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Дана 3. јула 2015.г, у 9:45 
увече, упокојио се у Господу 
наш дугогодишњи Председ-
ник Српске народне одбра-
не у Америци брат Славко 
Б. Пановић (79). За 22 годи-
не његовог мандата, који су 
му сваке године обнављани 
на Видовданским конгре-
сима, Српска народна од-
брана у Америци учинила 
је значајна дела за Српство 
како у Отаџбини тако и у 
Америци и расејању. 

Он лично је домаћински, 
пожртвовано, марљиво, 
срчано и стално водио 
ову српску националну 
организацију увек у духу 
слободарства, православља, 
традиције и српских на-
ционалних интереса. Тако 
је Славко Пановић ушао 
у онај прави списак зна-
менитих људи у Амери-
ци јер је успешно био на 
врху најстарије националне 
организације Срба у Амери-
ци и часно и достојно седео 
у столици коју нам је сви-
ма пре 101 годину оставио 
проф. Др Михајло Пупин, 
оснивач и први председник 
Српске народне одбране у 
Америци.

Славко Пановић рођен је 9. 
априла 1936. године од оца Бог-
дана и мајке Дивне, у Ратини, 
надомак Краљева, у Србији. У 
време док је стасавао као дечак 
остали су му ожиљци Другог 
светског рата: нередовни часови, 
испитивање за време окупације, 
бежање од бомбардовања, 
страх да непријатељ не дође 
баш у њихову кућу, немач-
ко испитивање његове мајке о 

By Aleksandra Rebic

Sometimes the news is ex-
pected. Other times it truly 
shocks you. Slavko Panovic was 
one of those people whose death 
seemed inconceivable. Though 
I knew he had health problems 
the last couple of years and they 
had taken their toll, it still didn’t 
seem possible that he would ac-
tually die. When I received the 
news on America’s Independence 
Day, July 4, 2015, that Slavko 

had died the night before, it was 
heartbreaking. I just couldn’t 
imagine him not being alive any 
more. That’s the great thing 
about our memories, though. No 
one really dies as long as they are 
remembered.

At his wake at Sveta Gora on 
July 8, 2015 in Chicago, I was 
struck by how many of those 
paying tribute to Slavko had the 
same story to tell - all had been 
asked by Slavko to “say a few 
words” at his wake and funer-
al should they outlive him and 
he pass before them. The reason 
this struck me is that I had been 
one of the people who had asked 
Slavko Panovic to be a speak-
er at her funeral services should 
he outlive me. When I spoke to 
Slavko about this and present-
ed my request to him, he told me 
“Don’t be silly, I’ll be gone long 

before you.” I reminded him that 
no one knows when they will be 
called “home” and who will out-
live who, so he acquiesced and 
told me he would be “proud to 
give a eulogy for me” if that was 
God’s Will. That made me happy. 
Now, another choice will need to 
be made.

My personal history with the 
Serbian National Defense Coun-
cil of America (SND) began in 
1992. It was the early 1990’s and 
as all Serbian people know, that 
was to become a decade in Serbi-
an history that we in the home-
land and in the Diaspora would 
never forget.

Bora Rajich was my intro-
duction to Serbian National De-
fense at a time when the Serbs 
of America desperately need-
ed such an organization to be a 
beacon of light for Serbian peo-

Remembering Slavko Panovic - a soldier of Serbdom

свом мужу и њихово убиство 
бабе Ангелине скоро на кућном 
прагу. Све то оставило је трага 
дечаку који је стасавао у ратно 
време. Испрекидан живот, са 
сталном стрепњом шта ће се де-
сити оцу који се већ придружио 
краљевској војсци која није при-
знала окупацију. Као четнич-
ки официр, потпоручник Бог-
дан Пановић, био је заробљен и 
одведен у заробљенички логор 

у Нишу, одакле је побегао и вра-
тио се у област Краљева, и постао 
командант 3. батаљона 2. жичке 
бригаде 2. равногорског корпу-
са. Отац му је после рата емигри-
рао, а преминуо је у Чикагу 1986. 
године. После рата, време за де-
чака Славољуба није било добро. 
Мајку су му ислеђивали и Нем-
ци и комунисти због оца Богдана, 
што је био парадокс о коме се и 
данас говори, школовање деце са 

ple everywhere in a darkening 
political world. It was 1992, and 
things in the former Yugoslavia 
were getting worse by the sec-
ond. In August of that year, un-
der the name of “Sandy Mar-
quette”, my father and I issued 
our first “Report”, called “Serbi-
an 1000 Points of Light”, to be 
distributed far and wide to “edu-
cate” and enlighten people about 
who the Serbs really were. That 
September, just before I was on 
my way to New York City and 
the U.N., to my delight I re-
ceived a very brief and to the 
point letter, signed by one Bora 
M. Rajich, Secretary of Serbi-
an National Defense, informing 
me that Dr. Rajko Tomovich, the 
president of SND, and his orga-
nization wished to purchase 100 
copies of “Serbian 1000 Points 
of Light”.  They were among the 
very first Serbs in the Diaspora 
who would support our work and 
that support meant the world to 
us.

After I returned from New 
York, I would meet both Dr. To-
movich and Bora at the SND of-
fice on Elston Street in Chicago. 
I took an instant liking to both 
men and to the organization. 
Meeting people such as Dr. To-
movich and Bora Rajich reflect-
ed the very positive side of the 
bad situation in the former Yu-
goslavia. They represented some 
of the best qualities integral to » continued, PG. 10

Славољуб Славко Б. Пановић
Slavoljub Slavko B. Panovic

1936 † 2015

таквим ожиљцима било је теш-
ко, а после завршене школе за 
посао је било још теже јер је мо-
рало да се испита порекло. Не-
како, Славко је успео да заврши 
школе, и коначно је добио скро-
ман посао у Хидрометеоролош-
ком заводу и давао податке о 
времену контроли летења Бео-
градског аеродрома.

Тек тада, начуо је да му је 
отац жив, и да је негде пребегао 
после рата. Његовом помоћу 
доспео је до Француске и ту био 
неко време, да би најзад 1963. 
године доспео у Америку, код 
оца Богдана, који је био познат 
као равногорски официр и ко-
мандант. Свог оца видео је тек 
кад је имао 21. годину. Ту је од-
мах почео са учењем језика и 
школом и завршио студије за 
микробиолога, па се и запо-
слио у Болници Кук каунти, 
највећој државној болници у 
Чикагу, при Hektoen Институ-
ту где је радио као микробио-
лог до свог пензионисања. Оже-
нио је 1977.г своју изабраницу 
Марију, рођену Јелача, ћерку 
четничког команданта Душана 
Јелаче, и са њом у срећном бра-
ку добија ћерку Ангелину 1979. 
године.

Christian Serbians - kind, gen-
erous, warm, and gracious. The 
SND organization made me feel 
like “family” and in those times, 
that was especially meaningful.

I would spend many good 
hours at the office of Serbian 
National Defense and was always 
made to feel comfortable there. 
Bora, who was consistently full 
of boundless energy, enthusiasm, 
and good spirits, would go out of 
his way to make things conve-
nient for me. If another “1000 
Points of Light” was requested 
in the years following our initial 
contact, he would call me up and 
travel to where I was, regardless 
of the traffic. We would meet in 
the parking lot on the corner of 
a busy three-way intersection in 
Chicago. We’d always chat for a 
while, and with Bora being hard 
of hearing, this made communi-
cation quite a challenge! But we 
always managed, and I would 
marvel at his good spirits - he 
was always happy, always cheer-
ful, always happy to see me. It 
was an absolute pleasure to be in 
his company.

Unfortunately, my friendship 
with Dr. Tomovich was short-
lived. He passed away in No-
vember of that same year, 1992, 
and Bora asked me to be one of 
the people to eulogize him at his 
wake. I was honored to do so. I 
had grown very fond of Dr. To-
movich, a genuinely lovely, soft-
spoken, kind man, and his death 
would be the first of many that 
would follow as the years passed 
- people who I will always re-
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“Народна одбрана је један национални 
храм. У олтару тог храма се иконе не 
мењају према политичком курсу. Ту 

се служи увек и непрекидно само једна 
служба, служба народу и држави”. 

Илија Трифуновић – Бирчанин, 1940

Између две недељеИзмеђу две недеље

СТО ХИЉАДА ДОЛАРА ЗА ДРАЖИН ГРОБ

На седници Централног одбора Српске народне одбране у Америци, 
одржаној 21. марта 2009. године у Чикагу, донета је једногласна 
одлука да се лицу или лицима која пронађу земне остатке првог 
герилца поробљене Европе за време Другог светског рата Генерала 
Драгољуба Драже Михаиловића исплати новчана награда од 100.000 
америчких долара.
Награда ће бити исплаћена после извршених ДНК анализа 
званичних медицинских институција.

  Канцеларија Српске народне одбране у Америци

ONE HUNDRED THOUSAND DOLLAR REWARD

The Central Board of the Serbian National Defense Council of 

America held its meeting March 21, 2009 in Chicago. A unanimous 

decision was passed to offer a reward of $100,000 to a person or 

persons that find the remains of the first guerilla fighter during 

World War II, General Dragoljub Draza Mihailovic.

The reward will be paid upon the results of DNA testing of regis-

tered medical experts.

    Serbian National Defense Council of America
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Поштована госпођо Пановић,

Moja супруга  и ја смо са дубоком  
тугом  примили вест о смрти Вашег 
супруга, господина Славка Пановића.  
Његов одлазак је  ненадокнадив губи-
так за његове најмилије и нема речи 
утехе које могу да ублаже тај бол. Ис-
крено се надамо да ћете  наћи  снаге у 
себи да  пребродите ове тешке тренут-
ке.

Славка сам познавао велики број го-
дина и веома ценио његово мишљење. 
Остајем му захвалан на свему што 
је учинио како за мене лично тако и 

за целу моју породицу. Као убеђени 
родољуб Славко Пановић је деценијама 
неуморно радио за добробит нашег на-
рода у Отаџбини а као дугогодишњи 
председник Српске Народне Одбране 
дао је немерљив допринос овој највећој 
и најактивнијој српској организацији 
у Америци.  Био је драг пријатељ кога 
ћемо се увек сећати са љубављу.

Моја супруга и ја Вас уверавамо да 
дубоку саучествујемо у Вашој тузи и 
болу и молимо да изразе  нашег искре-
ног саучешћа пренесете осталим чла-
новима Ваше породице. Са нама сте 
сви у мислима и молитвама.

С поштовањем,

Њ.К.В. Престолонаследник 
Александар

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
- ОДБОР ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ -
 

ПРЕМИНУО ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ 
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ У САД

(Саопштење за јавност)
Београд, 8. јул [2015] - У Чикагу је 3. јула, у осамдесетој години, преминуо 

др Славољуб Славко Пановић, дугогодишњи председник Српске народне одбране, 
најстарије и најзначајније организације више од милион Срба у Сједињеним Аме-
ричким Државама. Пановић је на Конгресу СНО ове године за Видовдан изабран 
за почасног председника СНО.

Члан скупштинског Одбора за дијаспору и Србе у региону Александар Чотрић 
упутио је телеграм саучешћа Српској народној одбрани и породици покојног 
Пановића, у којем се истиче да је његов „одлазак велики губитак за српску 
заједницу на Северноамеричком континенту, јер је Славко Пановић много чинио 
на чувању српског идентитета у емиграцији, помирењу у оквиру Српске право-
славне цркве у Америци, формирању Српског кокуса у Конгресу САД, побошљању 
односа САД и Србије и прикупљању и упућивању помоћи српском народу у ма-
тици“.

КРАЉЕВСКИ ДВОР 11040 БЕОГРАД СРБИЈА
Телефон +381 11 306 4000 Факс: +381 11 306 4040

www.dvor.rs

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА

Бана Милосављевића 4, Бања Лука
TЕJI: 051/248-101, факс: 051/248-161, 
e-mail:info@prеdsjednikrs.net
Бања Лука, 7. јул 2015. године

Породица Славољуба Славка Пановића

Поштовани,

Са жаљењем сам примио тужну вијест о 
смрти Славољуба Славка Пановића.

Славко  Пановић  ocтаће у трајном 
сјећању као хуманиста. научни и друштве-
ни радник. а надасве велики поштовалац 
и поклоник Српске православне цркве и 
традиције и богате баштине српског народа 
којем је припадао.

Успомена на њега заувијек ће остати са-
чувана у мислима и срцима чланова његове 
породице и свих људи који су га вољели и 
поштовали.

Искрено caocjећajући у болу који јс заде-
сио  Вашу породицу, упућујем Вам изразе 
мог најдубљег саучешћа.

ПРЕДСЈЕДНИК
Милорад Додик
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Срдачан сусрет са тадашњим Патријархом Павлом у Београдској Патријаршији

Иако је породично био ве-
зан за националну политику, 
своје ангажовање у емиграцији 
најпре почиње уписом у Цркве-
но-школску општину, што је ос-
новна ћелија Српства свуда у 
свету. Постао је члан и касније 
потпредседник цркве Васкрсења 
Христовог на Палмер скверу у 
Чикагу, члан цркве Св. Симео-
на Мироточивог у Јужном Чи-
кагу и члан и председник ЦШО 
Св. Георгија у Источном Чика-
гу.  Иако члан у многим наци-
оналним организацијама, рад у 
Српској народној одбрани испу-
нио је његове идеале Српства: 
ту је био и члан, па председник 
месног одбора, па члан Цен-
тралног одбора а 1993. године 
делегати на конгресу изабрали 
су га и за председника. Од тада 
до последњег дана свога живо-
та радио је и несебично давао 
себе за СНО у Америци. Био је 
и у чланству и управама других 
српских националних и добро-
творних организација.

У тешко време 1999. године, 
када је уследило бомбардовање 
Србије, а пре тога и Републи-
ке Српске, као председник 
СНО Славко Пановић је че-
сто био позиван да у име своје 
организације да мишљење. Ни-
када се није обазирао на то да 
треба да буде снисходљив према 
америчкој власти већ је увек го-
ворио заступајући српске и на-
ционалне ставове. Много пута, 
заједно са Српском црквом и 
другим организацијама, био је 
на челу протеста, како у Чика-
гу тако и у Вашингтону. Био је 
оснивач и главни подржаватељ 
Серб-нета, кровне организације 
која је водила медијски рат 
1991-1996.

Потом је требало да се оства-
ри идеја о заједничком српском 
раду, и ту је Славко Пановић дао 
значајан допринос оснивању 
Српско-Америчког Конгре-
са, јединствене организације 
у којој су учествовали СНО у 
Америци, Српски народни савез 
и Конгрес српског уједињења. 
Касније је ту улогу преузе-
ло српско министарство у ма-
тици и овај пројекат се угасио. 
Ипак, остала је жеља да српска 
емиграција буде јача, сложнија 
и са заједничким националним 
интересима.

Када се подсећамо дела у 
којима је учествовао или био 
један од покретача, сигурно не 
би смели да заборавимо да је 
Српска црква била увек основа 
нашег опстанка, па је тако мно-
го пута иста и помагана. Сећамо 
се да је Пановић дао идеју да 
се помогне друга најстарија 
српска царска лавра, манастир 
Света Жича, поводом 800 годи-
на постојања, где су Срби Аме-
рике преко СНО даровали глав-
ни полијелеј за манстирску 
цркву и још два мања, као и ве-
лики прилог за изградњу систе-
ма грејања за манастирске ко-
наке. 

