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Н О11СЕ Е П ЕШЕ11 $ГШСОНТВШ Ц ВНЕННЕВО
1 М1М18ТК1 С1АГ4О Е К1ВВЕМТКОР РКЕ8Е1ЧТ1 А1 СО1ХО01Л О1ЈКАТ1 СПЧСШЕ ОКЕ

ДУЋЕ

БРЕНЕР, 2. Дуће, 
праћен од Министра 
спољних послова Грофа 
Ћана, Шефа Главног 
Генералштаба Генерала 
Каваљера, Кнеза Биз- 
марка амбасадора на 
Хвириналу и амбасадо- 
јра Италије у Берлину 
'Алфијери-а стигао је 
јутрос специјалним во- 
зом на Бренер.

. У 10.15 стигао је воз 
Фиреров, праћен од Ми- 
нистра спољних посло- 
ва Фон Рибентропа, 
Фелдмаршала Кајтела, 
Доктора Дитриха и дру- 
гмм функцеонерима. Са- 
станакДуће-а иФирера, 
којима је један одред 
одао војне почасти, био 
је нарочнто срдачан. 
Затим је услиједио дуги 
равговор у салонским 
колима.

Овом првом разгово- 
ру услиједио је и дру- 
ги у присуству Грофа 

Ћана и Фон Рибентро- 
па, па су доцније при- 
суствовали Генерал Ка- 
ваљеро и Фелд Маршал 
Фон Кајтел.

Разговори су трајали 
пет сати.

Затим је послужен 
ручак, послије кога је 
Фирер огпутовао за 
Њемачку опростивши 
се срдачно са Дуће-м, 
који је доцније пошао 
возом за Болцано на 
аеродром. И ако је до- 
лазак Дуће-а био у Бол- 
цано ненадан, сво се 
грађанство нашло на 
улицама поздрављајући 
га одушевљено.

На аеродром је Дуће, у 
ваздухопловном одије- 
лу, преузео лично у- 
праву аероплана са ко- 
се праћен од Грофа Ћа> 
на, Генерала Каваљера 
и Генерала Пикола, по- 
слије два сата лета, 
спустио у Рим на аеро- 
дром Литорио.

Вгеппего 2. — II Бисе, 
ассотра^паЕо с!а1 М1т- 
$4го Де§Н АНап Ез1еп 
Соп1е Сјапо, Ца1 Саро т 
81а(о Ма^Јоге ОепегаЈе 
^епегак Сауа11его, да1 
Рппсјре В18тагк де11а 
Атћа$с1аМ сН Оегтапја 
рге$$о П (2и1ппа1е е На 
1’ Атћа$с1а1оге сГ ИаНа а 
ВегНпо АШеп, 2шп1о 
$1атапе ш 1гепо $рес!а1е 
а Вгеппего.

АИе оге 10.15 е §шп(о 
Н 1гепо де1 Еићгег сће 
ега ассотра^паЕо <1а1 
М1П1$1го Не^Н АНап Е$1е- 
п уоп К1ђћеп1гор, с1а1 
РеШ Маге$с1а11о КеНе1, 
<1а1 ВоМогХБ1е1г1с11 е да 
аШ Типхјопап.

V јпсопТго 1га П Бисе 
ес! Н Рићгег, ај циаН ип 
гераНо агтаТо ћа ге$о

7 Реви трупа на Цетнњу у присуству Високог Комесара
Еа под1а 1е11е (гирре а СеНЈдпе а11а ргеееега №1’ АИе СоттЈззапо

У присуству Високог Цивил- 
ног Комесара Њ. Е. Г. Мацо- 
линија, који се вратио из Ита- 
лије, гдје је био да решава 
важна питања која се односе 
на Ц. Гору, приликом дана 
Статута, била је свечана па- 
рада италијанске оружане силе, 
која се налазила на Цетињу, 
пријестолници поносних Црно- 
горских Брда.

Сви грађани Цетиња прису- 
ствовали су и испунили широ- 
ку улицу у којој су се биле 
постројиле италијанске војне 
јединице.

Међу грађанством падао је 
у очи велики број угледних 
црногораца који су дошли из 
околних села а који су били 
обучени у националној ношњи.

Заставе италијанске као и 
црногорске китиле су све при- 
ватне и друге грађевине.

Високи Комесар дочекан је 
од италијанских војних власти 
и од угледних личности црно- 
горских и галијанскнх, међу 
којима је било и преставника 
свију цркава и присуствовао 
је паради са трибине која је 
за ову прилику и подигнута, 
Када је командант дивизије 
„Месина“ која се налази у 
Црној Гори генерал Тући пре- 
гледао поједине војне одреде, 
почело је дефиловање одреда 
у чврстим беспрекорним редо- 
вима, уз звуке музике, који су 
извели су парадни „Римски 
Корак".

Пролазак трупа са симпати- 
јама је пратило грађанство, 

^Н опоп тПИап, е $1а(о 
рагНсо1агтеп1е согсНа1е. 
фшпсћ ћа ауиТо 1ио§о 
пе!1а уећига $а!опе Де1 
Тгепо Је1 Бисе ип 1ип§о 
С0110ЦШ0.

А чиезТа рпта соп- 
уегзагјопе е ве^иИо ип 
пиоуо соПоцшо сш $опо 
$1аН рге$епН 1 МЈт$(п 
СопТе С1апо е уоп К1ћ- 
ћепТгор. 8иссе$$1уатеп- 
1е $опо $:аН рге$епН 11 
Оепега1е СауаПего ед Н 
РеШ Маге$сЈа11о уоп Ке1- 
1е1.

I со11оцш 8опо ПигаН 
сотр1е$$1Уатеп1е стцие 
оге.

На ро1 ауиТо 1ио§о ипа 
гарТа со!аг1опе. Оитсћ 
11 Рићгег е прагШо рег 
1а Оегтата Норо ип сог- 
сНа1е 8а1и1о соп П Бисе,

које се јошт један пут пока- 
зало одушевљено војском фа- 
шистичке Италије.

Чврсти одреди Милиције, 
пјешадије, мотОциклиста, арти- 
љерије, ауто колоне, пролазили 
су у савршеном реду, поздрав- 
љени од народа са чистим о- 
сјеђајима симпатије која се по- 
новила кадаје Високи Комесар 
напустио трибину.

Истога дана овакве манифе- 
стације поновиле су се у свим 
центрима Црне Горе.

СЈЕЋАЊЕ НАРОДА НА 
КРАЉА ИМПЕРАТОРА

А±>, Е. Високи Комесар упу- 
тио је Генералу Првом Ађу- 
танту Њ. В. Краља Импера- 
тора сљедећу депешу:

Народ црногорски на данаш- 
њој свечаности, окупио се око 
побједоносне и ослободилачке 
Војске талијанске и поновио 
оданост Њ. В. Краљу Импера- 
тору. Био бих Вам захвалан 
Екселенции, да будете тумач 
тих осјећаја код Великог Вла- 
дара.

Високи Комесар 
Мацолини

Н>. В. Краљ и Цар овако је 
одговорио;

Особито захваљујем Вама 
и црногорском народу на 
дивном сређању.

Виктор Емануел

11 циа!е а $иа уоИа 6 
рагШо рег ВоЈгапо доуе 
е сН$се$о На1 Тгепо рег 
гесаг$1 аП’ аегорогТо.

