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1с1с1|о дш;1о ћа кеНо: Г НаНа ишсега
Ево текст цијелог говора 

којег је Дуће одржао пред фа- 
шистичком и корпоративном 
скупштином на дан годишњице 
ступања Италије у рату:

10 јула 1941
Другови! данашњи дан је 

свечан и историјски. Данассе 
навршава година дана откако 
смо ступили у рат. Година да- 
на пуна догађаја који су се 
ређали невјероватном брзином, 
за које су се вријеме, војници 
Италије на земљи, мору и небу 
јуначки тукли против енглеске 
Империје, на много фронтова 
брдовитих и пустињских у Е-

РАТ СА
Нико више не сумја, посли- 

јед објављивања непобитних 
докумената, да је између Ита- 
лије и Грчке требало да дође 
до обрачуна. Атинска штампа 
почиње да открива све крими- 
налне маневре и закулисни рад 
грчке политике.

Послије августа 1940, имао 
сам доказе, да се Грчка не 
држаше ни привидно неутра- 
лности. У том мјесецу имали 
смо једно вријеме затегнуто- 
сти које би слједовано са не- 
колико недјеља релативног 
мира. У октобру ситуацна је 
опет постала тешка. Увјерио 
сам се дакле да Грчка стварно 
бијаше кључ енглески у цен- 
Тралном и источном Средозем- 
ном мору и да Југославија и- 
маше држање сумњиво Ситу- 
ациа грчко-југословенска, да- 
кле, захтијеваше разбистрава- 
ње у циљу да би се избјегле 
страшне посљедице.

Стварности, које су у чиње- 
нице, за одређивање развитака 
историе, дали су ми за право. 
Ријешио сам био да свршим 
са неодлучношћу и сидем у 
арени при крају мјесеца.

Почети рат при крају окто- 
бра, значи наметнути себе је- 
дан невјероватно велики орга- 
низаторски напор, док би вој- 
ска имала да се бори са ве- 
ликим тешкоћама, Напори, (на- 
рочито дисциплина која се 
може назвати стоичном), од 
стране талијанских трупа у току 
мјесеца: новембра, децембра ја- 
нуара и фебруара били су 
стварно изванредни.

ПОЧЕТАК ОПЕРАЦИА
Поред ових негативних еле- 

мената, почетак операциа у зим- 
ско доба давали су нам и 
двије добре стране: дуге ноћи, 
које су нам олакшавале пло- 
видбу конвоја и обезбјеђивале 

вропи и Африци.
У моме говору друговима 

„X Легие“ већ сам био наго- 
вијестио одлучни тренутак и 
проблеме све веће, које ће о- 
вај рат неминовно наметнути.

Ви се сјећате мојих говора 
од 18 новембра н од 23 фе- 
бруара. Није потребна риевока- 
циа свију момената ових првих 
12 мјесеци рата: сваки од вас 
је сам као и сви исте прежи- 
вио. Напротив желим да ве 
упознам са свим фазама рата 
које су се развијале од фебру- 
ара, на албанском и африкан- 
ском фронту.

ГРЧКОМ
нам вишу сигурност, и очувати 
се од маларије. Од ове напа- 
сти се неби могли никако спа- 
сити да смо чекали са почет- 
ком операциа у прољеће.

Врховни командант италијан- 
ских снага у Албанији, Гене- 
рал Висконти Праска, који је 
био преузео команцу јошт од 
5 јуна, цијењаше да ће се рат 
у Епиру брзо и повољно раз- 
вијати. Његов план који је био 
одобрен од Генералних Шта- 
бова у Риму као и од мене, 
био је логичан и убједљив. 
Маневар у знаку клијешта и- 
звршен на исток од дивизије 
Јулие“ која је требала да до- 
стигне Мезово иза Јањине а 
на западу од редовних диви- 
зија пјешадие које би прела- 
зећи Каламас прешли у правцу 
Арта, затим би прошлеЈањину 
проузрокујући њен пад. Цен- 
трална колона би дјејствовала 
у правцу Калибакиа како би 
присилио непријатеља да од- 
крије јаки систем Метаксасове 
лпние.

Врховна Команда Војне Си- 
ле у Албанији, која је у авгу- 
сту имала на раслоложење са- 
мо 5 дивизиа, имала је 28 ок- 
тобра следећим јединицама: 
Брдска дивизија „Јулиа“, ок- 
лопна дивизиа „Ћентауро“ и 
дивизие „ферара“, „Сиена“, 
„Пиемонте", Венециа", „Арецо“, 
„Парма“, први пук Гренадира 
три пука Коњице, неке су од 
њих имале по два баталеона 
албанаца.

Покрет дивизие „Јулие“ по 
врховима Пинда био је наро- 
чито тежак. Моторизована ко- 
лона, онемогућена од кише и 
глиба није успјела да пробије 
линиу Калибаки: излив Кала- 
маса зауставио је читавих пет 
дана дивизиу „Сијена“ и 6 но- 
вембра Команда је дала наре- 
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Ессо П (е51о Јп(е^га1е бо| 
Фзсогзо ргопипсЈаГо <Јз1 Оисе 
а11а Сатега деј Ра8С1 е скПе Сог- 
рогагјопј пе1ГаппЈуегзагјо деШ 
еп1га1а јп ^иегга беП’ ИаПа:

„СатегаИ! Е’ ипа^отаШ 
тетогаћПе е 5о1еппе, диез<а 
оШета, 51 сотрје о&р ип 
аппо <Ја11а позЈга еп1га1а т 
^иегга. 1Јп аппо сапсо сП 
аууеттепН е сП вуПиррЈ 
51опс1 уегН^позЈ, ип аппо, 
сЈигап1е П циа1е ј зоШаН сП 
НаПа Је11а Јегга, Је1 таге 
е де1 С1е1о 51 зопо ђаНиН 
еплсатепЈе соп!го Птрего 
т^езе зи (гопН тиИјрП, 
тогНат орриге дезегПсЈ Ш 
Еигора е сГАЈпса.

Ке1 тЈо сћвсогзо ај СатегаН с!е11’. 
»X Ее§!о“ §1а ассеппаЈ а1 сагаМеп 
$етрге рЈи та.«, сће 1а еиегга а(- 
(иа1е ахгећће (а(а1теп(е а$$ип(1.

Уој псогс1а(е : тјег Лзсогзј <1е1 
1' поуетђге е с!е! 23 (еђђгаЈо. Е' Ла 
гИепеге аирегПиа 1а пеуосаг!опе Ш 
(и((е 1е ујс1$$ј(ис1јп1 сН чие$И рлтЈ 
КосНс) тезј <П ^иегга: о^пипо сН уој 
1е ћа рег5опа1теп(е е со11е(Цуатеп(е 
уј$$и(е. ОезШего, а1 соп(гапо, те(- 
(егу! <Иге((атеп(е а! соггеп(е с1е11е 

(11 §иегга сће 51 $опо $тоНе ћа! 
(еђћга1о т ро> $и1 (гоп(е сГА1ћ$ша е 
зи чиеШ а(псат.

ћА ОЦЕККА СОИ 1-А ОКЕС1А

№55ипо теНе рШ Јп дићћјо, 
доро 1а рићћНсагјопе сИ ЈггеГи- 
1ађП1 боситепН, сће Тга ГИаНа 
е 1а бгесја 81 ботеуа уетге а<1 
ип гебо1атеп(о деј сопП. I 2<ог- 
паП <1ј АГепе согтпсјапо а п- 
уе1аге, 1е сгјттозе тапоуге е 
ј ге<го5сепа Јс11а роПНса §геса.

Цоро И тезе <Га&о$1о 1940, 
ћо ауи(о 1е ргоуе сће 1а Огесја 
поп тапГепеуа пеапсће ип'арра- 
гепга бе11а зиа пеШгаНга. \е11о 
51е55о тезе 51 ећће ип регЈоЈо 
сП (епбјопе, зе^иИо Ја а1сипе 
зеШтапе Ф са!та ге!аНуа. .\е1 
те$е <И оиођге 1а 5Ј(иаг1опе 51 
пасиНг/б пиоуатепГе. М( 5опо, 
дипчие, сопујп1о, сће 1а Огесја 
созШиЈУа уегатеМе ипа розј- 
гјопе сћјауе де1Г 1п§ћЈ11ега пе! 
МесНГеггапео Сеп1га1е е<ј Опеп- 
1а1е е сће 1а 5(е55а Ји§051ауја 
таШепеуа ип а11е221атеп1о рЈи 
сће атђј^ио.

ћа бИиагЈопе §гесо ји§о51а\’а 
ега 1а1е сће езза езј^еуа.соте 
сћсопо ј сћјт1с< ипа ЈесапГа- 
гјопе е С1ђ а11о зсоро сИ еуј- 
(аге <1е11е зогргебе 1епнћШ.

I ГаШ, сће зопо И уего е!е- 
теп(о <1е1егт1пап(е рег е1и<Н- 
саге зуПиррЈ <1е11а з1опа, ј 
(аШ ћаппо соп(егта1о т рјепо 
сће П гто рип(о Ф <151а ега 
§ш5(о. Но ЈесЈзо <П Нпјге соп

ДУЋЕ

ГезИагЈопе е <П зсепаеге т 
сатро уегзо 1а Ппе <1е1 тезе.

(псоттсЈаге ипа сатрадпа а11а Ппе 
сГоНоћге з^пЈПсауа ЈтрошипозЈогхо 
<И ог^апЈггагЈопе Гогт1с1ађПе, теп(ге 
1е (гирре аугеђћего ЈоУи(о а((гоп(аге 
1е сћЊсоКа <1е1)а $(а^јопе. 611 
$(огг<, зоррогии сои <1&с1рИпа сће 
рио е$$еге сјећпћа $(о!са с(ај сопћп- 
§еп(ј ИаНат, пе! согао <1е1 те$е <К 
поуетћге, сПсетћге, кеппак) е (ећћга- 
јо, $опо з(а(ј уегатепСе ессегшпаИ.

1Л1Ч1210 ОЕ1ХЕ 0РЕКА710М
Ассап(о а циез« ектепђ пекаНуј, 

Гјтг1о <је!1е орегагтпЈ а1 рппсјрјо 
деПЧпуегпо рге$еп(ауа, рег(ап(о, сЈие 
уапивдћ 1е по(Н Јипеће, сће (асШ(а- 
^апо 1а па^јдагјопе сЈе< сопуојгН пе 
аитеп(ауапо П сое№сјеп(е Ш $:сигегга 
е 1а рге$егуаг1опе соп(го !а та!апа. 
N00 аугетто ро(и(о ваКагсЈ Ја цие- 
$(о гего е ргорпо ПакеКо де! И(ога1е 
а!ћапе$е, $е ауез$!то <!оуи(о тсотт- 
сЈаге 1а сатравпа <1оро 11 рппсЈрЈо 
<1е11а рптауега.