Српски народ у Републици 
Српској и на Косову и Метохији 
значајно је осетио помоћ СНО, 
била то новчана помоћ, било 
да је откуп 10.000 издања „Рас-
пето Косово“, било да је помоћ 
манастирима, било да је купо-
вина неколико крава за мана-
стирске економије, било да је 
снабдевање материјалом за мо-
нашке мантије... Лист „Слобо-
да“, чији је Славко Пановић био 
одговорни уредник, бележила 
је све ове активности, а неке и 
није јер је такво време било – 
да не зна десница шта даје ле-
вица! За све то и лично је по-
нео Орден Св. Саве, највише 
признање Српске православ-
не цркве. Такође, овај орден за 
свој рад добила је и СНО у Аме-
рици 1999.г.

Мало је било председника 
Српске народне одбране у Аме-
рици, који су водили и били 
на челу те организације јер је 
ту требало много воље, труда, 

жртвовања, давања и обавеза. 
Како лично тако и породично. 
Зато их и није било много. Брат 
Славко Пановић је од првог до 
последњег дана, као неки спар-
тански војник, стално изгарао и 
водио из битке у битку, биле то 
демонстрације, оснивање фол-
клорне групе или позоришне 
секције при СНО, прикупљање 
чланарине и претплате, писање 
писама или протести код 
највиших америчких званич-
ника, челницима Уједињених 
нација, слање апела за помоћ 
разним акцијама СНО. 

Песник и дипломата Јован 
Дучић, који је обновио Српску 
народну одбрану 1941. године и 
био њен идејни вођа и саветник, 
почивао је шест деценија у САД, 
после чега су његови земни 
остаци пренесени у отаџбину и 
положени у крипту манастира 
Грачаницe изнад његовог род-
ног Требиња 2000. године. За то 

је највише заслужан Славков ве-
лики пријатељ Бранко Тупањац, 
добротвор и ктитор Херцего-
вачке Грачанице, у којој су и 
положени остаци легендарног 
песника, и кум Славе СНО. За 
испуњење песниковог теста-
мента СНО и посебно Славко 
Пановић дали су свој несебич-
ни допринос и били део овог ве-
ликог догађаја за Српство, при 
чему су обојица испратили и у 
Херцеговини дочекали понов-
ни повратак Дучића. Јованов 
стриц Михајло Дучић био је 
председник Српске народне од-
бране од 1941. до 1958. године.

Од свог одласка из Отаџбине 
1963, Славко Пановић се 
први пут вратио и стао на тле 
своје родне груде 2000. годи-

не, а потом је на његов пред-
лог, СНО изгласала да се деци, 
најбољим српским студенти-
ма који иду у СПцркву и који 
обећаше да ће своје знање упо-
требити у Отаџбини, доде-
ле стипендије СНО. Лично је 
ишао сваке године и о Светом 
Сави додељивао новчане награ-
де и похвале зато што су Срби, 
православци и најбољи учени-
ци. За 10 година 200 студената 
добило је стипендије са обаве-
зом да ће своје знање употре-
бити на корист Србије а не дру-
гих држава. Пановић би им 
уручивао стипендије и сва-
ки пут понављао да дају све од 
себе како би Србија, Република 
Српска и Црна Гора биле боље, 
праведније и озбиљне државе. 
Увек их је о томе очински са-
ветовао, а после његових ни-
кад писаних патриотских гово-
ра многима су сузе навирале на 
очи. 

Када су невоље за невољом 
нагртале на српски народ, 
оне природне, као земљотрес 
у Краљеву или поплаве по 
већем делу Србије и Републи-
ке Српске, Славко и СНО оста-
ли су без речи јер је још само 
то недостајало да нападне род-
ну Отаџбину, поред свих оста-
лих међународних зала. Своју 
реч заменили су материјалном 
помоћи: Краљеву $20,000 за 
болницу и пет хиљада за сироту 
децу, $25,000 за поплављене до-
мове и њихове укућане у Србији 
и Републици Српској. 

Пре тога, а то и даље стоји, 
СНО у Америци је расписала 
награду од $100,000 америчких 

долара за проналажење земних 
остатака ђенерала Драгољуба 
Михаиловића јер би се тиме, 
како нам је стално говорио, 
лакше превазишао грађански 
рат који и данас није завршен у 
Отаџбини.

Био је домаћин како у својој 
кући тако и у својој другој 
кући, Српској народној одбра-
ни. За време његовог председ-
ништва потпуно је реновира-
на зграда СНО у центру Чикага, 
канцеларије су осавремењене и 
компјутеризоване, направљена 
је пригодна свечана сала за 
све прилике, како „Вечери 
Слободе“, тако и предавања и 
пројекцију филмова национал-
не садржине, вежбе фолклора 
или друге активности. Од тада 
се и конгреси СНО одржавају у 
овим просторијама. 

За 22 године колико је био 
председник највеће национал-
не организације Срба у Амери-
ци, небројени званични и ви-
соки гости осетили су његову 
гостопримљивост и пажњу у 
његовом дому, који је у време 
Видовдана био окупљалиште 
националних првака. Његова 
породица, а посебно супру-
га Марија, били су му истин-
ска потпора у свим његовим 
напорима за истицање истог 
таквог, домаћинског, одно-
са људи, организација и наше 
Отаџбине према свему што 
предузимају, а то су увек биле и 
главне теме тих скупова у дому 
Пановићевих. 

Оно што га је красило као 
човека било је да може и хоће 
да саслуша свог саговорника, 
да научи или сазна шта је по-
требно, али и да истовреме-
но јасно и недвосмислено бра-
ни свој аргументовани став 
нарочито по питању национал-
них ствари. У поставке који су 
били међаши националне по-
литике нико га није могао да 
разувери или да о томе гово-
ри супротно. Био је велики чо-
век посебно према онима који 
су то заслужили, али и према 
онима који то нису. Сетимо се 
само његовог ентузијазма када 
је требало да се помогне здра-
ва и исправна идеја у Српству, 
било у Отаџбини, Америци или 
где другде. Био је великодушан 
и многе је обрадовао што у име 
СНО, што лично. Ипак, било је 
и тешких тренутака, па се тако 
сећамо његових оштрих исту-

ОТИШАО ДА ШИРИ СРПСТВО И У НЕБЕСКОЈ СРБИЈИ

Славко Б. Пановић
па пред америчким званични-
цима, када је једном приликом, 
баш онако, по српски, лупио 
руком о сто рекавши им да не 
могу да раде свашта са српским 
народом, који је у два рата 
био савезник Америке, а да 
награђују и данас помажу оне 
који су Америци објавили рат и 
подржавали Хитлера.

За Славка Пановића 
нераздвојиво је везана особи-
на искреног српског родољуба. 
Такав је био цео свој живот, а 
када му је додељено да буде 
и народни првак дао је свој 
најбољи допринос и проно-
сио глас Српства свуда где је 
био, што широм Америке што 
у Отаџбини. Организовао је и 
учествовао у великим просла-
вама 100-годишњице оснивања 
Народне Одбране у Београ-
ду 2008, а и прошле године 
100-годшњицу Српске народ-
не одбране у Америци, госто-
вао је на многим трибинама, 
радију и медијима у Србији, 
Америци и Канади. За ове две 
и нешто деценије, његово име 
било је везано за СНО у Аме-
рици, а и име ове организације 
за Славка Пановића, који ју 
је представљао на частан и 
достојан начин. На последњем 
74. конгресу 27. јуна 2015., на 
изричиту молбу његову, иза-
бран је нови председник СНО 
брат Небојша Живковић, са 
жељом и заклетвом да се про-
дужи са вековном мисијом 
СНО о светој српској слози и 
остварењу српске националне 
мисли и идеја.

Нажалост, доживео је да 
само неколико дана понесе ти-
тулу почасног и доживотног 
Председника СНО, после Ви-
довданског конгреса 2015. То 
је уједно и титула коју је једва 
стигао да понесе јер га је изне-
надна смрт спречила да и даље 
шири оптимизам и веру у боље 
дане, за које се искрено залагао 
и веровао да ће сигурно доћи 
само ако будемо поступали по 
правилима свете српске слоге.

Иза њега остаје значајно 
дело међу Србима Америке и 
посебно како је домаћински, 
пожртвовано, марљиво, срчано 
и стално водио највећу српску 
националну организацију увек 
у духу слободарства, право-
славља, традиције и српских 
националних интереса. 

Српска народна одбрана у 
Америци, њена управа и члан-
ство дубоко су ожалошћени из-
ненадном смрћу свог почасног 
председника Славка Пановића, 
коме нека Нека Господ пода-
ри рајско насеље јер га је он 
његовим примерним животом 
и заслужио. Вечан му спомен 
међу нама! 

Наш вољени Славко волео 
је и био одан својој породици, 
својој Српској Православној 
Цркви и свом Српском народу 
у Америци и Отаџбини. 

Изражавамо наше дубоко 
саучешће за вечно ожалошћену 
породицу, а то су:  Супру-
га Марија, ћерка Ангелина 
Поповић са супругом Ђорђем, 
унуке Катарина-Ана и Apja 
Јованка-Мариа Поповић, прија 
Јованка Поповић са сином 
Браниславом, снаја Женевјев 
Пановић са сином Михаилом 
Пановићем и његовом супру-
гом Морин и ћерком, шурак 
Михаило Паштар са супру-
гом Драгињом и сином Душа-
ном Паштарoм са супругом 
Џејми и породицом, сестрић 
Грујо Божикић са супругом 
Горданом, сестричина Милан-
ка Вујатов са супругом Нико-
лом и синовима, сестрић Ми-
лан Илић, Наталија Томић са 
супругом Остојом и синови-
ма, браћа од стрица Радос-
лав Пановић са супругом Ми-
ланком и породицом и Милун 
Пановић са породицом, као и 
остала многобројна родбина, 
кумови, пријатељи и поштовао-
ци у Србији, Америци и широм 
света. 

              Драган Ћирић

При додели стипендија 2005.г
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Часни Оци, ожалошћена по-
родице и пријатељи који сте 
вечерас овде присутни. Наше 
најдубље саучешће Славковој 
супрузи, ћерки, и ужој поро-
дици, кумовима, пријатељима, 
члановима и присталицама На-
родне одбране. Хвала вам што 
сте ме замолили да кажем ве-
черас неколико речи о Славку. 
Част ми је да то учиним.

Окупили смо да укаже-
мо поштовање и изврши-
мо по православном предању 
чин опраштања и захвално-
сти Славку на његовом живот-
ном делу. Није постао велики 
саможивошћу већ тиме што је 
био велики према другима... ве-
лики према Народној одбрани, 
велики према Србији и вели-
ки према Српској Православној 
Цркви.

Славко је био несебичан 
вођа који је руководио за добро-
бит свих Срба, као и за већу до-
бробит наше српске Цркве.

Нико није био у стању да 
премости политички поглед, 
црквеним циљем, боље од Слав-
ка током његовог председнич-
ког мандата. Сви данас кажу: 
избегните у сваком тренутку 
разговор о религији и политици. 
Славко је био у стању да види 
и ради у великој хармонији, 
повезујући та два света. 

Познавао сам Славка свих 
ових година током његовог 
председничког мандата и 
најмање 20 година пре тога. Као 
епархијски секретар који је слу-
жио скоро десет година епи-
скопу Иринеју, био сам сведок 
многих политичких лидера које 
су епископ и епархија примили 
као домаћини. 

Славко се може најбоље опи-
сати као неко ко се никада није 
противио Цркви. Чак и ако се не 
би сложио су са неком одлуком, 
никада није повезивао са тим 
руководство, поступке или саму 
Цркву. Био је вођа јединства 
међу свим Србима без обзира 

на организацију или групу којој 
су припадали. Беспрекорно, ве-
чито и без питања је поштовао 
друге, нарочито Цркву. Његов 
морални карактер је био раван 
његовом професионалном ка-
рактеру.

Визионарским рувођењем, 
био је у стању да од Народне од-
бране из Чикага створи призна-
ту међународну организацију. 
Отишао је у Србију. Састао се 
са тамошњим председници-
ма и побринуо се да знају за 
канцеларију, Слободу нови-
не и мисију Народне одбране 
у Чикагу. Прикупљао је новац 
и давао стипендије у Србији, 
да би и они знали за Србе из-
ван Србије и Србе из Народ-
не одбране на подручју Чикага. 
Спојио је канцеларју у Чикагу 
са остатком света и отаџбином 
Србијом. То је једино могао 
постићи неко ко не ставља себе 
на прво место. 

Био је велики визионар јаког 
гласа, јаке воље и јаког каракте-
ра. Посланица Тимотеју у Све-
том писму то каже на следећи 
начин: „Добар рат ратовах, трку 
заврших, веру одржах.“ Својом 
личношћу и делима на земљи, 
Славко је стекао право да каже 
овај стих из Светог Писма. Ура-
дио је оно што Христос тражи 
да свако од нас да уради, а то 
је да учинимо свет бољим ме-
стом својим поступцима, речи-
ма и делима, а Славко је упра-
во то учинио својим животом. 
Да је успео само да омогући 
стипендије могло би се рећи да 
је учинио свет бољим местом, 
но учинио је то и много више 
од тога.

И никада не бих рекао да 
су његова улога и рад као вође 
били лаки, јер нису. Нису били 
лаки ни у ком случају. Највише 
му се дивим на томе што ни-
када није одустао. Никада није 
одустао, чак ни када није било 
довољно новца. Славко ни-
када није одустао ни када је 
било довољно људи. Његова 
воља за руковођењем је била 
незаустављива. Често је био 
глас разума. Његов глас је увек 
био гласан и јак. Његови говори 
су били кратки и утицајни. 

Славко Пановић је за живота 
дефинитивно оставио неизбри-
сив траг и наслеђе у овом свету. 
Филм „Диван живот“ се заврша-
ва цитатом: „Запамти да ниједан 

човек, који има пријатеље, није 
неуспешан.“ Славко је имао 
много пријатеља. Помогао је 
многима, помагао је толико 
много циљева, иницијатива и 
спасао многе животе не при-
логом, већ стипендијом што је 
била велика помоћ.

Супрузи, породици и 
пријатељима, хвала вам што 
сте га делили са свима нама. 
Бити председник и узимајући 
озбиљно у обзир све као што је 
то Славко чинио значи да је по-
родица морала да се жртвује 
читавим путем, када је Славко-
ва визија Народне одбране мо-
рала да преузме првенство пре 
дома и породице. То није про-
шло незапажено или било је 
цењено. Неко као Славко је мо-
рао да се дели са другима у све-
ту. То није лако, већ је жртва 
целе породице. Славко се још 
више жртвовао, служећи и по-
ред своје болести и бола, али и 
то није умањило његову визију 
или руковођење.

Молитва у чину Опела 
каже... „Са Светима упокој, 
Христе, душу слуге Твојега тамо 
где нема бола, нити туге, нити 
патње, већ је живот бесконач-
ни“.

Нека Бог благослови Славка 
миром који је итекако зарадио 
и заслужио. Нека би подарио 
снагу и утеху његовој супрузи, 
ћерки, унукама и читавој поро-
дици и пријатељима молитва-
ма и љубављу оних који ће вас 
окружити вечерас и сутра. 

Често се каже да не треба да 
градимо некога када се упокоји 
да је већи него што је био у 
животу, већ да треба да га се 
сећамо као доброг и поштеног 
човека. Славко је више од до-
брог и поштеног човека. Знао је 
и живео речима да је могао да 
уради све уз Божију помоћ која 
га је крепила.