Рег циапТо 1’ аггјуо Де1 
Висе а Војхапо То$$е 
$1а1о 1тргоууј$о, ТиНа 1а 
ророЈаггопе $1 гјуег$ауа 
1ип§о 1е $1гаНе $а1и(ап- 
Но1о соп арра$$1опа1е еп- 
1и$1а$Нсће (Нто$Н*ах1от 
(Н ГеНе.

А11’ аегорогТо П Бисе 
тНоззауа 1а Ш1а сН уо1о 
е ргепНеуа рег$опа1теп- 
1е П рНоТа^Јо (Н ип 
аегор1апо со1 циа1е, ас- 
сотра^паТо На1 СопТе 
Схапо, с!а1 Оепега1е Са- 
уаПего е да1 ОепегаЈе 
Рпсо1о, Норо дие оге (Н 
пау12ах1опс аегеа аНег- 
гауа а Рота а1 сатро 
Де1 ЦКопо.

СЕГГКјМЕ, АПа ргебепха 
с!е11 Аћо Сошпнббапо СЈуПе, 
ЕссеПепха МаггсНпђ 1огпа1о 
даП’ ћаПа оуе зј ега гесаЈо 
рег 1а ЈгаћагЈопе дј јтрог- 
1апб циезћот пдиагдапћ П 
МопЕепе^го, ћа ауи1о 1ио§о 
пе11а !аиз1а оссазјопе с!е11а 
псоггепга с!е11а (ез1а деПо 
51а1и1о, ипа 8о1еппе габзе^па 
деј герагћ сЈеПе Рогге Аг- 
та1е ПаПапе сНзк)саћ пе!1а 
сарћа1е де1 Пего роро!о 4е11а 
Моп1а§па №га. Ца роро- 
1ахЈопе с11 СеНЈ^пе ћа рге- 
зепгјак, 1а тапИе^ахЈопе 
зсћЈегапсЈозЈ т сотраНе аН 
аЈ таг§тј с!е1 ^гапде уја!е 
сће аНгауегза 1а с!ћа е 1ип§о 
П циа!е 81 егапо аШпеаСе 1е 
(гирре. №11а ЕоНа тазза 
зрјссауапо ј со$1итј сагаг- 
1епзћсј <П по1ађШ §шпћ 
дај раез1 хпстј рег а$81$<еге 
аПа пу!б(а деј $оШаћ Па- 
Напј. Вапсћеге ПаПапе е 
топ1епе§ппе десогауапо 1п 
јггап питего есППсЈ рић- 
ћћс1 е рпуаћ сопЕегепдо 
аПасОД ип рагћсоЈаге а§ре1- 
(о 1е$1о$о. Ц’ АИо СоттЈз- 
$апо, сће ега з1а1о псеуић) 
с!а11е аи!ог№ тПИап е Па 
1иНе 1е рег$опа!П& НаНапе е 
топ(епе§ппе 1га 1е циаП

(Соп1 јпиа т (епа ра^јпа)



Стр. 2 ГЈЈАС ЦРНОГОРЦА

ЗВАНИЧНИ ДИ0
Наредба број 48 

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. I Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-.Х1Х као и 
на основу Објава Вође Фаши- 
зма од 24 и 29 априла 1941-.ХЈХ, 
које се односе на примјену за- 
конодавстна век постојећег на 
подручји.ма бивше Кра.т.евинс 
Југославије. а поиг;о се је ука- 
зала потреба, да се упо.зори 
становништво Црне Горе нз 
опс.тукивање већ важећих од- 
редаба у поглсду такса и по- 
реза

Н г. р е ђ у ј е :
Ч.т. 1

Непосредни п 1:оспсдв>: по-
рези, оаногинк ; о пп
прирези, др! и )а<1о (.
и општтјске таксе. трошЈрпне
и калдсрминз кзо и све дргге
таксе и порези к<;:и су сс н?.-
плзћивлл.1 ОД ОиВ|1:е ]\'10С.'!0-
венске влздс има|у се и уоу-;
дуће плаћати као и ранше з
наплаћивати пе се старапем
истих надлештлвд а лод над-
зором итзлијансквх власти.

Чл. 2

(■орески оовезниш! кошиуд^
у заостатку са птаћањсм и пре-
кршите..>и подвзћи ће се гло-
бзма и сзнкцчјамз предвиђеним
у одредбама < ОЈе су по овој
ствари важиле у бившо, Кра-
љевини Југославији.

Чл. 3
Ова наредба бити ће про- 

глашена путем објаве на мјесту 
добро видљивом за јавност 
при надлештвима Високог Ко- 
месара, његових Делегата и 
општина Црне Горе.

Цетиње, 31 маја 1941-Х1Х.

Високи комесзр 
Мацолвни

Наредба број 49 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве број 
36 од 28 априла 1941-ХЈХ а 
по указанојпотреби, да се ста- 
ве под секвестар готовина у 
новцу и вриједности постојеће 
код Поштанских Штедионииа 
бивше Краљевине Југославије 
у сврху да се може вршити 
над.чор над подјелом

Н а р е ђ у ј е :
Чл. 1

Готовина у новцу и свс ври- 
једности лостојеће код По- 
шганске ЦЈтедионице у Подго- 
рици и у други.м њени.м помоћ- 
ним благајна.ма, филијалама и 
агенцијама бивше Крал>евине 
Југославије стављају се под 
секвестар.

Чл. 2
Директор Поштанске Ште- 

дионице у Подгорици госп. Ми- 
лан Вучинић постављен је за 
секвеста вриједности помену- 
тих у чл. 1 и има за исте да 
сноси одговорност.

Чл. 3
Подизање секвестрованих 

вриједности може одређивати 
само Наш функцијонер, који 
буде за то делегиран а који 
ће се такође старати за надзор 
над Штедионицом.

Чл. 4
Ова наредба ступа на снагу 

даном у коме је датирана.
Цетиње 31 маја 1941-Х1Х

Високи Комесар
Мацолини

Наредба број 50
С-|ВИСОКИ КОМЕСАР

[ ЗА ЦРНУ ГОРУ

На оснопу ч.т. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-.Х1Х као 
и на основу чл. 1 и 9 Објаве 
Вође Ф.шшзма од 29 априла 
1911 XIX КО13 с.' отлоси нл

(рчна

задржано у с.тужбн

)б.т,;

је ј(Ф

Н а р е ђ у ј е :
Ч.т. 1

Ф 1 < Јј. I ]
СУ : 1р;,>1 ала.Iи оишио! 1\рЈД>е- 
вики Бтослјвши и расноређени 
::а полоуЧ1\’ Црне I оре и .за.тр-
•.кзни V с.т^жш: зависе V с.ту- 
^бСп >1 д О ј (. \\]Г^. 11 1\ >
м.анда Кр. Фш;а:-:с; ;.:.е Стрјље.

У погледу управе и дисци- 
пллисте одгосорности за бив- 
ше ;\гослопе.чске фина.нсијске 
стражаре оста;у у важностк 
проииси ко;и су иостоја.тт при- 
је окупације од страие Итали- 
јанских Ориианих Сила.

Чл. 3
За испл.тту принадлежности 

ће се старати Централна Ко- 
манда Кр. Финансијске страже 
из суме која је у ту сврху 
став.т.ена на располага е Ви- 
соког Комесзријата за Црну 
Гору.

Чл. 4
Ова Наредба је проглашена 

путем објаве на уреду Висо- 
ког Комесара на Цетињу. Она 
ступа на снагу у часу самог 
проглашења.