II Сотапскте бирепоге <Де11с 
Рогге ИаИапе т АФапЈа, Оепе- 
га1е УЈ5Соп(ј Ргазса, Н чиа1е 
ауеуа а55ип(о И сотапсјо Пп да1 
5 6'ибло- вшФсауа сће 1а сат 
радпа деЈГЕрЈго асгеђће аушо 
ипо зсПирро 1ауоге\ о1е е гарИо. 
II 5ио рјапо, сће т аррго\а<о 

сЈарП 5<а<ј Ма^јоп 41 Кота е 
с!а те, ега I«. $Ј1Со е сопутсепТе: 
1а тапоуга а <епа{*Па еНе<(иа<а 
а<1 езг <1а11а сИуЈЈЈопе ЈиПа, сће 
аугсћће с1о\'и1о Гл^шп^еге Ме1- 
2о\о сИе1го Јапјпа е ас1 0Уе5< 
<1а11е сЦччзГопГ погтаИ сП Еап1е- 
па, сће, агепдо оКгера55а<о П 
КаЈатаз рип(ап<1о <п Фгегјопе <И 
Аг<а, аугећћего о1<гера55а(о Ја- 
пјпа, ргососапсЈопе 1а са<ји(а. 
ђа соЈоппа <1е1 сеп<го астећђе 
а§ј<о т сИгегЈопе <11 КаИћакј 
рег 1тре§паг\т П петјсо е 
5тап<е11аге 1е кнТЈббЈте сИГезе 
<1е11а Ппеа Ме<аха5.

II Сотзпдо бирегЈоге деПе 
Рогге Агтз1е с!’А1ћата, сће пе! 
тезе сГа^озго Ф5ропе\'а 5о11ап1о 
с!ј 5 с1ј\ ј51<т<, ро<е\'а Фзрогге, 
а1 28 оЛоћге, 4с11е бе^иепН 
ипј<а: <ЦуЈ51СЈПЈ а!рта „ЈиНа“, 
сП\т5Јопе сога/гага „Сеп<аиго“, 
е 1е дптзјопе „Реггата“, „5јепа“, 
„Р1етоп1е“, „Уепегја", „Агег- 
го“, „Рагтл“, П 1°-, Ее§2Јтеп- 
<о <1еј С1гапа<јегј, <ге Кевдј- 
тепН <11 Са\’а11егја. 1_е сП\т5Јот 
егапо ћтагје, е<1 а1сипе д! еббе 
соп дие ћаЛа^Попј дј а1ћапе5Ј.
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1_а тагсЈа (Је1!а с11Уј81опе »ЈиНа* ] 
8и1!е сгезЈе <1е1 РтЈо е з(а1а ессез- 1 
акатеп1е <ПНЈсПе. Еа со1оппа то-1 
(огЈ22а1а, рзгЈггаи <Ја11е р1о§§1е : 
е <Ја1 (ап§о, поп г1изс1 а зГопЈаге 1а I 
1шеа сН КаНђакј: 1а рјепа де! КаЈатаз 
Гегтд, <Јигаи(е стдие К1отј, 1а <1<уј- 
8Јопе „бЈепа* ес1 П 6 поуетђге II Со 
таппо <1ауа Гогс11пе аПа гИу1з1опе 
вЈц|Ја“ <И пИгаг81 би КогКга.

Са ,Јића“, сће 81 (гоуауа ас! ипа 
8о1а (арра <1а Ме(гоуо, пр!е§д зиј 
зиој раззј е то!1е уоКе зј ЈоуеИе 
арНге П саттто соп ассапјћ е зап- 
§и1по51 сотђаНЈтепи.

1.А У151ТА ОЕђ ШЈСЕ РКЕИЈШО Ш 
У1ТТОК1А

Ега 51а1о <1гјгга€о ип „тиго“ 
е дие$1о пшго ега огтај јпез- 
ри§паћПе, §гагје а! сога§§Јо е 
а!1а десјбјоле сЈе! побЈгј зоМаН. 
ЈпГаШ, пе! $е11оге дј Уа1 5сји- 
5с1га, сће ега 1а тја ЈјгеИа рег 
Уа1опа, 1а ђа«и1а (ТаггебГо ћа 
ати!о П 5ио ерПо§о а11а Ппе с!е1 
дјсетћге соп ј ђпПапН соп1га(- 
1ассћ1 <Је! 10.о Ке§§11пеп1о де- 
211 а1р!пј пе11а гопа сН Во1епа 
е с!е1 7.о Ке221теп1о дј раШепа 
пе!1а зопа <П Угеп1$1а.

N6) зеНоге <Је11а Уојизза, а11о зсоро 
а11е§§епге 1а ргезз1опс зи! Ггоп(е 

<11 Вегађ, 1е (гирре с!е1 25.о Согро 
сГАгта(а аКасса^апо т сНгегкте <Н 
КИзига е роНауапо >1 1ого сопсогзо 
а11о апшеп(атеп(о 8и11о 5с1а1е81 <1е11а 
оНепзЈуа §геса уегзо ВегаИ (ђа1а§1)от 
аЈрјш ,Уа1 С15топ“ е „Вокапо*. 
8с1а(оп с!е1 „Сегушо* ед 1 ђегза^Пеп 
де1 II).

I! 13 Геђђгајо Гаууегзапо тсотт- 
сјауа ГоНепзЈуа 8и ТереНпј, аКасапдо 
И побЈго 5Сћ1'егатеп(о зи(1о бстдећ. 
1.а сЦу&опе зрес!а1е „сге(езе“, а((ас- 
сап(е, уеппе чиаз! 1е((ега1теп1е сИз- 
(гиНа <ЈаЈ 1ап(Ј с1е11а сИуЈбЈопе „8(ог- 
гевса" е <1а11е Сатке 1Чеге де1 Ка§- 
§гирратеп(о „Оа1ђ1ађ“.

<Јп (еп(а(1то <И зсепдеге 1а Уојизза, 
уепепсЈо <Да1 ОоНсо, е з(а(о зрегга(о 
5и( пазсеге <1а1 €ап(а ИеПе сПујзјош 
»!.е§папо* е „Реггага* е „Сасс1а(оп 
<1е11е А1р1*.

МеПа уаНе де! Оезтгга 1о аКассо 
(?тесо, сће т!гауа а Вегађ, <јоро ауег 
га&@шп(о КИзига П 12 веппаЈо, агп- 
тауа (то а!1о брадагИ, сЈоуе пеЈ рппи
10 дјогт 6е1 (еђђгајо, е з(а(а <1е(1т- 
(|татеп(е (егта(о <Ја§И а1р1пј де11а 
<11у1з1опе »ЈиИа*, дај (ап(1 деПа ЈМ- 
81опе „РтегоЈо* е да!1е Саписе Иеге 
4е11а ,1.еопезза*.

ИеПа уаИе <1е1 ОеуоИ, П топ(е То- 
топ созђћиуа ипа сегшега <11 за1да- 
(ига (га 1а IX е 1а XI Агта(а. КееИ 
иКјгт §1огп1 де1 §еппа1о, опде га((ог- 
хаге циеб(а <ЈеИса(а 5а1да(ига, е з(а(о 
еНе((иа(о ипо зђа1го оНепзЈуо пеИа 
уа1Је <1е1 Тотопиа, регтеПепдо 
1’оссирахјопе де11е розкјоп! де! Вге§и 
ј 8аНи( е <1е1 Оођге!, геа11хга(а да@П 
а1р1п! деј ћаНа§11оп1 „(п(га“, „8иза“, 
дај (апН <1е11а с11У151опе „Рагта“ е <1а1 
1 е 2 ђаПа§Цопе де!1е ОиагсНе <И П- 
папга.

МеЈЈа гаЈЈе ЈеЈЈо бћкитђјш, <1оро 
иКЈтЈ <ИесЈ §1огп1 <1е1 погетђге 

(ађђапдопо <Н КогКга), П пегшсо (еп- 
(ауа сП га§§1ипвеге, рег 1а (ез(а(а <1е11о 
бћкитђт!, И по4о д< ЕЈђазап. (Јиебђ 
ЈепЈађуЈ зопо зЈађ аптеп(а(ј деНшђ- 
▼атепЈе соп 1а <Н(еза а соп?егз1опе 
8и1 Моп(е <Н КаЈазе, <1Иеза созЈИиКа 
4а11е <Нт181ош »Агегго*, ,Р1етоп(е* 
е да! IV Пеев1теи(о ВегзагиегЈ.

Ие1 зеНоге <11 Ро^гадес (ОсћпсЈа) 
1п Шсетђге, о^и1 (епШпо атгегзаНо 
6 з(а(о деНп((1уатеп(е в(гопса(о е 
ГегтаЈо <1а11а <Нт1з1опо „Агегго“ е <1а1 
I Не§§1теп(о ВегзајгИеп.

РиапсЈо, ај ргјтј дј тагго, 
тј гесај т АЈћата, бепЈн пеПа 
агја И рге1ид1о 4е11а УИгогја. 
АКгауегао ГтЈаИсаћПе орега Је1 
Сепега1е Сауа11его, И чиа1е ауе- 
та аззипЈо П СотапЈо Је11е 
Рогге Агта1е Л 30 Јјсетћге, 
Ге$егсИо сГА11>ап1а 51 ега ог§а- 
пЈгхаЈо, ГогШЈса1о, ргерагаЈо, 
а1ГоНеп5Јуа. II тога1е де11е 1гир- 
ре ега 5р1еп<Ис1о. СогсПле пе11е 
гегготје ега регГеИо. I СоташИ 
4е11е Ние АгтаЈе, 1а IX е 1а XI, 
егапо пеИе тапј сИ <1ие 2епе~ 
гаИ, Се1о5о е Рјгхјо ВјгоП, 
гјссћ! (11 ебрегјепга е сИ уо1оп(а. 
I СотапсН Јеј Согрј д'Агта(а 
егапо (епиЛ да аГ>|1135ЈтЈ со- 
тапдапЈј диаП П §епега!е Мез- 
5е, П §епега1е К0551, ј| 2епега1е 
Оатђага, И §епега!е МегсаШ,
11 §епега!е Х’а5С1 ес! П §епега!е 
АпбЈо. ТиИЈ ( јтепегаП сИ дт- 
5Јопе егапо а!ГаИегга <1е1 1ого 
сотрИо: 4а Рјахгопј а1 СИогЈа, 
а1 СЈгоШ, а! бапГОУИо, а! 2ап- 
пЈпЈ, а1 Рјгго1а(о, а] ВегагсН, 
а11’О1еаго, а1 Ма^П, а! Реггего, 
Ое бјеЈатб — е уоггеј сИаг11 
*и«ј, ројсће (и«ј 1о тегИегеђ- 
ђего.

Соп II пр1е&атеп1о <1е11а „ЈиНа* На 
тиЈо ГоНепбЈуа <1е1 ргес!, сће пе1 по- 
уетђге гаеЈЈшпкеуапд КогКга е пе1 
сИсетђге Аг^1госаз(го 51 рид сопзј- 
дегаге сће 11 реподо де1Г1пЈ21а(ша 
§геса 81а (егтта(о соп 1а ргеза с11 
КНзига е де!1а ћпеа <1е((а ,Ма11“ <1а 
Сћ1агЈ5(а Ппо а ЗрадагИ.

Оа сте81о тотеп(о, еИ 8{оггј §гес1 
дј га^1ип^еге ( уегс ођђјеђу) 8(га(е- 
)Јс1, Е1ђазап, ВегаН е Уа1опа, зорга- 
(и((о Уа1опа, соте Уо1еуапо §11 1п- 
д1е51, зопо 5(а« зрегхађ Ја11а (епасе 
ге515(епга <1еј по5(г1.

