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истина о спасавању
Н И Н  је  уз помоћ донумената НО Вј,

;зничких ћојних архића и мисија устано- 
з да су партизани спасли Више од 2.000 
гричких и ен/леских аћијатичара који су 

падобранима искакали из оштепених 
'Јмбардерс у шоку друјо / сБетско! рата,

Упркос о ’оим чињеницама, у неким 
америчким пу6ликаи,ијама и у аки,ијама 

?диних политичара, некадашњих ћојника, 
којима дају подршку српске екстремне 

литичке ор1анизаи,ије, пропашра се идеја 
се у дВоришту БашинЈтонске Белг куће 

подшне споменик Дражи Михаилокићу,
?ато што је  тобоже спасаћао смеричке 
Јјатичаре средином 1944. јодине, када Је 

исшоћремено са немачким окупашорима 
потписао низ докумената о отћореној сарадњи, а чишав досије о шој кола6ораи,ији

налззи се и у ћашинЈтонском Наи,ионалном архићу

П РАВ АЦ  ЈУГОСЛАВИЈА: „Х А Л И Ф А К С ” ПРЕД ПОЛЕТАЊ Е
ИЗ ЈЕДНЕ И ТАЛИ ЈАКСКЕ  БАЗЕ. .У ПРОСТОРУ, У  КОМЕ 
СЕ ИНАЧЕ ТРАН СП О РТУЈУ БОМБЕ, ОВОГ П У ТА  НАЛАЗЕ 
СЕ ВРЕЋЕ СА РАТН И М  М АТЕРИЈАЛОМ  КОЈЕ ОЕ ИЗБАЦУ- 
ЈУ ПРИТИСКОМ  Н А ДУГМЕ. (СНИМЉЕНО М АЈА 1944. ГО-

ДИНЕ)

Повремено се у САД, уз ангажовање српска екс- 
тремне политичке емиграције, покреће иницијатива за 
подизање споменика ратном злочинцу Дражи Михаи- 
ловићу, у парку Беле куће у Вашингтону. нгго наилази 
на отпор озбиљних и добронамерних политичких кру- 
гова. Ипак, поједини политичари, па и групица кон- 
гресмена од којих су неки били авијатичари у другом 
светском рату, лридружују ,се овој акцији, тобоже из 
емотивних повода, јер су се после искакања падо- 
бранима из оштећених бомбардера, нашли привремено 
под четничком заштитом, пре него што су их савез- 
ничке војне мисије транспортовале у  базе на Сре- 
доземљу.

Такви појединци сада потписују и. гтетиције ј 
хојима се тврди да је Дража Михаиловић „патриота, 
а не издајник“ . С тим насловом објављена је и књига 
извесног Давида Мартина (некад се звао Мартиновић) 
који се и сада често виђао на скуповима Српске на- 
родне одбране и других екстремних политичких орга- 
низација. У  име издавача потписао се Милорад Драш- 
ковић, који је са свсјим братом, истакнути политички 
емигрант. Они су, иначе, синови злогласног м и н и стј

— творца „Обзнане“ .
Књига је заправо „реприза" оне из 1946. године 

када се уочи суђења Дражи Михаиловићу као и после 
суђења, водила широко арганизована кампања против 
Југославије. Та пропаганда из времена хладног рата 
сада се поново репродукује у  служби акције за поди- 
зање споменика Д.М.

Шта је циљ ове (и других сличних публикација) 
и зашто се у  тој књизи објављују неистине о томе 
ко је и колико америчких пилота спасао за време 
рата на територији Југославије?

Зашто се заборавља да су борци НОВЈ и ПОЈ спа- 
сли више од 2.000 савезничких заздухотлсваца?

О свему томе говоре и документи из Националног 
архива САД, који ће бити објављени у овом фељтону.

,У Екциклопедмји Југоелавије налази се занимљив 
податак Да је  са теригарије Хрватске, Босне и Херце- 
говине и Црне Горе до средине Д944. године евакуиса- 
но у Италију иеигго више од хиљаду савезничашх 
ваздухопловаца. Каже се рои! и то да је та бројка 
узета из био-графијг Рандолф=а Черчила, сина британ- 
схог (ратнот премијјера Викстона Черчила.

•Сер Виистон је послао Раздолфа на ослобођену 
ј угословенску територију, међу партизанске борце, у- 
брзо после Техеранске кснференциј е (одржане крајем 
ноземОра 1943) на којој су Р.узвелт, Черчиш и Стаљин 
одлучили да се војничжи пома^жу само НОВЈ и парти- 
зански одреди.

У  књизи .Заздухопловне снаге у другом светском 
рату“ — том II I  (издање „Јуниверсити оф Чикаго прес“ 
1951. г.) на 523. страници се тврди да су до првог 
октобра 1944. г. партизани спасли 732 авијатичара 
а од 1. јануара до 30. априла 1945. године још 315, што 
је укупно 1.047. Међутим, ,из ове документације изо- 
стављени су амерички и енглески ваздухопловци спа- 
сени у октобру. новембру и децембру 1944. године, 
када се највећи број спустио на територију НОВЈ, а 
исто тако није обухваћен ни месец мај 1945.; године.

Даико Фућак у чланку „Вишки аеродром — база 
авијације НОВЈ“ , публикованом у ,.Морнаричхом 
гласнику“ (број 4/1964), иггфармише читаоце да де 
Радио — „Слободна Југославија“ 5. октобра 1944. годи- 
не објавио ову еест:

,,3а последња три месеца“ ;(на територију Народао 
осло& Ј ди лач к е  војске и Партизаиских одреда Југосла- 
вије — прим. п.) „присклно с е  с п у с т и л о  215 в е ли к и х  
четво.ромоторних савезничких бомбајрдера који су били 
оштећени прилихз-м 5смба$здовав>а неприј атељских о-



бј еката на Балкану и у  средњој Езропи. Саасеао је 
1336 савезничхих авиј аткчаца, Од боагбардера ,који гсу 
са ирисилно шустили, подрављеко је  204, тако да су 
се вратииш у своје базе.“

•Америчжи дипломата и иублицист Волтвр Р. Ро- 
бертс у књизи „Тито, Михаиловић и савезници 
1941— 1945“ каже да је на партизанској територији 
спасено две хиљаде савезнотжих авијатичара. Ту 
бројку наводи и Р. Харис Смлт у кн.изи ОСС (о 
истсријату америчке обавештвј^ке службе, у  којој је 
посебан део посвећен азсшвности ОС:С у јЈугославиаи, 
за врема рата).

Ахо се, ггрема таме, бројци од 1836 спасених 
савезнкчких азијатЈГчара, коју 'је 5. ©кггосра 11944. тоди- 
не објавила Радио-станица „Слободна Југославија", 
дсда 343 колихо је ка оснозу иззештаја америчке 
војае ошсије спасено на четничкој територији, може се 
констатовати да -је из Југослазије евакуксано 2.353 
само савезкичха ваздухопловца.

Судећи према овој цифри. небо окупиране Европе 
у 1544. т. било је  крцато савезничким авионима.

(И аеродрсм на Вису, као што је  познато, на хоме 
де 1. мзја 1844. године атерирао прзи савезничхи 
евион, веома је помагао спасазан>у савезничких авија- 
тичара и бомбардера. На вишком аеродрому систа је 
била нешто мало дужа Од хиљаду метара а широка 
140. Она Уе омсзгућавала безбедко слетање (чак и супер 
тзрђавама) балканских ваздухопловних снага као и 15. 
америчкој ваодухопловној вдиији. Тк азиони су се 
присклно спушгали зато што им је  нонестајало грризо 
ш  зато 1нто су били оштећени погоцима недр>гја- 
теља&е артиљерије:

ДЕДИЈЕР
ПООМАТРА ПАДОБРАНЦЕ

Један од сведока овога шта се догађало на Вишком 
аеродрсму био је  и Владимир Дедијер, из чијег ,Днез- 
ника" објављујемо овај одломак.

ЈП.ре кеки дан наши дартизани учестзовали су у 
'чцасавању саеезничжих авиј атичара који су били пали 
7  мсре. На Вису ми имамо одличал аероаром, који 
често ојгужи као помоћни аеродром за савезничхе 
бомбардере када се враћају охосле бомбардовања по 
ереднЈСј Езропи. Досада се на наш аеродром спустшго 
■нв лесегине и десетине оштећених „либератора" и 
.летећих тарђава“ .

)На неерећу, последњи путг падала је  јака киша, 
аеродром :је био .расквашен, ла се, и поред тога што је 
била распрострта челична мрежа по њему, један ,,ли- 
бератор" заглазио у блато и тако закрчис читав 
аерсдром. У  међувремену појавило се још осам аме- 
ричхих бсмбардера, оштећених. који нису имали више 
бензина да се дохопају Фође и других аеродрома у 
Италији, нег,о :су покушали овде да се спусте.

Из једног бомбардера искочили су сви авијатача- 
ри — било их је десет — 'а авион је остављен у

С;ИГНАЛ ЈЕ ДАТ: ВАЗДУХОПЛОВНИ Н АРЕДН И К Ц. СТЈУ- 
ЛРД, ИЗ ГЛАЗГОВА И  Н АРЕДНИК Р. ШОТ ИЗ ВЕМБЛИЈА 
ИРИПРЕМАЈУ ЏАКОВЕ ЗА И СТО ВАР ИЗ ЈЕДНОГ ,ХАЛИ -
ФАКСА", СНИМ АК ПРИ КАЗУЈЕ  СЛАЊ Е ВОЈКОГ И ДРУГОГ 

М АТЕРИ ЈАЛА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОЈ ВОЈСЦИ

Одликоваае зг  Дражу 
Михаиловића: сенатор 

Едвард Дервиаски 
саопштио је  1967. 

године српским 
политичклм 

емнграггтнма да је  
председиик САД 

X. Труман 23. марта 
1948. г. посмртно 

одликовао Дражу 
Михаидовића 

највећнм амеркчким 
ОДЛШСОВЈО&ЕМ: 

» 1.е"јо :1 оГ МегН«. 
уз ово ооразложеље: 

„За вођеае снага 
отпора против 
непријатеља и 

спасазаља америчких 
пилота“ . ТаЈ се 

докуменат чува под 
клаузулом  „забран.ено 

објављиван.е“. Ову 
информацију, која је  

имала за цнљ да 
подстахве четнике на 

антијугословенску 
актнвност, објавио је  

„Чикаго трибјун" 
5. августа 1367. године. 
Овај докуменат, који 

је, наравно, 
тенденцнозно 

процурио пре две 
године, сада Зе Једна 

ед пошталалица у 
прилог ахцији за 

подизаи>е споменика 
Дражи Мнхаиловићу 

У САД.

ваздуху. Огромна машина хрусетла је  изнвд & вш к 
луке више сд десет минута, час се кри&ила на једку 
страну, час на Другу, али никако није падала. Одјед- 
ном се стрмоглавила и стропоштала у  море на киломе- 
тар од луке. Огроман пламен сухнуо је  хад је  авион 
тресиуо о воду.

Дувао је јаж ветар, талаои су били приличии, ааија- 
тичари су се полажо спуштали падобранима, Деветори- 
па су пааи далеко од оЗале, у  мсре, наши моторни 
чамци брзо су јурили и сзе су их опасли.

Десети је пао у саму луку, десетак метара од мола. 
Неколико партизана скочило је у  оделу у  воду да -га 
спасу. А ли  први му је пришао један моторни чамац, 
који 'је, на несрећу, својим прс-пелерсм захачио узкаа 
од пацобрана м повукао авијатичара у воду. То је 
било .дсвОЈшо. Младић је извучен после десетах се- 
куади, али није давао’ знаке живота. Ни вештачко 
дисање није (гкжогло. Осим тога био је  рањен од. 
немачке 'Противавионсзсе артиљерице."

Један од америчких заодухопловаца који се спасао, 
пошто је  авион присилно атерирао на аеродрому 
острва Вис, био је  и Џорц Махгазејрн данас сенатср, а 
пре осам година Никсонов противхандидат на пред- 
седничжим изборима у САД. Макгаверна, америчжог 
сенатора, примио је  орошле тодине председник Тито 
за 'Време свог бсразка у  Вашинггону.

'У току друаххг светоког рата он је Јсао пилот 35 
пута бомбардовао немачху теритарију. Једну од својих 
ратних епизода испричао је  прошле године’  новинари- 
ма хада је ступио на тле нехадашњег Вишког аеро- 
дрома на коме се сада налазе винопради:

„Летео сам као командант у лрУли тешких баибар- 
дера ГУ-б5, у, летећој тврђави. У  авиону је  било јога 
девет мсмака. Негде на чехословачком небу изназ, 
,Шв»дишес’ фабрика тврђава је  изненада погођена, Од



четири мотора три су се угасила, јеран за др>тим, у 
кратким размацима. Саошитио сам момцима ту вест, 
пшшслижпи да је изгубљена сва нада. (Али, успео сам 
да увсватим радио-везу са ослобођеним Висом", сећа се 
Мажгазерн тих дана, када је управо био напунио 22 
године.

„Зној лги је вробијао унифарму. Све ереме ра- 
змишљао са>м хоће ли бомбардер кздржати до Виса. 
Да је контролна лампица показала црвено светло, то 
би значило да је престао да ради и чегврти мотор. 
Онда бисмо морали да искачемо. Дао сам гас ' до 
краја. (Били ско на вксини од само 600 стопа када смо 
угледажг острво. Учинило ми се да писта није била 
дозолжз дуга, али се морало ризиховати. Кренули смо 
ка острву. Ооследн>н од четири мстора био је на 
издисају када је тешко оштећеки ааион додирнуо 
писту."

Америгчжи сенатсгр, некадашњи ратни пилот, остао 
је на Вису само један дан. Наши су јавили бази у 
Кталији да се -срећио спустио ва су послали по њега и 
остале авијатичаре транспсртни ависн ДЦ-3 који их је 
пребацио у Италију.

Мактаверн је доживео још једвн инцидент изнад
о-ггуииране Еаропе. за време његовог послецџЈЈег легга 
над Линцом, у Аустрији, авион је био погођен „фла- 
кам“ и после перипетија, које је посада доживљавала, 
сличних онима на путу ка Вису, све се добро заврши- 
ло авион >је успео да стигне у базу.

ДОНУМЕНТИ 
НОВЈ

У ©ојноисторијском институггу у Београдеу при- 
купл>ено је доста ,гра|ђе о спасавању америчких и 
цругих савезничхих ваздухопловаца за време другог 
светског рата у Југоолавији. Та се лрађа управо 
сређује. Из евиденције се мосже видети Да су борци 
Народноослободилачке војске Југославије и Парти- 
зансжих одреда спасли више од две хиљаде хжлота, 
механичара, лкгтраљезаада и другог ваздухашшгног о- 
собл«а.

ЈБубазношћу истцрмчара, капетана фрегате 'Беззисла- 
ва Вискдвића, ода&рали смо неколико докумената, из 
штзбова наших јединица, дивизија и корпуса, кој« 
илуструју ?де се, када и како пожхгло савезничким 
ваздухоплоицима.

.„Изаестан увид у размере удеса савезнкчких авио- 
на на југословенском ратиоггу пружа и грађа Уреда за 
регистрације британских трсбова, хојим је руководио 
мајор Р. Г. Дикин", рвкао нзм .је Берислав Висксшић. 
,Дикин је у своје ареме добио дозволу југ.ословенске 
владе да прикупља податке о погинулим авијатичари- 
ма. Он је проналазио њихове гробове и посмртне 
остатке преносио на цвнтрално бјританско војно гробље 
у БеоградЈ’, које је освећено 11. новембра 1348. годк- 
не.“

Тажо се из једае информације Дикинове 1ра?је 
види да су 1944. године на теригорији Македокије 
пала два савезничка авиона —  један у срезу гости- 
варскам, чију су посаду ухватили балисти и предали 
Немцима, а други у дебарском срезу чија су се два 
члана посаде прикључила партиза.нима, док су тројицу 
заробили Немци.

„Осим напсфа шго их је Народноослободилачка 
војска Југослаеије улснсила на спасавању и збриња- 
зању савезничких авијатичара, као део свог доприноса 
опшггој савезничкој ствари, •Дредсадкжптво АВНОЈ-а 
је 12. фебруара 1945. године, на тгредлог врхо; ног 
команданта НОВ и ПОЈ маршала Тита, одликовано 70 
амецмгжкх авијатичара ва челу са генералом Ирсм С. 
Икерсаг, за успешну сарадњу са НОВЈ.

Генерал Икер цдликоваа је Орденом партизанске 
звезде првог рааа“, информисао нас је капетан фрега- 
те Берислав Вискоиић.

У  извештајју пггаба V корпуса НОВ Југославије 
упућеном 25. септембра 1344. године мајору Павићу. 
казке се да су се код Бањалуке, због квара авиона, 
спустила три падобрааца, и то: Денис А. Роу, број 
1096084 У/0; Џ. X. Милиген, наредник, 39207527; С. Е. 
Хафмен, наредаик, 15112932.

„Изјазљујем да је једгн убијен од стране Њемаца 
још док ;е летио са падобразам, пашто је пао близу

АМ ЕРИ ЧКИ  ВАЗДУХ.ОПЛОВЦИ КОД П АРТИ ЗАН А: Ф АК СИ - 
М ИЛ Д О КУМ ЕН АТА Ш Т А В А  V  КО РП УСА НОВЈ У  КОЈИМ А 

СЕ И ЗВЕШ ТАВА О СП АСАВАН .У АМ ЕРИ ЧКИ Х 
ВАЗДУХОПЛОВАЦА У  1944. ГОДИНИ

»емачких лижгј а. За друпих седа.м не знају ништа. 
Исге треба сшпремити у Италију." Потписао начелних 
Штаба V  корпуса, потпуковник В. Кнежевић.

Команди подгрмечког подручјз Штаб V  корпуса 
НОВ Југославије Шод бројем 798, 18. јуна 1944. годипе) 
упутио је  осам савезничких авијатичара. <У извештају 
се наводи да су се они морали спустити иадобранима 
због асвара иа азиону.

Начелник Штаба ;моли да се прикл»уче „осталмм 
авиј атичарима који се тамо налазе, тамо да их смје- 
стагте на стзноеање <и исхрану и о истима даљу бриту 
да водите. Они ће заједно са оогалима бити пребачени 
у своју земљу, када се за то укаже могу&ност."

Штаб IV  диаизије извештава V цсорпус 3. V I ,1944. 
•године, са положаја, да се код н>их налази 30 саве- 
зиичасих авијатича^ра — Амвриканаца, који су искочи- 
ли из оборених савезничких авиона. Каже се да су 
тројица ран»ена и да се налазе у пајртизанској болници 
у Подшрмечу. •Поггписао је камандант, ттуковшик — 
Петар. • - •■•••■-

ШтаВ V корпуса упућује чегири савезничка авија- 
тичара мајору Павићу 23. саптездбрз 1944. тлине.

ИЗЈАВЕ ДВОЈИЦЕ 
АМЕРИКАНАЦА

У  једном документу Војноисторијског институ- 
та у Веотраду наводи се изввшгај двојице спасених 
америчких а®ијатича.ра. Њихова су имева Фернанд 
Фурније и Норман Ф. Арнолд. Припадали су 45. групи 
XV ваздухоплоане дивизије, чија је база била близу 
Барија. Они су били двојица од 14 чланова посаде »а  
,̂ 1ибератору“, типа Д-24-Ј, који је бамбардовао циљеве 
у близини Беча. Искочили су падобраном код Ливна у

Фељтон „Истина о спасавању америчких ваз- 
духопловаца" написан је, углавном, на основу 
документације, коју је професор Филозофског 
факултета у Београду др Јован Марјановић љу- 
базно ставио на располагање редакцији нашег 
листа.

Професор Марјановић већ дуже време, као 
историчар, проучава односе четничког покрета са 
немачким окупатором и посебно са западним са- 
везницима у току И светског рата, о чему при- 
према обимну студију, у две књиге, под насло- 
вом „Дража Михаиловић између Британаца и 
Немаца". Прва књига ове студије „Британски 
штићеник" већ је завршена и предата у штам- 
пу. У књижарама и библиотекама наћи ће се 
ускоро у издању Института за савремену исто- 
рију у Београду, „Народне књиге“ и загребачке 
издавачке куће „Глобус".

Документи, коришћени и у овом фељтону, би- 
ће научно обрађени у другој књизи под насло- 
зом „Немачки партнер" која ће се касније штам- 
пати.



тренутку када је азиоку кестало бешина. Опустили су 
се на Ливааско ко»Ђб.

Командант IX дкзизије пооматрао :је ј&ихсзо 
спуштање двсгледс-м. Азијати-чгри су прво дсшли у 
доднр са сељацима, који су са гшима похитали у брда 
да би измакли ттери -једне '.немачке ‘патроле из 
Лјшнз. После •гог.а рристушкхи су им партизани који 
су им обезбедили храну и гкреноћиште. Сутрадал еу 
дсхпраћени до дагаба ;једне В̂ ригаде IX дивизије, затим 
у шта5 саме дивизије, а потом у Штаб корпуса, где су 
стигаи 10. охтосра 1944. тодине у 17 сати.

■Пет чланова посаде ;који су пали сасзим близу 
Лизна, заршили су Немци.

1У иззештају се (циткрзју Гизјаве америчких азија- 
тичара о извакрелио лапом посгуок.у и гостоиримству 
„свизз кашшх -власти, пртанства и војске".

Штаб V корпуса (НОВЈ од 25. септембра 15'44. 
годике јазља вишој команди да «е упућују сазезкички 
авиј атитгари којји су се спустилл код Кааалуасе, збох 
квара на ттцтиа авиона. наводи се да су .„исконила 
четири падобракца, и то Роу А; Денис, који се спустко 
из ,шитфајера’, 23. сегтгежбра, затим Џ. X. Милигек и 
С. Е. Хофмш, .који су пали 20. сетгтем&ра.“ ,Д1з1ј ааљују 
да јв један (падобравагО убијен од стране Нжмаца још 
док је  био са падобраноса, пошто је азао близу н.емач- 
гогх ахинија, дох за других седзм не знају ништа. Исте 
треоа отпремити у Италију. јОмвт фашизму — слсбода 
нар-оду.--качелкик штаба иотпуковник В. 'Кне-жевић."

После спасавања веће арупе савезкичких вазду- 
хспловаца на територији НОВЈ и ПОЈ, командант 
савезкичких ваздухапловних шата -еџ Средоземљу а- 
меричиси генерал А. Икер још 8. мврта 1944. годше 
шаље писмо |Дрховном жоманданту НОВЈ и ПОЈ у 
ксме жаже:

„Сви припадници сагвезнинких заздухоплознкх 
скага «а  Средоземљу дубоко цене и диве се омнохшв 
случајевима када 'је ваша ;војска иомагала у отасава- 
њу иашег особља оборен-ог над Југославијом. Желим 
,да ,у ндахово име захвалим ®ама и Вашим храорим 
партизанкма на овоЈј смелој и пл-еменитај помоћи."

Из докумената Архива Војкоисто,риј;с1ко!г института 
у Беотраду види се да средхшом јану-ара |1944. године 
Штаб V корпуеа ‘упућује британске и :америгаке офи- 
цире и војнике-падобранце у пзтаб VIII ксрпуса.

[(За-нимљиво је напоменути да >су први савезнинки 
ваздухопловци са четничке територкје у Србигји агоју 
је контроЈШсао Дража Михаиловић, први пут евакуи- 
сани тек 9. и М. августа -1-944. године).

СЛОВЕНАЧНИ 
ДОСИЈЕ

Комплетни досије о спасаван-.у америкких и дау- 
гих савезиичких ваздухооловаца -сачињен је у Слове- 
нији, П-страживачки инсштут у Љубљани, на основу 
архивске грађе ГлавноЈ' штаба Словеније, прикупио је, 
податке о 303 спасена америчка азијатичара који су 
искакали из оштећених авиона на подрунју Словеније 
и Истре у 1844. и 1945. години. 'Истовремено спасавани 
су и бегунци, ратни заробљеници, ,тахо да (Је са 
словеначке териториое улућено у савезничке јединице 
•више од 1800 сазезничких ваздухоталсааца ' и друтих 
официра и војкика.

Овај кнститут је о спасавању ваздухопловаца издао 
још 1945. године поеебну публикацију ка енглеском 
језижу '»АШеа А1ттпеп аа<1 Ргхзопегз о! У/аг гезсиекЗ јђу 
Ше б-Јоуепе ©апизалз« („Оавезнички ®аздухопловш! и 
ратни заробљеници које су спасили слозеначжи парти- 
зани“).

У тој !публикацији казоди се да је авионима 
евакуисако 140 америчккх ваздухоплозаца од укупно 
303, Остали су пребачени до својкх бага другим пре- 
воаним средстзима. Међу свим тим ваздухопловшша 
(303) четворица су бшш рањени. Само се један био 
разболео. Рањенжм и болесник лечени су у_ -словекач- 
ким партизанским болницама. Забележено је да су 
двојица погинули после искакања из авиона. (Не каже 
се да ли су били рањени у авиону, односно да ли су 
настрадали кзд су се приземљили). Обојица су сахра- 
њени на партизанскај теритаријк — Лоренц X. Мејдл 
у Жг-грозкици ((Мартињак), а Палмер Ф. Лерун у

А.УТЕНТИЧКИ ПОТ1ШСИ: АМ Е РИ ЧКИ  АВ И ЈАТИ ЧАРИ  КОЈЕ 
СУ СПАСЛИ ВОРЦИ НОБ СЛОВЕНИЈЕ ПОТПИСАЛИ СУ СЕ 

:НА ДОЛАРСКОЈ Н О В Ч А Н И Ц « Д Р  ЈОЖ И ГЈХОВЕВНИКУ, 
ТАДАШ Њ ЕМ  Ч Л А Н У  ВОЈНОГ СУДА ОПЕРАТИВНЕ 

ЗОНЕ ЗА Н О ТРАЊ С К О

Чрно>5ељу. Први се спустио пздобјраном 18. марта 1944. 
шдине, а друти 2. аетрила.

На слозеначку ослобођеву територију укупно је  
атерирало 19 оиггећенЈсс авкона, а три су се шустила 
збот недостатка торива. Сви -спасени ваздухопловци 
рођени су у сеЈриоду од .1920. до 1925. тодаше.

Педантни и брижљиви евкдентичари у  штабозима 
'Народнооелободилачке водске и Партизанских одреда 
Слозеније записали су тачгне датуме атерирања оагте- 
ћених азисна, жао и датуме спасавања свакот поједи- 
нот америчасог а'аздухопловца. Уз то, у  извештај су 
унети војни бројеви и .авиона и ваздуогапловаца, жао а 
офкцирски и подофицирени чинови. забележен је да- 
тум када су аронађеки и на ком м$сту су иронађени 
оштаћени авиони и треживели авијатичари.

Приметили смо јоон два датума: година рођења 
спасених ћвијатичара и  датум напуштан>а словекачха 
слободне територије (авионом или на друти начин).

'Из документације љубљанског ишститута први на 
листи ретистрованих је  сборени ®меричжи ависн из 
кота је  искочио 30. I 11944. Џазеф Перхинс, поручних, 
чиј.и |је брсј био Ф/О Т-602С4, а адреса у  САД 85 
Фарагат Евенју, Провиденс, Ро\ед Ааленд.

ПРВД ЗАХВАДНОСТ 
СЛОВЕНАЧКИМ БОРЦИМА

Убрзо су словеначким борцима, који су жртвовали 
свој живот спасава-јући америчке ваздухоплсвце, по- 
чела 'да -стижу пркзкаша /и зах®аашост о|д сазезничких 
генерала.

„Као виши акм о-амрр ички официр за везу цри 
Главном хцтабу Словеније, коркстим ову прилику да сз 
захвалим Народноослсоодилачкој војсци и Партизан- 
ским одредима Словеније и словеначжом народу, који 
подржавају партизански покрет под вођствам маршала 
Тита, на њиховој пажши, љубазком посхупању »  
Нзихозој оданости савезничкој ств&ри приликом тран- 
спортовања, храњења, -смештај а и неговања рањених 
америчких летача, који су били оборени из ваздуха од 
спране 'немачког ацресора. Схватам и у потпуности 

' разумем жртве које чинита да бисте кашиа америчкзим 
летачима пружили љубазку пажњу.

Ја сам чуо лажне гласине које потичу од кемачке 
пропа^ганде да су словеначки партизани лоше поступа- 
ли дрема америчисим летачима. Ово гогје истина. Ра- 
згоиарао сам са овахим америчким летачем који је 
дсдирнуо словеначко тло, док сам са службом био 
овде, и сваки човек ме ,је обавестио да је од словен-ач- 
ких партизана имао најбољу нагу и да се са њим 
најљубазније поступало,

Легачи смапрају да сте ви дивни људи н веома су 
поносии да бу!ду овде са вама за време ваше борбе за 
слободу. Уверавам вас да је сваки савезнички авион 
који видите изнад вас свестан ваше племените борбе 
за слободу против немачког оовајача и да се сваки 
човек искрено нада да ће пасги у <руш:е партизана, 
уколико буде имао ту несрећу Да буде оборен." Потпи- 
сао капетан Ј. Гудвин, шеф англо-америчке зајне 
мисије гож главном штабу Наро.дноослободилачке вој- 
оке и П артизанских одреда (јул 1944.).

Наетавиће се



С У Д Б И Н А  2000 
А М Е Р И Ч К И Х  А В И ЈА ТИ Ч А Р А

Петар
Стојановић

истина о спасавању
Н И Н  је  уз Оомоћ докумената НОВЈ, 

ничких којних архиВа и мисија устано- 
дс су партизани спасли кише од 2.000 

!>ичких и ешлеских акијатичара који су 
падобранима искакали из оштећених 

чбардера у току друМ  сБетско/ рата.
Упркос оким чињении,ама, у неким 

америчким пу6ликаи,ијама и у аки,ијама 
Јиних политичара, некадашњих којника, 
којима дају подршку српске екстремне 

итичке ор1анизаи,ије, пропашра се идеја 
испред Кошресне палате у ВашинЈтону 
подшне споменик Дражи Михаилокићу,

1То што је тобоже спасакао америчке
Ј  ш ш г  П РАЊ АН И , 9. АВ ГУС ТА  19«. ГОДИНЕ: П РВА ЕВАКУАД И ЈАатичаре средином 1944. /одине, када Је а м е р и ч к и х  а в ш а т и ч а р а  с а  ч е т н и ч к е  т е р и т о р и је  _ 

истобремено са немачким окупаторима
отписао низ докумената о откореној сарадњи, а читаВ досије о тој колабораи,ији

налази се и у Вашиштонском Националном архику

Генерал-мајор Натан Ф. Твајвинг, главаокомандују- 
ћи 15. америчке ваздухоиловне армије, упутио је 
фебруара 1945. следећу поруку народима Југославије

Д1ре чет,рнаест месеци америчко војно ваздухо- 
штавство почело јје Да лети изнад Југославије и многи 
амерички ваздухопловци присилно су се спустали или 
искочили падобранима на вашу територију.

Данас уместо да су немачки ратни заробљеници, 
они су слободни борци, захваљујући пријателлком 
ставу и храбрости југословенских људи и жена. Жр- 
твујући живот и безбедност ваших породица, ви сте 
спасли стотине живота наших ваздухопловаца дајући 
им храну, медицинску помоћ и смештај. Ишли сте 
миљама преко тешког терена, река и планина, кроз 
кишу и блато, али сте увек довели наше ваздухоплов- 
це до сигурнот места.

Као врховни командант 15. амаричке армије саве- 
зничкот еојног ваздухопловства и у име очева и мајки 
мојих ваздухопловаца, изражавам захвалност Америке 
за ваша храора дела. Наша најдубља захвалност тако- 
ђе је упућена свим онима који су сахранили наше 
мртве и послали ми њихове личне сгвари. Вапа 
храброст, патриоти, који сте делсивали у озбиљној 
опаснссти не всгдећи рачуна о вашој сопспвеној бе- 
збедности, задобила 'је срца наших ваздухопловаца за 
вас и створила је поштоваае за вас и вашу земљу“ 
(Из британсжог војног месечника „Победа“ од 12. П 
1945. т.).

На делу теритсрије Србије и истсчне Босне коју је 
ксетратосао Дража Михаилозић с лролећа, у лето и с 
јесе.теи 1944. тодине евакуисана су 343 америчка авија- 
тичара. Са америчким били су евакуисани и ваздухо- 
пловци и друти официри савезничких земаља, међу 
шима 8 Британаца, 17 Руса, 9 Француза, 2 Пољака, 24 
Италијана м три америчка цивила. Евакуисано је и 11 
Југословена, међу ‘којима су се налазили и функцио-

нери Михаиловићевог Националног ко.митета, што је 
изаззало расправу међу савезницима на највишем 
нивоу.

Пошто је на четничку територију приспела специ- 
јална америчка војна мисија, та је евакуација започе- 
ла 9. и 10. авхуста 1944. годхше на импровизованом 
аеродрому у еелу Прањагни, где се тада налазила и 
Врховна четничка команда. Авијатичари су исто тако 
касније евакуисани и из села Коцељева и Бунара.

•У време када су савезници престали да помажу 
Дражу Михаиловића и пошто су Британци већ били 
повукли своје војне мисије (цролеће 1944. године), 
америчке бомбардерске ескадриле интензивно су пре- 
сецале јутословенски ваздушни коридор. Циљ напада 
били су јужна Немачжа и извори нафте и рафинерије 
у Румунији, а повремено су бомбардовани градови у 
Мађарској, па :Београд и Ниш, и многе сасбраћајнице 
испод ваздушних каридора. У тој свакодневној актив- 
ности *нису се увек сви авиони враћали у базе. Неке 
од н>их обарала је или оштетила немачка противави- 
онска аотиљерија, па су пилоти, митраљесци, механи- 
чари, телетрафисти и навитатори бшги принуђени да 
искачу из авиона и да се падобјраниха спуштајју иа 
партизанску или четничку територију.

Додуше, оавезнички ваздухопловци су, после Те- 
херанске конференцио е, одрсжане жјрајем новембра
1943, дакле, у исте дане када и Друго заседање 
АВНОЈ-а у Јајцу, цобиди директиву да ее из разлсга 
безбедности опуштају ладобранима » а  територију коју 
су ослободили Народноослободилачка всгјска и Парти- 
зански одреди Југославије. Да би се што боље снашли 
после искакања и што црвцизније одредили у ксм је 
гправцу Титова војска, амерички ваздухопловци слу- 
жиљи су се, као визуелним шомоћким средствима, 
овиленим марамама, на 'којима је била одштампана 
мапа са шрафираним линијалга. Та шрафираца ,псља 
били су оријентири безбедности или, другим речима,



ваздухопловци су знали да ће се на тим „одсецима" 
придружити снагама НОВЈ, ксџе ће их убрзо вратити у 
њихове базе. Ооједини шилоти и <по више хгуга су 
искакали из 'авиона и карисгипи се сшим »аражама 
оријентишући се у складу са добиценим упутсгаима 
дце да_ се приземље и са жим да се повежу.

П;рве мапе „безбедних области“, које је издало 
америчко војно ваздухопловство на једном ратнсм 
попришту, 'припремила је Ваздуошштовна секција аа 
вођење ваздухопловаца изнад Јупославије. Ове мапе 
показивале су територију под партизанском контролом. 
до које би оборени летачи требало да покушају да се 
прооију. Прзи -пуг издате у јануару 1944. године, ове 
мапе су помогле да се спасе 46? ваздухопловаца, у 
току прва четири месеца (њихове угаотребе. Осим ш -  
ховог деј-ства, оне су Иодизаае «ораа ваздухопловних 
посада за време операција изнад Југославије, Бугар- 
ске, Аустрије, 'Румуније, Чехословачке и северне Грч- 
ке.

Једно су, наравно, правила и упутсггва, а |друго 
ратне окиишости и невоље посаде у оштећенсм звиону. 
Иако је већина америчкмх .ваздухопловаца успеапно 
проналазшха јединице Народноослободилачке вајске, 
део припадника XV америчке ваздухопловне арзиије, и 
иротив своје жел»е, приземљио се у тсуме шм крај 
села која су контролисали локалш;: ^ггнинки одреди.

ПОСЛЕДЊА 
ШАНСА

Због скупоцене и дуготрајне обуке савезнигш су
оилотима у љругом светоком рату псклааали изузетну 
пажн»у и настојали сзим силама да се сваки човек 
шаса, То Је, дабоме, осетао и Дража Михакловић,

вадезши у спасавању авијатичара своју последњу 
шансу и могућност да сагчува своје одреде који су се 
већ осипали под ударцима Народнооодободиланке 
војске и измењених односа снага на свкм европским 
бојиштима.

После Техеранске кокференције то је била, са 
Михаиловићевог становишта, заиста једина преостала 
карта на коју је он могао да 'идра. Почетком ‘1944. 
гооцше он је  сазнао да сјг Стаљин, Рузвелт и Черчил 
одлучили „да партизаеи у Јутославији треба да буду 
помогнути у кајвећој мотућној мери у снабдевању и 
магеријалу, као и операцијама командооа“, како је 
глаеила прва тачка војнкх одлука, записаних у  Техе- 
рану у протоколу од 1. децембрв 1943. тодине.

Овом с-длуком савезници су ма на|вишем нивоу 
одали изузетно признаље војним уопесима Народноо- 
слободилачхе војске Југославије. О  тсј истини на 
југословенсксм фрснту говори истсг дана и маршаи 
Тито, на Другсм заседању АВНОЈ-а: „Требало је 
пролити потоке драгоцјене народае крви, требало је 
да десеци хиљзда ■најбољих синова наших народа 
положе своје животе у току даогодишње неједнаке 
борбе са неприј атељем, да би на врају истина о 
стварном положају у Јутославији прокрчила себи пут 
пред свјетсксм јавношћу. Можда нихада ниЈвдан малк 
народ није тако скупо дошао до тога да увјери 
свјетоку јавност да је крв проливена у Југосдавији, 
његова жрв, а не оних сразгаих издајника чије погла- 
вице уживају тостопримство у савезничким земља- 
ма."

По повратку из Техерана, у Каиру «а  конферен- 
цији за штажау са енглеским и америчким новинари- 
ма, Черчилу су била постављена иитања о борбама 
против неприј атеља у Југославији. Черчил је тада 
изјавио да партизани задржввају у Југославији .више 
немачких дивизија него што их има нз италијансжсм 
фронгу.

„Та је чињеница нзправила приличан утисзк на 
нсвинаре" —  забележко је у свом .Дневникр" Влади- 
мир Дедијер, који се у  то време, у Каиру опорављао 
од операције. „Дописник ,Њујорк тајмса' Сулцбергер 
објавио је овај део Черчилове изјаве иако је енглески 
премијер рекао да се те његове речи не објаве у 
штампи.”

ЧЕРЧКЛШ О  
ПРИЗНАЊЕ

Нешто касније Черчил је саопштио јавности и 
бројке о односу војних снага на нашој територији, а 
објавио их је и у петом тому „Мемоара" под наслсшом 
,Други свет.ски рат“: „Па,ртизаноке снаге држе на 
Балкану ништа мање него 21 немачку дивизију. Поред 
њих у Југославији и Грчкој налази се девет бугарских 
дивизија. Све у свему, ове хабре терилске формације 
привукле су 30 непријатељских дивизија.“

Када су британског премијера у Парламенту 1944. 
године упитали зашто влада више не ломаже Дражу 
Михаиловића, Черчил је одговорио: „Рззлог што омо 
престали да снабдевамо Михаиловића сружјем и по- 
моћу, нрло (је прост. Он се није борио против непркја- 
тел>а...

Ми смо одлучно стали на страну маршала Тита
збст њетове храбре и снажне борбе против немачких 
армија. Ми му шаљемо и даље ћемо му слати што је 
мсгућно више оружја и успоставићемо најтешњу везу 
с њим‘: —  рекао је у Парламевту Черчил.

Он Је нагласио да су још у јесен -1941. године 
париоани маршала Тита отпочежи жестоку и огорчеву 
борбу дротив Немаца:

„Њихову борбу никакве немачке сфанзиве и 
зверства нису могди да зауставе и њихггве су снаге 
стално расле. Они су од Немаца и доугих непријатеља 
отимали оружје и све бсиће се -снабдевали војном 
опремом. Настакили су немилосрдни рат гдкггив Неа*а- 
па, јер се за њих радило о омрти или слсбоди. Они су 
ускоро постали господари ситуапије и смртна опасност 
за (Неавце, ‘јер су их нападали свуда. Они су успели да 
се одуцру свим замашним немачким офанзиззма."

„Партизански покрег ускоро је по броју учесшета 
Ггремашио снаге генерала Михашшвића, и то не саа*о у 
■Хрватсхој и Словенији, него и у храјевима где етрео- 
владава српско становништво. Не само Хрвагти и Сло-
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дршку покрету, чији ,се вођа не двоуми да јавио 
изјази: да су њени непријатељи «>егови сааезници — 
да ли привремено или стално небитно је  — а да 
његови непријатељи нису Немци и Италијапи, осваја- 
чи љегове земље, већ његови сународници Јутословени 
и најважније да су међу њима људи који се у  самом 
тсм трелутку бсре и  дају свој живот да ослеооде своју 
земљу од туђег јарма... уколико генерал Михаиловић 
није .спреман да промени овоју политшсу према италк- 
јанском непријатељу и својз*м југословенским суна- 
родницима, који пружају оттпор «елријатељу, може 
постати неспходно да влада Њеног Краљевског Висо- 
чанства преиначи своју садашн>у лолитику у  корист 
генерала Михаиловића..

ФАРИШЕВ 
ИЗВЕШТАЈ

венци, него и велики број .Срба придружио се покрету 
маршала Тита који данас има лод оружјем око четврг 
милиона добро наоружаних и извежбаних људи. Цео 
партизански пок-рет формирак је  на бази ге- 
јрилске методе рата, јер иначе не би могао постићи 
•тако величанствене успеке. Партизани својсм актив- 
ношћу и жеројсксм борбом задржавају око 14 немач- 
ких дивизија од 20 колико их има на Балкану. Око и 
у  редовима свих херојских снага развија се уједињени 
свенарсдни покрет за слободу. Комунистички елементи 
имали су част да први сгшочну борбу, али је у  току 
развитка покрета дошло до окупљаља свих п-атриот- 
сжих снага и до прсцеса :њиховог уједињења. Актив- 
ност партизана пореметила је одмах споразуме Миха- 
илсвићевих команданата са непријатељем."

„Михаиловић је нокушао да угуши покрет парти- 
занских с-нага, после тога је дошло до много трагич- 
них борби и међусобних обрачунавања међу љу.дима 
исте расе и из исте земље. Данас -присталице маршала 
Тигга далеко премашују снаге тенерала Михаиловића 
који ради у  име крал>а и југослозенске владе у 
Каиру.“

На храју је  Черчил изјавио да уверава Доњи дом 
да ће учинити све пгто је мотућно ,да се помогне и 
подупре маршал Тито и његова јуначка војска, који 
данас једини кружају делотворан отпор непријатељу у 
Југоодавизи".

ПОЧЕТАК 
КРАЈА

Сарадња Драже •Михаило.вића и његових команда- 
ната са Италијаки.ма. Намцима и квислиншком српском 
здадсм, била је предмет најшкрег интересовања, наро- 
чито британсзсих обавештај-го*х официра ^и британске 
владе). Све је почело, како тврде, савезнкчки акали- 
тичари, једним говором Драже Михаиловића.

Двадесет осмог фебруара .1943. године. у  селу Доње 
Лшзово у  Дрнај Гс-ри, МихаиЛовић се обратио саојим 
трупама и овај гозор |је у  сваксм погледу представљао 
почетак асраја сарадње између Михаилсаића и Брита- 
каца, иако је до тог краја дошло тек годину дана 
касније.

Официр британске обавештајне службе Бејли и- 
звестио је  да је  Михаиловић рекао следеће:

а) Да су  Срби сада потпуно без пријатеља; да 
Британци ради задовољења својих стратешких циљева 
н ав аљ у ју  да се Срби ангажују у  операцијама без 
намере да им псмогну сада или убудуће; да Британци 
покушазају да купе српску крв по цени бедног снаб- 
девања муницијсм, да му не треба даљи контакт са 
западним демократијама. чији је једани циљ да добију 
рат на терет других;

б) да краљ Петар и његова влада нису гости, већ 
практично затвореници Британаца, жоји срамно нару- 
шавају југссловенски суверенитет тиме што претовара- 
ју  директно са Москвом;

ц) да хипокритичка и антизугословенска активност 
партизааа представља задовољење савезничке похлепе 
за обманом; међутим, ништа што би савезници мог.ти 
да учине или запрете не може одвратити Србе сд 
њихове заветаване и овете дужнссти да униште пар- 
тизане;

д) да све дотле док Италијаки представљају његов 
•једини одговарајући извор помоћи уош пе, ништа што 
би савезници могли да учине не може га натерати да 
промени овој став према њима...

е) да су његови непријатељи усташе, партизани, 
Хрвати и Муслимани; и тек када се буде обрачунао са 
н/има, окренуће се против Немаца и Италијана.