Завршавам вечерас ис-
тим речима које сам чуо на 
крају многих његових говора, 
које резимирају његово цело-
купно руковођење, жртвовање 
и наслеђе: „Један Бог, једна 
недељива Црква, један Св. 
Сава, једна Србија, један на-
род“. Захваљујем се Славку 
што нас је подстицао да будемо 
усредсређени на оно што је за-
иста важно.

Нека успомена на њега буде 
вечна.

„Један Бог, једна 
недељива Црква, један 
Св. Сава, једна Србија, 

један српски народ“

Говор Председника СНО 
Небојше Живковића на сахра-
ни Славка Пановића 9. јула 
2015, на манастирском гробљу 
Нове Грачанице код Чикага: 

Тужни зборе, 
ожалошћена породице,

Окупили смо се овде да ода-
мо почаст великом човеку, 
Србину, домаћину и дугогоди-
шњем председнику СНО брату 
Славку Пановићу.

Славко Пановић је био по-
кретачка снага Српске заједни-
це у Америци, више од две 
деценије је живео и радио за 
Српску ствар и 24 часа дневно 
је био посвећен хуманитарном 
и националном раду. 

Славка Пановића сам сма-
трао за свог ментора и од њега 
сам научио много. За 22 го-
дине вођења СНО остварио је 
значајне подухвате, покренуо 
је много акција, помогао мно-
го људи и борио се како је знао, 
умео и колико је могао и све 
то за добробит Срба и Србије у 
тешком периоду наше историје. 
Списак подухвата које је пости-
гао и урадио је велики потро-
шили би сате и сате набрајајући 
и причајући о његовим напо-
рима и његовом пожртвовању. 
За та своја дела примио је мно-

го захвалница и ордења, а као 
круна припао му је Орден Све-
тог Саве, највише одликовање 
Српске Православне Цркве. 

Као предводник Српске 
заједнице у Америци пома-
гао је СПЦ и многе Српске 
организације, залагао се за 
јединство и слогу у Српској 
заједници, трудио се да Српска 
заједница буде јака и организо-
вана.

Тог петка 3-ег јула чуо сам се 
са Славком и разговарали смо 
о текућим стварима у СНО. До 
последњег дана је радио и дис-
ао за СНО, његова посвећеност 
и жртва су немерљиви.

Подршка његове породице 
никад није изостала, првенстве-
но његове супруге Марије која 
га је подржавала и помагала у 
сваком погледу.

Славко Пановић као да је не-
што предосетио, решио је да му 
ово буде последња година на ме-
сту председника организације. 
Мени је поверена, на његову 
иницијативу, велика част али 
и огромна дужност и обаве-
за да преузмем место председ-
ника организације и да будем 
први међу једнакима у борби за 
очување Српске традиције, кул-
туре и Српског идентитета.

Славко ми је рекао да ме 
сматра својим духовним сином. 
На конгресу СНО дао сам за-
клетву да ћу радити све што је 
у мојој моћи како би СНО после 
богате историје имала и светлу 
будућност. 

Председниче, у име СНО, 
њене управе и чланства - нека 
вам је вечна слава и хвала. 
Нека Вам Господ подари рајско 
насеље јер сте га својим при-
мерним животом и национал-
ним радом часно заслужили.

ПРЕДСЕДНИК СНО НЕБОЈША ЖИВКОВИЋ:

До последњег даха

Говор Проте Уроша Оцокољића 
на помену Славку Пановићу 8. 
јула 2015, у погребном заводу 
„Света Гора“ у Чикагу: 

У Светом писму каже се 
дана наших има до 70 година а 
у јачега до 80 година. Измере-
ни су дани човечији, поставио 
си Господе међу преко које се 
не може прећи. 

Тешко ми је овог момента 
да прихватим стварност и још 
увек желим да сматрам да је 
ово само ружан сан кроз кога 
сви пролазимо. Али, нажалост 
није тако. 

Са животне позорнице наших 
великана нестао је господин 
Славко Пановић, дугогодишњи 
председник Српске народне од-
бране а од пре неколико дана и 
њен први почасни председник, 
и он ће се ускоро придружити 
телесно осталим српским вели-
канима сахрањеним на гробљу 
код манастира Грачанице. 

Његовом смрћу изгубила је 
много његова фамилија, али и 
ми сви у Српској народној од-
брани. Изгубили смо једног од 
наших најјачих стубова, чове-
ка који до последњег свога даха 
живео Српством. Изгубили смо 
пријатеља и великог поборни-
ка српске националне и верске 
мисли. 

Ожалошћена супруго 
Марија, ћерко Ангелина са му-
жем и Вашом децом, са којима 

је деда био веома поносан, оста-
ли чланови фамилије Пановић, 
родбино, кумови и пријатељи – 
желим да вам укажем на то да 
гробље које ће сутра прими-
ти Славково тело није, у ства-
ри, место смрти већ место жи-
вота, да оно није место плача 
већ место наше српске славе, 
да није место мрака већ место 
светлости, да није место земље, 
бетона и мермерних спомени-
ка већ место где почивају наши 
најбољи српски синови међу 
које спада и господин Слав-
ко Пановић. За такве гробове 
чика Јова Јовановић Змај је ре-
као „ти гробови нису раке већ 
колевке нових снага“. То је ме-
сто наше емигрантске прошло-
сти, али и граница наше боље 
српске будућности. 

Зато данас не треба, мада 
то није лако, туговати за њим 
јер би тиме само помутили 
задовољство које душа Славкова 
осећа сада у царству Божијем, у 
небеској Србији, у друштву на-
ших најбољих Срба. 

Молећи се Господу пред 
ковчегом Славка Пановића ми 
испуњавамо дуг према чове-
ку кога смо ценили и волели а 
који је својим животом, радом 
и заслугама заслужио да га се 
сећамо и да се за њега Богу мо-
лимо да му подари вечно бла-
женство. Славко је умро да би 
на крају свога живота вечито 
живео.

Свима вама хвала што сте 
дошли вечерас. У име члано-
ва Српске народне одбране и 
моје лично и моје фамилије, 
желим да вам изразим искрено 
саучешће. 

Бог да му душу прости.

ПРОТА УРОШ ОЦОКОЉИЋ:

Светли гробови Грачанице

На Помену, Опелу и 
сахрани

У среду на Помену били 
су следећи свештеници: Про-
та Ђуро Крошњар; Прота Лука 
Лукић; прота Чедомир Костић; 
прота Дарко Спасојевић; јереј 
Александар Савић; Јереј Ра-
дован Јаковљевић; и јереј 
Василије Вранић. Присутан је 
био и прота Урош Оцокољић.

На Опелу у Манасти-
ру Нова Грачаница: Његово 
Преосвештенство Епископ Г. 
Лонгин; Игуман Тома Казић; 
Прота Марко Тодоровић; 
прота Недељко Лунић; про-
та Лазар Костур; прота Ђуро 
Крошњар; прота Лука Лукић; 
прота Чедомир Костић; прота 

Илија Балаћ; прота Алексан-
дар Савић; синђел Серафим 
(Балтић); јереј Александар 
Петровић; и протођакон Павле 
Старчевић. Били су такође при-
сутни Прота Урош Оцокољић; 
монах Филотеј; прота др 
Стојиљко Кајевић; јереј Драган 
Митровић и прота проф. Пред-
раг Самарџић.

Ковчег са земним остаци-
ма Славка Пановића, носи-
ли су: Бранко Тупањац, Душан 
Паштар, Александар Пановић, 
Дејан Пановић, Петар Везмар, 
Небојша Живковић, Горан 
Матић и Душан Стојковић.
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Пановић, човек са мисијом
Изненадном смрћу Слав-

ка Пановића српска заједница у 
Америци губи једног заиста не-
уморног делатника који је, то-
ком више од две деценије на 
челу Српске народне одбране, 
успео да јој поврати виталност и 
да знатно прошири круг њених 
делатности. Славко је то пости-
гао у једном деликатном тренут-
ку, почетком 1990-тих, када је 
била при крају неминовна смена 
генерација у вођству расељеног 
Српства. Прваке послератне 
емиграције замењивали су при-
падници млађег нараштаја, пред 
којима је био сложен задатак 
очувања српског идентитета, бор-
беног духа, традиције и културе у 
деликатно време одвијања рат-
не драме на балканским просто-
рима. 

Први је из времена у веч-
ност прешао св. владика Николај 
(Велимировић), а недуго потом 
великан правне и политичке мис-
ли Слободан Јовановић. Шездесе-
тих година УДБА је ликвидирала 
неуморног Андрију Лончарића. 
Седамдесетих је прерано преми-
нуо краљ Петар, сурово је убијен 
Драгиша Кашиковић, а потом су 
отишли Божидар Пурић и вла-
дика Дионисије. Осамдесетих 
се угасио живот харизматичног 
Слободана Драшковића, док је 
деведестих дошао ред на митро-
полита Иринеја (Ковачевића) 
и војводу Момчила Ђујића, 
последњег истакнутог српског 
команданта из ратних времена.

Са почетком распада Тито-
ве Југославије, раних 1990-тих, 
дошло је до смене генерација у 
већини српских организација. 
Дошло је и до историјског 
помирења унутар наше Цркве 
захваљујући патријарху Павлу и 
митрополиту Иринеју. За разли-
ку од СПЦ, чије су ране од по-
следица раскола почеле убрзо да 
зарастају, већина националних 
организација није се снашла у ха-
отичним временима која су усле-
дила и која су била пропраћена 
заглушујућом демонизацијом 
Срба од стране западних медија, 
политичке и академске елите... 

На тој невеселој сцени током 
протеклих четврт века, опстао је 
и солидним радом своју мисију 
испуњавао један светли изузе-
так: Српска народна одбрана у 
Америци. Заслуга за ту чињеницу 
припада пре свега мом драгом 
пријатељу – како је често волео 
да ме исправи, „старијем бра-
ту“ – Славку Пановићу, који се 
упокојио 3. јула. Славко је био по-
себан човек по много чему. Годи-
нама је желео да нађе достојног 
наследника на челу Одбране уме-
сто да доживотно председникује, 
што је могао да је хтео (и као 
што раде остарели лидери не-
када јаких организација које су 
сада у суноврату). У томе је на 
крају успео, што је лепо заокру-
жило животни пут једног часног 
човека. Славко је обавио своју 
дужност и отишао, ненадано али 
испуњено.

Мисија СНО, коју је Славко 
током скоро четврт века спро-
водио у живот, била је могућа 
захваљујући помоћи чланова и 
пријатеља Одбране који су дели-
ли његову визију. Њено испуњење 
је изискивало сталне напоре и 
издатке. Он је био неуморан у 
прикупљању прилога, да би Од-
брана у свом раду била достојна 
аманета оснивача најстарије 
српске националне организације 
у Америци. Она је током Слав-
ковог председниковања јачала 
и ширила је низ делатности. 
Привукла је у своје редове низ 
младих и способних чланова, 
укључујући и новог председни-
ка, који ће бити достојни наслед-
ници оснивача СНО пре више од 
једног века. 

Лист Одбране Слобода годи-
нама је био у фокусу Славко-

вих напора. Он је успео да већ 
на почетку свог мандата лист об-
нови и прошири круг сарадни-
ка. Захваљујући њему Слобода 
већ годинама са сваким новим 
бројем доноси обиље материјала 
из пера дописника и сталних са-
радника, што га чини водећим 
листом српске заједнице ван 
Отаџбине. 

Славко је осмислио и уста-
лио „Вечери Слободе“, које се 
одржавају од 2009. На њима су 
се бројни чланови и пријатељи 
Одбране информисали о низу 
значајних политичких, друштве-
них и националних питања кроз 
наступе угледних гостију, че-
сто пропраћене мултимедијским 
пројекцијама. Вечери Слободе 
биле су и надајмо се биће убудуће 
и прилика за дружење, чиме СНО 
доприноси очувању кохезије 
српске заједнице у Чикагу.

По Славковој сугестији и при-
лозима чланова Централног од-
бора, омогућено је одржавање 
пет јавних трибина о кључним 
путањима српске политике под 
насловом „Србија: стратегија 
опстанка“, које сам организо-
вао у београдском Медија цен-
тру 2008-20011. Тиме је Одбрана 
постала активни учесник у деба-
ти о пресудним питањима нације 
и државе. Те су трибине побуди-
ле знатну пажњу јавности, а од-
ржане су уз учешће водећих ин-
телектуалаца у стручњака попут 

др Косте Чавошког, др Миломи-
ра Степића, Слободана Ерића, 
проф. Др Јована Душанића, ам-
басадора Џејмса Бисета и дру-
гих. Претходно сам суоргани-
зовао две трибине на којима је 
Славко наступио у име Одбране 
у Матици српској у Новом Саду 
и једног округлог стола у Српској 
књижевној задрузи у Београду. 
У јесен 2008. организовали смо 
велику прославу стогодишњице 
СНО пред препуним амфи-
театром београдског Машин-
ског факултета. Таквих приме-
ра има много. Наша сарадња у 
успостављању и одржавању веза 
са институцијама у Отаџбини 
била је стална и плодна.

СНО већ годинама пружа до-
принос напорима да се напо-
кон открије тајна гроба ђенерала 
Драже Михаиловића и тиме при-
помогне окончању грађанског 
рата који међу Србима траје не-
прекидно од 1941. На Славкову 
иницијативу понуђена је награ-
да од 100.000 долара ономе ко 
ту мистерију напокон реши. Он 
је био са правом уверен да би тек 
тада Србија била на путу да зале-
чи ране грађанског рата оконча-
ног пре седам деценија.

На хуманитарном плану 
Славко је био неуморан. При-
мера ради – а има их мно-
го – његовим залагањем потпо-
могнута је са $20,000 болница 
Студеница у Краљеву, која је теш-
ко оштећена у земљотресу 2010. 
године, а $5,000 је преда-

то Општини Краљево за помоћ 
најсиромашнијим грађанима 
погођеним тим земљотресом. 
Славко је био и покретач помоћи 
за жртве поплава у Србији и Репу-
блици Српској прошле године, а 
пре тога и поплавама захваћених 
подручја Семберије. 

Да не заборавимо и један 
пројекат Одбране који му је 
био посебно срцу драг: током 
целе једне деценије, Славко-
вом иницијативом, дељене су 
стипендије Фонда СНО Михаи-
ло Пупин талентованим српским 
студентима у годишњој вредно-
сти од $10.000. Њему су доделе 
тих стипендија на св. Саву биле 
посебно драги тренуци. Као што 
је више пута констатовао, док 
имамо тако добре и квалитетне 
младе људе, има наде за Србију: 
„Док је вас и десетина хиљада до-
брих, вредних, паметних, мла-
дих људи попут вас, неће успе-
ти покушај затирања изворног 
колективног идентитета Срба, 
нема ништа од њихове насил-
не десрбизације. Ви сте доказ да 
је културно наслеђе и колектив-
но сећање јаче од манипулације, 
да су у нашем народу одговор-
ност за развој детета и будна бри-
га над његовим моралним и ин-
телектуалним развојем још увек 
нераздвојене одлике родитељског 
ауторитета, пре свега, а онда 
и шире породице, заједнице и 
Цркве“.

