна хитлеровска зверства над народом Марибор- 
ског краја нису престајала за цело време окупације, па, иако 
је словеначки народ страшно проређен, ипак се и над оним 
што је остало и даље врше масовна зверства.

Тако су, на пр. 12 и 13-УИ-1944 СС-овци извршили по- 
кољ у околини Марибора. У Бохови су убили учитеља Ту- 
шака и његову жену, сељаке Антоничича и Муршича, а у 
Шмиклавжу више особа. У Марибору су тад убијена 3 лица.

12- УШ-1944 гестаповци су убили у селу Св. Јакоб у 
Словенским Горицама једну особу, 8 довели као таоце, а 
више породица одвели у концентрационе логоре.

13- У111-1944 немачке трупе спалиле су код села Франко- 
лово у име репресалија 100 јутара шуме, четворици сељака 
опљачкали имовину и делимично спалили домове, а много 
девојака одвели у концентрационе логоре.

У јесен 1944 је немачка полиција у околини Литије 
спалила домове двојици сељака, жену сељака Пинтара обе- 
сила и заједно је са домом запалила. У селу Голише су 
Немци везали сељанку Кончареву са петоро њезине деце и 
живе их спалили у родној кући. Изгорели су домови још 
двојице сељака. Францку, Зефу .и Мицку Боштањчеву затво- 
рили су у кућу сељака Кармеља и кућу запалили те су жртве 
живе изгореле. У селу Шкоденку запалили су истога дана 
тројици сељака све зграде.

Једнако су поступили и у околини Кинберга близу 
Дравограда, где су гестаповске трупе похватале све људе

!

!



Државна комнсија334

које су нашле, затвориле их у куће, куће запалиле а у њима 
живе људе сагореле.

Између 21 и 25 октобра 1944 немачке трупе извеле су 
концентричан напад на Горњу Савињску долину у селу 
Черњевец запалили су 5 домова, у Новој Штифти 16 до- 
мова; Ту су у једној кући изгорели живи 87-годишњи Игнац 
Кухар и његове две ћерке. У селу Солчава изгорело је 20 
домова од свега 21 колико је у селу било. У познатој Ло- 
гарској долини, планинском летовалишту, попалили су све 
хотеле словенског планинарског друштва, хотел и куће Ло- 

* гара, Плесников дом и све зграде на улазу у долину. Све 
становништво и децу одвели су у концентрационе логоре у 
Немачку. Потпуно су спаљена села Бочно, Делце и Волог; 
изгорело је 77 домова. У селу Шмартно изгорело је 26 кућа 
и 60 зграда.*

Ово су само утврђени примери немачких злочина који 
се и данас врше у Словенији.

Државна комисија утврђује да су за све ове много- 
бројне злочине, поред ХИТЛЕРА, његове врховне команде 
и његове владе- као извршиоци ових злочииа одговорни у 
првом реду гаулајтер ИБЕРРАЈТЕР и хајматбундфирер 
ШТАЈНДЛ.

Државна ксмисија сматра да, поред споменутих, морају 
бити строго кажњени и сви непосредии извршиоци и њи- 
хођи помагачи за ове злочине који су почињени над на- 
шим народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђиваше злочнна окупатора 

и њихових помагача
Д. бр. 269/43

У Београду, 15 фсбруара 1945
Претседник Државне комиснје, 

Д-р Душан Недељковић, с. р.
профссор Унпверзитета

Секретар Државне ко.мисијс,
Д-р Иван Гргић, с. р.

адвокат
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САОПШТЕЊЕ БР. 25
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Пажњу читавог цивилизованог света скренуо је за 
нреме рата на себе Специјални суд за заштиту државе у 
Риму, „Ил Трибунале Специале пер ла Дифеза дело Стато”, 
састављен од самих фашистичких великодостојника. Тај 
суд судио је у првом реду Југословеннма и то Хрватима и 
Словенцима из Истре. и Словеначког приморја, а и многим 
јутословенским држављанима. Пресудама, које има у својим 
рукама Државна комисија, осуђују се оптуженици без ика- 
квих доказа. Довољно је било да су сумњиви по линији 
припадништва ослободилачком покрету, па да су се одмах 
изрекле дивљачке казне. Државна комисија утврђује на ос- 
нову оригиналних италијанских докумената да је фашистич- 
ки режим путем фашистичких судија Специјалног суда за 
заштиту државе у Риму починио многобројне злочице изри- 
цањем злочиначких пресуда иад невиним словенским станов- 
ништвом Италије и окупираног дела Југославије у познатом 
цил^у фашизма да се униште народи Југославије.

Један од најсензационалнијих политичких монстрпро- 
цеса који је био запажен од целога свега, одржао се на овом 
СУДУ У Трсту 14/ХП-1941 противу др. Лавослава Чермеља, 
професора и познагог научника и публицисте из Љубљ>ане 
и 59 његових другова због тобожњих нредентистичких дела, 
па чак и због наводно покушаног атентата на самог Мусо- 
линиа. Пресудом бр. 216 48 Р. Г. и бр. 282 на смрт је осуђено 
9 оптуженика. По налогу команданта Земаљске одбране у 
Трсту, ди.визиског генерала ЂОВАНИ КОРТЕ, акт бр. 941 
Рис, од 14/Х1М941 стрељана су петорица и то: Виктор Бо- 
бек, Иваи ИваичИћ, Симон Кос, Иван Бадњаљ и Јосип Тома- 
си, док је чстворици смањеиа казна на доживотиу робију. 
23 особе осуђене су на 30 година, једна на 24 године, а оста •
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ле на казну до 16 година. Ову драко-нску осуду, која је 
имала искључиво фашистичку политичку тенденцију, ради 
које су морале пасти главе без икаквих стварних чињеница 
за доказ кривице, донели су:

Екс. ТРИНГАЛИ КАЗАНУОВА, генерал и витез Вели- 
ког Крста, као лретседник; војни тужилац ЛАНАРИ ПИЕРО, 
као тужилац и судија известилац; остале судије су били: фа- 
шистички консоли ђенерали ЧАНИ ФЕРДИНАНДО и КО- 
ЛИЦА УГО и фашистички консоли ПАСКВАЛУЧИ РЕНАТО, 
КАПУТИ ПИЕТРО и РОЗА-УЛИАНА РИКАРДО.

Истрагу је водио шеф ОВРЕ, комендаторе дот. ПЕРЛА, 
а уз помоћ марешала СКАРАНО и бригадира ДОНАРУМА и 
ОСМИАНИ, заробљенике мучио, тукао их батином, иљувао 
им у лице, тражећи неистините изјаве о осталим оптуженим. 
Др. ПЕРЛА ислржио је једном оптуженику цигаретом усне. 
Затвореници су добијали храну сваки трећи дан, док воду 
уопште нису добијали.

Други велики процес је подишут у Рнму 25/У1-1942 
против 22 оптуженика од којих је 7 било у бегству. Осуђени 
су пресудом бр. 336 акт бр. 60542 на смрт 15, а 9 њих стре- 
љано је 26-Л/1-1942 у 5,15 сати у Риму и то: Франц Винчи, 
Иван Чекада, Јосип Хрешћак, Павел Руст, Франц Сребот, 
Леополд Франк, Карол Калуза, Антон Беле и Виљем Долган. 
Преосталих 7 осуђено је на 30 година робије. Шест на смрт 
осуђених било је у бегству.

Претседник сената била је иста екселенција као у про- 
цесу против др. Чермеља и другова, а тужилац и судија из- 
вестилац ПРЕСТА ЂОВАНИ остале судије су биле:

фашистички консоли ђенерали: РАДОЊА РАФАЕЛЕ и 
ЧАНИ ФЕРДИНАНДО и фашистички консоли: ПАЛМЕРИ 
ГАЕТАНО, СУПИЕЈ ЂОРЂО, РОЗА-УЛИАНА РИКАРДО.

Разлози пресуди су учествовање у Народно-ослободи- 
лачко.ј борби народа Југославије, а за конкретне деликте 
који су им импутирани и то убиство неких карабиниера итд. 
не пружа пресуда готово никаквих доказа.

Трећи већи процес, којега наводимо за пример, одр- 
жан је у Риму 13/Х-1942 под бр. 696 Р.Г. пресуда бр. 745 су- 
ђено је 13-орици оптуженика из нстих разлога. Од њих су 
петорица осуђени на смрт и стрељаии 24.Х-1942 у 7,15 сати 
у Риму и то: Антон Гржина, Винценц Хрватин, Јосип Ројц, 
Франц Вичић и Јосип Зерфин, док је један осуђен на дожи- 
вотну робију, један на 24 годинс робије, а остали на 16 го- 
дина робије. Између осуђеника било је иет југословенских
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држављаиа. Претседник суда био је генерал витез Великог 
Крста ЛА МЕТРЕ ГАЕТАНО, а државни тужилац и судија 
известилац ПРЕСТА ЂОВАНИ. Остале судије биле су:

Фашистички консоле 1)онерале ЧИЗОТИ КАРЛО; и 
други фашистички консоли: ПАЛМЕНТОЛА АЛДО, АЛО- 
ИЗИ АЛЕСАНДРО, ВЕДАНИ МАРИО и БЕРГАМАСКИ 
КАРЛО.

Фашисти.ма су требале жртве за освету због све већег 
успеха народно-ослободилачког покрета, а суд им је био 
само лажна цивилизована форма за убијање и мучење неви- 
них људи. Осуђеници, којима кривица уопште није утврђена, 
били су заправб таоци у другом облику. Против пресуде на- 
равно није било правног лека.

Од 33 процеса које наводимо само за пример од мно- 
гобројних процеса код истог суда и у којима су учество- 
вале на крају овог Саопштења наведене судије, одржало се 
у години 1941 четири, године 1942 једанаест и године 1943 
осамнаест. Међу другима осуђено је «а робију од 24 године 
21 лице, на робију од 30 година 31 лице и на смрт 20 лица. 
Не рачунајући доживотну роби.ју и смртне казне, свега је 
у 33 процеса осуђено 160 особа на казну од 2.341 годкну, 
просечно, дсгхле, сваки оптужени иа 14,5 година. Но с обзи- 
ром на хигијенске и животне -прилике казнених завода Ита- 
лије нико од осуђеника не би преживео дутогодишњу 
робију.

Из свих горе наведених злочина које је Државна ко- 
мисија на многобројним оригиналним документима подро- 

. бно утврдила, Државна комисија закључује, да су поред 
МУСОЛИНИА, његове владе Великог фашистичког Савета, 
органи (ј^ашистичке партије и њене милиције — пошто 
су судили и лицима из окупиране територије Југосла- 
вије. — ратии злочинци и њима потчињени извршиоци 
овнх злочина, следећи чланови суда „Ил Трибунале 
Специале пер ла Дифеза дело Статоа у Риму н то: 
Консоли ђенерали : Екс. ТРИНГАЛИ КАЗАНУОВА, РА- 
ДОЊА РАФАЕЛО, ЧИЗОТИ КАРЛО, СУПИЕЈ ЂОРЂО, 
дот. ГРИФИНИ МАРИО, РОСИ УМБЕРТО, ПАСКВАЛУЧИ 
РЕНАТО, ГАНЂЕРИ ЂОВАНИ, ЧАНИ ФЕРДИНАНДО, ФИ- 
ОРЕТИ ЕУЂЕНИО, НИКОЛА ЛЕОНАРДИ, КОЛИЦА УГО; 
ћенерали: ЛЕ МЕТРЕ ГАЕТАНО, КОНТИЧЕЛИ ЂУЗЕПЕ, 
ГАНТИЕРИ ФИЛИГ10; војни тужисци: ЛАНАРИ ПИЕРО, 
дот. ЧИКАКИНО МИЛАЦО, дотГ ПРЕСТИ ЂОВАНИ; и кон- 
соли: РОЗА УЛИАНА РИКАРДО, дот. АЛЕКСАНДРО ИТА-

V-
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ЛО, ПЕРИЛО ЕМИЛИО, ПАЛМЕНТОЛА АЛДО, ПОМПИЛИ 
ТОРЕЛО, РИЧИ ЂЕНАРО, КАЛИА МИКЕЛЕ, КАПУТИ ПИ- 
ЕТРО, ПАЛМЕРИ ГАЕТАНО, ВЕДАНИ МАРИО, БРОЂИ 
НЕЛО, КАУ ЛУСОРИО, ВЕНТУРА АЛБЕРТО, РАМБАЛДИ 
ЂУЗЕПЕ, СКАРЦИ ЂОВАНИ, БЕРГАМАСКИ КАРЛО, АЛО- 
ИЗИ АЛЕСАНДРО, МИНГОНИ МАРИО, и командант „Ди- 
феза Териториале ди Триесте”, дивизиски генерал ЂОВАНИ 
КОРТЕ, као и комендаторе ПЕРЛА, марешало СКАРАНО и 
бригадири ДОНАРУМА и ОСМИАНИ.

Државна комисија сматра да сви горе набројани итали- _ 
јански фашистички органи морају бити строго кажњени за 
горс утврђене злочине које су починили над нашим народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђивањс злочниа окуиатора 

и њихових помагача
Д. бр. 295/45

у Београду, 19 фебруара 1945
Претседник Државне комисије, 

Д-р Душан НеделЈКовић, с. р,
професор УишГерзитста

Секретар Државне комисије,
Д-р Иван Гргић, с. р.

адвокат



САОПШТЕЊЕ БР. 26 I

Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 
и њихових помагача

Државна комисија не располаже још свима подацима 
о немачком уништавању наших грађана у логорима за при- 
нудан рад у Норвешкој. Али документи које је већ прику- 
пила, нарочито они из шведских и норвешких извора, откри- 
вају исти режим у тим логорима као и у осталим хитле- 
ровским „логорима уништења” („Фернихтунгслагер-има,Ј). 
Реч је овде о злочинима извршеним над једним јединим 
логором .југословенских заробњеника, доведених у Норве- 
шку на нринудан рад, у' БАЈСФЈОРДУ, о злочинима које 
Државна комисија утврђује не само на основу података које 
пружају о њима шведска и норвешка штампа, већ и сведо- 
чанства како норвешких стражара тако и једног одбеглог 
југословенског заробљсника.

Шведски лист „Ескилстуна Кур.ирен“ у свс-м броју од 
7 септембра 1942 даје детаљан приказ стрсљања југословен- 
ских зароб.:неника у логору БАЈСФЈОРД од стране,немачка\ 
СС-трупа. 10 јула 1942, каже лист, избила је епидемија пе- 
гавог т.ифуса у томе логору. Неколико немачких војника јс 
оболело такође, али ниједан Немац није умро, јер су били 
лечеии серумима. Због ужасних хигијенских прилика, епи- 
демија се нагло ширила и захватила цсо логор. Стога су 
17 јула 1942 сви оболели заробљеници били стрељаии, њих 
300 на броју. Норвежани насгањсни у близхни логора слу- 
шали су целе те ноћи .пушкарање и страховите јауке бо- 
лесника, које су Немци јурили и хватали по логору да би их 
затим стрељали. Лешеви стрељаних, као и њихове бараке, 
били су спаљени. Осталих 600 заробљеиика превезени су у 
густо збијеним шлеповима у предео северно од Ромбакс- 
Фјорда.
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Шведски лист ,>Арбетарен,, од 9 септембра 1943 објав- 
л>ује да ]е наредбу за тај покол^ југословенских заробље- 
ника издао ТЕРБОВЕН, СС-обергрупенфирер и рајхскоме- 
сар за Норвешку, који је дошао у Нарвик у пратњи руко- 
водилаца организације ТОТ. По његовом наређењу, зароб- 
љеници оболели од тифуса, одведени су у ноћи 16/17 јула 
1942 голи у једно оближње место и тамо поубијани на нај- 

' страшнији начин. У Ромбаксфјорду, где су они после тога 
пребачени, поново је избио тифус и опет су, по наредби 
Тербовена, сви ново оболели заробљеници стрел^ани.

Заробљеници у логору били су подвргнути разним 
мучењима. Стражари су их ударали батинама и кундацима 
и тукли су оне који су падали од умора на путу. Приликом 
пребацивања у ОУЕВРЕ ЈЕРНВАН, око 20 јула 1942, зароб- 
љеници су били транспортовани камионима покривеним 
бодљикавом жицом свега три стопе високом. Немци су их 
дугим штаповима збијали под ту жицу, без обзира на то 
што им је жица раздирала и крвавила кожу по лицу и телу, 
јер их поцепано одело није могло заштити. Због тифуса, 
сви заробљеници су били премазани крезотом или лизолом. 
Пошто није било барака, заробљеници су провели две не- 
деље на отвореном пољу, на киши, ветру и хладноћи.

У норвешком извештају од 22 јануара 1944, који је 
састављен на основу изјава одбеглих „норвешких стражара" 
у гом логору, каже се, да је од 900 југослозенских зароб- 
љеника 320 стрељано, док су осталих 580 заробљеника 
превезени око половине јула 1942 у Бјерфјел ради изола- 
ције. Како се тамо опет појавио пегавац, у току 5—6 на- 
редних недеља, стрељано је просечно по 12 људи дневно. 
Крајем августа 1942, враћено је свега 350 заробљеника у 
Бајсфјорд где су Немци из СС-трупа продужили да их 
уништавају. На крају, остало је свега 200 људи у животу 
и они су били пребачени у логор ОЗЕН у Норвешкој.

Сведок Виктор Косовел, обућар из села (Горица — 
Истра), који је био у том логору за све време његовог 
постојања, у својој достави од 16 септембра 1943 каже 
следеће о том покољу југословенских заробљеника: „Не- 
мачки СС уништавали су нас свим могућим средствима, али 
и то је било за њих сноро, на су прогласили да је у нашем 
логору завладао тифус и том приликом су стрељали преко 
300 наших младих. Југословена, већином интелектуалаца. 
Тифуса није било, него у ствари слаба храна, тешки рад и
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разноразна мучења, која је могао само варварски фашизам 
' да слроводи". Тад су стрељаии, између осталих, Милавић, 

судија из Сарајева, Адил Греба, чиновник, Милан Станић, 
учитељ из Баната и Сима Марјановић, радник. Сведок Ко- 
совел казао је даље: „Сваког дана и иначе падало је 10—20 
људи. После пет .месеци боравка у Бајсфјорду кренули смо 
на Југ, а тамо смо оставили 800 наших младих људи углавном 
Југословена. Дошли смо октобра у логор ОЗЕН, гдс смо 
затекли 30 иаших људи а то је био остатак од 400 људи. 
То је била иста слика нашег логора, логора нашег мучења. 
Овде у Озену од бајсфјордског остатка, 200 људи који су 
дошли, остављамо у року од три месеца још 140 људи. 
Тако да данас Бајсфјордски логор броји око 60 наших жи- 
вих људи, остатак од 1.000 људи, а који се налазе данас 
У логору Корген.“

Немачко-фашистички крвници постигли су свој злочи- 
начки циљ. Од јуна до децембра 1942, дакле кроз шест 
месеци, у једном једином од стотине својих „логора уни- 
штења“ они су измрцварили а потом побили 940 наших 
најбољих људи или тачније: 940 од 1.000, већином интелекту- 
алаца и радника, које су сматрали опасним за своје планове 
потпуног и коначног поробљавања и истребљења наших 
народа.

:ч

За овај грозан масовни злочин у логору Бајсфјорд>; 
Државна комисија утврђује као тешког . ратног . злочинца, 
непосредног наредбодавца СС-обергрупенфирера и рајхско- 
месара за Норвешку ТЕРБОВЕНА; СС-официра, команданта 
логора, чије је име засад непознато и остале извршиоце 
дела СС-официре, подофицире и војнике.

1 I

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утвр!)нваше злочнна окупатора 

и њиховнх помагача 
Д. бр. 298/45

у Београду, 20 фебруара 1945.

Претседник Државне комисије, 
Д-р Душан Недељковић, с. р. 

професор Уннверзитета
Секретар Државнс комисије, 

Д-р Иван Гргић, с. р. 
адвокат
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Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Доказне исправе и сведочанства које је прикулила 
Државна комисија отварају засад само уски увид у немачке 
логоре за принудни рад. Но и на основу делимично прикуп- 
љених података утврђује се вишеструки стицај ратних зло-’ 
чина: интернирања грађана под нечовечним условима при- 
нудног рада у вези са војним операцијама, мучења грађан- 
ских лица, изрицања колективних телесних казни, убистава 
и покоља.

Тако, у логорима Норвешке где се злочиначким пори- 
вима немачких чувара придружила још и ледена северна
клима, синови нашега народа живели су под ужасним усло- 
вима и брзо умирали од изнурености, глади, претераног 
рада, под батинама или од епидемије или метака звсрских 
сгражара. Ретки су успели да се једино бегством опасу. 
Живот заробљеника није имао цене, пошто су Хитлеровци 
уништену радну снагу лако надомештали новим транспор- 
тима свежих робова.

Пред Државном комисијом су документи о логорима у 
КОРГЕНУ код МО-а и у ОЗЕНУ код ЕЛСФЈОРДА у Иор- 
вешкој.

22 јуна 1942 стигао је у Норвешку траиспорт од 900 
заробл^еника Југословена. Били су то углавном интелекту- 
алци, затим радници и сељаци, било заробљеиици бивше 
југословенске војске било зароблзени партизани или похва- 
тани т. зв. политички „сумњиви елемснти”.

Један део — око 400 — смештен је у још недограђени 
логор у Коргсну, а друга група од 500 бачена је 10—20 кило- 
мстара даље у Озен.

Командаит у једном и другом логору био је истовре- 
мено СС-штур.мбннфирер ДОЛПС, од јуна 1942 до краја
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1943. Долпс се стално тлазио у логору Озен, са којиммарта
је личио и непосрсдпо управљао док је повре.мено вршио 
инспекције у логору Корген где га је у управи замењицао 
СС оберштурмфирер ХЕШЕ и његов помоћник СС обершар- 
фирер ЛАМПЕ, обојица садисти (према извештају Норвеш- 
ког посланства у Штокхолму), који су уживали да дебелим 
батинама туку заробљенике. Такви исти били су и официри, 
подофицири и стражари из редова СС-полиције и Квислин- 
гових ,,'Норвешких стражара”, који су чували заробљенике.

СС штурмбанфирер ДОЛПС, човек 50 година истицао 
се својом суровошћу и садизмом. Одликован је највећим 
немачким орденима и заузимао је 13. место «а листи немач- 
ких официра. Припада старој гарди Хитлеровој. Учествовао 
је у нацистичком пучу у Минхену 1923 године. Хитлер му је 
лични пријатељ. Стално 'наоружан машинском пушком, 
убијао је својом руком зароблзенике да би задовољио своје 
садистичке и криминалне прохтове. Када је иапустио )Ч1раву 
над иоменути.м логорима марта 1943 године, постао је 
управник СС школе за Норвежане у Ослу.

Логори су се налазили на крајњем делу северне Нор- 
вешке, где владају специјалне атмосферске нрилике. Преко 
лета ноћи уопштс нема. Дан траје 24 сата непрекидно. Зими 
се дан претвара у ноћ. Хладноћа је и лети и зими велика. 
Заробљеници су имали подерана одела, били су без капута, 
без капа и имали су дрвене ципеле. Храна је била сасвим 
слаба и недовољна: један тањир супе и једну трсћину хлеба 
за 24 сага по заробљенику. Јђуди С)' стално умирали од 
глади. 45 л>уди било је смештено у једној бараци, која је 
била одређена да прими нормално свега б људи. Болесни 
заробљеници упућивани су у болесничко одељење, али 
храну тамо нису добијали, нити је другим заробл>еницима 
дозвол^авано да им је носе, тако да су умирали од глади, 
ако иису били у стању да иду лично по хран)'. Лекова <није 
било. Заробљсници су радили зими у шуми, а лети су гра- 
дили пут Коргсн-Елсфјорд, преносили земљу н камен. Ра- 
дили су, како наводи сведок Миленко Ђ. Миловић,, свршенн 
ђак пољопривредне школе, из Бањана (Никшић), под најте- 
жим условима „на друму по највећој хлад.ноћи, без одела 
и капа, голи, на киши и ветру, сваког дана по 12 сати”. Хи- 
гијенске прилике у логору биле су веома тешке. Сапуна уоп- 
.ште није било и заробљеници су били прл^авн и вашлпгви. 
За најмању ситницу били су тучени батинама, говеђом жи- 
лом, чизмом и кундаком од стране немачких и „норвеигких

.