Цетиње, 31 маја 1941-ХЈХ
Високи Комесар 

Мацолини

-* Наредба број 51
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х у 
вези Кр. одлуке ло закону од 
30 априла 1941-Х1Х бр. 290 и 
Објаве Вође Фашизма од 29 
априла 1941-Х1Х а по указано; 
потреби да се регулише моно- 
пол и т. д. у Црној Гори

Н а р е ђ у ј е:
Чл. 1

Све послове у погледу мо 
нопола духана, соли, цигарет- 
ног папирз, цшаретних тулчића 
и жигииа у Нрној Гори преу- 
зима Улравз монопола сје- 
диште.м у Подгорици ксја је 
непосредно подређена Високом 
Комесзру.

Чл. 2
Вођење Улраве монопола по- 

вјерено је инж. Милутину Ка- 
жићу, који ће .е у ту сврху 
послужити радо.м чиновника 
бившег југословенског моно- 
пола који су већ на дужности.

Управа монопола је подврг- 
нута надзору Кр. Финансијске 
страже,

Чл. 3
Остају на снази одредбе које 

су већ важиле у бившој Кра- 
љевини ЈугославиЈи у погледу 
државних монопола.

Потребне измјене ће се до- 
носити путем Наредбе Високог 
Комесара.

| Чл. 4

Буџет Управе монопола је 
саставни дио онога који важи 
за Управу уопште.

Чл. 5
Приходи и.мају се полагати 

код Финаниијске Дирекције у 
Подгорици у року од 5 данз 
по оном у коме су остварени.

За трешкове треба приба- 
! витн Ол.обрење Високог Ко- 
; месарз.

Чл. 6
Док не буде започела нова 

крерадба у 11одгорици, Управа 
М0ПО11ОЈ.З може се овластити 
да набави од итг-лијанског мо- 
нопола духана, цигаретног па- 
пира и утњљача.

Псплата тах производа моћи 
ће се вршити уступањем не- 
прерзђеног духана 1.з мјеста.

Ч.ч. 7
Кроз мјесец дана, рачунајући 

ј оддатума онс Наредбе, Управ- 
‘ ник :.;ошЋ,ола има дц поднесе 
надлештву Високог Комесара 
инвеатар и буџетски предрачун 
предузећа.

Чл. 8
Ова Нарсдба ступа на снагу 

данашњим даном.
Цетиље, 31 маја 1941-Х1Х.

Бисоки Комесар 
Мацолини

Наредба орој 52
■ ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. I Објаве бр, 

36 од 28 априла 1941-Х1Х у 
вези чл. 1 Наредбе бр. 15 од 
5 маја 1941-Х1Х а по указаној 
потреби, ла се дерогирају од- 
редбе већ издате поменутом 
Наредбом.

Н а р е ђ у ј е:

Чл. 1
Дозвола рибзрења се про- 

ширује и на ноћно доба.

Чл. 2
Ноћно рибарење мора се 

вршити придржавајући се у- 
слова и ограничења и то само 
на морским зонама, које буду 
посебном наредбом означене 
од стране Команде Лучке Ка- 
петаније у Котору.

Чл. 3
Ова наредба ступа на снагу 

данашншм даном и бити ће 
саопћена Команди Дивизије 
„Месина", Команди Лучке Ка- 
петаније у Котору, Бару и 
Улцињу.

Цетиње, 31 маја 1941-ХЈХ
Високи Комесар 

Мацолини

^Наредба бр. 53 
ВИСОКИ КОМЕСАР ЗА 

ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 3 Обја- 

ве Дућеа од 17 маја 
1941-Х1Х

НАРЕЂУЈЕ: 
Чл. 1

Опозвана је Наредба 
од4маја 1941-Х1Х Бр. 11.

Чл. 2
Дозвољено је слобо- 

дно кретање грађана и 
у ноћно доба.

Чл. 3
Остају на снази огра- 

ничења у погледу сао- 

браћаја приватним ато- 
мобилима на које се од- 
носи Наредба од 5 маја 
1941-Х1Х Бр. 14.

Чл. 4
Ова Наредба ступа на 

снагу данашњим даном 

^АВОСШ Ј 
/Једна од првих брига фаши- 
сгичке Владе, у крајевима бив- 
ше Југесл. вије, који су запо- 
сједиЈти од галијанске Војне 
Силе, јесте правосуђе.

Са ЈБ.-кретем Дуће-а од 24 
априла 1941 г. одређено је да 
у свима овим крајевима, дакле 
и у Црној Гори, остане на снази 
и дал>2 домаће законодавство 
у погледу грађанског, трговач- 
ког, мјеничког и кривичног по- 
ступка, у еолиео није нзређсно 
иначе <јд стране талијанских 
власти. Одређено је такођер 
да правду дијели домаће судско 
особље у ДЈху одредаба које 
су на снази.

Сходно лринципима интерна- 
цисналног права, промијењено 
је само заглавље пресуда и 
других правннх решења а која 
треба да имаде форму:

„По снази власти, дате од 
стрзне Врховне Команде Ита- 
лијанске Војне Силе“.

Иначе у Црној Гори која је 
запосједнута од италијанске 
војске основан је један нови 
судски орган; Војни Суд на Це 
тињу и то са Декретом Дуће-а.

Он је у ствари нарочити и 
нормални орган правде, који ће 
судити прекршаје предвиђене 
Војно кривичним законом, за 
црекршаје почиње од италијан- 
ских грађана у Црној Гори или 
почињени од ма кога другога 
лица, на штетуокупаторске Вој- 
не Силе, или лицима која њој 
припадају или су јој подчиње- 
не, и на крају за све прекршаје 
предвиђене од ма ког другог 
италијанског кривичног закона 
чија је употреба проширена и 
на Црну Гору.

Како је највиша брига Висо- 
ког Ко.месара, да се живот у 
Црној Гори поврати што прије 
у нормални ток, тако исто Ње- 
гове намјере су да судство, 
прави основ сваке добро ор- 
ганизоване државе, поновно 
уђе у редовно стање.

У тој намјери ријешено је да 
сви судски органи, почев оних 
из Великог Суда па до оних 
из Среских Судова, остану на 
својим мјестима иодмахдана- 
ставе свој посао: да држе ре- 
довно засиједања, да се за- 
остатци што прије заврше и 
пресуде изреку.

Адвокати треба да одмах 
продуже са својом напорном 
службом правди и судској ад- 
министрацији.

Нарочита се пажња поклања 
на кривични поступак и на са- 
радњу К. Карабинијера и мјесне 
жандармерије и н.ихове драго- 
цјене помоћи приликом исле- 
ђења.

Затворсници који сузбогна- 
рочитих догађаја побјегли из 
затвора, ако се сами не пре- 
даду властимз, бити ће скоро 
похиатани и осјетит ће закон- 
ску строгост, као и они који 
им указују помођ и дају ск.чо- 
ниште.

Закон је за свакога једнак, 
Сви Црногорци треба да зна- 

ду да су судови поставл.ени 
од државс као уточиште за- 
кона и на расположење свим 
оним који у правду вјерују и 
којима не треба да имаду ни- 
шта сем добре вол.е и повје- 
рења.

Судије које је италијанса Вла 
да задржала на њиховима по- 
ложајима продужити ће, у то 
вјерујемо, да осјећају величину 
њиховог позива.