На заштити српских ин-
тереса, српског идентите-
та, очувања српске заједнице у 
Америци и јачању веза са Ма-
тицом, Одбрана је чинила под 
Славком Пановићем више него 
што су јој могућности наизглед 
дозвољавале. Он је постигао, уну-
тар тих оквира, више него ма 
који првак српске дијаспоре у 
протеклих четврт века. Његова 
енергија и посвећеност су при-
мер и обавеза свима нама. Ради 
испуњења Славковог аманета, 
преко је потребно да Одбрана оп-
стане и да настави да јача и шири 
своје делатности. У Србији мно-
го се очекује од Срба у свету, а 
Одбрана је једна од малобројних 
организација која својим радом 
успева да таква очекивања ба-
рем делимично оправда. Тре-
ба оживљавати старе и оснива-
ти нове месне одборе, довести 
млађе чланове у редове СНО и 
обезбедити редован прилив сред-
става да би будућност Одбране 
била финансијски стабилна. Ово 
пак изискује програм активности 
који ће старе чланове подстаћи 
на активнији ангажман, а нове 
привући. 

Остварењем тих циљева 
ново ће руководство одати 
најдостојнију пошту успомени 
на Славка Пановића, доброг су-
пруга, родитеља и деду, доброг 
Србина, а пре свега доброг чо-
века. Нека је брату Славку сла-
ва и хвала. Вјечнаја памјат! 

ОПРОШТАЈНО СЛОВО СРЂЕ ТРИФКОВИЋА

Посвећен своме роду

Славку Б. Пановићу у спомен

Међу заслужне српске пре-
гаоце, Славко Б. Пановић, 
дугогодишњи председник СНО 
у Америци, уписао се својим 
истрајним и несебичним ра-
дом на често тешким и не-
захвалним народним посло-
вима у расејању. Бистар и 
предузимљив, добронамеран 
и окретан, прави Шумадинац, 
брат Славко је умео да у да-
тим околностима, најчешће 
неповољним или бар сло-
женим, нађе она практична 
решења која доносе жељени 
или бар приближан резултат и 
отварају нове могућности. За-
бринутост за српску судбину 
била му је изнад бриге за лично 
здравље, а стална посвећеност 
очувању националне свести, 
народних установа и традиције, 
није му, у још увек подељеној 
дијаспори, остављала много 
времена за предах. 

Наша велика народ-
на несрећа изазвана крва-
вим распадом комунистичке 
Југославије, донела му је, још 
једну нову бригу и још једну 
велику обавезу: помоћ и под-
ршку угроженим сународни-
цима у отаџбини. Брат Слав-
ко је ову бригу схватао као 
подразумевајуће национал-
но и хришћанско задужење, 
па се прихватио  неуморног 
скупљања и слања помоћи, 
појединачно, избеглица-
ма, деци без родитеља, а по-
сле окончања ратова посебно, 
ђацима и студентима. Премда 
је количина помоћи варирала, 
Пановић је с правом сматрао 
да ојађеним људима свака под-
ршка, и морална и финансијска 
уједно, добро дођу. Умео је брат 
Славко, такође, да изнађе на-
чина да се неопходна средства 
прикупе и равномерно распо-
реде онима у невољи, да пове-
же често завађене национал-
не и црквене организације, да 
анимира угледне појединце 
у расејању, да мобилише 
пријатеље и сараднике, да не 
посустану ни онда када су се 
сви напори чинили  узалудним.   

Стално наднесен над нацио-
налним и државним питањима, 
брат Славко је велику енергију 
улагао и у гласило СНО, „Сло-

боду“ у Видовданске свеча-
ности, у разна добротворна 
окупљања широм САД како би 
се српска реч снажније чула, 
народна мисао очувала и по 
Дучићевој девизи која га је 
стално бодрила („Верујем у 
Бога и у Српство“), настави-
ло тамо где су стали неки од 
његових славних и угледних 
претходника. Брат Славко мно-
го је држао до писане речи, ин-
телектуалног сабирања наших 
умних људи и представљања 
нових идеја у „Слободи“, као 
листу који доноси палету раз-
личитих мишљења, али увек 
окренутих вредностима, слобо-
де и демократије.

Брижан отац, добар муж, 
одан пријатељ, увек гостољубив 
и отворен, брат Славко је 
уз народно страдање теш-
ко подносио и изостајање 
рехабилитације ђенерала Дра-
же Михаиловића, у чијим се ре-
довима борио и његов отац Бог-
дан, и чија је судбина одредила 
и Славкову животну путању. 
Једном ми се, препун огорчења 
јавио у Отаву, где сам тада био 
на служби, с питањем, хоће ли 
се икада наћи посмртни остаци 
ђенерала Драже и има ли наде 
до се крене са истрагом о томе. 
Одговорио сам му, лаконски и 
резигнирано, жалећи се запра-
во на мањак родољубља и пре-
вагу користољубља у Отаџбини. 

Једва недељу дана касније, 
брат Славко је, после доброг 
размишљања и консултација 
с руководством СНО, изашао 
с јавним позивом да се у по-
трагу за посмртним остаци-
ма ђенерала крене и пону-
дио 100.000 долара ако се они 
пронађу. Човек практичнога 
духа, брат Славко је овим апе-
лом отворио пут за оснивање 
државне комисије у Србији 
и оживео већ замрлу деба-
ту о значају и улози ђенерала 
Михаиловића и обновио наду 
да ће моћи да се разоткрије 
једна од најодвратнијих, 
најчуванијих тајни УДБЕ. То је 
само једна, али веома илустра-
тивна, међу његовим бројним 
заслугама и иницијативама, 
које, верујем нико у нашој 
дијаспори неће заборави-
ти. Одласком брата Славка Б. 
Пановића, Србија и Српство 
остали су без једног значајног, 
самопрегорног националног 
радника, породица без сигур-
ног ослонца, док сам ја изгу-
био једног доброг и поузданог 
пријатеља: Бог му дао рајско 
насеље !

У Београду, 20. јула 2015 
      Душан Т. Батаковић

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF SERBIA
201 E Ohio St. Suite 200 - Chicago, IL 60611
Phone: + 1 312 670 6986 - Fax: + 1 312 670 6787
www.chicago.mfa.gov.rs

Поштовани господине Живковић,
Генерални конзулат Републике Србије у Чикагу је са великом 

тугом примио вест да је господин Славко Пановић преминуо. 
Одласком дугогодишњег председника Српске народне одбране 
господина Пановића Генерални конзулат и српска заједница у 
САД су изгубили пријатеља и угледног члана српске дијаспоре. 

Генерални конзулат изражава дубоку захвалност председни-
ку Пановићу на свему што је учинио за српски народ у расејању 
и матици. Његова мисија и несебична помоћ коју је пружао 
биће заувек упамћени. 

У име Генералног конзулата Републике Србије у Чикагу и у 
своје лично име породици Пановић и Српској народној одбрани 
преносим изразе нашег најдубљег саучешћа.

Дејан Радуловић, Acting Consul General

ВЛАДИКА ЛОНГИН: РАДИО ЗАРАД ОПШТЕГ ДОБРА

...“Славко је био не само добар сарад-
ник, брат, отац и пријатељ, већ је увек знао 
да без наше Српске православне цркве, без 
Светосавља, нема опстанка и нема спасења 
нашем роду православном“... „Све што је ра-
дио последњих двадесет две године на месту 
председника СНО, чинио је зарад општег до-
бра, због српског православног народа како 
се не би асимилирао и како би сачувао свој 

национални идентитет на овом континенту“, рекао је између оста-
лог Њ.П. владика Г. Лонгин опраштајући се од Пановића, са којим 
је провео много времена у заједничким напорима и подухватима 
СНО и СПЦ, али и као члан Епархијског савета.

Срђа Трифковић, Славко Пановић и Бора Рајић, некадашњи генерал-
ни секретар СНО у Београду на другој додели стипендија српским 
студентима из Отаџбине  из Фонда СНО „Михајло Пупин“
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био је истакнути 
Дражин официр, што 
је недавно и званично 
признато, уписивањем 
његовог имена у музеју 
’’Црвени крст’’ у Нишу, 
одакле је 1942. побегао 
од Немаца. Касније се 
спасао и од комуниста 
и уз помоћ Српске 
народне одбране 
стигао у Америку

ПИШЕ: Милослав 
              САМАРЏИЋ

Ословљавали смо се са бра-
те. Последњи пут у петак 3. 
јула поподне, преко скајпа. Ви-
соке резолуције, оштре сли-
ке на екранима, видимо се као 
да хиљаде километара нису 
између нас. Као уживо. Само, 
брат Славко је управо наба-
вио нови компјутер и није сти-
гао све да наштелује, па је било 
проблема са звуком.

Зато се договорисмо да се 
чујемо и видимо сутрадан.

Нисам ни слутио да је то био 
последњи договор. 

Те вечери Славко је пре-
минуо. Вест ми је ујутру јавио 
заједнички пријатељ.

Још данима је на скајпу по-
ред Славковог имена био зелени 
кружић: он лајн, доступан.

Чудо технике! Није као не-
кад: кад је неко далеко, да 
је стварно далеко. Јер је че-
сто, сваких неколико дана, ту, 
у кући, пијемо кафу или чај и 
разговарамо.

Био је у осамдесетој години и 
већ дуго са тешким дијагнозама, 
а ипак вест о његовој смрти до-
шла је изненада. Зато што 
ни један од хиљаду с таквом 
лакоћом није подносио лоше 
вести. Успевам да се сетим још 
свега неколицине. Сви су били 
Дражини четници, прошли кроз 
челик и ватру, тамнице и ло-
горе, тако да више ништа није 
могло да их уздрма. 

Вест да су добили леукемију 
многе би сломила, пали би 
у кревет, изгубили апетит и 
депресија би учинила своје. 
Славко Пановић се, међутим, 
понео као да му је лекар ре-
као: ’’Добар дан’’. Наравно, слу-
шао је лекарске савете и држао 
се терапије, али наставио је да 
живи нормално.

Не могу заборавити први 
сусрет у Крагујевцу, пре много 
година. Када сам извадио кутију 
цигарета, уследио је следећи 
дијалог:

’’Пушиш?’’
’’Пушим’’.
’’И ја сам док нисам добио 

рак’’.
И толико о томе. Нити ја до-

дадох нешто, затечен ефектом 
речи, али истовремено и из-
гледом саговорника (зар ова-
ко изгледа човек који има 
рак? - помислио сам), нити он, 
настављајући хладнокрвно тамо 
где смо стали у разговору.

Само један савет лекара 
Славко није слушао: да мање 
ради.

’’Јел можеш на скајп?’’ - пи-
тао сам га неком приликом.

’’Само да залепим адресе’’ - 
каже.

’’Какве адресе?’’
’’На ’Слободу’, за претплат-

нике’’.
’’Зар ти и то радиш?’’
’’Па знаш колико би иначе 

коштало, има много претплат-

ника. Ево са`ћу, још мало, па се 
чујемо’’.

Била је то још једна прили-
ка у којој нисам могао да се на-
чудим. Председник најстарије и 
најбројније српске организације 
у емиграцији, коме су у опи-
су посла и пријеми председни-
ка државе, министара, амбаса-
дора, научника... - седи и лепи 
адресе на стотинама пакета за 
претплатнике ’’Слободе’’, сва-
ких 14 дана.

Хтео је што више да уште-
ди, да би онда могло више да 
се помогне невољницима у 
Отаџбини, кад ударе поплаве и 
земљотреси, кад дође време да 
се стипендирају одлични сту-
денти, или у ма којим прилика-
ма. Било је и у ’’Слободи’’ нат-
писа о хуманитарним акцијама 
СНО, али он није дао да се о 
томе много пише.

Највећу суму Славко је пла-
нирао за проналажење Дра-
жиног гроба: 100.000 дола-
ра. ’’Жао ми је да одем у гроб 
а да не нађемо Дражу’’... Исто 
је понављао и за Дражину 
рехабилитацију. Прва жеља 
му се није испунила, друга 
јесте. Нико се није обрадовао 
Дражиној рехабилитацији као 
он. Не само због Дражине лич-

ности и заслуга, већ и због тога 
што је на овај начин мерио сна-
гу комуниста, свестан да нема 
препорода Србије док су они 
моћни.

Брат Славко никада није 
желео да се позива на оче-
ву биографију. Док је живео у 
Србији, видео је да је то од 1945. 
постала једна од најуноснијих 
професија, наравно за комуни-
сте. Не само што су они сматра-

ли да на основу својих ’’заслуга’’ 
имају право да живе на рачун 
народне муке, и што се број 
’’бораца’’ стално увећавао, уз 
помоћ ’’два сведока’’, него је и 
њихово потомство наслеђивало 
привилегије. Славку, типич-
ном сину домаћинске Србије, 
то је било одвратно. Он је сма-
трао да све мора бити поштено, 
да свако мора да ради и да се 
доказује. Није желео да испадне 
да он сада ’’стиче поене преко 
очеве грбаче’’. Зато сам га једва 
умолио да ми исприча детаље 
о оцу Богдану које нисам знао, 
историје ради.

Испричао ми је једном при-
ликом, такође преко скајпа, а ја 
сам записивао.

Богдан Пановић је рођен 
1907. године у Ратини код 
Краљева, од оца Драгомира и 
мајке Ангелине. Пре Другог 
светског рата био је трговац, а 
у војсци је имао чин резервног 
наредника. У том чину учествује 
у Априлском рату, избегава 
заробљавање и враћа се у род-
ни крај. Ступа у Жички чет-
нички одред чим је основан и 
учествује у дуготрајним борба-
ма против Немаца. После слома 
устанка, заробили су га четни-
ци Пећанчевог војводе Маша-

на Ђуровића. Био је то подму-
као и суров чин. Ни Богдан, ни 
касније Славко, нису могли да 
се начуде како су тако нешто 
могли да чине Срби Србима.

Уз низ увреда и понижења, 
Богдана су спровели у Раш-

ку, у Ђуровићев штаб, па у ло-
гор ’’Црвени крст’’ у Нишу, 
где су га предали Гестапоу. 
Већину логораша тада су чи-
нили четници, али њихов број 
се стално смањивао, јер су че-
сто стрељани на Бубњу. Када је 
дошао историјски 12. фебруар 
1942. године, у логору су били 
бројнији комунисти. Али, били 
су пасивни, неискусни и мање 
храбри - све супротно од онога 
што су потом уградили у игра-
ни филм ’’Лагер Ниш’’, у коме 
су, на свој начин, овековечили 
највеће бекство из једног логора 
у Србији током Другог светског 
рата. Ту они помињу и четнике, 
али не као логораше, већ као са-
раднике Немаца.

Међутим, сада се ситуација 
променила. Поуздано је 
утврђено шта се дешавало 12. 
фебруара 1942. и та истини-
та верзија углавном је унета у 
нову поставку музеја ’’Црвени 
крст’’. Уписано је и име Богда-

на Пановића.
Главну улогу у бекству оди-

грали су заточени четници, 
капетан Иван Вујисић и на-
редник Божа Балтић. Они су 
ударцем у главу онесвести-
ли једног немачког стража-
ра и отели му пушкомитраљез. 
Онда је капетан Вујисић тим 
пушкомитраљезом штитио 
пробој, а маса је покуљала пре-
ко жица. Побегло је 105 логора-
ша, док су 44-творица погинула. 
За разлику од филма, где кому-
нисти размењују ватру са Нем-
цима, у стварности они нису 
опалили ни један метак. Али, 
пуцали су касније - управо на 
одбегле робијаше, који су има-
ли несрећу да набасају на њих, 
у селу Церје. Ту је злогласни ко-
месар Конрад Жилник своје бив-
ше другове убијао тврдећи да су 
их Немци пустили као шпијуне, 
а четнике под уобичајеним лаж-
ним оптужбама.

Богдан је причао Славку, а 
Славко мени,  да је поред њега 
на жици погинуо војвода Вуле 
Вулићевић. Богдан је имао 
среће да у бекству не наиђе на 
село Церје. Лутао је сам тог 
дана до мрака, а онда и до неког 
доба ноћи, у правцу Сокобање. 