И
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стражара”,који су се „«атецали ко ће више да бије”, како 
вели сведок Петар Красуља, студеит из Глинске Пољане код 
Петриње.

Иначе у логору Озен спавали су заробљеници сталио у 
самим копгуљама, без гаћа, по наређењу ДОЛПСОВОМ, без 
икаквог покривача, на голим даскама. Долпс је лично оби- 
лазио бараке и вршио преглед. Заробљенике, које би зате- 
као у гаћама, убијао је «а лицу места из машинске пушке. 
На исти начин поступао је и са онима који су имали запр- 
љане гаће, приликом смотре у строју, коју је он лично обав- 
љао. Немци су убијали око три заробљеника дневно, зато 
што су падали од умора и 'Изнуре-ности при раду или тобож 
зато што су иокушали бегство. Тако, 14 августа 1942 убили 

, су СС-овцн при раду, мучки у потиљак из карабина два 
Србина, од којих се један звао Стојаи. Трећи је на (смрт 
осуђен, Новак Б. Тодоровић, — али је успео да се бегством
спасе.

После бегства Радована Димовића и Радислава Милића 
из логора у Коргену, 16 јула 1942 у подне, којом су прили- 
ком смртно ранили једног стражара СС-овца, режим у ло- 
гору постао је неподношлшв. За казну, тога дана, сви зароб- 
љеници морали су да се свуку и у самим гаћама да лепну 
прсимице у дворишту логора и да остану тако лежсћи не- 
помично до касно у ноћ. Чим се ко. макнуо, био је убијен. 
Четири заробљеника су тада убијсна. Лежећи на земљи 
били су тучени батинама и пробадани бајонстима. Наредног 
дана, 17 јула 1942 — по наређењу Долпса — издвојено је 
и стрељано 40 заробљеника пред стројем у знак репресалија. 
Тада је сгре.Ђан и студ. агр. Пирић из Чубуковца. Сведок 
Новак Тодоровић наводи да је истога дана стрељан Синиша 
Савић, инжињер из Београда, који је дотле био на служби 
код обичних СС-војника као посилни.

То је било у Коргену а у Озену стрељао је Долпс сво- 
јом руком 20 заробљеника.

Живота Пирић, ученик VII разреда гимназије, био је 
прободен бајонето.м у руку од стране стражара, 5 септембра 
1943, а затим стрел;>ан.

Септембра 1943, Долпс јс завео дводневни карантин у 
логору Озен због „болести”, како је то мотивисао. Људима 
су биле одузете све ствари, одело и рубл>е, и остављени су 
потпуно голи, без ичега на себи. Спавали су голи и излазили 
у строј голи, по великој хладноћи. Сваког дана умирало Је 
по неколико заробљеника од хладноће.
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Крајем 1942 године из прве партије од 400 заробљеника 
у Коргену, остало је живих још око 90. Тада јс у тај логор 
етигао други транспо.рт од 400 југословенских заробљеника. 
Према извештају 'норвешког посланства у Штокхолму од 
јануара 1944 наводи се да је у току 3 месеца, крајем 1942 и 
почетком 1943 двеста заробљеника умрло од глади и изну- 
рености, из ове нове формације од 450 по прилици зароб- 
љеника коргенсЈ<ог логора.

Од око 500 заробл^еника који су крајем јуна 1942 до- 
ведени у логор у Озену, V марту 1943 било је V животу 
свега још 30 људи.

За ове грозне злочине који су нашли израза у нечо- 
вечно.м мучењу и масовним убиствима наших грађана у ло- 
горима за принудан рад у КОРГЕНУ код Мо-а и ОЗЕНУ код 
Елсфјорда у северној Норвешкој, за време од јуна 1942 до 
априла 1943, поред АДОЛФА ХИТЛЕРА и осталих највиших 
претставника државне управе немачког Рајха, Државна ко- 
мисија утврКује као тешке злочинце, непосредне наредбо- 
давце и извршиоце описаних злочина СС-штурмбанфирера 
ДОЛПСА, СС оберштурмфирера ХЕШЕА, СС обершарфи- 
рера ЛАМПЕА, и остале злочинце СС-официре, подофицнре 
и војнике и Квислингове ,,норвешке стражаре’* у поменутим 
логорима.

1Ј.

Државна комисија сматра да ови тешки ратни злочинци 
мора-ју бити кажњени за злочине које су починили над на- 
шим народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђивање злочина окупатора • 

и њихових помагача 
Д. бр. 316/45 ;

У Београду, 20 фебруара 1945.

'1
;

иПретседннк Државне комисије,
Д-р Душан Недељковић, с. р

професор Уннверзитета
Секретар Државне комисије,

Д-р Иван Гргић, с. р.
адвокат

'2Л



САОПШТЕЊЕ БР. 28
Државне комисије за утврђивање злочина окупагора 

и њихових помагача

Устанак наших народа није се ограничио само на те- 
риторију предратне Југославије. Свуда где живе, наши на- 
роди су се дигли већ 1941 године и с оружјем у руци почели 
да уништавају своје угњетаче. То нарочито важи за Истру, 
околину Ријеке и за Приморску Словенију, покрајине, које 
су припадале провинцији „Венециа Ђулиа*' у Италији.

Из многобројних оригиналних италијанских аката које 
је прикупила Државна комисија, утврђује се да су италијан- 
ске власти на злочиначки начин поступале против мирног 
становништва у спдменутој покрајини, премда је оно имало 
сва права италијанских грађана. Било је доволшо само то 
што су били Словени — „алођени” — да се због тога ставе 
ван закона. Основано правило свих цивилизованих народа је 
да се сваком држављанину мора доказати индивидуална кри- 
вица, па онда да се стави под редовни суд. Заједница никад 
не одговара за дела појединаца. Али је ипак у Венецији 
Ђулији, којом је војнички управл^ао генерал А. БЕРГОНЦИ, 
командант земаљске одбране у Вид.му, италијанска војска 

•палила села, стрељала хапшенике, масовно интериирала ста- 
новништво и на све могуће начине ограничавала личну сло- 
боду грађана.

Из прикупљених аката види се да је генерал БЕРГОН- 
ЦИ свакодневно извештавао Врховни штаб италијанскс 
војске у Риму о акцијама наших ббраца за слободу, који су 
од Пуља, Ријеке, Трста и Горице све до Корушке границе и 
на Красу до Постојне на своме родном тлу вршили војиичке 
акције. Они су непрекидно сваког дана нападали возове н 
војничке камионе, рушили цесте, железничке пруге, виа- 
дукте, електричне, телеграфскс и телефонске стубове, водо- 
воде, магацине, бункере, стражарнице и фабрикс и палили 
их. Они су забрањивали рад италијанским радницима на 
иостројењима и у шумама; наиадали су страже и патролс, 
разоружавали војнике, занлењивали оружјс и животне на-
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мирнице војске. Вршили су војничке акције на аеродрому, 
и већег опсега на делове италијанске војске нарочито на 
подручју Наноса, ширили пропаганду за ослободилачки 
покрет у иароду, који их је, према овим извештајима, ра- 
досно примао и подупирао.

Драгоцена признања да су све те акције вршили при- 
падници иарода са територије, која је сачињавала „стару 
Италију" („Векие Провинче дел Рено“), пружа нам генерал 
А. БЕРГОНЦИ и његов заменик ФЕРУЧО ЦИКАВО у својим 

•многобројним извештајима. Драгоцена признања нам они 
дају и о тешким злочинима које су они ради репресалија 
чинили иад невојничким становништвом одавно поробље- 
них тих наших крајева. За пример наводимо само два њи- 
хова акта.

Актом бр. 549 од 20-УП-1942 јавља БЕРГОНЦИ да су 
све групе „побуњеника” састављене од домаћих елемената, 
а „алођено” тј. страно становништво пружа им сву помоћ. 
Он предлаже, да се на њих примене исте мере које важе у 
Љубљанској покрајини. А ове мере су: стрељање талаца, 
пал^ење села, стрељање заробљеника без пресуде, масовно 
одвођење становништва у интернационе логоре, хапшења, 
осуђивање на доживотну робију, мучења итд. Самим тим 
предлогом БЕРГОНЦИ се уврстио у редове тешких зло- 
чинаца.

Актом бр. 1507 од 10-У1И-1942 јавл^а његов заменик 
генерал ЦИКАВО да је активност „побуњеника” у грани- 
цама „старе Италије” у порасту, да их фаворизује „алођено” 
стаиовништво и предлаже и са своје стране примену мера, 
које важе у Љублзанској покрајини и тиме и он наступа као 
тешки злочинац.

Они се нису задоволзавали само предлозима. Из акта 
БЕРГОНЦИЈА и ЦИКАВА види се и сам злочиначки посту- 
пак са одавио поробљеним нашим народом. Навешћемо 
само неколико примера. Кад <су 26-Х-1942 код Подмелца крај 
Толмина борци покидали телефонски вод, квестура у Горици 
затворила је у име репресалија 30 особа.

9-УШ-1942 пао је у борби код Ајдовшчине карабиниер- 
ски марешал Мароне Чиро. Због тога су војници ухватили 
6 сељака и побили их на лицу места, запалили 81 кућу села 
Устја, и 300 невиних стараца, жена и деце преселили у друго 
еело’, а све мушкарце одвели у затвор и интернацију. Од њих 
су убили још 2, пошто су наводно покушали да побегну.

20-1Х-1942 издали су наредбу да ће се интернирати 
породице војних обвезника који су отишли у партизане

23*

I
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2-Х-1942 интернирали су због тога 4 особе из Комна, кра- 
јем септембра породице 12 младића из Шемпаса, 28-1Х-1942 
из села Ренче 67 сродника партизана, 2-9-1Х-1942 из Шт. Петра 
крај Горице све сроднике 7 младића, 30-1Х-1942 из Опатјег 
Села 26 чланова породица које имају некога у партизанима.

15-1Х-1942 сквадристи су,у Граховом запалили 2 куће 
због одласка 7 младића у шуму. 2-Х-1942 су из села Пре- 
лозе у Истри одвели сестру младића који је отишао у пар- 
тизане. 21-VII-1942 италијанске трупе код Св. Вида крај 
Випаве запалиле су куће седморици у борби налих партизана. ’ ч 

Све заробљенике стрељали су на лицу места, тако на 
нр. 10-ХП-1942 једног партизана, 26-Х1-1942 код Подбрда три, 
22-УН-1402 у Брдима Хермана Фурлана.

Хиљаде људи из свих крајева Приморја, из Пуља, Ријс- . 
ке, Трста и Горице и других градова и села било је осу!>ено 
иа тешку робију, одведено у логоре на острва Устику, Липа- 
ри и друге, много мх је помрло од глади и мучења. Много 
интернираних Словенаца и Хрвата фашисти су након капи- 
тулације Италије предали Немцима, који 'су их одводили у 
концентрационе логоре у Немачкој: .Дахау, Аушвиц, Маут- 
хаузен и друге.

Из оригиналних извештаја италијанских војних власти 
које је прикупила Државна комисија, утврђује се да су у 
циљу поробљавања и уништавања југословенских народа 
почињена зверства над хрватским и словеначким становни- 
цима у Рапалској Италији и да одговарају као тешки зло- 
чинци за сва ова дела поред МУСОЛИНИЈА, његове владе. 
Великог фашистичког савета фашистичке паргије, Врховног 
штаба, и генерал А. БЕРГОНЦИ, командант „Командо Дифе- 
за Териториале ди Удине“ и његов заменик ФЕРУЧО ЦИКА- 
ВО, под чијом су се командом починила тешка зверства над 
нашим народом тога краја.

Државна комисија с.матра да ови тешки злочинци мо- 
рају бити изведени пред суд наших народа.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача 
Д. бр. 317,45.

у Београду, 20 фебруара 1945.

Секретар Државне комисије,
Д-р Иван Гргић, с. р. 

адвокат

Претседник Државне комисије,
Д-р Душан Недељковић, с. р

професор Универзнтета
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САОПШТЕЊЕ БР. 29
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Непрегледан је низ најтежих злочина које је у нашој 
земљи извршила немачка СС-<планинска дивизија „Принц 
Луген‘\ Крвљу жена и деце, злостављањем и убијањем мир- 
НИХ грађана, убијањем заробљеника, пљачком свега што сс 
опљачкати дало, палежом и бомбардовањем незаштићених 
пасел^а исписивала је та дивизија кроз три године страницу 
по страницу свога ратног дневника.

Према подацима којима располаже Државна комисија, 
још увек делимичним и непотпуним, види се да је та једи- 
ница Хитлерове војске — регрутована међу фолксдојчерима 

% иаше Државне територије — била нарочито употребљена за 
уништавајући терор који је вршен над нашим народима. Са 
нстом мером окрутности уништавао је тај чопор крвожед- 
них зверова Србе у Срему, Муслимане у Босни и Хрвате у 
Далмацији. О овим зверовима сведочи лекар др. Еуген 
Штумпф следећим речима: „Као најкрволочнији официри 
дивизије „Принц Еуген“, који су лично ‘наређивали масакр 
становништва и убијање рањених бораца НОВ били су 
следеНи: АРТУР ШМИТХУБЕР, пуковник и командант 14. 
пу.ка, чини ми се родом из околине Минхена; ХЕРБЕРТ 
ФОЛМЕР, мајор и командант мога батаљона (именовани 
је наређивао убијање грађанских лица); БАХМАН, мајор, 
који је иаиодно погинуо у Вршцу приликом уласка руске 
војске; ДИЧЕ, мајор и командант једног батаљона у 14. 
пуку. Диче и Шмнтхубер наредили су масовно клање у 
Сутјеској. Примера ради навешћу једно од безброј звер- 
стааа које је починио Шмитхубер. Кад смо једног дана 
дошли у неко место у Пиви наредио је Шмитхубер, ушав- 
11111 У кућу неког учитеља, чија се жена пре два дана поро- 
дела, да се цела породица моментано исели. По свему
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судећи уверио сам се, да је то била једна веома угледна, ме- 
стита и поштена породица. У поменутој кући било је 12 лица. 
Како се они нису моментано иселили, то је Шмитхубер на- 
редио да се одмах побију. — Поред тога познат ми је случај 
када је један Црногорац донео на леђима једног рањеног 
нашег војника родом из Линца. Ја сам примио овога рање- 
ника, а тај сељак, који га је донео, стајао је по страки. У 
том тренутку наишао је Шмитхубер и питао, шта овај тражи, 
па чувши шта се догодило, он је хладнокрвно наредио да се 
тај човек убије. Ово сам навео примера ради, а таквих слу- 
чајева било је безброј.”

Сведок Криштоф Танигер додао је још поручника БА- 
ЈЕРА, ађутанта 14. пука, који је наређивао и својеручно 
стрељао грађанско становништво без икаквог повода. Сведо- 
чанство Штумпфа и Танигера потврдили су још шеснаесто- 
рица сведока.

Случај у Пољицима у средњој Далмацији, марта 1944, 
само је један од безбројних примера како је та озлоглашена 
дивизија обављала „операције чишћења", које су заправо 
биле харачење и тотално истребљавање мирног неборачког 
становништва.

Дана 25 марта 1944 имали су делови дивизије 
„Принц Еуген" за циљ операција ссло Долац Доњи у општини 
Пољица-Прико, среза сплитскога. Наступању пешадије прет- . 
ходила је артиљериска ватра из села Нових Села, села Сри- 
јана и са брда Мосора са положаја званог „Љути Камен”. 

4Артиљериска паљба, отворена у 9 сати ујутру, прекинута 
је тек у 12 сати. Тада је упала у село једна група СС-вој- 
ника из правца Горњега Доца, а у 17 сати стигла је друга 
група од 50—60 СС-војника. Важно је овде рећи, да у то 
време нигде у близини није било ни једног војника Народно- 
ослободилачке војске и да Немцима није пружен ту никакав 
отпор нити је против њих извршен ма какав акт неприја- 
тељства. Наредног дана, 26 марта у 7 сати ујутро, стигао је 
из правца села Путишића један полубатаљон СС-оваца у 
јачини 250—300 војника. Собом су водили као таоца Па- 
вића-Стричевића пок. Петра и Жуљевића-Микаса Павла пок. 
Мате, оба из села Сријана. Још једна СС-груна наишла је 
истовремено из брда Мосора преко засеока Горњани и Ти- 
јадовић у јачини 150—200 војника. Ови су се размилели по 
селу и пљачкали вино, ракију, хлеб, суво месо и остало 
што се опљачкати дало. После извршене пљачкс, све једи- 
нице које су се налазиле у Доњем Доцу измакле су се на
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кратко растојање од села и отвориле ма исто ватру из 
оружја, а потом упале »атраг у село и извршиле грозне по- 
коље, палеж и отимачину, ма да за то иису имали никаква 
повода. Страховито харање свега живог и неживог почело 
је у 18 сати и продужило се до касно у ноћ, када су отишли 
остављајући за собо.м само згаришта и стогане угљенисаних 
н унакажених лешева.

У засеоку Горњи Горани изгорело је десет кућа и осам 
стаја, а убијеио је осамнаест особа.

У засеоку Мандићи изгорела је кућа и господарске 
зграде Мандића Петра пок. Јуре, а убијен је Мандић Срећко 
син Петров.

У засеоку Маркићи изгореле су куће и господарске 
зграде Маркића Анте пок. Грге, Маркића Марка пок. Јуре 

# и Маркића Јокова пок. Ивана, а погинуло је из овога за- 
сеока шесиаест особа, сви који су се ту налазили.

У засеоку Шимунићи изгорела је кућа Шимунић Марс 
пок. Јандрије те је и она у кући убијена. ШимуниП Стипи 
пок. Пстра је кућа изгорела и осам особа у кући убијено. 
Шимунић Јови Петровом кућа је изгорела, а он у кући са 
седам чланова породице убијен. Шимунић Јакову пок. Јан- 
дрије кућа је изгорела, а он у кући са женом и једном ћер- 
ком убијен. Шимунић Анти пок. Анте изгорела кућа, а он 
са женом и седморо деце убијен. Шимунић Анђи, удови пок. 
Анте изгорела кућа, а она са петоро деце убијена. Шимунић 
Марку пок. Мате кућа изгорела, а он са женом и две сестре 
убијен. Шимунић Андрији пок. Луке, изгорела кућа, а он 
се успео бегством спасти, док је у кући изгорела служавка. 
Шимунмћ Мати пок. Андрије кућа је изгорела, а он и ћерка 
убијени. Шимунић Манди пок. Јове кућа изгорела, а она 
са ћсрком и служавком убијена. Шимунић Мартину пок. 
Мате кућа изгорела, а он у кући убијен. Маркић Анти пок. 
Мате кућа запаљена, а он са седморо деце у кући убијен. 
С.ве ове жртве биле су најпре ножевима заклане, а онда у 
кућама спаљене. Порсд станбених кућа изгореле су и све 
друге зграде.

У засеоку Браовићи, Браовић Јури пок. Барише кућа 
запаљена, а он са још осам чланова породице убијен. Брао- 
вић Стипи пок. Мате изгорела кућа, а он са женом и две 
ћерке убијсн. Браовић Јери уд. пок. Мате кућа изгорела, 
а она са двоје деце убијена. Браовић Шимуну пок. Грге 
куће изгореле, жена, мајка, двоје деце и сестра побијени, 
а он побегао. Перић Мишку Мартиновом три куће изгорелс,

,

I
■ 9
?4



Државна комисија352

жена, бака и четворо деце убијени. Надић Ивану пок. Ба- 
рише три куће изгореле, а он са женом и седморо деце уби- 
јен. Сви сељаци из овога засеока били су уведени у стаје 
где су им Хитлерови војници одржали говоре, а потом их 
V стајама живе запалили.

У засеоку ДошичсвиНи, Шиловић Јози пок. Ивана пет 
кућа изгорело, а он са женом и петоро деце убијен. Ши- 
ловић Мати пок. Јуре четири куће изгореле, он се опасао 
бегством, а жена и петоро деце убијени. Шиловић Божи пок. 
Јуре пет кућа изгорело, а он и жена и четворо деце убијени. 
Шиловић Јоки пок. Анте једна кућа са свим господарским 
зградама изгорела а он и брат убијени. Сушић Јури пок. 
Ивана две куће изгореле, а он са две снахе и двоје деце 
убијен. Сушић Пави пок. Анте две куће изгореле, а он са 
једним дететом убијен. Сушић Иви пок. Мате, две куће из- 
гореле, а она убијена. Сушић Ивану пок. Ивана две куће 
изгореле, а он и жена убијени. Башић Луци удови пок. Мате 
пет кућа изгорело, а она са осам чланова породице убијена. 
Башић Ивану пок. Марка две куће изгореле, а он са четири 
члана убијен. Башић Мартину пок. Петра две куће изгореле, 
он и брат са још седам чланова убијени. Башић Анти пок. 
Мартина, три куће изгореле, а он са женом и шесторо деце 
убијен. Башић Матуши удови пок. Јозе, две куће изгореле, 
а она са четворо деце убијена. Башић Матији пок. Анте, 
две куће изгореле, а о#на са петоро деце убијена. Башић 

' Сими удови пок. Стипе, две куће изгореле, а она убијена. 
Дагелић Ивану пок. Анте, две куће изгореле, а он са братом 
побегао. Дагелић Ћири пок. Јуре, четири куће изгореле, 
а он са женом и осморо деце погинуо. Радић Ивану пок. 
Мате четири куће изгореле, док су се укућани успели спасти 
бегством. Радић Амброзију ггок. Анте пет кућа изгорело, 
док је исти побегао, а у кући остала жена и седморо деце 
који су погинули. Радић Анти пок. Дује шест кућа изгорело, 
а он са женом и двоје деце убијен. Радић Ловри Матином 
две куће изгорсле, отац и жена са троје деце побијени, док 
се он успео бегством спасти. Радић Ивану пок. Марка, две 
куће изгореле, а жена и четворо деце убијени. Он сам спа- 
сао се бегством. Радић Ивану пок. Мате две куће изгореле, 
пет чланова побијено, а он са сином побегао. Радић Франи 
две куће изгореле, а он са једним дететом убијен. Радић 
Шарић Јури пок. Ивлна, две куће изгореле и два члана уби- 
јена. У овом засеоку све су жртве најпре поклане а потом 
у кућама запаљене. И овде су поред станбених кућа изго-
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реле и све господарске зграде тако да је од ранијег уредног 
насеља остало иусто згариште.

У засеоку Горњани, ТијардовиИ Ивану пок. Петра из- 
горела кућа, а он са осам чланова убијен. Тијардовић Петру 
пок. Томе, кућа је изгорела, а он сам убијен. Тијардовић 
Петру пок. Николе, кућа изгорела, мајка и сестра убијене. 
Тијардовић Дани пок. Јуре изгорела је кућа, а он убијен. 
Павић Луки пок. Ивана кућа изгорела, а он и жена убијени. 
Матовац Томици уд. пок. Ивана изгорела кућа, а она, син 
и снаха са двоје деце убијени. Матовац Луки пок. Мате две 
куће изгореле, а он са женом, сином, снахом и деветоро деце 
убијен. Матовац Ивану пок. Стипе изгорела кућа, а он са 
женом и пегоро деце убијен. Матовац Анти пок. Марка, к>'ћа 
изгорела, а мајка, жена која се тога дана породила, са још 
двоје деце и служавком убијени. Матовац Ани удови пок. 
Јозе изгореле су две куће, а она са две ћерке убијена. Бог- 
дан Јози пок. Павла изгорела кућа, а две сестре и стрина 
убијени. Сви наведени били су у кућама поубијани а потом 
У њима спаљени.