^езегсИо сГАШаша соп1ауа 
пе1 тебе сГаргИе 1е 5е§иеп(ј <Ц- 
ујбјот: ЈиПа, РибГегја, ТгЈдеп- 
(та, Сипеепбс (1и11е а!рјпе), 
СепГаиги (согагга(а), Агегго, 
Са21*агЕ Модепа, Ртего1о, Р1е- 
топ(е, бЈепа, Ваг1, Реггага, Р1- 
гепге, Саба!е, Меббјпа, [^е^папо, 
бГоггезса, Сипео, ЕогП, кирј <1ј 
Тобсапа, СассЈи1оп <1е11е А1рј, 
Ри§11е, Вгеппего, Асчиј.

А диезГе (огге 31 десопо а§§1ип- 
§еге ! (ге Ре^ЈтепН <И СауаИегја, 
„МПапо* Аоз(а“ е „ОиЈде*, <Јиа((го 
Јј Вегеа^ЈЈег), ипо с!) Огапађеп, ип 
ргирро сН ВаПајгИот <Л Саписе !Чеге. 
Ега ип сотрЈеззо <И (огхе уегатеп(е 
јтропепђ.

8е 1а тЈа уЈзНа созШшуа 
ип ргетјо рег 1е (гирре д’ 
АЊата, еззе 1о ауеуапо ат- 
рјатеп1е тепШо. I тЈе1 т- 
соп1п соп 1 зоШаН ћаппо 
аиасНаћ) деИе тапКеаигЈош 
<Н (еде сће поп сНтепНсће- 
гб тај. АИгеКапк) сНсазЈ рег 
1 30.000 орегај сће 1ауога- 
уапо 1ип^о 1е $1гаде, зреббо 
$оНо П 1иосо петЈсо.

Цп и1Нто, <Нбрега1о 1еп(аИуо 
бгесо 5и11а Уојибба е 51а1о 5(гоп- 
са1о 5и! пазсеге <јај ВаИа^Иопј 
(Је11а „ЈиПа“. ЦигапГе 1а 5иссе5- 
5Јуа беШтапа јпсоттсЦуа 
Гагјопе <1е1ГVIII Согро сГАгтаЈа, 
сће јтре^пауа чиаПго (Цујбјот: 
Р1пего1о, СајЈНап, Ри^Не е Вап.

ОП БђаггатепН пегтсј поп 
(игопо 5ирега11 пе1 согзо <1е11а 
ргјта Та$е <1е11а ђаИа^На та 
1е регсШе ЈпТИИе <1а11е позгге 
аг«2Неге (сиса 400 саппоп!) е 
<ја11а по5(га аујагјопе (сјгса 400 
аррагессђј), Гигопо, 5есоп<1о 
51е55Ј бгесј, раигобе.

Оигап1е 1а зеНЈтапа <1а1 
9 а! 16 тагго, сће зе^пб 1а 
пргеза де1|’ЈпЈгаНуа НаПа- 
па, Гезегсћо §сесо сеззб 
ргаНсатепк <Н езјз^еге со- 
те ипа Јогха сарасе апсога 
сН сотђаИеге. Сјб е 5(а1о 
сопГебзаго доро, даПо 51езбо 
Ооуегпо §гесо. Е’ аб501и(а- 
теп1е та(етаћсо сће пе1 
тезе д’арп1^ апсће бе пи1- 
1а 1о55е агпуаЈо рег сатђја- 
ге 1а бћиахјопе ђа1сатса, 
Гебегсћо НаПапо аугеђђе 
ут1о е (гауоКо Г езегсИо 
§гесо. 81 <1еуе опеб1атеп1е 
сопб1а1аге сће тоШ <Нб1ас- 
сатепћ §гес1 бј боло ђаМиН 
соп уа!оге. 81 с!еуе а^шп- 
^еге апсога сће с(б е ачче- 
пи1о т §гап раг!е рег те- 
гИо <1е1Го<Но, брагбо ргоЈопдо 
ед ессНаШ сопђпиатеоЈе <1а- 
јтЦ ићЈсјаН, е сће циебГосНо 
1ега Н уЈаНсо <Н 1иШ ј 501- 
даН.

II „са5о“ 2г*со <Нтоб1га сће 
П ^ЈисНгјо 5и§1| еаегсЈН лоп е 
Јтти(ађПе е сће 1е 5огрге$е, 
риг бе поп зопо ГгечиепП, 5опо 
1и1(ау|а5етргеро55ЈђЈН. Е’ 1есИо 
аИегтаге, јпоћге, сће ГебегсИо 
^гесо поп аугеђђе ро(и(о (епеге 
5еј те5< зепга Гаш1о <1е11'1п- 
^ћШегга. ђ’е8егсЈ1о ^гесо егз 
пи1гИо, едиЈра@К1а(о е агта(о 
Ја^И 1П21е51. ЈЈат ЈагЈопе 1и11а ега 
јп§1е$е. ђ’аг1Ј21 ЈегЈа соШгаегеа 
апсће. <јН јпе!е51, пе( >’аг1 зегујгј 
е $ресЈа1Ца, ај Лапсђј <1е1Ге$ег- 
с(го ^гесо, поп егапо тепо <ђ 

60 000. 6Н аји(ј јп т;<1епаН, 
(оппђ <1а11а Тигсћја, $опо 5(аН 
тоскбђ. II ћ>го уаЈоге поп ћа 
тк^1ип1о I <1ие тШоп! (Н ћге 
(игсћо.

Е<( ога, а!сипе сКге сће паззитопо 
с<д сће ГКађа ћа (а<(о Јп диез(а ^иегга 
<Ј'о1(гет ге. СМге, сће деђђопо еззеге 
<-1(еп1атеп(е те<К(а(е, е т ђазе а!1е 
ЧиаИ <1еуе еззеге гјуоИо е1о§јо а§П 
5(а« Ма§§1оп е<Ј аЈ М1П1з(.г1 <1е11е 
Рогге Агта(е.

Е<1 ессо Горега зуоКа <1а11а Ке§1а 
Маппа рег ог§атггаге е ро(ес§еге 
И (гаГКсо да! рогђ д! Ваг1, ВпшКз! а 
ЧиеШ <И V Јопа, Оигагхо е 5. Ојоуап- 
пЈ (И Медиа.

I рјгобсаП ћаппо сотрјиГо 
1360 ГгауегбаГе. ђе 5сог(е е«е«и- 
а1е <1е1 по51го пауЈ^Ио 5оШ1е 
бопо $1а1е 1070. 8опо $1а(11га$- 
рог1а(ј 590.603 (га иТсЈаН е 
боИађ 15.951 аиЈотеххј, 83.072 
диаЈгиреШ, 704.150 1оппе11а1е <Н 
тегсј. Регсће 1е (гирре т А1ћа- 
пЈа ро1е5$его ујуеге е сотђа«е- 
ге, с!оуеуато бђагсаге ипа те<Па 
<11 4.000 (оппеПаге а1 §1огпо беп- 
га (епег соп1о <1е11е агтј е де11е 
титгјопј. ђо Атт1га§Но Зрог- 
Пе11о да ипа рапе е<1 11 СепегаЈе 
бсиего <1а1Га11га, ћаппо а$$о11о 
јп тодо ђгШапНбмто, чие51о 
сотрИо дИПсНе. 1_е тоде51е С1- 
1ге <1е11е по$(ге регсШе <Нто51га- 
по сће пој егауато ра<1гопј диа- 
51 јпсоп1га51аН де1Г Асјгјађсо.

II петЈсо ћа а((опда(о 17 ркозсаК 
рег ипа зЈагга (о(а!е <Н 67.000 (опп, 
(ге (огреШшеге рег 2.400 (оппе11а(е. 
Оаппе§[’1а(1 5 р:гозса(1 рег ипа з(аг2а 
(о(а1е <И 25.000 (оппе11а(е. Мог(1 е 
гНбрегз: (га §11 едШраЕ^ е 1е (гирре: 
295 ипИа, рагј а1 0,05 иот!т рег
10.С0Ј  (газроНаН.

II, С(ЖС0К80 ОЕ1ХА 
МАН1МА Е 0ЕЕС’АУ1А210МЕ

ђа Маппа ћа Ц <1јгј«о аПа рго- 
ЈопЈа аттиагјопе <1е1 роро!о 
ИаПапо рег 1и«о СЈО сће ћа 
|а«о апсће пе! Ва$5о АдпаНсо 
е рег II $ио 5рес{а1е соп1гјђи1о 
аПа ујпогја.

№оп тепо <1е§па гГаттЈгагЈо- 
пе ГаПЈуЦа 5уо1(а да1ГАујагјо- 
пе пе11а §иегга соп1го 1а ОгесЈа: 
аШуНа Л 1га$рог1о ед а«јуј1а 
<Н сотђаИЈтеМо <311 арагессћј 
ИаНат ћаппо 1га$рог1а1о т А1- 
ђапЈа, Јп сотр1е55пе 7102 оге 
<Н уо!о, 30.851 регбопе е 3016 
1оппе11а(е <П та(епа1е.

СН аегеј 611га$ро«о (еде^сћј 
ћаппо 1га5рог1а1о т А1ђата 
39.816 регбопе е 2923 1оппе!1а1е 
<11 та1епа1е соп 13.312 оге <Н 
уо1о.

Ригап1е (иШ диезН то11 ип 
$о1о јпсј<1еп1е $ј е тегјПсаГо аПа 
рагГепга <1а ип аегороИо <Је11е 
Ри§11е, соп 1а регсШа <Н 20 ио- 
тјпј. №11е орегагјот <Н §иегга 
1е Јогге аегее <1ј$1оса1е 5и11а ци- 
аПа 5роп<1а е чие11е ШзГассаЈе јп 
А1ћата, ћаппо еНеИиаГо 35.079 
оге <Н УО1О, 1апсЈа1о 4829 1оп- 
пе11а(е <11 ђотђе, 700.000 со1рј, 
ађђа«и1о 261 аегор1аај петјсј, 
е Јаппедоја« 118. Ке по$1ге рег- 
<ј«е: 97 аегор1ат ађђаПи« е 71 
Јаппе&гЈаП, 233 (јеседиђ о <Н$- 
регзј е 128 1ег1«.

Ца! 28 о«ођге а! 31 та§@1о, 
1 СадиИ $и! ЈгопН 1егге$1п <1е!1а 
^иегга соМго 1а СгесЈа $опо 
51а« 13.502. I потј <Н чиебђ 
§1огјо$ј сотђа«еп(ј, сће ћаппо 
Ја(о 1а у<(а аНа Рз1па, $опо 
тепбНтеМе риђђНса«, сопГе 
по$1га ађИиШпе. <2ие$1а сИга 
поп рио е5$еге деПпИпа ђпсће 
поп $1 сопозсегаппо 1е $огН <Н 
чие!Н сће зоппо 51а« да« соте 
јј5рег5Ј орриге рп§Јотеп. 1 Ге- 
пП аттошапо а 38.768, соте 
п$и11а с1а1 5е«е е!епсћ1 риђђП- 
са« Гтога. Алсће диенГа сИга 
рио уагјаге т зе^иИо а!1е зе^- 
па1агјопј гКагЗаГе.