Бејлијев извештај деловао је  на британску владу 
као бомба. Тридесетот марта 1943. године, амбасадср 
Рендел уручио је  тадапаалм лремијеру избегличасе 
владе .Слсбодану Јовановићу ноту, коју је потписао 
Черчил, као вригилац дужности министра за иностране 
послове (у  одсугности Идна). Садржина те ноте је 
била следећа;

„Влада Њенсг Височанства не мсже да игнорише 
овај истад нити да прихвати без објашњења и без 
лротеста политику, која се толико не слаже са њеном. 
Она нккада не би могла да оправда пред брЈ-гганским 
нарсдом и својкм сазежицима »е к у  непрекидну по-

На савезнике је  изузетну пажњу сжренуо и изве- 
штај ,Слима” Фариша, који је имао у  рукама Амери- 
канац Волтер Р. Робертс, бзшши дипломата, што изно- 
си у својој књизи „Тито, Михакловић, савезници 
1941—'1945.“

Када је  „Слим" Фариш стигао у  Бари из Југосла- 
вије, радио је  на документу, који је  касније постигао 
извесну сдаву као „Фаришев извештај''. Датиран -29. 
октобра 1943. годинв, у Барију, Италија, извештај је 
био адресован на мајора Луиса Хаута, ОСС истурена 
база, Бари. Наслов му ,је гласио; ЈПрелиминарни и- 
звештај о посети Народносслободилачкој војсци Југо- 
славије". Овај је извештај пребачен у  америчку оба- 
вештајну службу у Вашингтону и достављсн Р*узвелту, 
пре него што се он укрцао на амерички брод „Ајову“ , 
на путу ка Техерану и конференцији са Черчилсм и 
Стаљином. (Примерци овог извештаја су такође дати 
Халу и заједничким начелницима тенералштаба). Нема 
су\п*е да (је Фаришев извештај, заједно са британским 
ставом, .драматично изменио Рузвелтово тледиште о 
југослсвенској ситуацији.

Фариш је  започео свој извештај тврдњом да ]е 
партизански покрет „од далеко веће војне и политич- 
ке важности него што се најчешће сматра у спољњем 
овету. . .  Комунистичка партија је  у тесрији само 
•један елеменат у  оквиру иартизанског покрета, врло 
актлван елеменат, а псстоје сви докази да снажно 
индоктринирани чданови партије много раде на тсме 
да сбликују структуру ове новорођене државе схсдно 
њиховим друпггвеним, политичхим и  привредним ве- 
рсвањима".

Фаргпп пише да је као Американац био примљен 
са ентузијазмом међу партизанима.

„Не може бити сумње у то“ , каже Фариш, „да су 
се партизанске снаге посветиге борби лротив сила 
оссвине од почетка; да су се увек бориле лротив њих; 
да ее гл сада бсре против њих к  бориће се до краја.“

Фариш затим даје коментар о чеггнипима и Миха- 
иловићу зЕпазивши да се „генерал бсји комунизма 
више од заједничког непријатеља.“ Затим додаје; „ .. .  
Ч1ш>еница је, жоју посматрач (Фариш) може да посве- 
дочи, да се четници сада боре против партизана."

Фариш приказузе вој.ну снату НОВЈ: „Партизани 
имају 180 хиљада људи под оружјем. Они крнтролишу 
једну зелику планинску област од транЈпде Прне Горе 
и Србије северозападно кроз Херцеговину до западне 
Бооне.

Други планински делови Хрватске, Словеније, 
Славоније и Истарског полуострва, такође су били у 
њиховим рукама. Целу јадранску с-балу, са изузетком 
главних лука, кснтролишу партизани .као и готоео сва 
острва." :ј

Фариш се залаже за хиггну ваздупшу и мсрску 
испоруку савезничксг материјала и отраничену вазду- 
хопловну по.лрпжу дуж далматинске сбале. Он верује 
да би ваздухопловна псмоћ била нарочито важна са 
мсралне тачке гледишта. Оматра да -ваздушне иеосру- 
ке не мсгу никада бити ефикасне и Да мора бити 
отвсрен лрелзз преко Ја дранског мсра. (У време када 
је Фариш писао овгЈ* извештај, тај прелаз се већ 
ксристио).

— настаимће се —



СУДБИНА 2000 
АМЕРИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА

Петар
Стојановић

истина о спасавању
Н И Н  је  уз помоћ докумената НОВЈ, 

кезничких ћојних архића и мисија устано- 
ио да су партизани спасли Више од 2.000 
меричких и ен^леских аћијатичара који су 

падобранима искакали из оштећених 
6омбардера у току дру/о/' сБетско/ рата.

Упркос оВим чињении,ама, у неким 
америчким публикаи,ијама и у аки,ијама 

уединих политичара, некадашњих којника, 
којима дају подршку српске екстремне 

Јолитичке ор!анизаи,ије, пропашра се идеја 
се испред Котресне палате у Вашин/тону 

подише споменик Дражи Михаилоћићу, 
зато што је  тобоже спасаБоо америчке 

ћијатичаре средином 1944. Њдине, када је  
истоћремено са немачким окупаторима 

потписао низ докумената о отћореној сарадњи, а читаћ досије о шој колабораи,ији
налази се и у ћашин/тонском Наи,ионалном архику

СРБИЈА 1944. ГОДИНЕ: ПУКО.ВНИК ФАРИШ , СВЕТОЗАР ВУК М А- 
'НОВИЋ ТЕМПО И МАЈОР ЂУКИ Ћ  (ПРВИ СЛЕВА ЈЕ П АРТИ ЗАН - 

СКИ БОРАЦ НЕПРЗНАТОГ 'ИМЕНА)

Лут (до сазнања ко •ратуоејпротив напријатеља, био 
је дуготрајан. Временом, тардоглаве инфарм-ације о 
истини које су слале британсхе војне миоије оа дуго- 
словенског фронгга сатерале су ипак- у  ммшју рупу све 
оне иносгране :кру!го(ве и представнике избагличже 
владе .у Лондону који. су вештим маневрима, са стако- 
вишт*а својих интереса и друштвенот сисгема, настоја- 
ли да издаавичке >снате Драже МихЈаиловића прикажу 
као бсрце за ослобођење отацбине. А  тим истим 
круговима одговарало је  неангажозање четника оро- 
тив зкулатора, па "ак  и сарадња с њим, са:мо да би се 
сузбшга народносслободилачка бО|рба и револуција, и 
после ослсбођења земље уз помоћ тих истих четника 
пршрабила ®ласт.

(Истсаремено уз инфор.мације бритаисашх аојних 
мисија, у  савезничгке штабове и владе пристизали су и 
немачжи извештаји о борбама у  Југославији, жоје су се 
нарочито појачале у 11843. годшш. Вританци су хватали 
и дешифровали немачке радионпоруке, што је већ 
поанато као британска „ултра тајна". >На основу депе- 
ше својих тенерала Литерса, фон Лера, фон Вајкса и 
других, Хитлер фебруара .1943. тодине шаље ову пору- 
ку: „Импресионира и запањује колико је до . сада 
напредовала организација побуњеника. Сада је по- 
следњи тренутак да угушимо побуну, ако не желимо 
да се излсжимо апасности да буцемо нападнуш с леђа 
у момеиту искрцавања Англосаксонаца на Валкан."

Крајем 4943. године НОВЈ је имала девет жарпуса, 
27 дилизиј а и дзе дивизијске трупе, 20 самосггалних 
батаљона, 99 партизанских одреда, девет наоружаних 
брацава, 45 патрслних чамаца и П 2 мотарна брода и 
једрењака са укупно 300.000 нааружаних бораца. Ове 
јединице су везизале на ратиштима 390.000 немачких,
108.000 бугарских и 32.000 мађарских војника, дск се у 
квкслииш ш, дсмаЈви* формацијама налазило око
360.000 људи — четника, усташа. дом.обрана. жандарма.

полицајаца и других, као што су биле -Неде&еве и 
ЈБотићеве јединице.

Иажо се истина о 'Народноосдободилачкај водспи 
пробила у  <звет, помоћ Дражи Михаиловићу нмје пре- 
стала оног дана када се завршила Техеранска конфе- 
ренциј а.

Осмог дапа по растанку „тројице великих", заме- 
ник 1министра иноотршетх послова Велике Вританије 
Ричард Ло дао је  у  Доњем дому званичну изјаву о 
ставу оритан-ске владе према догзђајима у Југослави- 
ји:

„Напха 'политика састоји се у таме да у Јутослави- 
ји подржавамо све снаге које пружају отпор Немцима. 
У датој ситуацији ми падржавамо партизане, указују- 
ћи им већу помоћ него Михаилозићу из једноставног 
разлога што партизани пружају Немцима анатно већи 
отпор."

Дан касније, 9. децембра, амерички државни се- 
кретар, саоппгтава да ће САД у  Југославији „пружати 
помоћ ка*ко партизанима, тако и. четницима", и то, 
како јје абЈјапхњено, „са зојног становишгга, не улазећи 
при том, дсж траје рат, у 'расправе о политичким 
разликама које су искрсле међу њима“ .

Ову изјаву представника америчке 'ВЛаде Писац 
књиге „ОСС‘‘ Р. Хари Смит, назвао је дваемисленСм, 
алудирајући на разлике између Британаца и Амари- 
канаца у гледању на улсгу Драже Михаиловића. Та 
разлика се касније продубила јер су Британци чврсто 
остали при свом ставу да се обустави памоћ Дражи 
Михаиетавићу.

На становиште америчке владе о помоћи Д. М. 
утицала ‘је  обавештајна служба — ОСС чији је диреж- 
тср био генерал Виљем Донаван, ®оји се заузимао да 
се цружа помоћ Дражи Михаиловићу против Нарсдно- 
ослободичачке вој.ске са јутаслозенским ком;/нистима 
на челу. У другој половини августа 1944. г, Донован



чак шаље пуксвншез Мегедауеда у  штаб Драже Миха- 
илозића, да би ■његовим' посредством овај амерички 
виши официр два пута шреговарао са немачким офи- 
циркма — „аисидентима" о прелаји оружја четницима 
у  тренутку немачке хапитулације.

СвоЈом азаничном изјавом у  Доњем дому да ће 
»партизанима указивати већу помоћ иего чегницима 
Енглези су, изгледа, жгели да дош једном ставе на 
пробу Дражу Михаилозића из чијих <111136083 енглески 
официри јављају „да немају посла, да. сејде и да. им 
преостаје .једино ,то >да јављају како се четниОи не 
туку иротив Немаца већ сарађују |с и.има“, што је Де- 
дијеру у  КГаиру мзјавио .један енглески офицкр.

јЕвглески (генерал Вилсон, комакдант савезничких 
сиага на (Влиоком истоку, планира последњи тесг 
тражећи од М«хаилопића да ожгочне .серију саоотажа 
к  коккретно преко саојкх официра-из. миеије наређује 
да се минирају мостови на Ибру, .код Краљева и на 
Морави .код Сталаћа.

А  Михаиловић ее брани да нема довољно оружја 
за овзкве акције и при том изражава бајазш да ће 
народ страдати од немачких репресалија.

У  то време већина његсвих ксманданата у  .Сроији 
има писмене опсразуме са Немцима о примирју,

Немачки дсжумент, снипугљен у  америчком Нацио- 
нашншг аркзиву у  Вашингтону, који је пронашао проф. 
ИР Јован Марјаноаић, ,(ИАШ МЈЕ. Т-77, Е. 822, 630919) 
односи се на споразум немачког ксманданта Југоисто- 
ка и мајора Лукачевића .(коЈји ће ускоро ошутовати, 
као делегат Д. Михашговића, на свадбу ираља Петра
II). Сгхоразум је  потписан 13. новембра '1943, а прими- 
:рјје ,се односило на подручје Бајина Башта — Дрина — 
Тара — БијеЛјО Поље — В̂осжај — Кос. Митрсвипа — 
Ибар — Краљево —  Чачак — Усасице.

|Псшто се напомиње да се опоразум мсра држати у 
тадности, немачка страна се обавезује на испоруку 
муниције и оружја, а четнички командант иризсвата 
заје.дкгичку ,борбу и пропаганду против комуниста и 
обавез-у да видедан припадник ..даеће деловати «а  
страни сила коЦе су у рату с Немачком". .Споразум, 
затим, укључује четнике у заЈједничке сперацпје под 
немачким запс-ведншптвсм.

К А Л А Б И Ћ Е В  
СПОРАЗУМ СА НЕМЦИМА

^Уаксро, 27. X I 1943, с 'немачким .ксманд-антом Југо- 
исггака слигчан опсразум потаисали .су капетан Никола 
Калаоић, командгнт тзв. „•Горске тарде“ (касније ,уво-

СПАСЕНО 2000 '
АМ ЕРИ ЧКИ Х и 
БРИТАН СКИ Х 
ВАЗДУХОПЛО- 
В А Ц А : Р. Х АРИ  
СМИТ, ПИСАЦ 
КЊ ИГЕ ,ОСС“ — 
(О ИСТОРИЈАТУ 
АМ ЕРИЧКЕ 
ОБАВЕШ ТАЈНЕ 
СЛУЖ БЕ ЗА 
ВРЕМЕ Р А Т А ) 
ТВРДИ, ДА СУ 
ЈЕДИНИЦЕ НОБ 
СПАСЛЕ 2000 
АВИ ЈАТИ ЧАРА. 
СМИТ ЈЕ БИО 
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ОБАВЕШТАЈНОЈ 
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иовац за четнике: .гатни злочинац Никола Калабић, чет- 
нички командант, захваљује крагујезачком индустријалцу 
Стефановићу на пријему милион динара и 600 кг конзерви. 
Калабић напомиње да је  примио извесну помоћ од издајника 
Милана Недића, председника српске владе за време окупа- 
ције, али истовремено он од индустријалца Стефановића тра- 
жи да му хитно достави пет милиона динара и 2000 кг конзерви

јаода“) и пу.коввик; Јеврем Симкћ, инепеастср Врховне 
команде четника Драже Михаиловића. ГХримирје са 
акушваторсм обужвата ове сзрезове: подушааски, ко- 
сма(јс,ки, младеновачки, ооленач.ки, аранђелсвачки, ле- 
пенички, крагујевачжи, прусжаиоки, качараки, жалу- 
бароки, 1као и Умку ,и Гррцку. Опоразум ужључује 
аемачаш Зермахт и полицију, четнике, бугароку вој- 
ску, Српоки добровољачјки корпус (фашистички љоти- 
ћевски одред), Српку државну с^ражу, онаге орпске 
колабсрасионистлчке владе .Милана Неди-ћа, орпске 
власти и одређена привредаа. ирадузећа.

Калабић и Симкћ ,су потп;кали и обавезу о томе 
да „анемогуће обавештајне какале преко којих би 
непријатељЈи великснемачЈког Вермажта могли да дођу 
до информапија о немачким војним по:-сре.тима“ .

Докуменат који је свимљен у  ваш.ингтоаском Наци- 
аналном архљкзу под сишатуром Мф Т-3;И, ;Р. 286, 
188—.189 садржи текст спсразума између крајјсксман- 
датуре у Зајечару и вође четничкжх одреда Д. М. у 
зајечарском округу пстпуасовника Љубе Јс-ваиавића, ад
25. 12. 1943. Тим споразумам патиисаио је цримирје у 
срезовима јужио од Јаоухсвца. Негогина, Салаша, 
Бср/Злот, Зајечара, Бољевца, Аидрејевца и Књажевца. 
Са капетаном Михајлсм Чачићем снлапљен је  споразум 
о г.-римлрју у срезовима Пара-ћин, Ћуприја и Деспсто- 
взц. Јовановић и Чачић су за ,своје -јединиие дабили 
пуну слобаду КГретан.а и дак>у и ноћу, пашто су -се 
абавезали да ниједа« лриладгаик н>има „патчињених 
јединица неће деловати ка ст,рани сила које оу у рату 
са Немачком“ .

Енглези оу у  јануао^ 1944. гадине одиучили' да 
повуку своје мисије, али то ■киоу одмах саоошгизаи. 
Били су сорезни, јер нИсу могли да оредвиде кажва ће 
бити реакција Драже .Михаиловића.

О ,тај бсј.азни и неповерењу Енглеза -гарема четки- 
цима говори у „Дневнизсу“ В. Дедијер, што је  записао 
још у  Каиру: „Дознали смо да су се енрлеске власти 
обратиле нашем Врховксм штабу ,с питањем да ли 
бисмо ми помогли ;спасавање и прихватање члансва 
шихсвих мисија кс:д Драже Михаиловића. како би се 
могли пребацилги у Енглеску."

Сакупљање чланова мисмја трајало је  око два 
месеца. Међутим, Михаиловић .је адуговлачио њихову 
евакуацију све док се нису вратили четнички коман- 
данти Војиолав Лукачевић и Петар Баћевић, каји су 
као делетати били послани да присустзују венчању 
краља Пгтра. Они су стигли авионам тек крајем маја 
1944. л тада је са чет-шгчке територије евахупсакз



екглеска мисија. Међутим, једна ®р,упа која ,се са 
капетаном Хадсоном лребацила партизанима, сткгла |је 
у базу јмного .раније — још у  адрилу иесецу,

У новокасталој ситуацији обнавља се замисао. 
иницирана у извесним бригганским {фуговима, укљу- 
чујући и војне, да се нађе ззменик компромито-ваном 
Дражи Михаиловићу. Тај нови (командант одмах би 
повео борбу 1цротив окупатара и тгостигао споразум о 
ненападању с партизанима. Позадина ове наме;ре Ј-сма- 
ла јје за циљ |да се сачувагју тековине (монархије.

Као делегата на краљевсжој 1свадби, Лукачсаића 
примају поједини истакнуггији политичари и војниии с 
намером да соггдирају .терен за реализацију идеје о 
ошивању тзв. „четличке незавионе групе нацисналког 
отпора".

Иницкјатива (је наишла на псадељена мишљен>а. 
Но, Лукаченић се, гаосле повратка у  земљу, консултује 
с даеколмко четничких комаиданата, нише и неке 
прагласе, позивајући у борбу ошротив кжупатора. А  за 
то време трауе, и то веома уопешно, пролећна .саве- 
зничха офанзива. Црвена армија. незадржизо напреду- 
је; у  јуну, у  НормавдиЈји се искрцааају сазезничке 
трупе а та јје акцијја лозната под именом ,„Оверлорд“ . 
У исто време ослобођен је  Рим. У  августу свет зе 
сазнао о иокрцавању у јужној Францукој.

У  међувремену запажају се нова међународна. 
признања нарсдноаслободилачжом покрету,

!Краљ Петар II јје на тражење Вкнстона Черчила 
послао свог новог мацдатора Шубашића на Вис ради 
■преговора ,са руководством народноослободилачког 
покрета, посебно са маршалом ГГитом.

П0;сле .спсразума потписаног на Вису ВДубашић је 
7. (јула 1944. образовао нову »ладу у  Лондсну без 
,ЈМинистра“ Драже јМихаилсвића, жоји !је истовремено 
био смењен с дужности „начелника врховне команде и 
жоманданта (краљевске војске у  отаџбини".

На сонс-ау претходног споразума. Тито—Шубашић, 
•нсши председник владе у Лондону |је оризнао да су 
АВР10Ј и Национални ксмитет Једина власгг у  земљи. 
да це НародноослобсдилачЈка војска гаод Титивом ко- 
мандом дедина војска којја се бори за сслсбођење од 
окупатора, а да (ће нова влада учинити ове да се 
помоше борба дупосшавенских народа.

Замапшзи савезидачки ваздушни подухвати према 
јужној Немачкој м ценшралној Европи, (који воде 
углавнсм преко Југославиое, не ;завршава|ју се без 
последица. Поједини авиони (падају, иилоти иакачу 
падобранима. Дража Михаилввић обавештава савезни- 
ке да !се ксд њега налази прво четрдесет, а затим 60 
»аздухопловаца.

(Енглези примају аве и Дјруге. поруке али на њих 
не одговорају. У  игру се убацују Амсриканпи и 
најављују :слан>е посебне мисије за еважуацију спасе- 
них азијатичара и другог оваадухопловнсг особља.

У  ју лу  Американци су били обавешгени да се код 
четника -налази више ојд сто (савеаничжих ваздухкзпло- 
ваца. Дража Михаилсвић инсистира да се баш Амери- 
.канци побрршу о евзкуацији. „Тако се указала прили- 
ка Дсковану и њетовим помоћницима у  Вашингтону. 
да —  упржсс британсжим примедбама и британском 
неслагању —  псново остваре присуство ОСС у Срби- 
ји“ , навсди у  овојој истдрији о „ОСС“ (Р. Херис Смит.

Американци желе да жолтралишу Балкан, макар 
дошли у сукоб и са Британцима.

ПРВИ КОНФЛИКТ 
ЧЕРЧИЛ —  РУЗВЕЛТ

:У дркументима !је забележено да је после одлуке 
гВоитанаца да иовуку све официре за везу ;са четничке 
теритсрије, америг-жа .обавегпггаана служба (ОСС) пре- 
дложила 2. марга 1944. да се пошаље (једна америчка 
обавештаана мисија код Михаиловића. Инстругсције 
ксје су припремљене за подсекретара Стетиниуса. ткре 
него што (је он отмшео у  Лоддон априла месеца, 
изнеле су на видело следеће: „Председник {.Рузвелт — 
прим. п.) слобрио је план да пошаље на Михаилозиће- 
ву територију једну америчку обавештајну групу, иакс 
су напш официри за везу код Михаилсвића повучеШ ’1 

са британеком мисијсж".
Када ;је Черчиаг чуо о одлуци САД, наљутио се па 

је послао телеграм председнику Рузвелту 6. априла 
1944. иктичући да Британци упразо повлаче своје 
мисиде из Михаиловићевих команди и да „врше при-

тисак на краља Петра да се ослоооди овст терета 
(мдсли се на Д. М. — прим. п.) скоји га срозава у 
сапственој земљи и ради само у жорист непријатеља",

Черчил наставља:
баш у  ово време, америчка ашсија дође у 

Михаиловићев штаб, с-на ће целом Балкану показати 
потпуну суП'ротносгг акције између Бритаииое и Сједи- 
њених Држава. Руои ће еигурно сву своју одговорност 
пребацити на Тит.аву ограну, (што ми у потпуности 
подржавамо. 'На тај начин ћемо биги поитуно у  раско- 
раку. Надам се и верујем да се ово може избећи", 
каже се у  Черчиловај поруци (Рузвелту.

РузвелФ Је одговорио 8. априла:
„Мсја »Јдвја да овластим јодну амегричжу обазе- 

штајну мисиау на (Михаиловићевој територији била ре 
да се прикупе обавепигења и амсија не би имала 
нижакве политичке фувкције. С обзиром на Ваше 
.изричито -мишљење да би могло доћи до неспаразума 
између наших еавезиика и других, наредио сам да се 

. ова миоија не пошаље."
ч''. ЈБуди сакушБени у  Италији били су распуштени. 
'али су припреме за одлазах мисије ипаас настављене. 
Потпуковник Роберт X. Мекдауел, всдни обавештајјни 
официр у  Каиру, изабран да (цредвсди мисају, био 'је 
прквремено постављен на дужност у  америчку сба- 
вештајну мисмју у  Еарију, на којој је остао док шцје
о,тишао Дражи (Михашговијју.

После Руз.зе,тзове одлуке, енглески министар 
спољних лослсва Идн одмах суградан, 9. априла. оба- 
вештава министра !Макмилана телеграмом са овим 
заглављем:

„Овај - телеђрам !ј;е нарочито повејрљив и треба да 
буде задржан од клране примаоца.

Председник ;је сбавестио Лремијера (мисли се на 
Черчила — прим. п.) да ;мисија америчке обавешгадне 
службе неће |(понављамо неће) бити послата.“

Телеграми су, дакле, (били разаслати аши еу неспо- 
разуми остали каји се еко мисије зачињу баш .у време 
павлачења савезвичких војних ми!сија из штаба Дра- 
же Михаилозића и њетсзих корпуса.

Макмилан ре био убеђен у то да ће АмериЖанци 
остварити (свсау намеру. Истог дана, жада је  Рузвелт 
Обавестио Черчила о својој одлуци да се мисида са 
тада потпуковшмшм Мекдауелом на челу не шаље у 
штаб Драже Михаиловића, Макмилан јје 8. априла 
1944. ,г. у  10,55 ујуггро Фарињ-офису послао телепрам 
супротне садржине, са наслозам:

НАЈСТРОЖЕ 
ПОВЕРЉИВО

„Изгледа јасно да је одлука владе Сједињених 
Држава да пошаље обавештај.ну мисију у  Михамлови- 
ћев штаб (чврста и не може се изменити — каже 
Макмилан. „Због тога сматрам неогсходним да бри- 
танска мисија буде послата под сличним условима 
или да британски официр буде прикључен америчкој 
мисији.

Могло се 'мгаого тага .рећи у корист пошпунот 
повлачења савезничких мисија из команди Драже 
Михаиловића, Сигурно, је да има маљо арлумената о

• штстним последицама ако се дозволи да само Амери- 
канци 'буду заступљени у Србији.“

Тако започиње битка око америчког и бритааежог 
утицаја за интересну сферу — Балкан. А  неепсразуми 
су почели у  фебруару 1944. г. што се види из два 
телетрама кој е су Американци са ^Средоземља упутили 
држазнсм секреггару у Вашинттон. Оба кссе датум 21. 
фебруар, у  соам часова.

Први телеграм гласи:
„Према речима амбасадора Стивешхша (при југо- 

словенскај влади у  (Каиру — прим. п.) пу.ксвник Бејли, 
заменик бригаднаг генерала Армстронга при Михаило- 
вићевој мисији. уверен је да Михаиловић мисли да 
маже да -убаци у  игру Сједињене Државе прс.тив 
Британаца и да та је у  :оаој идаји охрабрио гсспадин 
Фотић у Вбшинигану. Пуковник Вбјли ‘је  управо стигао 
овде као и наш капетан Менсфилд, који је са ссбом 
довео капетана .Тодоровића из Мтбсаиловићевог штаба 
и донео Михаиловићева писма упућена лично цред- 
седнику Рузвелту и  генералу АУзенхауер-у. Писмо се 
сада налази жод америчке обавештајне службе.“

—  н а ст а зи п е с е  —



Текст другаг ггелеграма тласи:
.Државном секретару
'Вагиингтан, 21. феаруар 1944.
Псвлачење официјра за везу је војна одлјужа <коз‘у 

је дснела врховна ксмадда; Мусулин не може ништа 
да учини и жада ;би он остао (код Д. М. — прим. п.), 
дсх Британци сдлазе, т,о би се схватило као разлика у 
мишљеау између Британаца и Америдсанаца. Иза а е -  
гсаих обећгња (Стивенссна — прим. п.) изгледа ;да се 
крије страх ,да ће Мжсаиловић похушати да отворено 
исксристи такву разлику у  мишљењу да би дсхазао да 
,ј:ош има пријатеља међу савезнииима и тахо померио 
целу ствар са зојног на ш в п ш  ш аа. Он је 
(Стивеасон — тарим. п.) говорио о „непожељности дв 
једни друге изиграмо чах и на иивсу ОСС и СОЕ“ 
(гмеричка и енглеска обавештајна атужба — пркм. п.).

Поред тога, пуховник Тулмин каже да би био за 
одлуку да :се одузме 'ПраЕо Мусулину да пошаље 
Михаилсовићу једау чисто обавештајну мисиду... 
Можда бл ово било решење помоћу кога бисмо могли 
да остваримо овоје цил>еве без сукобљавања са наши-м 
савезницнма (ми.сли се на Британце — прим. п .)...

Министарство ће разумети да је потреба за ^коар- 
динацкјом у овај ствари појачана чкн.еницама да је 
сдлуку о повлачењу официра за везу донела саве- 
зничка команда."

Дсх се ова прелисха всди и дск се Бритагши 
псвлаче из ксменди Д. Михаиловића, салго један Аме- 
ршсенац, поручник Џорџ Мусул!ин, остао је у Михаи- 
лозићевом штабу.

Бивша фудбалска звеззда Универзктета у Пит- 
сбургу. чији сј’ рсдитељи Југоолозбни. Мусулин «е  
придружио четницима у схтобру месецу 1943. годкне. 
Америчка одаветптајна служба црихватила 5и љегову 
гзакуацију без озбиљног супротстављања ла се перуч- 
нкх Менефизд ггије појавиа у Каиру феЗругра месеца
1-344. г. са иохзалзим извепггајем а похретј- Драже

Михаиловића, После ове нове инфсрмације. Мусулину 
је иаређено да сстане исод Михаиловића и после 
одласка бритавоких официра. Команда америчке сба- 
вештајне службе сматрала је да поручник .треба да 
настави да ирикупља ове соавештајне податхе на лицу 
места, које -су четници могли да пруже, чак и у  
сдучају да Михаилсвић више не дооије сааезничху 
помоћ. Супротстављајући се оваквој активности аме- 
ричке обавешта!Јне службе, еада је британски амбаса- 
дср у Каиру упозсрио своје колеге из америчжог Стејт 
депаргмента прстив тога „да изш-разамо -једни друге, 
чак и на нивсу ОСС —  (америчке ооавештајне службе) 
и СОЕ (британоке ооазештајне службе)".

Изигравање се ипак наставља свесно, јер нехи 
амерички офиц^гри из обавештајне службе настоје да 
САД узме под контролу територију Србије и догађаје 
у  њој. Појединци се осећају хао да су већ на својој 
земљи. што се мозке залазити из кратког текста испод 
•јодле фототрафизе снимљене негде на теркторији под 
контролом Драже Михаилозића.

Текс глаои:
„Жене су плакале, а земља је  била прекривена 

цвећем када је четнички мајор (лево напред) пред- 
стазио (слева надеено) тгукозника змеричке обавештај- 
■не службе Алберта Сајца, туковника СО.Е Виљема 
Хадоона и поручника америчке обавештајне службе 
Волтера Менсфилда усхићеним сгановницима једног 
оугословекоког села. Савезничжи офиш-фи обилазили 
су окупирану Србију у депембру 1943. године да би 
прикупили обазештајне податке."

Текст је, без сумње, потписао пуковник ОСС А л- 
берт Сајз. који се у  Србији осећао као колонијални 
господар што и не крије у  сзојај књизи.

Књита ...Михаиловић, шарлатан или херсј“ , нато- 
пљена је агрес-изном нетрпељиаошћу према НОБ и 
тартизанида. У тој књизи пуковник Сајз. који се 
сзаксднезно гогти за четнтгасим трпезама, изјављује

истина о спасавању
Н И Н  је  уз помоћ докумената НОВЈ,

!Језиичких којних архика и мисија устано- 
јо да су партизани спасли к>ише од 2.000 
меричких и ешлеских акијатичара који су 

падобрзнима искака/и из оштећених 
бомбардера у току дру/о/ сБетско/ рата.

УПркос оОим чињении,ама, у неким 
америчким пу6ликаи,ијама и у аки,ијама 

>јединих политичара, некадашњих којника, 
којима дају подршку српске екстремне 

олитичке ор1анизаи,ије, пропашра се идеја 
се испред Кон!ресне палате у Вашингтону 

подише споменик Дражи Михаилокићу, 
зато ш то  је  тобоже спасакао америчке 

кијатичаре средином 1944. јодине, када је  
истоВремено са немачким окупаторима 

потписао низ докумената о откореној сарадњи, а чишаћ досије о шој колабораи,ији
налази се и у кашиштонском Наи,ионалном архику

Политички тенденциоз-но: Капетг л *Ворђе Муеулин, један од коловоћа 
послератне подршке локрету Драже Михалловића, за кога тврли да' 
је  патриот. М усулин је  шеф војне м ислје код Драже Михаило- 
вића За в.реме рата М усулин сзојим шефозг*ма није слао похзалне 

извештаје о  покрету Д. М.

С У Д Б И Н А  2000 
А М Е Р И Ч К И Х  А В И јА Т И Ч А Р А

Петар
Стојановић



ПОДРШ КА ЗА ТИ ТА : И 
ГЕНЕРАЛ-2ЛАЈОР МЕКЛИН 
УПОРНО ЈЕ ОД ЧЕРЧИ ЛА 
ТРАЖ И О  ДА П РУ Ж И  ЗВАНИЧНУ 
ПОДРШ КУ .БРИТАНСКЕ ВЛАДЕ 
М АРШ АЛУ  Т И ТУ  И НОВЈ. НА 
СЛИЦИ — ПРВИ СЛЕВА 
ГЕНЕРАЛ МЕКЛИН, А  Н А  ДЕСНОЈ 
СТРАНИ СА БЕРЕТКОМ РАНДОЛФ 
ЧЕРЧИЛ, ЗАЈЕДНО С А  
ЧЛАНОВИМ А САВЕЗНИЧКЕ 
ВОЈНЕ МИСИЈЕ 1944. Г.

ПРИЈАТЕЛ>И И САРАДНИЦИ: 
ЧЕТНИЧКИ КОМАКГДАНТ 

К АП Е ТАН  БО РА  ТОДОРОВИЋ. 
ПУКО ВН И К Д. ХАДСОН, 

ЛУКОВ1НИК АЛ Б Е РТ  САЈЦ, 
РАТН И  ЗЛОЧИНАЦ Н И К О ЛА 

К АЛАБИ Ћ , КОМ АНДАНТ ТЗВ. 
ГОРСКЕ ГАРДЕ Д. М, И КАП ЕТАН  

ВОЛТЕР МЕНСФИЛД

да је  најинтересантнија личност у  Југославији, ш  
њему, четнички жомандант, иначе .кољач, 'Никола Ка- 
лабиЉ фатки злочинац).

Стварање овакве атмосфере о  аторијему Американа- 
да у  Србкуи псдг-ревало је  «амере америчже обаве- 
штвјне ;службе да- спроводи своју сдлуку о слан=у мисије 
Д. Михаил.овићу и диреЈстнсг >меша»а' и утицаља на 
лолитичке и војјне догађаје <у Сроији, што 'је Дража 
Михаиловић прихватио.

Иако |је изгуаио сваху .везу са Британипма. Дража 
■Митсаилов:ић ;(ма:да више «и је  био министа;р) и њетвм 
нај.бољи са рг.дници не тубе -н е д у  и све своје псгледе 
јЈ̂ сагеравЕоу орема Оједињеним Америчким Држанама. 
Они (вејрују да Б,ританци, тиме што су их наиустили, 
0 сде «еку  „високу политику", али да ће у блисжај 
аудућггости неизбежно избити .оужоб између западних 
савезника и Совјетекох Сазеза и (да ће у  -том су.кобу 
четнички одреди, као анткксмунистички бсрци, 'добжси 
шоје одређено место ,и бити потпомотнути од Енглеохе 
и Америке.

Наотојећи да не прекине везу |Са заоадним. сил.ама, 
Дража 'Михаилоаић се сада окреће Американцима и 
нуди и.м :оваје услуге, пре !сиега, имајући у -виду 
магућност сласазања америчких ваздухоплаваца, који 
су из разних јузрока били мрисиљени Да напусте 
ависне и <да падобранима стипну на територију !кх»ју 1су 
у пролеће и у  лето 1944. године кожпролисали четници 
у Србији и у  Црној Гори.

ЧЕТИРИ 
РАДИО-ВЕЗЕ

Дража Михаиловић јје пошао од ,онога што је  имао 
у рукама — а то оу били амерички ваздухопловци. Он
настоји да, после евааоуациде (тгоследњи дани маја ,1944.
г.) зввиичних бритзнских мисија, одржава рвдио-везу 
са љиховим војним институцијама и незванит-гао са 
.цриа атељима — емигрг.нтима, који ви после споразума 
Тито— Шубашић нису ореогајали да му, на разне 
начине, пружају подршку.

Михаиловић, дакле, прво не • престаје да шаље 
шифрсване депеше бригганској жоманди за Блисхи 
истож са којсм ре и ранизе општио. Друто, пошто му је 
америчч<и поручних Мусулин оставио шифре и везу, 
он емитуое извештаје и штасу XV америчке ваздухо- 
гшовне вјрмије. И треће, емигранти, присталице Драже 
Михг. илсвића, уопели су та савезничкој пољакојј арми- 
ји тенерала Андреса, у Италцји, обезбеде рааио-стг.ни- 
цу жајом ће одржазати везу са Дргжс-м Михаилсзи- 
ћем. Т:ом радио-станицом у ИталИји руксшиди поруч- 
ник Цигансвић.

Михаиловић. најзад. наставља да одржава радио- 
-везу са тајном емигрантском радио-станицом у  Ца- 
ритраду, кс]ом је  руководио дипломатски службеник, 
раније псзнаги фудбалер у клубу „Југославија" Вла- 
стимлр Петковић — „Сенегалац". Ова је веза ишла 
лреко бившег министра Јсзана Ђоаовића и бизшег

амбасадора у Вашиштону Ксистантина Фотића — 
кшазих личности жсје су лоспе образовања ‘Шубаши- 
ћеве 'владе ,у емвдрацији подржавале Дражу Михаило- 
вића.

Истовремено, Михаиловић ,жели по сваку цену, 
пошто му |је узврман положај, још једш  .канал ,еа 
сазегницима и јутооловенсжом емилрацијом. Њему у - 
саева да 31. маја кз Прањана, када се евакуишу 
послсдњи чланови британсжих вОјних мисија, ухрца у 
авион Живка Топзловића <са н в  'је отпутовала и 
оупрута) члана четничкс.г националнот жомитета, који 
ће покушати да у  име Драже Михаидовића и  своје, 
гвридсбије (ј авно мнење у савезничким политичким, 
дипломатоким и војним круговима за наставаж псмоћи 
четничжом покрету.

Тспаловић је  чак покушао да утиче « а  британске 
лабуристе и белшијсже соцкјалисте с  жојима (је раније, 
у  II интернационали, одржавао везе. Он шаље Михаи- 
ловићу извештаје прежо бившег уугословенског офи- 
шгоа Цитансзића. Од некадашњег ј угословенског ам- 
басадора у  Вашингпзну Конотантина Фотића, отворе- 
вот противнижа нарсдноослободилачке борбе, .радио- 
-депешама добија уверавања .да ће га САД „у предсто- 
јећем рагу са СССР“ падржати. Да би Америкгнце 
гдобрсзсљио и стл^пио с њима (>* приснији :кснтакт, он 
предузима мере да његови ддреди спасг.зају америчке 
вазцухспловце. Од оатчи,њених жаманди захтева да се 
сви падобра-нци доведу у  његов штаб. Пошто су нежи 
рањени, било у авиону од шрапнела или приликом 
несрећног приземљивања, чешичжа жомаевда ортанизу- 
је лечење болеснижа.

Опште је  познато да су пилоти и остала бомбарде- 
рсжа по.сада — специјалисти, 'жџа је  осужа била 
најсжупља. Оскм тога, оаи сгручњаци су у  то.ку «рата 
узек недостајали. Било је тзда лакше произвести 
бо.мбардер него дтроизвеспи" 10— 12 нланова посаде 
колижо !је летето у  појединим азкснима. Обужа !је 
традала најмање три месеца и према тадашњим проце- 
нама, што се може видети из ралних дсжумената. у  
просежу !је стаоала сжо 250.000 долара. али је  најсжу- 
пље било оспособљавање пилота. Зато су савезници 
'Гфедузимали све пгго јје било у  њиховој моћи да брзс- 
врате у базу посаде жоје оу преживеле рушење бом- 
Заодера. Тај напср. укључујући ризик транспсрта и



езг.хуације, бко (је и јектинији и далеко ефикаонији ‘са 
војног стансзишта и тренутних ратних сперација, што 
■је умео да процени и Дража Михаиловић. О «  се 
нашао почетксм 1944. тддине у  тешхој ситуаци-ји, и е х о  
је 1942. и 1943. пгсдине слављен м осваљез као гаахри- 
ртски зођа у борби оротив оку'пагора и од штампе и 
од војсхсзођа сазезничких а,рмија.

„Сдужбене нсзине" (југословенске избегличхе вла- 
де у Лсндону) писале ‘су 1942. г. ■

,.Сви британсхи 'Листови обј авили су и ксментари- 
сали прзи 1хсаш2шхе о борбама гцрупа под командом 
Драже Михаилозића. Неки листови дају наслов овој 
вести: „Трећи фронт у Југославији", а сви без разлике 
додвлаче чињениду да постсји редоЕна југословенсха 
вајсха под ксмандсм Драже Михаилозића. Поред 
фрснта у Русији и друтог фронта у Либији постоји, 
тахође, 'још један фронт у Југославији, на .хоме се 
бари 80.000 патриотсхих војника против заједничког 
непријатвља".

,„Тако је читава јавност савезничких земаља, насе- 
дајући оасд подвали, певала хвалоспезе Дражи Миха- 
илозјЉу , а он 'је срљао у све већу и све црњу изда'ју“, 
забележио је у „Дневнику" Вл. Дедијер. „До нас у 
земљу долазиле ,с,у с е м о  емисије пајединих радио-ста- 
ница .хоје »исмо ни могли редовно да слушг_мо, наро- 
чиго у офанзивама, али тех кад сам дошао у Каиро, 
кад сам п.регледао само жраљевске ,Служ6ене новине“ 
из 1942. и 1943, кад сам разгоаарао са људима, видео 
сам сву дубину и ниоксст зе незапамћене завере 
против нашег нарсдноослободилачхог покрета.

»НАЈПОПУЛАРНИЈИ
ВОЈСКОВОЂА«

У априлу месецу 1942. године, када је Дража 
Михаиловић зајједно с италијанским .окупатором водио 
протизз наг Трећу офанзиву, жад 'је, кахле, сзојим 
оружјем поматао силе осовине, баш у то време у 
Сједињеним Америчхим Државама сн је био изабран, 
заједно с Ткмошенком, Макартуром и Чанг Кај Ше- 
ком, за најпспуларшвјег савезвичког војсксвођу.

Америгчки чаоопис „Тајм" у брОЈ|У од 25. маја 1942. 
посветио је свооу насловну страау симболичној 1слиди 
Драже Михаиловића с потписом: „Михаилсвић —  не- 
победиза Југослаеија". У  исгом броју објављен |је и 
чланак под насловом „Орао Југославије".

Краљевске „Службене новине“ о тсме чланку веле: 
,;У чланку овсг часописа, хао и целокупној америчкој 
пггампи, изражава се дивљење према отпору и хе- 
рсвјству Драже Миха-ило-вића и његових бсраца м 
одЕ1Је им се признање као заглужним представницима 
јевзетот организовансг о.ружаког отпора у поробљеној 
Еврспи."

Фотографије Драже Михаиловића биле -су расту- 
ране у десетинама милисна примерака. У Сјезињеним 
Америчгким Државама сниагљен је и филм о Дра-жи 
Михаилсвићу. У  Велихој Британији такође је играђен 
један филм 1942. године о борбама у Југослазији. На 
њему је радио и др М. Секулић, генерални секретар 
странке Милана Гавриловића, који је „побегао" спава- 
ћим колима из Беотрада на Блиоки истох.

Глаане одлике овог филма су: у земљи има света 
и овачега, живи се врло добро, славе су, свадбе и 
весеља. Немци <зу глупи и лако 'их 'је варати. Главни 
јунак отпора :је један југословеноки официр, саботаже 
не треба чинити, јер страдају добри и невини, треба 
чекати и ослањати се на .тога официра — вођу отпора. 
немачку Пету холону чине само ситни железнички 
чиновници и нссачи.

Дража Михаиловић је одлихован и велихим са- 
везнич.ким орденима, примио је чесгшже од врховних 
комакд аната појединих сазезничких војски.

„Читао сам један говср Милана Грола" — бележи 
затим В. Дедијер — повсдсм прсолаве 27. марта 1942. 
вдшине: „У свих пет делова света сассећа се са 
патњама нашег нарсда, одгје се дубоха пошта жртза- 
ма, велича се дух пожртвовања, а јунак народни 
Дража МихаилсвЈ-А пружа се као пример деци у 
школама, војницима у лог.о.ру, народу у црасвама.“

Исте 1942. -одине, псв-сстом 6. априла, 6иеши ми- 
нисггар Миха Коек је  ре-као ,,да ће Југсславија бити 
заједничка дгмсзина Сроа, Хрвата и Слсвекаиа. за ће 
бити сслоЗођена и ока нссса браћа хсја су до 8.

априла живела у туђем ропству. То освејцочеље -увех 
јача с-наге нашег хероја Драже Михаиловића, који је 
изабрао лсзинху 'Боље гроб него роб'.“

„Слобсдна Јутославија", етационирана у СССР-у 
руго .Ереме била |је .једина радио-отаница жс.:.а ,је 
раскринкааала Дражу Михаиловића. Радио-Москва је 
то почела да чини .тек при самом крају 1942. ссдине.

ПОЗДРАВИ Д. М.

Средином ‘1942. .хомандант савезничхих трупа на 
Блисксм истоку генерал Окинлек, заједно Са ксма51. 
дантом енглесхе морнарице -на Средоземнсм мору, ад- 
миралом Харвудсм и (ксмандантом авијације Тедером, 
послао је поздравни телеграм Дражи 'Михаиловићу: „С 
дивљењем пратшго Ваше осперације <кС!је су од неоце- 
њиве вредности за савезничку сгвар.“

На дан 1. децемсра 1942. шеф британоког Импери- 
јалнсг генералштаба упугио је сладећи погдрав дражи 
Михаиловићу: „У име британског Имперкјалног тене- 
ралштаба не могу да пропустим тодишњипу уједињења 
Срба, Хрвата и Словенаца у 'јодду жраљевину, а да не 
изразим моје честитке за изванредне подухвате |југо- 
слсвеноке војске. Ја не мислим само 'на оне снате које 
су пришле нашим уединицама на Средњем игтсху у 
овом’ часу ггрмјумфа, већ такође, на Ваше непоЗедиве 
четнике, који се под Вашом командом Дансноћно боре 
поХ најтежим условима.”