По завршеном покољу, ове СС-трупе су отншле у 
правцу села Сријане, Биско, Горњи Долац и Путишић, да 
тамо наставе са убијањем и паљењем. Са собом су отерале 
сву стоку нађену у попаљеним селима.

Цео овај сплет злочина извршених у срезу сплитском, 
марта 1944 године, издваја се по једној нарочитој околности 
од утврђеног СС-злочиначког стила. То је онај врхунаи 
бруталног цинизма, какав криминална хроника досада није 
забележила, кад су зликовци затварали жене и децу у стаје 
пуне сена и сламе, држали им говоре, а потом их живе 
спалили.

!

За ове нечувене злочине, пљачке, општег палежа, зло- 
стављања, масовних убистава неборачког становнишгва, бом- 
бардовања незаштићених села, Државна комисија утврђује 
као најодговорнијег ратног злочинца СС-Групенфирера и 
Генераллојтнанта дер Вафен СС АРТУРА ФЈ1ЕПСА, оснивача 
и организатора СС-иланинске дивизије „Принц Еуген“ и 
њеног ранијег комаиданта, а у доба овог злочина коман- 
данта V. планинског корпуса, у чије.м саставу је била по- 
менута дивизија; СС-Оберфирера (генералмајора) КУМА, 
команданта поменуте дивизије у доба почињених злочина; 
СС-штандартенфирера (пуковника) АРТУРА ШМИТХУБЕРА; 
СС-Штурмбанфирера (мајора) и команданта батаљона ХЕР- 
БЕРТА ФОЛМЕРА; СС-Штурмбанфирера (мајора) БАХ-
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МАНА; СС-Штурмбанфирера (мајора) ДИЧЕ, команданта 
батаљона у 14 пуку; СС-Оберштурмфирера (поручиика) БА- 
ЛЕРА, ађутанта у 14 пуку као и све друге командире и вој- 
нике, који су узели иепосредног учешћа у пзвршењу зло- 
чина а чији идентитет ће бити накнадно утврђен.

Државна комисија сматра да сви напред именовани 
тешки ратни злочинци морају бити изведени пред народне 
судове и строго кажњени.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђнвање злочина окупатора 

и њнхових помагача 
Д. бр. 331/45.

у Београду, 21 фебруара 19*15.
Претседник Државне комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р^
професор Уииверзитета

Секретар Државне комисије,
Д-р Иван Гргић, с. р.

адвокат
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, САОПШТЕЊЕ БР. 30
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Из оригиналних докумената, које је прикупила Др~ 
жавна комисија и које ће у факсимилима ускоро објавити, 
види се да се министар избегличких влада ДРАЖА МИ- 
ХАИЛОВИЋ, преко својих команданага којима је давао 
Упутства и наређења и о чијем је раду био редовито обаве- 
штаван, повезивао са највећим непријатељима' наших на- 
рода, немачким и италијанским окупаторима, и заједно 
с њима уништавао сопствени народ који се борио за своју 
слободу.

Једну карику у том дражиновском ланцу издајица 
чини и „марински капетан, поручник бојиог брода I кл.“ 
ЈАКОВ Н. ЈОВОВИЋ, командант II батаљона зетског чет- 
ничког одреда, који је наредбом пуковника СТАНИШИЋА 
бр. 68 за 9 јули 1942 постављен за команданта четника среза 
Даниловградског, но жељи Италијаиа унапређен од Дражи- 
иог опуномоћеиика пуковиика БАЈЕ СТАНИШИЋА за ко- 
манданта Бјелопавличког четничког одреда>, а најпосле по 
жел>и Немаца постављен за Дражиног „начелника штаба 
четиика Црне Горе и Боке4'.

Основна линија'деловања овог народног непријатеља 
била је истоветна са линијом коју су спроводиле његове 
старешине пуковник БАЈО СТАНИШИЋ, генерал БЈ1АЖО 
ЂУКАНОВИЋ, мајор ЂУРИШИЋ, сви под командом гене- 
рала ДРАЖЕ МИХАИЈ10ВИЋА, а то је бескомпромисна 
борба против Народио-ослободилачког покрета и према

,савршена лојалност према окупато-

•I

1 *

њиховим речима 
рима“, што је значило помагање окупатора у борби против
властитог народа.

О томе речито говори Наредба бр. 1 потписана од 
Ј. Н. ЈОВОВИЋА у којој он наводи да га ]е за команданта



Државиа комисијаЗбб
-V

четника Даниловградског среза поставио пуковник СТАНИ- 
ШИЋ, и да је „четничка власт успостављена легалним пу- 
гем” (од Италијана), а у тачци IX каже: Бескомпромисна 
борба против комунистичког режима и савршено поштовање 
и лојалност према италијанским војним властима, било је 
и остаје главна смерница нашег покрета... те ћемо као 
такви остати до краја рата”. А овим је Јововић само извр- 
шавао онај већ добро познати уговор што га је пуковник 
БАЈО СТАНИШИЋ по наредби Драже Михаиловића, пот- 
писао са италијанским генералом Г. Бољоном, у коме се 
италијански генерал обавезује: „да поведе бескомпромисну 
борбу у сарадњи са црногорским националистима, против 
комуниста"; а пуковник Бајо Станишић: „да ће водити бес- 
компромисну борбу против комунизма и комуниста у Црној 
Гори” (сл. 81 и 82). Овај уговор четничког издајства, закљу- 

6 марта 1942 у Подгорици, чији оригинал Државна ко- 
мисија има у својим рукама, само је извршење овог наре- 
ђења које је ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ издао команданту Црне 
Горе 20 децембра 1941, Стр. пов. бр. Ђ. 370, и у којем из- 
ричито вели: „са партизанима не може бити никакве са- 
радње”, и наређује: „чишћење државне територије од свих 
народних мањина и ненационалних елемената”.

И док је Бајо Станишић по оваквој општој „Инструк- 
цији“ врховног издајиика и команданта потписивао уговор 
са непријатељем и његов потчињени командант Јаков Н. 
Јововић понављао дословне речи уговора о „бескомпромис- 
ној борби“, про гив Народно-ослободилачког покрета, кога 
су они звали, на хитлеровски начин, „комунизам“, — 
дотле је сам министар-издајник прешао у Црну Гору и 
незадовољан темпом братоубилачког „чишћења“ слободо- 
љубивог црногорског народа, стално је потстицао црногор- 
ске. четнике да, уз непријатеље са којима су имали уговор, 
са већим жаром уништавају народне борце. Тако, у своме 
писму од 20 јануара 1943, чији оригинал Државна комисија 
има у својим рукама, Дража Михаиловић пише Баји Ста- 
нишићу:

Ш '
Ј

чен

'

„Драги г. Бајо,
Извештен сам да на територији старе Црне Горе влада 

керенштииа у погледу уништавања комуниста и зеленаша, 
2 нарочито на територији Никшићког среза.

Тако: недавно четници су ухватили два Балетића, два 
опасна комуниста, у Риђанима, недалеко од Никшића. Један
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-^■моп:: г-у *,гттрр-: ^цлУ. 3 45 • ~
12, г.СУАКРО ^ЈГ Кл21СаАИЗТ! ИСВТЖ',<ЊХЛХ «?1-

АГГГДС УГЈ. II* г у.азг. *)
*,зг:.т:;7К) јз

-?СО?Ол1СА 7ЛИЈ

1
.

II СстмаЗо 4в11в ?тпрр* ИсИлаз хм1 Гопквов^го, пгвт1а аигог1»- •
р.иаЈосл 5с11'.:.7са11епга 11 (Јотгвхпагогв,- угвп4вп^о лога 4*11«
41сћ!лга»1сгв о Сос1е1оос <Је1 Со&1***о <3а1 Км1сгка1аи 1оп««ао-
5г1п1 11 ?с4*ог1са в Г<Шо Лг% рог 1а 1оги аесга оовргоаооао
оор.Гго 1 оскпш*о11 *4 11 сохшЈивсо дв1 1оаХапс^г?. рогбе «2»
Ј5*1!ф4ДОи . ••# »

. 1) - Л осооготс 1а 1огг« лс&& оохргоеовво, 1д ооОр*Г«л1олв 6о1 
* !Есг->1еив11с*1 ^лагооооУЈЈЦ, ооабго 11 оовлшЛоао в«1 Квс!*»а- 

<уо. А <2ао?1о аооро 11 саро 4*1 пдеХоздИаИ 41 РоавигАол 
в ?с31« оаса р*г»<1аа1*1аг« <хЈ а .т.емо 41 4е1«са$1 а"с1д 
ссаХи 4ггс еаосге 1а сосипао оопСаХго <Јо1 СсаииаЛО 3«р0Г10- 
х'е 4о11о ?огзв АгглХв 1гс11ада 4е1 1:осг»^е^го аИо оооро 
•11 с«о!^л*о ћа1сао с^-ј^хо; .

2) - А ГогпДге ага1, пипЛсЈехЦ, Штог1, гее?1аг1( оа1м*вга 1& 
^шшглг^ сЛл оог^ 41 тс1га 1п Го11а. е ЦИИг« 41 оозасо 
воссгЛз;

3) - А ооорег&ге оса 1е ггирре в4 1 вио! сеав1 оо1 гер*г11 сао1о- 
ваИвИ 41 ?с4сог1са. ч ?о11« 2,7X9* зеоои4о фЛ. асоог41 
ргозгађ1Иг1 ооп 11 сосаг^Аге 4е1 горогИ 4о1 &аз1оса11сг1 
огеое!)

4) - А гаагвпог* 1»ог41се в*Ш 01X11, соаггв ^иеаго осарЛго аз1 
тШаее! твггк овв^Шо 4и1. палхопгИаИ« Рог гиздго Пвоаг-

• 4д 1а о1сигегва 4о11о т1в 41 согиа1ссг1оае 
0000x41 рвг 1а Прагг171сав 4«1 оокрт; *

• Сса гоо1р1*ооо Порвгго, *14ио1а « 1*аХг^ оггеггасепгв геггепо 
Ге4о с.з11 аооогтЦ еуавииИ.

:.
;

..

\ .

4
.1

■*.

теггаЈшо ргва!

/
Ро4сох*1оа, б Хагсо 1942/1Х; 

в. С01лммеи&
04ЈЈЈ Ш Ј7АЈО гИООЛО «цАХУИ/*7

г. - • .

Сл. 81. — Споразум нзмеђу Више команде италнјанских трупа 
у Црној Гори н Команде „црногорских националиста” из Под- 

горнце и долине Зете.
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>• :
1

\ ;
јј. 'ЈО г:*-:с , : ^ д: :з'ул_ Ђ1 .ГГјр^у А ч
УА1!^ : ::л

,1<Јп .«ги оил «.Ј.;и с 1 ое^-иег.Ч 1*ф«бтЦ. ]
Тч-V

1) — Ссп<Јигг& оепоа и1сиа со ргопошЈО 1л 1оШ сап1го 11 осзиа^ 
з=о «4 1 оо=шх1ог1 по1 . опгвпв#го - с!об соагго 11 р1Л 
гвгт11»11в ).са!«о »1с1 роЈ-011;

па21оо&11ого =оагвцвЈг1по 112) - II Оол1т1ии1с 1«11о Го.: л=1оа1
Ро4зог1сп в 7с11е Зеги, 1о1огшс11о 1аЈ|о Ј, $гаа1о1с, рогоопа!« 
оопгс о! с аосзо 11 реглоив и Сп1о аооро 'Ји1од»го, асоЛ 1п

Г. ооп1агго сспИлио со1 Ссгшп<1о Зирог1о?« 1о11о Ггцрро 1«а11ааО * 
в«1 1:оп1«твего, рвг ихГН вИ аеоогИ рог 11 ргоао^и1=слго * 
4в21а 1оЧа 1п со=ипв соа!го 11 оо=ш&1шзо по! "оагспо&го; л

3) - Ра1 соу1=еаго оагћ со=р1о4.а=опгв а11=1оаг& ода! роИ^Гса
о(1 вво1иа1т=вхПо гвгг&сспЧоггс 1а 1ог1с. сопгго 1*1 ос=\т1- 
С=о по1 ЈЈОдСвпвбГо;

'I4) - :.'.са1гв 1« Гогсо ИиИхи«.’ »ишгоггшшо 2'огИпо асИе с!ггЈх,
^ич1о ~'»-мго аа! 71Г...^ УоггК *о Ло1 пи«1опо11«41,
Рвг 4Шт«о г!Јиаг6а 1о **1ј с!1 со=ип1сиг1упв Уиггогшо ргео! 1 
аосог41 рог 1а г1рагг1с1оао <Хо1 ооар!^!)

3) - I ЕАГ^оппПоЧ =оп1еас'р'1п1, воаза ЧсиагЈб а11«вс1го Гх^сХо г* 
1е11а виогга, поп а^орегегалло гл! 1о ах*=1 оопгго 1о ггиррд
1г&11&оа.

Соа гоа1ргооо ЧарвЧо, Г1<*.хс1и в 1оа1гг1оггоггсЈаоаго гогго=о
ГоДв а^11 ассогсЈ! пааипг!.

Ро4зог1оа,б ^лгео 1942/П.

п. см.ом.\шјо
СЈЈгО ог 57ЛГО МЛСООЈИ

10.1Хзи&л*1

Сл; 82. — Обавезе прнмл»ене од странс „црногорских национа- 
листа" V предњсм споразуму.
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од ових комуниста пуштен је исто вече када је ухваћен, а
отели су комунисти у Стуби! другог зликовца након три дана 

од националиста четника..
Кључар Националног затвора у Никшићу Крсто Ми- 

нић, родом из .Пјешиваца, у јулу ове године пустио Је у 
вече из затвора нет разбојника осуђених на смрт, и са њима 
побјегао, а ови разбојници требали су бити сјутра изјутра 
стрељани. Тај кл^учар Минић доцније ухваћен и данас живи 
а народни суд и коло издјаника и његових штићеника, каже: 
Уредбом није предвиђен овакав случај. Мора се сачекати 
крај рата, па у сређеним приликама судити му.

6 новембра т. г. пегнасст разбојника п\чнтено је из 
националног затвора у Страшевици. Пустили су их бивши 
комунисти, а данашњи националисти. Вероватно је да неће 
ни овде бити никакве одговорности.

Активни наредник Николић — чегник четничког бата- 
*тнона држао је целу ноћ конференцију у селу Милочанима, 
са комунистима.

Недавно четници у шумама више Горњег Поља срели 
су се и споразумио разминули са комунистима те нису пу- 
Цали један на другог. Такав исти случај догодио сс у Злој 
Гори и два пута у Будошу.

Једном приликом у Злој Гори седам националиста са- 
стало се са једном комунистичком тројком и после спора- 
зума братски се растали и дали заверу да неће пуцати једни 
на друге.

Сем тога из свих срезова из старе Црне Горе траже 
да се ставе под команду Павла Ђуришића, наводећи да се 
тамо сувише благо поступа са комунистима и да би он врло 
брзо расчистио са керенштином.

Знам како вам као правом националисти овакви слу- 
чајеви, тешко падају на срце и колико вам је стало до тога 
Да се униште они зликовци који су немилосрдно мучили 
најгорим мукама и убијали наш народ. Зато и сматрам да 
ћете имати доволшо одлучности да продужите своју доса- 
дашњу националну борбу.

Молим вас известитс шта сте по нредњим случајевима
предузели.

20 јануара 1943 г.
Поздравља Вас 

Драг. М. Михаиловић”
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I

»и#в««т®п с*к да‘кс ?«укт»р11јч стирв Црно Гој*о глоло корзСвт«-. 
ха у аогдоду ул*$“тз*в»с коиупсото » атплгш,» нор«ч«го тто тор^тврв« 
Ј« Н«к*»в»вГ срозз«

Т**о:*о«»ако чотв»'а’' ој ухввтнл*' д*в Бол«т<пш(дво 9плапа со- 
кув«ст«;Ј Р«в*««во,л«л»Д»*с 04 Нагс*”с*о.Јвдв* од овшс ^оиупвато вув- 
Тох Јв «оту *очо идб Јо «. :;ј»т*в,* другог »л«коацА пакои трн доао 
отодо о/ коиткнст« у Стуб« од *оизопол«отв нотчоко*

Хлучг р Н*а«вналиог аат*»ра у Н«КЕ«г»у Крсто М«к«>(родон пв 
ПЈ«агх4<ха,у Јуду о»о год»но 2*«г*о Ј« у »оно »в ввтаора аот расбоЈ- 
н»м ооувеагк но о«рт,т са ачзв иобјогво,о о*ч ров0оЈн«ц« трсбоа« 
оу 0«Т« оЈутр* «*Јутро стродзд«.?аЈ хду«гр М«н«% доцк*Ја ухваиж 
» дасоо јгози е хзродк* оуд V вело «*д*Јч«кв » г-9ГОв«д ат<ги©п»падввбДГЈј 
Уродбои лчЈо ородвгоаи свопса одучгЈ.МоЈо сачвкот« крвЈ рато,по у 
ор«жон«и врчдчкама оуд»т« «/•I

б.ссхоибро тг.ае?&&1>от раовоЈаизса пугтлпо Јо \гз вааиоезлиег 
аатвора 7 Стрововтхч.Пуст^л« »д б«вв« 1:с.хулнот«,о дахса*« јдадо- 
чсогсстк.Ворвввтво Ј« д« пвио^-Ј* онд« 0«ти и«жассо одговоркосуо.

дМт«вк« корвдв«* Н^хвдА^оотпкз «о?к«игог ботадоиа дрзоо Јо 
глду ^ КО«>0 рои«Р«13Г у СвујРЛММгК 0&8 Д(5 'К®иу1Г’ГаТС*27» •

* ТћДОМО 40/адВ.у вума»мм Гоуг»-Г ЗОА5Ј 0*0*» 00*4
гивј**«-ЈмЛ^Ацгд* с» хец/жвовММо т« и«су руцоде Јодта сз ХртмгЛв- 
»бз^/шге адг«зЈ догодво оо у |М«Ј Гер* « дао путз у^ђудсау.
•“V "&д^*к вртЈЧмо Ј Мвј-Нт* оодвл Сб^ооазлоо^^^отагд оо 

*с >дв»8 вог/чво^уивои троЈто* « посдо оадрвауаа ефепак со ееетого 1 
V джд« с4«*^г дв.јср»»%|удо?1с4рлаог дза лџрп**-

”* * Сса У«ТК св а»«х арзоа отрао к>-* Г*јс. д& го <?*к1р
авд 1ГБСВД8Д7 Павда ЛД о» тп:» 0Л«г« 5*еого&2
сз аа^*с:<5чаа* V ** 5?>г^«Лро рисс---с70 »»!»вЈ®апв«а,

Зссв к«х« ЗСЛ1 сао 51п:т4а1 »вцвовалчот« озддав в4Су«аЈо»0вгсас*» 
вод.нЈу »д вр«о » »0ЛВ2О аез ст*до до тојјс да ос увза-Фм ошз ©дц*. 
ковд« »оЈ« 3/ ооикдоордко мдоЗз« иоЈгортз и/хвез 4 уб*Јсд*з с*л из>- 
рад.о.«то « сазтром да тлг>; 'дозо-цо вдаучстотс дз продхгш^-
овоЈу д&спдввву лдцаовад^у еорГ.7«

Ј

Код«м вао »вмоткв *;т5, о*а~н«"предт*5а овучзЈогтаа ирвду&огпи
Х&Лп&л ^*-С_'

20.Ј«цуоро 194} Г.
. уЈ^.уМ —'У4кГ л.

Ј
Сл. 83. — Факсимил писма Драже Михаиловића Бају СтанишиИу.

И резултат свега овог издајничког командовања ми- 
нлстра и генерала. ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА, као и угова- 
рање пуковника БАЈА СТАНИШИЋА и ђенерала БЛАЖА 
ЂУКАНОВИЋА јесу покољи над слободољубивим црно-
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горским народом које врши један од њихових потчињених, 
ЈАКОВ Н. ЈОВОВИЋ, у сталној зајсдници са италијанскил! 
окупаторима.

Италијански окупатори наређују Јовови1)у учешће У 
акцији било директно (писмо пуковника Карла Росија од 
8/V), било преко ђеиерала Блаже Ђукановића, односно преко 
Дражиног „националног одбора” на Цетињу (писмо Ђузепа 
Рошолија, команданта места у Даниловграду Вп 52 од 
2-Х-1942-ХХ).

■

ј!Ч

' 7 , I
ЈУУ - 'ј> I 43' ":Г-I -Ч. •

!

ВАЕ ССМлКОО ВЕ1.1.Л СОЕО.Ч.Гл РПОМЕБШ 
21СЛОО аЈРИ.-ЧО ОГ И#.9Ј1?.. ЈОТОУ1С |

-
Ог« 17 Дс1 19 аргИе 1943 &1г Но г1/<?г11о « гехго г«(Ј1о гхи *аго в1 

сосип1са1о а!-! Ноп тојјЦо сће 7о1 е(! 1 Усјв1г1 ћосћ! ?е<1сЦ- 
гезпвге зоП *1г Соађ«ггег.Оо, зо песеезаг1о, Г1ипсће«»;1«!1гс «Ји1 по-. * 
вгг! с&гП агг.4» 11 г1рК»еаге ои11о ЗгоЈкоуио '*1г л11н »оогги

I

I

боогта о1 г.сМег^гН 11 ^лгга^Цоо« Еикоуо _***1 Со1сппо11о С1икапоу1е. «
ви1 Тор1о Рг1аоЈс <г»1?бО п1г ЕзсбиИ«: ио\Чпса1о рг!пи <ЈоЦи погге 
сг ооИваигвг! ви^аго оиИа 7ог,гг« дсзггс- соп Вагг«<;11спо Еикото «1г 
По »тоиго Со1оплс11о С1ик.хиот1.с <11 соИе^итзх Јез У<Л соп 1и био 
и1>г1агго с!г Рсг Уосггл соао&сепги сг зГсигсуаи. VI хиТогпо сћо по»гг1 

розсопо 'ђагг^го
гпгга 1а р1апс 41 =гсгпд ^а1г Ез^^иГг«. поИаеаго сса огС1-ле ег \5г1аг% 

“о! погхо 011 Тоа. Со1. ?гопге44и

;
олгго! вг опапоп! ргоге$вог>сг. 1 * Уозгга \1с.1егг^ ог

Г-
»С Топ. С^зпт; з 
пдпЈс4? <!г; Г .•■'.‘.сог

:

17I

Сл. 84. — Факснмил телеграма ппуковника Б. Фронтедуа Јововићу.

У страховитим италијанским „растреламентима” Јово- 
вић, као и остали четнички команданти, учествовао је као 
најпослушнији извршилац. наредаба о крвавом „чишћењу 
терена”. Тако, на пр. командант 81 батаљона М. В. С. Н.

21
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(црних кошуља), у наредби бр. 2212 од 11-УШ-1943 наређује 
Јововићу да се јединицама 81 батаљона М. В. С. Н., четом 
експлоратора, X. четом Митра и са „црногорском полици- 
јом” изврши „акцију чишћења” у зони Балог Барча.

Потпуковник Бартоломео Фроитеду, телеграмом од 
19-1У-1943 наређује Јововићу: „ ...Јавио сам преко радиа 
што сте ми саопштили стоп Нећу да ви и ваши малобројни 
останете сами стоп Борећи се, ако је потребно, потпо- 
могнути од наших борних кола повуците се само на Стојко- 
вац кота 1369 стоп На вашем десном крилу наћи ће се ба- 
таљон Луковски под командом пуковника ЂУКАНОВИЋА 
на Топлом Присоју.кота 1280 ... известио сам Ђукановића 
да се споји са вама својим левим крилом... иаши бацачи и 
топови осигураће ваше лево крило. (сл. 84),

Овај докуменат показује колико су се четници под ие- 
посредном командом Драже Михаиловића који се тад нала- 
зио у Црној Гори припремајући у заједиици са Италијанима 
и Немцима четврту офанзиву против велике ослобо!)ене те- 
риторије Југославије, били саживели са окупаторима и по- 
стали једно, имајући заједничку команду и исти циљ (гу- 
шење Народно-ослободилачке борбе и уништења нашег 
народа). То, осим многих других докумената доказује и 
писмо потпуковника Фронтеде, команданта, III. батаљона 
48 пеш. пука: „Г. Пуковник ФЛАМИНИНИ командује нама 
Италијанима и националистима (тј. четницима Драже Ми- 
хаиловића).