Ј соп§е1а(1 <11 ргјто вгаЛо, е с1од 
^иеШ сотр!е(атеп(е диагНЈ доро ипа 
ђгеуе сига, зопо з(аИ 4564; 1 соп§е- 
Ја(ј <И зесопсЈо ртадо сотр!е(атеп(е 
^иагКЈ зопо 5(а(1 8592; I сопее1ађ с1( 
(егго радо зопо з(а(Ј сотр1еззјуа- 
теп(е 4391, т тавдог раг(е за1уа(Ј. 
№! (о(а!е ИеЈ Са<1и(| а зопо 1528 
СатЈс1е Меге; пе! (о(а!е КеЈ (епИ 3296 
Сат1с1е Иеге.

1.е регсЈНе <1е1 герагК аЈђапезЈ зопо 
з(а(1 59 тогН е 63 (егЖ. N01 поп сопо- 
8с1ато еза((атеп(е 1е регдИе <1еј вгесЈ, 
та (иМо 1азсЈа сгедеге сће еззе зопо 
8(а(е <11 вгап 1ип^а вирегЈоН аНе поз(ге.

и »а2 опо оеј Ва1сапј
МеМге 1е (гирре КаНзпе $1 

ассјп^еуапо а Пдијдаге ГезегсИо 
§гесо, 1а Ји§об1ауја ћа сћто- 
51га(о, аНгауегзо а1 5ио со1ро <Н 
81а1о, диаН егапо ј 5иој геаП 
зешјтеп«. Ба §иегга <Је1ГА$5е 
СОП1ГО 1а Ји§об1ауја 51 е дипчие 
<ћто5«а1а (пегкађПе. СН езегсј- 
Н <1е1ГА55е а§попо <1*асог<1о 
соп гарШИа Ги1т1пап1с. МепГге 
1а бесопЗа Агта1а Шбсепбеуа 
<1а11е А1р1 1ип§о П 1«ога1е <1а1- 
таНсо соп тагсе ЈоггаЈе сће 
ћаппо ргоуаГо 1а ге5Ј51епга деј 
по8«| боШаН, ј Јгесј 51 гНиагопо 
соп сотђаШтеп« сН гее«о§и- 
апПа е сегсагопо, аЈГиНјто то- 
темо, соп ип (гиссо <1ј аи1еп- 
Нсо $Н1е 1Лј$$јсо, <Н 1егтаг51 
а11е ЈгопПеге <1е1Г А1ђапЈа, оИгепдо 
ГагтЈ$1ЈгЈо ај 1с<1е5сћ1 е поп а 
ПОЈ.

Цј ћо псШатаН епег^јсатеше 
а11а га§јопе еЈ јпПпе $1 5опо 
аггезЈ зепга сошНгјот. (2иап1о 
а11а Ји^озЈаУГа, е5$а пте16чиа$ј 
Јттеђ|а1атеп1е, Гјпсоп$ј$1епга, 
51 рио регНпо <Нге 1а(а1$«а, <Је1 
вио ог§ат5то $1а1а1е; соте 1егго 
5(а1о аПШсЈО5атеп1е сгеа1о а 
Уегба^На т Гипгјопе е$с)и$јуа- 
тепСе аМЈ-НаНапа, е$$а са<1<1е 
т ђггсЈоЈе а! ргјто и(го.

СебегсПо ји§О51ауо, а! циаЈе 
ј сисоН рап§<пј е <1е11а Рјссо!а 
1Ме$а атеуапо сгеа1о 1а гериГа- 
гјопе сЈеЈГјпуЈпсЈђИИа, 1ап1о сће 
ип 2јогпа1е бУЈггего аНегтауа 
сће е550 аугеђђе зогргебо 1и«о 
Н топ<1о, 51 е Нчие!а«о Нп сЈај 
рптј тотеп«. 011 јп^ебј ћаппо 
ГаПо чиакће аррагЈгЈопе зиј 
сатрј <Н ђаПа^Па, та рој, 1га- 
уо!Ц <1а11е <Нуј5јопј а1рте е <1а11е 
(Цујбјот согагга1е сћ Уоп 1Ј51, 
1гоуагопо сће 11 5ио1о еПепјсо 
5со«ауа 5о«о ај 1ого рЈесН е 
ађђап<1опагопо 1а СгесЈа а§отг- 
гаме соте а1 50Ш0, уја таге.

1_е соп$е§иепге роННсће е 
пиШап 5са(игНе <1а11'е|јгпјпах1о- 
пе <1е1Г1пећ Шегга <1а11е и1Нте зие 
ђа$ј еигорее $опо $1а1е <Н ипа 
ропа1а $1га1е§јса е роННса ес- 
сегјопаН. Наппо.сЈое, ргоуоса1о 
ип рго(опс1о ти1атеп1о <1е11а 
саПа зео§га(јса <Н чиеМа ге§1о- 
пе; тМатепН т те§Но, сће 
1и«ј аугаппо ЈМезо пе11а §Ји81а 
тј$ига, уегзо И ге§о1атеп1о 1о- 
§јсо е гаг1опа1е, $е§иепдо §1и- 
$«г1а, 1епи(о соп1о <Н 1и«1 
еЈетепН сће $ре$$о а§§гоУ1§11- 
апо I ргођ1етј. Апсће И доуе 
поп е $1а(о роббЈђПе га§§јип§еге 
ип ге§о!атеМо рег!е«о $о«о 
1и«ј ј рипН <Н У!5(а, $1 деуе 
огтај гтипс1аге т чиебГа та- 
1еНа а!Га$$о1и1о.

ђа Ви1§аг1а ауга 1а Маседо- 
та, сће е еттематеме ђи!§а- 
га, е 1а ТгасЈа оссјдета1е, сог- 
гИојо езј^ио ед а$$игдо сће 
1тресН\'а а11а Ви1§апа Ш аНас- 
сјаг$ј а1ГЕ§ео.

ђ’АШапЈа $1 аПаг^ћега соп 1е 
гедјот де1 Ко$$оујпо а! погд е 
соп 1а СЈатипа а1 5ид.

11 Моп1епе§го пргешЈе 1а 
зиа тсНрешЈепга ед еп1га 
пе1Гогђ«а ИаНапа.

Шп^ћепа, ј сиј ассопН ро- 
Ш1сЈ соп ГИаНа птоМапо а1 
1926, ћа а11аг§а(о ј 5ио1 сопПт 
е 1а ОегтапЈа ћа ро«а(о ј $иој 
$и]1а пуа $јп181га 4е11а 5ата. 11 
ге$(о де11а 51оуеп1а е ЈкеМаГо 
ипа рготтсја КаНапа соп ге§1- 
те $рес1а1е.

II ТаНо рш 1трог1ап1е е 
1а пзиггегјопе, Зоро сНесЈ 

зесоП, деПо 81а(о Сгоа1о. 
С’аг1еПсе Ш чиез1а пзигге- 

хЈопе б Н Ро^аутк АШе Ра- 
уеНс, Н циа1е 6 уЈзвШо 1п 
езШо дигап1е досНс! апт т 
ИаНа, тзјете а питегозј 
аНп рјопјегј де! аио тоуј- 

теп(о. II Ро^аутк за сће 
е§П риб соп1аге зиЈГаШуа 
аоНдапи де1ГНаПа ЕазсЈ81а.

ОН ассопН, сопс1и5181 соп 
1а СгоахЈа, VI зопо поН 81а 
диеШ роШЈсЈ, 51а диеШ Гег- 
гИопаН.

Соп 1а оссирагјопе <Н 1и1е 1е 
ј$о1е де! ^иагпаго, Рште ћа 

ип ге1го1егга е ипа соп$ј- 
$1епга сће 1е тапсауа. II рог1о 
Л Ните ћа јппапгј а 8е 5Јсиге 
ргобреијуе, ројсће е$$о е де$Н- 
па1о а бегтјге П ге1го1егга сгоа1о 
е та§1аго,

Соп ГаппеззШпе Ш циаб! 
1и«е 1е 1зо1е де11’агсјре1а§о 
да1та1а, соп. 1а сгеагЈопе 
деПе дие пиоуе ргоутсЈе <Н 
8ра1а1о е сН СаИаго е Нп- 
§гапс11теп1о НеПа уессШа е 
ЈедеИббЈта ргоутсЈа <Н 2аг% 
П ргоШета На1та1о риб соп- 
бШегагзЈ пбоКо, зоргаШНо 
зе 81 Непе соп!о сће езбо 
деу’е&8еге Јпциа<Јга1о пеПа 
бо1игјопе Не1 ргођ1ета де11а 
зјсигегга адпаНса, сће 1о 
сопзШего деНпНЈуа, е пе! 
ргођ!ета деЈ гаррогН з1ађ1- 
11Н 1га П Ке^по сГИаНа е 
циеПо (Н Сгоагја, 1а сш со- 
гопа е Ма<а оНег1а ад ип 
РгтсЈре деПа Саза бауоЈа- 
АозГа.

Мој аугетто ро1и1о, уокпдо, 
$р1п§еге ј по$1п сопћт Ца1 МопЦ 
Уекђј« Нпо а!1е А1рј А1ђапе$ј, 
та аугетто сотте$5о — а тЈо 
ауујбо — ип еггоге. бепга соп- 
1аге Н ге$1о, аугетто рог1а1о 
пе1ГЈМето деПе по51ге (гопНеге 
то11е сепипаја М тЈ§НаЈа <Н 
е1етепН аПо^ет, па1ига!теМе 
о$НП. Ога, 1а $1опа апНса, та 
$орга1и«о 1а гесеМе, <Пто51га 
сће 51а« деђђопо тјгаге а 
геаПггаге П та$$1то де11а 1ого 
ипНа е1пјса е $рјп1иа1е 1п тодо 
да !аг сојпсјдеге, ад ип сег1о 
риМо, 1 1ге ектепН: гагга, па- 
гјопе, б!а!о.

СјП 51а1ј сће 51 сагјсапо Ш 
1горрј е1етеМ1 а11о§1о«ј ћаппо 
ипа у«а 1гауа§Па(а. Рио е$8еге 
1а1уо11а теуНађПе <П ауегН рег 
га§јот виргете <11 $1сигехга 
$1га1е§јса: ђ1$о§па адоОаге, пеј 
1ого гј§иапН, ип 1га«атеп1о 5ре- 
С1а1е, ргетезва, ђешМе$о, 1а 
1ого а$$о1и1а 1еа11а д! сШаШт 
уег$о 1о 51а1о.

Сотишјие, диалдо Ге1та поп 
уа д’ассогдо соп 1а §ео§гаНа, 
ђ Ге1та сће деуе тиоуегбк ОН 
$сатђј Ш роро1аг1ош е Ге$одо 
<Н раг« дј е$$е $оп ргоутШеп- 
гЈаП, регсће рог1а а (аг соЈпсј- 
деге 1 сопНпЈ роПНсЈ соп циеШ 
гаггЈаП.

бесопдо §П ассопП соп 
П Сотапдо Оеппашсо, ђК- 
1а 1а бгесЈа, сотргеза А1е- 
пе, зага оссира1а даПе 1гир- 
ре НаПапе. (Зиез1о1С1 ропе 
Ш 1гоп1е а ргођ!епи тоћо 
зеп, зрес1е Па1 рип4о <Н уј- 
з1а аПтепГаге. Е П аНгоШе- 
гето сегсапдо сН аПеИаге 
1ап1о циаШо С1 зага роз8ј- 
ђПе, 1е пНбепе тШНе а1 ро- 
ро1о §гесо ПаЈ зиој ^оуег- 
папН 1п(еидаН а 1-опдга, е 
(епепдо рге$еп!е сће 1а Оге- 
сЈа пеШга пеПо зрахјо уНа1е 
тедИеггапео НеПШаНа.