Првог .јануара 1943. .године тенерал Ајзенхауер. 
командант свих савезничжкх оружаних снага у Средо- 
земљу, свако се обрашио Дражи Михаиловићу; „Аме- 
ричке сружане снаге у Европи и Африци 'Поздра^љају 
своју браћу по оружју, еминентне и храсре војне 
зединице псд Вашсм адлучном командсм. Ти храсри 
људи, жоји су се придругкили Вашим редсаима да "би 
истерали непријатеља из сваје домовине, баре се с 
потпуном оданошћу и самапожртвовањем за заједнич- 
ки циљ свих уједињених нација- Нека 0ва борба 
дснесе потпуни успех.“

А  убрзо, тачно гсдину дана после ових аплауза и 
комплимената. савезници повлаче сваје мисије из .кор- 
пуса Д.раже Михаиловића и његове врховне команде. 

Наставиће се



Савезнич«им политичарима. командзма као и ус- 
ком крупу 'новинара-уредника било је  оданно ттознато, 
па и 1942. године, ко ,се задразо у  Југославиј и тукао 
против окупатора. Извеантаји који су тамо стизали о 
•нарсдносслоошилачкој борби, под руксвсдсггвом Ко- 
•мунистинке партије Југослааије, о.стајали су у  лади- 
цама Спремијер Чернил је, реххимо, тек 22. фебруара 
,1944. године први пут јавно, званично. .споменуо уста- 
нак 1941. љодине рекавши да су у  јесел те године 
„партазани маршала Тита отпочели жестоку и огарче- 
ну бароу прот;-,з Немаца,

{А  прво званично и јавно америчко помињање 
Тита уследило 'је тек у  јануару 1945. гадине — пише 
Р. Робертс.)

Иако ‘,су се енглеоке војне мисије у  јединица-ма 
НОБ налазиле од 1943. гсдине. иако су чданови саве- 
зничких војних ашсиза .слали командама извештаје о 
ортанизацији и деј.ству јединица НО војске Југослави- 
је, званична истина о ратним .успесима Титових бораца 
дуго се прикривала.

У књизи „О.СС“ Херис Смит цитира изпештај 
америчког мајора Наи1:а из октобра 1943. године <ова*ј 
амерички мајор, иначе по занимању кавинар, париски 
репортер „Чикаго трибјуна", дошао је  међу партизане 
на властиту иницијативу, без знања више команде, а 
после пада Барија, организуде малу флоту брадова и 
шаље партизанима оружје и одећу).

На.«1 |је дошао у  партазански шгаб и ускоро се 
нашао код Тита. Амерички официр је  истога тренутка 
био задивљен шарм а-нтном жиношћу, која је  стајала 
испред њега — пише X. Смит па цитара Наи1а: „Јак, 
шкрсасих рамена, снажних труди и ра-вног стомзка. 
5ило је -снаге — члсте физичзсе издржљивс;сти —  ко-ја 
се зкаела у  н>ему целом. ачтонос и ттоуздање огледали 
су се у  начину кахо је  држао своју глазу".

Тито је иопружио руку; ,До.бро дошли", рекао јена 
енглескам језижу.

Пошто је био уведен у импровизоваиу ханцеларију 
напрааљену од -неоојеног кедравог дрвета, Наи! је 
имао дуги разговор са југословенаким комунист ичким 

. ветераном."
„Гајишо најтоплија осећања према С.једињеш-ш 

Државама", Тито је уверавао мајора, „и срећни смо *да 
будемо д уж ш ш  вама и вашим сународницима за 
ломоћ коју сте нам пружили. Ви сте доста видели у 
нашој земљи да бисте схватили колкко су велике 
наше хготребе за снабдевањем.“

,Док је г-озсрио. вођа герилаца начинио је  дуоок 
утисак на мене. Он није био обкчан ратних", писао је 
Наи1 је  приметио. запажа Херис Смит, ,Ј1а је  он 
више од тога. Ми-слилац, државник, уметник... Био је 
,сзе ово, као што зе био и војник. На његовом лицу 
зрачила' је свеглост, која се појављивала и нестајала 
док је говорио, али каја ни у јадном тренутжу није 
потпуно ишчезавала. Била је то светлост, која се рађа 
лосле дугих тодина у  служои тираније снова—  Ма 
шта био овај човек, без обзира на то шта је значио, 
он је  био снага на коју се може рачунати. вођа кога 
5и људи следили до самих врата пакла", пише аме- 
рички мајор Наи1: октобра 1943. године.

СМЕЊЕНИ 
ОБАЦЕШТАЈАЦ

„Ми се боркмо за ‘демо®ратију<’. изјавио је Тиго 
мајору.

Наи+ је приметио, запажа Херис Смит, ,да је он 
стварао модел новог и демократског народног фрон- 
тозског цскрета, ксји би обухватио све елементе у 
његовој заједници који могу :да се супротставе ссваза-
чу".

СУДБИНА 2000 
АМЕРИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА

Петар
Стојановић

истина о спасавању
Н И Н  је  уз помоћ докумената НОВЈ,

!зничких ћојних архи&а и мисија устано- 
) да су партизани спасли ћише од 2.000 
еричких и енЈлеских акијатичара који су 

падобранима искакали из оштећених 
змбардера у току друјо/ сћетско/ рата.

Упркос оћим чињении,ама, у неким 
америчким публикаи,ијама и у аки,ијама 

единих политичара, некадашњих ћојника, 
којима дају подршку српске екстремне 

литичке орЈанизаи,ије, пропашра се идеја 
:е испред Кон/ресне палате у Вашин/тону 

подише споменик Дражи Михаилоћићу, 
зато што је тобоже спасаћао америчке

Ј Г  ПРИ.СИЛНО СПУШТАЈН.Е: ЕНГЛЕСКИ И АМ ЕРИЧКИ АВИЈА-
т л т п и л Л с  Г^олиилм /944 1ПЛ1/НР I(ППС1 ТИ ЧАРИ  КОЈИ СУ СЕ ЗВОГ К В А Р А  АВИОНА СПУСТИЛИ Н АјЈашичаре средином / унн. /одине, када јс т е р и т о р и ју  м а к е д о н и је  м « .  г о д и н е

истоћремено са немачким окупаторима 
потписао низ докумената о отћореној сарадњи, а чишак досије о шој колаборацији

налази се и у кашиштонском Наи,ионалном архику



„Овај чозек (мисли се «а  мајора Наи1а) америчке 
обавешхадне ;служое“ , бележи В. Дедајер, .ДЈОслао нам 
,је чехири .стотине тона унифор.ми, медициаске залихе, 
муиицију и друге предмете. који се ниоу могли наћи у 
Југославији . ..  Количина овог материјала била је  већа 
од укупне помоћи. кају су нам до тада псслали 
.савезници. Рачунали смо на даље пошиљке, али је 
једнога дана овај енергичан Американац иестао из 
Барија. 'Био је премештен на друго место.“

Исхсд свега је  био да је Наи{ послат у  Ландон, 
док су зњегове -колеге из шруле стгвљфне у  кућни 
притвср 'под огттужбом за непослушност. |

славије у  Каиро да ои се сусрео са министром шгостра- 
них псслова Ентони Идном који је ишао на састанак 
„велике тројице** у  Техерану. Меклин је  дао Идну из- 
вештај за премијера, који је списивао партизански по- 
крет као „сасвим дефинитивно под комунистичким 
вођствсм"...

Меклин је додао „да је партизански покрет био 
весма ефикасан као покрет отпора и да би та ефикас- 
ност мотла бити знатно повећана уз савезничку помоћ. 
Али, без обзира на то да' ли ћемо дати псмоћ или не, 
Тито и његови следбеници ће вршити одлучујући ути- 
цај у Југославији после ослобођења''.

Наравно, ни ова инфор.мација о НО покрету из
1943. тодине није процурила у јавност.

ИМПРОВИЗОВАНИ АЕЈРОДРОМ У  ПРАН ј»\НИ0У1А, 9. АВГУОТА  
1944. -ГОДИНЕ: И СТО ВАР И  УТО В АР О.РУЖЈА И ОПРЕМЕ 

И ЕВАКУАЦ И ЈА АМК1>ИЧКИХ АВИЈАТОТЧАРА

ЈЕДНА АМЕРИЧКА 
АНАЛИЗА

Да би кспих али .целохупну југословенску ситуаци- 
ју, ОСС је  послао „лословног интеле.ктуалца'', пуков- 
ника Ричарда Вејла млађег у  Титов штаб „за шефа 
таЈних обавештајних операцкја на партизанској тери- 
торији'*.

Тридесет седмсгозшшБи официр, похомак богате 
зеврејске лародице ш  Њујорка, власник робне .жуће 
„Меј!си'‘ , волео је да цитира Арисгготела и да распра- 
вља о метафизици. На Јелском ушшерзитету писао је 
поезију за књижевни часопис -и пссле дипломирања био 
,је веома погресан и утучен када је  под приггиском 
родитеља морао да напусти своје снове о књижевној 
каријери и посвети се породичном бизнису. На свом 
новам положају у америчкој обавештајној служби, 
Вејл :је усме.рио .свој таленат писца ка писан.у анализа 
Титозе личности и политике.

„Његови извешта,ји показивали су изванредну спо- 
собност предвиђања" — комектарише Херис Смит у. 
„ОСС".

■— Упркос Титовом .дтозкатом .лријатељевању са 
русзим комунизмом", ггисао је  Вејл, „већина стаков- 
нжптва га изгледа прво сматра патриото.м и ослооота- 
оцем евсје земље, а тек онда .комунисгом". (Пуковник 
је дошао .код Тита краоем фе&руара 1944. т.).

Вејл је аредвидео иеизбежан партизааски позш-. 
тчаси успех у  послератној ЈугослааијЈ*. Када је  оти- 
шао, Вејл је са ссбом понео писмо са поздравима 
маршала Тита председнику Рузвелту. У  званичној 
ноти .писало је: „Ради жзхуњења својих стремљења, 
народ Југославије очекује помоћ Ваше велике аеио- 
хратске земље, народа Сједињених Америчких Државз 
и В-ас/'

И  ген ер а л -м а јо р  Меклик уп ор н о  је гр а ж и о  од  Чар- 
чз:ла за  пружи званЈРгку ггсдрш ку бриганске влало 
Гиту. Ганера.т-мајор .је вс-вембра ’ 943. отишао из Југо-

У америчком Националном архиву у  Вашингтону 
чува се занимљиз извешхај упућен 19. маја 1944. го- 
цине ,,'заједничким .начелницима генералштаба" под на- 
словом „Иззештај о  Југославији". То је била. заправо, 
подробна аналитичка информација срочена по испро- 
баном ;систему војних сбавештајаца. У  њој се каже да 
је приложен кратак преглед извештаја Ричарда Вејла 
илађег који је „са маршалом Титом и његовим парти- 
занским снагама у  Ј.угославији провео од 29. фебруара 
цо 20. марта 1944. године“ .

О иартизанској војсци: У  одељку „Војне информа- 
ције“ описује се да се партизанска војна опрема „сада 
застоји сд пушака, пихлтља, неколико митраљеза и 
ручних граната, а недссгаје >јој сва тежа и молернија 
опрема за остале врсте раховања, укључујући и .меха- 
низовано. Њихове војске сачињава знатан број жена и 
цеде од 14 до 17 годика и ттово сви они учествовали су 
у бројним задаци.ма".

„Садаш1*>а партиззнсха снага" —  каже Вејл — 
„процењује се да изнсси 300.000, зли је  Тито рекао овсм 
извештачу да би без тешксћа могао да упише још нај- 
мање 200.000 људи у наредна два месеца, уколико би 
дотго потребну опрему. Овим људима, а нарочито пар- 
гиззнским снагама, нсаостају материјадна средства, 
храна, одећа, смештај. аојка опрема, транспорт, везе, 
лЈедицинске залихе."

Аутор извештаја не зна да ли у овој земљи има до- 
вољно људских и материјалких средстава да се може 
преживети још једна рагна аама..

„Здравствене прилике на партизанској територији 
су ужасне", јавља овај амерички обавештајац. „Они 
имају неколико сготина медицинских официра (не по 
кашим стандардима) и практично немају обучене зде- 
дицинске сестре, немзју кревете, ћебад, чаршаве, сани- 
гарије. Партизански бшгесници леже на поду. главом 
ггрема зиду а ногама према средишту собе, у прљавој, 
старој одећи и само 15 цм простора дели их Једне од 
других. Практично немају лекове или завоје. Често се
д,ешава да завој буде стављен на ампутиране удове док 
не крестане крвављење, а онда се скида, пере у хладној 
води и ставља другкм пзцијентима. Ово се понавља 10 
или 12 пута све док се завој не поцепа и баци.“

„Болнице се често премештају. Уколико пашгјенти 
остану када стигае непријатељ, они бивају уоијени. 
Уобичајено је било да буду заклави, а понекад су и 
ггуцали у њих. Партизански лекари процењују да је 
брсЈ рањених 15.000.

Што се тиче партизанског борбеног поретка, 300.000 
војника распоређени су у  11 војних корпуса к  три та- 
козване војне ксманде. Офиш-фи чета имају у просеку 
22 године, штабни официри и тенерали од 25 до 30 го- 
цика старости. У  вези неприј атељског борбеног порет- 
ка. партизани процењују да Југославија сада кма ско 
500.009 немачких и сателитских трупа, које се сулрот- 
стазљају партизанима. Од овог броја, 40.000 су четници, 
а четници у Словенији носе немачкге Јтгиформе, имају 
немачко оружје и снабдевање к  њима ксманлуј у не- 
мачки сфкцири.

Партизани нису много заинтерееовани за неприја- 
гељски бороени поредак —  „све што желимо да знзмо 
је где је непријатељ и  колико га има“ .

Партизани су развили вештину заседе, опкољава- 
•*&, рушења. заплене оружја. итд„ али кису сбучени и 
аакгју опрему за снс што би желеди да учине: да ус- 
г.'.ставе чврсте лштаје крсз ко.је непријатељ не 5и



иогао да лродре. Партизанске обавеиггајне операције 
дају им неопходна обавепггења"..

„М ајор  Ве^јл" (цитат извештаја америчке службе 
ОСС) каже „да бисагз ми мстли да нружимо партиза- 
и м а  мнсго већу материј алну помоћ, упркос у. ком грлу 
у транспортовању, али уз (I) бол.е планирање; (2) боље 
паксвање; (3) боље одашкљање; (4) болда при-јем; (5) бо- 
љу контролу дистрибуције. Да бисмо добили драгоцена 
јутословенска обавештења тамо, која нам се још не до- 
ггављају доследно или стално, Мајор Вејл каже да је 
наша прва потреба да имамо довољно правих савезнич- 
ких официра, на правсм месту, у  земљи, са правим у- 
путствима (пре него што оду тамо) правим надзором 
када таг.10 оду и ттоавим каналима извештавања после 
добијања обавештења. Мајор каже да су партизани и 
Тито реалисти који ће нам дати оно што желимо у за- 
мену за оно што они желе: материј алну помоћ, дипло- 
матске линије хомуникација (признање ни;ј.е неопход- 
*о) и политичко бодрење."

„Партизани су данас бројчано. надмоћнији од било 
које друге групе у  Југославији. Под својом контролом 
држе више кввдратних миља територије од било које 
друге групе у Југослааији. Они акт-вније пружају от- 
пор непријатељу и са више ефекта од других. Ппсац 
наставља да они имезг више успеха у спрсвођењу за- 
иста представничкот управл>ања од било ко*је друге ју- 
гословенске групе, због. тога што су чвршће повезани 
међу собем и што им управља слободно изабрани вођа, 
који се може сменити. Тито је у  контвкту са партизан- 
ским покретима у Албанији, Грчкој и Бугарској, и сма- 
гра да после рата није непожељно да се роди једна 
јака федерална целина са централнсм управом."

„Мајор Вејл цредвиђа“ — наставак је овог изве- 
штаја америчке обавештајне службе — ,да ће опасти 
снага свих противничких клика и да ће по завршетку 
неприј атељства са силама осовине партизани управ- 
љати целом земљом, испуњавајући своја обећања и дају- 
ћи људима плебисциге, локалну управу и представнички 
еблик управљања. Иако је 'Русија веома заинтересо- 
вана, она није у  стан>у да пружи материјалну помоћ. 
Енглеска такође псказује све знаке заинтересованости, 
варочито после рата.

Писац закључује да ће Енглеска бити у могућности 
да ее позове на њено стварно учествовање у партизан- 
ској борби за опстанак, а то је  сигурно више него пгго 
Америка може до данас да учини; још нема убедљивих 
знакова да Сједињене Државе желе да утичу на исход 
догађаја У Југославији. Нама су отворени сви путеви, 
уколико то желимо, ксји су отворени Русији и Енгле- 
ској. У  извесном погледу, они су нама више отворени 
него било коме од њих.“

ОП*ИС МАЈОРА ВЕЈЛА

„Иако је Југославија необично обдарена природним 
зстатствима, рат је говото оасвим уништио њену спо- 
собност да кописти ова богатства и ЈугославИји алар- 
мантно недостаје свака врста робе широке потрошње", 
каже се у делу „Еконсмске информације".

„Тито не тражи ненгго за нихпта. У  сгвари, он не 
гражи никакав поклон и отворено изјављује да, чак и 
у случају кзда би Сједин>ене Државе биле вољне да ис- 
поруче материјал по бившем Заксну о зајму и најјму и 
без икаквог очекиваног плаћања у замену за то, то би 
бишо непријатно и неприхватљиво за југословенски на- 
род, ко'ји је пример за привредну школу самапомоћи...

Мајор Вејл их назива моралним народом који обе- 
ћава да буде поштован.

Мајор Вејл је Титову личносг описао ,као непри- 
страсну, аналитичку, рационалну; снажну, храбру и ве- 
игту у  стремљењу ка своЈЈим циљевима.

Народ га сматра прво патриотом и ослободиоцем 
св<̂ пе земље, а тек онда свим другим.

После капитулације краљевске југословенске владе 
силама осовине, Тито је организовао покрет отпора... 
Био је рањен барем једанпут, учествовао је активно у 
многим опврацијама, његови следбеници га сматрају 
вајниксм и вештим војним лидером, говори српскохр- 
ватски, течан руски и немачки и нешто француски, без 
тешкоћа чита енглески — човек је од каражтера, осе- 
ћајности и интелигенције, који стбји изнад свих њего- 
вих сународника са којима сам разговарао“ , завршава 
своју информацију мајор Вејл.

Овакве анализе и извештаје о активности Нароа- 
ноослооодилачке војске шаљу бројне савезшгчке миси-

је, Д01К де на релаиитји ДМ —  савезницц, пре свега у 
јуну и ју л у  1944. тодине потпуна тиххгина. Михаиловића 
зпомињу савезнички сфицири на једној кенференцији
13. јуна 1944. године којој присуствују британски ма- 
јори Гринвуд и Гринлис. Они -су били међу последњим 
зфицирима британске мисије евакуисаним 29, 30 и 31. 
маја са Михаиловићеве територије. Та двојица офици- 
ра боравила су у Србији више од годину дана и били су 
добро обазепггени о тамошњим ххриликама. У инфор- 
мацији упућеној ксмандуј ућем генералу америчког ваз- 
духоплоЕства после ове конференције, генерал Н. Ф. 
Гвининг (САД) ј  авља да су „партизани први неприја- 
тељи четника и Немаца" и „да Михаиловић сада не до- 
бија помоћ од савезника у виду мисија и војних по- 
греба".

„Збот тога, он прихрива ухваћене савезничхе ваз- 
духопловце у  разним деловима своје територије, пока- 
зујући их својим људима и указујући им да су ови 
ваздухопловци америчког ратног ваздухопловстца 
представници савезника при Михаиловићевој влади"1*
— наглашава генерал Твининг. „Иако су ваздухепловне 
посаде релативно ситурне од заробљавања у Србији, не 
постоји начин да се оне евакуишу због тога што Миха- 
иловић не би иристао да их преда партизанима ради 
ваздушне евакуације са партизанске територије или 
морске евакуације на јадранској обали."

Пошто су све савезничке мисије биле повучене са 
четничке територије, констатује се да не постоји орга- 
низована радио-веза са Михаиловићевим главним шта- 
бом. „Међутим, он има радио-станицу и 15. јуна ухваће- 
на је њена порука, која објашњава да се у  Михаилови- 
ћевом пггабу налази и десет чланова посаде Петнаесте 
ваздухопловне ар̂ миде и да забринуто очекују да орга- 
низујемо њихову евакуацију."

Ухваћена порука од 18. јуна »азначује да се у  шта- 
бу ДМ повећао број пристиглих ваздухопловаца.

Генерал Твинкнг предлаже да се једна екипа, са 
гвом неопходнсм спремом и војним потребама, за по- 
четну операцију, упути у Михаиловићев штаб једним 
авионом Ц-47. Поред личне опреме, прибора за прву 
помоћ, постељине, оружја и муниције, сугержпе се и 
ова апрема: 2 радио-апарата, 2 резервна комплета цеви,
1 генератор »Т т у  Т1т«, 1 генератор ПЕ 75, 3 акумула- 
гора од 6 V, 1 буре бензина за генераторе и 3 краткодо- 
метне радио-‘Станице.

Сматрало се да ће овакав план, ако Петнаеста ваз- 
духопловна армиј а буде одмах почела да га оетварује 
амогућити евакуацију практично свих војника Петна- 
гсте ваздухопловне армије, принудно спуштених у 
Србиј и.

„Иако се сви савезнички офицхЈри слажу о томе да 
Дража Михаиловић сарађује и са квислинзима и са 
Немцима" (цитат из Билтена савезничког Главног шта- 
ба од петог јуна 1944. године), „команданти су прину- 
ђени да размишљају о новонасталој ситуацији, односно 
ангажовању на спасавању ваздухопловаца који су се 
из оштећених авкона спустили на терене Драже Ми- 
хаиловића".

„Такве јединице за спасавање" — констатује Р. 
Хари Смит у  'Књизи „ОСС“ — „већ су увелико опери- 
сале у  сарадњи са партизанима, који су помстли еваку- 
ацију стотине оборених савезничких летача".

Акција о евакуацији савезничикх ваздухопловаца 
са територије коју је контролисао Дража Михаиловић 
названа 'је „Халијард" а припреме су званично запо- 
чете 28. јуна 1944. године.

Али директни контакт са ваздухопловцима у то 
време, који су се били сакупили у врховној команди 
генерала Михаилсвића у Прањанима, био је успостав- 
љен 3. августа 1944. године када се падобранима спус- 
тила специјална група Американаца за спасавање ваз- 
духопловних посада.

ГЛАВНИ ШТАБ 
У ПРАЊАНИМА

О формирању ове јединице и техничжим подацима 
операције претпостављене је обавестио Цорџ Крајгер, 
пуковник. командант јединице за спаеавање ваздухо- 
пловних посада на Бзлкану. Он каже да' је главни иггаб 
јединице за спаеавање ваздушне посаде био установ- 
љен у Прањанима, а одатле се касније преместио у Ко-

м) У  то време, јука 1344; ни Михаиловић више није у  
влади, што, изгледа, америчаи генерал не чна!



КАРАОВМ АН. -МАКЕДОЈШЈА. ЛЕТО 1344: ЧЛАИ О ВИ  ЕНГЛЕ- 
СКЕ 'БОЈ-НЕ МИСИЈЕ П РИ  ГЛАВНОМ  Ш ТАЕ У  МАКЕДОНИЈЕ 

— ПРВИ ЗДЕСНА К А П Е Т А Н  М БКДОНАЛД

цељево и Буаар, гд-а су 27. децембра 1944. тодине изве- 
дане коначне езакуацкје.

Земаљсха оссбље груие „Хали?ј|ард“ сачињавали су 
официри и подофицири САД: Џорџ Мусулин, норуч- 
кмк; Ма-јкл Рајагаић, наредник; Артур Џибилијан, ра- 
цио-телеграфиста и Никола Лалић, поручнжс, Прва 
гројица спустила су се падобранима у Прашане у  ноћи 
тмфу 2, и 3. августа 1944. године. Поручних Лалић је 
долетео 10, авгу-ста.

Пре него шго је отпочела операција под шифром 
„Хал»јард“ , политички саветвик САД при тлавком 
штабу савезничких снага Фредерик Т. Мерил шаље 
20. јува 1944. аагбасадору -америчке владе :при савез- 
ничкој команди Марфију Меморандум о евакуацији 
угрожених ваздухопловаца са -Михаиловићеве терето- 
рије. Овај' меморандум је био резултат договора офи- 
цира XV ваздухопловне армије са британским мајори- 
ма Гринвудом и Гринлисом.

Уз подршку амбасздора Роберта Д. МарфиЈа, геае- 
рала Икера, из штаба савезничких ваздухопловних 
снага за Средоземље и генерала Твининга (XV  вазду- 
хопловна армија}, однео је  превагу став да САД треба 
да одрже обавештајне јединице у свим деловима Ју- 
гослазије (изводи на основу докумената у књизи „ОСС 
у тајном рату“ : аутор Ентоки Кејв Браун), што је  зна- 
чило и на територији припадника покрета Драже Ми- 
Хаиловића.

ПРЕТЊЕ 
СМРЋУ

„Једини преостали амерички официр код Михаи- 
ловића, поручник Мусулин, такође се вратио“ . (Он је 
нешто каскије — 2. 8. 1944, поново послат са тимом за 
евакуацију ваздухопловаца).

,;Са изузетком америчког официра за везу“ (ми- 
сли се на политички пристрасног Мусулина — прим. 
аутора), „сви савезнички официри се слажу у томе да 
Михаиловић сада сарађује и са хвислинзима и са Нем- 
цима“ , истиче се у том билтену Савезничког главног 
штаба.

четрдесет ваздухопловаца сада очекује евакуацију у 
Михаиловићевом штабу, једна техничка мисија мора 
тамо одмах бити послата.

Специјална војна служба понудила је  Петнаестој 
ваздухопловвој армији обучено особље за ов'у мисију и 
Петнаеста ваздухопловна армија ће то вероватно при- 
хватити. Мисија ће бити информисана о томе да се не 
меша у политику. Команда се вероватно нада да ће на 
тај начин развити своју СИ (америчка тајна обавеш- 
тајна слуба — прим. п.) у Србији.

Не очекује се да ће Михаиловић тражити мате- 
ријалну помоћ јер зна да ће Британци то осујетити.

Наша политика је да пружимо подршку свакоме 
ко је вољан да убија Немце или да потпомогне ратне 
напоре. Брзо спасавање ових ваздухопловаца сигурно 
потпомаже ратне напоре. Штавише, иако ћемо у из- 
весној мери 'признати’ Михаиловића због неопходно- 
сги да тражимо његову сарадњу, ми -га нећемо никако 
материјално помагати.

Уколико се мора обавестити штампа, треба нагла- 
сити техничке аспекте ове мисије.

Закључујем — а Норден се слаже — .да животи 
америчких ваздухопловаца и војна предност која се 
добија њиховим спасавањем, превазилазе свако су- 
протстгвљање које Британци моту изразити на по.ти- 
тичкој основи."

Фредерик Т. Мерил 
У тренутку док се овај извештај пише, савезници 

немају официре за везу или своје војнике код Миха- 
иловића. Такође не поседују ни радио-апарате у њего- 
вим редовима (што се напомиње у билтену Савезнич- 
ког главног штаба — одељење за истраживање и ана- 
лизу — од 5. јуна 1944. године). Затим се каже да су 
официри британске мисије стигли из Југославије у 
Бари пре неколико дана (31. маја) са бригадиром Арм- 
стронгом на челу.

„Меморандум за господина Марфија" садржи и 
трошкове обучавања једне бомбардерске посаде који 
износе четврт милиона долара за једног чсвека. Грубо 
изражено у доларима, спаеавање четрдесет бомбардер- 
ских посада у Србији уштеђује десет милиона долара, 
колико би стајала и обука нових ваздухопловаца. Али 
још важније је да се већ опробави пилоти и остало 
особље врате у базу, чиме ће се знатно ефикасшгје 
утицати на будуће операције,

„Сазнање.о томе да постоји 'излаз' умногоме' поди- 
же морал бомбардерских посада. То сазнање исто тако 
утиче на пилоте да не ризикују животе својих посада 
у напорима да врате кући ’рањене’ бомбардере“ — 
каже се у том Меморакдуму,

„Ако слање техничке мисије буде подразумевало 
политичку подршку, Британци се, наравно, могу томе 
успротивити јер ће Михаиловић то г.ако протумачити 
и искористити мисију у своје пропагандне сврхе. 
Овакво супротстављање делимично је ублажено чиње- 
ницом да Михаиловић америчке ваздухоплонце већ 
'приказује' својим људима тако као да има америчку 
подршку.

Сада се праве планови за успостављање 'олвој еног 
крила' Петнаесте ваздухопловне армије, чија ће једина 
функциЈа бити евакуашца савезничких ваздухопло- 
ваца из свих делова Југославије, Пошто је познато да

„Тачно је да Михаиловић има извесну територију 
која би се могла назвати ’ослобођеном’. Ова територија 
обухвата неколико мањих градова кроз које Немци 
морају да прођу, а за то време четници привремено 
евакуишу те градове. Они мрзе љотићевске јединице. 
Недићеве јединице тесно сарађују са Михаилови- 
ћевим.“

„Дисциплина међу четницима је веома слаба и. 
п.ретње смрћу официрима и људима су честе уколико 
не остану лојални четничкој стаари. Четнички кругови 
још сматрају да ће пре или касније Енглеска и Сједи- 
њене Државе бити приморане да предузму мере про- 
тив опасности од Совјетског Савеза и да ће у том слу- 
чају четници поново бити примљени отворено широ- 
ких руку као браћа.“

На крају овог билтена дата је и једна занимљива 
спортска вест .која гласи:

„Спорт — Предратна шампионска атлетска органи- 
зација Хрватске, атлетски ждуб „Хајдуж'1, неданно је 
избегао на острво Вис где је 15. маја његов фудбалски 
тим славио своју прву значајну победу поразивши 
британски војни тим резултатом 7 према 1.“ (Не мари 
што војни обавештајац брка „атдетски" са фудбалским 
клубом — важан је резултат — прим. аутора).

— наставиће се —
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О овој акцији XV америчке ваздухопловне армије 
писао је у својој књизи Валтер Робертс, бивши аме- 
рички дипломата у Београду, који каже да се до по- 
четка јула  1944. године више од стотину ових вазду- 
хопловаца' нашло „у области под Михаиловићевом 
контролом".

Михаиловић је прво известио штаб савезничких 
снага у Казерти о овоме, али није добио њихов одго- 
вор. Затим се обратио америчком Министарству вазду- 
хопловства с мишљењем да треба предузети потребне 
кораке за евакуацију „која се може лако обавити ави- 
онима који би ноћу слетели на наш аеродром". Фотић, 
са којим је Д. М. имао радио-везу, ову је информацију 
предао пуковнику Гудфелоу из америчке обавештајне 
службе.

Те поруке. које је Михаиловић послао штабу гене- 
рала Вилсона у Казерти и бившем амбасадору Фотићу 
у Вапшнгтону, проузроковале су велику дебату, на- 
ставља Робертс. Команда 15. ваздухопловне армије 
Сједињених Држава желела је да избави ваздухоплов- 
це, али су Британци сматрали да би била грешка по- 
слати било какву мисију Михаиловићу.

Као решење, са којим се Вилсон сложио, била је 
јединица за спасавање ваздушних посада", позната и 
као „Халијард". То није била мисија, а једини задатак 
ове групе је евгхуација ваздухопловаиа.

Група „Халијард" је  убрзо успоставила контакт са 
штабом савезничких снага у Италији и известила је да 
је писта у  Прањанима, одакле је отихпла британска 
мисија крајем маја, била у употребљивом стању. Први 
амерички авиони стигли су 9. августа. Један од њих је 
довео капетана Ника Лалића, који је имао задатак да 
преузме јединицу за спасавање ваздушних посада. по- 
сле Мусулиновог одласка из Југославије, крајем ав- 
густа.

..Десстог августа, четрнаест америчких травспорт-

них авиона, које су пратили шест 'спитфајера'. еваку- 
исали су око 250 ваздухопловаца а међу њима је било 
и неколико британских летача. Такође је  било еваку- 
исано и неколико Француза и Руса, које су ослободиле 
четничке трупе близу рудника у Бору и североисточ- 
ној Србији, и двадесет-тридесет Италиј ана, који су се 
придружили четницима после предаје Италије.

Цела операција трајала је десет часова. Отишло је 
и неколико Јутословена да би се придружило Живку 
Топашовићу^ који је  ракије оилетео у Италију :са‘ бри- 
тансксм. мисијсм, крајем маја. То су били Адам При- 
бићевић, вођа Независне демократске партије, Влади- 
мир Белајчић, врховни судија пре рата, Иван Ковач и 
капетан Звонимир Вучковић. Заједно са Топаловићем, 
ова мисија имала је задатак да придобије политичку и 
војну подршку за Михаиловићев покрет. Нису успели 
да измене савезничку политику, која је  трајно била 
окренута ка томе да снабдева само партизане. Иронич- 
ном коинциденцијом случаја, ова четничка миснј а 
стигла је у  Италију док је Тито био тамо и управо за- 
почињао разговоре са Черчилом" — пише В. Робертс у 
књизи „Тито, Михаиловић, савезници 1941 —  1945“ .

АМЕРИКАНЦИ 
НА РАВНОЈ ГОРИ

„Американаца међу нама све је више. Зато је и 
дошло време да се између њих формира један коми- 
тет, коме би Врховна команда ставила аа располагање 
своју радио-станицу. Тако би они сами по таласима 
тражили своју команду и вероватно је пронашлк лах- 
ше од друтих“ , износи у својим сећањима др Радоје 
Вухчевић, адвскат, кс.ји је пре рата бранио ксмукксте 
пред судом за заштиту државе а за зреме другог свет- 
скот рата придружио се Дражи Михаилсзићу к био

Н И Н  је  уз помоћ докумената НОВЈ, 
кезничких којних архика и мисија устано- 
ио да су партизани спасли ћише од 2.000 
меричких и ен/леских а\зијатичара који су 

падобранима искакали из оштећених 
бомбардера у току дру/о/ скетско/' рата.

Упркос оким чињении,ама, у неким 
америчким публикацијама и у аки,ијама 

уединих политичара, некадашњих Војника, 
којима дају подршку српске екстремне 

олитичке ор/анизације, пропашра се идеја 
се испред Комресне палате у Вашимтону 

подише споменик Дражи Михаилокићу, 
зато што је  тобоже спасакао америчке

, . __  . . . .  .  ЈАЈЦЕ 1943. ГОДИНЕ: М А РШ А Л  ТИТ.О И  КАП ЕТАН  ДИКИН.ои/ашича&е с&еаином 1944. /оаине. кааа /е ШЕФ е н г л е с к е  в о јн е  м и с и је  (ф о т о г р а ф ш а  и з  к њ и г е
Ј _  Г  Г  9  3  Ј 9  Ј  „ТИТО, М ИХАИЛОВИЋ И САРАДНИЦИ, 19«—1945.“ )
исшокремено са немачким окупашорима 

потписао низ докумената о откореној сарадњи, а читак досије о тој колабораи,ији
налази се и у Вашин/тонском Наи,ионалном архику
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-вези. која је функциокисала на четири канала, као 
што је већ речено —  прим. п.).

Ј^ерчил ће ускоро видети куда све ово води, па ће 
на време грешке исправити. Ми још верујемо у његов 
здрави разум, његово темељито познаваше комунис- 
тичких метода, и демократсху мисију Велике Брита- 
није", наводи адвокат речи Драже Михаиловића, који 
не крије да све своје шансе полаже у ваздухопловце.

,јМ и и м  не споримо борбу противу окупатора. Али 
то је борба сведена само на одбрану живота, свог, а не 
народног. А  главна њихова брига сасгоји се у сталним 
нападима на моју војску и националне људе. За време 
сваке борбе с Немцима и њиховим савезницима, на- 
ђемо их иза себе, те тако целу њихову борбу осећамо 
на својој кожи, много теже ми, него окупаторк..

„После свих разговора, сгворена су тдм прилихом. 
и два споразума са комитетом: о заједничкој шифри. 
ради дал>е непосредне везе, и о превожењу петорице 
наших људи.

ВРЕМЕ РАСУЛА , ЈЕСЕН 1944. Г.: ССЕДЕ) МАЈОЈР ОРЕЉ, АЛБК- 
САНДАР АКСЕНТИЈЕВИЋ. ЧЛ АН  Ц ЕН ТРАЛН О Г НАЦИОНАЛ- 

НОГ КОМ И ТЕТА И Д РА Ж А  М ИХАИЛОВИЋ

евакуисан истим авионима са америчким ваздухоплов- 
цима.

А.двокат Еукчевић, као сведок, и прево(дилац. опи- 
сује ту атмосферу уачи евакуације, која показује да је 
Дража Михаиловић пред војничким и политичким 
крахом.

„Данас је (28. VI 1944) успостављена веза између 
Американаца на Равној гори и њихове команде у Ита- 
лији, која је одласком капетана 'Борђа Мусулина пре- 
кинута, Гфе шест недеља. Број парашутиета прешао је 
две стотине, јер су два шумадијска корпуса довели 
знатан број спасених на свом подручју ...

... Ми смо у Прањанима образовали стални коми- 
тет. Комитет су чинили: генералпггабни капетан Оли- 
вер, професор Хефлинг, адвокат Фистер, генералштаб- 
ни авијатичар капетан Брук и инжењер Бекер, којима 
је сутрадан придодат и поручник Килпатрик —  (Оли- 
вер, Хефлинг, Фистер, Брукс, Бејкер, Килпатрик). 
Овај би комитет, према Дражиним инструкциј ама, ру- 
ководио свим пословима евакуације. Командант Првог 
равногорског корпуса бринуо би и даље о њиховом 
прикупљању и снабдевању ...

Чланови комитета пошли су са мном код Драже 
ради упознавања и даљих договора. После веома 
скромног ручка. хладне планинек;- воде и неколико 
отмених вицева, које није било лако превести, повукли 
смо се у његову собу, где смо на послу нашли и Бале- 
тића. Чим смо сели, Дража је доста узбуђеним гласом. 
прешао на посао: „Непосредна веза с вашом командом 
синоћ је успосгављена. Ње. као штс знате, није било, 
откако је 29. маја британска војна мисија напустила 
нашу земљу. Попгго сгда непосредну везу поверавамо 
вама, то ви имате пуну слободу да кажете шта сте ви- 
делл, и да тражите шта бисте желели." (Међутим. Ми- 
хаиловић не износи Америханпимз истиву о радис-

иа м г п  з и з о в а н и  а е р о д р о м  к р а ј  -с е л а  к о ц е љ е в а .
СЗШТЕ*11?РА 1844. Г.: С А  ТРА В Н А ТЕ  1ТИОГЕ Е В АК УИ С АН А  
ЈЕ ЈЕДНА ГР У П А  АМ Е РИ ЧКИ Х  ВАЗДУХО ПЛО ВАЦ А С А  ТЕ- 

РИТОРИЈЕ ЧЕТН ИЧКИ Х ЈЕДИНИЦА

Шифру смо израдили са два стручњака из Врхов- 
не комавде. За иодлсгу смо узели средњи став на стр. 
64. .Давида Коперфилда". Један примерак шифре 
имао је адвокат Фистер, а други ја ...

... Велики део свог говора Дража је посветио пи- 
тању искрцавање ,две савезга-гаке дивизије, присло- 
њене уз наше планине, тамо негде између Бојане и 
Улциња". У  том говору и ове су речи: „Чим би се оне 
Сдве дивизије) ту појавиле, цео простор од Јадрана до 
Ђердапа преко ноћи би се нашао у нашим чврстим ру- 
кама, све, све, и села и градови, с Београдом на челу...“

„ ... Пред саму ноћ Дража* се вратио у свсј стан, иза 
храстове шуме, а ми наставили шетњу и разгозоре по 
тврдој ледини. Том приликом капетан Брукс и профе- 
сор Хефлинг нашли еу да наш „аерсдрсм" не би јшзж 
издржао тешке авионе, ако би тих дана падала киша. 
Чекајући док америчка команда у Италији одреди 
други дан за еаакуацију, ми смо прешли на пссао, да 
бисмо пољану оспособили за сваки случај. Око 300 
вредних и снажних сељака, са 35 товарних кола, већ 
су ту, под руководством адвоката Фистера, уз моје 
скромно присуство и преводе. Ситније камење довеже- 
но је из обичних пресахлих потока, а преко њега по- 
лагани комади земље са травом, па све то набијано др- 
веним маљевима и трупцима. Пољана је из неба мо- 
рала Јогледати зелена. као и пре, како нас не би от- 
крили немачки авиони, који су све стидљквије преле- 
тали преко планине."

ДОЛАЗЕ 
ПАДОБРАНЦИ

„Последње ноћи месеца јула 1944. очекујемо вели- 
ку новост на аеродрому. На окупу смо били сви, јер
јсш нисмо знали да ли долази само један азион, или 
довољан број, за све нас. Мотор се приближавао са 
западне стране, ватре смо упалили на време, авион је 
над нама направио неколико кругоза, и три падобран- 
ца дотакли су земљу, здраво и весело. То су били сви- 
ма већ познати и блиски напетак "Ворђе Мусулин, 
праунук првог црногорског просветитеља, из Српске 
Моравице, капетвн Михајло Ргјачић, аиерички сти~ 
пекдиста, који је  нрава заврши® у Београду, и радио-



-тедеграфиста Тоби. Донеди су  и ноау, мо-дерну радио- 
-станицу, која ће заменити и наше апарате и нашу 
шифру, у свим даљим односима с америчким властима.

Сутрадан, 1. августа 1944. прегледали су наш „ае- 
родром“ и констатовали да неће бити довољно дуг. 
После свих дотеривања, имао је дужину од свега 640 
метара, место прописаних хиљаду. Био је широх 80 
метара.. .  Већа дужина могла се добити на штету јед- 
не сељачже куће, оа.енсг воћњака и аиве. Зато су 
резаслати официри да свуда по падинама запаане Ср- 
бије траже погодније место. Нашли су га у Драгачеву, 
али је тамо вероватаоћа да ће тајна бити очувана, 
била мања, јер је град ближи. Тако смо задржали сво- 
ју  дотергну ра1вногсрску .пољану. Ризик због кратке 
гшсте смањила је дубока јарута, која ту почиње, и која 
задржава крила у ваздуху, ако су машине узеле до- 
вољан замах.

Тамо се, око пола ноћи, шест првих америчких 
авиона почело да -спушта на пољану, и заувима: 
место уз њене ивице. . .  Из њих излазе др Митрани, са 
једним пакетом лекова, и капетан Никола Лалић, са 
својим ситналима. Списжови су још ј едном прегледани 
и групе тако распоређене, како би за минут-два свако 
ушао у „свој“ авион. Пред сам излазак сунца дошло је  
нових једенаест апграта ираћених са 20 брзих ло- 
ваца ...“ забележио је  Радоје Вукчевић.

РАОПРАВА ЗБОГ ЕВАКУАЦИЈЕ 
ДРАЖИНИХ ПОЛИТИЧАРА

Спроводећи своју политику, Американци су иза- 
звали Енглезе када су у првом транспорту 9. августа 
1944. г. заједно са америчким ваздухопловцима из 
Праљана у Бари допремили и четири политичара из 
Дражиног Националног комитета. Тај аранжман оба- 
вила је америчка војна мисија поручника Мусулина, 
која је имала једини задатак да спроведе евакуацију 
ваздухопловаца.

О том догађају Брод, енглески представник у Ба- 
рију, шаље Макмилану у  Казерти телеграм бр. 72, од 
10. августа, у  коме се каже:

„1. Као што зиате, ову сперацију у  целости воде 
Американци.

2. Четири југословенска држављана, који тврде да 
су изасланици генерала Михаиловића, налазили су се 
у групи тсоја је  јутрос доведена. Њихова имена су сле- 
дећа: Адам Прибићевић, Владимир Белајчић, Иван 
Ковач, Звонимир Вучкозић.

3. Прибићевић је  потпредседник Михаиловићевог 
Националног комитета и председник Независне демо- 
кратске партије. Сва четворица су предата органима 
безбедности, који их сада испитују.

5. Јасно се разуме (а дате су и писане инструкције 
у вези с тим) да овом приликом не треба дсшодити 
друге јутословенеке држављане, осим појединаца на- 
ведених у мом телеграму бр. 46.

6. Разговарао сам о овом питању са представници- 
ма господина Марфија и америчке обавештајне служ- 
бе, који сматрају да су ова четворица вероватно дошли 
као слепи путници. Они се слажу са мном да их треба 
одмах вратити у  земљу и аранжмани се праве сходно 
томе.

7. У  међувремену води се истрага о околностима 
које су довеле до овог инцидента и ја ћу о томе изве- 
стити што је  могућно пре.“

Пре него што је на Средоземље стигла Титова 
нста, Брад из Казерте јавља:

МИНИСТРУ М АКМ ИЛАНУ У  КАЗЕРТИ:
„Постоји несрећна чин»еница (јављена у мом теде- 

траму бр. 75) да је  присуство ове мисије омогућило 
евакуацију три изасланика генерала Михаиловића и 
један број избеглица. Тито мора да је  чуо за ово.'"

Наравно, нико није био тодико наиван да прихва- 
ти сугестију Американаца у Барију да су политичари 
Драже Михаиловића одлетели из Прањана као слепи 
путиици (данас је то готсво неисгућнс извести у  „џам- 
бо-џету“, а камоли на иадпровизсванод писти у  Прања- 
нима августа 1944. г.).

Маршал Тито је 5. септембра урутао ноту британ- 
ској мисији при Врховном штабу (истоветни садржај 
достављен је и мисији САД).