Сви Дражини „националисти” сарађују са окупаторима 
у свим злочинима против народа. Тако у писму од 3 јула 
1943 — XXI командант Војне команде места — Даниловград, 
ЂИЛМО ЗАТОНИ, наређује Јововићу: „... Да се живал* 
Каменика са својом стоком домами на испасишта најближа 
нашим месним командама”. — И Јововић је на то пристао. 
Тако су четници били ти који су нагонили народ у близину 
Италијана, да га они могу пљачкати и убијати.

О злочинству у истом смислу говори писмо које су 
Ј. Н. Јововићу писали Коста Ф. Бабић, Јанко П. Јововић, 
Драгутин Филиповић, Петко М. Брајовић, Трипко Ј. Фили- 
повић, Живко Бабић и Радован Ивковић, које је он хтео 
предати окупаторима и који му пишу: „ ... Примили смо 
наређење да се данас 21-VII т. г. јавимо вама, ради упући- 
вања италијанским властима, А ... ви сте нам дали братску 
и официрску ријеч да нас нећете предати окупатору”. За-



а ш $
[ , РШШГ $ 3

9
Саоиштење бр. 30Ј

тим га обавештавају да ће се „склањати од окувддарт”, а 
Ј. Н. Јововића, који је ловио наше људе да ои

■

. сигурно и од
их изручио Италијанима.

Јововића италијански команданти стално позивају на 
састанке. Резултат тих састанака је интернираље и стрељање

Наводимоневиних људи, паљења кућа, пљачка имовине. 
само један пример из докумената које је прикупила Коми- 
сија за Цр«у Гору: ,,У селу Дужима 1 јуна јединице диви- 
зије „Ферара“ интернирале су 15 стараца, 50 жена и 65 
дјеце... Запалиле су 115 кућа, 90 штала и 80 колиба; 
опљачкале: 4.000 оваца, 600 говеда, 150 коња, 200 кошница 
меда, 1000 кокошки као и многе друге ствари и уништиле 
љетину за 90.000 кгр. жита, 180.000 кромпира и 400.000 кгр. 
сјена. Стријељале су 17 мирних грађана, већином жене, 
Д.јецу и старце. У италијанским злочииима у овом селу узели 
СУ учешћа као потстрекачи наговорачи четници Драже Ми- 
Хаиловића: БОШКО АГРАМ из Никшића, ЈАКОВ ЈОВОВИЋ, 
капетан из Брда и ДУШАН МИЛАТОВИЋ, капетан из Бје- 
лсшавлића.”

I
*

.

Слично, па и горе, било је у свим другим крајевима 
Црие Горе, а злочинац ЈОВОВИЋ цинички пише претседнику 
струшке општине: „Часни окупатор који са нама поступа 
Јзише него човечански дао нам је одрешене руке за нашу 
унутрашњу управу ...”. — невину.

За све те услуге, за проливену крв, за омогућену 
пљачку, за помагање борбе против нашег народа Италијани 
Јововићу и осталим четничким командантима дају лире и 
интимно кореспондирају с њима. Тако командант 47 пеш. 
пука крваве дивизије „Ферара” пише: „Драги Јововићу 
одговарам на твоје писмо, врло драго итд. Са много срдач- 
них поздрава Ђузепе Рошол-и.”

Али други, мање деликатни, измећарство свих изда- 
јица називају правим именом. У једном писму Јововићу, у 
коме се четницима ускраћују неке повластице командант 
XXIV. батаљона краљ. карабиниера пише: „Службу можете 
наставити ... (Ил сервицио потуе континуаре ...”).

А кад су у борби с јединицама НОВ Италијани морали 
да беже четници су им осигуравали повлачење, о чему го- 
вори писмо ђенерала БЛАЖЕ ЂУКАНОВИЋА Ј. Н. ЈОВО- 
ВИЋУ: „Драги Јакове, због настале ситуације и обавештења 
са ваше стране Италијанима је даљи боравак у Бјелопавли- 
ћима немогућ, треба их у току ноћашње ноћи или најдаље

2Г
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сутра у вече пребацити преко Пипера за Васојевиће... Са 
овим се сагласио и пуковник (Б. Станишић)”.

Тако су нспратили своју браћу по оружју и злочиннма 
и дочекали Немце, који су запосели територију Црне Горе 
што су је држали Италијани. Четници Драже Михаиловића 
одмах су се наравно повезали с њима, идући за својим опу- 
номоћеним командантом БАЈОМ СТАНИШИЋЕМ, који се 
прво бојажљиво, а затим потпуно отвореио нуди и Немцима 
као савезник у борби противу устаника Црне Горе, у тој 
борби која је, како ои у једном оригиналном писму каже, 
одувек била једина коју он води:

„Господину
ЈЕВРЕМУ ШАУЛИЋУ 
Претсједнику општине

НИКШИЋ
Драги Јевреме,
Ја сам устао у борби противу комуниста у фебруару 

прошле године. Главни ми је био задатак да и даље водим 
борбу противу њих. И данас, послије свих ових догађаја, 
стојим на истом становишту, те сам у вези овог мог гле- 
дишта, издао налог .свим мојим јединицама да никако не 
нападају на немачке војнике, који се крећу по овој тери- 
торији.

Ако нађете за потребно молио бих вас да одете код 
командаита немачких трупа у Никшић или у околину и да 
му саопштите ову моју одлуку и објасните мој став, као и 
то да их замолите да нас не сметају у овом започетом послу.

Пријателзски Вас поздравља,
Пуковник 

Бајо Станишић”

Као Бајо Станишић и сви остали четници Драже Ми- 
хаиловића, и Јововић се спреже с Немцима, јер му је све- 
једно: и Немци уништавају наш народ као и Италијани, и 
Немци спречавају и ометају ослобођење нашсг иарода као 
и Игалијани дакле су на истој линији као Дража Михаило- 
вић и његови четници.

У писму Фелдкоманданту генерал-мајору КАЈПЕРУ — 
Цетиње, Јововић вели: „Нарочита ми је част указана Вашим 
поверењем, пажњом и признањем које сте ми показали за
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Iмоју борбу против комунизма. Захваљујем на великој пажњи 
што сте ми поверили команду над четничким одредима”. 
Јововић мисли да Немци треба да поклоне пуно поверење 
четницима „... своме данашњем часном сараднику у борби 
против комунизма”, који је „прихватио искрено и поштено 
витешки” пружену руку за заједничку борбу против кому- 
низма. И он тражи од окупатора за борбу против свог вла- 
ститог народа: „пружите нам животне потребе и ратни ма- 
теријал, дајте власт у руке наше”. Он се брине да олакша 
положај немачке војске: „Ускоро... наши ће људи прела- 
зити к њима... У том случају наступиће неизоставно крах 
националног покрета, а тиме ће настатн веће тешкоће за 
немачку војску”. — Јововић моли генерала Кајпера „да се 
четничкој команди, у сагласности са немачком војном силом, 
оставе потпуно слободне руке у погледу уништавања кому- 
ниста на целом подручју Црне Горе”.

Јасно је да су Немци врло радо пристали да им ова 
четничка чудовишта помогну у уништавању нашег народа. 
Јововић је без милости стрељао сваког ко му је изгледао 
сумњив, а нарочито је био немилосрдан према борцима На- 
родно-ослободилачке војске. Тако је, на пр., утврђено да је 
у пролеће 1944, у борби НОВ против. Немаца, ударио нашим 
једипицама иза леђа, заробио Вукашина Аграмовића, из 
села Штедима, општине Кочанске, среза Никшићког, са 6 
другова и после мучења све их стрељали. —

У заштити Вермахт-а злочинац Јововић је жарио и 
пало. И та „витешка сарадња неокаљаних вредности и 
хероја” са немачким окупатором била је толико претеране 
ревности, да су сами Немци морали да заустављају руку тог 
крвника. Актом од 25-УН-1944 немачка команда места Да- 
ниловград обраћа се Јововићу:

„Врло хитно! Г:осп. капетану Ј. Јововићу — Косови Луг.
Г. потпуковник Фришлинг моли вас да на сваки начин 

прекинете са даљим стрељањем. Ближа обавештења ускоро. 
Он вас такође моли да ово доставите г. Ђукановићу. По- 
ручник Хинеке ком. места”. (сл. 85).

Али ие само да су Дражини верни официри, чак и по 
мишљењу најкрвавијих Хитлерових слугу претеривали у 
крвничкој ревности убијајући свој народ, већ су гдешто 
потпуно замењивали окупатора, и окупатори их само „по- 
магали”. Тако се злочинац капетан Јововић на помоћи за-
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хваљује фашистичком генералу злогласном гувернеру Црие 
Горе Пирци-у Биролиу писмом (939'11—29-У-1942), које му је 
лично предао: „Ја и сви . моји другови — националисти 
захваљујемо Италијанској војној сили за величанствену 
помоћ која нам је указана”.

Да је Јаков Н. Јововић само један од многих, да је 
био само карика у ланцу једног система који је издају свог 
народа и сарадњу са окупаторима сматрао као основну 
„смерницу” свог деловања, а све по директивама Драже Ми- 
хајловића и његових опуномоћеника, сведочс многи доку- 
менти који говоре да Јововић ништа није радио на своју 
руку, да је примао наређења ако не увек лично од Драже 
Михаиловића, оно увек од личних опуномоћеиика Драже 
Михаиловића, ђенерала БЛАЖЕ ЂУКАНОВИЋА и пуковни- 
ка БАЈА СТАНИШИЋА. То се види из досад цитираних 
докумената, али ћемо навести још неке.
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Сл. 85. — Факсимил наређења пор. Хинекеа Јовооићу да обустави
стрељаље.

Тако у оригиналном писму неком Стеви, 16-111-1943, 
Јововић пише: „ ... Био сам и код Баја. Реферисао сам му 
и био је потпуно задовол^ан... Бају се нобичио свидио мој 
говор држан преко радиа. Молим те реци г. Бјађију да га у 
свему донесе у следећем броју „Гласа Црногорца”. То је 
Бајова жеља . . Кажи мајору Кековићу да приступи форми- 
рању батаљона и да га транспортира за Даниловград (Ита-
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лијанима) као што гласи Бајова депеша коју јс јуче послао 
г. Ђукановићу”.

У писму пуковнику Станишићу, без датума, Јововић 
пише: „Примио сам Ваше наређење о организацији и уџу* 
ћивању четника и одмах приступио његовом извршењу”.

28-У-1943 Јововићу пише БОГДАН ПАВИЋЕВИЋ: „Мо- 
лим Вас да одржавате што чешћу везу помоћу извештаја 
са ђенералом г. Ђукановићем који ће преко Лубарде изве- 
штавати г. Мориа, и тако исто и са пуковииком г. Росколијем 
одржавати сваког дана везу”.

Депешом од 4-У-1943 Јововић тражи хитно састанак 
са ђенералом Ђукановићем, да расправе „извесне ствари 
веома важне и од пресудног значаја”.

Актом О. бр. 4 од 17-IV-1943 упућеним команданту 
„националистичких трупа” генералу г. Блажу Ђукановићу, 
Јововић моли да се изврши мобилизација, јер је „изгубио 
велики број људи” Ђукановић најспремније пише коман- 
данту Бјелопавлићког одреда и команданту места Данилов- 
град: „На тачно и најхитније извршензе”.

Јасно је да је злочинац Јововић био под директном 
командом Дражиних опуномоћеника. А да су генерал Блажо 
Ђукановић и пуковник Бајо Станишић Дражу Михаиловића 
обавештавали о свему и примали непосредно или- посредно 
од њега наређења, сведоче поред горе наведених још и 
ммоги документи које Државна комисија има и које ће уско- 
ро објавити у обилној књизи: Документи, 1 О издајству 
Драже Михаиловића.

На основу горе наведених докумената и других сведо- 
чаистава Државна комисија утврђује за тешке ратне зло- 
чинце: Италијане — пуковника КАРЛА РОСИ-А, генерала 
МОРИ-А, пуковника ФЛАМИНИНИ-А, пуковника ЂУЗЕПА 
РОШОЛИ-А, команданта 47 пеш. пука дивизије „Ферара'* 
потпуковника ФРОНТЕДУ БАРТОЛОМЕА, команданта 111. 
батаљона 48 пеш. пука, ЂИЛМА ЗАТОНИ-А, команданта 81 
батаљона „црних кошуља“, капстана ПЕПАТИ-А КЛАУДИЈА, 
команданта батаљона „црних кошуља“, капетана МОРО АР- 
ТУРА, команданта чете 72 батаљона „црних кошуља“; Ием- 
це: генерал-мајора КАЈПЕРА, фелкоманданта Црне Горе; 
оберстлојтнанта ФРИШЛИНГА, официра немачке во]ске у 
Цриој Гори; оберлојтнанта ХИНЕКЕ-А, команданга места 
Даииловград; »издајнике и убицс нашег народа: ДРАЖУ 
МИХАИЛОВИЋА, министра избегличких влада и коман-
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данта злогласне „Југословенске војске.у отаџбини”; БЛАЖА 
ЂУКАНОВИЋА, претседника „Националног одбора на Це- 
тињу“, пуковника БАЈА СТАНИШИЋА, Дражиног војног 
претставника у Црној Гори; пуковника ЂУКАНОВИЋА, 
команданта Луковског.. батаљона; ЈАКОВА Н. ЈОВАНО- 
ВИЋА; капетана; мајора КЕКОВИЋА; капетана КНЕЖЕ- 
ВИЋА; четничког официра ЂУРИШИЋА; ЗЕКОВИЋА ДУ- 
ШАНА, команданта четничког батал^она; ТОМАША Б. 
ГРУЈОВИЋА, команданта Пиперског националног батаљона, 
БОГДАНА ПАВИЋЕВИЋА; и ВУКАЛА ВУКОТИЋА, четии- 
чке официре.

Државна комисија сматра да сви ови злочинци и из- 
дајници морају бити кажњени за тешке злочине које су 
починили над нашим народом.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђнвање злочина окупатора 

и њихових помагача 
Д. бр. 360/45

у Беогрлду. 27 фебрулра 1945.
Претседннк Државне комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р.
професор Универзнтета

Секретар Државне комисије,
Д-р Иван Гргић, с. р.

адвокат

!



8АОР8ТЕШЕ ВР. 31
Бггаупе кош1б1је 2а и(угс!1уапје 21оНпа окира!ога 

1-пј1ћоу1ћ роша^аса

Оокитепи кој1 б!оје ргес! Огхаупот котшјот ^оуоге 
с!а $и, ка)о и с!ги^Јт тпобоиасЈопа^пЈт оћ1а$ита па$е сЈгхауе, 
окира!:оп па§Н уг1о геупозпе рота^асе и угзепји г1обЈпа пас! 
пабјт пагосНта 1 и згеги Бегеубкот 1 №уот Рагаги. Јоб и 
^гетепи ргес!га1:пе Ји^обЈаујје б јес!пе б^гапе уеНкобгрбко 
и^пје!:ауапје а1ћапбко§: 21*у1ја оуо& кгаја, а б с1ги&е уеНкоаћ 
1зап$к1 1ајп1 »котке!« робејаН би кНси о^гоупе тггпје 12тес1и 
Агпаи1:а 1 бгћа. Та кПса бе гагуПа, роб1е $1ота Ји^о$1ау1је, 
и тес1ибоћп1 роко1ј, р1јаски 1 ра1јеу1пи, гагите бе га гасип 
окира!ога 1 па пјШоу гт&. I Уос1е и оу1т 21ос1п1та, коЈ1 би 
бе рос! окирасЦот уг§Ш паП пагосНта оуо&а кгаја, би оп1 
1$и побЈосЈ уеПкоа1ћапб1:уа, оПпобпо уеНкобгрб!:уа и ргес!- 
га(:пој Ји^об1аУ1Ј1.

Тако, АС1Р НА021АНМЕТ0У1С-Ви1ЈТА, Шуб! јегегоу- 
бкј роб1ап1к 12 ћЈоУо^ Рагага, кој! је јоб гапјје ћ10 и 1:ебтт 
уегата ба а1ћапбкјт котИе1:от, осЈтаћ ро карНи1ас1Ј1 Ји§:о- 
б1ау1је Пао бе па робао. Ро^рото^пШ окира1:огбк1т у1абита 
— каПјапбкЈт 1 пета^кјт, ибрео је с!а .око беће окирј $уе 
тгаспјаке 1 пергјја!:е1је бгр$ко§: пагос1а ј са розипе б1гаћ 
1 1гере1: га бу'е пагосЈе бапПгака 1 Ме1оћјје. РгШгао је г1о&1а$- 

“ по^ АНМЕТА ОАС1Ј, ко&а је роб1ау1о га бгебко^ пабеШШа, 
ћосјги КАМ12А РАЕЈЕУСА, бУо&а гатје^ рг1ја1е1]а 1 котра- 
пјоиа ЕЈ1ЈРА иАЛСА, гаИт ОбМАНА 02АНЕРЕИ01СА, 
пекасЈабпје^ уекробесППка-ће&а, пајгас! рокуагепо^ ће1о§аг- 
сЈејса 1 рогпа!:о& геакс10пага 1 тгаспјака УЕА01М1КА 20ЕА- 
ТАКЕУбКОС, ко&а ]е роб1аУ1о га гатетка пабе1тка бгега.

ТЈг росЈгбки оуе 'б\го]е ћапсШбке Пгигте, АС1Р ВЕЈ1ЈТА 
]е рос! окгП]ет окира!ога росео б1б1ета!:бк1 бргоУосШл зуо]и 
12с1а]п1ски роНћки. УеНкобгрбк1 ]егегоуас ро$1ао ]е рос! !а- 
ЈНгтот уеНкоа1аћапбк! Уе1е1г(1а]п1к. Као рг\ч пеосИогап

|
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гада(ак 1з1о је: $гего\;е с1е2еубк1, б^ауЈСкј ј бјешскј, као бгехоуе 
паз1апјепе ргекхпо тибНтапбкЈт /ау1јет, ргјројкј 1ако 
хуапој »УЕиКОЈ А1ЛЗАН1Ј1« — ко1оп1јј ГабЈбНСке ИаНје. 
Оа 1)1 оуај гас!а!ак то§ао розИа, В1ји(:а је окирјо беђј бПспе 
12с1ајп1ке I г1оИпсе 1 ођегђесНо ротос аШапбке тШсце 1 пе- 
таскНг окира(:ога.

Рпи ак( пје^оуе 12с1ајп1ске ро1Шке ђПо је пагаПпјаСко, 
ргоПупагоЈпо угасапје Геи<Ја1по§ ргауа сектНпе \ иброб(ау- 
1јапје ће§о\;а(а, 1ј. згесЈпје^ уека. Рг12тапје о\ик тгаспјћ 1 
бгебпјеуекоУП1ћ иб(апоуа Аб1Р ВЕЈ1ЈТА је 1гс1ејб1:уоуао 1 косЈ 
ЈгсЈајпШке НесНсеуе у1ас!е, гасћ се&а је Нспо 1§ао и Вео^гас!, 
ба ћ1 бе оћегћесНо ос! о(рога кос! бгрбко§ 21у1ја. АН кас! је, 
ро роуга!ки Јг Вео^гасЈа, росео бргоУоПШ и с1е1о ргауо 
се1\типе 1 ће§о\га1а, оуо је па1б1о па о^огсепје кос! бгћа, па 
ај1 би 1еге1 1бк1јиауо геаНгоуапе оуе рЦабказке тгаспе 
иб!апоуе.

Ва ћј о\Ч1 б\?оји роПЦки то§а'о пебте!апо бргоуебИ, оп 
је осЈтаћ окирјо тпо^е тибћтапе Ктоуо§ Рагага 1 окоНпе, 
а гаНт рогуао и ротос 1 ГаабИски .аЉапбки тШсЦи ба 12&0- 
\гогот с!а бе ћгап1 ос! котишз1а 1, иг загасЈпји ротепиИћ за- 
гас1тка-21остаса, 12УГб10 је 1941 &ос1. габе1јауапја, ра1јеујпе, 
р1јаске 1 тазоупе рокоЦе бгћа 1 паргес!п1ћ гос!о1јићмћ 
АЈћапаса. Рг1 ик1апјапји зуе&а паргес1по& е1етеп!а и оуот 
згеги, АС1М ВћЛЈТА је за буојјт загасЈшата ћш петНозгсЈап 
како и ргесЈигЈтапји НгазИспЈћ 21рс1паск1ћ тега ргоИу пагосЈа, 
1ако Јб1о и копзсепји з\мћ то^исШ гШсчпаскЈћ ог^ашгааја, 
\ојт'ћ 1 роЈШскШ, окира!ога. ВћЛЈТА је роге<Ј зуојјћ Гогта- 
сјја ироГгеШо ргоНу пегазПсепо^ пагосЈа 1акогуапи »тизН- 
тапзки тШсЈји«, бсћи1г- роћсјји \ бб - 1гире. бргоуосНо је 
пазПпи тоћШгасЈји, \ рп 1от ко зе тје ос!агуао, ћЈо је Ш 
ићјјеп Ш робЈа! и ћЈетаски, ВогзШ гисЈпПс Ш Тгерси па гасј.

Оа ћј з1апо\'Шб1\'’0 з!о \изе габ1газШ, о\'е иШсе пагосЈа зи 
росН^1е сЈуоја \'еза1а — јесЈпа па &1а\'п!0!гп 1г^и и \То\'от Ра- 
гаги, а сЈги&а и згеги б!аУ1скот и би\;осЈо1и.

От* зи осЈггауаП, кас! јт је 1о 1гећа1о, уеги за се1п1СЈта 
Огаге МЈћаПоуЈса, ЈтаН ро!рип об1опас па МПапа КТесНса 1 
пје&о\'и \'1асЈи ј.па уеПкоаШапзкј козоубкј копп1е1, когЈбГесН 
саз јесЈпе саз <Јги&е и зргоуосЈепји ЈгсЈајшске \ ићПаске роН- 
ике. УгзШ би себ!а ба\;е1о\'апја за сеПискЈт рг^асЈта као 
б!о је Т1НОМ1К бАККОУ1С \ за ИесНсеуЈт &епега1от Јотсет, 
рикоупПсот НесНсет \ 0б1аИт и сПји гајесЈпЈске ћогће ргоИу 
1\Таго<Јпо-оз1оћо<ЈПаско& рокге!а, ра зи и 1и зугћи гајесЈпЈбк!



371баор&епје ђг. 31

бргоуосИН ј пабПпи гпођЈНгасЈји. Ог&ашгоуаП зи сНЈауи јес1пи 
шге2и ро1ШбкЈћ 1 брјјипбкјћ уега и 5апс12аки, А1ћап1ј1, КобО\'и 
1 бгћјјј. (Јк1апјаН зи бУе гос!о1јиће којј $и 1ћ и ро$1и оше(:а1Ј, 
ра би $а ЈгПајпЈсЈша бгеха §1а\чско& ог&аш20\;аП ић1$1\;.о о$аш 
ро§(:епЈћ ј и§:1ес1пП1 ^гасЈапа, бЈшраНгега Нагос1по-об1оћосН1аЈ:ке 
ћогће. Мес1и оујша ћПа би сеНп Натга&јса, а ић1б(:\;о је 
12\'Гб1о рохпаи гПко\;ас В1КО ОКЕбЕУ1С, јхугбпј ог§ап оуе 
гагћојпјске ћапс!е. 1Јброб1ауШ $и \;еги 1 багаПпЈ‘и $а »бресј- 
ја1пош роПсЈјош« роша/.иа је и пјепој брјјипбкој б1и2ћј 1 $а- 
гасЈијиа па 1ај пасјп §1о би ЈгсЈауаП ројеШпа Нса ит. ро[угс1и 
с!а $и јш рогпаи као кошипЈбИ. Опј $и ћШ и 1е$прј \;е21 $а 
Себ1аро-ош с1об(а\;1јајисЈ ши рос!а(ке о тпо&јт Ната, б\;ој1ш 
ргоИуцјсЈта, се$(о сак I пе\;ше 1а2по орГигијиа.