и бити ће објављена нг. 
званичној табли сједи 
шта Високог Комесара

Цетиње, 2 ју на 1941 -Х1>
Високи комесар

Потп. МАЦОЛИНЈ

ЦРНОЈ ГОРГ
Од њиховог поступка дакл:‘ ■; 

зависи Слобода, Част, Имовј 
на и живот сваког грађанинг р

Њиховом раду биће ваздг б 
као и на др\гом пољу, поклс у 
њена пажња Високог Комесарг с 

14 е105Ш1А НЕ1 МОНТШбГ ’
Спо <1еј ргјгп! аК1 де1 Ооусгп ц 

ТазсЈзЈа рег ј кгпгоп еЈа (асеп- п 
раНе <је11о 5Шо јпф.в1ауо е. ц 
оссираб с!а1е Рогге аппаЈе На- а 
Папе е 51ато циеПо Ф ге§о1аг-; т 
Гаттјтзтгагјопе 4е1а бшзигк 1

Со] ВапсЈо де1 Цисе јп Јаћ 
с!е1 24 арп1е 1941 тепТге Ца ип; 
раПе 51 е Фброз(о сће јп 1ић 
диезб ГеггИогј е, чшпдј, апсће I1 
пе1Моп1епе§госоп11пиа адебзеп з 
аррПсаТа 1а 1еД151ахеопе јуј V? ( 
^епте јц тахепа сп'ј|е, соттег 
С1а1е, сатћјагја е репа!е, 531ус * 
сће зја 5Таћ;1Ио ФуегзатепТе Ф;

Iзресјаћ ЈЈзр0512Ј01п етапаТе даГ 
1е аиТогЈТа !1а1јапе, зј е бТађЛкс 
Ца1ГаИга сће 1а &!Н5Т!2)а сопИпиј 
ас! еззеге аттјтз1га1а сЈа^П ог- 
§ат §јифгјап 1осаИ е созј апсћ; 
сопТтиапо ад еззеге ебсгсИаК 
јп ћазе а11е Фзрозшопј §ја п 
ујјЈоге, 1е ГипхЈот по(агЈ1Ј. Соп- 
ГогтетепЈе ај рппсјрјј <Н ФпНс 
1п1егпагјопа1е е тиТаТа зоИалЈо 
Г1п1ез1ах1опе с!е11е бепТепге е <Је§); 
а11гј ргоууедјтепгј Ф §Ш51Ј2Ј4 
е СО51 апсће де§П апј потагНЈ, 
ј диаИ Јећћопо езбеге јпШокћ 
соп 1е 1огти1а: „1п Јогха деј ро- 
1еп сопГепН да! Сотапдо зирге 
то де11е Еогге АТтаТе На11апе“

Ројсће, д’а!1го 1а1о, Н Моп1е- 
пе§го е Теггкопо оссираЈо даПе 
Рогге агтаТе ПаПапе е з!а1о 
18111и11о ип пиоуо ог§апо Ф §ји- 
зТша. риезТо е П 4 пћипаЈе М>- 
Шаге (ГагпгаЈа ЈзШико јп Се!11§пе 
соп ип аНго Вапдо де! Оисе. 
Еззо е ип ог§апо Ф §Ш5(Ј2Ј<: 
5ресја1е поп огсПпагЈо е, <ШаШ, 
§јидЈса Пеј геаН ргегескиј Па11г 
1е§§е репа1е тПНаге е <1а11а :
репа1е сотипе Иа1Јапа,соттезз ■ 
дај сШаФт НаНапЈ пе! Моп1е- 

1

1

1
ј
1

1
1
I

пе§го, оууего соттезбЈ да о§п « 
а11га регзопа а Паппо Пе11е Еоггс ] 
агтаТе сП оссирагшпе. |,

А циезТе рпте Фброзшопј |ј 
соп 1е диаП зј е аззЈсигаГо сћс | 
рег 1 сШасНпј топ!епе§гтј сопб-11 
пш Гјтрего Пе11е 1ого 1е§§ј сГ 
сће 1а §шз1ша 5Ја рег ебзј атт! ј: 
пјз1га|а, Тгаппе ГессегЈопе јп-1, 
ФсаТа. дај 1ого дгиШсЈ, е зићИс 1 
8е§иИа ГаИпПа деИе аи1огИг| 
јцПјапе. Сот’е з!а(а еЈ е таббћ -
та сига деИ’ АИо Соттјбзапс 1 
сће !а тИа пс1 Мотепе§го гј 
1отј 5о11есПатеп1е а!1о 81а1с • 
плппа1е. собј е з1а1о ед е 5ис 1 
јпТепФтето сће 1а ГипгЈопс ' 
§јиЈ|гЈагЈа \ега ћазе Ф ипо51а!с 
ћепе сгсИпиТо, гјргепПа зепг'а11го 
П зио согбо.

А 1а1 Ппе з1 е ФброзЈо сће 
(и111 ,с'П ог§апЈ §ш<1шаг], да! 
\’е11к1 5ид а1 рјп рјссојо бегзкј 
5и<ј, 1ОП11ПО ЈттеЈја1атеп1е 
а Гилхјопзге. сће 5Јапо 1епи1е 
ге§о1ап исПепхе, сће §11 аНап 
1п зозрезо зјапо 5о11есЈ1атеп1е 
ПеТтИЈ, сће 1е зеп1епге бјапо 
рг<>пипгја1е. !
Б’ Агта Пеј (гагаћјтеп Реа11 1 
соп 1а 1оса1е §епдагтегја соа- | 
Фи\’а соп 1а та§§јоге зоЈеггја Ј 
1е Јпда§ш1 деЈГаиТогИћ §шдша- ] 
па. I Пе1епи1Ј сће, ргоЈШгпдо | 
Ф сјгсозјап/е ессегјспаП, бопо I 
Ги§§И1 Па чиа1сће рп§1опе, зе 
поп б’ тдиггаппо а сопбе§паг81 
зроп1апеатеп(е аПе аШогка 5а- 
гаппо ћеп ргез!о аггез1а11 е беп- 
Тјгаппо Ф пиоуо П п§оге де!1а 
1е§§е. Со1ого сће Паппо 1ого ; 
а!1о§§јо од аш(о загаппо рипКГ



Бр. 3 ГЛАС ЦРНОГОРЦА Стр. 3

Војне операције 
талијанских оружаних сила

|У очи 22 једна наша торпи- ■ један наш изолован одред под 
љарка, под командом калетана командом пуковника Мараве- 
фрегате Франћеска Мимбели-а, I 

сусревши се са 6 енглеских 
разарача и ториил>арки, напала 
их је под ватром, и погодила са 
силуром један разарач те у- 
спјела да се удаљи.

У источној Африци, непри- 
јате.љски притисак се проду- 
жује прогив наших снага у Га- 
ла и Сидамо, које се добро 
бране.

х маја
Извјештај бр. 352:.

У очи ноћи од 22 наши аеро- 
1лани бомбардовали су непри- 
атељско ваздушно пристани- 
дте на острву Малти.

У сјеверној Африци акције 
13ВИДНИЧКИХ одреда.

Непријател- је летио над Бен- 
-азијсм.

У источнсм Средиземном Мо- 
>у, ноћу у очи 21, наши бор- 
бени чамци погодили су силу- 
зима два разарача, повративши , 
:е без озлЈеда.

Дана 21 Један наш одред 
бомбардијера, под командом 
•Јоручика Марија Масорити-а, 
напао је једну непријатељску 
поморску фориацију потопик- 
ши једаз разарзч о г 5000 тонч.