Макзетлан је Титову -ноту примио 11. септембра 
1344. у  10.30 часова. -коју му је  из Барија послао Брод. 
Нота гласи:

„Примили смо документовану информацију да са- 
везничке команде у  Италији још одржавају односе са 
Дражсм Михаиловићеи, шаљу му исмоћ и транспорту- 
ју  четничке официре и друте особе у Италију и на- 
траг, упркос чињеници да су савезничке владе изјави- 
ле да су прекинуле односе са Дражом Михаиловићем 
и укинуле му даљу помоћ.

Тако на пример, 27. августа неколико авиона о- 
длетело је  у  Србију са ратним материјалом и одећом 
за четнике. Један од тих авиона, „ДЦ-3“ 90-0, избацио 
је одећу и остали материјал у западној Србији, одго- 
варајући ватреним, сигналима који су били поређани у 
облику нуле на земљи. После тога авион је атерирао 
на другом месту десет до петнаест километара од 
Чачка и покутшо 12 цинила и војних лица. Од тог 
броја, четворо су носили четничке ознаке на капама. 
Сви ови људи спустили су се • у  Бари, где су их 
чекали савезнички камиони, који су одмах кренули са 
њима у непознатом правцу.

Осим овог случаја, недавно с.$о примили инфор- 
мацију од наших војних нласти у  Србији да савезни- 
ци имају контакт са четницима и да им шаљу мање 
количине материјала.

Споменути авион био је амерички са 5 људи (1 
потпоручник, 2 водника и 2 редова). Ове чињенице су 
врло непријатне за нас, нарочито (недешифровано) 
цело (ведешифровЕНо) јаено вшење зна — што су 
изјавили ауторитативни савезнички кругови —- да се 
Дража Михаиловић не бори против Немаца и окупа- 
тора и да су савезници одлучили да га више не 
помажу оружјем.

Желео бих да обавестим савез'ничке владе Велике 
Британије и Сједињених Држава у овој чињеници јер , 
ја  сматрам важном политичком ствари, која не утиче 
само на наше чисто интерне проблеме већ штети за- 
једничкој ствари савезника јер Дража Михаиловић 
отворено сарађује са немачким окупатором. То може 
да има крајње негативан ефекат на осећања истински 
патриотских снага, тј. већине народа Југославије, пре- 
ма савезницима."

ОДГОВОРНООТ 
НА АМЕРИКАНЦИМА

Поводом Титове ноте енглески Форин офис шаље 
у зору 15. IX  1944. у  2.25 часова Макмилану телеграм 
бр. 563 у коме се разлучује на кога пада одговорност 
због евакуације .четничких политичара.

„Одговорност за овај контакт -са Михаиловићем 
сносе првенствено Американци“ , каже се у телеграму 
Форин офиса. „Претпостављам, сходно томе, да ћете о 
овоме разговарати са вашим колегама из Сједињених 
Држава, а нарочито о околностима под којима су 
евакуисани Прибићевић и његови пријатељи: треба да 
са њим усагдасите текст одговора, који ће бити послат 
маршалу Титу.

Тон Титове поруке је  офанзиван и дрзак и наш 
одговор треба да буде оштар.

Молим вас обавестите ме о тексту предложеног 
одговора пре његовог слања."

У  међувремену, Американци не одустају од своје 
намере да пошаљу и обавехптајну мисију у четничку 
Врховну команду. О томе Енглези информишу свог 
представника у Барију —  Брода:
Пошгвљање Баријџ (господгт Брод) Бр. 340 
ХИТНО

Амбасада Сједињених Држава обавестила нас је 
15. јузха да америчха обавештајна служ ба завршава 
зранжмане за успостављање независне америчке војне 
иисије у Јутославији, који би заменили раније а- 
ранжмане по којЈвма је америчко људспво прикл=учено 
англо-америчкој мисији код партизанских снага.

Да ли је генерал Вилсон консултован, или је 
господин Марфи, (амерички дипломатски представник 
при савезничкој врховној команди на Средоземљу — 
■Прим. и.) разговарао са вама о овој оддуци?"

На сво недвссмислено реагује Макмилан у теле- 
граму свом Миниетарству спољних послова у ЈХондону 
?6- 8. 1944. г. (телеграм бр, 175, у  12,50). Телеграм је. 
ихгго тако, досгављвн и Американцима и гласи:

. Стро: с паеврљиво,
Када су 'Акерижанци желели аа похпаљу обаве- 

шгајку ашгзЈЈу код генерала Михаииовића раније ове



године, од тога их је одвратила само лична интервен- 
циј а Дреовфера зотд лродседникп ЈНузвелта.

Господин Брод ми каже, када је сазнао да је 
генерал Дсноваи поново икгакао овај иредлог за време 
своје недавне посете Италији, да претпоставља да је 
го у ствари решено на највишем нивоу.

Михаиловић 1ће, без (сгумње, шхкушати да искористи 
ову ми.сију за политичке циљеве—  Морао сам схвати- 
ги, међутим, да је можда прилично касно да се поку- 
ша обуставити њено слање. Господин Брод ми каже 
да је шеф мисије, п. пуковник Мекдауел, већ стигао у 
Бари и да ће удахоро оти1ш. 'ПотлукојЈкик Междауел 
је извесно време био прикључен америчкој поморској 
и војној мисији у  Каиру и он је професор историје на 
универзитету Мичиген.

У  сваком случају, јасно ми је да -је једини начин 
да се заустави ова мисија интервенција у Вашингтону 
на највишем нивоу, где се генерал: Донован сада нала- 
зи.“ '

Иако је британска бирократија била подељена у 
свом ставу према краљу Петру II, британска влада је 
изглвда била 'једиисзвена у  ЈсвојоЈј атоаршци Титу иорле 
Техерана.

Пре него што су америчке (тзв. спасилачке) мисије 
гвакуисале прву групу савезничких авијатичара са 
тасте из Прањана треба забележити да је  крајем маја, 
заједно са члановима британске војне мисије, које су 
аапустиле Дражу Михаиловића, у савезничке авио 
5азе пребачено и 29 ваздухопловаца — које су са 
зазних страна прикупили четнички одреди.

КОЛИКО ЈЕ 
ЕВАКУИСАНО

Евакуација америчких и других ваздухопловаца 
збављена је од 9. и 10. августа до 27. децембра 1944. 
третежно ноћу. Са њима у 17 апарата „Даглас Ц-47“ 
Зило је укрцано и неколико југословенских и америч- 
ј и х  цивилних лица, уз 343 америчка ваздухопловца 
укупно је транспортовано 417 лица, што се види из 
ове табеле:

пом Џорџом Крадгером у САД 1966. године, заправо 
посетио га је на његовом имању у Нзу Ингленду.

Крајгер је  као заменик команданта америчких 
ваздухопловних снага на Балкану 1944. године био 
сведок и очевидац евакуације пшгата и другог особља 
из гјединица Народносслободил ачке вој,ске и четничпсе 
команде Драже Михаиловића. Лично је  пилотирао 
последњим ваздупшим транспортом. Он је испричао 
професору Ма>р>јааовићу да (сју у  то време Сви спасени 
пилоти морали по повратку у базу да поднесу опшир- 
не извапггаје о томе нгга се !све са њима догађало 
после искакања из авиона. Поред осталог, одговарало 
се на питање када је  искочио Падобраном, где се 
приземљио, са киме је прво контактирао, ко му је 
пружио помоћ, затим где је био погођен авион, шта је 
било оштећено на апарату, ко је издао наређење за 
искакање, итд. После писаних одговора следио је ра- 
зшсвцр оа обаветгајним сфициром. На жалоот оеа до- 
кумента још нису доступна јавности.

Крајгер, шада .генераш у  цензи?ј;и присетио ,се како 
је у појединим извештазима читао (и драматичне испо- 
вести ваздухопловаца.

—  Догађало се да су они који су се раније при- 
земл.или били очевици четничке пуцњаве на њихове 
другове који су се још налазили у  ваздуху. Четници 
су нишанили у падобране да би касније опљачкали 
убијене ваздухопловце. — Скидали су са њих одећу и 
обућу а од падобрана шили кошуље.

Крајгер је  као младић, у време првог светског 
рата био аустроутарски пилот, а после рата војни 
пилот Јјушсловенахе вајоке. Каже да 'је због рђавиас 
односа у бившој југословенској војсци и варварским 
поступцима према потчињеним војницима напустио 
ваздухопловство и отишао у САД. Између два рата 
пилотирао је авионима ваздухопловних компанија, а 
кад је  избио II  светски рат поново је војни пилот 
овог пута у америчкој армији.

Пуковник 'Џорџ Крајгер лично је  пилотирао 27. 
децембра 1944. г. последњим војним авионом којим су 
били пребачени амерички ваздухопловци.

Уз извештаз Џорпа )Крај(гвра, била (је приложена и 
оцена капетана Ника Лалића о физичкој кондицији

Амерички
ваздухоп. Руси Французи

Југо-
словени

Итали
јани Пољаци

Амерички
цивилиДатум Место Британци

9/10.
август Прањани 225 6 12 4 8 7
26/27.
август Прањани' 15
27/28.
август Прањани 43 2 4 9 2 1
5/6.

септембар Прањани 17 1 1 3 1
17. - *
септембар
1

Коцељево 20 1 1
I.
новембар Бунар 3
27.
децембар Бунар 20 4 2 4 1

УКУПНО: 343 8 17 9 11 24 2 3

СВЕУКУПНО ЕВАКУИСАНО 417 лица, чему треба додати групу од 29 ваздухопловаца евакуисаних крајем маја 

У извештају Вишој' команди који је потписао Џорџ Крај гер затим се каже:

„Велики број евакуисаних био је рањен, а неко- 
пико и врло озбиљно. Људи су морали да буду пре- 

• мештени из места у место на територији окупираној 
од непријатеља.

Све евакуације обављене су без тепшоћа изузев 
једног случаја када је авион Ц-47 ударио у стог сена 
гтриликом атерирања у Коцељеву. У  овој незгоди о- 
штећен је врх левог крила авиона.

Поручдагк Џорџ Мусулин враћен је  у  Бари у  аме- 
□ичку војну обавештајну службу 20. ав|уста 1944. го- 
дине.

Наредник Мајкл Рајачић вратио се у америчку 
војну обавештајну службу 10. септембра 1944. године.

Поручник Никола Лалић и радио-телеграфиста 
Артур Џибилијан одлетели су у Италију приликом 
последње евакуације 27. децембра 1344. године и вра- 
гили су се у  америчку војну обавештајну службу 
истот’ дана. Командант, пуксв.чик Џорџ Крајгер.1'

Проф. др Јован Марјановић сусрео се са генера-

ваздухоплсваца уочи њихове евакуације:
„Амерички в азлухспловци 1се веома тешко жрећу 

због своје неспособности да ходају. Пошто нису обу- 
чавани у пешадији, јасно је  због чега нису били 
погодни за овакву врегу ходања у јутословенским 
планинама. Потребна им је била стална нега и често 
су се одмарали. Нису били у стању да ходају више од 
једног часа и тада би се одвгарали најмање пола сата. 
Многи од њих били су повређени, пгго је узето у 

обзир. јахали су и коње, а мисија је наравно ходала 
пешке."

Бадава је адвокат Вукчевић причао о „тајном ае-
родрому“ и извесној сласности од пгмачксг вапада који 
би мсгао да угрози евакуацију и ваадухсплсвце. Немци 
су могли да нападну овај импровизовани аеродром ако
не кз вазтуха (у -Опбили у  то нреме, тако рећи, и није 
било њихових авиона) оно сигурно са земље. Али 
Немци нису ни покушали да осујете ову акцију иако 
се авионска бука чула подаље од Прањана.



Зашто онда »емагака- војска ккје бар пс-кушала да 
угрози евакуацију америчких авијатичара која је у 
августу 1944. трајала два дана и у којој је учествова- 
ло 17 авиона праћених савезничким ловцима?

Баш у то време, тј. током јула  и августа 1944. г. 
Нојбахер, немачкж генерални опуномоћеник спољних 
послова за Балкан и фелдмаршал фон Вајкс, коман- 
лант немачких оружаних снага Југоистока, преговара- 
ју  (посредством својих представника) са четкичким 
ксшанд.ав1има Драже Михаилоштгћа ж -припремагју ®из 
ешабората за рајзговор са Хипашров*.

У  тим елаборатима и документима за састанак са 
Хитлером у „Вучјој јами“ затражена је сагласност за 
најсдуисава&е 50.000 четиика и НјИхгшо сцеиГИНЈавакЈе са- 
недићевскиж и љотићевским снагама у један „српски 
нашшнални фронт против бољшевизма“ .

То де иио рајзшот шго су Нашци зажиуршви док је 
трајаиа евакуација. Уз то поједини немачки офицрфи 
настојали су у време кад је лађа почеча да тоне да 
преко чегажка- јухвате увезу ХЈа савезницима. С ташзвиаг 
рааговорима пришјружио јсе Дражи Михашшв-ићу шеф 
америчке ‘војвге ЕииВи|је пошпугковаик 'Мезздауел и еа 
немачким представником Штеркером одржали су два 
састанка).

Разговор Нојбахера и фон Вајкса с Хитлером у 
„Вучјој јами“ одржан је 22. августа 1944., дакле 12 
дана ивше прве масовве евашЈуациае 343 америчшга 
и других ваздухопловаца са четничке територије. Том 
приликом Хитлер је одбио предлоге за опште наору- 
жавање четника Драже Михаиловића, али се сложио 
да се то може чшвит. на тереву, према локашови 
приликама, што су Михаиловићеви и немачки коман- 
цанти чинили.

Уочи самог састанка са Хитлером немачка команда 
Југоистока дала је  процену о томе шта би значила ор- 
ганизована употреба четничких јединица под коман- 
цом немачке војске. У  немачком документу, чија се 
копија накази у вашингтонском Националном архиву 
по!д иазиадсом ,,Д1ф. Т-311, Р 195^69-970“ прао се еаоц- 
ттава колики су губици „српских јединица“ у  времену 
од 15. марта до 15. августа 1944. године.

У  ,*српске јешјмнице убрадају ее недићевски и љо- 
тићевски ш иош вш ш  онреци као <и ,дшјални четкици" 
(Немци су „дсдаШЈНИм четшшима“ назив-аљи вне Миха- 
иловићеве јеташиие -које јсу се-под јњиховом дирешшкж 
комашдом бориле против Народаоослободилачке војчзке 
и паршшансжкхарода Југославије).

У  том погледу, -латсм пелаш-но по масецима, каже 
се т  1је ад шшовине марта до половине ажуста поги- 
нуло 2.049 припадника „српских ј.единица", чиме су се 
„укупни губици у  борби против комунизма у Србији“ 
(од почетка го,1Цше) повећали на 4.807.

Од половине марта до половине августа регистро- 
вано је 2.520 ран>ених и 237 несталих „бораца српских 
јединица".

Но броју мртвих на првом месту су тзв. „лојални 
четници“ : погинуло их је укупно 1749, рањено 2.089 а 
нестало 120.

О четничким губицима следи, за Хитлера, и једно 
збјалгњен>е које гласи: „У  вези губитака лојалних 
четника реч је о минималним бројкама, будући да су 
се могли обухватити само они губици које су претрпе- 
ле јединице које се боре заједно са немачким Вермах- 
гом. Губици четника који се самостално боре против 
комуниста .нису могли да буду обухваћени, али треба 
ца се узму у тшјмању руку да су исго толики као што 
су и губици лојалних четника."

У  овом документу немачких највиших командана- 
та за разговор са Хитлером даје се посебно докумен- 
говано образложење о томе какве се све последице 
могу очекивати ако се комплетно ке наоружа 50.000 
четника и не стави под немачку команду у  борби про- 
гив партизана.

Наведене су, поред осталог, „последице које се 
могу очекивати на подручју транспорта у  случају не- 
придатељкког дожања ДМ шжрета". У  документу се 
каже иа- ће у  ,тои елуча-ју понећати .Јсому-тшсшчхе. 
саботажне акције на пругама и стакицама најмање до 
о-них размера -кажве :су тренушно у  Хрватскај. При там 
се наводи да су током јула 1944. године у Хрватској на 
главној прузи изведене 62 саботажне акције а у Срби- 
}и 13. У  Хрватској саобраћај због тога није функцио- 
нисао 556 а у  Србији 129 часова. У  истом месецу на 
спсредиим прЈугама у  Хрватској -је регистрована 71 
саботажа (застој саобраћаја у трајању од 2250 часова) 
а у Србији 16 локалних саботажа (возови су стајали 
,320 часова).

— наставиће се —



СУДБИНА 2000 
АМ ЕРИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА

Петар
Стојановић

истина о  спасавању
Н И Н  је уз помоћ докумената НОВЈ, 

еакезничких IЈојних архиВа и мисија устано- 
кио да су партизани спасли Више од 2.000 
америчких и енЈлеских аћијатичара који су 

падобранима искакали из оштећених 
6омбардера у току друјо/ сВетско! рата.

Упркос оћим чињении,ама, у неким 
америчким публикаи,ијама и у аки,ијама 

појединих политичаро, некадашњих 6ојника, 
којима дају подршку српске екстремне 

политичке ор!анизаи,ије, пропашра се идеја 
да се испред КонЈресне палате у Вашин1тону 

подиЈне споменик Дражи Михаилокићу, 
зато што је  тобоже спасаБао америчке 

аћијатичаре средином 1944. Године, када је  г Ж НДАНТ
исшокремено са немачким окупашорима 

потписао низ докумената о отВореној сарадњи, а читак досије о тој колабораи,ији
налази се и у ћашиштонском Националном архићу

Као другу последицу Немци предвиђају запоседа- 
ње пруга уз бојазан да се сасвим прекине саоораћај на 
већим деоницама. што се илуструје овим подацима:

Пршшком последњег упада партизана у јужну Ср- 
бију „саобраћај на ибарској прузи био је потпуно па- 
ралисан од 3. августа са почетком у 22.30 часова до 9. 
августа — 10.30 часова. Са ове пруге била су искљу- 
чена 84 воза.

Сем тога. дошло је до великих закашњења у оба 
правца, што се одразило на слабије резултате у при- 
хватању возова на границама Србије".

У  овом извештају за Хитлера Немци указују на 
оскудицу железничара, што наглашавају под бр, 3: 
„Готово потпуни отказ српских железничара-'. „По- 
следица тога би била да би учинак иемачких војних 
железничара .досшгао је једва 50 одсггд до.садахшћих ре- 
зултата. Да би се поново остварио пуни учинак било 
би неопходно обезбедити једно одељење машиновођа и 
једно одељење за одржавање са нових 3.000 радника, а 
све то шеф транспорта сада нема на располагању“ .

Поееони поднаслов (под бр. 4) говори о „саботаж- 
шш акцијама, на послу и у погонима, од стране желез- 

'кичара и радника железничких радионица које при- 
падају покрету Драже Михаиловића. уколико ови уоп- 
ште дођу на посао“ .

Под II наводе се опасности сд повећаног броја ®о- 
мунистичких .саботажа укслико Бугарска „жпадне из 
рата“ . Опоменуто је да .је у  „новсј Вугнрсксј" (мисли 
се на делове .Србије и Македоније кс-је је сила скупи- 
рала ф а ш ш м к а  &угарска аод&ка) тскои јула забеле- 
жена 21 саботажна акција на главноЈ прузи са саобра- 
ћајјшаг застајем од 310 часова. {Исто толико сабстажа 
било ;је на спсрезним пр-утама).

Дан после евакуаш-1је америчких ваздухопловаца 
(11. августа 1944. г) „на жељу минисгра Нојбахера" — 
како се наводк у немачком зојном дскументу (Нацио- 
нални арЈШВ Вашинггон. Мф. Т-311 Р 286, 509-511) прс- 
товарало се у Тополи са представетшима покрета Дрз-

же Михаиловића. Нојбахер је желео да буде обавеш- 
ген о томе на којим „новим основама Дража Михаило- 
вић жели састанак са једном одговорном немачком 
личношћу“ ,

Немачки записничар наводи ове преговараче: рит- 
мајстер кнез Вреде, ритмајстер фон Херварт. зондер- 
фирер Хорак, наредшнс Фидлер — „Егон“ са немачке 
страке а са четничке — мајор Рачић, капетан. Нешко 
Недић и хапетан Калабић.

Преговори су почели у 14,20 а завршили се у  15.45.
— Ритмајстер кнез Вреде (према записнику је ре- 

као): Капетан Нешко Недић а'е пренео жељу Драже 
Михаиловића да дође до једног разговора. Једна висо- 
ка немачка личност, а евентуално и специјални опуно- 
моћеник фирера за Јутоисток била би спремна да се 
одазове жељи ДМ (Дража Михаиловић) за одржавање 
оваквог разговора. На питање ритмајстера кнеза Вре- 
деа да ли мајор Рачић и капетан Нешко Недић говоре 
као опуномоћеници ДМ, мајор Рачић је изјавио да су 
они 10. 8. били код ДМ и да су добили изричита овлаш- 
Нења за оеај разговор.

Подеетимо се да 10. августа још траје бројна ева- 
куација америчких ваздухопловаца. Ако се у прегово- 
рима спомињу високе немачке личности, па чак к 
„спацијални опЈтгсмоћекик" Хитлера и 'с обзирсм на то 
шта су немачки команданти желели да постигну у  ди- 
ректним преговорима са Дражом Михаиловићем (на- 
равно после састанка са Хитлером) сасвим је јасно 
запгго је уз пс-моћ Драже Михаилсвића мирно извр- 
шена масовнија евакуадија америчких ваздухопло- 
ваца.

Претходно ритмајстер Вреде је коментарисао прет- 
поставке Драже Михаиловића о условима одржаваша 
састанка „ДМ — вигока немачтка личност“ , односно 
специјалш-1 опуномоћеник Хитлера. Вреде је рекао да
немачка ст.рана не мсже дати изјав.у о тсме „да не до- 
лази у обзир прихватање евентуалног споразума у 
гсгсменсј форми“ . чега се Лража Михаиловић прибо-



Јавао. Али кнез зе обећао да ће се водити „рачуна да 
разговор остаке у тајности".

Одговарајући на питање кнеза Вреде шта Дража 
Михаиловић подразумева под „новим основама" за 
преговоре мајор Рачић је нагласио да се „досадашња 
еарадња развијала само о појединим питањима. Међу- 
тим, с обзиром на ситуацију „морало би се постићи 
потпуно решење.“

У Записнику се затим наводи садржај излагања 
мајора Рачића: Политичка усмереност Драже Миха- 
иловића и његовог покрета потпуно се изменила. Они 
предлажу образовање једног нациокалног фронта уз 
укључивање СДС, СДК (недићевски и љотићевски од- 
реди), ДМ — одреда и свих.националних снага које су 
против комунизма. ДМ — покрет је спреман да при- 
хвати овакав фрошч Главни задатак је општа мобили- 
зација и стварање једне српске националне армије у 
циану уншптења кохунизма ју Србији. А  кад се ункшги 
комунизам у Србији, ДМ — покрет је спреман да се, по 
наређењу немачжог .вођктва-, аигажује даа Балкану у  
свуда другде. Бугари уопште нису достојни окупатори. 
Немци су дали оружје Албанцима, Хрватима, итд. зато 
што су ови умели да им се додворе. Данас их они об- 
мањују. Немци нису добро упознали ове људе.

Мајор Рачић је затим рекао: „Међутим, Срби, које 
нисте упознали, данас се боре за вас. Ми се заклињемо 
нашом официрском чашћу да ћемо вам бити верни. 
ДМ — покрет је спреман да да све гарантије које за- 
граже Немци. Смртно непријатељство према комуниз- 
му је најбоља гараниија за нашу еерност. Будућност 
нас не интересује, ма какав био исход рата ,— ми смо 
одлучни, ако буде потребно, да витешки погинемо". 
(цитат из записника)

Из Записника се затим види да је: „ДМ спреман 
за разговор са послаником Нојбахером. Он једино моли 
да се разговор не одржи у Београду или неком другом 
већем граду.“

„Мадир Рачић моли да се разговор убрза јер ттреба 
радити. Комунисти планирају један велики подухват.“ - 

Кнез Вреде је одговорио да не може предложити 
ниједан термин јер се посланик Нојбахер тренутно на- 
лази ван !земље. „Он |је цри том аодао да ће у случају 
разговора ДМ са послаником предложити својим прет- 
постављенима краљеву вилу на Опленцу. Пошто је био 
одбијен ранији предлог Рачића и Недића да то буде 
неко место у  близини Чачка, обојица су прихватили 
Вредеов предлог.

ТРИ ЧЕТНИЧКА ПУКА 
ЗА НЕМЦЕ

Капетан Нешко Недић је напоменуо да би закљу- 
ч и Б а њ е  једног усменог споразуМа морало да буде по- 
везано са два услова — као прво, — да ДМ остане лич- 
но у илегали и, као друго — да борци ДМ не буду оде- 
нути у немачке униформе.

Не улазећи у поједикости шеф немачких прегова- 
рача је истакао да би претпоставка једног споразума 
морала да буде признање немачке војне управе . ..

Убрзо после овог састанка, а два дана пре одласка 
Нојбахера у „Вучју јаму“ код Хитлера, (22. августа 
1944. г.) поново су се састали представници ДМ и Не- 
маца у циљу спровођења закључака у Тополи. Емисар 
ЦМ био је поново капетан Нешко Недић а немачку 
страну лредстављао је генерал-мајор фон Гајтнер, на- 
челник штаба немачке команде Југоистока и других 
немачких високих официра. Том приликом било је го- 
асра ;о о с н ш јн ш у  три г гу к а  чогнпчких јвдиница које би 
Немци наоружали и који би се потом борили под не- 
мачком командом (докуменат из америчког Национал- 
ног архива у Вашингтону Мф. Т-311, 978-981).

Још пре разговора у Тополи са кнезом Вредеом 
капетан Нешко Недић састао се у Крушевцу са ко- 
мандантом Србије генералом Флебером, о чему је не- 
мачки генерал обабестио врховну команду Вермахта 
(број документа у  америчком архиву Мф. Т-120. Р 780 
371759-760):

„Пре подне 14. јула 1944. г. у 9 часова у крајско- 
мандантури Крушевац имао сам, на његово тражење, 
разговор са једним од меродавних четничких вођа 
Нешком Недићем, из штаба ДМ. Нешко Недић је тре- 
нутно шеф штаба четничке групе која ' се у оквиру 
операције „Тријумф“ бори са нама са укупно 10.000 
четника".

Пошто је Недић објаснио немачком генералу да су  
четшши изгубили поверење у Бнглезе, који наоружа-

ЧЕТНИЦИ И НЕМЦИ: 
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ПАРТИ ЗАН  М ИЛЕТА 
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(У  ЦРНОЈ ГОРИ)

ТРАН О ПО РТ 
КРОЗ СРКИЈУ:

ЧЕТНИЦИ 
С А  НЕМЦИМА

вају комунисте, због чега четници крваве и гину, за- 
тражио је ослонац на немачки Вермахт, наглашавају- 
ћи да се потчињавају са „пуним поверењем и безус- 
ловно“ .

„Рекао је — наводи немачки генерал —  да су 
спремни Да се боре против комунизма свуда .кудгод их 
будем упутио“ .

Недић је том приликом тражио оружје и муницију.
Генерал Фелбер овако завршава свој извештај:
— Мој је лични утисак да је овог пута то сасвим 

озбиљна понуда -четника. Према мом мишљењу, овде 
се пружа последња прилика, која се' не би могла про- 
пустити без најтежих последица. Ако ми четнике по- 
ново одбијемо, бар неке од њих терамо у табор црве- 
них. Немачки официр за везу, носилац витешког крста 
мајор Вејел изјавио ми је да и: он дели исто мишљење 
о озбиљности ове понуде. —  Војно заповедништво Ју- 
гоистока И ц ;бр. 5330/44, Фелбер, пешадијски генерал."

Амерички официри послали су доста ‘депеша о 
евакуацији својих (и друшх) ваздухопловаца алет ни- 
једном нису споменули опасност од немачких војаих 
снага, као што се то лрибојавао др Радоје Вукчевић. 
Наиротив. Поручник Ник Лалић, коЦи је рукаводио 
шасавањеа! америчких авиј‘агичара, аосле одахаска ка- 
петана Мусулина, у једном Извештаду вишој хоманда 
гсврра о опасности од партизана:

„Кретања нису започела све док наш аеродром и 
евакуацијја кизсу били угрожени од партизана каји су 
се ориближавали. Кренули смо из Прањана, у  Србију, 
у ноћи 10. септембра 1944. ка северу. Прошли смо кроз 
следеће градове (вади приложену мапу): Теоцин, Бра- 
јади, Срасла Буква, Сувобо:рски Пут, Планиница, 
Пастриц, Мноница, Луковац, Крсна Блауа, Коцељево 
(лоцирана нова полетно-слетна стаза), Драгини, Ша- 
бац, Цлапесуие, Брадоуинце, Мађаши, Ратховић, Д. 
Црњулсво, Брезово Поље, Д. Брка, Д. Забар, Слатина, 
Толиса, Коцривна, Козуха, Грабска, Добој, Бунар (от- 
крлвена полетно-слетна стаза), Какмус, Васиљевци, 
Стог, Прелог-Славиц, Округлица, Несиси (нова полет- 
но-слетна стаза), Стсг, Паник, Кокмус и Бунар.1

О.д Прањана до Коцељеве на путовању су нас 
пратил!и генерал Михаиловић са- својим штабом, гар- 
дсм и сзојим трупама, 3 америчзса ваздухошговца, 4

1) Називи места како су назканени у америчкој зо јној
депеши
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медицинека радиика — др Митрани. 2 водника и др 
мајор Карпентер, 4 члана снецијалне мисије и 2 једи- 
нице за спасавање ®аздухопловних посада.“

Датум из депеше 10. IX  1944. год, говори сам за 
себе: у то ереме крупне снаге Народноослободилачке 
војске придружујући се осталим јединицама, надиру 
у Србцју, ослобађа^јући је од окупатара и издајника, 
што- наравно угрожава четнике и самог -Дражу Магха- 
идовића, али не и америчке ваздухопловце. Наих На- 
родноослободилачка вој.ска евакуише организовано 
још од јануара 1944. -г., шго ће се видети ,мз ретких 
америчких докумената, који су данас отзорени исто- 
ричарима. Та чињеница је, била позната и  капетану 
Лалићу још док се налазио у  својој команди, дакле, 
много раниЈе него што 'је приопео у штаб Драже 
МихаилоВића 10. 8. 1944. год. Одређени политички и 
војни кругови, које је као извршни орган заступао и 
капетан Лалић, настајали су да до посл.едњег т.ренутка 
пружају подршку Дражи Михаиловмћу, превасходно 
из политичких разлога. Чак и дан-данас чуо'е се ехо 
те пропаГавде у САД по којој :је малтене само Дража 
Михаилов;ић спасавао у Југославији америчке авЈија- 
тичаре.

Поручник Лалић био о'е једна од војних личности 
које је Дража Михаиловић иредстављао народу, на 
организованим скуповима, као представника америчког 
савезника, који његовом покрету даце подршку. Таква 
активност ггроизлазила ј̂ е ;из неприхватљивог и неар- 
гументованог става одређених кругова да је  српски 
народ „за Американце" и „за Дражу“ , о чему тенден- 
циозно у  евојој депбши излаже поручник Лалић, хо- 
тећи да истакне да :је народ „против“ комунжта који 
предводе народнааслободилачку борбу. Ево тих неко- 
дико полигичших пристраоно обојених речеиица из 
извехптаза Ника Лалића:

„Како локално становништво третира америчке 
ваздухспловце: сви ваздухопловци добили су вревете, 
уколико их је  било, ћебад и храну. Сви су одведени у 
орпске куће, уз највећу гостољубивоаг. Људи који' су 
ии дали своје кревете, спавали су на поду. Увек су 
добијали три оброка даевно. Народ је  био веома сре- 
ћан да у својим кућама има АЈмериканце. Слободољу- 
бив народ који непрестано говори да је  Америка њи- 
хсза нада. Они имају апсолуггау веру у нас.

Приликом одласка, људи су пунили корпе са ме- 
сом, воћем, хлебом, колачима, итд. за -ваздухопловце

ка шиховом путу до Италиј'е, а такође су слреашли и 
ракију, да -пмју. Американци су добили разне сувени- 
ре, од ножева, националне обуће и тричарија, дрвених 
посуда за воду, ознака, све што обички Американци 
сакупљају. Народ |је плакао од радости. Ништа није 
б1ило сувише дсбро за наше момке и ја и свако од 
ших. ценимо сваки тренутак са овим људима и никада 
их нећемо забсравити."

Л алићу се није журило да напусти Дражу Михаи- 
ловића иако му је  било наређено да се врати. У  том 
смислу индикативан је садржај депеше коју (је коман- 
да Пегтнаесте ваздухопловне армије (А. П. О.. 520, 
Војска САД) 3. новембра 1944. упутила ксманданту, 
генералу, медитеранског савезцичког ралгног ваздухо- 
пловства као објјашњење на генералово питање зашто 
се Ник Лалић није вратио у базу по обављаном послу:

„Сходно усменим наредбама генерала команданта 
медитеранског савезничког ратног ваздухопловства, 
преостали део групе „Халијард", којк се састоји од 
поручника Ника А. Лалића и СП (X) 3/Ц Артура 
Џиоилијана, добио је инструкције радиом 19. септем- 
бра да се евакуише у Италију што је могућно пре. 
Ове радио инмцрукције су поновљене 10. октобра и 24. 
окггобра и гласе:

„Тражи се хитна информација о томе да ли  гене- 
рал (Михаиловић) на било који начин сцречава вашу 
евакуацизу- Размотрите могућност да се ви и остало 
СИ (тајна обавештајна служба — прим. п.) људство 
евахушпе здвојено, а да група за спасавање ваздухо- 
пловвих посада остане и сакупи преостале америчке 
ваздуошштовце и еаакуише их касније.“

Лалић се, дакле, не враћа ци после месец дана, 
јер му ‘други интереси налажу да се дуже задржи код 
МихаиЛовића.

У изветЦгаоу о групи „Халијард", јединица за спа- 
савање ваздухопловних пооада, првог поручника Ника 
Лалића, обрађеном на оскову Лалићеве информациј^е, 
кажа се:

Када су партизани ослободили Србију, поручник 
Лалић је побегао из Прањана са људством генерала 
Михаиловлћа. Он помиње страх младих људи од пар- 
тизана које сматрају комунистима. „Вили су упаниче- 
ни и збуњени, али одлучни у свом веровању да им је 
било боље у областикма под немачком контролом него 
у парт.гзанским .градовима" (цитзт из Лалићеве ин- 
формацијје).

Очигледно је  да Лалић није имао задатак да види 
ист^ину повезану са .спаоавањем авијатичара, а сасвим 
је био зажмурио на чињенице о сарадњи Драже Миха- 
иловића са непријатељем.

»СПАСАВАЊЕ 
АВИЈАТИЧАРА«

А  какав ј;е задатак имао Ник Лалић, као шеф 
мисије за спасавање ваздухопловних посада код Дра- 
же Михаиловића, сведочи један докумект од 10. јану- 
ара 1945. упућен 2677 регименти ОСС америчке оба- 
вештајне службе, коди Је потписао лично први поруч- 
ник Ник Лалић:

„Предмет: Извештај о ммсији ,.Халијард“, једини- 
ца за спасазање ваздухопловних посада.

Упућено: Команданту, Со. Б 2677 регимента-аме- 
ричка обавештајна служба (пров).

Пуксвник Кра!Јгер, командант јодиница за опаса- 
вање ваадухспловних посада на Балкану, послао ме је 
у Прањане, Југославија, да у ноћи 9/10 августа 1944. 
помогнем поручнику Мусулину у првојј евакуацији а- 
меричжлх ваздухоплоЕаца.

У другој половини августа поручник Мусулин је 
опсзван у Бари, Италија, а ја сам остао као шеф 
мисије „ХалиЈард*1 у Србиди. Пре него што сам отхшао 
н.а терен, изричито ми је скренута пажња да је мој 
задатак да избавим америчке ваздухопловце и ништа 
више. Ниоам смео да се мешам _у политику и да 
предетављам икакву . звакичну америчку обавештајну 
или војну мисију.“ *

— НАСТАВИЋЕ СЕ — .



ИСТСРИјА
СОВЈЕТСКОГ
САВЕЗА
1941 _  1964.

Победа н-ије могла а да не буде везана за његово 
име. Стаљин није оклевао да искористи дуооко народ- 
но осећсње да би изградко чврст пиједестал „култу'* 
којим се скружио претхсдних гсдина. "Чим су опера- 
ције на фронту дошле до сдлучног заокрета — пссле 
Ст&љ1'јнжада, а још више пссле Курска — штампа је 
свако-дневно понсео почела да уздиже његсво име као 
симбсл победе. Правда је наставила да пише: „Сви 
ншзи успеси су везани за Стаљ-иново име.“ Потом ее 
псјевФЗО израз: „Псбедничка етаљинска -наука". Пар- 
хиЈске срганизације и фабрички колект-иви кису доно- 
сили обичне рззоггуције, већ су слали ..кззештајо‘‘ 
Стаљину кзји су почишали речиша: „Вели.ком вођи 
«арода“ . Када су били дсстојни похвале, Стаљин им је 
„захваљивео“ . Прстлаеи взоји су све чешће најављива- 
ли победоносне сфастиве к пснсво заузете храдсве 
жгеили су његов пстпис. Када се рат заврпгио, новше 
би при помену Стаљкна- увек казиваае „творац нсбеде 
ссвјетског нарсда". Нзјзначајнији: иаршјскз* часопис 
ће ићи дотле да наш-апе: „Стаљивска водна зааука је 
■превазишла сае што је да-ла претходна »сторија војне 
миоли.“

Т ак Е и  п ан еги р и ц и  не само да нисј' им али  н и к ак ве

везе са историјско.м стаарношћу, они су скризали 
друштвену еволуц^ју У раду и самом систему Стаљин- 
ове -власти, поред тага што су затамњивалм изузетне 
заслуге народа. „обинних људи“ , за које је  Стаљин 
сматрао да су достоз-ни похваде, али већина као „мали 
шрафови" ведиког државног мехлнизма.

Ксмунистичка партија, стуб државе, доживела је 
значајне лрсмене. Пре свега у  састазу. Тешки губици 
у људству к територкјама изазвали су велико проре- 
ђиеање љензгх редова. Евој чланава, који се почетком 
рата пс-и&јгижио четвртсм милиону, сзео се крајем 
1342. на нешто вшве од 3 мшшхзна. Израчунало се да 
Јје за прзих 18 агесеаци рата, тс- јест уочи сЕаљиетрад- 
сже офаазизе, ско ,1400 000 јкамуниста излу&љено, делом 
и борбама, а дедсм зато пгго су остали у  сжуниранзгм 
крајенима. Да би се попунила празнина, одлучено је у 
аегусту и у  децембру 1341. да се поједкестазе правиша 
за пркјем за све 'всгнике „који су се истакли у битка- 
®ва“ : таква оддука ~кмала Је саавне преседане у хе- 
рајској трацицији грађанског рата. У  таквим прили- 

’ кг.ма. улзжење у  пеотију било је знак патриотске 
одегности и  није понестадало асгшранада. Просечно је од
1942. до 1944. свакот месеца улазило у пгргију 125 000 
нових члгаова. Првот јану-ара 1945. године биаго је  ско 
6 ааизтаоаа чдзнова партнЛе. Укупан -приЈем у време 
рата износио је  5 320 000 кандидата, којјих су 3 615 000 
псстали чланови партиЈе. Око три милиона де псгину- 
ло, многи и пре но пгго 'је њихова молба за пријем 
могла да буде размотрена. Пзртија ге споравила толико 
да је доживела највеће сбнављање у целој својој 
псвести.

Није само у  томе биша промена. Већ је  бидо при- 
мећено да улажење у  партију пре евега из кацконал- 
ног ссећања има „претполитичжо" обележје. Пркликом 
лријема, пак напуштена су стара разликовања по со- 
цијалном гореклу. У  рату су се дакле показале прве 
црте онога што ће се назвати „партијом целог наро- 
да“ . Али једвовремено -су наглашена нека- од оних 
обележја <ка!а су већ иачинила сд партије :један „ред“ , 
према Огаљиаовод кеацепципет. Нарочито на два ваља 
указати: њен војни цечат и њен државни карактер.

Већ сд почетка, мобаглизапијја је  преселила из 
грађансжот -зкзшота у армију велик број комуниста: 
укупно 1640 000, од чега више од јмилисн у  првим 
месециога. Неколико десетина хиљада „кадрова" је 
послгао у армдају са- руководећим функцијама. Више 
рд половине чланова па.ртије, од краја 1942. па аада- 
ље, нашдо се иод оружјем, тако да је жрајем рата од 
четири псјпика један био комуписта. У  рату је настао 
нов период јаке милитаризације партије, и то не само 
на фронту, јер, као што знамо-, милигаризован је био 
цео живот заиље. „Апарат једнот партијскиг органи- 
згда“, сисада ја Лравда, ,дма да функционише као 
аларат једнс.г генералштаба."

С победгма, другом једном државном телу веома 
је повећан прегтиж: армији с њеним командантима. 
Није било тако у  почетку. Враћање на систем комеса- 
ра у  тренутку стрељања Павлова јесте о томе доказ. 
Укинут први пут ју другсј деценији, успостављен по- 
-ново 1937. у доба „великог терора", укинут поново 
1940, вагкрснут 'улд 1941, систем ксмесара је  увек био 
знак неповергња пслитичких власш према оружанаш 
снатама. Када !је 1941. од њих иисмено загепжено 
мишљење, нагјвиши команданти су се ипак изјаснили 
у призгог поноввог успостављања сиегема комесара 
(посебно је то учинио Жуксв), вероватно зато да се не 
6и нашли у  положају да сами сносе одгсворнсгт за 
поразе.

Такво решење ипак није било по вољи армијским 
руководиоцима. Неки генерапи су написали да су ка- 
сније на сопетвену ишшијативу предлагали враћање 
ка јадинствену команду. Питање Је остајало „вруће“ 
док се Стаљтш није сдлучио: октобра 1942, кад је 
почела да се прицрема велика против сфаизива код 
Стаљинграда, он је решко да поклони поверење и дз 
одпојвсрнсст офицкркма, жсначно укинувши комеоаре. 
Ксмандовање Једкницвма препуштено је једино војни- 
циааа, ксс-Јама су у подређеном својстзу помагали одго- 
ворни за пслитичку дедатнсст. То ипак није значило 
слабљење кзнтрзле над сружаним снагама. Био је то 
зиак веће симбиозе између партиЈе и армиЈе.

— Наставиће се —
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шњење па ла се доживи слгтар прекор. Два пута 
днеако, у пацне и узвече, Генералштаб му је  реферисао 
о прсленввга ситуазкје поеледааих чапова, а анализе 
сперациј-а је  сбављана на ардстр?_твад орагашким 
картама. Само је  Стаљик. позназао тачну раегтоложи- 
вост саа№ у резерзи и једино је  шизгао двззодити да 
се упзтребе. Он саз* је бирае шифроване казиве рат- 
них операција и гпифроване пееудонкме ксмандана-ха. 
С жестом скпакчвБОшћу задржао је  за себе последње 
одлуке у сксро свим секторима. Овежвз враЈЕће цен- 
трализЕЕан>е одлука цружалто је  извесне иредносги, 
али је  бкло и узрок закашаеаа ж сметши: често 
вксоке јксгдвнде нису зиаале обазештења која су пах 
била неопходна.

Себи је  Стаљин аттоварио у  рату отрозане посло- 
ве. С вреиеном, противречша мшпљења о његовој 
влздавини тих гсдина казивали су његсзи најолижи 
оарарници: нека негативна (Хрушчов, Ворснсв), друга 
увелико похвална {Микојан, Штеменко), а трећа пози- 
тизна с мерозд -(Жуков, Васиљевски). Сам његов рад 
није био праволини!ски. У првој фази рата, као пгго 
се видело, више него једна њетова одлука имала је 
непријатне последице. Иако се тако нешто може ра- 
зумеги, н>егова журба да пређе у офанзиву била му је  
лош саветодавац. Стаљин није био војни стручаак. У  
сзом неповерењу пјрема свшаа, оклевао је да иоклони 
псверење генералима. Али је схватиз грешку. ВЕ>егов 
атав према војним руководиоцима се променио у  вре- 
ме етаљкнградсксг лета; одонда је пажљиво сдушао 
предлоге ко.ји су му 'давани, чувадући пак за себе 
ксначну одлуку. Иако није никада одлазио на фронт, 
временсм је изградио солкдно познгвање и умео је да 
се изјасни после разаишљања. Осо§ине његове инге- 
лиганци^је, коое су му дснеле политички успех, послу- 
жиле су му и у  рату. Тачно би наслутио слаоу тачжу 
у сваког саговорника, С..-;ло да је непријатељ или 
савезнвах, кмао.је спосооност да брзо схвати суштину 
сваксг питања, издажљиае нерве, едлкчно памћење, 
упорност. 1јегативна -су била, у  рату као и у  миру, 
његова по-дозрења, суџбе, претерана сигурност у  себе. 
У љегсвим одностата са подређешшаа био је  „упсран до 
неумољивости, строг до свирепостзг‘. Резултати које је 
тако посшизао -нксу увек бЈига срећни, у понеком слу- 
чају „граничили су са кемо-гућим“ . Упрксс немалим 
недостацима, он је уопште узев у  рату био делстворан 
руководилац: најделотЕсрнији сд трију шефоаа анти- 
фашисгичког савеза, рекао је  потом Американац Ха- 
ришшн, коф* их је сву тројицу дсбро •познавао.