Ог&аш2о\;аП $и »тШсЈји« ј о$(а1е Гогтасјје, к.оје $и 
\;ос1Пе ирогпи ћогћи рго^у Нагос1по-об1оћос1Паске \;ојбке $уе 
с!о по\;етћга 1944, кас!а $и 1*ћ бпа«-е \агос1по-об1оћос1Паске 
Уојбке гагћПе 1 обЈоћосЈПе Г\То\;ј Рагаг ј о$Га1а росЈгисја и којјша 
зи уг$Ш г1оапе.

На обпоуи шпо§:оћгојпП1 2ар1епјеш’ћ јаупјћ сЈокишепаГа, 
игајашпо .̂ пјШоуо^ орћшуапја, 1бкага бУесЈока 1 пагоско 
јбкага Нибке Огагапша, а^епГа СебГаро-а, којг ]е и Гош" $\гој- 
б!\;и ћјо сЈоћго ирогпаГ $а пјШоуш! 12<1а]п1ск1т гас1от 1 тге^от 
уега, 1е 111021 б\;ако§ ро]есћпса и о\;от 21осЈпаскот ро$1и, 
Ог2а\’па котјзјја иГугс1ије ћп;бе§ ]еге20\;бко§ ро$1ап1ка А(МРА 
ИА021АНМЕТ0У1СА-Виити, ћосЈги КАМ12А РАЕЈЕУСА, 
АНМЕТА ОАС1Ј, ЕЈ1ЈРА иАЛСА, ће,?а ОбМАИА 02АНЕ- 
РЕ1\01СА, УћА01М1КА 20ћАТАКЕУбК0С, ОЈ1КА ОКЕбЕ- 
У1СА, сеГшско^ \;о]уос1и Т1НОМ1КА бАККОУ1СА, песИсеубко^ 
&епега1а ЈОН1СА 1 рикоупПса ИЕ01СА, као 1 б\;е п]Шо\;е пе- 
робгеПпе багас1пјке, га Гебке 12(ја]п1ке 1 гаГпе 21оапсе, 1е бтаГга 
с1а тогаји ћШ бГго^о ка2пјеп1.

ОК2АУ\А КОМ151ЈА 
га и(уг(Пуапје г1обта окира(ога

ј п.пкоуШ рота^аса 
0. Нг. 377/45

1Ј Всо^гаЈи, 1 таг(а 1945.
Рге1бес1тк Бггаупе кот1б’је, 

Ог. Оизап \ес1е1]коу*к^ §. г. 
ргоГезог 1Јп1уеггие1а

бекгеГаг Пггаупе котЈбме, 
Ог. 1\;ап Сг§;1с, $. г. 

аЈуокаС{

I



САОПШТЕЊЕ БР. 32
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

Када су Немци доживели стаљинградску катастрофу, 
увиђају да је њихова победа о којој су са толико сиг^фно- 
сти говорили, у питању, и да може доћи време да одговарају 
за злочине које су починили. Зато* одлучују да уништавају 
трагове својих зверстава чије су се жртве попеле на мили- 
оне, и то на тај начин што ће лешеве обешених, претучених, 
стрељаних, загушених спалити на ломачама или у модерним 
пећима, крематориумима, фабрикама смрти, а уз лешеве да 
спале и масе полуживих па и живих људи.

Те пећи Немци граде свуда. Совјетска, пољска и наша 
саопштења о злочинима Немаца изнела су на јавност сву 
грозоту масовних немачких злочина у логорима Украјине, 
Белорусије, Пољске, Југославије, — у Дахау, Лублину, Мај- 
данеку, Јасеновцу, Аушвицу и др.

Огроман број побијених наших људи на Бањици, Ја- 
јинцима и Сајмишту захтевао је радикално решење, и зато 
су немачки окупатори одлучили да се у београдском Бањич- 
ком логору и у логору на Сајмишту изграде злогласни кре- 
маториуми. Из докумената које има Државна комисија види 
се да се мисао о потреби грађења тих фабрика смрти у Бео- 
граду јавља у немачким злочиначким мозговима у првој «по- 
ловини 1943.

• Сви радови око извођења овог плана поверавају се 
КРАФТУ, хауптштурмфиреру СС-трупа, шефу СС привредне 
групе Ц — грађевинарство — при вишем „СС- и полициском 
вођи за Србију”; а он само извођење и надзор над градњом 
поверава шефу Баулајтунг-а надзорном инжињеру ХЕРМА- 
НУ ПЕНЕ-У.

Августа 1943, ПЕНЕ позива предузимача АЛЕКСАН- 
.ДРА ДУХАНОВА из Београда, и тражи од њега да изради
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један крематориум на Сајмишту. Предлаже да се поред пра- 
1)свинског посла прими и -испорука гвоздених делова са- 
мих пећи, иапомињући да се ти делови не могу набавити у 
Немачкој, јер би се за њихову израду морало слаги гвожђе 
из Орбије, што је незгодно како због хитности <посла, тако 
и због транспортних тешкоћа. Предајући му један елаборат 
фирме X. КОРИ из Берлина, препоручује му да на основу 
приложених планова изради свој предрачун за грађевинске 
радове а да се за детаљније планове гвоздених делова обра- 
ти поменутој фирми. И ДУХАНОВ прихвата читав тај од- 
вратни злочиначки посао. Једним писмом од 28-УШ-1943 он 
моли ту фирму да му изради детаљан .план гвоздених делова 
за крематориум.

И с правом се Духанов обраћа фирми X. КОРИ, д.с.о.ј., 
Берлин, Деневицерштрасе бр. 35, Јер се она специјализовала 
у прављењу пећи за спаљивање милиона људи у немачким 
фабрикама смрти. То се види из елабората те фирме који је 
18ЛМ943 упућен 'канцеларији вође СС целок.упног Рајха и 
шефа иемачке полиције, а на руке инжињера ВАЛЕРА, Бср- 
лин,' Лихтенфелд — запад, унтер ден Линден, бр. 126-135. У 
том елаборату фирма-Х. КОРИ даје предрачун за израду 
двеју пећи за СС у Нојенгамену, препоручујући се израдом 
чувемих пећи у Дахау и Лублину, које су већ прогутале ми- 
лионе људи и тако доказале солидан рад својих градитеља. 
Приложени су планови и тих иећи. План Ј .бр. 9128 Берлин 
— 12/У-1942 претставља четири пећи за концентрациони ло- 
гор у Дахау, -а нла-н Ј. бр. 9080, БерлИн — 31ЛН-1943 прег- 
ставл>а злогласне пећи у заробљеничком логору у Лублину— 
Мајданеку у Пол>ској. У тим пећима, чији цртежи тако на- 
ивно изгледају, спаљено је више од два милиона жртава 
немачког фашизма, људи, жена и деце из Пољске, Совјет- 
оког Савеза, Југославије и осталих земаља.

Проучивши све те елабораге ДУХАНОВ се обраћа БО- 
РИВОЈУ ПАЛзИЋУ, сопсвенику браварске радионице у Ку- 
мановској ул. бр. 3, са којим је био у пословним везама, мо- 
лећи га да преко свога сина ПЕТРА, који се налази у Берли- 
ну, добави од још које фирме -планове за гвоздене делове. 
А ПАЛ^ИЋ је требао да узме на себе израду тих делова. И 
заиста, из писма фирме ДИДИЕР ВЕРКЕ А. Д. Берлин, Вил- 
нерсдорф, Вестфалише Штрасе бр. 90 од 25УШ-1943 упу- 
ћеног Паљићу видимо да је фирма на основу усменог разго- 
вора са ПЕТРОМ ПАЉЕВИЋЕМ сазнала да је БОРИВОЈУ 
поверено да у друштву са једним архитектом (Духановим)
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изради нећи у једном већем логору за рачун београдске 
формације СС, и да је фирма вољна-да му изради детаљне 
планове. Постигнут је споразум, и фирма, уз назначење 
„Пећи за СС Београд<;, доставља 15-Х1-1943 преко фирме 
„Стандард” планове Палшћу уз наллату 12.000.— динара 
које ПАЉИЋ узи.ма од ДУХАНОВА, а овоме предаје 
планове.

Планови садрже детаљно израђене скице како грађе- 
винских тако и гвоздених делова пећи, „најобичнијих и нај- 
јефтинијих те врсте‘:, како сама' фирма каже, али способних 
да нретворе у пепео певннс жртве и тако униште сваки траг 
извршених злочина. Ту су означени: уздужни и попречни 
пресеци пећи/ делови од шамота и обичне цигле, место где 
се врши само спаљивање, огромне пећи за-сагоревање кокса 
и димњаци који разносе дим и смрад на све стране; предви- 
ђени су вагонети <на којима се лешеви,}-бацују у пећ, гвозде- 
на врата пећи и решетке на којима се жртве претварају у
пепео итд.

Крематориум се имао поставити на улазу у Сајмиште са 
савске стране, поред бившег моста. Што се тмче радне снаге, 
Немци су предлагали да се употребе сами затвореиици, исти 
они који би доцније били спаљени.

ДУХАНОВ израђује планове и предрачуне, али се Нем- 
цима чини сувише скупо. ПЕНЕ тражи нешто најједностав- 
није и најјевтиније. Почињу погађања између Духанова и 
Немаца. Не.мци сад хоће да се кремагориум гради и >на Ба- 
њици. Међутим, нема ни потребног материјала, а Немци иа- 
стоје да се крематориум као „врло хитан“ изгради што пре. 
Они чак покушавају да и сами нешто ураде у сопственој ре- 
жији: купују старе цигле и одвлаче их на Бањицу, дг< би у 
у Бањичком логору изградили крематориум. Напослетку 
праве нове планове, један, под II 1944 за Бањицу ,а други 
под 7 Ш-1944 за Сајмиште. Почетком априла Немци јављају 
ДУХАНОВУ да је шлепом из Немачке стигла специјална 
шамотна пећ. ДУХАНОВ се тада обраћа ПАЉИЋУ и тра- 
жи предрачун за гвоздене делове, и Паљић му га доставља 
под 2-1V-1944. Све је, дакле, спремио да се приступи послу, 
да најзад Београд постале двоструки Мајданек, двоструки 
Дахау.

Међутим дошла је 1944 година, са појачаном народно- 
ослободилачком борбом у Србији, која је из темел»а пољу- 
љала окупаторе и њихове помагаче у Србији, па је пол>у- 
љала и дал^е привођење у дело крематориума на Бањици и
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Сајмишту, те хитлеровске „индустријализације” немачких 
масовних злочина над народима Југославије. Из преписке се 

ч види да су СС-овци и гестаповци одустали од овог свог 
зверског посла тек кад су их наши борци и црвеноармејци 
потерали из Београда.

На основу оригиналних докумената и саслушања 
Државиа комисија утврђује за злочинце који су сарађивали 
на овоме зверскоме послу грађења логорских крематориума 
на Бањици и Сајмишту: главнокомадујућег у Србији ФЕЛ- 
БЕРА, армиског генерала; шефа СС и полиције за Србију 
МАЈСНЕРА, СС-групенфирера и полициског генераллојтнан- 
та; шефа СС привредне групе Ц — грађевинарство — нри Ви- 
шем вођи СС и полиције за Србију КРАФТА, СС-хаупт- 
штурмфирера; ХЕРМАНА ПЕИЕ-а, надзорДог инжињера, 
шефа Баулајтунга; инж. ВАЛЕРА, код фирме X. Кори; упра- 
ву фирме X. КОРИ Д. с. о. ј., Берлин, Денесвицерштрасе; 
управу фирме ДИДИЕР ВЕРКЕ а. д., Берлин, Вилиерсдорф, 
Вестфалишс штрасе; инж. АЛЕКСАНДРА ДУХАНОВА, лре- 
дузимача из Београда; БОРИВОЈА А. ПАЛзИЋА, бравара из 
Београда и ПЕТРА ПАЉИЋА.

Државна комисија сматра да сви ови злочинци морају 
бити строго кажњени.

.
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ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
'за утврђивањс злочииа окупатора 

н њихових помагача
Д бр. 387/45

У Београду, 1 марта 1915. .
Претседннк Државне комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р. 
нрофесор Универзитета
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Секретар Државнс комисије, 
Д-р Иван Гргић, с. р.
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САОПШТЕЊЕ БР. 33
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 

и њихових помагача

На основу докумената које је прикупила хрватска Зе- 
маљска комисија, Државна комисија утврђује свирепа звер- 
ства која су усташе починиле над српским иародом у пра- 
вославној цркви у Глини.

Усташки зликовци, на челу са највећим крвником и 
издајником хрватског народа, д-р АНТОМ ПАВЕЛИЋЕМ, а 
за рачун њихових гангстерских господара, Хитлерових на- 
циста и Мусолинијевих фашиста, припремили су широк план 
за потпуно истребљење Срба у Хрватској и свих напредних 
и родољубивих Хрвата, путем масовних хапшења и одво- 
ђења у концентрационе логоре, путем масовних убистава и 
покоља. Иа основу непобитних доказа, сведочаистава и чи- 
њеница утврђено је да су покољи Срба у Хрватској били 
унапред припремљени, плански организовани, и да су исти 
потекли од самог поглавника и његове разбојничке владе, 
а у пуној сагласности са немачким и италијанским окупа- 
торима. Тако је котарски прртстојник из Слуња, ЕДО ЛОН- 
ЧАРИЋ, рекао православном свештенику Нику Комадини, 
пароху из Раковице, у слуњском срезу, чији је био добар 
пријате^, да се „у Хрватској ради на потпуно^ уништењу 
православља, и да је он почетком маја 1941 примио наре- 
ђење да се стрељају сви српски свсштсници и учигељи на 
подручју његовог среза”. Тако је, даље, Илија Псрић, бе- 
лежник из Вукманића, у срезу Војнић, при.мио, у отсуству 
уоташког повереника за оишт.ину, оркужницу усташког Ми- 
нистарства унутрашњих дела, у којој се, између осталог, 
„наређује усташким повереницима и властима да Срби који 
живе на територији Хрватске, сви до једног морају бити по- 
убијани”. Тако је исто утврђено да је, средииом маја 1941 
године, пре свих масовних хапшења и убистава Срба, одр- 
жан у згради нове болнице у Глини састанак усташа, на
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коме се закључило ликвидирање Срба. На том састанку 
били су присутни, поред осталих усташа, и д-р МИРКО ЈЕ- 

ч РЕЦ, адвокат из Глине, и усташки „министар правосуђа” 
д-р МИРКО ПУК. Д-р Мирко Пук одржао је том приликом 
говор, захтевајући прогон Срба. Након тог усташког 
кључка отпочели су заиста прогони и покољи Срба.

за-

Не само да су на тајним састаицима и путем повер- 
лшвих окружница усташке власти наређивале и припремале 
покоље Срба, већ .су то чиниле и јавно, путем зборова и 
к' ферснција, путем штампе и радија. Тако је д-р МИЛО- 

АН ЖАНИЋ, претседник усташког законодавног пове- 
рсништва, на великој јавној усташкој скупштини у Новој 
Градишки, одржаној на дан 1 јуна 1941, рекао јавно и пред 
целим скупом: „Ово има бити зе.мља Хрвата и никога дру- 
гога и нема те методе, коју ми нећемо као усташе употре- 
бити, да начинимо ову земљу збиља хрватском и да је очи- 
стимо од Срба, који су нас стотине годинз угрожавали и који 
би нас угрозили првом згодом. Ми то не тајимо, то је поли- 
тика овс државс и то кад извршимо, извршит ћемо само оно, 
шго пише у усташким начелима”. („Нови лист”, од 3 јуна 
1941, стр. 3). Исгога даиа, на манифестационој скупштини 
баш у самој Глини, д-р МИРКО ПУК, мииистар правосуђа, 
изговорио је следеће речи: „У повелш цара Леополда стоји 
написано, да ће ти елементи, који су к нама досед>ени, отићи 
натраг, кад за то дође вријеме. Сада је то вријеме дошло, 
јер иародна пословица каже „Или ми се уклони, или ми 
се поклони” („Нови лист”, од 3 јуна 1941, стр. 5). Јуна 8, 
1941 године, на усташком збору у Вуковару, д-р МИЛЕ ВУ- 
ДАК, усташки доглавник, одржао је говор, у коме је 
крају рекао: „А што се тиче Срба, који овђе живе, то и 
иису Срби него дотепенци с истока,'које су као трхоноше 
и остале слугане довели Турци. Они су уједињени само пра- 
вославном црквом, а ми нисмо успјели да их асимилирамо. 
Међутим нека знају, да је наша лозинка: „Или се поклони 

(„Иови лист”, од 9 јуна 1941, стр..4—5). Јуна 
24, 1941 годинс говорио је у Слатинском Дреновцу АНТЕ 
ЈАКАША, изасланик главног усташког стана из Загреба, 
је том приликом рекао: „Поручујемо ми усташе скупа са 
нашим Поглавником свим тим нашим „гостима”, па и овима

(„Нови лист”,

!

на

>> >>или уклони

на

у Дреновцу: „Бјежте псине преко Дрине 
од 25 јуна 1941, сгр. 5).

Сви ови говори јасно и недвосмислено доказују да су 
покољи Срба били унапред припремљеии, да су њима руко-
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водили највиши и најодговорнији чиниоци такозване „Неза- 
висне Државе Хрватске”, а по директивама окупатора.

Међу свима злочинима извршеним од стране усташа 
над српским народом у Хрватској издваја се, као један од 
најсвирепијих и најјезивијих, како по начину, тако и по 
месту извршења, онај масовни покољ Срба мушкараца у 
православној цркви у Глини.

У другој половини јула месеца 1941 године глинска 
црква, која је била једна велика и лепа грађевина, служила 
је усташким зликовцима као једно ново одељење затвора. 
У православну цркву у Глини усташе су доводили све оне 
Србе које нису могли да сместе у препуне просторије сво- 
јих затвора. Тих дана усташе су хватале Србе мушкарце по 
срезовима Глина и Вргин Мост. Тако је похватано на хи- 
љаде Срба из општине Вргин Мост и Чемерница, а исто 
тако, ма да нешто мање, и из општине Бовић и Топуско. 
Похватано је тада доста Срба и из Класнића, у срезу Глина, 
и из других села тога среза. Сви ови похватани Срби од- 
ведени су у Глину. Неки од ових вођени су у затвор, али су 
неки вођени непосредно у глинску цркву.

Андрија Шолнековић, електричар из Глине, саопштио 
је следеће: „Ја сам у мјесецу српњу, могло је то бити пред 
конац мјесеца, видио како аутобуси довозе Србе у глинску 
цркву. Чуо сам приповиједати да су већином из Вргин Мо- 
ста и. Топуског и да су вођени тобож да иду на покрст, па 
су имали уза се и таксене марке по 25 куна односно новац 
за покрштавање.”

Драган Бакић, земљорадник из Чемернице, приказао 
је у свом саслушању на који су начин исти Срби ухваћени: 
„На 1 и 2 август (?) 1941 године, прогласио је по свим се- 
лима општине Чемерница општински начелник ЖИВЧИЋ 
ЈОСИП, да сви Срби-мушкарци у старости од 16—60 година 
морају на 3 августа 1941 године, неизоставно доћи у Вргин 
Мост, где ће их дочекати римо-католички жупници и пре- 
вести их у римо-католичку веру. Тада више нико неће смети 
дирати у покрштене Србе и они ће бити равноправни са Хр- 
ватима. У наредби је уједно стајало, да сви Срби, који тај 
дан не дођу у Вргин Мост на покрштавање, бити ће код куће 
убијени. И у другим општинама среза Вргин Мост објав- 
љена је истодобно иста наредба. На 3 августа 1941 године, 
око 1500 Срба из општине Чемернице, отишло је у Вргин 
Мост. Исти дан дошло је у Вргин Мост и из других општина 
око 700 Срба тако, да их је свих скупа дошло тада у Вргин
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Мост око 2.200. Када су се Срби тако сгкупили и чекали 
покрштавање, наједном су их опколили наоружани усташе. 
Усташе су били у великом броју и наоружани војничким 
пушкама и митраљезима терали Србе у соколану. Срби су 
тада слутили, да им се спрема покољ, па их је око 400 ус- 
пело побећи, а око 1.800 је сатерано у соколану. Ту су их 
држали под стражом целу ноћ, а сутрадан дошло је у Вр- 
гин Мост 25 теретних камиона, у које су стрпале ове Србе, 
одвезли их у Глину и одвели у православну цркву*\

Ово је исто потврдио и велики усташки зликовац ЈО- 
СИП МИСОН, један од главиих криваца за покоље Срба у 
Глини, који је причао „да је око Вргин Моста сабрао око 
двије хиљаде Срба за крштавање, те да је изненада дао 
ставити митраљезе л тако их сакулио у школу у Вргин Мо- 
сту и тада допремио камионима на губилште у околици 
Глине.”

на

[

Србе затворене у глинској православној цркви усташки 
бандити одводили су по нартијама на стратишта, у Глинско 
Ново Село, Хаџер и ПреКопу, где су их мучили на зверски 
мачин, убијали најсвирепијим методама и сахрањивали у 
већ ископане јаме. „29-УН-1941 год. — датум знадем по 
црквеним књигама, вели Франц .Жужек, жупник цркве Св. 
Ивана у Глини, — кроз град су вожени камионима и ауто- 
бусима Срби из околине Вргин Моста, па су доведени у пра- 
вославну цркву из које су их даље водили у Хаџер и Пре- 
копу, гђе су их побили. Тога дана мене је један од затво- 
рених Срба звао у цркву и ја сам дошавши тамо, видио 
дупком пуну цркву људи, у којој је све заударало, јер су 
морали нужду вршити у цркви, па су неки већ били и кло- 
нули од лошег зрака. Црквени је намјештај био разорен, а 
многе ствари већ фалиле, па су ме том згодом страхујући 
питали, што ће се с њима догодити. Не би могао рећи, ко- 
лико је људи било, али како је православна црква била исте 
величипе као и римо-католичка а била је пуна, то мислим 
да је могло бити око 700 људи”.

О одвођењу Срба из глинске православне цркве и њи- 
ховом убијању у околинн Глине, сведочи и Антун Грегурић, 
градитсљ из Јукинца: „Видио сам како су камионима во- 
зили Србе у цркву, а још прије покоља одвозили су из цркве 
камионима живе људе, те су их убијали у Глинском Новом 
Селу. У једном таквом камиону ја сам препознао трговца 
Малбашу, а мислим да се звао Ђуро из Вргин Моста Да су 
их возили у Глинско Ново Село знам по томе, што сам исте
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вечери у гостионици Зибар у Јукинцу чуо приповиједати од 
ЈАНКА КИХАЈ1ИЋА, НИКОЛЕ КРЕШТАЛИЦЕ, ПАЈЕ КРЕ- 
ШТАЛИЦЕ, усташа-крвника, који су причали, да су их у 
Глинском Новом Селу убијали. Ови су усташе донијели један 
замотак у папиру и показивали га присутнима, па је Јанко 
Кихалић затражио од супруге гостионичара, Љерке Зибар, 
из Јукинца, масти да испеку једно срце. На њезин уиит ка- 

’ ково је срце, они су се почели смијати и испричали су тада, 
да је то срце једног Србина, кога су у Глинском Иовом Селу 
пригодом извлачења из камиона седам пута уболи, па су 
га свалили на земљу и распоривши му груди, извадили срце, 
које да је још живјело у њиховој руци. Како је гостиоии- 
чарка узрујана протестирала против таковог њиховог за- 
хтјеза, они су то срце замотали у папир и не сјећам се шта 
је даље било“. Сама Љерка Зибар, учитељица из Јукинца, 
о тој истој ствари вели: „Ја незнам точно када је то могло 
бити, мислим да је то било концсм српња 1941 године пред- 
вечер пред нашом гостионицом је стао један камион и у 
гостионицу су дошли Јанко Кихалић, Стево Крешталица и 
Пајо Крешталица, усташа-крвници, који су били пијани, па 
је Јлнко Кихалић покуцао на врата кухиње у којој сам се 
ја налазила и тражио од мене, да му дадем вруће воде. На 
мој упит што ће му врућа вода, он је казао: „Ево имам једно 
човечје срце, ако хоћеш виђети”. Ја сам се препала и по- 
слије тога мој муж и ја смо их отправили и затворили го- 
стионицу. Моја пасторка Вера Зибар, сада ученица трго- 
вачке академије у Загребу, 16 година сгара, дошла јс к мени 
том згодом у кухињу, рекавши ми да не дам пећи то срце, 
јер су га они наумили испећи. Срце је било замотано у једну 
крваву крпу, а приповиједали су касније гости, који су били 
присутни, да су у кргш биле и људске очи, али ја их нисам 
виђела'’.