24

1 1Ј

Ба пхЈ8(а тПИаге 
а СеШ§пе

(СопН пиагјопе Је11а ргип.ч ра^јп ) 
апсће 1 гарргезеп^апћ <Ле1 
С1его (Је11е сПуегзе СопЈеззЈо- 
т, ћа азхЈбћго а11а га55е§па 
да ип ра!со егећо а ип 1а- 
1о с!е1 уја1е. 11 Оелега1е 
Тиссј, Соталаагће сЈеПа 01- 
ујбшпе „Мс5зта“ сће ргезј- 
Ша И Моп!епе§го, ћа разба- 
1о 1п га55е§ла П Ггоп!е деПо 
зсћЈегатепЈо, ОитсП 51 е 1т- 
2Ја1а 1а гпп51а соп 1а зШаСа 
Ш ип р055еп1е ђ!оссо Л ге- 
рагН ЛеП’ЕзегсИо сћесПпап- 
21 а^ГАкоСоттЈббапо ћаппо 
садепга1о зеггаИ П рабзо 
готапо Ш рага!а. II ра55а§- 
§10 с1е§ћ агтаН е 5(а1о 801- 
1о!1пеа1о Ц?.11а !оПа соп V4- 
уЈббЈте (ПтозкагЈот П1 5Јт- 
раНа сће ћаппо апсога ипа 
уоНа роз1о јп гПЈеуо 1’атпи- 
гаггопе ПеП’ ЈпНотПо §иег- 
пего роро1о топ1епе§гто 
рег 1 уа1огобј зоШаН Је11а 
ИаПа П5С151а.

<3иа(1га1е (огтаг&т Пе11а 
МШгЈа, ро! апсога герагН дј 
ЈапЈепа, Ш то1осЈс1Ј8Н, Ш 
агН§Пепа е сћ аШотегг! бопо 
ауапгаН т огсћпе јтрессађј- 
1е. II ра58а§§јо Ш о§т §гир- 
ро е 51а1о 5а1и1а1о На1роро1о 
соп сћ1аге (ебНтотапге Ш 
81траНа, сће 51 зопо пппоуа- 
1е ^иапПо ГАИоСотпПбзапо, 
8а1и1а1о Па11е Аи1огПа, 81 е 
а11оп1апа!о. №11а §1огпа1а а- 
па1о§ће тапНе5)агјопЈ ћаппо 
ауи!о 1ио§о т 1и1Н 1 сеп!п 
<1е1 Моп1епе§го Поуе 51 1го- 
уало сН б1апга (гирре Паћапе.

№//’ осса$1опе I' А1ео Сотппз- 
заг1о ћа 1гкИг1гга1о а1 Р/что 
АшгаШе (И Сатро Оепега1е Је11а 
Маез(а И Ре е 1тоега1оге // 
зе§иеме 1е1е§гатта:

II роро1о тоШепебгшо 
1аиз1а псоггепха оФета 
зГгеКо а«ото ај зоШаН 
ћаНа гЈПопоза е НБегаГгЈсе ес! 
ћа паПегтаго 1а зиа ЈехохЈопе 
аПа МаезГа <1е1 Ке 1трега1оге. 
VI загеј §га1о ЕссеПепха зе сћ 
1аП бепНтепП уоггеге геп^епч 
јпгегргеСе ргеззо Г Аи§и51о Зо- 
угапо.

пе11а
51 е 
сЈеНа

АИо СоттЈ5бапо
МаггоНпј

До Маеа(а пе1 е !трега- 
1оге На €0.41 г1$роа(о:

Пт§гагЈо зепШатепЈе Уој; 

е 11 роро!о топ1епе§гто рег 
П соЦезе §га(П1о репзјего.

УЈНоНо Етапие!е

Извјештај 353.
У сјеверној Африци, на се- 

ктору Тобрука који држи ди- 
визија — Бресја—, једна акци- 
]а јуришних нелријатељски.х од- 
реда, подржана блиндираним 
колима, одбијена је у зачетку. 
Источно од Солума уништена 
су двоје енглеских борних ко- 
ла и неколико толова.

Један непријатељски вазду- 
шни налет над Бенгазијем про- 
узроковао је неколико мртвијех 
међу муслиманима.

У Источнсм Средоземном Мо- 
ру, једна торпиљарка, под ко- 
мандом капетана фрегате фран- 
ћеска Омбели-а, поред разара- 
ча погођеног 22-ог, потопила 
је у истој акцији још један 
разарач типа Диго— од 3450 
тона.

Друга наша торпиљарка, под 
командом поручика Јосипа Ци- 
гала Фиргози-а, сусревши се 
дању са једном формацијом од 
три разарача, пошто их је на- 
пала, из близине, погодила је 
са једним силуром један раза- 
рач типа —Леандер— од 7270 
тона. Непријатељска јединица 
у два комада пошла је на дно.

Свега, како до сада произ- 
лали, од 2.0 ,до 23 маја. непрн^ 
јатељ је изгубио 4 разарача од 
којих двд потопљена од тор- 
пиљарки Л. два од аероплана, 
даљна два разарача су оште- 
ћена тешко од наших борбе 
них чамаца а још један пого- 
ђен од наших торпиљарки.

У источној Африци, у обла- 
сти Гала и Сидамо, непријатељ, 
вазда добро држан од наших 
јединица, појачава свој прити- 
сак у правцу Соду-а. У јужно- 
источном дијелу Амаре, неки 
наши дјелови опкољени и изо- 
ловани од много надмоћнијих 
снага, упорно одбијају сваку 
понуду за предају.

Једна наша подморница, под 
командом капетана корвете Ђу- 
зепа Вакатура, потопила је у 
Атлантику један брод од 12000 
тона.

Извјештај бр. 354.
Наше по.морске и ваздушне 

снаге, у уској сарадњи са н>е- 
мачким снагама, борс се од 20 
маја у источном Средоземном 
Мору за Крит.

Наше торпедне јединице одр- 
жавши нобједоносно сусре- 
ве које смо поменули у из- 
тјештајима 352 и 353 задале 
су тешке губитке непријатељ- 
ској флоти. Ваздушне изви- 
ђачке јединице, бомбардерске 
и торпедне, утркивалесу се без 
одмора. Сувоземни објекти о- 
стрва Крита непрестано су 
ефикасно бомбардовани. Мно- 
го напада извршено је против 
поморских британских јединица 
које су учествовале у зашти- 
ти острва.

Енглеска флотазбог тешких 
губитака које је имала од на- 
пада снага Осовине, била је 
принуђена дасе повуче у своје 
базе.

У сјеверној Африци никаква 
новост од важности.

У источној Африци, у бит 
кама сјеверно од Гала Сидамо, 
непријатељ је одбијен са гу- 
битцима. Код Уогиди у Амари, 

I нуто, послије дуге и јуначке 
одбране, безхране и муниције, 
предао се уз почаст оружја. 

Један наш сумарен, под ко- 
мандом капетана корвете Кар- 
ла Фећа ди Козато у Атланти- 
ку, потопила је Један велики 
брод цистерну од 21.000 тона 
и погодила једну ратну лађу, 
како изгледа разарач.

У централном Средоземном 
мору, наше торпедске јединице 
напале су и потопиле један 
непријатељски сумарен, који је 
хтио напасти један наш конвој.

За вријеме акције у источном 
Средоземном мору изгубили 
смо двије торпиљарке. Посада 
је скоро сва спашена.

Иззјештај бр. 355.
У сјеверној Африци, за ври- 

јеме једне акције извидничких 
одреда код : обрука, заробл>е- 
но је противтенковско оружје.

Аереи талијански и њемачки 
бомбардовали су пикирајући 
непријатељске бродове у при- 
стану Тобрука; четири брода 
у укупној тонажиод 11.000 то- 
на потопљс-ноје, јслзн оазарач 
погођен је и оштећен.