заиста врховни командант, 
јер је  својим генералима 
препустио само ограничену 
самосталнрст. Н>егови иза- 
сланици на фронту су 
му морали подносити изве- 
штај свакога дана: било
је довољно најмање зака-
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истина о спасавању
Н И Н  је уз помоћ докумената НОВЈ, 

сакезничких којних орхибо и мисија устано- 
Био да су партизани спасли кише од 2.000 
америчких и ен/леских а1зијатичара који су 

падобранима искакали из оштећених 
6омбардера у току дру/о/ сБетског рата.

Упркос оВим чињеницама, у неким 
америчким пу6ликаи,ијама и у аки,ијама 

појединих политичара, некадашњих којника, 
којима дају подршку српске екстремне 

политичке ор!анизаи,ије, пропашра се идеја 
да се испред Кон/ресне палате у Вашин/тону 

подшне споменик Дражи Михаилобићу, 
зато што је  тобоже спасакао америчке

акијатичаре среаином 1944. Јоаине, кааа /е ПОДРШ КА М ИХАИЛОВИЋУ, 1944. ГОДИНЕ: АМ ЕРИ ЧКИ  КАП Е-
Ј __ г  Г Ј  _  __ ТА Н  НИК ЛАЈГИЋ (НА СЛИЦИ СА ДРАЖ ОМ  М ИХАИЛОВИЋЕМ )

исшокремено са немачким окуиашорима 
потписао низ докумената о отћореној сарадњи, а читак досије о тој кола6ораи,ији

налази се и у кашинјтонском Наи,ионалном архику

Још неколико депеша упозорава шта је  могла да 
буде функција капетана^Далића приликом епасазвња 
америчких ваздухопловава на терену, хоји је  конхро- 
лисао Дража Михаиловић. Тако строго поверљив до- 
кумент Главног штаба медитеранског савезнкчког рат- 
ног ваздухопловства скреће 13. :јула 1944. године па- 
жњу на спасавање ваздушних посада на Балкану.

У  том документу упућеном врховном сазезнггчком 
команданту за медитеранско ратно поприште захтева 
се оснивање специјалне јединице (од дванаесг до два- 
десет официра и људи. укључујући и војног лекара и 
медицинско ссобље) ксја ће убрзати прикупљање и 
путовање са Балкана, првенствено из Југославије. 
стратешких ваздухопловних посада, па се каже:

„Процењује се да се најмање 1.100 чТганова посада 
стратешког војног ваздухопловства — спустило падо- 
бранима из оштећених ависка и да се сада налази у 
Југославији. Извештаји показују да је многима од н>их 
потребна лекарска помоћ. Уверен сама да ће брзи по- 
вратак ових ваздухопловаца бити умногоме олакшан у- 
колико посебно изабрана америчка јединица преузме 
на себе одгоЕорносг да црикупи ове појединце, пружи 
им медицинску помоћ и убрза њихово сакупљање и по- 
вратак.“

При том се наглашава: „Јасно се разуме да актив- 
ноег ове америчке дединице неће имчти дипломагски и 
војни карактер, већ искључиви задатак да спасава 
ваздухоплсвце.“

Потпис: Ајра Ц. Икер, потпуховник САД команду- 
јући официр

Овај се акценат даје због тога што савезниЦи 
чосле Техеранске конференпиј'е не пркзнају више 
Покрет Драже Михаиловића, на чијој су се те.ритори- 
ји, иото тако затекли амерички ваздухоплрвци.

Међутим, једна строш поверљква депеша коју је

британски министар, политички представник за Средо- 
земље Макмилан (после рага председник британске 
владе) упутио свом Министарству спољних послова у 
Лондон 22. септембра 1944. г. (у исто време кад Лалић 
шзље своје политички ооојене извештаје, индиректно 
говори о томе да је  капетан Лалић псдржавао тренут- 
не интересе Драже Михаиловића, ксји је на све могу- 
ће начине покушавао да спасе свој образ у тренутку 
кад више није имао никакве изгледе да се ггридружи 
савезницима.

У том извештају Форињ-офис под бројем 387 
Макмилан јавља:

„Видео сам приватно копију телеграма генералу 
Доновану од пуковника Мекдауела, који садржи Ми- 
хаиловићеве предлоге. Они су следећи:

(а) да грађански рат у Југосланији треба одмах да 
престане

(б) да све репресалије треба да престану
(ц) да савезнички официри треба рдмах да буду 

послати
(д) да народна војска треба да буде формирана 

-под савезничком командом и
(е) да све додатно оружје и материјал који су 

послаш буду употребљени само против Немаца.
2. Михаилсвић јако жели скору интервенцију са- 

везничких влада да би остварио ове циљеве.
3. Мекдауел (амерички пуковник — прим. п.) изра- 

зио |је гледиште да је војна позиција Михаиловића 
безнадежна, али да ће он почети герилски рат који би *. 
могао да спроводи извесно време, уколико не дође до 
прекида ватре.

4. Обавештен сам да је издата наредба о повлаче- 
њу Мекдауела."

Исте ове предлоге Д. Михаиловић ј'е упутио и 
Макмилану, о чему он десет дана каскије упознаје 
Фсрињ-офис. Ова делеша упућена из Казерте гласи:



2.■ „ Микистарству лностраних послова — . 5р. 646.
новембра 1944.

Недавно ми је Михаиловић послао представку у 
којој нуди сарадњу, а ја сам одбио да одговорим на то 
јер га одавно сматрам оескорисним човеком. Предла- 
жем да кажете Титу да он треоа да учгаш исто и 
кодцентрише се на важан задатах да спречи неприја- 
тељско кретање ка сезерозападу."

-_Дража Михаиловић, који је свакодневно у  дру- 
штву са поручником Н. Лалићем, шаље своје понуде 
за сарадњу и врховном команданту савезничких снага 
за Средоземље. Овај докултенат у цедини гласи: ,Љ е- 
гсвој Ехеелендији Сер X. Меитленду Вилсону, врхов- 
ном команданту, савезничких снага Средоземља

Поштоваки господине, ■
Генерал Дража Михаиловиб. ме је замолио да вам 

доогавим његову молбу, која ое следећа:
1. „Пре двадесетак дана замолио сам свога прија- 

теља ДР Живка ТопалоЕ:пћа -да вас о&авести, као са- 
везничког врховног хоманданта средоземног сектора, 
да сам вољан да вам ставим на располага.ње 50000 
оружашж и обучедих људи за борбу против заједнин- 
ког непријатеља на Балкану или било ком друтом 
бојном попришту којо ви сматрате погодним. Беома ми 
је жао да још  нисам добио одговор на своју понуду.

2. Пошто се Немци повлаче кроз Новопазарски 
Санџак ха Босн.и и настављају ка фронту у  Италији, 
моје снаге би могле да задрже овај пролаз. Намера ми 
је да затворим ову важну комуникапиону артериј у, 
али трупе су ми без муниције и ја вас, због тога, 
молим да пошаљете ваше млоиџе генералу Трифуно- 
вићу без непотре.бног одлагања, снабдете га са потреб- 
нии оружј'ем и војном опремом и употребите та за ову 
вгома важну војну мисију.

9. Дозволите мм да искористим ову прилику, мно- 
гспоштовани господине, да вам из,разим своје високо 
поштовање.
13. новембар 1944. Одано ваш,
Рим др Живко Топаловић"

Дакле, Дража Михаиловић, шал>е све своје пре- 
длоге за сарадњу. а у  исто време. као пгш смо из 
докумената већ видели, даје сагласност свогјим хсман- 
дантима да потписује споразуме са Немцима о са- 
дејству против Народноослободилачке војске Југосла-

в и л с о н о в
ОДГОВОР

Ево шта је генсрал Вилсон одговорио на понуду 
Драже Михаиловића: „Упућено за акцију —  за Ма- 
клина од генерала Вилсона, број предмета: Ф-46327, 
потписано: Сагмед

Михаиловић ми је недавно послао саопштење у 
хоме нуди сарадњу. Одбио сам да одговорим на то јер 
га већ дуго сматрам бескорисним човеком. Предлажем 
да хажете Титу да м он исто учини м. да се хонцен- 
трише на важан задатах да спречи неприј ател,ско 
кретање ка северу.

Балканско ваздухопловство је појачано. Сада од 
Тита завиои да извуче максималне напоре од својНх 
снага ради уништења немачке балхансхе војсхе.,‘

У  исто време хад и Дража Михаиловић и нехи 
четнички командант, као на ггример, мајор Лукачевић. 
независно од Драже Михаиловића, шаљу Главном 
штабу савезничхих сната Средоземља своје предлоге, 
и истовремено и услове за борбу против Немаца: — 
„У писму (Лухачевићевом — прим. п.), тврди се — 
информише обавештајни официр Главни штаб — „да 
су ови официри прекинули' све односе са генералом 
Михаиловићем и да су основали покрет Независног 
националног отпора, хоји лзбевава борбу тгротив НОВЈ 
а партизансхих одреда и бсри се против непријатеља. 
Тврде да су спремни за сарадњу са НОВЈ али ни лод 
кахвЈии условима не могу доћи под Титову хоманду. 
Спремни су да буду стављени под команду британских 
офетшра и траже да им се пошаље војка мисија ксја 
би проучила њихове интересе. садашњу снаху и мо- 
гућности/'.

Из једног телеграма упућеног пуковнику Беј.тију 
види се да је овз пануда одбијена:

„Јуче сте ход мене оставшт меморандум о понов- 
ном успостављаау хонтакта са извесним четничким 
к.:.;мандан:има, који су изразили жељу да. се боре 
заједно са партааанима.

Размотрио сам цело ово питање са Сарџентом и 
Стивенсаном и жао ми је што вам морам рећи да смс 
сви дошли до захључха да (је овај’ предлог неизво- 
дљив. Југословенски Премијер (Шубашић -— прим. п.); 
не би био нахлоњен овом плану, а Тито би на то 
гледао са велихим подозрењем. Осим тога, потребко би 
било доста времена да .ова ствар буде у  току, а чах 
када би свај предлог донео конкретне резултате, било 
би вероватно сувише касно да нам то буде од кори- 
сти.“

У  исш ово време дох Дража Михаиловић и нехи 
његови хсманданти, независно од н>ега, нуде савезни- 
цима ииицијативу за борбу против Немаца, британсхи 
сбавешта.јнн официри шаљу 15. X I  1944. г. опширан 
извештају својој хоманди о четничкој сарадњи са 
Немцима:

„Досије 205, 15. новембра 1944.
Четничха активност —  ј ули-септембар 1944.
Ово је кратах преглед материјала о четничкој 

ахтивности у  Југселав^лји, током четири месеца — од 
јула до почетха новембра 1944. То није. потпуни и 
исцрпни извештај о четничкој активности хао целики, 
пошто је  то обрађено у  „Прегледу четничке активно- 
сти у Југославији од априла 1941 —  јула 1944“ , а који 
је издао Г-2 (П. Б.), Штаб савезгаичког ваздухоплов- 
ства, свптембра 1944.

Ксришћегаи су следећи извори: ,— извештаји бри- 
танских официра за везу у Југославији; четничха. 
документа хоје су запленили пг.ртизани и испитали 
британски официри, извештади о испитивању четника 
кс!Ји су дсшли у Итадију у  то време м прислушхива- 
ња слободног југословенсхог радија.“

Увод:
„Тохом четири месеца од јула до почетка новем- 

бра 1944. јаељају британсхи обавештајни официри —  
положај четниха у Југославији нагло се погоршавао. 
У оврм периоду велика ксличина информација (о пра- 
вом стању ствари —  прим. п.) изашла је на видело. 
што даље погврђује већ познате чмњенице о четш-гч- 
кој активисстл (види „Четници“ — „Преглед четничке 
активности у  Југославији, . април 1941 — јули .1944“, 
Г-2 (ПБ), штаб савезнлчког ваздухопловства, септем- 
бар 1944). Оваа материјал не дохазује ништа ново, али 
гцружа обиље непобитних доказа о четничхој сградњи 
са Немцима и показује колико су неосноване биле 
четничке тврдње о  њиховој потенцијалној користи за 
савезнике у време немачхог повлачења.

То је  група људи под оружјем ал_и лоше органи- 
зованих и без јасно управљачхе политике или вођ- 
ства, подел>ених међу собом, који су брзо губили по- 
дршху свсјих присталица подједнако међу вођама и 
обичним људима."

ЧЕТНИЧКА САРАДЊА 
СА НЕМЦИМА

„Извештај и са терена током п.ротекла четири ме- 
сеца похазују да су четн:ши све више и више повеза- 
ни са Нем.цима. У Србији, Црној Гори, Боснд и Херце- 
говини и Санџаху, четничке и немачке трупе су се 
аериле прот.ив партизана. Дошло је и неколихо и- 
звештаја о четницима хоји се боре заједно са Нешш- 
ма у области северно од Ријехе.

Већ дуго времена је  дасно да ће време кемачхог 
повлачеша и порзза у  Југославији открити стварни 
четнички положај — каже се затим у  извешгазу 
Зританских официра. ,.Миха:иловић и његови браниоци 
су тврдили да су четничке трупе сачуване да се боре 
против Немаца у тренутку њихсвог пада. Али када су 
немачки положаји у источној Сроији стварно пали, 
четн:-гчке трупе су се нашле на страни. Немаца, а не 
против ндог', наглашавају својој команди британски 
ооавештајци.

,Н ‘КСу сви дохументи коди су запленили партизани 
постали доступни. али анализа гаквих четничхих до-
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СА САВЕЗНИЦИМА: ЈЕДНА НЕИДЕНТИФИКОВАНА САВЕЗ- 
Н И ЧКА ВОЈНА МИСИЈА СА ЧЕТНИДИМ А

кумената које су видели британски официри (примери 
тих дохумената су приложени) показују да они садр- 
же следећи материјал:

1. Пропуснице,' документе за идентификацију и 
дозволе за ношење оружја, које су Немци дали чет- 
ницима. (У једном случају заробљени чвгник ре носио 
чегнкчка и кедићевака дојкумента за идентифихацију, 
немачку пропуоницу. као полицијски атевд и немачку 
дозволу з-а цошење оружја).

2. Списак хране коју су Немци једном недељно 
дотурали четаицима у Билећи. Ови спискови садржа- 
вали су листе хране з‘а 200 људи за све седмице: од 
17-23. авхуста; од 24-30. авгуета и од 31. августа до 6. 
септембра.. Потисао их је  немачки мајор, :а сапотпи- 
оао кошанданг требињске четничке бригаде.

Схватајући безнадежноот .свог положаја велики 
број четничких војника - је дезертитао. Неки су се 
вратили кућама, хиљаде другаас су ее придружили 
партизанима, а остали, исувише комлромитовани, да 
,би. их примили у народноослобадилачки покрет, оти- 
шли су у Немачку.“

Британски обавештајни официри јављају затим да 
су се МихаиловиЛев аин и ћерка Гордана прикључили 
народноослободаивачком пс-крету. И син и ћерка су већ 
преко радија објавили своју осуду целог четаичког 
покрета, чпји  јје вођа њихов окац. Даљи знак четнич- 
ког пада ј ’е извегштај да је  повучена финансијска 
помоћ, коду су Михаиловићу давали српскм индустри- 
јалци.

Сличне савезвичке депеше круже по штабовима и 
миниетарским кабинетотма читаве 1944. г.

Из даеричког документа заведеног под „Серија 
3336-44“ 'Од 4 мајрта 1944., иамањвног политичгркма. 
пада у очи изјава тадашњег премијера краљевске 
југоеловенске владе у 1С'агиру Пурића (од 26. фебруара 
1944. г.) у  којој он комектаршпе полшиху Драже 
Михаиловића:

„Генерал Михаиловић је  сарађивао са силаМа осо-. 
вине, а само ради .јачања српских .могућноспи за даљи 
стпср“„ каже Пурић, па наставља:

„За време претходне зелике офанзиве сила осови- 
не (Немаца) проггив парткззна западно од Срби(је, сна- 
ге еила оеоаине ксрист-иле су ■ср.поки систем комуни- 
кација. Британци су захтевали да Мг^хаиловЈ-Љ напад- 
.ке и цс-екина ове лгиније коасун)икациј'а. Генерал је 
одбио јер је  његовим интереоима одтгварало да по- 
сматра кгко се Немци и партизани „убитају".

Капетан Мусулин (југословенског порекла као и 
Ник Лалић) који је 1946. г., у време хладног рата, са 
еимпатијама говорио о Дражи Михаилозићу, као ан- 
тикошунисти, з.а време рата, хао амерички обазештај- 
ни официр, при четничком штабу, био је суздржљиви- 
ји, што се запажа у његсвкм званичнкм извзпггајима.

У  извештају, који обухвата период од 18. августа 
Ј943. до 15. фебруајра 1944.'Муеулин јављ-а: „Покушао

сам да се ограничим на чињенице којИма сам лично 
био сведок и  прихваггио сам изјаве Михаиловићевих 
официра са резервом. Била ми је  дозвољена слобода 
кретања у областеша које сам испитивао.

Прва три месеца су проведена са генералом Миха- 
шшвићем у његовом генералштабу; поеледња .три лме- 
сеца у обиласку његових трупа, Путовао сам кроз 
целу област западне и  северне централне Србије, иду- 
ћи ка северу од Дрине и Дима до тачке *јужно од реке 
Саве у  Шапцу, ка западу до тачке 40 мшва јужно од 
Бвограда и ка бугу скоро до Рашке, у  долини реке 
Ибра. Изашао еам из земље путујући са четничким 
банда.ма кроз Србију, северни Санцак, источну Б'осну, 
јужну Херцеговину до јужне далматинске обале."

»МИХАИЛОВИЋ И 
ЊЕГОВЕ СНАГЕ«

Пошто напом:иње да це Миха1ил0вићева војска мо- 
бллисана у Србији, Мусулин објашњава да се „она 
сзетсји већином од бивших официра југославенске 
војске и људи који су прошли двогодишњу војну 
обуку пре рата. Војска је  орт«и.зована на .географској 
основи са одвајеним командантима и бригадама у сва- 
ком „орезу" иши еа политичком потподелом и системом 
команде од самог министра до најмањег вода. Михаи- 
ловић тврди да р«.а 57.440 мобилисаних људи и да би 
могао да мобилише г.-ише од 400 000 када би имао 
оружја. На- основу броја људи к0|је сам видео, проце- 
њујем да он има 35 000 мобилисаних људи под ору- 

-жјем.“

Мусулин затим истиче да се МихаиловиЈј „оада 
врло м;ало бори против Немаца” , мада. је  — каже — 
„месец дана био активан у  време италиЈанеке каашту- 
лације у  сеотембру 1943. тодине,, када је прееекао 
железвичку пругу Београд —  Сарајепо уништивши 
два зажва моста м обезбедио цредауу италијанске ди- 
визиј.е „Венеција" у  Берану четничким снагама.

Михаилсвићева политака је ' да задржи операције 
до Д-дана (или „устанка", како га Срби називају), 
када он очекује савезничку инвазију «  тврди да ће 
ове што има уложиши у један татални покушај. Он 
адбиј.а да сада започне операпије тврдећи (1) да жели 
да избегне тешке репресалије према народу и (2) да 
нема довољно оружј‘а и муниције. Решен ,је да очува,
е,тнички и бројчано, српски народ прошив Хрвата. Та- 
кође тврди да има само војску еа .пушкама, која би 
била збрисана немачким појачањима уколико би запо- 
чео операције пре Д-даца.

Подаци говоре да иако је обећао да ће прееећи 
главне железничке пруге Београд — Ниш — Сколље 
у Ибарској и Вардарској долини, он није испунио 
своје обећање када је  његов командант за ту област 
примио знатну количину оружја доставл>ену ааионсм 
од Бри-танаца. Такође није уепео да ушплти руднике у 
Бору и Трепчи, ка;м оу важни извори бакра и олова 
за Немце.

За сперације пре Д-дана, (завршне офанзиве — 
прим. п.) сваши командант дејствује по наредби ми- 
нистра МихаилоЕића, ко.ј'и одређује да еваки с»д њих 
може по свс.јој слободи адлучивања да врди мање 
операције а тамо где ј.е број његових четнива већи од 
непријатељевих."

Потпис: Капетан
В, Р. Менсфилд

Капетан Менефилд је нешто раније био у једној 
мисиди код Драже Михаилови&а. У пролеће 1944. г. о 
њему |је вођена расправа на највишем нивоу јер се 
■није враћао из Дражине команде, иако је било наре- 
ђено (убрзс по Техеранској конференцијк) да се све 
миоиј'е при четничким корпусима и врхивној команди 
псвуку. Черчил је лв*чно зажтевао ад Американаца да 
сви чланови америчке мисије напусте Михаиловића. 
Та.ко ее у иролеће 1944. г. Мусулин аратио по личнои 
наре.дби председнижа Рузвелта.

Наставиће се



Ис т ина о спасавању
Н И И  је  уз помоћ докуиенаша Н О Вј,

>езничких којних архића и мисија устано- 
10 да су паршизани сиасли ћише од 2,000 
1еричких и ешлеских аћијатичара који су 

падобранима искакали из оштећених 
>омбардера у току друШ  соетскоз рата.

Упркос оћим чињении,ама, у неким 
америчким пу6ликаи,ијама и у аки,ијама 

јединих политичара, некадашњих Војника, 
којима дају подршку српске екстремне 

>литичке ор!анизаи,ије, пропа1ира се идеја 
се испред Кошресне палате у Вашин!Тону 

подиЈне споменик Дражи Михаилоћићу, 
заШо ш то  је  тобоже спасаћао америчке 
ијатичаре средином 1944. /одине, када је  

исто&ремено са немачким окупаторима 
потписао низ докумената о отћореној сарадњи, а читак досије о тој колаборааији

налази се и у кашиттонском Наи,ионалном архиРу

С АРАД Њ А СА 
Ш 1ХАИЛОВИЋЕМ: 
АМ ЕРИЧКИ 
КАП ЕТАН  

-МЕНСФИЛД 
У  КЊ ИЗИ 
„П АТРИ О ТА 

' ИЛИ ИЗДАЈ НИК“ 
ИЗЈАВЉУЈЕ 
Д А Д РА Ж А  
М ИХАИЛОВИЋ 
НИЈЕ САРАЂИ ВАО  
СА О.КУПАТОРОМ. 
МЕЂУТИМ, 
ЊЕГОВИ 
Р А т е и
ОБАВЕШ ТАЈНИ 
ИЗВЕШТАЈИ У  
СУИРОТНОСТИ СУ 
СА ПОСЛЕРА.ТНИМ 
ИЗЈАВАМА.

Волтер Р. Робертс спомиње у свсјај књизи два 
закључка генерала Армстронга, шефа енглеске мисије 
крд Драже Михаилов-ића, из апирла 1844. о -војној 
снззи и диљевима Драже Михзил овића;

1. „Михаиловићеа аранжман, као >вдјна оргааиза- 
хдјија. не би никада могла да учиви више нето да за 
неколико дана убрза скоро неизбежно не-мачко повла- 
чен>е или пад пошто де достигла сад1ашн>и сгупаа 
лоше војне готовости и  моралког дефехизма.

2. Ортанизациј а Драже Михаилов!ића ће наставигги 
да се бори цротив партизана са оружјем какво има и 
све до последњег човека јили, дотле догод се парти- 
зански оредсташик буде налазис у  југословенској 
влади.“

„У пролеће 1944. годкне" — пише Волтер Р. Ро- 
бертс — „иајртизаиима су четнипи у  Србијн пружали 
отпор, Не.мци и Недићеве присталице. Још једанпут 
четнид« су се нашли у положају да се боре против 
истог неприј атеља као и Немди и још .једанпут чуле 
су се оптужбе р сараднји'', закључак је  Робертса.

Михаиловићеве идеје откривене су у једном њего- 
вом писму комавдааггу за централну и југоисточну 
СрбиЈу, мајјо,ру Радославу Ђурићу, датираном 8. маја 
1944. године:

„У  акцидама против Титових банди иа Дрини, 
Немци нас нису дотакли. Налротиз, агаог.им нашкм 
командантима дата је  помоћ и омогућено им је  да 
избешу нападе когмЈТЈИста... Попгго намамо дсзољно 
муниције и снага, не можемо да настаасшо да се 
бдримо на два фрокта. Сада су наши најопаснЈф* 
нвцријатељи. комужиши. Због тога, наређујем да пре- 
стане свака оружанд акција проти© окупаторских сна- 
га, али окулатор ће бити напзднут путем пропаганде. 
Сваки командант ће ми битд лично одгово.ран: да 
спроведе ову наредбу."

Један британскл- локумеат сред;!.«см ич

анализира дволично држање и политаису Дразке Миха- 
иловића. Он се водаг под оројем V/. О. 204/1354, Х/8059 
у коме се истиче да су „Михаиловић и његове вође на 
антикомунистичкој пслитиаи заснивали сзе своје ах- 
ције“ .

„Три године МихаилоБићева чтропаганда обраћалз 
се српским сељахшма ,да ће комунисти колективизира- 
ти шихова имања и дд су сви партизани Хрвати, 
иашлицир ај ући .тако делимичну одгаворност комуциста 
за масакр усташа над Србима у Босни и у ХрватсжоЈ."

Овај докуменат затим говори о сарадаи четашса 
са непр:к!ја,тељем: „Четнички команданти ваде у пар- 
тизанима главне непри1јател>е и у тајним, злонамерним 
споразумима са Бугарима и квислингом Недићем, бо- 
риди су се протие партизааа. ПартИзански лидсри 
срлске националности учинили су велихе напоре да 
придобију обичне чсгктгке, наглашавајући само борбу 
против Немада и Бугара. Партизаш-1 не воде пропа- 
гаеду про;тив краља и и и  у корист будуће комуни- 
стичке државе.”

„У  једно.ј' сбласти Србије половина чешиха. ксја 
се у  почегпсу сулратстављала партизакима, придружи- 
ла се њиховшу! снагама. Мајор Ћурић, који је контро- 
лисао значзјну област у  источкки делу централне Ср- 
бије, и једак од Михаилсвићевих следбеника, иридру- 
жио се партизанима.

Исташа је да су партизакске вође у Срсији у 
великсм б.роју комунисти, а.ти је, такође. истина да 
већина обичнгхх бораца у пзртизатшма ратузе само 
због тога да би с е  немачко-бугарски окупаторц 
рали из земље."

■ Сумирајући тренутну ситуацију сазеанички •аналк- 
тичари на крају извештаја закључују:

„(1) да су Михашгавић и његсва во.ђе дожтжели 
неускех у Србиј’.':

(2) да су ж-тнзлни, ир.-анизујући свс,; ло-срет сааса,;

С У Д Б И Н А  2000 
Д И Е Р И Ч К И Х  А В И јА Т И Ч А Р А

Петар
Стојаноаић



ВРЕМЕ ИЛУЗИЈА: АМ ЕРИЧКИ Ш ЕФ МИСИЈЕ МЕКДАУЕЛ 
(Т А Д А  ПОТПУКОЕНИК) И Д Р А Ж А  М ИХАИЛОВИЋ У  БОСАН- 
СКОЈ ПОСАВИНИ ГДЕ СУ ОВОЈИДА Д РЖ АЛИ  ГОВОРЕ 
УВЕРАЗАЈУТШ  НАРОД О ПОДРШДИ САВЕЗНМКА. Н А  ПО- 
ЛЕЂИНИ СВЕ ФОТОГРАФИЈЕ Д. ЈМИХАИЛОВИЋ ЈЕ ВЛАС- 
ТОРУЧНО НАЛИСАО: „ОПЕТ СВЕЧАН ДОЧЕК (ЧЕГА НИСАМ 

ЖЕЈБАН), У  БОСАНСКОЈ ПОСАВИНИ“ .

ЧЕТНИЧКА 
КОМАН Д А ,
1943. ГОДИНЕ: 
Т Е Ф
ЕНГЈ1ЕСКЕ
ВОЈНЕ
МИСИЈЕ,
ПУКОВНИК
СТЕНЛИ
В. БЕЈЛИ (ПРЕ
Р А Т А  БИО
РУКОВОДИЛАЦ
ХЕМИЈСКОГ
ПОГО.НА
У  РУДНИКУ
ТРЕПЧА
И ЕНГЛЕСКИ
ОБАВЕШ ТАЈАЦ
У  НАШОЈ
ЗЕМЉИ).
ФОТОС
ИЗ АРХИЗЕ
н е м :а ч к е
ВОЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ.

на оснозу борбе против окупаторских војски, успел« 
да орзо сруше мит о томе да су свл Срои уз Млхги- 
ловића;

(3) да има отзорених сукоба и зм еђ у  партлзава и 
четника и да ће их вероватно оити у будућности;

Препорука:
Д& Сједињене Држаае наставе да скасдевају пар- 

тизане оружјем и војном овремом све до престанка 
немачког отпора.“

ШТА ЈЕ ЗАПАЗИО 
ПОРУЧНИН НАМИНГС?

Вриггански амбасадор у Београзу г. Стезгнсак оба- 
аестмо је Фсрињ-офис 18. маЈЈа .1945 г. да су у  енгле- 
ску амоасаду ириспела двојица авијатичара {Каминге 
и Мсккман) кс;ји су, после искахан>а из оштећеких 
авиона једно време провели са Михаилозићезам штз- 
бом. Дмбасгдср Огивенсон је Јавио да је поручних 
Камингс у некодико махова био у просторији са радио- 
-телеграфистом у Михаиловићевбм штабу. До априла 
месеца 1.945. г. одржаван је стални контакт са Ктали- 
јом, по сзој приЈшци на вези са 15. вазлухолловном 
армијом Сједињених Држава.

„Једном лриликом дошло је  до локалног примнрја 
са усташама: -другом лриликом такво локално прими- 
рје Је одбијено.

Када су се четници борили против каролноосдобо- 
дилачких снага, британским ваздухопловцима је  обич- 
но говорено да су њихови противници усташе.

Двадесет чегвртог марта, Монкмана (име друтог 
авијаиичара из депеше енглеског амбасадора) су одве- 
ли у  Михаиловићев штаб на планини Вучј:ак, око 16 
мил.а јужно од Брода. Овде ае провео две кедеље, и 
за то време је присуствозао и фудбалском мечу коме 
су такође присуствовали Михаилозић и немачки зој- 
ници. Неколико дана касније, немачки камиони су 
истозарили робу у четничком штабу за време другог 
фудбалског меча.

Деветог агарила штаб је кренуо у правцу сев&роза- 
падно од.Брода. Једног јјутра, немачки хитапсхи ауто- 
мобил прошао је поред четничке колоне која. је мар- 
пшрала и немачки официри су пријатељски махали 
колоки."

Потпис: Ваш најлокорнији слуга, 
Ралф Стивенсон

Сарадња Драже Михаиловића са Немцима и кви- 
слиншком владом заинтересозала је  британске оба- 
вештајне официре и офидкре НОВЈ шоготово од тре- 
нутка када се падобраном из авиона XV америчке 
ваздухопловне армије спустио у _ четничку врховку 
команду 'амерички тада потпуковкик Роберт Мек Дау- 
ел, као шеф војне ашсиЈе (иако су неколико месеци 
■ранизе све савезничке војне мисије биле звавично 
повучене из штаба Д. М>ихаиловића).

Са Мек Дауелом, бивпшм црофесором историје 
Балкана, на Универзитету Мичиген, кра|јем августа 
1944. г. падобравима су се спустили капетаи Џон Ми- 
лодраговић, поручник Елсворт Крамер и један радио- 
-телеграфисга. Колико су Мек Дауел и његав лрет- 

. постављеви Донован, шеф америчке обавештајне 
службе, били упорни да спроведу ову ахцију, сведочи 
и чшвеница да је  мисија тек у седмом лету изнад 
Србије успела да искочи из авиона и да се падобра- 
нима спусти код четника у Прањане.

О вамерама Донозана и :о томе кога је он у  то.м 
тренутку представљао, 'писао !је Владимир Дедијер у 
свом ,Јлневнику” .

ШТА ХОЋЕ 
ОСС

„У  последње време у  односкма америчке владе с 
Југбславијом има све већи угицај обавештајка служба 
ОСС са задртим католиком и репубдиканцем Докова- 
ном на челу, представником експанзивних америчких 
кругова.

’ Тој служби је главни задатак да у Југославији 
изради своју абавештајну ?.грежу. Њена политичка ли- 
нија је јасна: потпуна помоћ. Дражи Михаиловићу у 
борби против Народноосл0 боделачке војске, зато што 
је на челу устанка Комунистичка партија. Пошто је 
ОСС почео да делује у  Средоземљу тек по доласку 
америчке вајске у Северну Африку и Италију. то се 
помоћ Дражи Михаилавићу од стране ове америчке 
обавештајне службе почела да испољвза у луно-ј мери 
нарочито од краја 1943. године. Тако Је дошло до 
апсурда. Амерички експанзионисти прихватили су про- 
играну енглеску карту. И дох су Енглези пакушавали 
од краја 1943. с новсм тактиком у односу према. нама, 
дотле су амерички реакш-ганари почеди да примењују 
стару енглеску тактику ...“

Овај Дедиј.еров коментар потрепљује ЧЈ!њешша из 
документа (депеше) упућене из штаба балканског ваз- 
цухошговства 13. септембра 1945. г. у коме се не 
скрква брига о  четницима. којима се жели да пружи 
зашг-ита, како €и се по сваку цену одржали са Дра- 
жсм Михаиловићем или без њега. У  делеши се каже: 

„Пошто је битан део наше политике то д:а не 
шаљемо сружје Титу да се бсри п ротив  чегника. осим 
ако ови актиако не сарађују са непријагељем или 
колаборационистичким снагама или астивно ометају 
партизанске снаге у лостизању законитог војног циља, 
морате нас поново уверити да је  партизанима воЈни 
циљ Београд, а не Михаилозић. Ми разумемо нску- 
шек=е -према овсм другом лил>у. али з-аша Је дужност 
да тс спречит-а • - -

... У езетлости о б и х , наме-ра. да ли је могуће да
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партлзани дођу до Беоврада без обрачуаавањ& са чет- 
н!1ДШ1а на путу?

Ову ствар- ће разматрати ком;ггат за политиху 
дднас после псдне, после чега ћемо вас Јгзвестити.“

Своје објашн>ење одређене америчкв политике 
према Дражи Михаиловићу и елању .МиоајЈе котпуков- 
ннка Мезс Дауела дао је и Р. Харг! Омит у књизи 
„ОСС“ (Америчка обавешгајна служ-ба). Смит је узео 
за ловад повлачење савезничхих мИгада из, штаба 
Драже Михаилсвића, која се дуго отезала у-лролеће 
1944. године.

СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ 
НАКЛОЊЕН 
ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ

„Иако (је прва наредба за повлачеље стигла у  
фебруару. ооследши човек СОЕ (енглескз ооавештајна 
служба — прим. .п.) кије бло евакуисан ове до ј-ува 
месеци. А!мерички поручник Мусулин искористио је 
« о  одуговлачење да би одложио свој оллазак. Најзад 
је ш он сишгзо на Черчилово лично инсистетрање. 
Премијер је јасно дао до знања да је  Михаиловићев 
безусловни излазак са политичке сцене био битан зз 
његову епољну иолитику у Л угославији.

Што се тиче догађаја са Мусулином као доказом 
азиеричке политичке хфистрасиости орема четнииима. 
британска влада је сматрала да де „под кадахнућем 
америчке обавештајне службе" Стејт департмент 
„склон Михаиловићу .и не :може да следи премвдерову 
(Черчило.ву —* орим. п.) политшсу за 'Гита". Ово је 
сигурнс 'било преувеличавање сттраха америчке оба- 
вештајне службе да баади све на једну карту. Тачно је, 
међутим, <да су се Донован и његови помоћкиш! из 
Вашишггона кадали да ће поново успоставиши при- 
сустео америчке обавештај.не службе у Србизи, упржос 
британском >противљењу.

Прилика се указала у  јулу  месецу. Вашинггсн је 
сазнао да су четкици спасли више од 100 савезничжих 
ваздухопловаца, који очекују езакуацију. Михаиловић 
ј.е посебна захтевао да Американди, радаце него бри- 
тански официри, предузму операциЈу спасавања. Ово 
је било неоспорно „хумакитаргог' олраздање за особље 
америчке обавештајне службе да се врати на четаич- 
ку теритсрију.

Брзо је сакупљен 1им за спасавање од три офм- 
цира >и паслагг 26. дула по директној наредби працсед- 
ника Рузвелта. На челу тима био је  онај исти поруч- 
ник Мусулин, који је  напустио четгаске седам недеља 
рагаијје. Група је  добила изричита упутства. Она кије 
смела да обавља функцију мисије за везу илм групе 
за прикупљање обавештајних података. Њен једини 
задатак ће бити евакуација ваздухопловаца. (Такве 
јединице за стасавање већ су оперисале -у сарадњи са 
партизакима, који су помотли евакуацију 2000 оборе- 
них савезкичких летача), каже се у  кжизи ,,ОСС“ Р. X. 
Смзата.

,Док је  операциоа Мусул/ин била у  току“ — гвпие 
X. Омит — крајем августа месеца, један од шасилвч- 
ких авиона који је  долегео на чегничку територију, 
довео уе нову груиу од три официра америчке ооа- 
вештај*не службе у  Сраиџу. Ова хрупа имала је наре- 
ђење да радк као обавештајна мисија —  што је исто 
оно што су Еританви омели шест месеци раније. Ко- 
мандант оае групе 5ио је  потпуконник Роберт Мекдау- 
ел, официр у одсеку америчке обавештајне служое у 

' Каиру, који је  раније предавао историју Балкана на 
Универзитету Мичиген. Мекдауел вкае прижривао сзо- 
ј.а снажна прочетштчка предубеђења (и антипарти- 
занска), када :је његова група приступила јутослован- 
ском цивилном рату у овом кајосетљивијем тренутху."

Р. Хари Смит. као аналитичар ЦИА и писац „И- 
сторије ОСС“ (;из које је  после рата произишла ПЛА), 
имао је  у  својоу канцеларији доста ист.оријске грзће 
да би дошао до закључка ко је Мекдауел. какза су 
његова лолитичка опредељења и шта је све био циљ 
те мисије код Драже Михаилсвића. Уосталом, ове 
појелиностп су зесиа битва за закључке поводом ак- 
ција у САД да спасекк азијатичара -поаипгу сггомених 
Дражи М  Јхаиловићу уз образл.ожење *а је ов &но 
аатриота. а не излајник. А такве изјаае усмене и
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писмене, после рата дају најистакнутији чланови н 
ше.фови а.меричких мисија прл Д. Михаиловићу као 
што су  пуковник Мекдауел, капетан Ник Лалић, капе- 
тан Мусулин. пуковник Оајз и још ;један брај’ оних 
који су ову игру цредводили, ади и већи број овик 
ваздЈ7хопловаца који ту игру нису разумели. већ су се 
придружили акцији из захвалн.ости што им је тлава 
била спасена.

Како објасвити једну другу исгину: зашто нико у 
САД не води кампању, рецимо. за споменик захвал- 
нссти оним партизанима кој.и су за време рага паги- 
нулји да би спасли 2000 америчких ваздухопловаца о 
чему ј.е, на жалост, отвсрен мали број докумената?

О томе како је Михаиловић доживео и за своје 
циљеве искористио Мекдауелову мисију, налазимо 
мишљења и коментаре у документима којм су нам 
приликом писања овог фељтона били до.ступт-1. као и 
у литератури (претежно америчкој) у којој се обја- 
вљује садржај неких звзничних докумената до којих 
нисмо могли доћи.

Аутор књиге „ОСС у тајном рату" — Еутони Кејв 
БраЈ1«  у којој обрађује исгорију ОСС. пише да је  шеф 
мисије Роберт Мекдзуел по доласку објаснио генералу 
Михаиловићу да је његов задатак само то да прикупи

Спасени авијатичари

АМЕРИКАНЦИ
Из обо,ренаг авиана шзнад сгичне 25. 2. 1944. годаше, 

искочило је  7 америнзсих падобранаца —- 4 паручЈНИЈКа и 
3 . н-арсдника, Наводе се и њихсша имена. они су ева- 
куисани 17. лгарта 1944. год-ине.

На приморју је  спас&но -6 падобранаца — 2 паруч- 
ника и 4 наредкика, каји су евакуисани 17. 'марта
1944. године.

Из авионЈа о5ореног изнад Стичјне спасен је  наред- 
иик Џ-он Пепџ. Био је  рањен и лечен је  у  болнини. 
Евакуиса-н је  22. ју ла  1944. гсдоше авиоиам.

Поручник Корнелијус Чарлс искочмо је  из обареног 
аЈЗиана изнад Севнице 19. марта 1944. године. Евакуи- 
сан је  22. марта 1944.

Изнад Рага спасенјо је  6 авијатачара 19. марта 1344. 
Ев-акуисани су  22. марта 1944.

Из о5орено!Г авиока изнаих Тршке горе спасени су 
један поручник и један наредник 19. марта 1944. годане. 
ЕваКЈ1и.сани су 28. марта 1944.

Тнрђава бр. 534 Б 17 оосЈрена је  изнад МарГЈШ/ака 
18. марта 1944. год1ине. Из ње се -спусгило 8 авијатича- 
;ра. Наводе се ал њмхава тлета. Један од њ их је  поги- 
нуо, а други је  био рањен и лечен у  бсштци. Сви 
су евакуисани 28. марта 1944, а рањеии авијатичар 22. 
ју л а  134̂ . године.

Изнад Беле крајиете оборен је  авион 2. априста 1944. 
Из њега су са спасла двојица аводатичара. Један је 
5ио рањсн и умро је  у аолници. а друпи се лечмо у 
болници.

БРИТАНЦИ
Борци Нарсдноосло&о.дилачке Еојске »и партизанских 

сдреда Словенлје, п-аред 303 америчка спасили су у 
тс*ку 11-44. године -и 36 британских ваздухашговаца.

И>мена британских ваздухопловаца и других британ- 
ских ратних заробл>еника поаројана су у  документа- 
циј!и од 37. до 72. странице -у словеначкој брошур.Ј-г под 
нази.вом ,.Савеонички ваздухаггловци и ратни зараб- 
л»ени!ци које су спасли славаначки партизашг.

Укупно је  спасено 389 британских ваздухотшоааца 
и других официра -и војгника — ратних заробљеника 
који су пабе.гли «из лојгојра. У  ово.ј листи псд бјројем 215 
навсдтг се име Дерик Медроза, број 145799, чији је  .рти- 
бератор Б-24“ оборвн 22. августа 1944. гадигне близу 
ГОЈрњег града. Он је  са ■слозеначке теритсри^је {аерадром 
Сем)ич) преба>чен ав^икзном у свају базу 18. -септембра. 
Мелраз је  рађен у Блекхолу, Енглеска, 28. маја 
годеше.

Чарлс Вроумејц, бро-ј 1880610. ;рођ&н 28. јануара 1922. 
године. Чл-ан посаде ..халифакса*1 који је  преносис 
ратки матерпј ал словеначким партизанијма. Прилпкам 
пго.Ератка о&арен 1. сктабра 1944. гадине: четахрн члана 
посаде су пагинула, а дзојнца су пребачења у  болнпцу. 
Броумејџ је  враћен у базу 25. актабра.

Хилберт Пет.е-р, члан чехословачког ескадрана при 
британскол1 РАФ -у. Рођен 17. ма)]а 1921. гслине у  Пар- 
дубипама. Наегоз „халифакс 213*{ био је  сосрен близу 
Салцбурга 13. селтембра. Уз пом:сћ шшилног стажжшг- 
штва дошао је  у  контакт са чехсслсвачким: радници- 
ма, к о јл  су <му ооезбедили празусницу, тако да је  вс- 
зом стлгао до ЕохшБске Биогрлце и 16. септемррз се 
крдаружио слааена-чхим .парти-загшша.. • Пребачен је  •. у  
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војке обавештајке псдатке и  да »егоао  присуство не 
значи политичку подршку четкичхсј влада". Упркос 
тсше, појавло се лехак на српскохрватско-м јгоику сле- 
деће садржиие:

„Изасланици сазезничке америчке владе и лични 
представнкци председкика Рузвелта, опробаног тцетја- 
теља слобсде и мадих нзрода, <сшгјш  су.

Одмах по свом доласку. потпуковник Мекдауел и 
чланови његови ашсије отаишси су у штаб Врхоане 
команде. То>1 пршшко.м, јпотдуковник ‘је  уручио *ш- 
смену поруку председкика Ругшелта ...  Цео састанак и 
рзговоре у  штабу Врховне команде фотографисао је 
амерички фотограф, који је  бихз изаоран да ирмсуству- 
ј’е овом Е-ажном догађалу као званкчни ратни изве- 
штач за „Фокс мувитон њуз“.

Тврдње у  овом летку имале су баш онаказ ефекат 
на паргизане, који су Британци желели д,а изоешу — 
каже Браун.

Изјава Мекдауела у верзији Д. М.
ХИ/5 (0/5, ХШ/1, ХШ/3) чегнички докудгенат

26. септембра 1944. гсд.
ВРЛО ВАЖНО ОБЈАШЊЕЊЕ

Врховна команда Југословенске всцске у Отаџби- 
ки, депешом бр. 20 од 23. септембрз 1344. год.

ДОСТАВЉА:
У пролазу кроз’ земљу Врховна команда и Цен- 

тралви нацианал-ни камитет кокстатовали су:
Да Краљев говор од 12. о. м. и  пријем ратног 

материјала у  табсру пад комгавдсм Јосзипа Броза Тита, 
нбпријатељи наши -пумаче иа алтету српског карода «  
на тај иач^ш унасе пометн>у код народа и наше наци- 
онадне војске. Тим псзводом Врховна комакда и Цен- 
трални национални комитет узео је у  разматрање це- 
локупну унутрашњу ситуацију створену оаом помут- 
њом, псд утицајем спољнололитичшзих догађада.