Усташки зликовци нису поубијали све похватане Србе 
на горе описани начин. Они су једну велику групу Срба по- 
клали у самој глинској цркви. Према саопштењу сведока 
Андрије Шолнековића, „један део тих људи превежен је у 
околицу, Глииско Ново Село и друга мјеста, гдје су поуби- 
јани, последња група је остала у цркви, колико их је било 
мени није позпато, али се говорило у граду да их је било 
неколико стотина, јср је црква била дупком пуна. Према 
броју камиона, који су били пуни Срба, могло их је бцли 
око хиљаду људи”. Покољ Срба у глинској цркви десио се 
у ноћи између 29 и 30 јула 1941 године. „У то вријеме, вели
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,8 Анте Шешерин из Глине, ја сам био на.мјештеник градске 

муњаре у Глини и мислим да је то могло бити 30-VII-1941 
око 23 сата дошао је к ,мени у муњару НИКОЛА ШАФАР, 
бивши сељак-трговац жељезничким прагови.ма из Кихалца, 
тада већ познат као крвник и наредио ми, да угасим јавну 
расвету у граду и да ие смијем упалити, док ми он не јави. 
Ја сам од.мах свјетло угасио и неко вријеме послије тога иза- 
шао пред муњару да види.м, шта се у граду догађа, па сам 
тако примјетио, да од времеиа до времена цркву са прочеља 
освјетљава свјегло из рефлектора. Послије мислим три сата 
дошао јс к мени поновно Шафар, рекавши ми, да могу упа- 
лити јавну расвјсту чему сам ја удовољио ’. Други један 
сведок, Иваи Пациснти, кројач из Глине, саопштава: „Знам 
да су аутомобили.ма возили Србс под видо.м да иду на по- 
крст и да је тако једна група довезена у глииску цркву и 
тамо заклаиа, а датума се точно не сјећам. Како сам ја ста- 
иовао иза цркве, ја сам навечер гледајући са прозора свога 
стана видио како се простор пред цркво.м освјетљава и чуо 
сам тешко стењање у цркви, па сам ја мислио да људе туку 
у цркви. Сутрадан сам видио пред црквом локве крви и 
тако сазнао, што се догодило”. Сведок Мато Бакшић, столар 
из Глине, видио је оно нсто што и претходни сведбк: „Мој 
стан се налази око 30 метара од бивше православне цркве. 
Кригичног дана — ја се датума нс сјећам — око 9 сати 
на вечер чуо сам и видио са свога прозора, да из цркве 
камионима одвозе живе људе, а касније чуо сам, како се 
пролама из цркве врисак и мукло тулење попут звери или 
блага кад се коље, па сам отишао на свој прозор, немо- 
гавши заспати са својом обитељи и чуо сам непрекидно 
јаук, иа сам тако видио, како крвници једиога по једнога 
износе пред цркву и по томе одвозе на камионима, чим се 
накупила хрпа. Видио сам како пред црквом кољу неке људе, 
односио да су изводили пред врата и чуо сам, како су њима 
рекли: дигни кошуљу, где ти је срце? а по томе сам чуо 
хропац жртве. На камионе су их товарили на тај начин, да 
су усташе жртве хватали за -ноге .и главу и један у средини 
и бацали на камионе, слагајући их, док се камион није на- 
пунио. Ја незиам одакле су били ти људи, али се говорило 
у граду, да су дошли на прекрштавање и да су из Вргин 
Моста или Топускога. Око поноћи ми смо — ја и моја жена 
— видјели, како из цркве излази један усташа засуканих 
рукава, држећи у десној руци нож, а руке окрвавл^ене, па 
га је моја жена упитала, што се то догађа у цркви, на што
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је он одговорио: „Кољемо”, а моја жена пита, кога кољу, 
на што је исти одговорио: „Кољемо Србе, јер док их не по- 
кољемо до једнога, за нас Хрвате нема спаса”. Ја сам га 
упитао, зашто нема нама спаса и он је одговорио, да је у 
емиграцији доста продурао, па сам ја из тога закључио, да 
је он усташа емигрант, а он је рекао, да је Далматинац, а 
у по говору се то видјело. Послије тога усташа се вратио 
у цркву”. Навешћемо још и сведочанство Јосипе Шарић, до- 
маћице из Глине, која је дала следећи исказ: „Те ноћи, кад 
је покољ извршен, ја сам била код Будака Јанка, усташе, 
односно сједили смо код његовог љеша (Будар је тога дана 
умро својом природном смрћу), осим мене Мара Клајић и 
Драга Ликар, кад су око 1 сат у ноћи дошли у кућу да 
гледају мртвог усташу тројица усташа у униформи те су 
сви крвави по одјелу и ципелама, а у рукама су имали крваве 
бодеже, па су стали пред мртваца и над његовим тјелом 
дигли у вис своје бодеже, машући по зраку и говорећи: „Ми 
освећујемо твоју хрватску крв”. Ми смо их тада питали, од 
чега су крвави, на што су нам одговорили, ако хоћемо да 
виднмо, нека идемо с њима. Ми смо пошле и дошавши на 
праг цркве, видјела сам хрпе закланих људи пред црквом, 
а сав је простор био крвав, а у цркви, у коју је од времена 
до времена упирало свјетло електричне лампе испред цркве, 
видјела сам лежати заклане људе и чула како жртве вичу 
и стењу, а чула сам гдје је један усташа питао: „Гдје ћеш 
да те кољем?” Послије тога видјевши овај страшни призор, 
ја сам отишла својој кући, а Мара Клајић је ушла у цркву.” 
Душанка Брека из Глине изјављује: „Мени је Мића Миха- 
веи, који је био у Глини и касније у радп^м батаљону у За- 
гребу причао после покоља, да је те ноћи пролазио. крај 
православне цркве и да је тамо једнога усташу питао шта 
се то догађа и овај му је одговорио, нека дође и види, па 
је тако дошао до врата и видио у цркви глинске усташе са 
усташама из тзв. „13 сатније смрти”. Међу тим усташама 
из те 13 сатније био је неки Зунац који је још 1943 годиие 
био стражар у Петрињи, затим је био међу њима Јосип Бут- 
ковић из Бјеловара, механичар, кога ја Душанка Брека зна- 
де од раније из Бјеловара, и који ми се хвалио како је вадио ' 
очи и клао људе у цркви.” А Игнац Халуза- из Глине дао 
је исказ, у коме каже: „На дан покоља у глинској цркви 
ја сам пролазећи пред њом видио Јосипа Мисона, како 
узима ствари жртвама пред црквом и баца у једну кошару.
Те вечери када сам пролазио парком, срео ме у мраку —
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јер је јавиа расвјета била угашена — један дивил у кошуљи, 
засуканих рукава, а крвавих руку и тражио од мене цига- 
рсту. Ја сам одговорио да немам а он ме је тада позвао до 
православнс цркве и дошавши.пред њу у простору између 
ограде и улаза видио сам десетак петнајест усташа... како 
пију ракију, и у тај час чуо сам глас дјечака из дркве, како 
виче: „Тата, спаси ме”, па је то и поновио. На то је у цркву 
ушао Јосо Зинић и пар часака после тога није се више ништа 
чуло. Од покојнога Мирослава Фрица, члана градског На- 
родно-ослободилачког одбора у Глини, чуо сам, да су у 
дркви клали нарочито ШИМО НАГЛИЋ из Јукинца, ЈОСО 
ЖИНИЋ, СТЕВО МУЛАЦ, ПАВАО КАЛАЈЏИЋ, МУРЕТИЋ 
ЈУРЕ, ЈАНКО КОРАК, ■ НИКИЦА ВИДАКОВИЋ и његов син 
13-годишњи МИЛАН.

Како је било у само.ј цркви за време клања, међу са- 
мим жртвама Србима, види сс из следеће изјаве Љубана 
Једнака, земљорадника, Србина из Гређана, јединог од 
Срба који је успео да се спасе покоља: „Са станице у Глини 
одвели су нас до православне цркве. Пред црквом нас је 
дочекао велики број усташа и десио се је тамо и Милан 
Видаковић, млађи од неких 14 година, који је почео ви- 
кати из свега гласа: Донесите одмах кључ од цркве да те 
српске мрцине затворимо. Неколико часака иза тога, како 
су нас у цркву затворили дошао је у цркву неки КРЕШТА- 
ЛИЦА бивши живодер у Глини и са њиме општински стра- 
жар МИЛЕНКОВИЋ ЈОСО, говорећи нам да требају наше 
податке, па су нас по томе пописали. Један сат иза тога 
дошао је у цркву један домобранац са двије звјезде на 
овратнику и рекао нам: „Ви сте Срби већ године 1919 били 
сви осуђени на смрт, али казну нисмо могли извршити, па 
ћете зато сада бити сви побијени.” Иза тога дошле су још 
неке усташе и један од њих питао је иа глас који је Перо 
Миљевић, нашто се између нас извојио један човјек ре- 
кавши, да је он то. Овај га је усташа питао да ли штогод 
знаде о шумњацима, па када му је Перо одговорио да не 
зна ништа, прискочили су друге усташе, ставили га пред 
зид у цркви и са једним ужетом тукли тако дуго док није 
сав поцрнио. Овако измрцвареног бацили су га у један кут 
цркве, гдје је остао лежећи без свјести. Пред вечер дошле 
су усташе рекавши нам да ћемо сви ићи на далеки пут у Лику 
на рад, а тко жели да му се купи круха нека преда новац. 
Тко јс имао новаца предао је, те су си усташе све то за- 
држале”. После је дошао покољ. Ево како Једнак описује

I

!:

;

I



384 Државиа комисија

сам покољ: „Кад се већ смрчило изненада смо чули пред 
црквом камион и у цркву су усташе ушле вичући: Палитс 
одмах свијеће да се боље види. Кад смо запалили свијеће 
упитали су нас: „Да ли ви људи вјерујете у нашега поглав- 
ника и у нашу Независну Државу Хрватску”. Ми смо сви 
одговорили да вјерујемо. Нато су нам командовали: Лези, 
устани, лези, устани и док смо ми извршивали ову команду 
они су из пушака пуцали по самој цркви која је била у 
полумраку. Затим су нам издали наређење да се сви свучемо 
и да имамо остати у кошуљама и гаћама, док смо све своје 
ствари морали бацити у угао цркве. Послије тога смо сви 
морали лећи на земљу, а усташе су по нама ходале и газиле 
нас. По томе су нам наредили, да устанемо и да се лицем 
окренемо према зиду, а онда су они пуцали по цркви, али 
намјерно нису никога погодили, јер су нас тиме плашили. 
Мало иза тога поново су узели преда се Перу Миљевића 
и питали: да ли зна што о шумњацима. Када је овај одго- 
ворио да не зна, један га је усташа ухватио и на очиглед 
свију нас забо му нож у врат потегавши га према доље 
тако, да му је распорио цјела прса. Миљевић се срушио 
мртав. На поновни позив да се јаве они који нешто о шум- 
њацима знаду, јер да ће бити пуштени кући ако кажу све 
што знаду, јавио се једаи човјек и рекао да ће рећи све. 
Он је казао да су шумњаци у близини Топускога дизали у 
зрак бандере и дочекали један усташки ауто. Послије тога 
усташе су истоме наредиле д& стави главу на један сто који 
је у цркви стајао, па када је главу ставио на сто усташа 
му је зарезао у гркљан и наредио да пјева. Међутим крв 
је из њега шикнула неколико метара надалеко, па, када није 
могао пјезати, ударио га је тај усташа кундаком по глави 
те му се мозак излио на стол. Након тога почело је клање 
људи од реда, како смо стајали у цркви. Ухватили су једиога 
по једнога, повалили на стол, један је усташа клекнуо на 
прса, а други је узео нож и пресјецао гркљан. Нису чекали 
да искрвави или умре, већ су га полумртвога изнијели из 
цркве и бацили на камион.који је пред црквом стајао. Када 
су поклали скоро три четвртине људи стали су да се од- 
море, а након тога ухватили једног старца питајући га: 
„Хоћеш ли нам дати твоју жену, сесгру и кћерку?” Он је 
одговсрио да хоће .само нека га пусте. Одмах иза тога 
узели су горућу свјећу и ставили му је испод бркова па су 
му тако палили бркове и обрве, а касније и очи. У то је 
прискочио један усташа и викнуо: „Мајку му српску, шта
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чекаш, кољи”, те су га одмах и заклали. По томе су опет 
клали јсдмога по једнога, а када нас је остало још пет или 
шест поновио су усташе износили ■мртве.” „У једном трс- 
нутку, вели даље Љубан Једнак у свом саслушању, када смо 
били сами, скочио сам међу оне који су били већ поклани 
и легао међу њих мритајивши се као да сам мртав. Када су 
усташе дошле у цркву опазили су да се је један из го.миле 
закланих још мицао па му је један усташа ципелом разбио 
главу, послије чега се исти умирио. Тај усташа и мене је 
ударио по глави, али ја се унаточ грозне боли нисам одао. 
Неко вријеме иза тога један је усташа из вана викнуо ови- 
ма у цркви да добро припазе да ли је неко на животу, јер 
ће бити зло по све њих ако ико жив изађе. Да буду још 
сигуриији да су сви мргви ишли су од љеша до љеша и за- 
бадали још по један <пута свако.ме нож у срце или у леђа.
Ја сам стрплшво чекао овај ударац, али када-је усташа 
пробадао оне крај мене стао је <на меие и пробо онога са 
стране, мимоишавши ме/Иза тога почели су износити мртве 
Из цркве опет на камион. Хватали су једнога по једнога за 
ноге и бацали на камион као да би бацали вреће. Како је 
жртава било много, то су их бацали једног на другог и то 
ио три до четири на хрпе. Мене су бацили у камион на нај- 
горњи ред, па како је овај био препун, то су наредили да 
се лешеви пребаце и на други камион. Тако су ме погра- 
били за ноге и бацили на други камион, те сам ударио гла- 
вом о неки железни предмет да ми се још и данас позна.
У други камион бацили су ме тако да сам устима дошао до 
пререзаног гркљана једног мртваца из чијег је врата још 
текла крв, али се нисам смио макнути да се не одам,. већ 
сам чврсто стиснуо уста да ми не уђе крв. Када су нас на- 
товарили возили су нас према Јукинцу, а усташе су за то 
вријеме сједиле на љешинама и то двојица код ногу, а дво- 
јица код главе, тако да сам се скоро угушио јер нисам имао 
довољно зрака. Када су нас довезли близу једне шумице чуо 
сам гдје су викнули шоферу: Вози ближе граби. Када су 
нас избацили код грабс било је тамо још много људи, који 
су чекали да буду побијени и побацани у грабу. Тамо су 
силовали једну жену, те сам чуо када су је питали ко је, 
да је одговорила да је учитељица из Бовића. Затим су нас 
почели бацати у грабу, па су тако и мене пограбили за 
ноге и бацили »ме у један угао грабе. На мене су бацили 
ову учитељицу, коју су послије силовања заклали. Чуо сам 
како је један усташа рекао да треба прегледати учитељицу

1
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да ли има прстења јер би се то добро дало продати. Један је 
усгаша скочио у грабу и збиља је нашао прстеи који је 
скинуо са руке. У то је дошао један камион пун људи које 
су једнога по једнога убијали чекићима. Како је љешина 
била толико да ми је изгледало да неће сви стати у грабу, то 
су двојица усташа слагали љешине да би што више стало. 
У то се неким причинило да неко дише у јами па су отво- 
рили паљбу из пушака у грабу те сам и ја тако погођен у 
ногу. Ипак ја нисам дао од себе ни једнога гласа и даље 
сам се притајио као мртав. Када је усташа дошао до мене 
да ме „сложи”. у ћошак опазио је на мени добру мајицу, 
па ју је свукао са мене и ако је била крвава. Ја сам за то 
вријеме задржавао дах како не би одао знакове живота. По- 
слије тога се све примирило. Усташе су се удаљиле и у шу- 
марку разговарале. Ја сам се потајице извукао из грабе, 
увукао се у кукуруз и кроз шикарје одвукао се прилично 
далеко. Из ноге ми је цурила крв јер сам био рањен. У 
зору сам дошао до мјеста Курете и сакрио се у грм. Ту 'је 
наишао један човјек који ме је препознао и одвео ме својој 
кући. Када сам код њега био око 2 сата проломио се лелек 
међу женама да долазе усташе да скупе народ за клање. 
Ја сам се одмах склонио у сушу мога стрица гдје сам живио 
сакривен шест мјесеци неизашавши никуда, а храну су ми 
горе доносили . . .”

Сутрадан, после злочиначког покоља, када јс цела од- 
вратна работа била завршена, усташе су се дале на уклањање 
трагова свога зликовачког поступка. Усташки крвници на- 
редили су да се улица, која је била сва излепљена и умр- 
љана крвљу опере. „Сутрадан ујутро, вели Анте Шсшерин 
из Глине, ја сам као обично послије четири сата у јутро 
зауставио моторе (у електричној централи) и ишао кући, 
па сам пролазећи цестом крај цркве видио, како усташе перу 
цркву, а у каналу пред црквом сам видио крв. Те ноћи па- 
дала је киша, али се крв видила унаточ тога на простору 
пред црквом у каналу. Видјевши да је црква празна гштао 
сам неке жене, што се догодило, на што су ми рекле, да.су 
аутомобили возили цијелу ноћ за Прекопу. Пред црквом 
сам видео тога јутра СТЕВУ ПРАЈЧИЋА, опанчара из Ју- 
кинца, усташу, који је наређивао чишћење и сам је прао 
ллочник пред црквом као и у цркви. Њему су помагале 
усташе у цивилу, носећи воду у цркву, која се чистила. Исти 
дан заљевале су усташе цркву са кречом и карболом, али 
је унаточ томе тсшки неугодни задах заударао преко 14
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дана у простору пред црквом од крви жртава, те је то тако 
потрајало све до рушења цркве око мјесец дана након по- 
колза. Један од тих камиона, којим су превожене жртве 
видио сам како се у Глини пере на ријеци Глини, а управ- 
љао је њиме познати крвник МАРИЈАН ХОРВАТ,,> Грегурић 
Антун из Јукинца исто тако сведочи о гнусном утиску који 
је црква и цео простор око цркве остављао на пролазнике 
сутрадан по покољу. „Сјећам се, вели Грегурић, када сам 
други дан по покољу пролазио крај цркве, да се осјећао у 
простору око цркве тешки задах”. Што се тиче саме уну- 
трашњости цркве, сведок Грегурић вели: „Ја сам био у цркви 
прије рушења, па сам видио по стубишту у лађи, на сту- 
бишту улаза у торањ велике млазеве крви, и ако је црква 
била прана друго јутро по клању, те сам том згодом видио 
како усташе љевају воду на сва четвора врата. Зидови су 
били попрскани крвљу, а у цркви били су разбацани одјевни 
предмети жртава и црквени уређај”. Андрија Шолнековић 
вели: „Ја нисам знао за покољ до идућег јутра кад сам 
видио у каналу пред црквом крв и усташе, како перу цркву, 
те сам сазнао што се догодило.” Мато Бакшић каже: „Су- 
традан и касније видио сам д-р Ребока, како нечим поси- 
пава мјеста, која су још заударала од крви, и ако је све 
било опрано.” Многи још сведоци говоре о томе како је 
сутрадан по покољу из цркве преко прага текла крв и да 
је преплавила читав прилаз православној цркви.

Али злочин у глинској цркви овим још није био за- 
вршен. Пуким случајем или њиховом вештином, три Србина 
из цркве била су преживела овај покољ. Они су се били 
склонили у торањ глинске цркве и у њему су издржали не- 
колико дана. „Трећи даи по покољу ујутро, вели сведок 
Анте Шешерин, ја сам пролазио крај цркве, а видио много 
свјета пред њом, те сам тако и сам опазио на торњу цркве 
три Србина, који су се повукли у торањ, па сам видио како 
су хватали кишницу на кошуљу коју су свукли, а по томе 
циједили своје кошуље у шешир и пили кишницу из ше- 
шира. Усташе који су се сакупиле пред црквом позивали су 
их да сиђу, што су ови одбили. Чуо сам како усташе међу 
собом разговарају, да је опасно ићи на торањ, јер да могу 
бацити циглу и убити. Чуо сам како су ова тројица непо- 
знатих ми људи викали доље да нису криви и да се поли- 
тиком нису бавили, а усташе су њима одвраћале нека сиђу,. 
да им се ништа неће догодити. Међутим, ови су то откло- 
нили. Ја сам отишао, па сам чуо од очевидаца да су их
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усташе са.пушком скидале једнога по једнога са торња”. О 
овоме сведочи и Анте Грегорић, који каже: „Други дан по 
покољу то јест сутрадан 31-VII ујутро око 7 сати прола- 
зећи крај цркве видио сам гомилу свијета скупљсну "око 
цркве, па сам на торњу, који је био у поправци, видио три 
човјека за које сам од присутних сазнао, да су се били од 
страха повукли у торањ — како су кишницу хватали у ше- 
шире и пили воду. Усташе су их позивали да сиђу, јер се 
нису усудили мопети се на торањ, али су ови одговорили 
да ћс рађе погинути на горњу, него сићи, јер су виђели што 
се догодило са осталима у цркви. Ма то је један непознати 
усташа опалио из пушке п један од тројице пао је из торња. 
Ја сам се удаљио, али сам чуо и даље хитце и тако су сва 
тројица били убијени”. Иван Пацијенти саопштава следеће: 
„Ја сам видио тројицу људи на торњу цркве, како су то 
исказали већ прије преслушани свједоци, тс су усташе јед- 
нога са пушком скинули, док су остали по томе сами по- 
скакали и остали мртви на земљи.” Франц Жужек, жупник 
цркве Св. Ивана у Глини гакође је вндео л>уде на торњу и 
усташе како -пуцају на исте, а зна да је то извршено по 
наређењу усташког потпуковника РОЛФА, који јс тада пре- 
узео власт у Глини.

Наша народно-ослободилачка власт преузела је 3 но- 
вембра 1944 ископавање јама код Глинског Новог Села, у 
које су биле сахрањене жртве страховитог усташког покоља 
у глинској цркви. Према записнику који је комисија из- 
вршила на лицу места види се следеће стање ствари: „Да се 
уз цесту за .Глинско Ново Село у удаљености од око 600 м. 
од цесте Глина—Петриња у једној шикари налазе три јаме, 
од којих је једна десет и по метара дугачка а петнаест ши- 
рока, друга пет метара дугачка и мет широка а грећа шест 
метара дугачка и чет-ири метра широка. Јаме су удаљене 
једна од друге десет метара и шест метара. Блаж Шоштарић, 
претсједник Мјесног НОО-а Кихалац преслушан на лицу мје- 
ста, потврдио је да је то јама у којој се налазе жртве заклане 
у глинској православној цркви. Пошто се покусним копањем 
установило, да је терен подводан, те да се вода изљева, а 
терен одроњава, то је комисија одустала од откопавања јаме, 
док се временске прилике не поправе и терен не осуши.”