Ооро Сћегеп, §Н Јп§)е5Ј ћаппо 
аппилсЈаШ то11е соНе сће 1а 
сатра§па де11'АТг1са НаНаларо- 
1еуа <Нг51 рјп о тепо УП1иа1- 
теме сопс1и$а.
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Ма Јоро Сћегеп еззј ћаппо 
4оуи(о иг(аге соп(го 1’Атђа 
А1а§1, 4оуе рег !а $есоп4а уоКа 
1а гс$ј$(епга 4ебК ПаПат ћа 
га§б1ип1о 1е чеИе де11'ерореа. 
II Оиса 4’Ао$(а е 51а1о, 4игап(е 
циежа ђаНа§Па, ауоЦЈепГезЈ зи 
ЈгопН 41 тј§Паја 41 сћИоте(гј, 
(га 4е$ег(| е топ1а§пе, ип §гап4е 
Саро, 4е§по 4е11а вЦгре 8ађаи- 
4а, 4Ла диаЈе Е§И 41$сеп4г.

Ооро 1а са4и1а 41 Атђа А1а§ј, 
:бН т§1е$ј ргос1атагопо ипа уо1- 
>(а 41 рји сће огтај (и((о ега 
|Нпко. А1 сопГгапо, сј $1 ђа((е 
апсога. Бе позГге (гирре, ассег- 
сћја(е, 4аппо апсога 4е1 П1о 4а 
Хогсеге а§|ј 1п§1е51, пе11е (ге 5е- 
биепН гопе: ЦапсаПа, Ојтта е 
Соп4аг. (ЈиапГо 1етро апсога 
розза 4игаге диезГа ге515(епга 
поп 51 риб 41ге, та е сегГо сће 
е55а аага рго(гаНа ај Пткј 4е11е 
роззЈђНка итапе.

СИ т§1е$ј 515опо §јоуа(ј 4е11а 
вирепогИа 4еј 1ого теггј, 4а11е 
ро$$јђј|ј(& ргаНсатепге Ј1ПтКа(е 
41 уеКоуабИагај е 4а11а чиабј 
§епега!е 4е?егјопе 4еПе по$(ге 
(гирре со1опЈаН, сће поп ауе- 
уато ауи(о П Гетро 41 Јопе- 
тегПе ци]иа4гаге е сће егапо, 
4ипдие, 1тргерага(еа4ипа§иег- 
га 41 теггј тессатггаГЈ, $о- 
рга(и«о аегеј.

А1 Ппј 4е11а §иегга бГезаа, 
апсће 1а (о1а!е сопдигзЈа 4е1!'1т- 
рего 4а раПе 4е§И т§1е$ј поп 
риб ауеге пеббип уа!оге 4есЈ51- 
чо: 51 (гаКа 4ј ипа уеп4е((а 41 
сагаНеге $(геНатеп(е регбопаЈе, 
сће поп риб ауеге а1сипа ЈпЛи- 
епга $ш гј$ика(ј 4е11а §иегга е 
сће ћа 5са\а1о ип $о1со апсог 
рји ргоГоп4о Гга 1п§ђј|(егга е 
1(аИа.

N011 роззо о§§1 Шге циап- 
до е соте, та аГСегто пеПа 
татега р1С1 са(е§опса, сће 
пој пЕогпегето т циеИе Еег- 
ге ђа^паје Да1 позЕго зап^ие 
1егге сће по1 ауеуато 1га- 
зЕогтаЈе т росћј апт, со- 
вкиепдоуј озреЦаћ, 8сио1е, 
сазе, асциедоКЈ, оНЈсте е 
отапсћ з1гас1е (тегахЈ§На Је1- 
ппТего сопНпеп1е аМсапо), 
биПе циаИ ћаппо роЕиЕо се- 
1егтеп(е тагсЈаге 1е Јогхе 
тессашггаЕе пеписће. I по- 
бТп тоШ поп роззопо пта- 
пеге, поп птаггаппо туеп- 
сИсаН.

(Јиап4о раг1ај пе! ГеђђгаЈо уј 
е$ро$Ј циапЈо ега 5иссе$$о т 
СиепаЈса, сће ога е гћогпаГа 
аИЋаИа. ЕЈагЈопе е $(а(а соп- 
4оКа 4а11е Јогхе согагга(е 1е4е- 
$сће, 1е циаП ћаппо $(гепиатеп(е 
1оКа(о ассап(о а11е (огге ћаћапе.

Ба сопциЈ5(а 41 Сге(а теНе а 
415ро5ЈгЈопе 4е!1е (огге аегее е 
патаИ 4е1ГА$$е 4е11е ђабј аррго- 
рпа11551'те рег §11 апассћ1 т 
та$$ја $и!1е со$1е е§Ј2Јапе. 1л 
уИа 4јуеп1ега $етрге рш 41№- 
сИе рег 1е Еогге пауаћ јп&1е51 
аеагшпапН пе11е ћа$1 4'Еб1Но е 
41 Ра1е$Нпа.

Бо бсоро, сће соп5151е пе1 
сассјаге 1а Сгап Вге(ај»па 4а1 
Ме4Иеггапео Ог1еп1а1е, $ага га§- 
бЈипГо е соп С1б $ага сотрш(о 
ип ЈрбапГебсо ра$$о уегао 1а соп- 
с1иајопе ујногјо$а 4е11а §иегга.

1л соПађогагшпе (га 1е ро- 
1епге 4е1 ТпраННо е т аНо, 
та 4 зоргаКиНо т аНо 1а со1- 
1ађогагјопе 1га 1а СегтапЈа е 
ГИаПа. Е' 1иНо 4еНо диап4о уј 
41со сће пој 1ауопато јп$1ете, 
тагсјато јпајете е Јп5Јете 
ујпсегето. II сатегаН$то 4е11е 
1огге агта1е 51а 4јуеп1ап4о са- 
тегаНбто 1га ј 4ие ророИ.

Иеј зиој гесепН 4|5сог51 И 
Еиећгег ћа г1сопозсји1о е$рН- 
сНатепГе диаП е циапи $асп- 
Нсј 41 бапјЈие ГИаПа ћа аћгоп- 

■ Шј рег 1а саиза 4е1ГА$$е.
Ба НогеапЈггагЈопе 4е1 СопНпепЈе, 

I сће еовШшесе 1о всоро 4е11а ртегга 
4еи*Авзе, НогеапЈггагјопе јдрјгаи <1а1 

1 рг!пс1р114еаП е ЗаИе еареНепхе ИваШе 
> 4аНе с*ие Т«о1их1опј, еш в! (ЈеИпеа. 
! 1>е уос! пс!1со1е, сће зресиЈагапо зи

ђен.е дмвизији „Јули“, да се 
повлачи ка Горици.

„Јулиа“ која се налазиласа 
мо за једну етапу удаљена од 
Метзова, повратила се, и врло 
често је, морала себи отвара- 
ти пут са тешким и крвавим 
борбама.

Са узмаком „Јулие“ почиње 
грчка офанзива, којз их у но- 
вембру доводи до Горице, у 
децембру до Арђирокастра и 
може се рећи да инициатива 
грчка престаје са заузећем Кли- 
суре.

Од овога момента, напори 
грчки, да достигну стратегиј- 
ске објекте: Елбасан Берат и 
Валону, а нарочито, Валону 
како су жељели енглези, били 
су узалудни, захваљујући на- 
шему отпору. Био је подигнут 
„зид“ и овај зид већ је био 
непрелазан и неосвојив, захва- 
љујући јунаштву о одлучности 
наших војника, И стварно у 
долики Сушице која је била 
најпречи пут ка Валони, дошао 
је епилог свршетком децембра 
са дивним противнападом 10 
пука алпинаца у зони Болена 
и 7 пјешадијског пука у зони 
Вреништа.

На сектору Војуше, у циљу 
да се олакша притисак на фрот- 
ту Берата, трупе 25 корпуса, 
напале су у правцу Клисуре и 
придонијеле су да грчка офан- 
зива према Берату не успи- 
је (алпинци „Вал Ћизмоне“ и 
„Болцано" каоискијачи „Ћер- 
вино“ и берсљеои II.) Дана 13 
фебруара, непријатељ је почео 
офанзиву на Тепелени и напао 
наше редове на Шиндели.

Нарочита дивизиа Критска, 
која је нападала, била је ско- 
ро сва уништена од дивизије 
„Сфорцеске" о од црних ко- 
шуља „Галбиати“. Један по- 
кушај да сиду низ Војушу, био 
је у самом почетку сузбијен 
од дивизиа „Лењано“ и „Фе- 
рара“ и од Алписких Ловаца. 
У долини Деснице, напад грч-

етепШаИ {пгјопј (Итегеепге, 1 роует! 
<П 8р1гИо сће 8опо ап<1аН апсће рји 
1оп1аш, соше ћа ГаНо 11 Рпто Мћн- 
81го 1п@1еве пе11а виа аИосцг1опе, зопо 
п4оШ а1 511епг1о.

Бие ророћ, ипа §иегга. 
(ЗиезЕа & 1а 1ар1(1апа Тогти- 

1а сће зтЕеНгха ГазЈопе Је1- 
ГАззе, ахЈопе сће сопћпиегА 
апсће доро 1а УШогЈа.

ЈЈаКе^ЕЈатегНо <1е1 Ојарропе, аПга- 
уегво чиаиСо И МШЈвСго 4е|>11 евСеп 
МаСвиока ћа <Псћ1ага1о а Кота е р!и 
гесеа1етеп1е а ТоШо, е 1п реНеНа 
Нпеа со! ТпрагШо. II ^арропезе д ии 
роро1о Него е 1еа1е, ип роро!о сће 
поп Ншаггећће ји41Негеи1е <И 1гоп1е 
а11’а^ге$1опе ашеНсапа соп(го 1е Ро- 
1епге ЦеЈГАвве. II Спарропе ва сће П 
вио в1е880 атуешуе е 1и риосо.

МаЦ^аПо 1е епоплј сНзСапге, апсће 
соп И СНарропе 1е ге1аг(от 8Ј аррго- 
1оо41всоио. Иеззипо рид ЈићИаге сће 
1а пишегова е зсеИа пиззјопе шПНаге 
(гЦрроиеве, ш чие$1о п>ошеп1о оврКе 
ЈгтадНа <Је11'11аПа, ро!г& сопв!а1аге сће 
Ц в^шраНа 4е1П1а11а Ра8СЈз1а рег 11 
(Јјарропе к зрои!апеа е рго(оп4а.

Соп 1е а11ге Ро1епхе а<1егеп11 а! 
Тг1рагН1о сјое, ПЈпећепа, 81оуассћ1а 
Кот»п!а е Ви1каг1а, 1 гаррогН зоио 
р!и сће согсћаП, апсће 1аа4оте поп 
ез1з1оао зрес1а11 ассогШ роНеШ

рга 1 Раезј сће 51 Ггоуапо 
апсога Гиоп 4е11а тЈ5сћЈа, ипо 
тегИа рагћсо1аге соп5)4егагјопе 
е4 е 1а 5ра§па. Ма1§га4о 1и- 
5Јп§ће аћегпа1е а псаТћ, е сћја- 
го сће 1а 5ра§па поп риб п- 
пипсјаге а со§Пеге Госса$јопе 
ипјса сће 1е е оНепа 41 пбапа- 
ге 1е ЈпбЈи$1Јг1е $иђј1е т аНп 
1етрј. N01 поп 5о11есћјато т 
а1сип тооо ипа 4есј$јопе 4е11а 
5ра§па, 4ссј$1опе сће 4еу’е$$еге 
ргеза 4а§Н е1етепћ ге$роп$ађјП 
т 1иПа КђеПа 4'е$ате: пој с!