Благодарећи присутнссти шефа ависије савезндаке 
Америке и извештајима изаслакика Врховне команде 
и Централног иационалног комитета и  иносгранству, у 
мсгућности смо да вае упознаш1о оа чињеницама ®ој‘- 
но-политичког карактера козе нас упућују нја лравил- 
ну оцену наше акшивности у прошлости, нашега новог 
месга у будућности. Цј-хљ је нашег војно-политичксга 
вођства, безбедност отаџбине и благостање народа. О 
остварењу овог цил*а пооветло је наш на;род са својкм 
вођса* Дражом МихеилсЕићгм, све налоре и жртве. 
•Наш народ т »зш в и  в о је и ц и  у Огаџбини очекивала 
су да ће наш вољени Краљ са владом у  мностранегву 
уложигги све напсре на осгз-арењу тога циља, али. ако 
је с те стране дошло треиутно кзненађење, као што је 
фалсификован Краљев тсвор, то не значи да треба 
подлећи утицају једнога политичкога акга, који ;је део 
ратних планова наших великих савезника.“

„Када сзмо предогавника Великог ратног савезника 
и пржјатеља нашега карода шефа Америчке војне 
мисије“ (адисли се на Мекдауела — прим. п.) отворено 
и искрено упозкадгп са ситуацијђм у нашој земљи и 
замолили да на.м 1ИСкрено и отворено каже какву су 
судбину доделили нашем народу наши велики саве- 
зници и прнјатељи, «н  нам де лично изјавио:

„Судбина Вашег народа у  рукама је његовим. Ми 
смо ее уверили да је Ваш народ коз.шактан уз генера- 
ла Дражу Михаиловића, национално демократски 
настројен и да га ншсажва пролазна оила на може 
изненадши. Ваша лолитичка ситуација је врло добра.' 
Криза на бојном пољу, коју преживља.Еате, пролазна 
је. Ваша земља дсдељена ;је на старањге Ваших саве- 
зника 1и пријатеља. Свакога чааа очеку.је се искрца- 
вање четничке ц енглеске војоке у  Е:ашој’ земљи. Од 
тога дана .престаје злоуповреба (ратнога матерзфала’ 
ксгн је и  намењен искључизо за прсгон окупатора из 
ваше земље.

Ми познајеаш све ваше унутрашње противжше. 
Они нсмају !иза себе што имате ви у вшгој земљи.

. Под кантролом наш® всјске, з.аш народ ће изразити 
сзоје расположење за поредак у вашој земљи.

Ваше жеље кајхитнија ћу дсггазити својој влади 
али вам пснављам пргдвгељски савет. сачувгјте вгру 
у- огбе и } 1страј'гг“ — з&вршио је  издаву шеф мисије 
аашега ваиаког савезника и пријатеља".

Дсзстааљајући вгот новостзопено стање зојнополи-

тичке ситуације, ми нз вас апелудемо: да сзу пажњу 
са старепжнама под вашсм командом посветмге вој- 
ничкој активности, да кмате -пуно поверење у Врхс-вну 
ксманду и  Цектралки национални комитет, који преду- 
зимлЈу све у земљи и на страни да сбезоеде дефини- 
-гивни уапех у нашој барби, те вак препоручујемо да 
се са овим упозна наша вајска и наш нар-од на 
теригорији која вам. *је поверена.**

Потпис: Генерал Дража Михаиловић, ■ с. р,
Др Стеван'Мољевић, с. р. 

председкик Изаршног Националног Комитета 
(Овај докуменат, кој(и се чуаа у Архкву Војнои- 

сторИјСког икот-итута у Београду, говорд о расулу чет- 
ничког покрета. Пошто се краљ Петар, под Черчило- 
вим прии-гском, и у  . интарееу британске политике о- 
дрекао Драже Михаиловића и његових четвика, то 
Михаиловићу у тренутку расула тешко пада краљева 
изјааа па стога каже да је краљев' говор преко Би- 
-Би-Сија фалсификован, имајући на уму да су (један 
говор Петра Карађорђевића официри већ. једном фал- 
сификозали 27. март-а 1941. г.

Још два посебва докумекгга (од 13. и 15. септекбра
1944. г.) расгирбзљају о ово.ј мисијл Мекдауела.
У првом (БАФ 258) Главки штаб балканских вазду- 
хопловних снага констатује да „Мглхаиловићеви чет- 
ници знатно користе долаза« америчке млсије у 
Михаиловићев- шта6“ .

Еригаднот! генералу Британцу Меклину:
„Манифесг на који се позивате потпуно је  нета- 

чан. Пуковник Мекдвуел је  посла-т у Југсслаеију као 
и сваии други официр. Сврха његове ашсије била је 
само црккупљање об&вештајних псдатака у  Срс-ији. 
Он нг-л;е бко акредитсван код генерал:а Михаиловића 
ни у какЕсм сглиолу. Он није носио писма за Михаи- 
ловића од председника Рузвелта. Прегла томе, алсЈф- 
дно је и потпуно нетачно закључива-ги из овога -да 
Сједињене Америчке Државе намеравају да цруже 
чешициажа матеркј алну или оружану помоћ.“

Други докуменат гласи: (упућен британсхој миоији 
код Тита).

„На Михаиловићенојј територији постоае две аме- 
ричке жисије. Прва |је америчка јединица за спасава- 
ње ваадухопловних цосада,. која је посебно састааље- 
на, ради ев.-акуације амермчких ваздухсшлсвних посада 
из Југославије. Поред .тста, псстоји и амгеија коју 
предводи агмерички иојгпуковник Мекдауел, која је 
послата у Мгихаиловићев штаб недавно само због 
прикупљања ©бевешгајгаих података. Тито је  ооаве- 
штен о тхрисуству обе ове миоије. Ви (чланоЕ-и мисија 
код Тига — прг-ш. п.) -лреба да обазестите ваше ко- 
манданте .корпуса о овим чињеницама и одвратите 
партиаане од тога да се не-лотребно узбуђују око М.и- 
хаилоаићевог иокривљавања правог разлега за шт- 
суство е-влх мискда, а то он чини ради својих пропа- 
гандних циљева. Мисија на коју се ви позивате веро- 
ватно је Мекдауелова."

РАЗГОБОР ТИТО- 
О МИСИЈИ САД

-М Е Н Л И Н

Садржину разговора Тито — Меклин објавио је 
Волтер Р. Рооертс:

„Тито 4е сазнао да с.у Сједињене Државе послале
обавештгунгу мисију код Михаиловића у  августу и то 
га је  узкемирило. Меклин је  известио да је Тито 
покренуо са аам овај лроблем после параде победе 
(октобар 1944. т.) у Ееограду, и изјавио да је продуже- 
но присуство Американца (Мекдауела) код Михаило- 
вића гор-ко озлојед(ило партизаке и ;да .ј е билс сигурно 
ца ће то утицати на партизанске односе са Сјед.иње- 
нјим Државама и Еоитажгјом у негативном смислу.

Тито је  рекао Меклкгцу да има доказ да Мекдауе- 
воза актиБкост није огракичена само на обавештајни 
рад, већ да се предстазљз,: или у  сваксм случају 
доззољаза да буде предотазљена, као званкчнг-г тумач 
стазова влЕ.ое СједињекЈсх Држава са одсорењем са- 
везкичког главног шта&а, у  чкце је  -име обећао Миха- 
иловићу п-омоћ. Тик> је додао да, такође, има дсказе 
да са помоћ шаље четницима. Ово је  веома узнемири- 
ло лартизане..

Ма,"п’ш’ тг га пре извесногрек-ао Меклз-шу да
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времеиа унеравали да су издата упутсгва за хитага 
поалачен»е Мекдауела, алз-х да је овај још у Југослави- 
ји и да иа:е о-д једног до друтог зсесга са Михаилови- 
ћем. Тито је .рекао да не разуме овај' аспекг савезаич- 
ке политике јер је  чиНЈешша о Михаиловићевој са- 
радњи са иаиистиаш. сада опште позната, а чаг га се и 
краљ Пегвјр јавно сдрекао..

„Извештавајући Вилсона о овом разговору, Ме- 
клин козжентарише да ре споашааше Михаиловића још 
више наљутзшго Тита и његаве сарадшже него обично 
и да им .је било .потпуно. несзшатљиво зашто би зжојгзо 
да постоои разлог да Оједињене Дрзсаве одр-жав-ају 
мисију код ЈИихаиловића.

Кирк је известио Стејт деаартмент о суштинл 
Меклиновог раЗгонора са Титом и забележио да се 
Мекдауел ,друдига“ више од месец дава да нааусти 
Југославију, али се сусрео оа шгогии тешкоћама због 
пој!ачааог теаша борбе.

Америжа сбавешггајна служба у  Казерти обаве- 
стила је  Кирка да су Мекдауел и његова грута. 
спремни за еважуагтоу, али да де ,дгоше време" анемо- 
гућило слетаае авиона у  његов садашши пггаб.

Постајала је, очигледно, извесна конфузија у шта- 
бу савезничких снага између Мекдауела и  'јединице за 
шасавање ваздухопловеих посада“ — хжше В. Р. Ро- 
бертс. „Када се Тито пожалио на Мекдауела, Вшгсон 
је одговорио да се мисија бави само евакуацијом 
ваздухопловних посада Мекдауедова мисжђа, која је  
трајала нешгго воипе од-два месеца, постала је  предмет 
неслагања и противоптужбе и -биша |е једна од тачака 
расправе на суђеау МихаиЈГоеићу' 1946. године. Изнето 
је да је Меидауел уверавао Михаиловића да ће влада 
Сједи&ених Држава исмоћи искључиво четнике.

На ово ј.е Мекдауел одговорио:
„Дефинигшвно аисам рекао генералу МихаиловкЉу 

да Д1е Сједињене Државе пом<Љи искључиво вега и 
његову владу’. Да сам то урадио, то би значило да 
сам себе осудио као лажсва и будалу. Свима нама око 
^енерала било је болно очито то што није било -америчке и 
британске помоћи за хвегову ствар, (пддвукао аутор фељ- 
тона) -дск смо сва-ке ноћи моггли да видимо или чујемо А 
гмеричке авионе кагсо пролећу да би башохи помоћ и 
муницију комунИ|СГИма.“ Шз књиге „Тито, Михаиловић, 
савезници 1941— 1945“ од америчког дипломате Волтера 
Р. Робертса).

МЕКДАУЕЛ 
И Д. МИХАИЛОВИЋ 
ПРЕГОВАРАЈУ СА НЕМиИМА

И Р. Хари Смит и В. Робертс саошптаваоу иаентич- 
ну документациоУ о преговогрима 'америчког потпуков- 
ника јМекдауела и Драпке 'Михаиловића еа Немцима.

„Мекдауелова мисија се неизбежно упегљала у 
конфликт. Средином септембра, немачка комавда у 
Београду успостадила це контакт са Мекдауелом у 
Михаилоиићевом .'штабу ради размачрања шредаје, 
Одржаиа су два састаака између Мекдауела и наци- 
стичког предсгавнвка, који ј!е изјавио да Неата у 
Југославији желе да се радије предају Америханцима 
и чегницима него Рускма и партизашша.

О овим разгаворима посл?ат је извепиаа сашезнич- 
кој комавди, која је  одмах варецила да се орекине 
контакт са НемцЈ^ма. Са нагомиланом Црвенсм арми- 
јом на југослоеенској грашиш, за Оједањене Државе 
би то била диплошватска катастрофа када би прихва- 
тила оео шго би у соваетским вчкма јасшз бшш 
„одвојена предаја", које се Москва толико при- 
бојавала.

Када су пзртзани чули о  Мекдауедовим прегово- 
рима, били су расрђеш-1 и саптуживали су да се потпу- 
ковник америчке ооавештајне служб«;. придружио Ми- 
хаилсшићевој изда)јви!чкој сарадњи. Титови помаћници 
сшгужили су Мекдауела за ,Јзрганизован.е и учество- 
вање у четничким опералијама против партизана". 
Вешиком Ври.та!киџам“ . Тито је тврдио Јга Мекдауел 
ва основу тога шго је он чегнипима давао политички 
престиж, „који сши нису заслужили."

—  наставиће се —



истина о спасавању

У сжтобру Тито је лично преузео ову ствар са 
ггкерал-мзјсром Меклином. Упозорио је да ће се при- 
суство Мекдауелове групе „сигурно неповољно одрази- 
ти на партизанске односе са Сједињеним Државама и 
Великом Британијом". Тито је тврдио да Мекдауел 
охрабрује Дражу Михаиловића.

Мекдауелу и његовим људима било је у ствари 
наређено да напусте Србиј-у у септембру, што се деси- 
ло поново после Черчилове личне интервенције. 
(„ОСС" — Р. Хари Смит).

„Установљеко је да се Мекдауел два пута сусрес 
са Рудијем Штеркером, представником Хермана Ној- 
бахера, вишим немачким функдионером иностраних 
послова на Балкану. Први састанак се одитрао у 
Пран>анима почетксм септембра, а други касније исто- 
га месеца у Дратињу близу Шапца, док су се четниии 
позлачили у Босну. Михаилсвић је био присутан при- 
ликом оба разговора. Предмет разговора између Мекда- 
уела и Штеркера била је могућа предаја немачких 
снага на Балкану. Штеркер се посветио циљу да Сје- 
цињене Државе морају спасти Европу од бољшевизма 
сарадњом између Немачке и Сједињених Држава. 
Изгледао је заинтересован да осигура предају немач- 
ких трупа америчким и брлтанским снагама." (Болтер 
Р. Рсб^ртс).

Черчил. кога је Рузвелт још у априлу уверавао да 
обгвештајна мисија неће бити послата, индиректно је 
'азнао о доласку америчких офипира на Михаиловиће- 
ву територију. Ирвога септембра послао |је Рузвелту 
оштру поруку у кодод се позвао на Рузвелтову 
ранију обавезу:

„Трудимо се да дамо помоћ Титу и, наравно. 
уколико би Сједињене Државе подржале Михаилови- 
ћа, настао би потпун хаос. Надао сам се да ће се 
стЕзри изгладити у овлм крајевима, али ако свако од 
нас подржава супротне стране тиме само омогућујемо 
грађански рат. Генерал Дснован се веома залаже за 
Михаиловића баш када смо успелн да наговоримо 
краља Петра да сдлуч-но преккне са њим и када су се

многи четници придружили Титовој наро-дноослс-боди- 
лачкој војсци. Једина прилика да се Краљ спасе је 
јединство између Премијера, хрватског бана 
л Тита. ..“

Трећег септембра, Рузвелт му је одговорио:
„Мисија америчке обавештајне службе је моја 

грешка. Нисам орсверио своју претходну акцију од 8. 
априла. Наређујем Доновану да повуче мисију."

Мисдја је, међутим, напустила Југославију скоро 
два месеца касније.

Мекдауел је евакуисан 1. новембра са аерсарома 
близу Добоја у Босни, а пратили су га његов помоћ- 
ник капеган Милодраговић и радио-телеграфиста. 
Предложено ,је да Мекдауел напусти Михаиловићев 
штаб и потражи најближу Титову јединицу, али нај- 
зад ]е послат авион по њега.

Иако сва документа и све војне савезничке 
зрхкЕ-з о томе да ли су четници Драже Михаиловића 
спасли све америчке и друге ваздухопловце који су 
пали на четничку територију, нису достугше научни- 
цима и публипистима, ипак су подедине допрле 
у јавнссг.

Ппофесору др Јовану Марјановићу доспела је у 
рукг депеша Глааног штаба савезничких ваздухоплов- 
них снага на Медитерану од 10. априла .1944. године. 
под бројем 553/41 Б у којој се, поред осталог каже:

„За време напада на Бихаћ 2. априла немачка 
гргиљерија погодила ј.е авион и посада је искочила. 
Трс.ј.ица пилота пали су у Дреновицу близу Скадра. 
'Однсси се на Скрадин.. — прим. п.) Пронашли су их 
четници и прелали Немцима. Двојицу оу спасли пар- 
тазани. — Потпис: потпуковник Р. Г. Стори".

Јецан број докумената пронашао је у архивема и 
објавио историчар Бранко Латас. Он каже да се група 
падсбранапа спустила код четничког мајора Петра 
Баћозића. команданта оператизних једпнЈша исгочне 
Босне и Херцеговине. Међу њима се налазио бртгган-

[е уз помоћ докумената НОВЈ. 
-жчких војних архива и мисија 
1новио да су партизани спасли 

више од 2.000 америчких и 
енглеских авијатичара који су 

падобранима искакали из 
оштећених бомбардера у току 

другог светског рата. 
ос овим чињеницама, у неким 
америчким публикацијама и у 
^цијама појединих политичара. 
(адашњих војника, којима дају 

подршку српске екстремне 
тичке организације, пропагира 
идеја да се испред Нонгресне 
палате у Вашингтону подигне 

поменик Дражи Михаиловићу.
зато што је тобоже спасавас 

/геричке авијатичаре средином 
I. године, када је истовременс 
мачким окупаторима потписас 

низ докумената о отвореној 
сарадњи.

ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ САСТАНКА У КАЗЕРТИ (АВГУСТ 1944): СЛЕВА НАДЕСНО — ДР 
СУБАШИЋ, ПРЕМИЈЕР ЧЕРЧИЛ И ПРЕДСЕДНИК ТИТО. СТОЈЕ: ДРУГИ СЛЕВА МЕКЛИН, 
КЛИСОЛД, ВЛАДИМИР ВЕЛЕБИТ, ОЛГА ХУМО И ДРУГИ ЗДЕСНА ДР САВА КОСАНОВИЋ

^  СУДБИНА 2000 
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ски каплар Парол. Он је &ио надомак Михаиловићезот 
штаба, али је на то.м путу убијен.

Дошавши међу четнике с циљем да доспе у Миха- 
иловићев штаб, Парол је  по кратксм поступку ликви- 
диран. Извештај о томе Баћовић је  3. августа 1942. 
године радио-депешом упутио Дражи Михаиловићу:

„Тројица дошли из Енглеске. Све ствари спасене. 
-Један покушас- да се преда Италијанима. Стреља- 
ли смо га."

За то је сазнала и немачка обавештајна служба,. , 
па је 11. августа 1942. известила немачку врховну 
команду:

„У рејону Невесиња антикомунисти су убили па- 
добрагада — британског обавештајног официра.“

Латас каже да је овај савезнички падобранаи 
убиЈен без претходног саслушања или давања било 
каквог исказа и то само неколико дана пошто је 
Михаилозић 22. јула 1944. године боравио у Зимоњића 
кули, код Автовца, где се састао са Илијом Трифуно- 
вићем Бирчанином, који је на тај састанак допутовао. 
из Сплита, са знањем и одобрењем италијанских 
окупационих трупа.

— Неарг-ументована је Баћовићева изјава — сма- 
тра Б. Латас — да се Парол покушао предати Италија- 
нима. Уосталсм, зашто би то он учинио кад се зна да 
је био упућен Михаиловићу. Италијански војници и 
четнздЈИ били су у непосредној близини и одржавали 
непосредне контакте, а то је Парол могао да запази.

Из бајазки да он то не јави својим претпоставље- 
нима, четвици су га убили.

ШЕСТОРИЦА 
ЗА НЕМЦЕ

Када је 4. ма>ја 1944. г. из оштећеног америчког 
авиона код Шербановаца искочило шест авијатичара, 
пали су у четничке руке. Четниш; су им одузели 
личне ствари ~л одела, спровели их у иггаб четничког 
•корпуса. а потом их изручшги Немцима.

У непосредној близини Равне горе, тде се налазио 
пггаб Драже Михзиловића и с;н лично, пало је више 
падобранаца од којих су неки истог дана предати 
Немцима. Тако се у  и'з®ештају потпуковника Мирка 
Лалатовића од 6. маја 1944. године Дражи Михаилови- 
ћу наводи да је код Сврачковца, Горобиља, Врања све 
до Ужичке Пожеге, пало 12, а у селу Лорету 4 падо- 
бранца, додајућп да је „три падобранца ухватио брат 
Радојко Ђурић и рдвео у Ариље да их преда 
Немпима“ .

Командант другог, Косовског четничког корпуса 
капетан Жика Марковић (налазио се стално на Копа- 
онику) који је потписао споразум с а . Немцима о са- 
радњи, шаље 11. јуна 1944. г. овакав извештај шефу 
нсмачке С. Д. полиције у Косовској Митровихди:

„Данас око 10 часова из једне групе америчких и 
енглеских авиона издвојио се један бомбардер из ко- 
га је излазио дим и после два, до три минута скочило 
је из авиона 11 (једанаест) падобранаца. Одмах сам 
упутио потребан број људи али овот момента вратио 
се вођа патроле са извештајем да су падобранци пали 
у рејону пстпуковника Кесеровића. Не знам шта је 
било са њима, пошто то није мој рејон.

Авион је пао негде на простору између Сувог 
Рудишта и Мијоковића и сигурно >је изгорео.

Настс.јаћу да проверим тачно где су пали и ко их 
је ухватио и где се налазе, па ћу вас известити...

Примите моје лепе плагогнске поздраве" — завр- 
шава своју депешу Немцима капетан Жика Марковић-

Постоји и дскуменат о састанку Вукашина Перо- 
вића, политичког представника четничке команде 
оперативних ј'единица источне Босне и Херцеговине, 
са Немцима 24. маја 1944. године. Он је тада немачком 
генералу Најдхолду дао изјаву о нг расположењу на- 
рода према Енглезима због бомбардовања српских 
градова: „Наш неприЈатељ је неко други а не Кемци."

Тај исти Перовић је нешто раније, 28. априла 1944. 
г. зсдио разговсре у штабу немачке дивизије, о чему 
ге капетгн Коста Дакић известио своје претпоставље- 
не... „Немачке војне власти обавештене су да се на 
оџак>- налазе два ентлеска падобранца од котих је 
јеаном име Ричард..

Пошггс су Немци тражили сд П^ровића да им се

падооранци предају, он им ј'е у току даскусије, ка-ко 
извештава Дакић; рекао: „Ми немамо никаква инте- 
рзса да чува.мо и држимо енглеске пилоте, а њима је 
у сваком сл^учају много сигурније ићи у њемачко 
.рспство него сстати ксд нас, јер >им ми нисмо у стању 
пружити никакву запггиту.“

„Ми Њемцима нисмо пријатељи — рекао је оку- 
патсрима Перовић — зато што их волимо него зато 
шго нам чине услуте. Јер данас љубави међу народи- 
ма без чистог рачуна нема. Нама Нземци данас дају 
хљеб и истовремено туку комунисте које данас Ен- 
глези оберучке помажу у борби против нас.“

ВИС, АВГУСТ 1944. ГОДИНЕ: ЧЛАНОВИ АМ ЕРИ ЧКЕ  ВО.ГНЕ 
МИСИЈЕ СА М АРШ АЛО М  ТИТОМ

Један од најтрагичнијих поступака четника пре.мз 
савезничким англсамеричким ваздухопловцима — твр- 
ди се у документацији Бранка Латаса — десио се у 
лето 1944. гсдине када су четници лод командом пот- 
пуковника Драгутина Кесеровића, команданта Расин- 
ско-тспличке групе корпуса пронашли на Јастрепцу 
групу рањених, изнемоглих припадника народноосло- 
бодилачког покрета и са њима по |едног британског -и 
америчког официра. Све су их предали Немцима у 
Крушевцу.

Енглески генерал Армстронг био је. принуђен да 5. 
маја 1944. г. интервенише код Драже Михаиловића. 
када му је поред осталог написао:

..Дсоио сам извешта.ј да потпуковник г. Кесеровић 
дејствује са отприлике две хиљаде војника, заједно са 
Немцима. има.јући за циљ напад на партизане по- 
ред Ибра.

Ја сам обавештен да је један мој офииир са 
својим радио-телеграфистом и неколико америчких 
авлјагичара на теритсријгл потпуковника г. Кесерови- 
ћа и да су телеграфист и авијатичари баш у његовом 
штабу. Ја сам због тога дубоко збуњен кад сам добио 
овај' извешта ј. Ја вас молим да ме што пре уверите да 
су именовани људи у сигурности и да они неће пасти 
Немцима у руке.“

Док се у Дражином шта&у налазио, &ритански 
г&НЕрал Армстронт је настојао да дође до података о 
даљој судбини палих авијатичара. Тражио је од Миха- 
■дловића да нареди потчињеним четницима да не до- 
зволе да ти авијатичари падну у руке Немцима. Али, 
и поред таквих упозсрења Армстронга и генерала 
Вилсона и Пеџета, Михашшвић је наређивао — каже 
Бранко Латас — да се поједини савезнички падобран- 
ш  ликвидирају с мотивацијом да су шпијуни Ин- 
телиџенс сервиса.

Седмог марта 1944. године Армстронг је упутио 
М чхаидсзићу писмо у коме се, псред осталог, наводи:

„Недавно сам био код капетана Раковића да пре- 
гледам неки материјал, сдело и храну ксји су били 
поручени за моју мисију и за америчке авиЈатичаре са 
њчма. Ове ствари су биле потребне за наш пут ради 
евакуаиије савезничке мисије са зашега терена.

С7



Много сам се изненадио када сам видео д-а су све 
те ствари биле украдене по наређењу капетана Рако- 
зића. Један таварни коњ. кога је наша :мисиј а купила 
за ношен>е етанице ка-патана Мајнарда, такође је  био 
украден по наређењу капетана Раковића. . .

Био сам извештен да ће би-ги тешко хранити ве- 
лики број људства и коња наше групе на путу 
до обале.

35ог тога сам наредио да извесна количина *хране 
буде послата из Каира за олакшање исхране нашег 
људства на путу. Сада видим да је један од ваших 
официра дао наређење за крађу наше хране. Веома 
строго протестујем против такве самовољне радње...“

Да би спасао савезничко војно особље, интервени- 
сао де и генерал Пеџет, врховни командант средњег 
истока. Он >је преко генерала Арметронга 8. априла
1944. г. ухгутио Михаиловићу овакву депешу:

,.Био сам извештен да је моју мисију .Анђелика’ у 
рејону вашег команданта Цветића открила " немачка 
патрола, те постоји велика опасност да буде заробље- 
на. Такође, знам да Цветић сада отворено ради зајед- 
но са Немцима. Пошто ј'е још под вашом командом, 
поново помињем да ћете ви лично одговарати за си- 
гурност ове мисије и савезничког људства код вас м 
ваших потчињених."

Већ сутрадан, 9. априла 1944. г. Армстронг подсећа 
Михаиловића на Пеџетову депешу и моли га да се 
лично заложи како би се спасла мисија капетана 
Фијелда. која се налазила кад мајора Радомира 
Цветића.

О предаји савезничких авијатичара Немцима 21. 
априла 1944. године извештава Штаб Другог ударног 
корпуса Народноослободилачке вајске Јутославије. Он 
Врховном штабу шаље следећу депешу:

„На сектору Гацко и Требиње већ више дана се 
воде тешке борбе. Наши разбили Немце код Гацка. 
Убијено 22 и рањено 46 Немаца... Од четника ос- 
лобођено 16 савезничких авијатичара У Херцешвини. 
Пет авијатичара четници предали Немцима."

Савезничке авијатичаре су Немцима цредали исти 
они четници који су 1942. године убили британског 
обавештајца Парола и који су омогућили Италијанима 
да „заробе“ британског капетана Џемса Роланда који 
•је са Михаиловићем дошао до Гацка. Ти четници били 
су под командом потпуковника Петра Баћевића, који 
се у пролеће 1944. тодине, када су тих пет авијатичара 
изручени Немцшла, налазио у Каиру, на путу да при- 
суствује венчању Петра Карађорђевића.

У нсвгмбру 1943. године Боривоје Митрановић, де- 
легат Драже Михаиловића, депешом број 288 известио 
је сваг врховног команданта да су се.у село Јаружани 
код Бањалуке спустила двојица падобранаца код ко-
■ их ;]е нађено 300 енглеских фунти, 80 хиљада немач- 
ких марака у папиру, 20 хиљада италијанских лира. 
радио-станица, два пиштол>а, паклена машина у об- 
лчку налив-пера, разна лична опрема и секније кара- 
та Приједор —  Костајница —: Дубица.

Није се могло поуздано утврдити ко је ову двоји- 
цу упутио у Југославију. Ово је утолико теже што су 
њихс-ва документа и изјаве уништили четници прили- 
ксм напада Народноослободилачке војске на Бањалу- 
ку уочи 1. јануара 1944. године.

ШТА ЈЕ НАРЕДИО 
ДРАЖА

На М лтраковићеЕ извештај Михаиловић овако 
одговара: .

.. Наређу је.м следећи поступак са обојицом: да 
им се одмах одузме радио-станица.. . разоружајте их 
и стазлте их одмах у затвор, с тим да не смеју побећи 
ни по какву цену. .. Сасвим природно. не дозволите 
км никакву везу. .

Нешто касније Михаиловић уе наредио Славољубу 
Врањешевићу, команданту западне Босне, да ове па- 
зссранце ликвидира, али је Врањешевић одуговлачис 
да изврши ту наредбу.

„Ови авијатичари имали су уза себе радио-ста- 
ницу, два револвера, 20 хиљада лира. - писао је 
хасн и -је  Врањешевић. наводећи све оне податке х о ј л

Б Е О ГРА Д  1944. ГОДИНЕ: А М Е Р И Ч К И  
М А Ј О Р  ТЕ ЈЕ Р  И  Б Р И Г А Д И Р  М Е К Л И Н  

С А  М А Р Ш А Л О М  Т И Т О М

су били у депеши Боривоја Митрановића упућеној 
Дражи Михаиловићу. „Ми смо о свему извјестили 
врховну команду која нам је наредила да конфиску- 
јемо њихову имовкн-у а њих да ликвидирамо. Ја ни- 
сам хтио да ликвидирам њих ради тога што су они 
стално инсистирали да буду упућени Дражи Михаило- 
вићу, те сам их 'ја држао у штабу до фебруара 1944. 
године“ — наводи се у Врањешевићевом писму.

На путу ка врховној команди падобранци су на- 
водно хтели да побегну према Јошавки, где су поло- 
жаје држале јединице НОВЈ, али су при том ноћу око 
22 часа сбојица убијени. Може се закључити да је то 
било инсценирано бекство, односно унацред исплани- 
рано убиство.

И амерички ваздухопловни генерал Џорџ Крајгер, 
у разговору са професором др Јованом Марјановићем 
споменуо .је страдаЈва савезничких ваздухопловаиа. Он 
је имао прилике да још за време рата чита извепгтаје 
евакуисаних падобранаца са четничке и партизанске 
територије у којима су наводили <да су поједине чет- 
ничке једикице пуцале на падобранце док су се 
'ош налазили у  ваздуху. Пстом би их били опљачкали 
до голе коже, а падобранску свилу користили за ши- 
вгње одеће. На жалост, све те псјединачне писане 
иг1]аве савззничких ваздухопловаца још су затворене 
у архивама.

ОСАМ АМЕРИЧКИХ 
ПАДОБРАНАЦА

Судећи по књизи „Осморица падобранаца“ , аутора 
Џејмса Инкса, америчког мајора, једног од америчких 
авијатичара који се падобраном спустио на четничку 
"•ерлторију, индивидуална сведочења и интимне испо- 
вести, у несвакидашњем амбијенту за ваздухопловце, 
ВЕОма су занлмљиво ратно штиво.

Џејмс Инкс је био поручник у септембру 1944. г. 
када су Немци над Плоештијем артиљеријском грана- 
том погодили његову супертврђаву. У  страх-у, двојица 
су сдмах искочила над окупираном Румунијсм, тако 
да се о њиховој судбини ништа није сазнало, док су 
се сстала осморица, пре него што се авион суновратио. 
двадесетак километара од јадранске обале, спустила у 
Црну Гсру, међу четнике Драже Михаиловића.

Понадали су се да ће као и њихове колеге авија- 
гичар л, који су долазили са партизанске територије. 
одмах битл евакуисани морским или ваздушним пу- 
гем. Партизанска евакуација. као што се то видело из 
документације словеначких партизанских штабова, 
оила јг ефикасна и ваздухопловци су брзо, најдуже 
за месец дана, враћени у базе. Четници су то преба- 
цивање срганизсвали са америчком војном мисијом у 
четири маха а за то време ваздухопловци су чекали. 
неки и месецима док се нису повратили у своје ваз- 
цухспловне ескадриле.

Зашто се четницима није журило?
Њ ш а је, без сумње, овај „дар“ с неба био потре- 

бан у случају да се сусретну са савезницима, што су 
очекивали. па су авијатичаре задржавали, као на при- 
мер Инкса и другове (ско десет месеци) све док се рат 
>шје завршгго.

О тој одисеји пише Инкс, који је са друговима, 
четницима и немачким Еојницима. по прашини. киши



и снегу, 'Под митраљеским зрнима, њихових колега из 
:ратних авио-база, марширао неколико месеци.

Понављамо „и са Немцима", који их кису препо- 
знали, јер су се амерички авијатичари, из предо- 
строжности, маскирали као четници: били су зарасли 
у велике, густе, прљаве браде, са 'Прегрштима вашију, 
носили оу опанке и одећу од чоје а на шубарама 
кокарде-симбол четничког покрета. Кретали су се у 
колонама са цивилним избеглицама а на застанцима 
Немци су им давали храну и цигарете. Једини и 
стални, свакодневни тренинг био је — не проговбрити 
енглески, ни у сну.

Кад је  осетио да ће са друговима дуго остати 
четнички заробљеник, јер су их официри стално об- 
ман>ивали померајући рок евакуациј'е, Инкс је почео 
да ноди дневник, који је својеврстан, драгоцени доку- 
мент о четничко-немачкој сарадши. Она се свакоднев- 
но приказивала пред очима аме;ричких авијатичара, а 
Инкс на једном мести опиеује сцену, којој је прису- 
ствавао, кад је цемачки мајор наређивао четницима да 
са окупаторским јединицама нападну барце Народно- 
ослободилачке војске.

Како ,је зшраво доживљена та атмосфера у кругу 
четника и Немаца видеће се из неколико одломака 
Инксовог дневника.

БОМБЕ ЗА 
ПЛОЕШТИ

„28. јули 1944. године, у 03.30 часова — Поређали 
смо се у шатору да добијемо инствукције и очекивали 
смо најгоре. Када је официјр за операције открио ве-
лику зидну мапу, ана је паказивала маршруту за Пло- 
ешти. Ето, и то је било готово.

Хитлер је имао нафту у Плоештију и његови тен- 
кови и звиони нису могли ца се крећу без ње. Да би је 
заштитио, по;ставио је противавиокске топсве дуж 
ма,ршруте и још блжке. Плоешти је био надтежи циљ у 
Евроои. Пссебно је  био екуп за моју 775. бомбардерску 
ескадрилу.

Официр за операције прекинус је забринуги жа- 
мор и умарним и оштрим гласом рекао је: „Са;да за- 
памтите сво. Време паљења мотора 05.30 чассва. В(реме 
рулања 05.45. Време полетања 06.00.

Псмислио свм: Досада'сам пет пута летео до Плеш- 
тија и натраг. Учинићу то и шести пуг.

Ист-им уморним и монотоним гласом официр зе 
операције читао је положаје фармациоа. Као навига- 
тор хватао сам белешке о локацији слетања у случаду 
опасности, о маршрутама до најближе пријатељске те- 
риггорије, и о положају чамаца за спасавање на Ј а- 
дравском мору.

Одређени смо да будемо последњи током целог пу- 
та. Помислио сам: неки авион мора да испадне из фор- 
мзније и та-да ћемо се приближити вадећима.

После официра — специјалЦсте за бомбардовање 
ксји је гсворио о циљевима, дошао је на ред обавеш- 
тајни официр, који даје положзј непријател>:ског про- 
тивавиовског оружјз, број и калибар ватреног оружја. 
број и тип неприј атељских ловаца дуж маршруте и 
ц.риближне локаци!Је, затим маршруте за спасавање на 
земљи у случају пада ...

„А сада Југсславија“ , рекао је механички. „Запам- 
тите, тамо се води компликовани рат и није увек јасно 
ко је на чијој стра-ни. Надам се да знате довољно како 
да се клоните Немаца".

Нико се није смејао.
„Али, има разних врста герилских трупа. То је 

подручје погодно за све и неки су са нама, неки. су 
прсгтив н.ас, а неки стално мењају страну. Најбоље је 
да , . . “

Све смо то чули већ рзније. Међутим, од једне ми- 
сије до друге изгледало је да се го мења, а ми смо већ 
сдавно одустали од покушаја да у томе видимо неки 
смисао. И зато смо престали да слушамо.

Обавешгајни офици.р уогупио је место метеорологу 
(вепро небо, неотраничена видљивост).

Затим је извршена расподела прибора у случагју 
бекспва. То су мапе за бекство, уцбеници отраних је- 
зика, четодесет и осам долара у америчким новчани- 
цама. аитаминоке таблете, таблете за пречишћавање 
воде. таблете против спазања и лехови.

У  ОСЛОВО-БКНОМ ПРИЛЕПУ 5. СЕПТЕМ БРА 1944: НА ПОЧАСНОЈ 
ТРИБИНИ ГОВОРИ ГЕНЕРАЛ М ИХАЈЛО  АПОСТОЛСКИ, КОМ АНДАНТ 
ГЛАВНОГ Ш ТАБА МАКЕДОНИЈЕ; У  ПРВОМ  РЕДУ ДРУГИ СЛЕВА 
ЧЛАН  ЕНГЛЕСКЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ МИЛЕР, А  ПЕТИ СЛЕВА СВЕТОЗАР 

ВУКМ АН О ВИ Ћ  ТЕМПО

05.30 часовз — Мотори огромног Б-24 почели су да 
се загревају уз моћан урлик.

05.45 часова — Вадећи авиан рулао је према узле- 
тишту писте и окренуо се за 45 степени ради провере 
пред узлетзње, а сстзли авиони су га следили.

05.55 — Водећи авион пошао је  полетно-слетном 
отазом, з остали авиони раопоређивали су се иза њега 
по писти.

06.00 — Човек са заотавицама сцсечно је замахао.
Водећи авион је појурио, тресао се, винуо се у не-

бо, а остали авиони оу се ређали иза њега, гонили јејд- 
ни друге по писти и узлетали у размацима ад петнаест 
секунди.

06.18 — Група, која је садз била у ваздуху, кружи- 
ла је над тереном, пела се у небо и обликовала форма- 
цију.

На висини од 12 000 фита наредио сам посади:
„Маске за кисеоник. Налазимо се на пола пута до 
неба“ .

08 00 — Јецини начин да у.спемо био је тај да не- 
престзно будемо заузети. Сваких десет минуга прози- 
взо сзм љуце сз опискз. Између тога, прецизно сам се 
држао нашег положаја, био упозорен о окретању и 
пењању формације, наредио митрзљесци-ма да испро- 
бају своје оружјје нац Јадранским морем, обавеогио 
сваког човека о времену долаека ловачже оружане 
пратње и „ловио“ друге послове.

09.00 — Готово цела 15. америчка армија била је 
раширена испред наг изнад Југоелавије и Румуније. 
„Девецесет минута цо циља“ , говорио сзм у разглзсни 
Уређај.

На плавом небу испрец нас изненада су процвета- 
ли црш! цветови.

10.25 — Око нас поље екаплозивних црних димова.
Али, било је то кратко поље и прсшли омо га за два 
минута.

10.30 — Плоешти је био од нас удзљен мање од 60 
м и љ а . Тамо је  влацала олуја и почели смо да осећамо 
грмљавину. Велики облаци ваљали су се небом и ави- 
они су се тресли као кану чамци по бури.

10.45 — Неславви, безначајни Инкс помагао је 
Морлију дз подеси уређај за мерење раздаљине, по- 
сматрао је како се о.тварају врата за избацивање бом- 
би и помеоио се до мале клупе близу горње куле да би 
с муком кантролисао прстивавионеко оружје приликом 
пацања бомби. И знојио се.

10.57 — „Бомбе напоље!“
10.58 — Неславни Инкс је поново био несавладив.

Враћали смо се кући.
10.59 — „То је сно“ !
Ужасна експлозија подигла је авион испуњавзјући 

сва.ку пукотину, оваку распуклину пламеним језицима. 
претећи да растргну авион. Дрхтећи, авион као да је 
застао ус.ред ваадуха. Пропадао је, оклевао и најзад 
псорнуо напред. Осећао се мирис паљевине.

Помислио гзм: жив сам. Морам да се избавим иг 
овог мртвачксг сандука.

Кроз врата за избацивање бомби видео сам з е м љ у  
готово пет миља изпод мене у катаклизмичкој ерушци- 
ји бљујући пламен и дим у небо. Експлозије против- 
авионског оружја ишарале су простор. Испсхд мене, де- 
лови, ависна — врх крила, мотор —  и — обезглављени 
и без ноге човеков торзо — пролетели. су поред нас.

11.17 — Мотор број један, који је био оштећен у



експдоаији, избацивао је гариво и гас. Осгагак форма- 
ције био је приличгао дадеко испред мене.

Б-24 носио је пушкомитраљезе оз 50 калибара. 
Сваки је тежио око 70 фуиги. За сваког је бишо изме- 
ђу 30 и 40 фунги муниције. Избациди смо прао муии- 
цију, а онца мжпраљезе.

Одела и, шлемови еу тежили 30 фунжи. И они су 
избачени, као и пре^*>а врата, врата за избацивање 
б о з а & и ,  средњи прозори, зајдња врата за искакање.

Допузао сам до Мекормжа у предњод кули. Изба- 
циди саго све ш?го смо мотли.

Избацили смо држаче мшраљеза, нишане — оаго- 
лели сжо авион као екепет. Били смо саши на -ведрсм 
плавам небу.

12.54 —  Замислио сам маршруту према Јадранском 
мо̂ ру. Дао сам Перку курс.

13.51 — Били смо на висини ад 12 000 фита и било 
је топлизе. ЈаиЈранско море, које ;је блисгааго и свеглу- 
цало на сукцу, било је  удаљено од нас 15 или 20 миља.

13.53 — Мотор број два понео је  да кашљуца.
13.57 —  „Говото је, човече“ .
Огегао сам свсгј падабран, отворио врата за изба- 

цивање бомби и стао на узани пролаз. Испод мене, даа 
падсбрана су већ била отв;арена а трАи  се надувавао. 
Чекао сам тупо и пасматрао Аклена како устаое из се- 
дишта за копилота, подешава св-ају охгрему и креће ка 
мени. У  тсм тренутку искочио сам из авиона. као да 
излазим из кревега.

Спустио сам се на гребен виссж око три стоггине 
фита Ненгшжо девета, утлавном закржл>али зраст и 
бор, сиромашна трава и велике сггене поадЈивале су та|ј 
герен.

Човек са брздам, амањег ржгга и з-депаст, обучен у 
нешто шгго је наличидо на униформу из вућне ради- 
ности, уперио је пушну у мене. Нооио је тесне панта- 
доие, кратзк капушић и инострану капу. Све то изгла- 
дало је као да је сашивено ад старог ћебега. С велижим 
напарсм појдигзо сам се на ноге. Тело ми је било уко- 
чено и болело ме је.

Гребен је  био пун људи у сличним унифармама. У 
року свд једног еата ухватили оу Перкинса, Аклеиа, 
Шаферта, Грифина и Мевмрмика. Наазши смо се на 
малсгј чистини испред необојене дрвене колибе око 200 
јар;ди низ гребен. Упоредили емо озледе: Грифин, кога 
је падобран вукао преко стена, био је пришично озле- 
ђен. Мексрмик, који је пао на једно дрво, озбиљно је 
ишчашио -деоно раме. Мене -оу бубрези болели као да 
ме је изубијао Цое Луис. Сви омо били укочени и из- 
гребани, али ни0е било сломљених костаду-

СУСРЕТ 
СА ЧЕТНИЦИМА

Надали смо се да су Спејн и Арки избегли зароб- 
љавање.

Приметио сам да су наши заробљивачи — било их 
је око педесет у  различитим унифсрмама — изшледали 
пријатељски насграјени.

Два старија чсвека међу њима. који су једва бара- 
тали нешго рааумљивим екглеским језиком, рекли су 
нам да су они „четници".

Гриф рече: „Сада се сећам. Они су герилци." После 
неколико тренутагка, неуверљиво је дадао: „Они су и л и 
на нашај или на немачжој страни — не могу да се се- 
тим на чијо;ј.“

Нмко се није тачно сећао шта нам је говорено када 
смо примали инструкцигје. Од- сгаријих људи смо ус- 
педи да сазнамо да се сни не бо.ре против Немаца, али 
ни прогив савезника. Њихов непријатељ је био човек 
по ишену Тито, о коме нико од нас није чуо.“

(Пссгом је  дсшао чегнички офипир и повео их, од-' 
бивши да им врати орузкја. Авијатичари су били за- 
брикуги плашећи се да не буду предати Немцима. У 
ксманди су затекли још једнпг другара, Аркина са по- 
вређеном ногом. Незостајао је језзшо Спејн. Двојица, 
Мсрли и Пицисн. искочиди су изнад Плпепггија „чим 
ј е  тврђава'* била .погођена. По доласку у штаб, вишег 
сфицира су представжги као .зрхавнот команданта 
четника" у-Црној Гори).

Наставиће се



СУДБИНА 2000 
АМЕРИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА

Петар
Стојановић

истина о спасавању
НИН је уз помоћ докумената НОВЈ, 
савезничких војних архива и мисија 

установио да су партизани спасли 
више од 2.000 америчких и 

енглесних авијатичара који су 
падобранима искакали из 

оштећених бомбардера у току 
другог светског рата.