У неком селу, незнано ком, за-
куцао је на врата једне куће, 
у којој је живео брачни пар 
без деце. Примили су га као 
најрођенијег, хранили и чува-
ли на штали, у сену, два месе-
ца. Био је април 1942. када је у 
двориште ушла недићевска па-
трола. Богдан је препознао ко-
мандира јединице, који је пре 
рата био порезник у Краљеву, а 
сада Недићев официр. Одлучио 
је да му се јави и није погрешио. 
Тај официр, и његови људи, не 
само што нису предали Богда-
на Немцима, већ су га одвели у 
Сокобању и пријавили под лаж-
ним именом Спасоје Јовановић.

Био је мај 1942. године када 
су Дражини четници легализо-
вани у недићевске јединице у 
Сокобањи почели да сакупљају 
добровољце за одлазак у Бос-
ну, ради спашавања Срба од 
усташа. Пријавио се и Богдан, 
и даље под именом Спасоје 
Јовановић.

Јединица Дражиних добро-
вољаца, под Недићевим ознака-
ма, укрцава се у воз и стиже до 
Чачка. Ту добија паузу ради од-
мора, на којој Богдан наилази на 
познанике, са којима се враћа у 
родни крај, у село Самаила код 
Краљева. У међувремену, Жич-
ки четнички одред преформи-
ран је у Жичку бригаду, под 
командом ваздухопловног пот-
поручника - касније капатена 
- Милорада Васића. Бригада се 
налазила у саставу 2. равногор-
ског корпуса.

Богдан ступа у Васићеву 
јединицу и у њој остаје до 
краја рата, учествујући у низу 
операција против Немаца, а 
касније и против комуниста. 
Чим су сазнали да је ту, Немци 
су почели да га гоне као дивљу 
звер. Следеће, 1943. године, Ге-
стапо је убио Богданову мајку 
Ангелину.

За ратне заслуге, Богдан је 
произведен у официрски чин. 
Најдуже се налазио на положају 
команданта 3. батаљона 2. жич-
ке бригаде 2. равногорског кор-
пуса. Уједно је био и заменик 
команданта 2. жичке бригаде. 

По уласку Црвене армије у 
Србију, 2. равногорски корпус је 
био један од ретких који је остао 
на свом терену. Командант кор-
пуса, мајор Предраг Раковић, 
наредио је уситњавање, како би 
се јединице одржале до одласка 
Црвене армије, а уједно и до 
пролећа, када би се прикључиле 
главнини, која би се тада врати-
ла из Босне.

Главнина четника ипак 
није успела да се врати, тако 
да је Богдан, у лето 1945, оче-
кивао расплет догађаја и нова 
наређења. Али, уместо геста-
поваца, сада су се комунисти 
окомили на његову породицу. 
Рођаци, која му је кришом но-
сила храну, запретили су да ће 
побити децу ако га не ода. Она 
му је то рекла и он се предао.

Претукли су га још на путу 
до Краљева, где су тек почела 
њихова позната ислеђивања. То 
је била нека црногорска парти-
занска јединица, која је ускоро 
добила наређење да оде у об-
ласт Врања. Тако је она са со-
бом повела и Богдана. Опет, као 
некад из Ниша, од Немаца, Бог-
дан успева да побегне из Врања, 
од комуниста. Прикључио 
се групи капетана Боривоја 
Манића, негдашњег командан-
та Јужноморавске групе кор-
пуса. У области Врања и на Ко-
сову и Метохији они четују до 
1947. године, када одлучују да 
напусте земљу и оду у Грчку. У 
Грчкој су живели до 1956, јер су 
тек тада добили дозволу да се 
преселе у Америку. У њиховом 
досељавању пресудна је била 
помоћ Српске народне одбра-
не. И Богдан, и Славко, када је 
много година касније срео оца и 
сазнао детаље, били су јој вечно 
захвални.

Богдан, Богдан, 
Славко и СНОСлавко и СНО

Потпоручник Богдан Пановић, 
командант 3. батаљона 2. жич-
ке бригаде

Командант 2. жичке бригаде ка-
петан Љубиша Анђелковић и 
његов помоћник потпоручник 
Богдан Пановић
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Slavko Panovic
1936-2015

Slavoljub Slavko B. Panovic, 79, a 
proud past president of the Serbian Na-
tional Defense Council of America for 22 
years, suddenly passed away on July 3, 
2015.

The Central Board and all the mem-
bers of the Serbian National Defense 
Council are deeply saddened by this great 
loss. May God grant him the eternal peace 
he deserves given his exemplary life and 
patriotic work on behalf of his homeland 
and people.

Serbian Orthodox Funeral Service for 
Mr. Panovic had been served on Thurs-
day July 9th at 11:00 am at The Serbian 
Orthodox Monastery of New Gracanica, 
35240 N. Grant Ave., Third Lake, Illinois. 
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He bridged the Chicago offi  ce 
of Narodna Odbrana with 
the rest of the world and the 
Serbian homeland. This can 
only be accomplished by 
someone who does not put 
himself fi rst. 

July 8th, 2015 @ Pomen

Reverend Fathers, bereaved family, 
and friends here tonight. Our deepest 
condolences to Slavko’s wife Marija, 
daughter Angelina with her family, and 
immediate family, kumovi, friends and 
members and supporters of Narodna 
Odbrana. Thank you for asking me to say 
a few words about Slavko tonight. It is an 
honor to do so.

We are gathered to honor and 
to begin the orthodox tradition of 
saying goodbye and thanking Slavko 
for his life’s work. He didn’t make his 
greatness self-centered but rather for 
the greatness of others… the greatness 
of Narodna Odbrana, the greatness of 
Serbia and the greatness of the Serbian 
Orthodox Church.

Slavko was an unselfish leader who 
led for the greater good of all Serbians, 
and for the greater good of the Serbian 
Church.

No one was able to bridge the 
political view with the purpose of the 
church better than Slavko was able to do 
in his presidency. Everyone says avoid 
at all times conversations about religion 
and politics. Somehow, Slavko was 
able to see and work in great harmony 
between those two worlds. 

I have known Slavko through all the 
years of his presidency and at least 20 
years before that. As diocesan secretary 
serving for almost ten years for Bishop 
Iriney, I was witness to many political 
leaders hosted by the bishop and 
diocese. 

Slavko is best described as one 
who never went against the church. 
Even if he might not have agreed with 
certain decisions, he never attacked 
its leadership, actions or the church 
itself. He was a leader among unity 
of all Serbians beyond it being one 
organization over another or one group 
over another. His respect for others, 
especially the church was impeccable, 
undying and unquestionable. His moral 
character was equal to his professional 
character.

In his visionary leadership, he was 
able to take Narodna Odbrana out of 
Chicago into the world of a recognized 
international organization. He went to 
Serbia. He met with presidents there 
and made sure that they knew of the 
Chicago Narodna Odbrana office, 
Sloboda newspaper and mission. He 
raised money and gave scholarships in 
Serbia so that they too would know of 
the Serbians outside of Serbia and those 
of Narodna Odbrana in the Chicago 
area.

He bridged the Chicago office 
with the rest of the world and the 
Serbian homeland. This can only be 
accomplished by someone who does not 
put himself first. 
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He was a strong visionary with a 
strong voice, a strong will, and strong 
character. The book of Timothy in 
the Bible puts it in this way: “I have 
fought the good fight, I have finished 
the race, I have kept the faith.” Slavko 
earned the right to say this bible verse 
with who he was and how he was for 
his time on earth. He did what Christ 

asks each of us to do, and that is: to 
make the world a better place through 
our actions, words, and deeds and 
that is exactly what Slavko did with 
his life. If he only accomplished the 
scholarships we could say he made 
the world a better place but he did 
that and so much more.

And I would never say that his 
role and work as a leader was easy, 
because it was not. It was anything 
and everything but easy. I will admire 
him most that he never ever gave up. 
He never gave up when there wasn’t 
enough money. Slavko never gave up 
when there were enough people. His 
will for leadership was unstoppable. 
He was often the voice of reason. His 

Slavko Panovic, a visionary 
leadership man 

voice was always loud and strong. His speeches 
had impact and were brief. 

Slavko Panovich most definitely left an 
indelible mark and legacy in this world, in his 
lifetime. The movie, “It’s a Wonderful Life” ends 
with the quote, “Remember no man is a failure, 
who has friends.” Slavko had many friends. 
He helped so many others, so many causes, 
initiatives and saved many lives with not a hand 
out, but a scholarship that was a hand up.

To his wife, family and friends, thank you 
for sharing him with all of us. Being president 
and taking it as seriously as Slavko did had to 
mean that there were sacrifices to be made by 
family all along the way when Slavko’s vision for 
Narodna Odbrana had to take precedence over 
home and family. This does not go unnoticed 
or unappreciated. Someone like Slavko had to 
be shared with others in the world. This is not 
easy but is a sacrifice on the part of the entire 
family. The sacrifice was even greater for Slavko, 
serving with his illness and pain, but that too did 
not diminish his vision or leadership.

A prayer in the funeral service will say…
“With the Saints give rest, O Christ, to the soul of 
Your servant where there is no pain, nor sorrow, 
nor suffering, but life everlasting.”

May God bless Slavko with the peace he so 
earned and deserves. May his wife, daughter, 
grandchildren and all his family and friends be 
blessed with the strength and comfort from the 
prayers and love of those around you tonight 
and tomorrow. 

It has often been said that wе should not 
make someone greater in death than they were 
in life, but we should remember them as good 
and decent people. Slavko was more than a good 
and decent man. He knew and lived with the 
words that he could do all things through God 
who strengthens him.

I conclude tonight with the same words I 
heard at the end of many of his speeches, which 
sums up his unselfish leadership, sacrifice, 
and legacy, “One Undivided Serbian Orthodox 
Church, one St. Sava, one Serbian People and one 
Nation”. Or “never another against the other, but 
together against all the Serbian enemies”. I thank 
Slavko for keeping us all focused on what really 
mattered.

May his memory be eternal.
               Rev, Djuro Krosnjar

Opelo at New Gracanica Monastery on 
July 9th, 2015 for late Slavko Panovic
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By  
Nikola  
MARIC

It seemed that we just returned 
from Chicago, happy to have 
witnessed a rather interesting 
and successful convention, did a 
few chores around our house and 
tried to get back to the routine 
of our daily lives, when a new 
disaster struck.

If only you could see how 
happy Slavko Panovic was when 
we elected him the Honorary 
President of the Serbian 
National Defense for life, 
decorated him with the S.N.D’s 
Highest Medal and made young 
Mr. Nebojsa Zivkovic our new 
President. The day after the 
Vidovdan Gala banquet at the 
New Gracanica’s  big hall I had 
the pleasure of speaking on 
the phone with Slavko,  asking 
him how he had slept the night 
before, he was jovial and cheerful 
and told me how he was going to 
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Unexpected Funeral in Chicago
spend more time with his two 
granddaughters, his wife Maria 
and his beautiful garden, while 
still doing the necessary chores 
at the Defense’s office.

It was not to be. Maria 
emailed me that Slavko had 
passed away July 3rd at 9:3o in 
the evening.

Back to Chicago we went, 
Mr. Joksim Djuric and I. We did 
not make it to the Sveta Gora 
Funeral Home in Chicago, but 
we did attend the Services at 
the New Gracanica Church. The 
casket with our President’s body 
waited to be carried into the 
church. People from Chicago 
area started to gather, the casket 

was taken inside the church, and 
the people started to pay their 
respects in a long,  continuous 
line between the casket and 
the Slavko’s immediate family 
receiving condolences.

I must admit that I am a softy 
when it comes to saying good 
bye to people I knew and cared 
for, but watching those two little 
angels by the casket, Angelina’s 
little daughters, filled my eyes 
with tears.  I hope their mother 
and grandmother will explain 
to them one day just what kind 

of person and a Serbian leader 
was their grandfather Slavoljub 
Panovic. Never did those Njegos’ 
verses from “Mountain Wreath” 
had so much meaning as the day 
when I watched the lifeless face 
of President  Panovic:

“Lucky is the one who forever 
lives,

‘cause he had a reason to be 
born..” 

Over three hundred people 
came to pay their respects 
to Slavko, followed him to 
his eternal home at the New 
Gracanica Cemetery, placed a 
flower on his casket and headed 
for the Big Hall and to the 
customary dacha.

At the grave site our new 
President, Mr. Nebojsa Zivkovic,  
said a few words on behalf of 
the S. N. Defense’ Board, and 
Slavko’s daughter Angelina 
addressed the packed Big Hall 
expressing  family’s appreciation 
for this magnificent farewell and 
tribute to her father. 

I am glad I did not have to 
do it. Writing the words is easier 
for me, but saying them at the 
casket or in front of the crowd, 
that I simply cannot do. For 
years Slavko often called me, or 
I him to exchange a few words, 
give and take a few suggestions 

in connection with the work 
and the direction the Serbian 
National Defense was going, and 
each time we addressed each 
other with “brother”. I lost my 
brother some twenty five years 
ago, and Slavko and I really 
meant it  when we called one 
another by this word. 

Mr. Zivkovic took upon 
himself a great responsibility. 
The late Slavko Panovic left 
behind a pair of enormous shoes 
to be filled. It would not be fair 
to stand by and let this young 
man carry the burden alone. For 
twenty two years his predecessor 
carried the load, spent a huge 
amount of time making sure 
this organization held a steady, 

purposeful course, worthy of the 
leaders and presidents before 
him.

I tittled my last article “ The 
End of an Era”. At the time I 
never thought how appropriate 
these words would be just a few 
days later. 

Farewell, my friend. Farewell 
my Brother! I shall see you 
in the Heavenly Serbia we 
often mentioned in our many 
conversations. I am sorry you 
had nо chance to enjoy your well 
deserved medal we bestowed 
upon you. But God must have 
wanted you there.  You were a 
good man, Slavko, a truly good 
man.

               July 12the, 2015

Opelo at New Gracanica Monastery on July 9th, 2015 for late Slavko Panovic

Mrs. Maria Panovic, daughter Dr. Angelina with husband Đorđe Popovic and 
Slavko’s grandaughter Katarina during funeral

Pallbearers: Goran Matic, Nebojsa Zivkovic, Dusan Stojkovic, Branko 
Tupanjac, Peter Vezmar, Dejan and Aleksandar Panovic, Dusan Pastar

Orders and medals for Slavko Panovic’s service to Serbian people and Church

Family and friends at Sveta Gora Funeral Home in Chicago, July 8th, 2015
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In a normal world, 
two decades after the 
event we would have 
a reasonable, factually 
based debate on what 
happened in and around 
Srebrenica in July 1995, 
how and why; but the 
very term “debate” is 
rejected by an elite 
class in the West that 
treats “Srebrenica” as a 
metaphysical concept. 

BY Srdja Trifkovic

Its luminaries deny as a mat-
ter of principle that there is any-
thing to debate. They claim that 
eight thousand “men and boys” 
were executed in cold blood and 
that a UN-established judicial fo-
rum of unquestioned authority 
has found it to constitute “geno-
cide.” 

The fact beyond dispute is that 
during the Bosnian war thou-
sands of Muslim men were killed 
in the region of Srebrenica. Most 
of them died in July of 1995 when 
the enclave fell almost without a 
fight to the Bosnian Serb Army 
and the Muslim garrison—the 
28th division of the (Muslim) 
Bosnia-Herzegovina Army—at-
tempted a breakthrough. A sig-
nificant number reached safety 
at the Muslim-held town of Tu-
zla, 40 miles to the north; some 
found shelter in Serbia, across 
the Drina River to the east. An 
unknown were killed while fight-
ing their way through; and many 
others—numbers remain disput-
ed—were taken prisoner and ex-
ecuted by the Bosnian Serb army.