После завршеног покоља и то једва неколико дана 
после истог, дошли су у Глину велики жупан д-р МИРКО 
ЈЕРЕЦ и шеф техничког одјела ОПЕНХАЈМ из Сиска, иа 
су са тадашњим среским начелником ИМПЕРОМ решили
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Глини. Седници ове тројицесрушити православну цркву у 
присуствовао је и римокатолички жупник Франц Жужек. 
Тада је Опенхајм предлагао да се црква прствори у кино 
или у неку другу јавну установу али је жупник Жужек био 
мишљења да црква није више за уиотребу и да је треба сру- 
шити. Са радовима на рушењу православне цркве у Глини 
отпочсто је 12 августа 1941 године. Тај посао су вршили 
глински обртнИци, а надзор је водио Аитуи ГрегориП, гра- 
дитељ из Јукинца. Бакар са торња и све металне ствари од- 
нела је жупа. Црквене вредности однеле су усташе.

Из напред наведених чињеница и докумената добија 
сс јасиа слика грознога злочина који су усташки зликовци 
извршили над српским народом у Глини, крајем јула 1941 год.

Иа основу свега изложеног, Државиа комисија утвр- 
ђује за тешке злочиице издајнике и народне непријатеље, 
поред д-р АНТЕ ПАВЕЛИЋА и његове владе: д-р МИРКА 
ПУКА, министра правосуђа у влади НДХ; д-р ЈЕРЕЦА МИР- 
КА, адвоката, великог жупана у Петрињи; д-р РЕБОКА ЈУ- 
РАЈА, лекара, стожерника велике жупе Гора; ИМПЕРА ДРА- 
ГУТИИА, котарског претстојника у Глини; МИСОНА ЈО- 
СИПА, трговца из Глине, члана покретног преког суда, За- 
греб; ЈОСИПА БУТКОВИЋА, механичара из Бјеловара; МА- 
РИЈАНА ХОРВАТА, шофера из Глине; ПАВЛА КАЛАЈЏИ- 
ЋА, лицитара; ЈАНКА КИХАЛИЋА, усташког агента; ЈАН- 
КА КОРАКА, постолара; НИКОЛУ КРЕШТАЛИЦУ, живо- 
дера; ПАЈУ КРЕШТАЛИЦУ, пећара; СТЕВА КРЕШТАЛИЦУ, 
лисара општине Глина; СТЈЕПАНА МУЛЦА, трговца из Пре- 
копе; ЈУРА МУРЕТИЋА, гостионичара; ШИМА НАГЛИЋА, 
опанчара из Јукинца; ОПЕНХАЈМА, шефа Техннчког от- 
сека из Сиска; ПРАИЧИЋА СТЕВА, опанчара из Јукинца; 
РОЛФА, усташког пуковиика; НИКОЛУ ШАФАРА, трговца 
праговима; МИЛАНА ВИДАКОВИЋА; НИКИЦУ ВИДАКО- 
ВИЋА, усташког таборника у Глини; ЖИНИЋА ЈОЦА и ЈО- 
СИПА МИЛЕНКОВИЋА из Јукинца, полицајца у Глини.

Државна комисија сматра да, поред злогласног „по- 
главника” д-р Анте Павелића, његове владе и главног уста- 
шког стожера, све горе иабројане усташе, како наредбо-

»V.
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давци, тако и извршиоци грозног покоља у глинској цркви, 
морају бити строго кажњени за пример поколењима како 
се неумитно кажњавају они који проливају невину братску 
крв.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА 
за утврђивање злочииа окупатора 

и њихових помагача
Д.бр. 406/45

у Београду, 2 марта 1945.
Претседник Државне комисије, 

Д-р Душан Недељковић, с. р.
професор Универзитета

Секретар Државне комисије, 
Д-р Иван Гргић, С. р. 

адвокат
■

1
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11%а.пп'е дсн«ао23-и

”Рј'ЛЕСКОвАЦ

Ке^јзЈаг јтепа г1обЈпаса и1уг(Јет’ћ 

1 ођјау1јеп(ћ и баорбЈепјЈта ос! 7—33

А^01б1, соп$о1е А1еббапс1го б.ђг. 25 | В1-А25ЕК, (г^оуас ЈогзеГ б.5г. 18 
АМЕОСЖО, шагебсЈаИо Ргапсезсо , ВОЕОСКТЕб1, кареГап УШопо б.

5г. 17б.5г. 17
АНСЕ1Л5 ОЕ, ^епега! рикоушк Ма- ј В01\№1, ^епега! 5ј'1\чо б.5г. 14

ВО]\ОМО, $ашЧе(. роГрогибшк дт. 
СЈоуапш' б.5г. 17

хЈпиПап б.Пг. 15
АКСЕО, шШсЈопаг Оос1а б.Пг. 12

ВВОС1, сопбоГе №11о б.бг. 25 
В1ЈСбКА, роЈрикоУПЈк Са5ог б.бг. 18 
В1ЈКСНАКОТ, #ез1ароуас Јп^. Оапје! 

б.ђг. 18
В1ЖСНАШЈТ, 1г&оуас ОИо б.ђг. 18 
ВШС10, сопзо1с Ргапсебсо б.ђг. 18
СА1ЈА, сопбо1е М1сНе1е б.Пг. 25 
САЕ2А, рофогибпјк Саг1о б.1)г. 17 
САМНАТА, рофикоУпШ С. б.ђг. 17 
САМТАТОКЕ, рогибп1к УШогјо б. 

ђг. 17
САРШТ1, сопбо!е Р1е1го б.ђг. 25 
САШ, ро^рикоупјк Сшуаппј б. 

ђг. 17
САбАНЕСА, С1УПт кошебаг 1пег- 

ЕшШо б.ђг. 17
САббЕТТО, шајог РЈеГго б.ђг. 17 
САбТАСИОи, роГрогибшк Вгипо б. 

1)г. 17
СА1Ј, сопбо1е Еиббогјо б.ђг. 25 
СЕРАТТО, ‘шајог 1ли&1 б.ђг. 17 
СЕКШТ1, депега1 СиШо б.ђг. 17 
СЕбАРЕ, сеп1игЈопе Бошетсо б. 

ђг. 17
СН1001, рогибпјк N. б.ђг. 17

ВАСНМАНИ, 
б.ђг. 29

ВАОЕР, бспегаЈ-рикоупЈк б.ђг. 18 
ВАЕАб, роНсЈбкј а&еп! б. ђг. 18 
ВАНСАЕАР1, рогибшк N. б.ђг. 17 
ВАРОЕкђ!, рогибпјк ШпаШо б.ђг. 17 
ВАРООббУ, таЈагбкј тјпјб1аг рге1- 

бебпЈк дт. ВДбг1о б.ђг. 18 
ВАРТН, ^епега! рикоушк б.ђг. 18 
ВАбТ1ЈАИС1С, Мапја б.ђг. 18 
ВАТНОШ, 2ап<1. рофикоупЈк б.ђг. 18 
ВАУЕР, рогибпјк б.ђг. 29 
ВАУОВ, укег Регепсг б.ђг. 18 
ВА20СН1, с 1VПп 1 кошезаг б.ђг. 13 
ВЕКАК01, ро1рикоуп1к МапНо б. 

ђг. 17
ВЕРСАМАбСШ, сопбо1е Саг1о б. 

ђг. 25
ВЕВСОИ21, еспега1 А. б.ђг. 28 
ВЕРТОЕАСС1, ро!рикоуп*1к СшНо 

б.ђг. 17
ВШПА1Ј, {гепега! б.ђг. 17 
В1Сђ10, зепјоге РеНсе, б.ђг. 17 
В1бАИТ1, зепјоге I. б.ђг. 17 
ВЕА2бЕК, поујпаг Регепсг б.ђг. 18

бб-б1игтђаппГиђгсг
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ООкРб, бб-б1игт1)аппГићгсг б.ђг. 27 
ООМЕИ1СО, сагађјпјеге СЈибГо б. 

ђг. 17
00\Т\ТАК1ЈМА, ђгЈдасНсге б.ђг. 2б 
ООббЕ, кареГап б.Нг. 23 
ОКЕСНбЕЕК пасЈгогпЈса 1о§гога б. 

ђг. 21

С1А\САВ1ША, рикоупјк Ри1\чо б. 
ђг. 17

С1АКЧ, сопбо1е ^епега1е РегсНпапс1о 
б.ђг. 25

С1САССН1НО, уојги 1и2Пас МПагго 
б.ђг. 2б

С1В1Ш, бапкеГ. рогрогиСпПс б.ђг. 17
С130ТТ1, сопбо1е депега1е Саг1о б. БШАЗ, габГаУпЈк Еабг16 б.Иг. 18 

ђг. 25 ОГЈНА^ОУ, ргес1и/Лтаб Јпе’. А1ек-
СОССИ1АРЕЕЕА, рикоУпПс У1псепго ј $апс1аг б.ђг. 32

ОУбКА, карсГап 1-ауоб б.ђг. 18б.Нг. 17
СОСС1А, рикоутк б.ђг. 11 
СОЕАЕШЕО, сеп1ипопе СаеГапо б. 

ђг. 17
СОУ22А, сопбо1е депега1е 1Ј&о б. 

ђг. 2б
СОЕОТТ1, тШстпаг ЕтШо З.ђг. 12, РАВШ, рогиспјк Аи^ибГо б. 1)г. 17

РАРН\ТА, рикоуцјк Сик1о б.ђг. 17 
СОКЗТАНТ1Н1, бапНе!. рогистк с1г. РАРКА1, габ1аупјк ЈЛпоб б.ђг. 18 

СопбГапПпо б.ђг. 17
СО\Т1СЕШ, депега1 С1иберре б. ј РЕНЕН, 1гего\'ас Субгду б.ђг. 18

I РЕН&Р, УПтоб б.ђг. 18 
СОРОНАТ1, §:епега1 ЕтШо б.ђг. 17 РЕКЕТЕ-НАЕМ1 С2ЕУОНЕВ, роб- 
СОРТЕ, егепега! Сјоуаппј б.ђг. 2б 
ЗСЕНРА1, гапсЈагт. ро1рико\'тк б. РЕЕВЕР депегаНрикоУПЈк б.ђг. 9,

15, 19, 20, 32
СЗШТОЗ, пагебшк изг16 З.ђг. 18 РЕИ1СЕ ИЕ, бепјогс МагЈо б.ђг. 17 
Оа1ЛЧтОК1,. сгепега! \мЧег Уегеб ИабгЈб РЕШ\ВАСН АРАТПХЧ, уеНкЈ гирап 

З.ђг. 18
ОАђОЗ, роПсЈбкј аргеШ З.ђг. 18

ЕђАНС1, оПсјг Ап1опЈо б.ђг. 11 
ЕРМАНО, рикоуцјк, Нобј, З.ђг. 17 
ЕРР1СО 0. ссп1игЈопе Ргапсебсо б. 

ђг. 17

17

' РЕНРР, бис1бкј каре!ап с1г. б.ђг. 18

ђг. 25

шагба! Регепсг б.ђг. 18

:
■ ђг. 18

с!г. Ре1ег б.ђг. 18
п^мгт/ст мшм 1 С1 П РЕРРАР1, рогиспПс Аг1иго б.ђг. 17
п1ТГ’-,Та ^Г' 1Р1США, ро1рогиб,ик кауо, б.ђг. 18 

рикоушк б.ђг. 15 РТОКЕТТ1, еспсга! Еигепјо б.ћг. 2б
н ’|« ™- Рик0УП1к ка52|° 8- РкдмШкЧЧ, рикоупјк б.ђг. 30

... . V , Т С1 10 Р0ЕОЕ31, роПсЈбкЈ а^еп! б.ђг. 18БЕАК, уеПк! 2ирап с!г. Иео б.ђг. 18
ОЕђМА.\тТО, ро!рогистк ОбУа1с1о

б.ђг. 17
ОЕМЕ, рогисшк 011о б.ђг. 18
ОЕР\ТЕР, 1г*гоуас 011о б.ђг. 18 рпт™ • с« ,о 
БЕВХЕК, асЈуокаТ с1г. К1сћ.агсТ б.ћг. 18 гпа,ог б'.|зг' 18 . „ ,
ОЕ2бК'АКАТ, Тгвоуас МаПоп б.ћг. 18 р#САбб°' 5ап11е1._ рогисшк сТг. 
0ТСЕ10, .чепјоге РеНсе б.ћг. 17 Агзсшо б.ћг. б.ћг.17
ОГТбСНЕ, бб-б1игтћаппГићгсг б. ј ЕКАНКАТ, каре!ап ЈохвсГ б.ћг. 18

: ЕК1бСНЕћ\'С, ро1рикоупПс б.ћг. 30

: РОР1А\тО, сЈуПпј котсбаг МагЈо б. 
ђг. 13

РОРАЗЗУ, СјпоупПч с!г. ЕпсЈге б. 
ђг. 18

.

ђг. 29
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\:КОМТЕиО\Ј, ро(рикоУпП\ Ваг1о1о- НАККАЈ, лапсЈапп. рикоушк Јог$е(
б.1)Г. 18

Р1ЈГС1А 0\, каре1ап Регпапао 5.1л\ 17 НА55АИ, рошосшса кошапП. 1о#ога
5.5г. 21

НЕСУ1, роПс. гееШ ЈогзеГ б.ћг. 18 
НЕК5ТЕКВЕКС, рофикоупЈк 5.1ог. 

19, 20
НЕ5СНЕ, 55-01зегб(игтГи11гег 5. 

\)Г. 27
ШМААЕЕВ, беГ Ссб(аро-а НеЈппсћ 

5.1)Г. 21
НОНЕСКЕ. ро1рико\'ш'к б.ђг. 30 
Н1Т1-ЕГС Ас1о1Г, 5.ђг. 21, 23, 27 
НОВТНУ, ге#еп! МЈк1бб 5.ђг.18 
НОПУАТН, 2апс1апп. пагес1пјк, гушп 

,Је1ихуе1д" 5.ђг. 18 
ИОГСУЛТН, е\'ап&. ра$(ог 5.ђг. 18
1МНЕ01, гпас/. паг. роб1ашк Ве1а 5. 

ђг. 18
1ТАЕО, сопбо1е с!г. А1еббапс1го 5. 

ђг. 23
1УАНУ1, рофогибгик Иеб б.ћг. 18 
ЛАНС51Ј5КО, ас1\'ока! Сађог б.ђг. 18 
ЈЕЕЕН52К1, дт. 5апс1ог б.ђг. 18 
Л1ЈВ1К, ђегђсггп 1б1\'^п б.ђг. 18
КАКА51, рогибпгк Е(1б7Ло б.ђг. 18 
КА.\'ТОК, роПсгбкј ргјб(ау дг. Јапоз 

5.1)Г. 18
КАКиСбКО, рогибпПс 1шге 5.ђг. 18 
КАКРАТНЕСУ1, §еГ роИс. адепа1а 

б.ђг. 18
КЕ1РЕР, депега!-тајог 5.ђг. 30 
КЕК52, ас1Уока1 Еис1\ч?г 5.ђг. 18 
КЕИУЕРЕб, с!ак гапПагт. §ко1с 

Јапоб 5.1)г. 18
КЕКЕКЕ5, б1аи „Агпије” 53пс1ог 5.- 

1)г. 18
КЕКЕ52ТЕ5, тас1. пип1$1аг ипикаб.

ро$1оуа Пбсг 5.ђг. 18 
К15, ро1рогибп*1к 2о11ап 5.ђг. 18 
К1.Е1М, ареп1 Се$1ароа Лоћапп 5. 

ђг. 18
КОЕТА1, роИсгбк*! рг*1$1ау с!г. б.ћг. 18

111СО 5.1)Г. 30

САВОК (СОКЕТ1С). карс!ап б.ђг. 18 
СА1, ро1рикоупЈк б.ђг. 11 
САЕЕ1, ро!рогибпЈк Сјиберре 5.1)г. 17 
САЕЕО, ро1рогибпЈк КиПпо б.ђг. 17 
САЕЕО, рико\тЈк 5.1)г. 17 
САМВАКА, #епега1 Саб1опс 51)г. 17 
Су\1\СЕК1, сопбоЈе 8:епсга1е Сјоуаппј 

5.1)г. 23
СААЈТ1ЕК1, депега! РШрро б.ђг. 25 
СА1152, 1г^о\'ас Судгс Уг*к1ог 5. 

1)г. 18
СЕ52ТЕ51, роПсгбкј а&сп! б.ђг. 18 
СЈОУАННЕТТЈ, ђп&асПсге Оап1е 5. 

1)г. 17
С10УА1\'\1, каре1ап I. 5.1)г. 17 
С10УАКЕГЕ1, ро1рогибпЈк Регпапс1о

5.1) г. 17
СПЈКА, сеп1игЈопс 1лпк> 5.1)г. 17 
СОВВО, бапИс!. рогибшк дг. 5.ђг. 17 
С()К01\'П1Л МОУАК, ^спега! Е1етег

5.1) г. 18
ОКАВЕМНОРЕМ, КН1сг уоп 5.1)г. 15 
СКА55У, депега! (рикоупјк?) \ч1ег 

Ло2бсГ б.ђг. 18
СКА21А1ЧЧ, карсГап УШопо б.ђг. 17 
СКА210Е1, уЈбокј котебаг ЕтШо 5. 

Пг. 12
СК1РР1\Ч, сопбоЈс депега1с с!г. Мјгјо 

5.1>г. 25
С1ЈА220, рикоУпПс Апрс1о 5.1>г. 17 
С»1ЈЕКК1\'1, сеп!игЈопе Ксто 5.1)г. 17 
С1ЈНПЕ, ро1рикоупПс Сбга 5.1)г. 18 
С1ЈТ1ЕККЕ2, ро1рико\’п1к А. 5. 

1>г. 17
НА1С5, 1г^о\'ас 1б1\'ап 5.1)г. 18 
НАЈМ1К, беГ роНс. ос1е1ј. Ве1а 5. 

Нг. 18
11АЕА5/, рос1пагсс1п1к МП1а1у 5. 

1)г. 18
НАММ, поујпаг Ргапс б.ђг. 18

!

I I

26I



Ог2а\'па когшбјја394

МАБОСиО, тагебсЈаИо 1лир'| 3. 
1>г. 17

МА1НЕКО, Ссгтапо З.кг. 11 
МАЈЕН, Јпбрек1ог \Ие7. ЈЈпоб 5. 

1)г. 18
МАЈОГС, (уепсга! \ч1ех З.кг. 18

КОкТЕК, рогиспјк Јепб 3.1зг. 18 
КОМРОКОА1, хапскиш. рогибпПс \м- 

1сб З.бг. 18
КОНУОКУ, роПсЈбкј зауеПик .ЈббгеГ 

З.кг. 18
КОКАКЧ, гирпјк Е1етег З.бг. 18 
КАУАСЗ, добиопјбаг Апгб4$ З.бг. 18 ј МАКОЕЕ, 33-31игтћаппГи11гег 5. 
КОУАСЗ, 1гат\ајс1/лја ВјШп! З.бг. 18 1)г. 21

МАК1СНА, тајог 8.1зг. 17КОУАСЗ, асгеп! Запбог ЗЈзг. 18 
ККАРТ, ЗЗ-НаирШигшГикгег З.ђг. 32 МАКА22А, тајог 5.1)г. 17 
ККАМЕК, 1П(1и$(г1ја1ас Суи1а 5.1зг 18 ] МАКСНЕТТ1, роГрогибиЈк УЈпсепго 
1ШММ, бб-ОкегГикгег 5.1)Г. 29
К1ЈН, роГрикоУПЈк Вег1ак1п 5.1)г. 18 I МАКТ1Н, тезаг Кођег! 5.1)г. 18 
ЕАВАНС, 5.1)г. 18 МАКТ1ИО, ро1рико\мик О. 5.1)г. 17
ЕАМРЕ, бб-ОђегбсћагГГићгсг б.ћг. 27 ! МА220иН1, риусгпсг Сгпе Согс 5. 
ЕА\ТАР1, уојпј 1и/Ј1ас РЈего б.ћг. 25
ЕА\С, /апс1агт. кареГап с1г. 1тге .5. ј МЕМСН1НЕ1ХО, \чссНг1кпсПегс РЈе-

1го б.ћг. 17

б.ћг. 17

ћг. 11 •

ћг. 18
ћЕВНЕК2. цгаббкј $епа1ог НЈко1а 5. МЕКОћА, кареГап 1ли1,м З.ћг. 17

ј ћс МЕТКЕ, јргспега1 ОаеГапо б.ћг. 25 
1.ЕН, ја\мн ће1е/1ик бг. Тјћог б.ћг. 18 МЕУ52НЕК, 55-ОгиррепГићгсг 5. 
1.Е ћЕГКЕ, Јгепегаћнајог уоп б.ћг. 15 
1.ЕО\7АРГ)1, сопбоЈе ргепега1с Нјс )1о 

б.ћг. 25
ћЕОРАКП1. ћп&асћеге бег&т б.ћг. 17 
и01ЈА, пабгогпјса 1о§гога б.ћг. 21 
Е1РАР1, бапЛеГбкЈ ро(рогиСшк Тегпл- 

С!0 б.ћг. 17

ћг. 18

ћг. 15. 19, 20, 32
МЕ2М1К, кареГап б.ћг. 15 
МЕ22АНА, беп10гс Се»аге 5.ћг. 17 
МЕ221, ро1рико\*иЈк Ас1габ1с б.ћг. 17 
М1СНЕ1Л, карсГап Мапо б.ћг. 17 
М1НАЕО\;1С5, роћсјбкј бауеВик бг. 

I б.ћ г. 18
Е001. роГрикоупјк Сиогдјо б.ћг. 17 М1КОУ1С, /.аб1а\*1ик Ос1бп б.ћг. 18 
ЕОКтТ5СНАК, бгепсга1шајог Ас!а1ћег1 , М1НСОИ1, сопбо!е Мапо б.ћг. 25 

б.ћг. 9, 15 , М1КАВЕ1ХА, ро(рикоупЈк Ваг1о1о- 
тео З.ћг. 17ћ01Ј\\ТЕК, сепЈипопе Ес!оагбо 5. 

ћг. 17 М0СС1А, сеп1ипопс А1Гопбо б.ћг. 17
ИЈС1ДЛ, рикоупјк Вгипо З.ћг. 17 МОС1МАЈ, бапбог б.ћг. 18 
ШККЕР. 58-5Гапс1огГепГићгег 5. МОГЧТАиЛ, \мсећгЈсгабЈсгс 5.ћг. 17 

кг. 2\ ^ : МОР1, |гепега1 б.ћг. 30
1ШКШАС1, кареГап РаЈпнго б.ћг. 17 МОКО, кареГап АгГиго б.ћг. 30

ј МОКТАКОТТ1, кареГап Т.б.ћг. 17 
] МОбСАТЕШ!, оагаћјпјсге РЈеНо 8. 

ћг. 17

МАССАР10, <тепега1 АЈебзапбго 5. 
ћг. 17

МАССН1, кареГап АпГопјо З.ћг. '\7' 
МАС15, уојги* ГиЈШас роГрик. А. 5. | 

ћг. 12
МАП1ЕЕ, бегдепГе б.ћг. 17

: МН550иКт1, ВепКо б.ћг. 12. 28 
1\тАГ)ОК, уИсх б.ћг. 18

| \АСУ, 1г#оуас Субгб б.ћг. 18
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РЕ111СКА, ?епега1 5.5г. 7 
РЕ]\ТАТ1, каре(ал С1аис1Јо 5.1зг. 30 
РЕ№\Е, пасЈгогп! 1п2епјег 5.1)Г. 32 
РЕКЕРАТ1С5, (гбгоуас РМ. 5.1к. 18 
РЕКНХО, соп$о!е ЕгпШо б.ћг. 25 
РЕКИА, сошепс1а1оге б.ђг. 25 
РЕКМА, рикоупјк I. 5.5г. 16, 17
РЕТЕКПУ, ро(рико\’пЈк 5.5г. 18 
РЕ22АЈ\ТА, рикоупЈк б.Нг. 11 
РРЕ1РЕК, рофикоупјк 5.1зг. 15 
РНЕЕР5, #епега11ој(пап( б.Нг. 29 
Р11\ЕЕЕ1, каре|ап СоггаЈо б.Нг. 17 
Р1Р210-В1Р0И, |,ги\'егпег Сгпе Соге 

А1еб$апс1го 5.Иг. 11, 13, 14 
РЈУАМЈ, бГелега! 5.6г. II 
Р1221, рикоупјк Епг1со 5.Нг. 14 
РОМРШ, сопбоЈе ТогеПо 5.Пг. 25 
Р0221Ј0Е1, бапкеСбк! ро1рогибтк 

АлегеЈо 5.1)г. 17
РКЕ5Т1, уојш' (и2Нас с!г. СЈОУапт’ 5. 