Наше ваздушне јединице у 
навратима бомбардовале су 
војне објекте на острву Криту.

У источној Африци у пред- 
јелу Гала и Сидама, наше је- 
динице су одржале неколико 
побједоносних сусрета са не- 
пријатељем лијево од Омо.

Извјештај 356
У очи 27. наши бомбардери 

напали су поморску базу Ј1а 
Валета на Малти.

У сјеверној Африци актив- 
ност артиљерије нарочито иа 
сектору код Тобрука.

Наше ваздушне јединице на- 
пале су разна постројења у 
Тобруку и проузроковале мно- 
го пожара. За вријеме бомбар- 
довања које је поменуто у ју- 
черашњем извјештају, још два 
брода су тешко погођена и 
оштећена.

У очи 26, непријатељ је из- 
вршио један ваздушни налет 
на Бенгази.

У јегејском Мору аероплани 
енглески бацили су бомбе у 
неким мјестима острва Роди и 
Скарпанто.

У и"точнг'| Африци у пре- 
дјелима језера (Гала и Сидама) 
наше су јединице издржале на- 
паде непријатсљских одреда, 
задавши им велике губитке.

На ријеку Баро, јутром, је- 
дан наш одред напаоје и уни- 
штио један непријатељски од- 
ред.

У зони Дебра Табор, прити- 
сак непријатеља се наставља, 
али добро лржзн од наших 
одреда.

ИзвјештаЈ бр. 357
Ноћу уочи 2* наше вазлушне 

јединице напале су базу на 
Малти.

У сјеверној Афрнци на се- 
ктору Солума, у једној акцији 
која је довела ло заузећа јед- 
не важне тачке. снзге итали- 
јанско-њемачке заробиле су 9 
топова и 7 борних кола.

Дана 26. италијанске вазду- 
шне формације, бомбардовале 
су, 100 ми.ља, источно од Дер- 
не, енглеске ратне јединице. 
Погођен јеједан носач авиона, 
један разара«, једна торпи.љер- 
ка и четири брода. !1а јсдном 
другом разарачу погођен са 
тешком бомбом десила се ве- 
лика експлозија. Други су ави- 
они бомбардовзли бродове ве- 
зане у пристану Тобрука.

У источној Африци свуда су 
одбијени напади нелријатеља 
на сектору сјеверно од Гала и 
Сидама.

иојек ио'-цше Краља Императора Никтора г.манеела даље 
живо заиима 1ј.рно1орце - На с.иир: је за/едно са Нисоки.ч 

Комсе аром.
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У С'Дарниа од прошлих да- 
на у предјелу Језера ј\начки 
је пао ма чело својих јединица 
пуковник Де Цико.

У Амари наш одред који је 
одавна опкољен, опет је одбио 
да се лреда.

Извјештај бр. 358
У току јучерашњег дана на- 

ше јединице искрцале сусена 
Крит како би заједно са њем- 
цима сарађивале.

Наше бомбардерске и тор- 
педне формације н. пале су у 
навратима поморске ратне не- 
пријател>ске формације у источ- 
ном Средоземном Мору, три 
непријатељска разарача пого- 
ђена су силурима са наших 
авиона тако исто ијоштједан 
разарач је погођсн бомбом.

сјеверној Африци на се- 
ктору Тобрука нсћу 27 и ју- 
тром 28 маја, напади неприја- 
тељски одбијени су у зачетку.

Енглески авиони бацили су 
бомбе на Бенгачи и Дерну.

Наше торпи.љарке обориле 
су два енглеска авиона.

Један енглсски официр је 
заробљен.

У источној Африци у пре- 
дјелу Гала н Сидама наше је- 
диницс продужују јуначки бор- 
бу у предјелима јсзера и ли- 
јево од Охи>.

Изсјештај 359.
Ноћу уочм Зо маја ваздушне 
италијанске формације бомбар- 
довале су нажна постројења 
Ла В<лете н.ј Мзлти.

У сјсверној А.ррицц актив- 
ностартиљеријска и извидничка 
у сектооу Т‘>брука. Италијан- 
ске важис формапије бомбар- 
доеале су у прнстаништу То- 
брукл, везане бродове: двије 
поморне лађе и један брод од 
2000 тона потоп.љени су.

Друге формације бомбардо- 
вале су концентрације мотор- 
них возила и трупа близу тврђа- 
ве. Борбени авијони наши чро- 
гонили су непријател>а који је 
покушао да вападне Бснгази, 
два су непријагељска авијона 
борена.

На Кр<ру наше јединице по- 
штосу се искриале, напа.чс су 
непријатеља и заробиле неко- 

лико стотина и приличну ко- 
личину оружја и мунвције, Опе- 
рацијс се настављају са успје- 
хо.м пот^омогнуте од вазду- 
111них формација.

Непријател.скс поморске сна- 
ге нападнутс од наше азија- 
ције у источном Средоземном 
мору, како је јављено у јуче- 
рашњем извјештају, побјегле 
су пут Александрије гоњене од 
наше авијације.

Непријатељски контраторпи- 
љер „Харвард" тешкопогођен 
експлодирао је. У току је спа- 
савање пострадалих. До сад 
су спашен 1 229 мормара одко- 
јих 26 тешко рањених.

За вријеме навигације једног 
конвоја брод „Конте Росо“ по- 
гођен силуром потонуо је ју- 
жно од Сиракузе. Велики дио 
трупа спашен је.

У источној Африци, непри- 
јател. потпомогнут авиацијом 
поново је напао редут Уеике- 
фнт сјеверно од Гондара, хит- 
но понгво нападћут од наших 
јединица непријател> је одбачен 
са тешким губитцима.

Нзвјештзј 360
Италијанскс ваздушне фор- 

мације 31 маја повово су на- 
пале постројеља у приштани- 
штт -’1а ВсЛетс на Малти.

На острву Криту, наше је- 
дини <е продужују сз оперзци- 
јама кзкоби постигли добијене 
задатке за координацију са ње- 
мачким јединицама.

Непријатељски асроплани ба- 
иали су бсмбе на нашој тери- 
торији V Јегејском мсру. Један 
ненријзтељски звион оборен је 
од противавијонске артилсрије.

У счгверној Африии аеропла- 
ни италијански п њеначки, под 
заштитем. наших ловаца бом- 
бардовали су батсрнјс у То- 
бруку.

Током 28 маја њемачки ави- 
они бомбардовали су неприја- 
теискс меканизоване јединице 
и погодиле и тсшко оштетив- 
1ПИ ц-цан бро.т велике тонаже 
сјеверно од Марса Матрух.

У источној Лфрици, наше' 
посадс продужују да се јуна- 
чки држе против непријатељ- 
ског притиска.
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ТРАДКЦИ0НАЛ}:0 ВРИЈАТТЉСТВО 
/' ИТАЛИЈЕ И ЦМЕ ГОРЕ

Култур.че везс из.-.иђу Ита- 
лије и Црне Горе почињу од 
давних врсмена, и в^ћ у X ви- 
јеку налазимо о томе хисто- 
ријске доказс.

У XIV вијеку, ове везе узи- 
мају карактер јошт приснији, 
када су се Црногорци и Мле- 
чани заједно борили против 
Турака.

Једна хисторијска епизода из 
почетка XVIII вијека, доказује 
како су дубоке искрене биле 
постале везе између два народа.