The numbers remain un-
known and misrepresented. The 
UN searches in the Srebrenica 
vicinity still falls far short of the 
sanctified figure of 8,000. The Is-
lamic shrine at Potocari, where 
the supposed victims are buried, 
includes those of soldiers killed 
in action and civilians who died 
of natural causes, Muslim and 
Serb, between May 1992 and July 
1995. The Yugoslav War Crimes 
Tribunal at The Hague (ICTY) 
never came up with a conclusive 
breakdown of casualties. That a 
war crime did take place is un-
deniable. The number of actual 
victims remains forensically and 
demographically unproven. Ac-
cording to the former BBC re-
porter Jonathan Rooper, “from 
the outset the numbers were 
used and abused” for political 
purposes:

Perhaps the most startling as-
pect of the 7-8,000 figure is that it 
has always been represented as syn-
onymous with the number of peo-
ple executed.  This was never a pos-
sibility: numerous contemporary 
accounts noted that UN and oth-
er independent observers had wit-
nessed fierce fighting with signifi-
cant casualties on both sides. It was 
also known that others had fled to 
Muslim-held territory around Tu-
zla and Zepa, that some had made 
their way westwards and north-
wards, and that some had fled into 
Serbia.  It is therefore certain that 
nowhere near all the missing could 
have been executed.

The Red Cross reported at the 
time that some 3,000 Bosnian 
Army soldiers managed to reach 
Muslim lines near Tuzla and were 
redeployed by the Bosnian Army 

“without their families being in-
formed.” The number of military 
survivors was also confirmed by 
Muslim General Enver Hadziha-
sanovic in his testimony at The 
Hague.

The last census results, from 
1991, counted 37,211 inhabitants 
in Srebrenica and the surround-
ing villages, of which 27,118 were 
Muslims. Displaced persons from 
Srebrenica registered with the 
World Health Organization and 
Bosnian government in early Au-
gust 1995 totaled 35,632. With 
3,000 Muslim men who reached 
Tuzla “without their families be-
ing informed” we come to the fig-
ure of over 38,000 survivors. The 
Hague Tribunal’s own estimates 
of the total population of the Sre-
brenica enclave before July 1995 
give 40,000 as the maximum fig-
ure. It simply does not add up to 
support the sanctified figure of 
“8,000.”. Having spent five days 
interviewing over 20,000 Sre-
brenica survivors at Tuzla, the 
UN High Commissioner for Hu-
man Rights Henry Wieland de-
clared: “we have not found any-
one who saw with their own eyes 
an atrocity taking place.” A de-
cade later a Dutch field investi-
gator, Dr Dick Schoonoord, con-
firmed Wieland’s verdict: “It has 
been impossible during our in-
vestigations in Bosnia to find any 
people who witnessed the mass 
murder or would talk about the 
fate of the missing men.”

It is often pointed out that 
Srebrenica was an UN “protected 
zone,” but it is seldom noted that 
the enclave was simultaneously 
an armed camp used for attacks 
against Serb villages in the sur-
rounding areas. Muslim General 
Sefer Halilovic confirmed in his 
testimony at the Hague Tribu-
nal that there were at least 5,500 
Bosnian Muslim Army soldiers in 
Srebrenica after it had obtained 
the “safe haven” status, and that 
he had personally arranged nu-
merous deliveries of sophisticat-
ed weapons by helicopter. French 
General Philippe Morillon, the 
UNPROFOR commander who 
first called international atten-
tion to the Srebrenica enclave, 
was adamant that the crimes 
committed by those Muslim sol-
diers made the Serbs’ desire for 
revenge inevitable. He testified 
at The Hague Tribunal in 2004 
that the Muslim commander in 
Srebrenica, Naser Oric, “engaged 
in attacks during Orthodox holi-
days and destroyed villages, mas-
sacring all the inhabitants. This 
created a degree of hatred that 
was quite extraordinary in the re-
gion.” Asked by the ICTY prose-
cutor how Oric treated his Serb 
prisoners, General Morillon, who 
knew him well, replied that “Nas-
er Oric was a warlord who reigned 
by terror in his area and over the 
population itself… he didn’t even 
look for an excuse… One can’t be 
bothered with prisoners.” Cees 
Wiebes, who wrote the intelli-
gence section of the Dutch Gov-
ernment report on Srebrenica, 
has noted that despite signing the 
demilitarization agreement, Bos-
nian Muslim forces in Srebrenica 
were heavily armed and engaged 
in provocations and sabotage 
operations against Serb forces. 
Wiebes caused a storm with his 
book Intelligence and the War in 
Bosnia 1992-1995, detailing the 
role of the Clinton administration 

in allowing Iran to arm the Bos-
nian Muslims.

On 11 July, 1995, the Muslim 
garrison was ordered to evacu-
ate the town which the Serbs en-
tered unopposed. Local Deputy 
Director of UN Monitors, Carlos 
Martins Branco, wrote in 2004  
a hugely important study based 
on his experiences and addition-
al documents (“Was Srebrenica 
a Hoax?”). Branco asserts that 
Muslim forces did not even try 
to take advantage of their heavy 
artillery because “military resis-
tance would jeopardize the im-
age of ‘victim,’ which had been 
so carefully constructed, and 
which the Muslims considered 
vital to maintain.” His findings 
have been ignored by the main-
stream media and the Western 
political class.

Two prominent local sup-
porters of the late Muslim lead-
er Alija Izetbegovic, his Srebren-
ica SDA party chairman Ibran 
Mustafic and police command-
er Hakija Meholjic, have subse-
quently accused Izetbegovic of 
deliberately sacrificing the en-
clave in order to trigger NATO 
intervention. Meholjic is explic-
it: in his presence, Izetbegovic 
quoted President Bill Clinton as 
saying that 5,000 dead Muslims 
would be sufficient to provide 
the political basis for an Amer-
ican-led intervention on the 
side of the Muslims. Testifying 
at The Hague Tribunal, Muslim 
Generals Halilovic and Hadzi-

Srebrenica, 
Twenty Years Later

hasanovic confirmed this theory 
by describing how 18 top officers 
of the Srebrenica garrison were 
abruptly removed in May 1995.  
Ibran Mustafic, the former head 
of the Muslim SDA party in Sre-
brenica, is adamant that the sce-
nario for the sacrifice of Srebren-
ica was carefully prepared:

Unfortunately, the Bosnian 
presidency and the Army command 
were involved in this business … 
Had I received orders to attack the 
Serb army from the demilitarized 
zone, I would have rejected to carry 
out that order. I would have asked 
the person who had issued that or-
der to bring his family to Srebren-
ica, so that I can give him a gun 
let him stage attacks from the de-
militarized zone. I knew that such 
shameful, calculated moves were 
leading my people to catastrophe. 
The order came from Sarajevo.

Military analyst Tim Ripley 
agrees that Srebrenica was de-
liberately sacrificed by the Mus-
lim political leaders for more lu-
crative purposes. He noted that 
Dutch UN soldiers “saw Bosnian 
troops escaping from Srebreni-
ca past their observation points, 
carrying brand new anti-tank 
weapons [which] made many UN 
officers and international jour-
nalists suspicious.”

The term “genocide” is even 
more contentious than the ex-
act circumstances of Srebreni-
ca’s fall. Local chief of UN Mon-
itors, Carlos Martins Branco, 
noted that if there had been a 
premeditated plan of genocide, 
instead of attacking in only one 
direction, from the south to the 
north—which left open escape 
routes to the north and west, the 
Serbs would have established a 
siege in order to ensure that no 
one escaped:

The UN observation posts to 
the north of the enclave were nev-
er disturbed and remained in activ-
ity after the end of the military op-

erations. There are obviously mass 
graves in the outskirts of Srebren-
ica as in the rest of ex-Yugoslavia 
where combat has occurred, but 
there are no grounds for the cam-
paign which was mounted, nor the 
numbers advanced by CNN. The 
mass graves are filled by a limited 
number of corpses from both sides, 
the consequence of heated battle 
and combat and not the result of a 
premeditated plan of genocide, as 
occurred against the Serbian pop-
ulations in Krajina, in the Summer 
of 1995, when the Croatian army 
implemented the mass murder of 
all Serbians found there.

The fact that The Hague Tri-
bunal called the massacre in 
Srebrenica “genocide” does not 
make it so. How can a “genocide” 
happen within a single munici-
pality? What plan for genocide 
includes offering safe passage to 
women and children? And if this 
was all part of a Serb plot to elim-
inate Muslims, what about hun-
dreds of thousands of Muslims 
living peacefully in Serbia itself, 
including thousands of refugees 
who fled there from Srebreni-
ca and other parts of Bosnia? Or 
the Muslims in the neighboring 
enclave of Žepa, who were un-
harmed when the Serbs captured 
that town a few days after cap-
turing Srebrenica? 

Even if the unproven figure 
of “8,000” is assumed, it affected 
less than one-half of one percent 
of Bosnia’s Muslim population in 
a locality covering one percent of 
its territory. On such form, the 
term “genocide” loses all mean-
ing and becomes a propaganda 
tool rather than a legal and his-
torical concept. On that form, 
America’s NATO ally Turkey – a 
major regional player in today’s 
Balkans – committed genocide in 
northern Cyprus in 1974. On that 
form, no military conflict can be 
genocide-free. 
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member as being the “good” part 
of all the badness that was war.

Mr. Slavko Panovich eventu-
ally succeeded Dr. Tomovich as 
president of SND in 1993 and 
the great relationship with Serbi-
an National Defense would con-
tinue to this day. Although the 
SND office was a place of “work 
for the cause”, it was also a place 
of fun and laughter. Among my 
fondest memories was the ban-
ter between Slavko and Bora - 
it reminded me of Muhammad 
Ali and Howard Cosell - and al-
ways made me laugh!  Bora died 
in May of 2010, and Slavko gave 
him a fitting eulogy. I know that 
had Bora been alive to receive 
the news of Slavko’s death, he 
would have been heartbroken.

During the eulogies that were 
given during the wake at Sveta 
Gora Funeral Home in Chicago, 
the speakers echoed so many of 
my own impressions of Slavko. 
Among them was that he was tru-
ly a “force of nature”. Through-
out all these years, Slavko re-
mained such a strong presence in 
the Serbian community in Chica-
go and beyond - someone whose 
speeches, whether they were 
given at special events or at the 
wakes and funerals of those who 
had passed, were always strik-
ing in their eloquence and sub-
stance and kept your attention 
all the way through. His gifts as 
a speaker served him well. He al-
ways had something meaningful 
to say and said it better than so 
many of us ever could.

Always impeccably dressed, 
with his Serbian National De-
fense pin on his lapel, he was al-
ways the gentleman and mindful 
of his position in the community. 
At the same time, he treated oth-
ers like they were special and im-
portant. Slavko Panovic always 

gave me far more credit than I 
deserved and always made me 
feel special and important. He 
knew how to value and appre-
ciate people, and that is one of 
the things I will miss most about 
him.

He was a friend both profes-
sionally and personally. As boom-
ing of a presence as he could be, 
he could also be a gentle, kind 
soul when comfort or reassur-
ance was needed.  When he was 
angry he would show it. When he 
was vulnerable, you could see it, 
and it was a reminder that he was 
human and not the “Superman” 
that he so often seemed to be. 
Regardless of what he was feel-
ing or how he was feeling, he was 
always strong, and it was clear 
that much of that strength came 
from his unwavering Serbian Or-
thodox Christian faith. He was 
a proud man, but humble in his 
devotion to the Father, the Son, 
and the Holy Spirit.

Slavko Panovic lived a full, 
very rich life. I am so glad that 
I was a small part of that life 
for almost 25 years. My father, 
Rade, knew him far longer than 
that and the news of Slavko’s 

death was painful for him, too. 
This is what he had to say in trib-
ute to our friend:

“From the day he came to the 
United States of America, Slavko 
Panovich became very active in 
supporting Serbian causes. In that 
he was steadfast to the last moment 
of his life. He was a great friend. 
Even during the Church crisis in 

Remembering Slavko Panovic - a soldier of Serbdom
this country he never broke any 
of his friendships. We are going to 
miss you very much, dear Slavko!”  
Rade Rebic

Over the years, I had attend-
ed many of the annual SND 
Vidovdan commemorations. 
Among the most memorable was 
the June 30, 2013 event where 
Slavko facilitated a direct intro-
duction to HRH Crown Prince 
Alexander II of Serbia and his 
wife, HRH Crown Princess Kath-
erine. I will always be thankful 
for the role that Slavko played in 
that introduction.

Although I regret not hav-
ing attended this year’s event, 
especially since it was Slavko’s 
last, I’m thankful that the torch 
of leadership of the Serbian Na-
tional Defense Council of Amer-
ica was passed to Mr. Nebojsa 
Zivkovic during the June 27-28, 
2015 weekend of the SND annu-
al Congress and Vidovdan com-
memoration, while Slavko was 
still alive. Slavko Panovic be-
came, and would remain for 
life, the honorary president of 
the SND organization. Though 
Slavko’s long tenure as president 
of SND lasted over two decades, 
his tenure as honorary president 
would last only a few short days. 
The following Friday, on the 
night of July 3, 2015, Slavko Pa-
novic died, leaving behind a leg-
acy that will ensure that he will 
remain remembered for always.

One of the many thoughts 
that passed through my mind in 
the days following the news of 
Slavko’s death was how good it 
was that the presidency of Ser-
bian National Defense had been 
passed on while Slavko was still 
alive, that the choice of the man 
who inherited that position had 
Slavko’s blessing, and that the 

choice appears to be a good one, 
indeed.

The last time I saw Slavko Pa-
novic was at the 2014 Vidovdan 
SND celebration of “100 years 
of Serbian National Defense in 
America”. The event was held 
at a Hyatt Hotel in Chicagoland 
and both I and my mother and 
father attended. That will be my 
last memory of him alive, and 
it was fitting, because he was at 
the helm of a Serbian organiza-
tion that had remained active 
and successful for a full century, 
and was looking forward to the 
future.

Prior to that, in March 2014 
I attended an event at the SND 
office on Elston in Chicago that 
I had not visited in a long, long 
time. I had so many good memo-
ries of that place and didn’t know 
what to expect. It was different 
than what I remember, because 
it had been renovated over the 
years, but the atmosphere re-
mained the same. Among the 
various portraits of Serbian he-
roes hanging on the walls were 
the portraits of past presidents 
of the organization. Slavko’s por-
trait will now join them. This was 
a place where Serbian patriots 
could call “home” in both good 
and difficult times. It was a place 
for both work and socializing, 
and most importantly, a place for 
forging bonds and learning about 
and sustaining our proud Serbi-
an Orthodox history. That was a 
special day, that day in March of 
2014, and though I’m confident 
that the Chicago SND office will 
remain a place that Serbian pa-
triots can call “home”, I know it 
will never be the same now that 
Slavko is gone.

Slavko Panovic was a great 
Serb and a great American. He 
was among the very best of us.

Memory Eternal. Rest in 
Peace, my dear friend, and thank 
you for your loyal and unwaver-
ing service to the Serbian cause 
every day of your life.