1зг. 25
КАС, хаис1агт. пагеЈпПс б.ђг. 18 

Пг. 25
ППГК7 ..... , .. , с, КА0^А1-КА01СЕУ1С, поутаг бЗпаогОК052, ропс1бк1 ба\'е1тк с!г. 5.ог. 18 <>^г ^5
ОКбОКЧ КапНе(зкЈ ро1рогиС,пк Јозе ^д00СКА. Соизо1е Кеиега1е КаГаеИо

б-6г- 17 б.ђг. 18
^о.тАл^рћГ1гаСИСЛ б'п' 25 КАКОУб2К1, гапПагт. каре1ап с!г.
ОбРП-АЕЕ. оГ,аг б.кг 1. Ап1а1 бЛг. 18
ОТТ, с!аи »Агпнјс« с!г. б.Нг. 18 плхломг..КАМВАЕП1, соп$о1е Сшберре 5. 
РАЕМЕНТОЕА, соп$о1е А1с1о 5.Иг. 25 кг. 25 
РАЕМЕК1, сопбоЈе Сае(апо 5.1)г. 25 КАН2Е, шајог б.Нг. 15 
РЛНОиКОУ1ТС5, Јгуагбкј 1г&оуас КА5СОЕ1, рикоупјк Сшберре 5.

Субг&у 5.1)г. 18 ђг> зо
РАН1С1ЈСС1, кареЕгп 5.ђг. 13 КЕК, \геПк1 Зирап с!г. Аибог б.ђг. 18
РАН51КЧ, рикоупјк 5.1)г. 17 КЕН20, каре1аи Ебоагбо б.ђг. 17
РАРР, кпјјеоуоЈа Субгду б.ђг. 18 К1СС1, сои$о1е Сепаго б.ђг. 25 
РАбОиАШСС!, соибо1е еепега1е Ке- КОАТТА, кспега! Мапо 5.ђг. 7, 16. 

па(о 5.1)г. 25

НАСУ, ас!\?ока( 1б(уап 5.1)г. 18 
1\АСУ, рос1пагес1п1к ЈДпоб 5.1)г. 18 
ИАСУ, пабеШЈк орбИпс уНех с!г. Мј- 

к1оз 5.1) г. 18
1\А\ТА, С1уПп 1 кошезаг б.ђг. 7 
НЕСКО 03, рикоушк 5.1)Г. 16, 17 
НЕМЕ5НЕ1МЕК, асЈуока! беђабЕјап 

5.1) г. 18
ИЕ1ЈВЛС11ЕК, ро1к. рге1б1аупјк 5. 

1)г. 9
|\1гМЕТ, каре(ап Ег1бг1о б.ђг. 18 
№МЕТН КАП052АУЕЈЕУ1С5, адеШ 

»АппЦе« ђајоб б.ђг. 18 
N©NN1, бапНе(бкЈ ро(рогибшк с!г. 

СпгЈо 5.1)г. 17
!\ОУАКОУ1Т5, ГеШшагба! В<51а 5. 

1>г. 18
ОЕАН, роПсЈбкЈ бауе(пЈк с!г. ЕЈешег 

5.ђг. 18
ОК1Р1С1, рикоуцјк Оотстсо б.ђг. 17 
ОК10и, сеи(ипопе Ап1ошо 5.1)г. 17 
ОКЕАИПО, деиега! Тас1с1ео 5.1)г. 16,

!

•;

5

17

■

17
РА25Т, ђаикагбк! С1поуп1к Егиб 5. КОВОТТ1, деиега! Мапо 5.ђг. 16, 17

КОССАРОКТЕ, каре(ап РПабеКо 8. 
1)г. 17

I 1)г. 18
РЕЕА221, сои$о1е Аи1оит б.ђг. 17 
РЕЕЕЕСК1КО, кошезаг ја\-пе кег- КОССО, Бе, каре1ап С. б.ћг. 17 

ђесЈпозЦ б.ћг. 12 КОМЕКО, беиега1 Ре<1ег1со, б.Ег. 17
1

26*
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*бОНП1, ро(рикоупЈк Сшзерре б. 
1зг. 17

Еа бРАПА, рофогибпјк МЈсИеЈапегеЈо 
б.Иг. 17 •

8РЕКАНПО, сеп1иг1опс рЈпа1с!о б. 
1)г. 17

бРОК, кагаПЈпЈјег I. б.ђг. 17 
бТЕРАКтО Ој, бапке1бкј рогибшк б. 

1зг. 17 '
бТЕ11\тПЕ, Не1таИ)ипс1Ги11Гсг б.1)г. 24 
бТЕбЕ, котезаг 1о«:ога б.1)г. 21 
бТЕЈТТНЕР, уеиегакшјог \Уа11ег б. 

1)Г. 15
бТИМРР, тајог б.1)г. 15 
б1ЈРР1ЕЛ, соизо!е кепега1е ОЈогеЈо 

б.1)г. 25
бУРАКА, хирпПс Регепс7. б.1)г. 18 
б2АВ0, б.1)г. 18
б2АКАб, роГрикоупЈк 2о11с4н б.1)г. 18 
б21ТАб, 1гатуајс121ја Јб^зеГ б.кг. 18 
б20КЕ, јпс1из1гјја<ас К41тАп б.ђг. 18

ТАбНАП1, иргаупјк 1о&ога Субг#у
6.1) г. 18

ТА1ЈВЕР, В1оскГикгег б.1)г. 21 
ТЕРВОХУЕјХ1, бб-ОђегдгиррепГикгег

6.1) Г. 26
ТЕРЕК,, рос1пагес1ш*к б.кг. 18 
ТЕбТА. каре(ап МазЈто б.1)г. 17 
ТН1ЕЦ јгаз1ашк с1г. б.ђг. 23 
ТОМАИ, поујшаг бс1пс1ог б.кг. 18 
ТОМбО, рогибшк Сјизерре б.1)г. 17 
ТР1\САЕ1-САбАН1ЈОУА, сопзо!е ее- 

пега!е есс. б.ђг. 25 4 
ТР1бСНЕЕР, <51ап КиИигбипба с!г. 

ЈозеГ б.1)г. 18
1ПВЕРРЕ1ТНЕР, СаиЈеКег с!г. б1&- 

ГгЈес! б.ђг. 24
УАЈНА1, а&еп1 »Агпкје« с!г. б.1)г. 18 
УАЕЕА, роГрикоушк 1з1уг1п б.1)г. 18 
УАРСА, Јапоз б.1зг. 18 
УЕОАИ!, сопзо1е Магао б.ђг. 25 
УЕКАбГ, ГС7. рогибпјк б.5г. 18 
УЕИТ1ЈРА, сопзо!е А1ђег1о б.1)г. 25

КОбАИО, сепГипопе КаГГаеПо б. 
1)г. 17

КОбА-1ЈЕ1АНА, соп$о1е Р1ссагс1о б. 
1)г. 25

КОбб1, рикоупјк Саг1о б.1)г. 30 
КОбб1, ро1рико\'п1к Егтаппо б. 

1)г. 17
РОбб1, сопзо1е депега!е 1Јт1)ег1о б. 

1)г. 25
КОббИЕК, 1г§:оуас Когпе! б.1)г. 18 
К11ССЕКО, бгепега1 УШопо б.1)г. 17 
КУССЕКО, котезаг ја\те кегксс!- 

позП б.1)г. 12

бАЕА1,' рогибшк 1з1уј1п б.1)г. 18 
бАЦ\МТА1, кареГап б.1)г. 18 
бАЕАб!, уо<1 зГгапке б1ге1азип кг^ 

зГо\'а Регепсг б.1)г. 18 
бА.\тООК, а^еп! »Агпије« 1тге б. 

1)г. 18
бАУАК1\*0, тајог Р. б.1)г. 17 
бСАРАРОКА, рогибпПс б.ђг. 12 
бСАКА.\0, тагезсЈаПо б.ђг. 25 
бСАКРЕК1А, ро(рико\;пЈк С. б.ђг. 17 
бСАК21, сопзо1е Сшзерре б.1)г. 25 
бСНАРЕК, роПс. рикоушк б.кг. 15 
8СНЕ1СНТ, уоп • ујз! га1пј иргауш' 

зауесшк б.Пг. 19 
бСНЕШМЕ, кареСап б.1)г. 19 
бСНМШТ, а^епС »Агпије« б.1)г. 18 
бСНМ10ТРШВЕКТ, рикоупјк АгИшг 

б.ђг. 29
8СННЕШЕК, тећашбаг б.1)г. 18 

^бСННбТЕК, кгајзкотапсЈапС с!г. б. 
5г. 20

бСН\\*АК2, бб-котапс!апС 1о^ога б. 
1)г. 21

бСКОВОС\’А, рпрасЈпЈк сгпјћ ко5и- 
1ја Сјоуапп! б.ћг. 17 

б1РОб, газСаУпЈк 84пс1ог б.ћг. 18 
80Р1А, рогиспјк Мапо б.ћг. 17 
бОМОСУЈ, роћс. котезаг Оисј б. 

ћг, 18
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\\'Е15, тајог Апс1ог 5.ђг. 18 
\\'ЕКТН, 5еГ гспегаШађа Неп- 

пк б.1)г. 18
\У1ЕОЕККОММ, асЈуока! Јг5поз 5. 

5г. 18
2АКТАТТА, абгеп( КЈссагс1о б.ђг. 12 
2АМ1, #епега1 Ргапсезсо б.ђг. II 
2А№1, башЧе($кј ро1рогиСш'к сЈг. 

Епго б.ђг. 17
2АТОМ, кареЈап СПша б.ђг. 30 
21ССАУО Реггиао, &епега1 б.ђг. 28 
201.0, пагес!ш'к АисЈг4$ б.ђг. 18 
20001, гапсЈапп. каре(ап сЈг. Маг(оп 

б.ђг. 18
2011СЗ, ас!\'. рпргау. Егш’1 б.ђг. 18 
20МВ0К1, 5еГ роНаје Суи!а б.ђг. 18

УЕКС1\А, рогиспПс I. б.ђг. 17 
УЕККАК1, рогибпЈк N. б.ђг. 17 
VIУАЕ01, уепега1 Еогепго б.ђг. 11 
У01ХМЕГС, бб-б(игшђаппГи11гег Нег- 

ђег( б.ђг. 29
Ео У1ЈЕЕО, шајог Еијдј б.ђг. 17

\УАВЕЕК, те. б.ђг. 32 
\УАСК, [,геб(ароуас 0((о б.ђг. 18 
\УАС1\!ЕГС, каре(ап б.ђг. 20 
\УАС»1\ТЕК, ас1уо1еа( ј јаупј ђе1е2ш’к 

с!г. К«1го1у б.ђг. 18 
\УАС ј\ЕК, асЈуока( с!г. Ре(сг б.ђг. 18 
\УАС1\ЕК, 1екаг с1г. б(еГап б.ђг. 18 
\УЕ1СНб, 8"епега1Ге1с!таг^а1 МахР 

тЈНап б.ђг. 15

ВИДАКОВИЋ, Милан С.бр. 33
ВИДАКОВИЋ, усташкн таборник 

Ннкица С.бр. 33*
ВЛАХОВИЋ, чстннк Божо С.бр. 13
ВЛАХОВИЋ, новинар Мирко С. 

бр. 10
ВУЈИЋ, професор Влади.мир С. 

бр. 10
ВУЈОВИЋ, Шпнро С.бр. 11
ВУКОВИЋ, мајор Душаи С.бр. 11
ВУКОВИЋ, четник Мнраш С.бр. 13
ВУКОТИЋ, четнички официр Ву- 

кало С.бр. 30
ВУКСАНОВИЋ, четник пои Саво 

С.бр. 13
ВУКЧЕВИЋ, капетан Марко С. 

бр. 11
ВУЧКОВИЋ, канетан Звонко С. 

бр. 22

ГАРДАШЕВИЋ, командант четнич- 
ког батаљона Владо С.бр. 11

ГРБИЋ, проф. Унив. др. Миодраг 
С.бр. 10

ГРУЈИЧИЋ, комесар Управе града 
Радан С.бр. 10

АГРАМОВИЋ, (АГРАМ) Бошко С. 
бр. 11

АЋИМОВИЋ, миннстар унутраш- 
њих дела Милан С.бр. 8, 9

БАНИЋ, чиновинк СС-полицнје С. 
бр. 10

БЕЋАРЕВИЋ, шеф одељења спсц.
нолиције Бошко С.бр. 10 

БИЈЕЛИЋ, васпитач у См. Паланци 
Владан С.бр. 10

БОГДАНОВИЋ, професор др. Ми- 
лица С.бр. 10

БОЖОЗИЋ, четник Радован С.
бр. 13

БОЈИЧИЋ, четник Милић С.бр. 14 
БУДИМИР, иадзормнк мушког нн- 

терната Мирко С.бр. 10
четник Живко С.БУЛАТОВИЋ, 

бр. 13
БУЛАТОВИЋ, четник Миловаи С. 

бр. 13
БУЛАТОВИЋ, четннк Раде С.бр. 13

ВАСИЉЕВИЋ, 
бр. 13

инж. Милосав С.Г I1



Државна комисија398

ЗЕКОВИЋ, командант четннчког 
батаљона Душан С.бр. 30 

ЗОЛАТАРЕВСКМ, Владимир С. 
бр. 31

ИМПЕР, котарски претстојник Дра- 
гутин С.бр. 33

ИВАНИЋ, бнв. комссар др. Стеваи 
С.бр. 10

ИВАНОВИЋ, четник Владимир С. 
бр. 13

ИЛИЋ, васпнтач у Смед. Палаици 
Жнворад С.бр. 10

ЈАЗИЋ, васпнтач у Смед. Палаицн 
Ана С.бр. 10

ЈАНИЋИЈЕВИЋ, калуђер Мирои С. 
бр. 10

ЈЕРЕМИЋ, днсциплински стареши- 
на у Смед. Пал. Бранко С.бр. 10 

ЈЕРЕЦ, адвокат др. Мирко С.бр. 33 
ЈОВАНОВИЋ, шеф срп. држ. безб.

Драги С.бр. 9, 10 
ЈОВОВИЋ, капетан Јаков С.бр. 30 
ЈОКСИМОВИЋ, четнички комап- 

дант Радосав С.бр. 14 
ЈОНИЋ, мнинстар просвете Вели- 

бор С.бр. 10
ЛОНИЋ, генерал С.бр. 23, 31

КАЛАЈЏИЋ, лнцитар Павле С. 
бр. 33

КЕКОВИЋ, мајор С.бр. 30 
КЕРЕЧКИ, асист. Унив. ниж. Си- 

меон С.бр. 10
КЕСИЋ, васпитач у Смед. Паланци 

Веселин С.бр. 10
КИХАЛИЋ, усташки агент Јанко 

С.бр. 33
КИЕЖЕВИЋ, капетаи С.бр. 30 
КОРАК, обућар Јанко С.бр. 33 
КРЕШТАЛИЦА, живодер Ннкола 

С.бр. 33
КРЕШТАЛИЦА, пећар Паја С. 

бр. 33

ГРУЈОВИЋ, четннчкн командаит Б. 
Томаш С.бр. 30

ДАНИЛОВИЋ. капетан С.бр. 22 
ДАЦА, Ахмет С.бр. 31 
ДЕРИКОЊА, студент Драго С. 

бр. 10
ДИНИЋ, мннистар унутрашњих де- 

ла Таса С.бр. 9
ДОЖИЋ, четннк Мнлован С.бр. 13 
ДОМАЗЕТОВИЋ, четннчки вођа 

Јагош С.бр. 11
ДОРОСЛОВАЦ, питомац у Смед.

Паланцн Мнлутин С.бр. 10 
ДРАШКОВИЋ, четник Пујо С. 

бр. 13
ДРЕШЕВИЋ, Ђика С.бр. 31 
ДУБАК, свештеннк Мио.чир С. 

бр. 10
ДУЈШИН, агент Душан С.бр. 9

ЂОКОВИЋ, потпуковннк Андрија 
С.бр. 11

ЂОРЂЕВИЋ, адм. чиновник Брани- 
бор С.бр. 10

ЂОРЂЕВИЋ, в. д. деловође у См. 
Паланци Миодраг С.бр. 10

ЂУКАНОВИЋ, пуковник С.бр. 30
ЂУКАНОВИЋ, генерал Блажо С. 

бр. 11, 13, 14, 30
ЂУКАНОВИЋ, потпуковник Сима 

С.бр. 11
ЂУКИЋ, Богдан С.бр. 14
ЂУРЂЕВИЋ, чиновник инж. Рати- 

бор С.бр. 10
ЂУРИШИЋ, четнички официр С. 

бр. 30
ЂУРИШИЋ, капетан Павле С. 

бр. 14

ЖАРДЕЦКИ, проф. Унив. др. Вје- 
ћеслав С.бр. 10 

ЖИНИЋ, Јоцо С.бр. 33
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МаркоМУЗИКРАВИЋ, поручиик 
С.бр. 22

МУЛЦ, трговац 
МУРЕТИЋ, гостионичар 

бр. 33

КРЕШТАЛИЦА, писар Стева С. 
бр. 33

КУБУРОВИЋ. васпнтач у Смед.
Палаицн Предислав С.бр. 10 

КУШТРММОВИЋ, четнички војво- 
да Нико С.бр. 8

ЛАЗОВИЋ, капстаи Живојин С. 
бр. 22

ЛАЈИЋ, Ејуи С.бр. 31 
ЛОМИЋ, адм. чиновник Радован 

С.бр. 10
ЛУКИЋ, окружии иачелник 

Драгомнр С.бр. 23 
ЈБОТИЋ, главнн саветник Неднћев 

Димитрнјс С.бр. 10 
ЉУМОВИЋ. поручннк С.бр. 22
МАГАЗИНОВИЋ, саветник Хрвоје 

С.бр. 10
МАРКОВИЋ, капетан Бож. С.бр. 8 
МАРУШИЋ, васпнтач у Смед. Пал.

Јоснп С.бр. 10 ОПЕНХАЈМ, шеф Те.хн. отсека С.
МИЛАИЋ, чстник Мираш С.бр. 13 33
МИЛАКОВИЋ. полицајац Јоснп С. ОСТОЈИЋ-ПОПОВИЋ, 

бр. 33
МИЛАТОВИЋ, капетан Душан С. 

бр. 11
МИЛЕТИЋ. админ. чиновннк Зо- 

ран С.бр. 10
МИЛИЧИЋ, васпмтач у Смед. Пал.

Иво С.бр. 10
МИЛОВАНОВМЋ-„ГЕРМАН'\ агент 

С.бр. 9
МИЛОВМЋ. четнпчки воћа Никола 

С.бр. 11
МИЛОЈЕВИЋ, суплент Василије С. (ПАЈЋЕВАЦ. хаџи Рамнз С.бр. 31 

бр. 10
ММНИЋ, четинк Љубо С.бр. 13 
МИНИЋ, четник Радош С.бр! 13 
МИСОК, трговац Јосин С.бр. 33
МПТРОВИЋ, шеф жел. н паробр. \ ПАРЕЖАНИН, иовинар Ратко С.

бр. 10
МИХАИЛОВИЋ, геиерал Дража С. \ ПЕЈЧИЋ, васпитач у Смед. Пал. 

бр. 8, 11, 13, 14, 22, 30

Стјепан С.бр. 33 
Јуре С.

Шимс С.бр. 33НАГЛИЋ, оианчар 
НАЈДАНОВИЋ, др. Димнтрије С. 

бр. 10
НЕДИЋ, пуковник С.бр. 31 
НЕДИЋ, генерал Милан С.бр. 8. 

9, 10
НИКИТОВИЋ, васпитач у Смед.

Пал. Павле С.бр. 10 
НИКЧЕВИЋ, Радојица Радов С.

I М.

I-
бр. 11

НИМКОВИЋ, капетан С.бр. 22 
НОВАКОВИЋ, пнсар Момчило С. 

бр. 10
НУТКОВИЋ, механичар Јоснп С. 

бр. 33

старешина 
женског интерната др. Драгојла
С.бр. 10

ПАВИЋЕВМЋ, четничкн офнцир 
Богдан С.бр. 30

ПАВЛОВИЋ, поручник Жика С. 
бр. 22

ПАЈА, поручник С.бр. 22 
ПАЈОВИЋ, четнички воћа Богдаи

I

/

С.бр. 11
ПАЛОШЕВИЋ, пуковник С.бр. .22

ПАЉИЋ, бравар Борнвоје С.бр. 32 
ПАЉИЋ, Петар С.бр. 32 
ПАНИЋ, поручннк Д. Браико С. 

1 бр. 8

к-омесаријата Бора С.бр. 9

Душан С.бр. 10



и
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СТЕФАНЧИЋ, Винко С.бр. 7 
СТОЈЛНОВИЋ, суплснт Мнлеиа С. 

бр. 10
СТОЈАНОВИЋ, комаидант чстинч- 

ког батаљона Шпиро С.бр. 8 
СТРАГАРАЦ, шеф жсл. н иаробр.

комесарнјата Жарко С.бр. ^ 
СТУПАР, др. Жарко С.бр. 10

ТРИШИЋ, пуковннк Јован С.бр. 8 
ТУЦАКОВ, доцснт унив. др. Ивач 

С.бр. 10

ЋЕТКОВИЋ, четник Милаи С.бр. 13 
ЋОСИЋ. васпитач у Смед. Пал. 

Богдан С.бр. 10
ФИЛИПОВИЧ, помоЈпшк Стссла С. 

бр. 21
ХАЏИАХМЕТОВ11Ћ-БЉУТА, нар.

иосланнк Аћиф С.бр. 31 
ХОРВАТ, шофср Маријан С.бр. 33
ЦВЕТКОВИЋ, новинар Војнслав С. 

бр. 10
ЏАНЕФЕНДИЋ, бсг Осмаи С.бр. 31
ШАФАР, трговац Никола С.бр. 33 
ШАРКОВИЋ, четиички војвода Т-и- 

хбмир С.бр. 31

ПЕТРОВИЋ, Марисав С.бр. 10 
ПЕЋАНАЦ, Коста С.бр. 8 
ПЕШИКАН, командант четн. бата- 

љоиа Блажо С.бр. 11 
ПОПОВИЋ, проф. Уиив. др. Душан 

С.бр. 10
ПОПОВИЋ, Крста С.бр. 11 
ПОПОВИЋ, управник Завода у 

Смед. Паланци Мнлован С.бр. 10 
ПРАИЧИЋ, опанчар Стево С.бр. 33 
ПУК, министар нравосуђа др. Мир- 

ко С.бр. 33
РАКОЧЕВИЋ, четннк Новак Тутов 

С.бр. 13
РАПАЈИЋ, протосннђел Јован С. 

бр. 10
РЕБОК, лекар др. Јурај С.бр. 33 
РОЛФ, усташки пуковник С.бр. 33

САВОР, оружинк ИДХ Мијо С.бр. 7 
СИМИЋ, пуковник С.бр. 22 
СКЕНДЕР, Винко С.бр. 7 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, доцент Унив. др. 

Ђоко С.бр. 10
СМИЉАНИЋ, канстан Мирко С. 

бр. 22
СТАНИШИЋ Бајо, 

ковшгк, С.бр. 8, 11, 14, 30
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