Упркос овим чињеницама, у неким 
америчким публикацијама и у 

акцијама појединих политичара, 
некадашњих војника, којима дају 

подршку српске екстремне 
политичке организације, пропагира 

се идеја да се испред Конгресне 
палате у Вашингтону подигне 

споменик Дражи Михаиловићу, 
зато што је тобоже спасавао 

америчке авијатичаре средином 
1944. године, када је истовремено 

са немачким окупаторима потписао 
низ докумената о отвореној 

сарадњи.

4. август — Ни речи од „врховног команданта". 
Хргна је лоша и сви смо гладни. Добијамо црки хлеб к 
супу са резанцима два ггута дневно и још понешто од 
храке што уопевамо да украдемо. Вода је, такође, про- 
блем. Оближњи бунар је пун нечега. Нестају нам та- 
блете за пречишћавање воде.

5. август — Избројао сам 36 уједа на себи. Мак има 
41, а Гриф је шампион са 53.

Крајем дана, четнички стражар. довео је Спедиа и 
тзко смо сада сви заоедио. Он се скривао код једне 
сељачке проад*-пде и чуо је о награди коју Немци нуде 
за нас тако да је постао нервозан.“

(На њихово изненађење, четкици су 15. августа до- 
вели у штаб пилота поручника Делберта Петерсона, је- 
диног преживелог из супертврђаве, која .се срушила ,у 
јуну месецу. Охрабрио их је да ће их четници чамцем 
пребацити у Италију.

Очајни што до краја септембра нису бид>и ева-ку- 
исани, тројица из дружине, Перкинс, Шаферт и Спе-јн 
једног дана су пребагли партизанима. Четници су 24 
септембра сбавестили остале да су их партизани стре- 
љали, међутим, један од чланова посаде срео их је у 
Токију што на крају наводи и аутор Џејмс Инкс. Пар- 
Тизани су их били одмах евакуисали а група ваздухо- 
плсвзца, које су задржали четници, вратила се кући 
после десет и по месеци кад је  рат био завршен. Добар 
део слободног времена проводили оу играјући карте 
(најчешће ,,блекџек'‘).

„Код Грифа су нашли 420 динара у јутословевском 
новцу", забележио је у свом тневнику Џејмс Инкс, по- 
сле једне партије карата).

30. септембар — Спавали смо позади куће међу 
е и н г з с м  лозом. Усред нсћи пробудили су нас г л а с н и  
четнички гласови.

.Дођите брзо“ , казали су нам. „Крећемо!"
Рекли су нам да нас воде у кућу једног мајора, не- 

колико миља одавде. Нису знали зашто. Само су извр- 
шавали наређење.

Придружили смо се повлачењу за неко време ~л

кретали се са четницима и цивил^има, све ~док нисмо 
скренули према мајоровсј кући. Ван пута, морали смо 
опрезно да се крећемо. Партизани су силазили с брда 
сваке ноћи и били су извежбани у прављењу засе-да. 
Неколико пута смо застали када оу наши извиђачи 
пуцали. Али, то је била само нервоза и они су пуцали 
у сенке. У мајорову кућу смо стигли без тешкоћа. .

ПОВЛАЧЕЊЕ 
С НЕМЦИМА

Била је то бела двоопратна кућа, окружена вајви- 
цима а у ваздуху се асећала напетост. Данилов Град је 
такође био препуштен партизанима и сви су се пла- 
шили да би они, охрабрени, могли снажно да наладну. 
Спавали смо у соби на спрату, на дрвенам паду по- 
кривени првим простирачима које смо видели у овој 
земљи.

Када смо се пробудили, мајор је лично дошао кад 
наз и дао нам инструкције. Немци су одлучили да се 
повуку из Подгорице и да опашу град. Четници су 
плавирали да прво арже Данилов Град, али са јаким 
партизанима и без немачке помоћи то је било немо- 
гуће. Зато су одлучиди да се повуку са Немцима.

То нам се нвде свиђало и тако смо му рекли инси- 
стирајући на нашем праву да се предамо партизанима. 
Рекао нам је да је кућа у  којај смо дровели претхадну 
ноћ саца у партизанским рукама и да смо остали живи 
само зато што су нас четници натерали да пођемо са 
њима. Онда је рекао: „Ви знате како су парткзани 
убили ваша три друга. Да ли и ви желиге тако да 
умрете?"

Кзца је отишао. псново смо се у п у с т и Ј т  у  исту 
рагправу. Овога пута придабили ема Пита на кзшу 
страну. Аклен и Гриф ће остати док остали не побегну 
у б.рда и придруже се партизанима носећи белу за-

Седели смо ту и пооматради повлачење. Са нашег

С П Е Ц И ЈАЛ И С ТИ  З А  С А Б О Т А Ж Е : П РЕ Д С ТА В Н И Ц И  Е Н ГЛ Е С К Е  ВОЈНЕ МИСИЈЕ
П РИ  Ч Е Т Н И Ч К И М  ЈЕ Д И Н И Ц А М А  У  СЕЗЕ РН О Ј С РВ И ЈИ  —  М А Ј О Р  Е Р И К  ГРИ Н В УД

И М А ЈО Р  Ц А С П Е Р  Р У Т Е М



ста мозкемо да видимо пут и куће на крају Данклов
1ада. Пут је прекривен масом људи и возил-а — чет- 
[цима, Немцима и цивилима. Немачке трупе проитазе 
интервалима, неке су у камионима, неке иду пешице. 
згледа*ју полетни и ништа не показује да је повлаче-
■ пољуљало њихов морал.

Четници који нрло често пролазе, иоцепаии су и у 
реду. Изгледају з.буњени као и цивилне избеглице. 
Јћина цивила су стари људи и жене и деца. Сви но;се 
вежљаје, вуку кола или воде товарне коње и магар- 
!. Повремено, прођу цивилна кола натоварена намеш- 
јем до врха. Немци певају. Југословени плачу и јау-. 
. Призор је срцепарајући.

1. X 1944. — На кр.ају нисмо имали избора. Око 
дае је  дошао једаи офишф, одлучио да наше прње 
гдсећају на четничке униформе, дао нам пушке, ран- 
ве и четничке капе (са кокардама) и нарадио нам 
жрет са групом од 24 људа, углавном штапских 
Јицира, у сктрцаној форм-ацији.

Миљама смо се вукли дуж пута, помешаки са ци- 
шним кзбеглицама, жлонили се немачких трупа и 
►нвоја камиона који су повремено пролазили. По до- 
вору, ми Американци били смо одвојени ј едни од 
угмх и измешали бмо се са четницима.

Касно по подне дошли смо до места цде је пут био 
:окиран. Бодљикава жица гаротезала се до брда на 
дној страни и преко кукурузних поља и к;роз шуму
I другој. У  жици је био отвор на путу. У  њему су 
ајала четири немачка војника и проверавала сваког 
даеглицу. Више Немаца стацало је по страни пута и 
:а барикаде.

Заустааили смо се око двадесет стопа од жице. По- 
едао сам у Ажлена, ■ испред у Аркија и иза мене у 
дафа. Грло ми је било суво и стегнуто и надао сам се
I не изгледам та-ко уплашен као они. Четнички маЈор 

отишао до Немаца и непгго им говорио. Тада се 
гренуо и показао на нас.

Ја сам ишао левом страном пута између два чет- 
иа. Четири Немца стајаиха су на малом размаку је- 
ш ад другог и ми смо морали да прођемо између њих, 
дан по један. Ишао сам стопама четника испред себе 
када смо дошли до најближег Немца, погледао сам га 
заво у очи. Узвратио ми је поглед, а моје срце је по- 
2Л 0 лудач;ки да лупа. Није рекао ништа и ја сам про- 
ао поред њега.

Више Немаца седело је на земљи, ва другој страни 
>дљи,каве жице, дуж обе стране пут.а. Били су сви 
лади, од садамнаест до двадесет три и гледали су нас
1 изразом помешане радоаналости и презрења. Уз- 
заћао сам им поглед и наставио да ходам. Око педе- 
‘т јарди ниже п.рошли омо последње Немце и тада 
ш почео да се знојим и да осећам слабост.

Али ускоро оу Немци биши пвуда око нас. Мале ,је- 
жице, пешадијже и противавионске, биле су омеш- 
;не у малим шаторима поред пута. Немачки саобраћај 
штапским колима, циповима и на мотоциклима, те- 

ао је у оба правца.

РАЗОРЕНА 
ПОДГОРИЦА

Следећег јутра прошли смо кроз град. Немци су би- 
и свуда — марширали су, вежбали, радили, беспосли- 
или. Град је био уништен савезничким бомбардова- 
,ем. Једзн четник је кисело приметио да су га разори- 
и амерички авиони. Дрхтао сам, али нисам ништа ре- 
ао И ја сам недавно учествовао у снажнсм ваздухо- 
ловном нападу на Подгорицу.

С друте стране Подгориц^ дошли смо до куће, која 
: била нека врста четничког центра за слање порука 
Саши приј атељи украли су мало немачке хране за нас
- сир из конзерве, крвавице и виршле. Све је било из- 
анредно укусно. Онда смо отишли у ову камену кућут 
де се сада налазимо. Арки побеђује у игри „лекџек“ .

2. X — Клизамо се на тацком леду и мсрамо про- 
асти. Почињем да се слажем са Меком да нам је суђе- 
о да из овога не изађемо живи.

Прошле ноћи псшли смо са нашим пријатељима да 
[ало испитамо околину и налетели смо на немачки ло- 
ср. Око 200 Немаца оило је у њему, многи су спавали. 
руги седели ско затри. разговарали илк п-евали.

АКЦИЈЕ ВОЈНЕ МИСИЈЕ: ПОШ ТО СУ ЧЕТНИЦИ ОДБИЈАЛИ 
ЦА ВРШ Е САБО ТАЖ Е АН ГАЖ О ВАН И  СУ СПЕЦИЈАЛИСТИ 
ИЗ ВОЈНИХ МИСИЈА КОЈИ СУ СРУШ ИЛИ МОСТ КОД 
ЗИШ ЕГРАДА, 3. О К ТО Б РА  1943. Г. (Н А  ОСНОВУ ИЗЈАВЕ 

АМ ЕРИ ЧКО Г К А П Е Т А Н А  Б. П. МЕНСФИЛДА)

Почели смо да пролазимо кроз сам логор. Један од 
њих је устао и зауставио ме. Готово сам се срушио на 
лицу места. Али, један од наших пријатеља се умешао 
и објаснио да не говорим немачки и започео је са њим 
разговор. Неколико других Немаца су пришли, стајали 
око нас и разговарали више од пола сата. Тада је онај 
први Немац, који је зацочео разговор са нашим.прија- 
тељима, предлож:ио да са њима нешто презалогајимо и 
ту проведемо ноћ.

И тако смо пекли на ватри бечке кобасице и било 
је фино. Онда су нам дали ћебад и ми смо се у њих 
увили и легли да спавамо. Био сам решен да останем 
судан целу ноћ, јер сам знао да ћу ако заспим имати- 
мору и викати на енглеском. Убрзо затим, -међутим, ја 
сз:м за.апао.

Наша три пријатеља су нас пробудила пре зоре и 
гестикулацијом нас упозорили на тишину у случају да 
смо забо.равили шде се налазимо. Како смо могли то да 
забаравимо? Савили смо ћебад и искрали се. из логора.

Као да овакво искус.гво н и је  било довол>но, тог по- 
поднева смо доживели нешто непријатно са нашим 
пријатељима. Наш стари другар, „врховни командант'". 
дошао је да нас види. Са собом је донео флашу ракије. 
Док см о сЕ!дели и пили, чули смо авионе. Истрчали смо 
из к-уће, која је била око једне миље сд Подгорице, на 
па,дини брда.

Око двацесет ослободилаца (мисли на савезничке 
авионе) било. је изнад града и док смо их посматрали, 
они су избацивали бомбе. Бука је била непрестана и 
заглушујућа, а велики облаци дима, прашине и крхоти- 
на дизали су се увис. Плашили смо се да „врховног ко- 
мавдгжга" погледамо у очи.

Али када ем-о се вратили у кућу, он је додавао сви- 
ма ракију и ноншалантним тоном приметио да у граду 
нема више Немаца, да су га оставили цивилима да буде 
бомбардован док су они логоровали изван града.

Он је поново рекао да ће нас бродом пребацити у 
Италију. Нико од нас му није веровао, али било је 
добро то чути,. као што ружна девојчица воли кад јој 
се каже да је лепа.

10. X 1944 — Четнички командант, капетан Владо 
и његов ађутант, деле са нама собу. Обични војници 
спавају на поду у другим собама. Добијамо добре 
порције немачке хране. Упознал-и смо неке девојке. 
Чак смо упознали и једног младог четника, који са- 
купља америчке плоче џез музике и као да смо слу- 
шали музику из џубокса код куће суботом увече.

Слободни смо ‘да се крећемо около док чекамо Пита 
да нам пошаље чамац. Једина невоља су Немци, А, у 
ствари, они не треба много да нас брину јер сви ми 
говоримо довољно српски да можемо да прођемо — 
више од било ког Немца кога смо упознали. Али увек 
постоји ризик и слика тих ружних шлемова ме увек 
тргне.

Капетан Владо бива обично обавештен када не- 
г.гачки официри долазе ради конференције и ми се 
онда искрадемо на задња врата. Арки се куне да ће 
позвати на пиће највишег немачког офипира кога 
сутра буде видео. Још се нисмо усудили да одемо до 
токалне крчме јер је увек пуна пијаних Немаца.

Синоћ смо се заиста добро провели у Даниној 
кући. Она је једна од најсимпатичнијих девојака које 
сам упознао, а исто и једна од најлепших. Једина 
тешкоћа је у томе што је њена мајка толико строга да



никада увече не можемо бити сами. А  где можемо да 
будемо сами током дана?

12. X — Сада је  јасно да добијамо рат. Првог дана 
смо добили само шест марака за долар. Данас смо 
добили осам. И још можемо да купимо коликб хоћемо 
воћа, кекса и јаја за само једну марку.

14. X — Довели су оркестар из Подгориде само 
због нас. Свирали су испред школе и играли смо 
народне игре. Немци су покушали да нам омету заба- 
ву, али су убрзо схватили да нису пожељни и већина 
их је отишла док су неколико њих остали и завидљи- 
во нас посматрали. Мора да су мислили да смо чет- 
нички хероји.

19. X —  Испоставило се да је „Велики“ војвода 
наш стари знанац, врховни командант целе Црне Го- 
ре“ . Две хиљаде људи дошло је из околиих крајева да 
га виде, камиокима, аутобусима, на коњима, пешице.

Вило је  „фантастичко“ . Седели смо на платформи 
са њим за време свих говора и песама. Ако је наше 
присуство овде била тајна, сада то сигурно више није. 
Неколико пута се окренуо према нама и показао на 
нас и чуле су се овације — очигледно да је свима 
рекао да смо Американци.

Добро је што Немци нису били присутни. Али, 
плашимо се мало да би неке издајице из гомиле могле 
да их обавесте, иако је  прошло доста времена откако 
се чуло о наградама које се дају за нас.

С НЕМЦИМА 
У НРЧМИ

После тога било је музике, игре и пића. Сви су 
морали да дођу и разговарају са нама, рукују се или 
нас само додирну. Многи еу желели да знају да ли 
смо учествовали у бомбардовању Подгорице. Сваки 
пут када је поставл>ено то питање, осећао са>1 се 
ужасно јер се још сећам осећања тријумфа, које сам 
имао кад сам испод мене видео Подшрицу у пламену 
и диму.

Али, сваки пут сам лагао и успевао, да се насме- 
шим и сви смо били пријатељи.

3. X I 1944 — Савезнички авионк надлећу свакога 
дана и бзмбардују овај крај. Сигурно је да ахо нас 
наше сопствене бомбе не убију, убиће нас рођаци 
кедужних цивила који страдају.

Овај крај је првенствени циљ због концентрације 
немачких трупа и материјала, али цивили не мис- 
ле на то.

5. X I — Јуче и данас, да бисмо се склонили од 
осмбардовања и људи којима не смемо да погледамо у 
очи, отишли смо у долину, у крчму, у којој висе 
Немци.

Чудно је то осећање седети уз Немце и ту и тамо 
изменити понеку реч са н»има. Добро је што они 
мисле да су надљуди и сузише добри за нас „четни- 
ке“ . Они нас игноришу. изузев што нас мало гуркају 
и нисио чули ниједног од њих да говори српски. Када 
желе ракију, они траже „шнапс".

Неки од њих Изгледају као да имају шеснаест 
година, што је, претпостављам. још један добар знак 
да Хитлер користи своје последње резерве.

9. X I — Имам двадесет четири године. Какав 
рођендан!

Сада за долар добијамо 24 марке на црној берзи и 
купили смо ракију и храну да славимс. Изгубили смо 
сваку наду да ћемо ускоро отићи и почињемо да 
осећамо како ће нас Немци, који су свуда око нае и 
са нама, пре или каскије ухватити.

12. X I — Проклета ствар. Седео сам у школском 
дворишту и пупшо када је ,_ланкестер“ долетео на 
висину врха дрвећа. Било је хасно да се покренем. 
Погледао сам горе и видес предњег ташанџију који 
ме гледа кроз плексиглас — само 30 јарди далеко од 
мене. Махнуо сам и он је узвратио махањем. Било је 
то чудно осећање.

14. X I — Сви Немци који мбгу да изађу из Грчке. 
ттовлаче ее овуда. Сада се за долар добија 60 марака. 
Савезнички авиоки нздлећу целог дана, а ноћу напа- 
дају партизани. Сада имају барем два мерзера.

Враћали смо се из крчме када је надлетео један 
П-51 и почео да пуца на немачки конвој. Немии су

наравно узвратили пуцњавом, а оно што нас је  ра- 
збеснело, то је што су мнота четници почели да пуца- 
ју  у амерички авион. Никада пре тога нисмо видели 
четнике да то раде.

„На чијој сте ви страни“ ? угоггао сам капетана 
Владу касније.

„Али, он је пуцао на нас.“
„Он је  пуцао на Немце."
„И на нас“ — рече четник.
Расправљали смо о томе и онда сам му рекао: 

„Пилот ће пријавити ватру са земље. Сутра ће овде 
5ити двоструко више авиона. И уколико оборите један 
зд њих, његови друговк ће пријавиту локацију и они 
ће у ројевима доћи и запалити цео крај.“ (Двадесетк 
новембар —  Инкс, аутор књиге, налетео, је испред 
зграде четничког штаба, на немачког мајора (са вој- 
ницима), који је тражио четничког команданта. Упла- 
шио се да не траже њих. Отишао је, да по наређењу 
немачког мајора позове четничког официра. У згради 
су међу собом расправљали да ли да беже или не. 
Остали су).

Затим аутор пише:
20. X I — „Идем са капетаном“ , рекао сам. „Видели 

су ме. Ви се момци сакријте испод кревета или тако 
нешто.“

Изашли смо напоље и стајао сам поред њега док 
је разговарао са оберстом. Разговарали су неколико 
минута пре него што сам разумео да оберст у ствари 
цаје инструкције четничком капетану о новим одбрам- 
оеним аранжманима против партизана. Онда сам се 
опустио, позајмио цигарету од немачког поручника — 
који је желео да ме одбије али се није усудио због 
звог команданта — и вратио се унутра.

Момака није билс.' „Напоље!“ узвикнуо сам поку- 
шавајући да звучим као Немац. „Напоље, америчке 
свиње — а ти Озарк први“ ! Аркијева ципела ме је 
погодила у врат.

Никада се више нећу уплашити од Немца — то је 
сигурно.

25. X I — Последња два дана била су права мора. 
Предео је  био прекривен масом Немаца, а Британско и 
наше ваздухопловство имали су дан војне вежбе. 
Немци су дошли код нас у школу прекјуче и морали 
гмо стално бити на опрезу због наших и непријател»а.

Храна је  постала оскудна. За долар се сада добија 
стотину марака, али марка не купује ништа.

27. X I — Мислим да је Дан захвалности. Пре два 
дана смо се иселили из школе. Два или три пута на 
сат наш камион би изненада застао и ми бисмо иехо- 
чилп у јарак или бксмо се сакрили иза тенка, а када 
није било никаквог заклона, склањали бисмо се испод 
еамог камиона к правили као да пуцамо у авионе који 
еу насртали и бомбардовали."

(Пошто су пролазили месеци, Инкс и петорица дру- 
гара стално су расправљади о томе да пређу партиза- 

Решени ка то 3. децембра узели су једну белу 
јастучницу да им послужи као застава за предају и 
кришом су напустили четнихе. Али нису успели. Та- 
ман кад су решили да на једном брежуљку истакну 
белу заставу, мнслећи да су тамо партизаки. изкена- 
дила их је  непозната четничка група. Правдали су се 
да су пошли у шетњу. Вратили су их у исти штаб)

29. X II 1944 — Четници су украли храну од Нема- 
ца. око 24 конзерве сира, кобасица, говедине. Отвори- 
ли смс све конзерве и њихов садржај бацили у једар 
лонац. То смо скували на ватри и појели први обрс-к 
тога дана, а после тога смо били ужасно гладни.

Бринуле су нас наше ноге.
„Украшћу ципеле од мртвог Немца сутра“ , рекас 

је Арки.
„Акс нађеш моју величину". рекао је Мартин, 

„само викни“ .
„Немци су осетљиви на езоје мртве", рекао је 

Аклен. „Ако те виде да их поткрадаш, убиће те.“
Гриф је истурио вилицу. „Ако не добијемо ципеле 

до сутра. ризиковаћу. Радије бих умро од метка негс 
од гангрене.“

Сва одећа коју смо имали, биле су сандале, вунене 
панталоне, ташсе вунене кошуље, четничке капе и 
цугачки плави зунени италијански војнички огртачи 
које су нам дали.

— Назтавиће се —



СУДБИНА 2000 
АМЕРИЧКИХ АВИЈАТИЧАРА

Петар
Стојановић

истина о спасавању
НИН је уз помоћ докумената НОВЈ, 
савезничких војних архива и мисија 

установио да су партизани спасли 
више од 2.000 америчких и 

енглеских авијатичара који су 
падобранима искакали из 

оштећених бомбардера у току 
• другог светског рата. 

Упркос овим чињеницама, у неким 
америчким публикацијама и у 

акцијама појединих политичара, 
некадашњих војника, којима дају 

подршку српске екстремне 
политичке организације, пропагира 

се идеја да се испред Ионгресне 
палате у Ваш1?нгтону подигне 

споменик Дражи Михаиловићу, 
зато што је тобоже спасавао 

америчке авијатичаре средином 
1944. године, када је истовремено 

са немачким окупаторима потписао 
низ докумената о отвореној 

сарадњи.

Бсрци НОВЈ са америчким авијатичарем: у  пролеће 1У44. г. борци Јужнохерцеговачког 
одреда спасли су деветорицу америчких вагдухопловаца. На слкци: Љубица Карабего- 
в:ић. Славица Кујунџић. Драгица Куртовић. Други ред одсзго: Јово Ђого, Гојко' Ружић. 
непознато име оорца у белсј кошуљи, Гојко Надеждин, Младен Кнежевић-Трактор и 
ослоњен о ограду борац-курир. У белој блузи секретар Срескст ксмитета Љубин>е Ристо 
Милсшевић. кзји држи око руке америчксг шглота, до н.ега са машинком у руци

Симо Рааић а сези Пајо Скендер.

15. II 1945 — Ујутру ме је' пробудио четник. Се 
шга су била још тројица — високи и брадати као што 
их памтим, стајали су око пећи и гледали ме хладним 
непријатељским очима. Покушао сам да устанем, али 
су ии ноге отказале послушност. Уплашио сам се и 
скупио сву снагу воље, сву резервну енергију. Ноге 
нису хтеле да се помакну. Рекао сам стражару: „Тро- 
вање крви мора да се раширило из бубрега. Ноге су 
м.и пасализоване."

Уперио је пушку на мене. Двојица су ме повукла 
у усправан положај. Али ноге су ми биле круте и 
нисам могао да стојим. Спустили су ме.

Најзад ми је пало на памет да су они желели де 
умрем. Четнику је било свеједно. Нису га могли опту- 
жити да ме је напустио све док је имао моје мртвс 
тело уза се. Молио сам: „Ако желите да ме убијете. 
лупајте! Немојте на овакав начин."

Двојица људи су ме равнодушно гледали. Један је 
слегнуо раменима и рекао: „Што да не?“

18. II I  — Генерал (мисли на сусрет са Дражом 
ГЛихаиловићем — прим. п.) нам је рекао да су нам 
овде непријатељи око 500 усташа. До понде, они су 
натерани у бег и ми смо тријумфално наставили дг 
марширамо. ТО је било први пут откако смо са чет- 
ницима да они воде борбу.

* * *
Мај, 1945 — А сада седим у једном хотелу у 

Београду и завршазам овај Днезник. Хотел је преузе- 
ла америчка војна мисија код Тита. Носим чисту. 
кс-мплетну америчку војну униформу са сребрним е- 
полетама, први пута. Мисију је обавестила 15. америч- 
ка армкја да сам унапређен дан после искакања у 
Југославију.

Из савезничких авис-на нису пскакали само падо- 
бранци. Избациване су и вреће пуне новца — златних 
фунти. наполеондора. долара, леја. лева. динара. лира, 
здатних долара. Тај новац пристизао је падобранима 
Дражи Михаиловићу, заједно са оружјем. 1941 .1942. и 
1943. године. када су савезници 5лли накдоњени чет-

пичком покрету, коди су, у то време, преко радио 
станице ББС и штампе глорификовали.

На основу докумената може се са сигурношћу 
тврдити да је Михаиловићу дата снажнија подршка 
пропагандним средствима (нарочито 1941. и 1942.) и 
новчаним пошиЈБкама него ли у оружју и муницији 
Сеа* азиснима, о чему су се схаражи сфицири падо- 
бранци, новац је Д. М и х а и ло в и ћ у  достављан у разним 
(пре свега обавештајним) каналима преко Цариграда, 
Швајцарске и Ватикака. Новац је у Врховну четничку 
команду пристизао из три извора: од британске владе. 
југословенске избегличке владе у Лондону и од бога- 
тлх појединаца из окупиране Србије.

Постоје и три Ерсте докумената из којих се види 
ко, колико и када упућује новчане пошиљке.

У новембру 1941. (не наводи се тачан датум) ва- 
здухом односно палобранима. уз оружје, Енглези су 
послали 181 златну фунту и 4.556 долара. Друга по- 
шиљка отишда је подморницом крајем јануара 1942. 
Официри енглеске оЗавештајне службе. преко које је 
•Зила организована новчана помоћ, том приликом уру-
чкли су четницима 4.755.500 лира и 1.750 златних фун-
ти. Последња серија енглеских пошиљки ове врсте 
пристизала је у времену од маја до октобра 1943.

Енглези су послали током прве три године рата 
ову количину новца четет-гчкој Зрховној комакди:

1. италијанских лира 76.142.000
2. златних фунти 55.981
3. златних долара 5.000
4. ле.ја (румунских) 1,116.000
5. лева (бугарских) 2,051.400
6. долара америчких (папир) 144.833
7. динара 14,135.750
8. наполеона 3.015
Забележено је да се изгубио авион који је априла

месеца 1942. године преносио 8.000 златних фукти. 
Игхз гако, напсмиње ге да је у перис-ду мај-сктобар
1943. јављено је дз је изтубљена ова сума: златних 
фунти 1.29С. наполеона 500, лтгра 70.900, долара 22.73’/
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лева 4,487.000, леја 51.000 и динара 535.750. Било је 
разних аумши, али није ■жггерано начистац где се део 
овај новац.

Из докумената {југословенске избегличке владе у 
Лондону сазнајемо колику је суму новца она упутила 
Дражи Михаиловићу. Прва сума транспортована је у 
два авиона — каже се у шифрованом телеграму од 2. 
новембра 1941. године. У специјалним врећама падо- 
бранима је избачено 2.500 наполеона, 40.000 долара и
500.000 динара у банкнотама.

Пошто је новац приспео у Врховну команду, Миха- 
иловић пошиљаоцима овако одговара: „Новац при-
мљен, али  нама треба злато ји :долари.“

Избегличка влада у Лондону послала је Дражи 
Михаиловићу укупно ову количину новца:

1. италијанских лира 3,500.000
2. долара 54.000
3. леја ' 7,500.000
4. динара 500.000
5. енглеских фунти 40.000
6. наполеона 2.592
7. швајцарских франака 30.000
8. турских лира 41.660.66
Ево како је  гласио један од тих докумената избе- 

гличке владе:
„Докуменат бр. 5: Министарство финансија; Кра- 

љевине Југославије; Пов. бр. 112 12. јуна 1942; Лондон
Председништву владе — Лондон
Иа Стр. Пов. В. К. Број 464 од- 9. јуна 1942. 

обавјешћујете се да сам данас доставио чек у износу 
од 40.000 енглеских фунти а на адресу -Ш т§ Соттап- 
с1ег Р. Уеппег, 64 Вакег 51гее1, а у  вези решења 
седнице Министарског савета од 20 маја о. г.

Министар финансиЈа 
др. Ј. Шутеј с. р.

ЗАШТО СЕ ИГНОРИШУ 
ДОКУМЕНТИ

У последње време научницима и јавности постао је 
дсступа« еелжки брс!] архиваких довумената, како :са- 
зезничких (Американпи, Енглези и др), тако немачких 
и италијанских, посебно о деловању, сарадњи са не- 
пријатељем и судбини четничког покрета Драже Ми- 
хаиловића. Међутим, милиони примерака ткх драгоце- 
•них архивских докумената се игноришу или тенден-ј 
циозно се спомињу, иако је лако доћи до њих, а посеб- 
но их „заборављају" они који воде антијугословенску 
пропаганду, као што то чини четничка емиграција, која 
се ослања на моралну и материјалну подршку реакци- 
онарних, антикомунистичких, кругова у САД, СР Не- 
мачкој, Аустрији, Канади и у још неким другим зем- 
љама.

Већина која потхрањује агресивну четничку про- 
паганду и терористичке акције јесу држављани земаља 
у којима живе и раде, а уз њих су, прикривено, и по- 
једине званичне службе и званични појединци који се 
не либе да подстрекавају екстремисте против Југосла- 
вије, њеног друштве&ог уређења, демократских инсти- 
туција, посебно против равноправности југословенских 
народа и народности.

У таквим настојањима, поготво кад се повремено 
заоштре политички или међудржавни односи у свету, 
као што је то било у годинама хладног рата и непосред- 
но пссле тсга, долазе :до изражаја настојања да се ре- 
хабилитује четнички покрет (или усташки, свеједно) 
пссесно Дража Михаилсвзић и његсва великссриока. 
антикомунистичка идеологија, пгго се нуди у разним, 
сбкчно богато :::тсмљопнм публикацијама, које, 
има примера, финансирају и неке иностране ооаве- 
штајне службе или моћни појединци, који су се послр 
одласка или бекства из Југославије (уочи или после 
другог светског пата) обогатиЈ.и или заузели добоо 
стојеНе друштвене позиције у државама у којима бо- 
раве. ш

У серији таквих књига, спада и најновија, штам- 
пана у САД, под насловом „Патриота или издајник" 
(случај генерала Михаиловића). Књигу је издала и- 
здавачка кућа „Хувер инститјушн прес“ , Станфорд 
Јуниверсити, из Калифорније. Међутим, ту књигу, 
лансирану у јавности пре нешто више од годину дана.

написали су, опремили и уредили двсјица већ позна- 
тих антијугословенских писаца и пропагандиста чет- 
ничке идеологије. Први се зове Дејвид Мартин, који 
је у виду „есеја“ написао пола те књиге. Четници га 
зову Давид Мартиновић, ваљда из милоште. Под аме- 
ричким именом, и као амерички држављанин (канад- 
ског порекла) он је  често гост и на скуповима ек- 
стремнијих српских политичких организација у САД и 
у Канади, којима се придружује на годишњим скуп- 
штинама и у специјалним приликама, када оживи 
пропагандни рат против наше земље у нади да ће се 
четничка емиграција вратити у земљу. У  том „програ- 
му“ повратка у земљу, рецимо, на свакој годишњој 
скупштини Српске народне одбране рад се завршава 
ускликом председавајућег овим речима: „Идућа
скупштина у Београду“Ј

»ПАТРИОТА 
ИЛИ ИЗДАЈНИК«

Уредник књиге „Патриота или издајник" ј? др 
Милорад Драшковић, иначе шеф архива Хуверове 
институције у САД. Он је млађи син некадашњег 
југословенског министра унутрашњих послова, позна- 
тог по томе што је убрзо по завршетку I светског рата 
и стварања Југославије издејствовао доношење „Об- 
знане“ , државног прописа, којим се зачиње терор про- 
гив комуниста и других демократа и прогресивних 
организација. Милорад Драшковић је данас уредник 
емигрантског листа „Српска борба“ , који се издаје у 
Чикашу (СЛД). А  „Српска барба" је  орган емитрантоке 
организације Српски културни клуб „Свети Сава“ , чи- 
ји је шеф старији Милорадов брат Слободан Драшко- 
вић, који себе 'сматра одабраним „вођом српског на- 
рода“ .

„Српска борба“ ,се штампа у  око 2000 цримерака. 
Финансира се од претплате и прилога читалаца, а 
већим сумама од америчких антикомунистичких орга- 
низација с којима контактира шеф странке Слободан 
(шовинистички пропагира „Велику Србију“ ).

Милорад и Слободан Драшковић, на заједничкој 
гмигрантској и антијугословенској активности, делују 
одмах после завршетка другог светског рата прво у 
избегличким логорима у СР Немачкој, Аустрији и 
Италији (Слободан се као ратни заробљеник бави по- 
питиком и у то време оснива два националистичка 
„удружења" — прво под називом „Орпоки клуб", у  
Игалији, 1942. док је друго великосрпско „улружење“ 
пуштено као „Душан Силни“).

По доласку у САД 1947. године настављају анти- 
-југословенску активност, отворено нападајући народ- 
ноослободилачки покрет и друштвено уређење. На о- 
снову ставова које износи у својим књигама и пам- 
флетима, Слободан Драшковић се сматра предводни- 
ком десничарских екстремних великбсрпски^ органи- 
зација, а добар део наших исељеника, којима је по- 
зната Драшковићева активност, сматра да он у основи 
пропагира сћашистичка начела и идеје, којима се су- 
стротставља и прогресивном делу америчког јавног 
мнења. На таквом .курсу следи га његов брат Мило- 
рад, који исто тако ужива углед у антикомунистичким 
и антијугословенским круговима Америке. и који као 
и старији брат пише и издаје публикеције сличног 
садржаја.

У књизи „Патриота или издајник“ (случај генера- 
ла Михаиловића) чији је уредник Милорад Драхпко- 
вић, готово се на свакој страници ратни злочинац 
Михашговић спомиње у суперлативима, као што су 
„херој“ . „борац“ . „патриота“ , „савезник“ , „вођа“ и 
атично.

Ова је књига допуњено и проширено издање 
сличне публикације штампане још 1946. године у вре- 
ме хладног рата, а објављене исте године када је 
издкјнику Дражи Михаилсвићу сдржано :суђење, да- 
кле 1946. године, што се у најновијем издању не каже.

Повод првом издању, у време хладног рата, био је 
да се пласирају мишљења и ставови, претежно пропа- 
гандистички, у организованој акцији зачетој уочи са- 
мог суђења Дражи Михаловићу, али под фирмом тзв 
-фер суђења“ четничком генералу и „министру војске" 
југословеноке избегличке влпде у Лондону, иако га је 
та иста влада. под Черчиловим притиском. смекила са



министарског положаја. убрзо после Техеранске кон- 
ферендије, на којој су већали Стаљин, Рузвелт и 
Черчил. Тада је одлучено (крајем новембра 1943. годи- 
не) да се искључиво пружи војна помоћ и подршка 
Народноослободилачкој војсци .и партизанским одре- 
дима Југославије. Ту чињеницу су организатори про- 
дражиновске кампање у САД, 1946. игнорисали тиме 
што су га до краја, и безрезервно, третирали савезки- 
ком -л пријј Е-тељом. „борцем против сила Осовине", не 
уважавајући, ни у то време доступне документе о 
сарадњи четничког покрета, њихових команданата и 
њиховог генерала са окупатором и квинслинзима, же- 
ђу којима је најистакнЈтији био председник окупа- 
цијске владе у Србији, бивши генерал југословенске 
војске Милан Недић.

На жалост, ни у  'нај-апЕијој књизи, дакле, «и  после 
32 тодине нису узети у обзир новооткривени бројни 
документи сваком доступни па и ауторима књиге 
„Патриот или издајник".

БРОЈКЕ О СПАСЕНИМ 
АВИЈАТИЧАРИМА

Књига „Издајник или патриот", као и неке друге, 
које публикују неке америчке издавачке куће, додуше, 
уз сарадњу појединих српских екстремних емиграната, 
не саопштавају истину о броју спасених савезничких 
авијатичара за време другог светског рата на парти- 
занској и четничкој територији. На ту тему чак и не 
користе документа, свима доступна, већ изјаве поједи- 
наца које одговарају концепцијама врхова екстремне 
ежигрантске емиграције и њихових уредника „распо- 
ређених“ на утицајнија уредничка места у појединим 
издавачким предузећима. А  сви ти политички еми- 
гранти су, треба напоменути, амерички држављани, 
који организују и воде антијугословенску пропаганду, 
упркос врло добрим међудржавним, и пријатељским 
односима СФРЈ и САД.

Једна од тих је акција за подизање споменика 
Дражи Михаиловићу, тобоже у знак захвалности што 
су његови четници 1944. године спасавали америчке 
авијатичаре, који су искакали из оборених или оште- 
ћених бомбардера. У  складу са том организованом 
пропагакдсм и у  овој књизи се преузеличЕва брсј ави- 
јатичара које су спасле четничке јединице, а исто 
временб сумња у б-ројку сд 2000 — кслико ау а.вијати- 
чара спасле јединице НОВЈ и партизанских одреда.

Цитирамо: „У  покушају да умањи четнички до- 
принос савезничкој ствари (аутори књиге Д. Михаило- 
вића сматрају савезниксм — примедба писца) југосло- 
венска је влада у неколико махова протурала причу 
да су њене снаге биле задужене за спазавање око
2.000 америчких авијатичара, у поређењу са 500 аме- 
ричких авијатичара које је спасао генерал Михаило- 
вић“ .

Бројку од 2.000 не износи у својим документима 
само југословенска влада, како се ту цитира. Ту исту 
бројку наводе и амерички извори, који су се ослањали 
на документа а не на пропагандне констатације.

Представници Војниисторијсксг институ.га у Бео- 
граду изјавили су писцу ових редова да је на основу 
докумената утврћено да су партизански одреди и је- 
динице НОВЈ спасле више од 2.000 савезничких авија- 
тичара. Не спомињујући југословенске изворе, бројку 
од 2.000 спасених авијатичара од стране јединица 
НОВЈ наводе и два америчка писца. Амерички дипло- 
мата- и пуолициста Волтер Р. Робертс у књизи „Тито, 
МихаМловић и савезници 1941 — 1945“ каже да је на 
партизанској територији спасено две хиљаде саве- 
зшгчких авијатичара. Ту исту бројху наводи и Р. 
Харис Смит у књизи ОСС (о историјату америчке 
обавештајне службе за време рата у којој је посебап 
део посвећен активности ОСС у Југославији).

У биографији Рандолфа Черчила наводи се да је 
са територије Хрватске, Словеније, Босне и Хераего- 
виае и Црне Горе :цо средине 1944. годиие у Италиоу 
евакуисано нешто више' од хиљаду савезничких ва- 
здухопловаца. Овде се очигледно мисли на партизан- 
ску територију, јер прво организовано евакуисање са- 
везничких авијатичара са четничке територије чз Ср- 
бије почиње 9. и 10. аагуста 1944. год. (Додушг. нештс

раније, краЈем маЈа, заЈедно са члановима енглеских 
војних мисија које су напуштале Дражу Михаиловића 
евакуисано је и 29 савезничких авијатичара).

Веома је, међутим, индикативан докуменат из аме- 
ричке војне (ратне) архиве у коме се говори о спаса- 
вању савезничких авијатичара на Балкану, „првен- 
ствено у Југославији". У строго поверљивом докумен- 
ту Главног штаба медитеранског савезничког ратног 
ваздухопловства скреће се 13. јула 1944. године пажња 
на то колико се авијатичара налази у Југославији:

„Процењује се да се најмање 1.100 чланова посаде 
стратешког. војног ваздухопловствз спустило падобра- 
нима из оштећених авиона и да се сада налази у 
Југославији. Извештај'и показују да је многима од

• њих потребна лекарска помоћ ..
Занимљиво' Ј'е да се ова бројка истоветна са оном 

из биографије Рандолфа Черчила. И у једнсм и у 
другом извору спомиње се процена за првих шест 
месеци 1944. године.

Ако се зна да су четници спасли укупно 372 
америчка авиЈ'атичара и да је евакуација отпочела тек
9.' августа 'а завршила се 27. децембра исте те 1944 
године, онда се лако уочава да су током првих. шест 
месеци 1944. јединице НОВЈ и партизанских одреда 
спасли велику већину од споменутих 1100 авијатичара 
регистрованих у поверљивом документу Главног штаба 
медитеранског савезничког ратног ваздухопловства.

Док поједини публициети покушаваЈ'у да умањс 
напоре и резултате спасавањг савезничких авијатича- 
ра од стране НОЗЈ и партизанских одреда ЈугослаЕИ- 
је, истовремено надувавају број сапсених авијатичара 
на четничкоЈ' територији. То чине упркос доступном и 
прецизном документу XV америчке ваздухопловне ар~ 
мије који је потпигао пуковник Џорџ Крајгер, заме- 
ник команданта ове армије, (пилотирао је последњим 
транспортом када су 27. децембра из Бунара евакуиса- 
ни последњи савезнички ваздухопловци са четничхе 
територије). Тада је  са импровизоване писте у Бунару 
пребачено 20 савезничких авијатичара. Иако Ј'е бројка 
спасених на четничкој териториЈ'и сасвим прецизна 
(372 авијатичара) у књизи „Патриота или издајник“ на 
једном месту тврди се да је спасено 500 авијатичар? 
(страна 42.) а на другом 600 (страна 20.)

Ова бројка је  нема сумње исфорсирана да би се 
затим читаоцима ове књиге саопштило како су парти- 
зани спасли „неколико стотина савезничких авијати- 
чгра“ и кри том као извор цитирају брешуру добије«у 
у југословенском генералном конзулату у Сан Фран- 
ци|ску. Међутим, та брсшура о неколико стотина 
спашених савезничких војника (дакле не само авија- 
тичара) је докуменат кој'и говори о спасавању саве- 
зничких авијатичара и осталих војника на територији 
Словеније и Истре, коју су контролисали Народно 
ослободилачка војска и партизански одреди Словекије 
У  њој се документовано наводи да Ј'е у савезничке 
базе из Словеније и Истре током 1944. и 1945. преба- 
чено 800 савезничких војника и официра разних наци- 
оналности. Али се поименице наводи да су спасена 
тачно 303 авијатичара.

А.утори књиге сумњају и у овај списак од 303 
спасемих савезничких авијатичара, па кажу: „Брошу- 
ра садржи више од три стотине имена савезничких 
авијатичара и ратних заробљеника, које су спасли 
партизани... али се не каже колико њих су били 
звијатичари, а колико ратни заробљеници, пали у 
њихове руке док су се Немци повтачили".

МАТЕМАТИЧКЕ 
»ОПЕРАЦИЈЕ«

Истина је да је на словеначкој територији спасенс 
тачнс 303 авијатичара, а до бро.јке од 800 наводи се 
број спасених официра и војника из неколико саве- 
зничких армија који су или бежали из војних заро- 
бљеничких логора или су искакали из немачких (за- 
робЈБеничких) железничких транспортера и привреме- 
но се придруживали партизанским јединицама. Према 
томе. Немии се 1944. нису у Словенији повлачили и 
оставили за собом савезничке заробљенике.

Ове математР1чке ,.операније“ неопходне су аутори- 
ма књиге ..Латриота или издајник'4 зато да би кзвукли 
следаћк.; .,Докум.екат нагрвештава да број



америчких авијатичара, коде су спасли партизани, ве- 
роватно није био већи, а можда је  био и мањи — од 
броја које су спасли четници, упркос чињеници да су 
партизани добијали огромну помоћ од савезника и да 
су, теоретски, били у  бољем положају од четника то- 
ком дужег временског периода да се ангажују у  опе- 
рацијама спасавања“ ,

На страну то што се аутори књиге не питају зашто 
су савезници помагали партизане а не четнике (то би 
објашњење за америчку публику било незгодно по ау- 
торе). И наравно, пошто не могу да оспоре бројке, по- 
готово не оне из америчких извора (које и не спомињу) 
аутор Дејвид Мартин и уредник Мидорад Драшковић 
импровизују још један закључак:

„Упоредна процена партизанских операција спа- 
савања као и четничких не може се, међутим, напра- 
вити на једноставној бројчаној основи. Са становишта 
квалитета постојала је огромна разлика између тих 
двају операција. Четници су обожавали Американце 
као хероје и савезнике чак и онда када им је била ус- 
храћена савезничка помоћ (опет се не каже зашто је 
та помоћ била ускраћена — примедба писца) — док је 
Титов покрет сматрао Британце 'и Американце својим 
идеолошким непријатељем".