ПОСЈЕТА ДУБЕ-А НАГОВЈЕШТАВА ПОБЈЕДУ
ки који је намјеравао ка Берату, 
пошто је доспио до Клисуре 
12 јануара, дошао је до Спа- 
дарита, гдје је првих десет 
дана фебруара, сасвим заустав- 
љен од дивизије „Јулие“, „Пи- 
нероло“ и од Црних кошуља 
„Леонеса".

У долини Деволи, брдо То- 
мори било је балуард и веза 
између IX и XI армије, Послед- 
њих дана јануара. да се би 
појачала ова веза, направља 
је скок у долини Томорице за- 
узевши положаје Брегиу и Са- 
лут које извршише алпинци 
„Интра Суза“ дјелови дивизије 
„Парма“ и од 1 и 2 баталиона 
финансијске страже. У долини 
ЦЈкумбе послијед 10 дана, не- 
пријатељ узалуду хоће да за- 
узме главу Шкумбе на сјеверу 
Елбасана. Ови покушаји од- 
лучно су одбијени са одбраном 
на брду Калази, које је одбра- 
нила дивизиа „Арецо“ и „Пи- 
јемонт“ и од 4 пука берса- 
љера. У сектору Поградеца 
(Охрид), у децембру сваки не- 
пријатељски локушај потпуно 
је пропао пред дивизиом „Аре- 
цо" и пред 1 пуком берсаљера.

Када сам се првих дана мар- 
та бавио у Албаниу намирисао 
сам у ваздуху увод у побједу. 
Са надчовјечанским напором 
Генерала Кавалера, који је био 
преузео команду Војне Силе 
30 децембра, војска у Албанији 
била је потпуно реорганизова- 
на, појачана и спремна за на- 
пад. Морал трупа био је диван. 
Ред у позадини савршен. За 
повједништво двају армиа IX 
и XI било је у рукама два ге- 
нерала, Ђелозо и Пирцио |Би- 
роли, који су богати искуством 
и вољом. Команда Армија била 
је у рукама вјештих заповјед- 
ника, као генерала Месе, Роси, 
Гамбера Маркали, Насји и Ари- 
зо. Сви команданти дивизија 
били су на висини њихових 
задатака. Од Пјацолиадо Гло- 
рие до Ђиротиа, Сантовита, 
Занини, Пицолата, Берарди

1'и!0ИЕ ОЕН' ШЕ ШТ11Л АНСНЕ ВОРО и ПИ
НтћЈато а репзаге е4 а сге4еге 
сће 1а 5ра§па $а 4а циа!е раг!е 
$1аппо 1 5ио1 ргоуаИ атјсј е 4а 
Чиа1е раг<е $1аппо 15ио1 петјсј, 
поп тепо ргоуаћ. Ба пуо1иг1о- 
пе 4е11а Еа1ап§е, арроПа!гјсе 
41 ип пиоуо 4е$ћпо $1ог1со а11а 
5ра§па, поп рио аНтеагзЈ соп 
1е Гогге 4е11а р1и1осгаг1а, 4е1 
§ш4аЈ5то, 4е11а 1гата55опепа, 
1иКе (огге сће, аш(ап4о 1 го$5Ј, 
ћаппо сегсаГо е сегсапо ШПога 
41 јтре4јге а1 Саи4П1о 41 рог- 
Гаге а (егтјпе П $ио $Тогго 4е1 
гтпоуатеп(о паг1опа1е е $осја!е.

1а чиап!о аИа ТигсћЈа, езза ћа п- 
1и11а1о ћпога 1иКе 1е зоиесИагЈот ја- 
ВЈез). II РгезИеоЈе 1попи ћа х!з1о сће 
ии 1гае1со <1езНпо аНепЈе 1иПе 1е Иа- 
21оп! сће 1п ђиа1б1аз1 вшза $1 абШапо 
«11а Сгап ВгеЦрта. Ма уоеИо сое- 
Пеге 1’оссазЈопе рег <11ге а! Ргезјиеп- 
1е 1попи сће 1'ИаИа >п<1еа1е зеешге пе1 
сопИопН <1е11а Тигсћ1а чие!1а роННса 
4Ј сотргепзјопе е <Н соИзћогагшпе 
сће (и гааи^ига1а пе! 1928 е сће рег 
пој 6 апсога е зетрге аИиа1е.

5е 5ра§па е Тигсћја $опо Јио- 
п 4е11а тјбсђја, с’е ипо 51а1о 
1гап5осеатсо сће $1 гјрготеНе 
41 епГгагуј. Е’ ђепе сће $1 $аррја 
сће 1’т(егуеп(о атепсапо поп 
сј (игђа ессе5$јуатеп1е. (Јпа 41- 
сђјагагјопе е$рНсЈ(а 4ј §иегга 
поп то41Бсћегеђђе 1а $Ииаг1опе 
а((иа1е сће е 4ј §иегга „4е 
Гас(о“ $е поп „4е јиге“. Б'јп- 
(егуепГо атепсапо апсће чиап4о 
$1 арр|јса5$е а! сотр1е(о, агп- 
гегеђђе (аг4јуо, е апсће 5е поп 
(аг4јуо еззо поп $ро$(егеђђе 1 
(егпиш 4е1 ргођ1ета.

Е’т(егуеп(о атепсапо, рпто: 
поп 4ага 1а у!((опа а11а Огап 
Вге(а§па, та рго!ип§ђега 1а 

Олеаре, Маљи, Фераро Де Сте- 
фанис. Рад бих био да све 
поменем јер су сви без разли- 
ке заслужили. У априлу војска 
у Албанији биле јесастављена 
од дивизиа „Јулие“, Пустерие, 
Тридентине Кунезе (све алпин- 
ци) Ћентауро (оклопна). Арецо 
Каљари, Модена, Пинероло, 
Пиемонте, Сјена Бари, Ферара, 
Фиренце, Казале Месина, Ле- 
њано, Сфорцеска, Кунео, Фор- 
ли, Лупи ди Тоскана, Алпински 
Ловци, Пуље Бренеро Акви. 
Овим снагама треба придода- 
ти три пука коњице: Милано, 
Аоста и Гвиде, четири берса- 
љера, један Гренадира Један 
груп пукова Црних Кошуља. 
У ствари једаи комплес снага 
заиста импозаншан. Акојемоја 
посјета била нека награда тру- 
пама у Албанији, они суствар- 
но ту награду и заслужили. 
Моји састанци са војницима 
проузроковали су манифеста- 
цие вјерности, које стварно 
нећу никада заборавити.

Исто толико треба да по- 
хвалим и 30.000 радника који 
су радили дуж путева, врло 
често под непријатељском ва- 
тром.

Још један очајнички покушај 
грчки на Војуши био је оне- 
могућен чим су се појавили 
баталеони Јулие. Сљедеће не- 
дјеље почињу акције VIII армие, 
која је имала 4 дивизије: Пи- 
нероло, Каљари, Пуље и Бари. 
Одбранбени систем није пређен 
у првој фази битке, али губит- 
ци које је нанијела наша арти- 
љерија (око 400 топова) и од 
наше ваздушне флоте Гоко4о0 
машина) били су како сами 
Грци кажу страшни. За врије- 
ме недјеље од 9 до 16 марта 
са којом почиње поновна ита- 
лијанска акција, војска грчка, 
практички престаје да постоји 
као сила која је још способна 
да се бори. То је признато ка- 
сније и од саме грчке владе. 
Математички је доказано н да 
се на Балкану није ништа де-

'§иегга; $есоп4о: поп 1јпп(ег4 1а 
§иегга пе11о зрагјо, та 1а ез(еп- 
ЗегА а4 аКп осеат; (егхо: (га- 
ти(ега П ге^јте 4е§1! 5(а(1-1ЈпЈ(1 
јп ип ге^јте аи(оп(агјо е (о(а- 
Н(аг1о т соп(гоп(о а1 чиа1е ј 
ге§јт1 еигореј ргесигзоп (га5С1- 
$(а е пагј$(а) 51 $еп(1гаппо 41 
§гап 1ип§а 5ирега(ј е регЈегјопаН.

(Зиап4о $1 уио! псог4аге ип 
4)((а(оге пеПа рига е$рге$5Јопе 
с1а55Јса 4е11а раго!а, 51 сКа 5111а. 
Огђепе, 5П1а с! $етђга ип то- 
4е5(о 4Пе((ап(е 41 Ггоп(е а Це1апо 
КообеуеК.

СатегаН! 1п чиезН досИсЈ тез! <Н 
аКегиа та зетрге 4ига ујсешја, П 
роро1о ИаПапо ћа 4а(о ип тсотра- 
гаћНе еветрЈо <П <Пзс1р1та. N00 81 
е зсогав81а1о диапЈо 1е поУгЈе егапо 
саНЈуе е 1е §1огпа(е ђије; поп 31 е 
еза!(а(о диап4о 1е поИгЈе егапо ћиопе 
е 1е §1огпа1е Јиттозе.

Ма1§га4о П $о1е, П роро1о Иа- 
Напо е ип роро1о а зап§ие Гге44о, 
геаП$(а, $еп5ЈђПе е гИ1е5$)УО пе11о 
$(е$50 (етро, 4о(а(о 41 ипа те- 
тогја ГогтЈ4ађПе, (етрега(о е 
со11аи4а(о 4а (геп(а зесоН 41 
$(огја.

8о1о сћј поп сопозсе П роро1о Ка- 
Папо рид (агзепе ипЧттарпе сћуегза. 
Ба ^иегга поп ћа (а((о сће сопзасгоге 
Чиез(е ујг(и сће вогеопо <1а11е ргоГоп- 
сШа гигаИ с1е11а гагга е 4а тоКерИа 
езрегЈепге тШепаг!е. Со1 <1игаге деПа 
§иегга, 1а (епзјопе зр1г1(иа1е е та(е- 
ла1е сгезсе.

II сНзае1о аитеп1а. 1_е с1авзј ро- 
ро1аг1 ћаппо ипа уКа зетрге рји 
<1Ићс|1е. 1_е гесепИ рип(е слНсће а11а 
поз<га зкиаг1опе аИтепГаге зопо 1п 
ге1аг<опе соп Гезаилгзј <Је11е зсоНе 
е ГаитеШо <1е11а роро1аг!опе сће соп 
I пиоуј (еггИогЈ га^^јип^е (огзе 11 т1- 
Нопе. 1 ргођ1ет! есопотЈс! зог(1 ЈаИе 
сооНпеепге загаппо пзоНЈ соп тјзиге 

сило да би италијанска војска 
добила и тукла грчку. Мора 
се поштено признати да су се 
многи одреди грчки борили са 
пожртвовањем. Треба додати 
да је томе узрок, што су мно- 
ги официри пропагирали мрж- 
њу против нас.