Године 1717. Млетци су били 
у рату са турцима. Одлучујућа 
битка била је код Бара. У 
часу када је битка била нај* 
жешћа, Књаз Данило, оснивач 
славне Династије Петровића, 
на челу својих црногорских ју- 
нака ступа у борбу и заједно 
са Млечанима добија битку.

Млетци у знак признања, чо- 
ред велике материјалне накна- 
де, уступају Митрополиту црно- 
горском надлежност над пра- 
вославним живљем на терито- 
рији млетачке Републике.

Али везе, између Млета- 
чке Републике и Црне Горе 
нијесу биле само војничког ка- 
рактера. Петстогодишња зајед- 
ничка борба против нелрија- 
теља хришћанства, успостави- 
ла је цијелу мрежу културних 
веза, између два народа.

Важно је сјетити се Обода.
Године 1493. Ђурађ Црно- 

јевић, онда Господар Црне Го- 
ре, посјетио је Италију да би 
поставио још чвршће темеље 
политичким односима. На по- 
вратку донесе собом читаву 
штампарију коју уреди на Обод.

Ова штампарија, прва у Цр- 
ној Гори, била је и прва на 
Балкану. Тако мали Обод по- 
стаде центар културни гдје се 
штампало много важних књига.

Позната је каснија судбина 
ове штампарије. За вријеме 
једног рата са туриима, црно- 
горци, остали без пушчаног 
олова а да би могли проду- 
жити борбу, прелију оловна 
слова. Бисмо могли набрајати 
друге историске примјере и то 
врло честе.

Нијесу дакле, залуду два 
народа тако дуго сарађивала 
на заједничким идеалима кул- 
туре и напретка.

Овим давним пријатељским 
везама сљедује династичка ве- 
за Савоја и Петровића која 
коначно и за вазда прибли- 
жује два народа.

Посљедњи догађаји су до- 
каз дубоког пријатељства и- 
змеђу Италије и Црне Горе, 
која, ослобођена јарма, креће 
ка великој будућности.

••••••••••••••••••

Улозоравамо заинтересоване 
да смо отпочели са примањем 
разних огласа, реклама, по- 
смртница и т. сл.

За сва обавештења треба 
се обратити на Администра- 
цију, сутерен палате Комеса- 
ријата соба бр. 31.

Из Администрације

••••••••••••••••••

ОГЛАС 3-1-1
Изгубио сам моју шоферску 

дозволу издату ми од Управе 
полиције на Цетињу под број 
2955 од 1-1У1939 г. па исту 
овим оглашавам за неважећу.

Мишар Рајовић 
шофер из Цетиња

••••••••••••••••••

Шмрнт« ■ "штаЈт« 
„ГЛАС ЦРНОГОРЦА"

••••••••••••••••••

Битка за Крит завршила се 
послијед дванаест дана још 
једном дивном побједом ору- 
жја Осовине.

У зору 20 маја параштити- 
сти њемачки почели су да се 
спуштају у масама у западном 
дијелуострва. Затим суодреди 
пренешени ваздушним путем 
заузели положаје и присилили 
енглезе на непрестану борбу.

Сарадња италијанско-њемач- 
ка била је савршена још од 
самога почетка битке. Док су

Топ средњег калибра на једној ишалијанској Шорпедњачи у акцији

„Штука“ рушили артиљерију 
на острво, Морнарица и Ави- 
јација италијанска тешко су 
погађале бојне бродове и по- 
тапале разараче који су у за- 
луду покушавали да спријече 
искрцавање.

Поносна енглеска флота мо- 
рала је да тражи себе спаса 
у Александрији. Одлучни у<_пјех 
ваздушно-поморски дозволио 
је ново проширење сувозем- 
них операција. Док јединице 
њемачке заузимаху Канеу и 
Суду, јаки одреди италајански 
искрцали су се у источном 
дијелу Крита и наставиле од- 
мах напредовање.

Састанак трупа италијанских 
и њемачких употпунио је пораз 
енглески. Британски војници 
којима је Черчил из свог лон- 
донског заклона наредио: „По- 
гинути на мјесту“ тражили су 
очајнички спас у бјегству у 
покушајима да се укрцају. Али 
авијација Осовине била је на 
стражи тако су обале Крита по- 
стале гробље енглеских бро- 
дова. Још један страшни Дун- 
керк! Сам главнокомандајући 
Крита, Генерал Фрајберг, на- 
шао је смрт у покушају бјек- 
ства.

Крит, силна одбрана енгле- 
ске у Средоземном мору, који 
је био утврђен великим срест- 
вима, заузет је. Ова битка је 
јошт један пут доказала над- 
моћност талијанског и њемач- 
кога војника и као у Норве- 
шкој надмоћкост ваздухоплов- 
ства, јер бродови енглески ни- 
јесу моглн издржати нападе из 
ваздуха.

Један енглески марински о- 
фицир, који је успио да се 
спасе изјавио је: „Оклопњача 
на којој сам се налазио, изне- 
нада је тако нападнута одтри 
бомбардера да нијесмо могли 
пратити њихове покрете ни то- 
повима ни очима. Близу нас 
један разарач погођен у трен 
је потонуо1*.
~ У ваздуху је било толико 
авиона да смо се питали хоће 
ли ова паклена битка икада 
завршити.

И 11П0Ш ПЕИ’ А55Е1СИЕТА
Ба ђаИаеПа сИ СгеЈа е 1егтЈпа1а 

с!оро досћсј §јогпј сопипа пиоуа 
5р1еп<1еп1е уЈНопа деј зоИаИ 
ЈеП’ Аззе.

- Н’ а1ђа де! 20 та2б1о> 1 Ра- 
гасаФИЈ511 ^егтатсј а\еуаиосо 
тјпс1а!о ад аИеггаге јп тавба 
пе11а раг!е оссјдеп1а1е <1еП’ Ј5о1а. 
5иссе55Јуатеп1е сотт§епП сћ 
(гирре аегоЕгазрогШе ауегапо 
сопциЈ5(а(о пиоуе розјхјопј е 
јтрозЕо а§П Јп§1е5Ј ип гНто 
јпса1гап!е Ф орегагјот.

Ба соПаћогахЈопе Иа1о-еегта- 
тса ега сотр1е!а 8Јпо Па1Г тјгјо 
Је11а ђа((а^Па. МепЕге „51и- 
каб“ ЈетоПупо 1е аПфђепе 
<је1Г Ј8о1а, 1а Маппа е Г Аујагјопе 
ИаМапе со!р1уапо бгауетепЕе 
па\ј да ћаПа^Па е аНопсЈауапо 
јпсгосја(огј ш^езј сће (етауапо 
јтреШге зђагсћј.

Ба ог^о§Но5а Ло((а ђгНаптса 
уепЈуасотгеПа а сегсаге зсатро 
аЈ А1е55ап(1па. II ЈесЈзЈУО 5ис- 
сеззо аего-пауа!е регтеПеуа 
пиоуј 8У11иррЈ ТеггезСгЈ: теМге 
|е Јгирре ЕесЈезсће оссирауапо ђа 
Сапеа е 5и<1а, Гог11 сопНпбепП 
Ф (гирре ИаПаве бђагсауапо пеПа 
раг(е опеп(а1е <Н Сге1а ргосе- 
ЈегФо ЈттеФаЕатете а<1 ипа 
гарШа а\'апга(а.

1_е сШезе ђгИаптсће, јптезШе 
Јај 4ие 1аН уетуапо јј$(еги((е, 
ојјпј ге5Ј51епга (гатоИа.