.После ове упрошћене али и тенденциозне конста- 
тације (јер треба имати „аргументе" за подизање спо- 
меника Дражи Михаиловићу испред Конгресне палате 
у Вашингтону) тврди се да еу . Михаиловићеве снаге 
спасавеле савезничке авијатичаре „после огорчених 
борби са немачким патролама у којима су четници 
имаши много повређених" (чиме се америчксм читаоцу 
жели сугерисати да су савезнички авијатичари падали 
ПЕртиззнима, тако рећи, право из не&а у наручје). По- 
том се тврди да партизани „нису имали мотивације да 
ризикују своје животе да би спасли животе америчких 
авијатичара“ , уз објашњење да је „комунистичко ру- 
ководство које је  преовладавало у великој већини 
партизанских јеДиница, гледало на Американце са ја- 
ком политичком мржњом . . . “

И, дабоме, онда следи још једна неисгина о томе да 
су партизани са већином савезничких авијатичара по- 
ступали „као са заробљеницима у кућном затвору... 
док су четници често остајали гладни да би нахранили 
спасене авијатичаре.“ То аутори говоре оглушујући се 
опет о документа. У једном америчком документу, јулв
1944. капетан Џ. Гудвин, шеф англоамеричке војне ми- 
сије при Главном штабу НОВ и партизанских одреда 
Словеније одаје савезничко признање и захвалност на 
спасавању и бризи за авијатичаре: „ ...  Користим ову 
прилику да се захвалим НОВ и партизанским одреди- 
ма Словеније и словеначком народу, који подржавају 
партизански покрет под воћством маршала Тита, на 
њиховој пажњи, љубазном поступању и њиховој ода- 
ности савезничкој ствари приликом транспортовања, 
храњења, смештаја и неговања рањених америчких 
летача, које су били оборили немачки агресори. Схва- 
та(м: и у  потауиоети рааумем жртве кс;.је чинмте да би- 
сте нашим летачима-*...

Нешто касније фебруара 1945. генерал-мајор Натан 
Ф. Твајнинг, главнокомандујући 15. америчке ваздухо- 
пловне армије, упутио је поруку свим бооцима НОВI 
у којој је поред осталог рекао:

„Жртвујући живст и оезбеп.ност ваших породица ви 
сте спасли на стотине живота наших ваздухопловацг 
дајући им храну, медицинску помоћ и смештај. Ишли 
сте миљама преко тешког терена река и планина, кроз 
кишу и блато, али сте увек довели наше ваздухопловце 
до сигурног места. Као врховни командант 15. америч- 
ке армије савезничког војног ваздухопловства изража- 
вам и у име очева и мајки мојих ваздухопловаца за- 
хвалност Америке за ваша храбра дела. —  Наша нај- 
боља захвалност, такође, је  упућена свима онима ксји 
су сахранили наше мртве и послали ми њихове личне 
ствари. Ваша храброст, патриоти, жо‘и сте деловали у 
озбиљној опасности не водећи рачуна о вашој сопстве- 
ној безоедности задобила је срца наших летача за вас 
и створила је поштовање за вас и вашу земљу“ . (Из 
енглеског војног листа „Победа" од 12. II. 1945'

Они који у разним публикацијама игнорипгу доку- 
мента у стању су да америчкој читалачкој публици сз- 
опште и овакву лаж: „Док су четници често остајали 
гладни да би нахранили спашене авијатичаре. парти-

зани нису показивали такву бригу“ . А  капетан Џ. Г у д -  
вин, шеф англоамеричке војие мисије, као да је заао 
да ће се једног дана суочити са оваквим тврдњама још 
јула 1944. годике је изјавио: „Разговарао сам са сваким 
америчким летачем који је  додирнуо словеначко тле, 
док сам са службом био овде, и сваки човек ме је оба- 
вестио да је од словеначких партизана имао најбољу 
негу и да се са њим најбоље поступало. Уверавтм вас 
да Је сваки наш човек у савезничком авиону, који ви- 
дите изнад вас, свестан ваше племените борбе за сло- 
бсду таротив немгчксг ссвајача и да се сваки чсвек 1«:- 
крено нада да ће пасти у руке парткзана ..

Из изјаве заменика XV америчке ваздухопловне 
армије пуковника Џорца Крајгера професору Јовану 
Марјансвићу читаоци су у протеклим наставцима овог 
фељтона уочили како су четници у појединим краје- 
вима пљачкали америчке авијатичаре и чак пуцали на 
њих док су се падобранима спуштали на земљу, да би 
их потом оробили, обезбеђујући себи на тај начин оде- 
ћу и обућу.

Ијјава америчког пуковника била је заснована на 
документима. Као заменик команданта ове арније 
чмао је прилику да прочита око 2.000 изјаза које су 
гпасени авијатичари дали својим војним властима у 
грекутку када су из Југославије били враћени у ваз- 
духопловне базе.

ПРОПАГАНДА ЗА СПОМЕНИК 
ДРАЖИ МИХАИЛОЗИЋУ

У  прилог подизања споменика Дражи Михаилови- 
ћу испред Конгресне палате у Вашингтону у кљизи 
„Патриота или издајник“ , а затим у разним четничким 
публикацијама износе се три главна „аргумента“ : први. 
који смо већ споменули, да је Дража Михаилсшић мал- 
тене ;спасао исти бро-ј »[»гјатичара као и партизани; на 
основу чега се извлачи закључак да је Дража Миха- 
иловић „патриота“ .

Међу остале „доказе“ да је он „патриота" презен- 
тира се факсимил текста и фотографија Драже Миха- 
иловића, кога су Немци за време окупације уценили са
100.000 немачких рајзсс марака у  злат.у, као и прича о 
гоме да је он 1941. године први организовао отпор не- 
пријатељу и тосоже се све време жестоко борио прс- 
тив окупатора.

Зашто су Немци уценили главу Драже Михаило- 
вића?

Врховни заповедник немачких трупа у Србији 
уценио је 21. јула 1943. године главу Драже Михаило- 
вића са 100.000 рајхс марака у злату. Та је  сума понут 
ђена ономе ко „доведе жива или мртва“ четничког во- 
ђу. Вест је објављена у окупаторсксм листу „Ново 
време", а истоветна сааржина штампана је  м на пссте- 
•шма са портретом Драже Михаиловића у униформи 
југословенског официра. То је било довољно да наве- 
дени писци тврде да је и Михаиловић „патриота“ и 
„херој“ . Пошто се искључиво баве антијугословенском 
пропагандом ших не занимају ни повод ни мотиви не- 
чачке уцене четничког вође.

Зашто су Немци свог тадашњег партнера у борбама 
аротив народноослободилачке војске уценили баш у 
јулу  1943. године, а не раније или касније?

Да би се што боље схватио тај окупаторски потез 
скренућемо прво пажњу на истраживање1 професорг 
цр Јована Марјановића о томе какву је тзв. спољну 
политику водио Михаиловићев покрет, иначе пун про- 
гивречности. На једној страни — каже др Марјановић, 
чотнички вођа држи везу и прима помоћ од Британа- 
ца, а на другој држи везу и прима помоћ од Немаца и 
Чталијана, против чијих армија се ти исти Британци 
Зоре; његов покрет одржава везу и ужива заштиту 
"вислиншке Недићеве владе а краљевска избегличка 
•злада у Лондону сматра га својим човеком и именује 
га министром војске (чак) и морнарице; четници се, за- 
гим, декларишу као заштитници српског народа од 
усташких злочина (местимично воде чарке са усташа- 
та и домобранима) а истовремено са усташама склапају 
Г-Лсразум и добијају од њлх бружје за борбу против 
партизана. итд.

— НАСТАВИЋЕ СЕ —
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истина о спасавању
НИН је уз помоћ докумената НОВЈ, 
савезничких војних архива и мисија 

установио да су партизани спасли 
више од 2.000 америчких и 

енглеских авијатичара који су 
падобранима иснакали из 

оштећених бомбардера у току 
другог светсног рата. 

Упркос овим чињеницама, у неким 
америчким публикацијама и у 

акцијама појединих политичара, 
некадашњих војника, којима дају 

подршку српске екстремнв 
политичке организације, пропагира 

се идеја да се испред Конгресне 
палате у ВаилЈнгтону подигне 

споменик Дражи Михаиловићу, 
зато што је тобоже спасавао 

америчке авијатичаре средином 
1944. године, када је  истовремено 

са немачним окупаторима потписао 
низ докумената о отвореној 

сарадњи.

Бсрци НОВЈ са америчким авијатичарем: у  пролеће 1944. г. борци Јужнохерцеговачког 
одреда спасли су деветорицу америчких ваздухопловаца. На слици: Љубица Карабего- 
вић. Славица Кујунџић. Драгица Куртсвић. Други ред одозго: Јово Ђсго, Гојко Ружић, 
непозиато име оорца у белпј ксшуљи, Гсјко Надеждин, Младен Кнежевић-Трактор и 
ослон»ен о ограду борац-курир. У белој блузи секретар Сресксг ксмитета Љубин>е Ристо 
Милситевић. ксји држи ско руке амгричксг пилота, до њега са машинком у руци

Симо Радић а сели Пајо Скендер.

15. II 1945 — Ујутру ме је пробудио четник. Се 
н»им су била још тројица — високи и брадати као што 
их памтим, стајали су око пећи и гледали ме хладним 
неприј атељским очима. Покушао сам да устанем, али 
гу г.ш ноге отказале послушност. Уплашио сам се и 
скупио сву снагу воље, сву резервну енергију. Ноге 
нису хтеле да се помакну. Рекао сам стражару: „Тро- 
вање крви мора да се раширило из бубрега. Ноге су 
ми парализоване."

Уперио је пушку на мене. Двојица су ме повукла 
у усправан положај. Али ноге су ми биле круте и 
нисам могао да стојим. Спустили су ме.

Најзад ми је пало на памет да су они желели де 
уирем. Четнику је оило свеједно. Нису га могли оату- 
жити да ме је напустио све док је т-тмзо моје мртвс 
тело уза се. Молио сам: ,Ако желите да ме убијете 
пуцајте! Немојте на овакав начин."

Двојица људм су ме равнодушно гдедали. Један је 
слегнуо раменима и рекао: „Што да не?“

18. III — Генерал (мисли на сусрет са Дражом 
Михаиловићем — прим. п.) нам је рекао да су нам 
овде непријатељи око 500 усташа. До понде, они су 
натерани у бег и ми смо три.јумфално наставили де 
марширамо. ТО је било први пут откако смо са чет- 
ницима да они воде борбу.

*  * «

Мај, 1945 — А  сада седим у  једном хотелу у 
Београду к завршазак овај Днезник. Хотел је преузе- 
ла америчка војна мисија код Тита, Носим чисту, 
кс-мплетну америчку војну униформу са сребрним е- 
полетама, први пута. Мисију је обавестила 15. америч- 
ка армкја да сам унапређен дан после искакања у 
Југославију.

Из савезничких авиона нису пскакали самс падо- 
бранци. Избациване су и вреће пуне новца — златних 
фуктк, наполеондора. долара, леја. лева, динара, лира. 
златних долара. Тај новац пристизао је падобракима 
Дражи Михаиловићу, заједно са оружјем. 1941 .1942. и
1943. године. када су савезнипР! били наклоњеки чет-

пичком покрету, који су, у то време, преко радио 
станице ББС и штампе глорификовали.

На основу докумената може се са сигурношћу 
гврдити да је Михаиловићу дата снажнија подршка 
пропагандним средствима (нарочито 1941. и 1942.ј и 
новчаним пошиљкама него ли у оружју и муницији 
Сем азиснима. о чему гу се сгарали сфицири падо- 
бранци, новац је Д. Михаиловићу достављан у разним 
(пре свега обавештајним) каналима преко Цариграда, 
Швајцарске и Ватикана. Новац је у Врховну четничку 
команду пристизао из три извора: од британске владе. 
југословенске избегличке владе у Лондону и од бога- 
тих поједикаца из окупиране Србије.

Постоје и три врсте докумената из којих се види 
ко, колико и када упућује новчане пошиљке.

У новембру 1941. (не наводи се тачан датум) ва- 
здухом односно падобранима, уз оружје, Енглези су 
послали 131 златну фунту и 4.556 долара. Друга по- 
шиљка отишла је подморницом крајем јануара 1942. | 
Официри енглеске обавештајне службе. преко које је ј  
Зила организована новчана помоћ, том приликом уру-
чили су четницима 4.755.500 лира и 1.750 златних фун-
ти. Последња серија енглеских пошиљки ове врсте 
ггристизала је у времену од маја до октобра 1943.

Енглези су послали током прве три године рата . 
ову количину новца четничкој Врховној команди: ј|

1. италијанских лира 76.142 000
2. златних фунти 55 931
3. златних долара 5.000 :
4. леја (румунских) 1,116.000
5. лева (бугарских) 2,051.400
6. долара америчких (папир) 144 893.јЈ
7. динара 14,135.750 н
8. наполеона 3.015 1 |
Забележено је да се изгубио авион који је априла

зглсеца 1942. год;же преносио 8.000 златних фукти- ...■|| 
И.2'13 тако, нејпстишл ге дг Је у  перис-зу мај-сктобаР^рј 
1943. јављено ;е да је изгубљена ова сума: златни* 
фунти 1.29С. наполеона 500. лира 70.900, долара 22.73' ,
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лева 4,487.000, леја 51.000 и динара 535.750. Било је 
разних оужши, али није .исгерано аачистац где се део 
овај новац.

Из докуиенагга зугсслсвенске избегличке владе у 
Лондону еазнајема колику је  суму новда она упутила 
Дражи Михаиловићу. Прва сума транспортована је у 
два авиона — каже се у шифрованом телеграму од 2. 
новембра 1941. године. У специјалним врећама падо- 
бранима је  избачено 2.500 наполеона, 40.000 долара и
500.000 динара у банкнотама.

Пошто је новац приспео у Врховну команду, Миха- 
иловић пошиљаоцима овако одговара: „Новац при- 
мљен, али иама треба -златс ји долари.“

Избегличка влада у Лондону послала је Дражи 
Михаиловићу укупно ову количину новца:

1. италијанских лира 3,500.000
2. долара 54.000
3. леја 7,500.000
4. динара 500.000
5. енглеских фунти 40.000
6. наполеона 2.592
7. швајцарских франака 30.000
8. турских лира 41.660.66
Ево како је гласио један од тих докумената избе- 

гличке владе:
„Докуменат бр. 5: Министарство фкнансија; Кра- 

љевине Југославије; Пов. бр. 112 12. јуна 1942; Лондон
Председништву владе — Лондон
На Стр. Пов. В. К. Број 464 од 9. јуна 1942. 

обавјешћујете се да сам данас доставио чек у износу 
од 40.000 енглеских фунти а на адресу-\\Гт§ С оттап- 
сЈег Р. Уеппег, 64 Вакег 81гее1, а у вези решења 
седнице Министарског савета од 20 маја о. г.

Министар финансија 
др. Ј. Шутеј с. р.

ЗАШТО СЕ ИГНОРИШУ 
ДОКУМЕНТИ

У последње време научницима и јавности постао је 
дсступан велики .брај архивоких докумената, како са- 
зезничких (Американци, Енглези и др), тако немачких 
и италијанских, посебно о деловању, сарадњи са не- 
пријатељем и судбини четничког покрета Драже Ми- 
хаиловића. Међутим, милиони примерака ткх драгоце- 
■них архивских докумената се игноришу или тенден-ј 
циозно се спомињу, иако је лако доћи до њих, а посеб- 
но их „заборављају“ они који воде антијугословенеку 
пропаганду, као што то чини четничка емиграција, која 
се ослања на м о р а лн у  и материјалну подршку реакци- 
онарних, антикомунистичких, кругова у САД, СР Не- 
мачкој, Аустрији, Канади и у још неким другим зем- 
љама.

Већина која потхрањује агресивну четничку про- 
паганду и терористичке акције јесу држављани земаља 
у којима живе и раде, а уз њих су, прикривено, и по- 
једине званичне службе и званични појединци који се 
не либе да подетрекавају екстремисте против Југосла- 
вије, њеног друштве&ог уређења, демократских инсти- 
туција, посебно против равноправности југословенских 
народа и народности.

У таквим настојањима, поготво кад ее повремено 
заоштре политички или међудржавни односи у свету. 
као што је то било у годинама хладног рата и непосред- 
но пссле тога, цолазе до иарзжаја настојањз да се ре- 
хабилитује четнички покрет (или усташки, свеједно) 
пссебно Дража Михаилсвић и његз.ва великссрпска. 
антикомунистичка идеологија, што се нуди у разним, 
еокчно оогато спремљеним публикацијама, каје, 
има примера, финансирају и неке иностране обаве- 
штаЈне службе или моћни појединци, који су се послг 
ЗДласка или бекства из Југославијг (• очи или после 
другог светског оата) обогатили или заучели добро 
стојеве друштвене позиције у државама у којима бо- 
раве.

У серији таквих књига, спада и најновија, штам- 
пана у САД, под насловом „Патриота или издајник“ 
хлучај генерала Михаиловића). Књигу је издала и- 

кућа „Хувер инститјушн прес“ , Станфорд
,'1™Шерс:4ТИ' из Калифорније. Међутим, ту књиту.

■ ансирану у јавности пре нешто више од годину дана.

написали су, опремили и уредили двојица већ позна- 
тих антијугословенских писаца и пропагандиста чет- 
ничке идеологије. Први се зове Дејвид Мартин, који 
је у виду „есеја“ написао пола те књиге. Четници га 
зову Давид Мартиновић, ваљда из милоште. Под аме- 
ричким именом, и као амерички држављанин '(канад- 
ског порекла) он је често гост и на скуповима ек- 
етремниЈ'их српских политичких организација у САД и 
у Канади, којима се придружује на годишњим скуп- 
штинама и у специјалним приликама, када оживи 
пропагандни рат против наше земље у нади да ће се 
четничка емиграција вратити у земљу. У  том „програ- 
му“ повратка у земљу, рецимо, на свакој годишњој 
гкупштини Српске народне одбране рад се завршава 
ускликом председавајућег овим речима: „Идућа
гкупштина у Београду"!

»ПАТРИОТА 
ИЛИ ИЗДАЈНИК«

Уредник књиге „Патриота или издајник“ јз др 
Милорад Драшковић, иначе шеф архива Хуверове 
институције у САД. Он је млађи син некадашњег 
југословенског министра унутрашњих послова, позна- 
тог по томе што је убрзо по завршетку I светеког рата 
и стварања Југославије издејствовао доношење „06- 
знане“ , државног прописа, којим се зачкње терор про- 
гив комуниста и других демократа и прогресивних 
организација. Милорад Драшковић је данас уредник 
емигрантског листа „Српека борба“ , који се издаје у 
Чикагоу (САД). А  „Срлска бсрба" =Ј'е орган емигрантске 
организације Српски културни клуб „Свети Сава“, чи- 
ји је шеф старији Милорадов брат Слободан Драшко- 
вић, који себе 'сматра одабраним „вођом српског на- 
рода“ .

„Сриска борба" ,се штампа у  око 2000 цримерака. 
Финансира се од претплате и прилога читалаца, а 
већим сумама од америчких антикомунистичких орга- 
низациЈ'а с којима контактира шеф етранке Слободан 
(шовинистички пропагира „Велику Србију“).

Милорад и Слободан Драшковић, на заједничкој 
гмигрантској и антијугословенској активности, делују 
одмах после завршетка другог светског рата прво у 
избегличким логорима у СР Немачкој, Аустрији и 
Италији (Слободан се као ратни заробљеник бави по- 
литиком и у то време оснива два националистичка 
,.улружења“ — првс под називсм „Српски клуб“ , у  
Италији, 1942. док је друго великоорпско „удружење“ 
пуштено као „Душан Силни“).

По доласку у САД 1947. године настављају анти- 
-југоеловенску активност, отворено нападајући народ- 
ноослободилачки покрет и друштвено уређење. На о- 
снову ставова које износи у сво.јим књигама и пам- 
флетима, Слободан Драшковић се сматра предводни- 
ком десничарских екстремних велшфсрпскизЈ органи- 
зација. а добар део наших исељеника, којима је по- 
зната Драшковићева активност, сматра да он у основи 
пропагира сћашистичка начела и идеје, којима "ее су- 
протставља и прогрееивном делу америчког јавног 
»иења. На таквом ;к,урсу следи га његов брат Мило- 
рад, који исто тако ужива углед у антикомунистичким 
и антијугословенским круговима Америке. и који као 
и старији брат пише и издаје публиквције сличног 
садржаја.

У књизи „Патриота или издајник“ (случаЈ' генера- 
ла Михаиловића) чији Ј'е уредник Милорад Драшко- 
вић, готово се на свакоЈ' страници ратни злочинац 
Михаилозић спомиње у суперлативима, као што су 
„херој“ , „5орац“ . „патриота", „савезник“ , „вођа“ и 
слично.

Ова је књига допуњено и проширено издање 
сличне публикације штампане још 1946. године у вре- 
ме хладног рата, а објављене исте године када је 
•издсјнику Дражи Михаиловићу сдржано (суђење, да- 
кле 1946. године, што се у најновијем издању не каже.

Повод првам издању, у време хладног рата, био је 
да се пласирају мишљења и ставови, претежно пропа- 
гандистички, у организованој акциЈ'и зачетој уочи са- 
’10г суђења Дражи Михаловићу, али под фирмом тзв 
„фер суђења" четничком генералу и „министру војске“ 
југословенске избегличке владе у Лондону, иако га је 
та иста влада, под Черчиловим притиском, сменила са



иинистарског положаја, убрзо после Техеранске кон- 
ференције, на којој су већали Стаљин, Рузвелт и 
Черчил. Тада је одлучено (крајем новембра 1943. годи- 
не) да се искључиво пружи војна помоћ и подршка 
Народноослободилачкој војсци и партизанским одре- 
дима Југославије. Ту ч и њ ен и ц у  су организатори про- 
дражиновске кампање у САД, 1946. игнорисали тиме 
што су га до краја, и безрезервно, третирали савезни- 
ком и приј&тељом, „борцем против еила Оссвине". не 
уважавајући, ни у то време доступне документе о 
сарадњи четничког покрета, њихових команданата и 
њиховог генерала са окупатором и квинслинзима, ме- 
ђ у  којима је најистакнутији . био председник окула- 
цијске владе у Србији, бивши генерал југословенске 
војске Милан Недић.

На жалсст, ни у  'најисвијој књизи, дакле, ни после
32 године нису узети у обзир новооткривени бројни 
документи сваком доступни па и ауторима књиге 
„Патриот или издајник".

БРОЈКЕ О СПАСЕНИМ 
АВИЈАТИЧАРИМА

Књига „Издајник или патриот", као и неке друге, 
које публикују неке америчке издавачке куће, додуше, 
уз сарадњу појединих српских екстремних емиграната, 
не саопштавају истину о броју спасених савезничких 
авијатичара за време другог светског рата на парти- 
занској и четничкој територији. На ту тему чак и не 
користе документа, свима доступна, већ изјаве поједи- 
наца које одговарају концепцијама врхова екстремне 
емигрантске емиграције и њихбвих уредника „распо- 
ређених“ на утицајнија уредничка места у појединим 
издавачким предузећима. А  сви ти политички еми- 
гранти су, треба напоменути, амерички држављани, 
који организују и воде антијугословенску пропаганду, 
упркос врло добрим међудржавним, и пријатељским 
односима СФРЈ и САД.

Једна од тих је акција за подизање споменика 
Дражи Михаиловићу, тобоже у знак захвалности што 
су његови четници 1944. године спасазали америчке 
авијатичаре, који су искакади из оборених или оште- 
ћених бомбардера. У  складу са том организованом 
прспггаидсм и у  овсд тсњизи се преузели-чава' б.рој ави- 
јатичара које су спасле четничке јединице, а исто 
времени сумња у бројку од 2000 — колико су авијати- 
чара спасле јединице НОВЈ и партизанских одреда.

Цитирамо: „У  покушају да умањи четнички до- 
принос еавезничкој стварк (аутори књиге Д. Михаило- 
вића сматрају савезниксм — примедба писца) југосло- 
венска је влада у неколико махова протурала причу 
да су њене снаге биле задужене за спасавање око
2.000 америчких авијатичара, у поређењу са 500 аме- 
ричких авијатичара које је спасао генерал Михаило- 
вић“ .

Б р о јк у  од 2.000 не износи у  својим документима 
само југословенска влада, како се ту цитира. Ту исту 
бројку наводе и амерички извори, који су се ослањалк 
на документа а не на пропагандне констатације.

П.релетавници Војнсисторијсксг иистигу.та у Еео- 
граду изјавили су писцу ових редова да је на основу 
дохумената утврћено да су партизански одреди и је- 
динице НОВЈ епасле више од 2.000 савезничких авија- 
тичара. Не спомињујући југословенске изворе, бројку 
од 2.000 спасених авијатичара од стране јединица 
НОВЈ наводе и два америчка писца. Амерички дипло- 
мата и иуолициста Волтер Р. Робертс у  књизи „Тито, 
МихаМловић и савезници 1941 — 1945“ каже да је на 
партизанској територији спаеено две хиљаде саве- 
знлчких авијатичара. Ту исту бројку наводи и Р. 
Харис Смит у књизи ОСС (о историјату америчке 
обавештајне службе за време рата у којој је посебап 
део посвећен активности ОСС у Југославији).

У  биографији Рандолфа Черчила наводи се да је 
са територије Хрватске, Словеније, Босне и Херцего- 
вине и Црне Гсре до срсдине 1944. годиае у Итзлију 
евакуисано нешто више од хиљаду савезничких ва- 
здухопловаца. Овде се очигледно мисли на партизан- 
ску територију, јер прво организовано евакуисање са- 
везничких авијатичара са четничке територије т*з Ср- 
бије почиње 9. и 10. августа 1944. год. (Дадушг:, нешто

раниЈе, крајем ма^а, зазедно са члановима енглеских 
војних мисија које су напуштале Дражу Михаиловића 
ева1суисано је и 29 савезничких авијатичара).

Веома је, међутим, индикативан докуменат из аме- 
ричке војне (ратне) архиве у коме се говори о спаса- 
вању савезничких авијатичара на Балкану, „првен- 
ствено у Југославији". У строго поверљивом докумен- 
ту Главног штаба медитеранског савезничког ратног 
ваздухопловства скреће се 13. јула 1944. године пажња 
на то колико се авијатичара налази у Југославији:

„Процењује се да се најмање 1.100 чланова посаде 
стратешког.војног ваздухопловства спустило падобра- 
нима лз  оштећених авиона и  да ее сада налази у 
Југославији. Извештаји показују да је многима од 
њих потребна лекарска помоћ . .

Занимљиво је да се ова бројка истоветна са оном 
из биографије Рандолфа Черчила. И у једнсм и у 
другом извору спомиње се процена за првих шест 
месеци 1944. године.

Ако се зна да су четници спасли укупно 372 
америчка авијатичара и да је евакуација отпочела тек
3. августа а завршила се 27. децембра исте те 1944 
године, онда се лако уочава да су током првих. шест 
месеци 1944. јединице НОВЈ и партизанских одредз 
спасли велику већину од споменутих 1100 авијатичара 
регистрованих у поверљивом документу Главног штаба 
медитеранског савезничког ратног ваздухопловства.

Док поједини публицисти покушавају да умањс 
напоре и резултате спасавање. савезничких авијатича- 
ра од стране НОВЈ и партизанских одреда ЈугослаЕи- 
је, истовремено надувавају број сапсених авијатичара 
на четничкој територији. То чине упркос доступном и 
прецизном документу XV америчке ваздухопловне ар- 
гдије који је потписао пуковник Џорџ Крајгер, заме- 
иик команданта ове армије, (пилотирао је последњим 
транспортом када су 27. децембра из Вунара евакуиса 
ни последњи савезнички ваздухопловци са четничхе 
територије). Тада је  са импровизоване писте у Бунару 
пребачено 20 савезничких авијатичара. Иако је бројка 
спасених на четничкој територији сасвим прецизна 
(372 авијатичара) у књизи „Патриота или издајник“ на 
једном месту тврди се да је спасено 500 авијатичарр 
(етрана 42.) а на другом 600 (страна 20.)

Ова бројка је нема сумње исфорсирана да би се 
затим читаоцима ове књиге саопштило како су парти- 
зани спасли „неколико стотина савезничких авијати- 
Ч Е ?а “  и при тсм као извоп цитирају брсшуру дсбијед1у 
у југословенском генералном конзулату у Сан Фран- 
циику. Међутим. та -брошура с не-колико стот-ина 
спашених сазезничких војника (дакле не само авија- 
тичара) је  докуменат који говори о спасавању еаве- 
зничких авијатичара и осталих војника на територији 
Словеније и Истре, коју су контролисали Народнс 
ослободилачка војска и партизански одреди Словекије. 
У њој се документовано наводи да је у савезничке 
базе из Словеније и Истре током 1944. и 1945. преба- 
чено 800 савезничких војника и офицкра разних наци- 
оналности. Али се поименице наводи да су спасена 
тачно 303 авијатичара.

А.утори књиге сумњају и у овај списак од 303 
спасених еавезшгчких авијатичара, па калсу: „Брошу- 
ра садржи више од три стотине имена савезничких 
авијатичара и ратних заробљеника, које су спасли 
партизани... али се не каже колихо њих су били 
звијатичари, а колико ратни заробљеници, пали у 
њихове руке док су се Немци повпачили".

МАТЕМАТИЧКЕ 
»ОПЕРАЦИЈЕ«

Истина је да је ка словеначкој територији спасенс 
тачно 303 авијатичара, а до бројке од 800 наводи се 
број епасених официра и во.јника из неколико саве- 
зничких армија који су или бежали из војких заро- 
бљеничких логора или су искакали из немачких (за- 
робљеничких) железничких транспортера и привреме- 
но се пркдруживали партизанским јединицама. Према 
томе. Немпи се 1944. нису у Словенији повлачили и 
оставили за собом савезничке заробљенике.

Ове математичке „операције" неопходне су аутори- 
ма књкге . ЈТатриота илк издајн.ик“ зато да би извуклк 
следаћк зз.кључ!!к: „Докукенат наговештава да број'



амеркчклх авијатичара, које су спасли партизани, ве- 
роватно није био већи, а можда је  био и мањи —  од 
броја које су спасли четници, упркос чињеници да су 
дартизани добијали огромну помоћ од савезника и да 
су, теоретски, били у  бољем положају од четника то- 
ком дужег временског периода да се ангажују у опе- 
рацијама спасавања".

На страну то што се аутори књиге не питају зашто 
су савезници помагали партизане а не четнике (то би 
објашњење за америчку публику било незгодно по ау- 
торе). И наравно, пошто не могу да оспоре бројке, по- 
готово не оне из америчких извора (које и не спомињу) 
аутор Дејвид Мартин и уредник Милорад Драшковић 
импровизују још један закључак:

„Упоредна процена партизанских операција спа- 
савања као и четничких не може се, међутим, напра- 
вити на једноставној бројчаној основи. Са становишта 
квадитета постојала је огромна разлика између тих 
двају операција. Четници су обожавали Американце 
као хероје и савезнике чак и онда када им је била ус- 
зраћена савезничка помоћ (опет се не каже зашто је 
та помоћ била ускраћена — примедба писца) — док је 
Титов покрет сматрао Британце 'и Американце својиг’ 
идеолошким неприј атељем".

После ове упрошћене али и тенденциозне конста- 
тације (јер треба имати „аргументе" за подизање спо- 
меника Дражи Михаиловићу испред Конгресне палате 
у Вашингтону) тврди се да су . Михаиловићеве снаге 
спасавеле савезничке авијатичаре „после огорчених 
борби са немачким патролама у којима су четници 
имаош много лсаређених" (чиме се америчксм читаоцу 
жели сутерисати да су савезнички авијатичари падали 
партизаиима, тако рећи, право из не5а у најручје). По- 
том се тврди да партизани „нису имали мотивације да 
ризикују своје животе да би спасли животе америчких 
авијатичара", уз објашњење да је  „комунистичко ру- 
ководство које је преовладавало у великој већини 
партизанских јединица, гледало на Американце са ја- 
ком политичком мржњом .

И, дабоме, онда следи још једна неистина о томе да 
су нартизани са већином савезничких авијатичара по- 
ступали „као са заробљеницима у  кућном затвору... 
док су четници често остајали гладни да би нахранили 
спасене авијатичаре.“ То аутари говоре оглушујући се 
опет о документа. У једнрм америчком документу, јула
1944. капетан Џ. Гудвин, шеф англоамеричке војне ми- 
сије при Главном штабу НОВ и партизанских одреда 
Словеније одаје савезничко признање и захвалност на 
спасавању и бризи за авијатичаре: .. Користим ову
прилику да се захвалим НОВ и партизанским одреди- 
ма Словеније и словеначком народу, који подржавају 
партизански покрет под воћством маршала Тита, на 
њиховој пажњи, љубазном поступању и њиховој ода- 
ности савезничкој ствари приликом транспортовања, 
храњења, смештаја и неговања рањених америчких 
летача, које су били оборили немачки агресори. Схва- 
там и у  пстунсати разумем ж:ршве ксгје чинмте да би- 
сте нандам летачима"... _

Нешто касније фебруара 1945. генерал-мајор Натар 
Ф. Твајнинг, главнокомандујући 15. америчке ваздухо- 
пловне армије, упугио је поруку свим борцима НОВЈ 
у којој је поред осталог рекао:

..Жртвујући живст и безбепност ваших породица ви 
сте спасли на стотине живота наших ваздухопловацг 
дајући им храну, медицинску помоћ и смештај. Ишли 
сте миљама преко тешког терена река и планина, кроз 
кишу и блато, али сте увек довели наше ваздухопловце 
до сигурног места. Као врховни командант 15. америч- 
ке армије савезничког војног ваздухопловства изража- 
вам и у име очева и мајки мојих ваздухопловаца за- 
хвалност Америке за ваша храбра дела. — Наша нај- 
боља захвалност, такође, је упућена свима онима којк. 
су сахранили наше мртве и послали ми њихове личне 
ствари. Ваша храброст, патриоти, који сте деловали у 
озбиљној опасности не водећи рачуна о вашој сопстве- 
ној безоедности задобила је срца наших летача за вас 
и створила је поштовање за вас и вашу земљу“ . (Из 
енглеског војног листа „Победа" од 12. II. 1945)

Они који у разним публикацијама игноришу доку- 
кента у стању су да америчкој читалачкој публици са- 
°пште и овакву лаж: „Док су четници често остајали 
гтадни да би нахранили спашене авијатичаре. парти-

зани нису показивали такву бригу". А  капетан Џ. Гуд- 
вин, шеф англоамеричке војне мисије, као да је  знао 
да ће се једног дана суочити са оваквим тврдњама још 
јула 1944. године је изјавио: „Разговарао сам са сваким 
америчким летачем који је  додирнуо словеначко тле. 
док сам са службом био овде, и сваки човек ме је оба- 
вестио да је од словеначких партизана имао најбољу 
негу и да се са њим најбоље поступало. Уверавтм вас 
да је сваки наш човек у савезничком авиону, који ви- 
дите изнад вас, свестан ваше племените борбе за сло- 
бсду таротив немач-ког ссвајача и да се јсваки човек -ис- 
крено нада да ће пасти у руке парткзана ..."

Из изјаве заменика XV америчке ваздухопловне 
армије пуковника Џорџа Крајгера професору Јовану 
Марјансвићу читаоци су у протеклим наставцима овог 
фељтона уочили како су четници у  појединим краје- 
вима пљачкали америчке авијатичаре и чак пуцали на 
њих док су се падобранима спуштали на земљу, да би 
их потом оробили, обезбеђујући себи на тај начин оде- 
ћу и обућу.

И^јава америчког пуковника била је заснована на 
документима. Као заменик команданта ове армије 
чмао је прилику да прочита око 2.000 изјава које су 
спасени авијатичари дали својим војним властима у 
трекутку када су из Југославиј’е били враћени у ваз- 
духопловне базе.

ПРОПАГАНДА ЗА СПОМЕНИК 
ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ

У прилог подизања споменика Дражи Михаилови- 
ћу испред Конгресне палате у Вашингтону у књизи 
„Патриота или издајник", а затим у разним четничким 
публикацијама износе се три главна „аргумента“ : први, 
који смо већ споменули, да је Дража Михаиловић мал- 
тене апасао ис-ти број авиуаггичара као и партизани; на 
основу чега се извлачи закључак да је Дража Миха- 
иловић „патриота“ .

Међу остале „доказе" да је  он „патриота" презен- 
тира се факсимил текста и фотографија Драже Миха- 
иловића, кога су Немци за време окупације уценили са
100.000 немачких рајх?с марака у зладу, {као и прича о 
гоме да је он 1941. године први организовао отпор не- 
пријатељу и тобоже се све време жестоко борио про- 
гив окупатора.

Зашто су Немци уценили главу Драже Михаило- 
вића?

Врховни заповедник немачких трупа у Србији 
уценио је 21. јула 1943. године главу Драже Михаило- 
вића са 100.000 рајхс марака у злату. Та је сума пону- 
ђена ономе ко „доведе жива или мртва“ четничког во- 
ђу.' Вест је објављека у окупаторсксм листу „Ноео 
време“ , а иггавегаа гсађржина штампана је  «  на посте- 
■)има са портретом Драже Михаиловића у унифо^Мп 
југословенског официра. То је  било довољно да наве- 
цени писци тврде да је и Михаиловић „патриота“ и 
„херој". Пошто се искључиво баве антијугословенском 
пропагандом њих не занимају ни повод ни мотиви не- 
чачке уцене четничког вође.

Зашто су Немци свог тадашњег партнера у борбама 
аротив народноослободилачке војске уценили баш у 
јулу 1943. године, а не раније или касније?

Да би се што боље схватио тај окупаторски потез 
скренућемо прво пажњу на истраживање1 професора 
др Јована Марјановића о томе какву је тзв. спољну 
политику водио Михаиловићев покрет, иначе пун про- 
гивречности. На једној страни — каже др Марјановић, 
четнички вођа држи везу и прима помоћ од Британа- 
ца, а на другој држи везу и прима помоћ од Немаца и 
Италијана, против чијих армија се ти исти Британци 
Зоре; његов покрет одржава везу и ужива заштиту 
"вислиншке Недићеве владе а краљевска избегличка 
влада у Лондону сматра га својим човеком и именује 
га министром војске (чак) и морнарице; четници се, за- 
гим. декларишу као заштитници српског народа од 
усташких злочина (местимично воде чарке са усташа- 
ча и домобранима) а истовремено са усташама склапају 
спсразум и добијају од њлх бружје за борбу против 
чартизана, итд.

— НАСТАВИЋЕ СЕ —
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истина о спасавању
У таквог партнера Немци немају поверења погото- 

во што он од почетка окупације води двоструку поли- 
гику: ч ш  з'е ртигао на Равау гору повезује- се са Ми- 
ланом Недићем, који о свему обавештава окупатора, 
затим већ у јулу  започињу први контакти са Немцима, 
у августу преко агената 'јавља се Енглезима, крајем 
септембра уепоставио је  радасо-везу :са иабеглигаксим 
владскм, а у том истом месецу водио је разговоре са 
Титом, с тим што су партизани и четници, заједно од 
21—23. ееогембра, давие, свдмак. поале оусрета у  Стру- 
ганику, напали Крушевац и Шабац. Убрзо Д. Михаило- 
вић у Дивцима лично преговара са немачким потпу- 
ковником Когардом и упорно од њега тражи оружје за 
борбу против партизана.

Наравно да Немци све време зазиру од њега, — 
неповерљиви су и са историјско традиционалног стано- 
випгга -—  иако у  1943. години, када уцењују .његову 
главу, са четницима заједнички изводе операције ггро- 
тив НОВЈ (рецимо битка на Неретви и друге).

Та неповерљивост према Михаиловићу повећала се 
. нарочито онда када је Немцима запретила опасност од 
савезничког искрцавања. на напху обалу и посебно уочи 
капитулације Италије 1943. године. Тада је Михаило- 
вић јбио (активан из више разихста о чему ј.е радам-ве- 
зом кореспондирао како са Енглезима тако и са избег- 
личком владом у  Лондону. Међутим, Немци су хитро 
дешифровали његове депеше и из њих сазнали Миха- 
иловићеве намере да се придружи савезницима уколи- 
ко се искрцају на Јадранску обалу. Охрабрен од бри- 
танске обавештајне службе да сарађује са италијан- 
ским окупатором како би се „кад куцне час“ дограбио 
целокупног италијанског наоружања (изјава С. В. Беј- 
лија, шефа енглеске мисије код четника) Михаиловић 
је правио планове да ослободи те делове обале и да ее 
придружи савезницима. Немци су све то на време саз- 
навали, па им. се с тога никако. још од почетка, није 
допала отворена четничко-италиј анска сарадња, због 
чега су протестовали и код Мусолинија, и код итали- 
јаазске.-Врховае кометвде.. -

. ’ ; Како то. поставиће се логично питање, да немачка 
војска ткели да сарађује са Дражом Михаиловићем, ту  

„сарадњу и практишм реализује са четничким коман- 
дантима на терену. а истовремено немачки командант 
у  Србији уц§њује' шефа четничког покрета?

-С ." Из докумената, на које у својој најновијој књизи 
“указује прбф. др Марјановић, сазнаје се да су немачкп 

.--полицијски. посебно СС врхови у окупираној Србији 
били Оротив било какве сарадње са четницима, и њи- 
хов је’ утицај свакако превагнуо када је јула 1943. го- 
дине од.тучено да се уцени Дража Михаиловић, који је 

'Гизврдавао да се као Недић, Љотић, К. Пећанац и други 
'  најдиректније стави у окупаторску службу. Међутим. 

одређени немачки војни крутови и Канарисов Абвер 
(војна полиција) и пре ове уцене и каеније контакти- 
рали су и сарађивали са Д. Михаиловићем, тако.да су 
већ у јесен 1943. године дошли .и до писаних уговора о 
сарадњи између Немаца и четника у борби против 
НОВЈ. ' - • '

НА ОКУ НЕМАЧКИХ АГЕНАТА
Тај отпор врхова немачке СС полиције*у'Србији 

према Михаиловићу вуче корена још од ран^је, из до-
сијеа којег су они водили, о југословенским обавештај- 
ним официрима. међу којима се налазио и четнички 
вођа.- Н&мци су. на :пр-имер. знали. како је то установис

др Марјановић, да је Д. Михаиловић годинама учество- 
вао у  ххрипремама за .свргавање проосовинског режима 
кнеза Павла и намесништва. Био је, исто тако, један 
од виших официра који је разрађивао идеје о. војнич- 
ком отпору силама Осовине у рату и случају окупације 
о чему је  разговарао и расправљао са представницима 
гнглеске обавештајне службе, што није измакло не- 
мачким агентима, који су несметано вршљали по Бео- 
граду, почев од Стојадиновићеве владе.

Пошто ае заатленила архиву Југословенсже краивев- 
ске војске окупаторска полиција имала је као на длану 
сва обавештења из досијеа Драгољуба Драже Миха- 
иловића, као и појединости о његовоЈ активности као 
вој' н о г  аташеа у Софији и касније у Прагу. Могли су 
да сазнлју и о његовом обавештајном раду у Обавеш- 
таџном одељењу Генершпптаба Југословенске шраљев- 
ске вајске.

Немачка СС полиција држала га Ј"е за пробритан- 
ског човека и није хтела у њега да верује. Појединци, 
ц^едставници немачке војске, који су желели с њим да 
сарађују, знајући да је  националиста и информисани о 
његовом демагошком иступању да се од ратних страхо- 
та „сачува и спасе српски народ“ (ма да су тај исти на- 
род четници истребљивали —  клали или слали у не- 
мачке и домаће логоре) истрајали су на томе да четни- 
ке искористе у борби против НОВЈ.

Дакле, међу Немцима је долазило до неслагањ"а да 
ли прихватити или не прихватити сарадњу са Дражом 
Михаиловићем.

—  Немци нису били склони тајној Михаиловићевој 
сарадњи, каже др Марјановић. Таква врста „тактизи- 
рања“ њима је била страна, па зато стално настоје да 
Михаиловића изведу на чистину, у  ствари да га одвоје 
од британског утицаја и упрегну у сзоја кола. Стога 
Немци повремено заоштравају свој однос према чет- 
ницима Драже Михаиловића, а понекад попуштају, 
при чему, као што се види, нису јединствене ни све 
немачке јединице ни службе.

Као што нису биле ни јула 1943. године када су 
објавили јавну уцену главе Драже Михаиловића. Ни 
пре ни после тога они Михаиловићу нису веровали као 
што ни он њима није веровао. „Једни другим неће ве- 
ровати ни до краја рата, али ће увек настојати да ис- 
ксрисге Језјни друге. Њих непрекивдко коаја нужда — 
устанак (партизана — примедба п.) који неће ни једни 
ни друти, иако са различитих позиција и са различи- 
тим мотвима... ЈНемачка обавештајна служба при 
Команди СрбиЈ'е упорно настоји да се повеже са Ми- 
хаиловићем 'л његовим снагама. Овај одсек Абвера не 
обазире се у почетку много на то што је немачка по- 
лициЈ'а (Гестапо и СС) против: сваке везе са национали- 
стима. Представници Абвера. у Србији сматрају, логич- 
но, да могу одвој’ити снаге Д. Михаиловића од устанич- 
ких партизанских снага, и на тај начин неутралисати 
устанак у Србији. Ово Ј‘ е гледиште нарочито заступао 
капетан Абвера Јозеф Матл, професор славистике на 
Универзитету у  Грацу (Аустрија). ..  У  великој истори- 
ји Абвера, коју је написао веома добро обавепггени не- 
мачки писац Герт Бухајт, тврди се да је идеју за не- 
мачке преговоре са „националистичким одредима" дао 
сам шеф Абвера адмирал Канарис на једном официр- 
ском саветовању у Атини. непосредно после немачк.е 
окупације балканских земаља“ (Из књиге ,Дража Ми- 
хаиловић између Британаца и Немаца“ . аутора др Ј. 
М арЈ 'ановића).

Крај