Случај са Грчком доказује 
да мишљења о војскама није 
непромјењиво, и да изненађе- 
ња, иако нијесу честа могу да 
се десе. Истина је и то да 
грчка војска не би могла из- 
аржати 6 мјесеци без потпоре 
енглеске. Грчка војска била је 
храњена, одијевана и наору- 
жавана од енглеза. Сва авија- 
ција била је енглеска. Исто та- 
ко и противваздушна артиље- 
рија. У разнмм службама у 
Грчкој није било мање од 60.000 
енглеза. Помоћ од стране Тур- 
ске била је скромна и њена 
вредност није достигла суму 
од два милиона турских лира.

А сада неколико бројева који 
оцртавају шта је Италија ура- 
дила у рату преко мора. Цифре 
које треба добро проучити, и 
на основу којих треба да се 
похвале Генерални Штабови и 
Министарства Оружаних Сила.

Ево рад који је Краљ. Мор- 
нарица имала да би заштити- 
ла промет пристаништа Бари, 
Бриндизи, Драча и св. Јована 
Медуанског.

Бродови су извршили 1360 
прелаза преко мора. ПратнЛ 
наше лаке морнарице било је 
1070. Превезено Је официра и 
војника 560.603 и 15.951 мо- 
торних возила; 83.072 комада 
марве; 704.150 тона робе. 
Да би армија у Албанији 
могла да живи и да се бори, 
требало је дневно искрцавати 
4.000 тона без муниције. Адми- 
рал Спориело и Генерал Скуеро 
ријешили су савршено овај те- 
шки задатак. Скромне цифре 
наших губитака доказују да 
смо ми били стварно господа- 
ри Јадранског мора. Неприја- 
тељ је потопио 17 бродова са 

аде@иа(е <И сагаКеге розШуо е ае§а- 
(јуо. ОН ассарагга(оп ЈеИа ^иегга 
загаппо зетрге р<и <1игатеп(е рипИћ 
С1д та1^га4о, поп е пе1 роро1о сће 
31 (гоуапо 1п<11уј<ји1 „§гј^1* е со!ого 
сће <ЈићИапо. 11 роро1о „зеп(е чиез(а 
§иегга соте ипа Сазе песеззаг!а е 
сгиеп(а <И ппа @гап<1е гпо1игјопе сће 
<1еуе еНттаге 1е аззигЈе розјгјопј <11 
ргјуће^јо (епи(е (тога (ја11е ^гаад) 
Летосгааје ргопе ЈауапН а) у1(е11о 
(Гого е4 а (дш<1а. Оиез(о зрје^а соте 
1е §1огпа(е <1е1 роро!о НаИапо (газ- 
соггопо пе!1а са!та е пе1Гог4те сће 
поп е з(а(о та1 (игћа(о.

1.а @1оуеп1п итуегзИаНа д ассогза 
јп таза пе11а сазегте рег 1а песез- 
ваНа ргерагагЈопе а! сотћа(Итеп(о 
126 з(и4еп(1 иппегзКап ћаппо 
сопзасга(о со! 1ого зап^ие (а1е 4е?о- 
г1опе а11а Ра(па, сће ћа зетрге јпН- 
атта(о И сиоге <1е11а поз(га СЈоуеп- 
(п (ЈпЈуегзНапа.

Со1ого сће з< аНепЛопо з(а1<Јатеп6 
пе1 по8(го (гоп(е т(ето, аНеаИооо 
ад сће поп ассабгп таћ 11 пепмсо п 
(епасе, регсћд за сће 1а 1о((а е уега- 
теп(е зиргета, та ао1 81ато р!п (е- 
пасј <11 1ић I со!р! сће ГАззе ћа 
тТеНо 1о ћаппо итИЈа(о Нпо а4 ш- 
госаге 41зрега(атеп(е 11 зоссвгзо 
(ГоИгетаге. Апсће зе 1а ^иегга 4и- 
газзе а! <И 15 <1е11е ргеу1з1оп1 д апсће 
зе пиоуе сотр!јсаг1опј зог^еззего, 
1а 1пећЈ1(егта поп рид ?1псеге регсћп 
(иПе 1е зие розјггопј е розз1ћИШ еи- 
горее зопо з(а(е <Из(ги((е е ГАтепса, 
рег чиап(о Гасс1а, поп ри<5 зоз(ј(и1г1е.

[ЈАвве, е8рге$з1опе гјуо1и- 
х1опаг1а 4е11а пиога Еигора, 
уЈпсегА! Ие1 ргјтз аппЈуег- 
$аг!о 41 Еиегга, & 1а сег(егга 
4е11а уј((ог1а. СеКегга ог^о- 
КНоаа, <1о8таНса, сђе по! 
НаНегтЈато. 1о сгедо, (ег- 
татепГе сге4о, сће 1п цие- 
$(а 1ттапе ђаНаеНа (га 1’ого 
е4 II зап&ие, Г1<1д1о &1из(о 
сНе У1уе пеН’ап!та <1е1 ро- 
роН К1очап1. ћа &1А зсеКо: 
„N01 У1НСЕКЕМО!“.
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67.000 тона; 3 торпедњаче са 
2.400 тоне. Оштећени 5 бро- 
дова од 25.000 тона. Мртвих 
у посади 295 то јест 0 05 на 
10.000 превежених.

РАД МОРНАРИЦЕ 
И АВИЈАЦИЈЕ

Морнарица има право на ду- 
боко поштовање од стране 
Италијаиског народа за све 
оно што је урадила у доњем 
Јадрану да би се постигла по- 
бједа. Није мање заслужило 
поштовање Ваздухопловство,, 
у великој борбеној активности 
и у транспортима. Италијански 
апарати пренијели су у Алба- 
нију у 7.102 сати лета 30.851 
лица и 3.016 тона материјала. 
Њемачки апарати пренијели су 
39.816 лица и 2.923 Тона робе 
у 13,312 часова лета. За ври- 
јеме свих ових летова само 
један ициденат догодио се у 
Пуљи на аеродрому са губит- 
ком од 20 људи. У ратним опе- 
рацијама, ваздушне снаге из 
вршиле су 35.079 часова лета 
бацивши 4.829 тоне експлози- 
ва, 700.000 метака, оборили су 
261 непријатељски апарат и 
оштетивши их 118. Наши гу- 
битци: 97 машина оборених, 71 
оштећена, 138погинулих и из- 
губљаних и 128 рањених.

Од 28 октобра до 31 маја 
погинулих на копненом фронту 
у Грчкој 13.502. Имена ових 
јунака који су дали живот за 
Домовину публик\ју се свако- 
га мјесеца. Рањених је било 
38.763, како то произилази из 
7 објављених спискова. Смрз- 
нутих, то јест оних који су се 
могли одмах излијечити 4,564, 
смрзнутих који су сасвим из- 
лијечени 8.592, тешко промр- 
злих али спашених 4.39Ј. У 
суми погинулих има 1.528 црних 
кошуља а у суми рањених 3.296. 
Губитци арбанашких одреда 59 
мртвих и 68 рањених. Ми не 
знамо тачне грчке губитке, али 
по свему изгледа да су далеко 
виши него наши.

Док су се снаге Италијанске 
спремале да ликвидирају са грч- 
ком војском Југославија је по- 
казала са превратом, који су 
њени прави осјећаји. Рат Осо- 
вине против Југославије био је 
неизбјежан. Војске Осовине по 
договору радиле су одмах и 
брзо. Док је друга Армија си- 
лазила са Алпа дужЈадранске 
обале, и то са напорним мар- 
шевима који су доказали из- 
држљивост нашег војника, Гр- 
ци су се повлачили са заштит- 
ним чаркама, и покушали са 
триком да се задрже на гра- 
ници грчко-албанској, понудив- 
ши Њемачкој примирје али не 
нама. Позвао сам их да буду 
паметни и на посљетку безу- 
словно су се предали. Штосе 
тиче Југославије, она је пока- 
зала одмах негативну државну 
организацију, и као трећа др- 
жава која је силом створена 
у Версаљ, сајединимзадатком 
да буде италофоба, распала 
се у мрвице при првом судару.

Југословенска војска којој су 
париски кругови и они Мале 
Антанте рекламирали непобје- 
дивом, чак толико да је један 
швајцерски лист написао да ће 
она чак и изненадити цио сви- 
јет, растопила се у првим ча- 
совима. Енглези су се по не- 
гдје појавили, али чим су се 
појавили алпинци и оклопне је- 
динице Фон Листа увјеришесе 
да је тле у Грчкој вруће и оста- 
вмше Грчку у ропцу.

Посљедице војне и политич- 
ке изгнанством Енглеза из ев- 
ропских база, — врло су дале- 
косежне. То јест проузроковале 
су велике промјене на географ- 
ској карти овог дијела Евроле.

Бугарска ће добити Македо- 
нију, која је стварно бугарска, 
исто тако источну Тракиу. Ал- 
банија ће бити повећанаса ди- 
јелои Косова на сјевер и са 
Кјумаром на југу.

Судбина црногорсног народа
Црна Гора поново до- 

бија своју невависност 
и улази у италијанску сферу. 
Мацарска, чији политички спо- 
разуми са Италијом датирају 
још од 1926 године, проши- 
рила је своје границе, з Ње- 
мачка своје границе преноси 
на лијевој обали Саве. Остатак 
Словеније постаје италијанска 
област са специјалним режи 
мом. Најважнији догађај јесте 
васкрснуће Хрватске Државе 
послије десет вјекова, захва- 
љујући Поглавнику Анту Па- 
велићу, који је проживио у 
Италији десетогодишње из- 
гнанство заједно са другим пи- 
онерима његовог покрета. По- 
главник добро зна, да може 
да рачуна на активну соли- 
дарност Фашистичке Италије. 
Споразуми закључени са Хр- 
ватском, било политички било 
територијални, познати су вам. 
Са окупацијом свију Кварнер- 
ских острва. Фиума има данас 
залеђе које јојјебилопотребно. 
Пристаниште Фијуме има данас 
сигурну будућност и одређено 
је да служи позадини хрватској 
и маџарској.

Са анексијом скоро свију 
острва далматинских, са уре- 
ђењем двије нове провинције, 
Сплита и Котора, и са увели- 
чањем старе и вјерне провнн- 
ције Задра, проблем далматин- 
ски, може серећи да је дефи- 
нитивно ријешен, а особито ако 
се узме у виду проблемсигур- 
ности Јадранског Мора, која је 
како ја рачунам дефинитивна, 
због споразума Италије и Хр- 
ватске, чија је Круна понуђена 
једном принцу куће Савоја — 
Аоста.

Ми да смо хтјели могли смо 
наше границе проширити од 
Велебита па до Албанских Ал- 
пи, али бисмо — како ја држим 
— учињели грешку, јер бисмо 
у нашој граници увукли велики 
број других народности које би 
нам биле непријатељ. Сада ста- 
ра историја, али особито она 
скора, доказује да државетре- 
ба да имају циљ да остваре 
максимум етничког јединства, 
тако да се подударају три еле- 
мента: раса, народност и др- 
жава. Државе које натрпа- 
вају туђе народности имају 
тежак живот. Неки пут из 
разлога стратегијске сигурно- 
сти мора се поступити у на- 
рочитим случајевима другоја- 
че, подразумијевајући наравно, 
вјерност грађана држави. Вазда 
када етика не иде у складу са 
државом, етика се мора покре- 
нути. Замјена становништва 
благодетељна је, јер намдоно- 
си границе које одговарају гра- 
ницама политичким и расним.