 Aleksandra Rebic
 July 2015

Slavko Panovic in his SND office 
in Chicago on March 23, 2014 - 
Photo by Aleksandra Rebic

Slavko and Aleksandra at the "Lest 
we Forget" Forgotten 500 Halyard 
Mission Reunion in Michigan, June 
2009. Photo: Rebic collection
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Славко Пановић и Бора Рајић 
за време посете Белом двору

  ЖИВОТ  АМЕРИЧКИХ  СРБА  ЖИВОТ  АМЕРИЧКИХ  СРБА

Пише: Никола МАРИЋ

Никада они стихови 
из Горског вијенца 
великог Његоша нису 
били значајнији као тог 
дана док сам посматрао 
беживотно лице 
председника Пановића: 
„Благо оном ко довијека 
живи, Имао се рашта и 
родити...“

Чинило се као да смо се тек 
вратили из Чикага, задовољни 
што смо били сведоци једног 
врло интересантног конгреса, 
посвршавали неке послове око 
куће и покушали да се вратимо 
у ток свакодневног живота, када 
нас погоди катастрофа.

Да сте само могли да види-
те колико је био срећан Слав-
ко Пановић када смо га иза-
брали за доживотног почасног 
председника Српске народ-
не одбране, одликовали га 

највишом медаљом С.Н. одбра-
не и изабрали младог господи-
на Небојшу Живковића за сво-
га новог председника. Само 
један дан по оном свечаном Ви-
довданском банкету у великој 
сали Нове Грачанице имао сам 
задовољство да путем телефо-
на разговарам са Славком, да 
га упитам како је спавао прет-
ходне ноћи,  а он је био весео 
и расположен  и рекао ми како 
ће сада моћи да проведе више 
времена са својим двема уну-
кама, са супругом Маријом и 
својом лепом баштом, још увек 
помажући око послова Српске 
народне одбране.

Није му било суђено. Путем 
електронске поште Марија нас 
је обавестила да је трећег јула 
у девет и четрдесетпет увече 
Славко преминуо.

Назад у Чикаго отишли смо 
Јоксим Ђурић и ја. Нисмо стиг-
ли на парастос  код погреб-
ног завода „Света Гора“ у Чи-
кагу, али смо присуствовали 
опелу у Новој Грачаници. На-
род из Чикага и околине почео 
је да се окупља, ковчег са пос-
мртним остацима био је унесен 
у цркву а људи почели да одају 
пошту у дугој, непрекидној ко-
лони између ковчега и Славко-
ве непосредне фамилије која је 
примала изјаве саучешћа.

Морам да вам признам да 
сам много мек када је реч о 
опраштању од људи које сам по-
знавао и волео, а очи су ми се 

напуниле сузама док сам по-
сматрао поред ковчега она 
два мала анђела, Ангелини-
не кћеркице. Надам се да ће 
им њихове мама и бака једнога 
дана успети да објасне какав је 
српски вођа и особа уопште био 
њихов деда Славољуб Пановић. 
Никада они стихови из Горског 
вијенца великог Његоша нису 
били значајнији као тог дана 
док сам посматрао беживотно 
лице председника Пановића;
„Благо оном ко довијека живи,
Имао се рашта и родити...“

Више од три стотине људи 
дошло је да ода пошту Славку, 
да га испрате до његове Вечне 
куће на гробљу Нове Грачани-
це, да положе цветак на његов 
ковчег и упути се до уобичајене 
даће у великој сали.

На гробљу се од покојника 
врло погодним речима у име 
своје и Српске народне одбра-
не опростио наш новоизабрани 
председник господин Небојша 
Живковић, док се на даћи у име 

породице присутнима на ова-
ко величанственом испраћају и 
изразима поштовања захвалила 
Славкова кћи Ангелина.

Захвалан сам што то нисам 
морао ја да учиним. Да напи-
шем речи много ми је лакше, 
али да их изговорим усмено по-
ред ковчега и испред масе људи, 
то једноставно не могу. Годи-
нама ме је Славко често пози-
вао, као и ја њега, да измењамо 
по коју реч, примимо или су-
геришемо по који савет у вези 
са делањем и правцем у који 
иде Српска народна одбрана, 
и сваки пут смо се међусобно 
ословљавали са речи „брате“. 
Рођеног брата изгубио сам пре 
двадесетпет година, а и Слав-
ко и ја смо заиста веровали у те 
речи док смо се ословљавали са 
„брате“.

Господин Живковић се при-
мио велике одговорности. По-
чивши Славко оставио је иза 
себе пар огромних ципела да се 
испуне. Не би било поштено да 

останемо по страни и да дозво-
лимо да овај млади човек сам 
понесе један велики терет. Два-
десетдве године његов претход-
ник је носио овај терет и про-
вео огромну количину времена 
у настојању да ова организација 
остане чврста, да иде правим 
путем, достојна председника 
пре њега.

Свој последњи чланак назвао 
сам „Крај једне епохе“.  Нисам 
ни слутио да ће тај наслов да 
буде толико подесан само неко-
лико дана касније

Збогом, пријатељу! Збо-
гом, брате! Видимо се у 
Небеској Србији коју смо че-
сто помињали током својих 
многобројних разговора. Жао 
ми је што ниси имао прилику 
да уживаш у медаљи коју смо ти 
доделили и коју си часно заслу-
жио. Господ мора да је хтео да 
те себи позове. Био си добар чо-
век, Славко, заиста добар човек.

12-ог јула, 2015                                  

Изненадна 
сахрана у Чикагу

СЕЋАЊЕ  НА БРАТА 
СЛАВКА

Од лепог шумадијског села 
Ратине до далеког Чикага био 
је трновит и тежак пут. Про-
патио је брат Славко, као и 
његова породица од стране 
злотвора српског национал-
ног бића. Као залог за невино 
страдале чланове породице од 
стране истих, борио се здуш-
но и свим срцем за српске на-
ционалне интересе,  како у 
матици тако и у расејању. Не 
смемо дозволити да заборави-
мо дело нашег дугогодишњег 
председника СНО брата Слав-

ка . То би за све нас био вели-
ки пораз и проклетство. Ништа 
неће бити исто његовим одла-
ском, али то не значи да сме-
мо стати где је он стао, морамо 
наставити даље у истом духу и 
са још већим ентузијазмом, јер 
су наступила тешка времена 
по српски идентитет. Наш дра-
ги дугогодишњи председник 
брат Славко, ушао је у историју 
српског народа. Нама свима 
члановима СНО треба да је ве-
лика част што смо га познава-
ли и живели у истом времену . 

Др Јасмина Аврам 
Месни одбор СНО Лас Вегас

Говор Предедника 
Организације српских 
четника „Равна Гора“ 
Перице Совиља, на 
опроштају са почасним 
председником братске 
организације СНО 

Ожалошћена породице бра-
та Славка Пановића, Ваше Пре-
освештенство Владико Лонгине, 
српски православни свештени-
ци, драга браћо и сестре Срби и 
Српкиње – дођох да се опростим 
као председник Организације 
српских четника „Равна Гора“ 
са добрим Србином, Право-
славцем  и следбеником српске 
четничке борбе којој на челу у 
Другом св. рату беше ђенерал 
Дража Михаиловић. И Славков 
отац Богдан био је четник. 

Брат Славко примио је дуж-
ност председника Српске на-
родне одбране после смрти  
тадашњег председника Томице 
Иванчевића, четничког коман-
данта бригаде. Од тада, 1993. 
године, до сада, пуних 22 годи-
не родољубиво је водио Српску 
народну одбрану. 

Програми СНО у Америци 
и Организације српских чет-
ника су исти по питању одбра-
не српске нације, а наша по-
себна захвалност је што је СНО 
дала кауцију од 100.000 долара 
за проналазак гроба ђенерала 
Михаиловића. Познато је да је 
последњи председник Народне 
одбране у Отаџбини био четнич-
ки војвода Илија Трифуновић 
Бирчанин, који је и Дражи дао 
титулу војводе, а ђенерал га је 
прогласио командантом свих 
четничких јединица у западним 
српским крајевима. Војвода 
Бирчанин умро је 3. фебруара 
1943. године, када је највише 
требао српском народу. 

Славко Пановић рођен је 9. 
априла 1936.г код Краљева, од 
оца Богдана и мајке Дивне. По 
доласку у Америку, Славко скла-
па брак са Српкињом Маријом, 
кћерком четничког команданта 
батаљона Душана Јелаче. 

Моје искрено саучешће се-
стри Марији, целој породи-
ци Славка Пановића, кумови-
ма и пријатељима. Да Бог прими 
његову душу у рајско насеље не-
беске Србије, јер му је ту место. 

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦО, 
ОЖАЛОШЋЕНИ ЧЛАНОВИ 
СНО, ТУЖНИ ЗБОРЕ

Указана ми је тужна част да 
се у име чланова СНО из Јужне 
Калифорније из Лос Анђелоса 
опростим са нама драгим бра-
том Славком.

Брат Славко је наш познаник 
из тешких времена деведесетих 
година, када нас је као председ-
ник СНО посећивао са порука-
ма да се удружујемо у раду за 
спас Српства.

Ми смо пратили његове по-
руке и апеле преко нашег ли-
ста Слободе на чему смо му зах-
влни.

Захвални смо председнику 
Славку због његове љубави пре-
ма младим Србима кроз доделе 
стипендија у нашој Отаџбини.

Придружујемо се дру-
гим говорницима који ће бли-
же описивати живот и заслуге 
покојника са речима ХВАЛА на 
неуморном раду за Српство, а 
породици изражавамо наше ду-
боко и искрено саучешће.

За Mесни Oдбор  Лос Анђелес
Калифорнија - Миле Николић
(текст прочитан на подушју у 
сали)

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Поводом смрти г. Славка Пановића, дугогодишњег председ-
ника Српске народне одбране у Америци, његовој породици, 
свим члановима Српске народне одбране, као и свим Србима у 
Америци који су познавали и ценили његов рад, упућујем изразе 
искреног саучешћа. 

Теби, драги Славко, желим да ти се захвалим за свеколико 
добро који си кроз живот чинио српском роду, цркви и народу, 
нека ти је вечна слава и лака земља. Хвала ти за све. 

мр Владимир Божовић 
Саветник председника Владе 

Свим члановима, Пред-
седнику, Централној упра-
ви Српске народне одбране у 
Америци, Сабор Крајишких 
Срба, поводом изненадне 
смрти дугогодишњег Председ-
ника Српске народне одбране 
изражава искрено саучешће.

Хвала му на свему што је 
учинио за Сабор Крајишких 
Срба, а учинио је много.

На нашу молбу да ли мо-
жемо да пријавимо адресу на 
дом Српске народне одбра-
не, великодушно је одговорио 
«ово је српска кућа и за све 
часне Србе има места».

За последње три године 
наше сарадње имали смо шта 
да научимо од сада упокојеног 
Господина Пановића, пре све-
га како и са којим еланом 
се води српска национална 
организација.

Служио је као пример 
млађима и дај Боже да Српска 
народна одбрана са новим 
млађим Председником наста-
ви његовим стопама. Нека му 
је Вечна Слава и хвала,

Председник Сабора 
Крајишких Срба
Магистар   Стеван Докић

Драги пријатељи,
Са запрепашћењем и тугом 

затекла нас је вест да се упокојио 
наш велики пријатељ - Славко 
Пановић. Чика Славко је учинио 
много за српски народ и тиме 
се уписао у историју. Учинио је 
пуно и за нас, што памтимо и 
вечно смо му благодарни. 

Остаће упамћен као велики 
добротвор српских хуманитар-
них и патриотских организација, 
како у матици тако и у дијаспори. 
Jедан је од првих донатора 
Наше Србије, у годинама када 
је организација тек настајала 
и почела да пружа помоћ деци 
која су остала сирочад у ратови-
ма 90-их година. Примите наше 
најискреније изразе саучешћа,

у своје лично и у име 
организације Наша Србија,

            Немања Девић
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Пише: Новка ИЛИЋ

• Славко је слушао, 
и читао, и саосећао. 
Медији су у време 
највећих криза, ратних 
и финансијских, 
преносили како 
је био неуморан 
у покретању низа 
хуманитарних акција, 
како је истрајавао 
да пошаље помоћ у 
Србију, али тамо где је 
најпотребније, водећи 
рачуна да увек стигне у 
право време и у праве 
руке  •

Сарадник “Слободе” поста-
ла сам половином 2002. годи-
не. Заинтересовала сам се тада 
за медије у дијаспори, интер-
нетом их” прелиставала”, и за-
уставила се на “Слободи”. По-
слала сам неколико кратких 
текстова, а онда након дваде-
сетак дана, једно поподне, те-
лефоном ме позвао Господин 
Славко Пановић. И, дуго смо 
разговарали. Питао ме како се 
живи у Ужицу, ради ли вели-
ка севојничка фабрика, како 
је на Златибору, колико сам у 
новинарској професији….. Ка-
жем да ја волим да пишем при-
че из живота обичних људи, 
етно теме, приче из српске 
историје… Славко пита хоћу ли 
написати причу о плетиљама из 
Сирогојна. Обећам, а знам да 
су плетиље прошлост, чувене 
џемпере са мотивима Златибо-
ра више нико не купује… Ипак, 
одем у село Сирогојно, нађем 
некадашње плетиље и напарвим 
причу. Славко ме поново зове, 
пита има ли деце у Сирогојну, 
остају ли тамо људи да живе….
Ма, нема Славко ни старих ни 
младих у Сирогојну нема, праз-
но све, причам му, и додајем да 
ово златиборско село има све, 
и школу, и амбуланту, и струју, 
асфалт, градску воду, телефон, 
интернет, али нема људи.

” Е, то пиши, пиши да одуми-
ру села, да се Србија смањује, 
да је наталитет у великом паду, 
пиши о животу стварном. Ми 
то овде морамо знати, и мора-

мо помагати да се боље живи, 
да млади не беже из својих 
завичаја…” Тако ме је уредник 
Славко саветовао на самом по-
четку сарадње са “Слободом”, 
такав је остао до краја. А сарад-
ник сам већ 13 година. У том 
времену више пута сам имала 
срећу да се сретнем са Славком.

Сусрети са Славком 
Пановићем

 Сви сусрети били су углав-
ном у Београду. Први, када 
је 2004. године почела доде-
ла стипендија Српске народ-
не одбране најбољим српским 
студентима. Увек је то било о 
Савиндану. Те прве године, на-
падао велики снег, у београд-
ском хотелу “Палас”окупиле се 
званице из Србије и дијаспоре. 
Славко Пановић, беспрекор-
но елегантан, у вечерњим сати-
ма дочекује госте, а најдражи 
су му студенти који ће добити 
стипендију из фонда “МИхаи-
ло Пупин”, у износу од 500 до-
лара. Мене Славко задужио да 
пишем извештај за “Слободу”, 
да све студенте фотографишем, 
и да сваког од њих двадесет, по-
наособ питам да ли су чули за 
Српску народну одбрану, како 
ће употребити стипендију и шта 
желе да постану. При крају све-
чаности Славко је остајао са 
студентима да прича . Волео 
је да зна како живе ти млади 
људи, колико су опредељени да 
након свршетка студија остану 
у Србији…. Првих година увек 
је свечаност доделе стипендија 
била у хотелу “Палас”, а за-
тим у сали Министарства за 
дијаспору. А последња у просто-
ру Храма Светог Саве на Врача-
ру. Само на тој Славко није био. 
Његов први сарадник у листу 
“Слобода” Драган Ћирић, рекао 
нам је тада да није могао допу-
товати, јер, имао је здравстве-
них проблема. Ипак, опоравио 
се убрзо, па смо након извесног 
времена , опет дуго разговара-
ли телефоном. И сваки пут када 
бисмо се чули, као и безброј 
пута раније, Славко ме је пи-
тао како у Србији живе људи, 
како саставља крај са крајем. 
Инсистирао је да му објасним 
како људи преживљавају ако су 
по Србији затворене фабрике, 

ако се тешко налази ново рад-
но место, како људи, ако нигде 
не раде, имају паре за основне 
дневне потребе. Нисам могла 
убедљиво да му објасним, по-
себно да ставим на папир. Узи-
мала сам примере породица са 
двоје деце , у којима ни отац ни 
мајка нису у радном односу. 
Причала како се  хлеб и мле-
ко узимају на “свеску”, како је 
срећан онај ко некога има на 
селу, па ће имати лука, кромпи-
ра…. наводила примере пропа-
лих приватизација, технолош-
ких вишкова, транзиционих 
траума… Славко је слушао, и 
читао, и саосећао. Медији су у 
време највећих криза, ратних и 
финансијских, преносили како 
је био неуморан у покретању 
низа хуманитарних акција, 
како је истрајавао да пошаље 
помоћ у Србију, али тамо где је 
најпотребније, водећи рачуна 
да увек стигне у право време и 
у праве руке. 