II соп^јип^јтето с!е11е (гирре 
ИаПале е бегтатсће сотр1е!ауа 
1а ФзазЕгоза ФбЕаНа 1п^1е5е. I 
5о1<1а(ј ђгИаппЈсЈ, ај циаН Сћиг- 
сћИ1 да1 зио гИи^Јо 1опФпе5е 

Ове ријечи доказују страх 
енглески од авијације итали- 
јанско-њемачке. Са заузећем 
Крита ваздушна флота Осо- 
вине приближила се своме ци- 
љу и када стигне над Але- 
ксандриом, Цнпром и Хаифом, 
Енглеска ће морати напустити 
Средоземно море.

Битка на Криту, праћена је 
у Италији и Њемачкој са апсо- 
лутном сигурношћу у побједи. 
Битка ће се продужити и да- 
ље саистом вјером и поуздањем.

ауеуа сотапсЈаи(о Ф „тогјге 
5и1 ро51о“, сегсагопо <П5рега(о 
5Сатро пе11а Ти^а (епЕапдо сП 
јтђагсагбј.

Ма Г аујаг/опе <1е1Г Аззе уе- 
^Пауа е 1е со$(е <11 Сге(а <Цуеп- 
Јагопо ип сЈтИего <П пауј. 1)па 
пиота 5ра\еп(О5а Ципкегдие ега 
асуепШа. ђо з(е550 СотапЈаШе 
т саро <1е^1ј јп§1е51 а СгеЕа, 
§епега1е Ргеуђегјг, 1гоуауа 1а 
толе јп ип (еп(а(јуо Ф 1и§а.

СгеГа, П ро<1его5о ђаФагЈо. 
1пб1е5е пе! МесШеггапео сће ега 
51а1о 1оПИЈса1о соп ЈтропепН 
ореге, уепка оссира(а. Ба ћа(- 
(а§Иа ћа псоп(егта(о 1а 5ире- 
погИЗ сотђаШуа деј зоШаН 
ИаПапј е §егтатсј е ћа <11то- 
8(га(о. соте §Ја т Мог\’е§ја, 1а 
зирепогПа Је1Г аујагјопе: Бе 
па\1 јп^1е5Ј поп ћаппо ро<и!о 
ге5Ј51еге а§И аегеј.

Цп и№сја1е Је11а Магјпа т- 
&1е5е, гЈизеИо а рогзј т 5ако, 
ћа ГаКо 1а5е^иеп(е Фсћјагагјопе:

„Ба согагга(а зи11а чиа1е гт 
(го\ауо е 5(а(а 1ап(о јтргоууј- 
затете е гарИатете а(1асса(а 
да 1ге аегеј Ја ђотђагдатеШо 
а (ић‘о сће поп 5Јато пизсЈН 
а 5е§иие 1е 1ого еуо1иг1оп1 пе 
соп 1 саппот е перриге соп 
оссћЈ. Ујсепо а пој ип шсгосја- 
(оге со1рИо сЈа акгј аегеј е 
аНоп<1а(о т ип аНгто. 011 аего- 
р!ап( пе! сје1о егапо (ап(1 сће 
сј Јоталсјауато $е Г тГегпа1е 
ђаПа^На поп Јоуеззе таг (ег- 
тјпаге“.

(^иебЕе раго!е сЈоситетапо јј1 
(еггоге 1п§1ебе рег Гаујагјопе 
Иа1о — ^егтапјса Соп Госси-: 
рахјопе (Н Сге(а бИ аегеј <1е1- 
Г Аббе 5опо рш ујсјги а( 1ого 
ођЈеКт е чиапдо ебзј |>гап2е- 
гаппо 5и А1е85ап<1па, Сјрго е 
СаИа Г ЈпЈУћШегга <1оуга ађђап- 
сЈопаге П Мефјеггапео.

Еа ђа((а§Па сН Сге(а ега 81а(а 
зебика т НаНа е Сегтата соп 
а55о1и(а сеНегга пеПа уЈИогЈа, 
ћа 1о((а ујепе ога соп(јпиа(а 
соп 1а 5(е55а (еЈе е 1а б(е$8а 
тсгоПађПе уо1оп(а.

Ка новој Европи
Не треба да трошимо много 

ријечи да би објаснили успјехе 
непобједивог оружја Сила Осо- 
вине. Исто тако није тешко 
разумјети посљедице социјал- 
но-политичке које је проузро- 
ковала стваралачка сарадња 
италијанско— њемачка и дала 
народима Европе, гдје се на- 
лазило јошт по које легло не- 
сретне британске политике са 
остатцима привлачне јевреј- 
штине.

Народи Европе су се једва 
једном ослободили штетних 
савјетника, који су разочаралн 
многе Владе и преварили неке 
народе, нови дух.

Мусолини и Хитлер нијесу 
са овим завршили свој рад ка 
напретку и хуманости. Они на- 
стављају са својил савезннци- 
ма и пријатељима на изградњи 
нове Европе на новим осно- 
вама правде и разумијевања 
која ће дати нови лик свијету.

Том дивовском подухвату, 
поносни и племенити народ 
црногорски даје своју корисну' 

сурадњу, нудећи тако најљеп- 
шу пробу своје захвалности 
Влади Велике Италије, осло- 
бодитељки и пријатељици. 

УЕШ 1а1Т ЕШН
N011 оссоггопо то11е ра- 

го1е рег Шизкаге 1 биссеззј 
сопзе^иШ 1п циезН иЖт! 
1етрј Ја11е јпујпсЉШ агпи 
де11е РоАепге <1е1Г Аззе. N6 
е сПШсНе гепдегзј сопЕо с!е11е 
сопзе^иепге ро1Шсо-5ос1а11 
сће 1а ТаШуа е зАгеИа соПа- 
ђогагјопе ПаЕо-Еедезса ћа 
с!аћо ај ророН с!е1Г Еигора 
оуе апсога егапо аппЈдаН ј 
1осо1аЈ Ш ипа тЈеПсе тПи- 
епга ћгкаптса ед Ј гезјдш 
<Је11а са1атИо8а сопзосЈагЈо- 
пе еђгајса.

I раезј деП’ Еигора зопо 
аКЈпе Пђеп сЈаЈ Јаплозј соп- 
8!§Пеп сће ћаппо сНбШизо 
тоШ §оуегт ед Јп§апла1о 
циа1сће роро1агјопе.

МиззоИт е НШег поп ћап- 
по 1егтта(о соп чиезЕо 1а 
1ого орега Ш рго^геззо еШ 
итапНА. Еззј апг1 1а регае- 
§иопо 1ауогапдо сој 1ого ј 

АПеаћ ед агтсЈ аИа гјсозКи- ј 
гјопе еигореа зи ђаз! пиоуе. I 
Вазј сћ ^шзПгЈа е Ш сот- 1 

ргепзЈопе сће дагаппо П I 
пиоуо уоИо а1Г Еигора гј- 1 
депегаЕа. |

А 1а1е §ј§аШе8са јтргеаа 1 
апсће П ћего е пођПе ро- ј 
ро1о <1е1 МопЕепе^го да Ц | 
зио иШе е сотргезо сопћг- 1 
ђШо сћ соПађогагЈопе 1еа1е | 
оНгешЈо соп циезЈо 1а ргоуа | 
пђ^Иоге Не11а зиа сЈеуохЈопе ј 
е псопозсепга а1 ^гапде | 
Ооуегпо атЈсо ПеП’ ПаИа I 
ПђегаГпсе. 1
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