Према споразуму са Њемач- 
ком Командом сва Грчка чак 
и Атина бити ће окупирана од 
талијанске војске. Ово нам на- 
меће озбиљне проблеме осо- 
бито у погледу исхране. Ми 
ће мо се трудити да у грани- 
цама наше моћи помогнемо и 
испрзвимо несређу коју је Лон- 
дон посијао, јер морамо да 
знамо да Грчка поново улази 
у италијански средоземни жи- 
вотни простор,

Послије Керена, Енглези су 
неколико пуга објављивали да 
је кампања у Африци стварно 
завршена. Али послије Керена 
они су морали да се нађу пред 
Амба Алађи, гдје је по други 
пут отпор Италије достигао 
врхунац једног епа. Војвода од 
Аоста, био је за све вријеме 
овог рата, који се је развијао 
на фронтовима од хиљаде ки- 
лометара, један велики Шеф, 
достојан Сабаудског кољена 
чији је потомак.

. Послије пада Амба Алађи 
I Енглези су још један пут ка- 

зали: е сада је барем свршено. 
Али на против још се бије бој. 
Наше опсједнуте јединице за- 
дају доста муке Енглезима у 
три зоне; Данкалију, Џиму и 
Гандару. Колико може још да 
траје овај отпор, не може се 
рећи, али је сигурно да ће се 
продужити до граница човје- 
чијих могућности.

Енглези су се послужили са 
надмоћношћу њихових среста- 
ва и мегућношћу у снабдије- 
вању.

Цјелокупно освајање Цар- 
ства од стране Енглеза, не 
може имати важних посљедица. 
У питању је освета искључиво 
лична, која не може имати ни- 
каквих утицаја на исход рата.

Не могу данас казати када 
и како, али тврдим на нај- 
категорички начин, да ће 
мо се ми вратити у оној 
земљи оквашеној нашом 
крвљу, земљи коју смо ми 
у мало година преобравили, 
изградивши санаторије, бол- 
нице, школе, куће, водоводе, 
радионице и велике путеве 
(чудо за читави афрички 
континенат) по којима су 
могле брзо да маршују мото- 
ризоване јединице енглеске.

Наши мртви не могу и неће 
остати неосвећени! Кад сам 
вам говорно у фебруару изнио 
сам вам што се збило у Ћи- 
ренајци, која се повратила Ита- 
лији.

Акција је изведена са оклоп- 
ним јединицама њемачким, које 
су се упоредо бориле са сна- 
гама италијанским.

Заузеће Крита дозвољава 
снагама Осовине нападе у ма- 
сама на обали египатској. 
Живот за поморске снаге ен- 
глеске постаје све тежи у еги- 
патским н палестинским базама. 
Циљ, који се састоји у томе 
да се из источног Средозем- 
ног мова истјера Енглеска, са- 
стоји се, у томе што ће то 
придонијети побједоносном за- 
вршетку овога рата. ..

Сарадња Сила Тројног Пакта 
је један факт, али је од наро- 
чите важности факт сарадње 
између Њемачке и Италије. До- 
ста је да вам кажем да ми за- 
једно радимо, заједно идемо и 
да ће мо заједно и побиједити.

Другарство Војних Сила пре- 
твара се у другарство дра на- 
рода.. У свом посљедњем го- 
вору Фирер је јасно рекао које 
је и колике жртве Италија по- 
днијела за заједнички успјех 
Осовине.

Преуређење Континента, које 
је циљ рата Осовине, преуре- 
ћење надахнуто принципима и- 
деала и праксе, преживјеле у 
двије револуције, већ се оцр- 
тава.

Два народа, један рат. Ово 
је формула која објашњава О- 
совину и њена дјела и која ће 
објаснити и донијети побједу. 
Став Јапана, како је то обја- 
снио Г. Министар спољних по- 
слова Мацуока, је у потпуној 
сагласности са Осовином. Ја- 
пански народ је народ поносан 
и искрен, народ који не би 
остао ладнокрван према нападу 
Америке на силе Осовине. Ја- 
пан исто зна да је и његова бу- 
дућност у игри. И поред ве- 
лике даљине, са Јапаном се 
везе све више продубљују. Са 
осталим потписницима Тројног 
Пакта и то са Словачком, Ру- 
муниом и Бугарском, односи 
су више него пријатељски, чак 
и онамо гдје нема нарочитих 
политнчких споразума.

Међу народима који се на- 
лазе јошт ван сукоба, треба 
нарочито ломенути Шпанију.

И поред пријетњи и ласкавих 
понуда, Шпанија не може од- 
бити јединствен случај који јој 
је пружа да поправи неправде 
које су јој нанесене у прошло- 
сти.

Шго се тиче Турске, она је 
одбила, до сада, све пожур- 
нице енглеске. Претсједник И- 
нени јасно је видио каква тра- 
гична судбина чека све оне 
који су се повјерили Великој 
Британији. Али хоћу да иско- 
ристим прилику да .кажем г. 
Претсједнику Инениу, да Ита- 
лија хоће да води према Тур- 
ској, политику разумијевања и 
сарадње а која језапочета 1928 
и која је за нас јошт на снази.

Ван сукоба су Шпанија и 
Турска. Али има једна транзо- 
кеанска држава која пријети 
да се умијеша. Добро је да се 
зна да нас ни мало не узне- 
мирује ам^>иканска интервен- 
циа. Једна објава рата не би 
ни уколико измијенила стање 
„де факто**. Интервенција Аме- 
рике, па и када би била то- 
тална, стигла би већ касно, јер 
не би измијенила ниуколико за- 
вршетак.

Интервенција американска, 
прво не би дала побједу Ве- 
ликој Британији, него би про- 
дужила рат; друго, неће огра- 
ничити рат, већ ће га повесги 
на све Океане; треће, преобра- 
тила би режим у самим Аме- 
рикама у режим ауторитативни 
и тоталитарни, према којим ће 
режими европски бити у пре- 
дности.

Када хоћемо да поменемо не- 
ког диктатвра са правим зна- 
чењем саме ријечи.онда се по 
мене Сила, Али је Сила сасвим 
блијед према Розвелту.

Другови, у ових дванајест 
мјесеци промјенљиве али тврде 
борбе народ Италије је показао 
завидну дисциплину. Нијекло- 
нуо када су вијести билелоше 
а дани тамни, није ни увели- 
чавао када су бнле добре.

И поред сунца, народ Ита- 
лије има хладну крв, смисла 
за реалност, и осјетљив и чврст 
у исто вријеме, обдарен вели-

, Њ. Е. ВИСОКИ КОМЕСАР 
У БАРУ И БУДВИ

Отпочињући један низ по- 
сјета у главним центрима Црне 
Горе да продуби везе са гра- 
ђанством Високи Цивилни Ко- 
месар посјетио је извјесна пла- 
нинска и приморска мјеста. Ек- 
селенциа Мацолини прнлазећи 
преко лијепог пута који, од 
Цетиња у правцу сугестивне 
низине Ријека Црнојевића, води 
пуд Скадарског Језера, стигао 
је на Ријеку, мјесто веома драго 
народним традицијама, као што 
је било и блиско души почив- 
шег Краља Николе, гдје је имао 
и свој дворац.

Касније Високи Комесар је 
продужио пут за Вир Пазар, 
гдје је био примљен са осје- 
ћајним манифестацијама снм- 
патија Вир Пазар је центар од 
велике саобраћајне важности 
и посједује жељезницу која ве- 
зује Бар са осталим горским 
селима. Њ. Е. Мацолини про- 
дужио је ва Бар гдје га је на 
уласку вароши сачекао като- 
лички Бискуп Д-р Никола До- 
бречић а затим га у еписко- 
палној кући, на чистом итали- 
јанском језику, поздравио са 
дирљивим ријечима оданости, 
испољујући лојалност католич- 
ких црногорских свештеника 
наспрам Италије,

У Старом Бару — читаво

ким памћењем, спреман и из- 
рађен од тридесет вјекова и- 
сторије. Само ко не познаје 
народ италијански може себи 
да створи другу слику. Овај 
рат је само још јаче учврстио 
наше врлине.

Прилике су све теже, народ 
има све тежи живот. Посљед- 
ње дискусије о исхрани дока- 
зују да се ми бринемо и да 
ће мо,. узевши у обзир и но- 
ве крајеве, ријешити негативне 
стране у позитивне. Али и по- 
ред свега у правом радном на- 
роду не налазе се они „сиви" 
јер народ осјећа овај рат као 
потребан и ако тежак за једну 
револуцију, која треба да ели- 
мише апсурдне привилегије до 
сад држане од великих демо- 
кратија које се клањају пред 
јудејским Златним Телетом. И 
за то је разумљиво заштодани 
народу Италије пролазе у спо- 
којству и реду који није ника- 
да био поремећен.

Универзитетска омладина по- 
хитала је у масама у касарне 
и 126 студената крвљу су до- 
казали своју вјерност Отаџ- 
бини.

Они који очекују пукотине у 
нашем унутрашњем фронту, че- 
кају оно што никзда нећебити. 
Непријатељ је тврд, јер зна да 
је ово битка посљедња, али ми 
смо тврђи од њега. Ударци које 
му је Осовина завитлала, тако 
су га понизили да очајнички 
вапије за прекоокенском по- 
моћи.

И када рат би трајао и преко 
очекиванога, и ако би и нове 
компликацие искрсле, Енглеска 
не може добити овај рат, јер 
су све њене позицнје и комби- 
нације европске пропале, а Аме- 
рика ма шта предузела не може 
их повратити, нити пак зами- 
јенити.

Осовина револуционарнв 
израз Нове Европе, побије- 
дитнће 1 У првој годншњицн 
рата имамо сигурност у по- 
бједу! Сигурност поносну, 
коју ће мо ми и потврдити, 
Ја вјерујем, чврсто в јерујем, 
да је у овој страшној битцн 
између злата и крви Пра- 
ведни Бог који живи у ду- 
шама младих народа иза- 
брао:

Ми ће мо побиједити I!

грађанство — на улицама оки- 
ћеним са италијанским и црно- 
горским заставама сачекало је 
Високог Комесара акламирајући 
Краља и Цара и Дућеа. По- 
што је прегледао почасну чету 
94 фантерије, Граф Мацолини 
је пошао у Општину, гдје га 
је поздравио Претсједиик — на 
италијанском језику — у име 
грађана Бара и околине, дајући 
му према старом обичају хлеб 
и со. Све угледне личности и 
претставници клера били су 
примљени од Високог Комесара 
и који је, одговарајући на њи- 
хове нзјаве оданости, потвр- 
дио да Италија испитује у ду- 
ху лојалног пријатељства по- 
требе Црне Горе, која ће имати 
своју заставу и своју само- 
сталност. Ове изјаве биле су 
примљене манифестацијама бла- 
годарностн.

Екселенција Мацолини, по- 
шао је касније у Новн Бар 
гдје је прегледао пристан и 
лучку капетанију а доцније про- 
дужио је за Будву — красну 
варошицу — морско купатило 
и главни туристички центар.

У Будви је примљен са сим- 
патичким манифестациама, од 
читавог грађанства. Високи 
Комесар, интересирао се је о 
свим питањима мјеста.

Штамла Штампарије „Обод“ — Цетиње Издаје италијански Цивилни Комесаријат за Црну Гору