 Одан свом народу и вери, 
занимање за обичног, малог 

човека у Србији

Одан свом народу и вери, 
Славко је желео да исправи не-
правду учињену малом, обич-
ном, незаштићеном човеку 
у Србији. Одлично се сећам, 
пре 8 година “Вечерње ново-
сти” су донеле један текст о 
сиромашној осмочланој поро-
дици из ужичког села Биоска, а 
тема је била Закон о дечјој за-
штити који предвиђа да дечји 
додатак следује само за троје 
деце, четврто, пето, или шесто 
дете не добијају ништа. Слав-
ко ме зове, каже иди, посети ту 
породицу, пиши какав је то не-
праведан закон, питај шта им 
треба да се прехране сва деца. 

Касније, овој породици сти-
зала је помоћ од Срба из свих 
крајева света.

Једном приликом током 
светосавске доделе стипендија 
Српске народне одбране у Бе-
ограду, питам Славка да ли му 
је тешко уређивати “Слободу”, 
треба прочитати све пристигле 
текстове, скратити евентуално, 
“поређати” по важности што 
је процена уредника,а Слав-
ко каже, ма, не то ми одма-
ра душу, и додаје: А да знаш, 
ови твоји Ужичани, стално ме 
питају пред излазак “Слободе” 
шта има из Ужица, шта је Нов-
ка писала? Има доста претплат-
ника “Слободе” у Америци из 
ужичког краја, “ објашњава ми 
Славко, и опет по ко зна који 
пут ми саветује: “Пиши о обич-
ним људима, пиши како живе, 
то ми желимо да читамо у Аме-
рици, то не можемо наћи на ин-
тернету.” А када сам са Славком 
разговарала о ужичком крају, о 
људима, приликама, неколико 
година је обећавао, доћи ће са 
супругом на Златибор да се од-
мори. И није стигао да дође.

Све је радио срцем и душом

Није вероватно Славко сти-
гао, да уради још много пла-
нираног, али оно што је радио, 
радио је срцем и душом, али и 
са великом прецизношћу. Све 
се знало, сатница, људи… до 
последњег детаља. Није волео 
непредвидљиве ствари. Након 
завршетка свечаног додељи-
вања стипендија СНО, треба-
ло је написати две стране за 
“Слободу”, и ја сам увек ноћу 
путовала до Ужица, а затим 
раном зором почињала да пи-
шем. Славко је био нестрпљив,  
бринуо је да ли ћу све стићи 
да урадим како треба, да ли су 
сва имена и фотогарфије на 
броју, да не заборавим поме-
нути некога од важних гостију, 
да цитирам беседу високог 
свештеног лица које је отвара-
ло свечаност, да подсетим на 
историју и значај Српске на-
родне одбране…. Није пропуш-
тао ни једну прилику да говори 
о Српској народној одбрани, да 
младима исприча историју ове 
најстарије организације Срба у 
Америци. Слушала сам га увек 

  СЕЋАЊЕ СЛАВКО ПАНОВИЋ:
са пажњом, а сваку своју “бесе-
ду” завршавао је речима да чо-
век мора бити поштен према 
себи, према свом народу и својој 
отаџбини. Реч отаџбина за њега 
је имала посебно значење, веће 
него за многе друге у дијаспори. 
Због тога ће га вероватно мно-
ги дуго памтити, посебно они 
којима је отаџбина увек у срцу.

 Хоћу мишљење просечног 
Србина, његов став о 

животу, политици

Када је априла 2003. годи-
не свечан откриван споменик 
Ђенералу Драгољубу Михаило-
вићу у родној Ивањици, а по-
водом 110 година од његовог 
рођења, Славко зове, каже на-
прави репортажу, нађи Равно-
горце, причај са њима, забележи 
детаље. Тако је и било, покушала 
сам да опишем атмосферу, фо-
тографисала “Чичин дом, који 
је касније прерастао у Равно-
горску библиотеку и музеј Рав-
ногорског покрета, разговара-
ла са Ивањичанима, питала шта 
знају о Ђенералу Дражи. После 
ми Славко каже, е, тај део текста 
је најбољи. Опет је као и у сва-
ком тексту хтео да чује обичног 
човека, његово виђење историје, 
ратова, живота, свакодневице… 

 Волео је “Слободу”, болеле 
га све српске муке

Славко је волео “Слободу”, 
бринуо да се нешто важно не 
пропусти, да се поштује став и 
глас свих. Када сам једном при-
ликом хтела да направим поли-
тичку анализу српских прилика, 
Славко ми рече, ма немој о томе, 
пиши о животу српског сељака, о 
све већем броју нежења широм 
Србије, о све мањем броју беба… 
И писала сам. Славко је одлич-
но знао шта мучи Србију, али и 
српску дијаспору. Јер, када бис-
мо се срели у Србији, а осим Бе-
ограда, видели смо се и у Чачку 
и Краљеву на трибинама Српске 
народне одбране, говорио је, ви 
у Србији имате много проблема, 
али ми који живимо далеко па-
тимо због тога. Када је тако го-
ворио, веровала сам му, верова-
ла сам да је и “Слободом” желео 
да упозна Србе широм света 
шта нас овде највише мучи… 
Верујем и да је стигао, много 
би више помогао Србе у мати-
ци. Знао је да нас овде сваким 
даном притиска све већа и већа 
мука, да тешко пристајемо на 
компромис са самима собом, да 
нас је сваким даном све мање. 
Све је и то изгледа Славка много 
болело, до последњег тренутка.

На додели стипендија у 
Београду о Св. сави 2012.г 

Био му је важан живот 
обичног човека у Србији
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• Био је Славко 
пријатељ многим 
људима. Ако кажу да је 
свако крив за сва добра 
која није учинио, он је 
смео читавог живота да 
буде безбрижан: није 
помогао само ако није 
могао •

Колико год да сам желе-
ла, данима нисам успевала да 
пронађем речи да започнем свој 
опроштај од Славка Пановића. 
Прелиставала сам нашу пре-
писку, бирала оне мејлове у 
којима је, као нико други, чим 
бих послала текст, под условом 
да га је дирнуо у срце, умео да 
ми одговори са неколико ле-
пих речи. Последњи пут тако 
емотивно реаговао је 6. априла 
ове године, након што сам по-
слала текст „Кад љубав затво-
ри круг“. „Баш си ме распла-
кала... хвала Ти...“, написао је. 
Тако, баш са великим „Т“, тако 
је писао тај Човек са великим 
„Ч“. У питању је била једна од 
прича из Крфског серијала, чи-
тав век стара невероватна сага у 
којој се судбина Ђукића у више 
генерација преклапала са суд-
бинама Крфљана. Дала сам 
све од себе да читаоцима доча-
рам лепоту љубави, од оне чији 
су актери били српски војник 
Миливоје и лепа Гркиња Кали-
опа, који су се волели почет-
ком прошлог века, до приче о 
њиховој праунуци Марији, коју 
је љубав вратила на острво пре-
дака.

Не волим кад драги људи 
плачу, чак ни од радости, па сам 
му одмах одговорила: „Знаш 
како кажу, драги Славко: човек 
зна да би га сећање на неке сузе 
једног дана могло насмејати, 
али никада не помишља да би 
га сећање на неке осмехе мог-
ло расплакати... Ово је један од 
текстова у којима се дешавају 
обе ствари... Знам да је за три 
дана Твој рођендан. Нека буде 
да сам Ти поклонила овај текст, 
кад не могу ништа друго.“

Нисам знала да је тај 
рођендан Славков последњи. 
Нисам претпостављала ни да 
ћу данас, док пишем овај текст, 
плакати због сећања на његов 
осмех, на све што је радио као 
да је читавог живота желео 
само да га по добром памти-
мо и да нам оволико недостаје.  
Размишљам како није случајно 
што сам га упознала баш на дан 
Свете Петке, 27. октобра 2000. 
године, када је први пут после 
четрдесетак година, из Америке 
поново дошао у мајку Србију. 
Између осталог да и манастиру 
Жича, у име Српске народне од-
бране у Америци (СНО), покло-
ни три полијелеја купљена нов-
цем, који су прикупили Срби 
на том континенту. „Спојио“ 
нас је Драган Ћирић, данашњи 
технички уредник „Слободе“, 
којем сам неизмерно захвална 
што је довео Славка Пановића 
у мој живот. Са председником 
СНО направила сам интервју за 
тадашњу Телевизију Краљево, 
али су те касете нажалост, од-
мах потом, изгореле у великом 
пожару, пре емитовања разго-
вора у којем је Славко надахну-
то говорио о Србима у Амери-
ци, о организацији на чијем је 
челу поносно био већ шест го-

дина, о свом животном путу и о 
визији коју је зацртао: да допри-
несе, колико год буде могао, на-
ционалном освешћивању нашег 
народа, да непрестано поручује 
како су српске школе расадни-
ци знања, јер је „један Свети 
Сава, један и недељив српски 
народ“ 

Није ми одмах рекао да 
су му се допала питања, да је 
задовољан како сам се припре-
мила за разговор. Тек по по-
вратку у Америку јавио се те-
лефоном да ми каже како сам 
добила прилику да пишем за 
„Слободу“. 

„Како ћу ја то, како да одав-
де знам шта ће бити занимљиво 
људима у Америци да читају?“, 
наивно сам питала.

„Знаћеш!“, рекао је Слав-
ко и прекинуо дискусију на ту 
тему. Као што је Света Пет-
ка заштитница жена, тако сам 
се и ја осећала заштићеном од 
тог дана, водећи рачуна да га 
не разочарам, да оправдам то 
што је веровао у мене и онда 
када то сама нисам умела. Про-
шле године ми је рекао да ника-
да није зажалио што ми је пру-
жио шансу. Била је то година 
када је СНО у Америци, пово-
дом века свог постојања, штам-
пала „Приче из Србије“, чије је 
објављивање иницирао госпо-
дин Ђорђе Јовановић из Ва-
шингтона. Славко је у предго-
вору пожелео читаоцима да им 
моје „Приче из Србије“  буду 
тихи и стални пријатељи зато 
што, како је рекао, „умеју да 
зауставе време и да за трену-
так понесу тамо где одавно нис-
мо били“. Знала сам да је и том 
реченицом Славко туговао за 
Србијом, за оним што би у њој 
могло и морало да буде боље, 
још увек није, а кад ће – не зна-
мо.

Био је Славко „наше горе 
лист“, родом из Ратине, а 

Краљево и Србију је волео увек 
тврдећи да „маћеха, колико год 
да је добра, не може да се воли 
исто као мајка“. Обожавао је 
српску младост, а најбољим 
студентима у Србији је десет го-
дина, у име свих чланова СНО, 
сваке године на Светог Саву у 
Београду, уручивао стипендије. 

О, како је уживао у том послу, 
у дружењу са, како је говорио 
најпрогресивнијим делом ака-
демске сцене Србије о чијим 
ћемо каријерама и успесима 
тек бити у прилици да слуша-
мо. Био је у праву. Одмах по-
сле земљотреса, СНО у Амери-
ци донирала је Краљеву 25.500 
долара за Здравствени центар 
„Студеница“, школу „Светозар 
Марковић“ и 20 најугроженијих 
краљевачких породица, по-
могла је СНО и људима из 
поплављених подручја. Дру-

ги су писали о томе колико 
је предано и пожртвовано во-
дио највећу српску национал-
ну организацију на америч-
ком континенту, колико се увек 
трудио да му наши национал-
ни интереси, православље и 
традиција буду водиље на том 
путу. 

После више од две деценије 
вођења СНО, на Видовданској 
скупштини ове године прогла-
шен је за почасног председ-
ника организације, која је пре 
више од једног века на себе, 
како су то други већ рекли, 
вођена идејом Михаила Пупина 
на себе примила крст спаса, а и 
данас га носи, свесна важности 
свог битисања. 

Био је Славко пријатељ мно-
гим људима. Ако кажу да је сва-
ко крив за сва добра која није 
учинио, он је смео читавог жи-
вота да буде безбрижан: није 
помогао само ако није могао. 
Знам да је био диван унук, син, 
супруг, отац и деда. Знам да да-
нас због његовог одласка тугују 
многи које је својом добротом 
задужио. Не знам да ли је, али 

се надам да је отишао спокојан, 
знајући да нигде није остављао 
ожиљке, само трагове, много их 
је.

Оног дана када је требало да 
буде сахрањен, прерачунавала 
сам разлику у временским зо-
нама између Србије и Амери-
ке. У 18 часова погледала сам 
на сат, помисливши како је то 
– то, тренутак када ће његово 
тело бити предато мајци земљи. 
Са оближње цркве громко су 
одјекнула звона. „Драги Славко, 
нека ти је лака земља!“, помис-
лила сам, али ни тај ми знак није 
био довољан да му овоземаљски 
живот, који је толико волео неће 
недостајати. Сутрадан, опет сам 
отишла до цркве, да запалим 
свећу за покој његове душе. У 
тренутку кад је свећа запламса-
ла звона су поново одјекнула! 

„Разумем, драги Славко, ми-
ран си и спокојан, учинио си 
за живота толико тога да у твој 
вечни мир нико од нас не треба 
ни да сумња“, наглас сам рекла. 

Живот не представљају дани 
који су прошли, већ  они које 
смо запамтили. Где смо их про-
вели, с ким се дружили, как-
ви смо људи били – то је оно по 
чему ћемо се увек разликовати, 
на ма којем крају земљине ку-
гле живели. Хвала драгом Слав-
ку што је 15 година, иако на 
другом крају земаљске кугле, 
био део и мог света, што је сва-
ки текст читао свестан да тре-
ба да га похвали или покуди, да 

бих у следећем могла да будем 
мотивисанија и боља. До сада, 
само један текст није видео, а 
тај осећај – већ ми недостаје. 
Ово је други и било ми га је, од 
свих других текстова за „Сло-
боду“, најтеже написати. Биће 
их, надам се, још пуно, али ће 
недостајање расти, толико ме је 
задужио. Никада не боли раста-
нак онолико колико, после њега, 
боли она необјашњива празни-
на, опет сам се уверила.

Кажу, када са света нестајеш, 
онда у њему остајеш – коли-
ко му недостајеш. Знао је Слав-
ко то. Није лако живети и после 
смрти. Неки људи на то потроше 
читав живот, а он је то од срца 
чинио. Нека му је вечна слава, 
саучешће породици. Вјечнаја 
памјат.

О  недостајањуО  недостајању

Текст који је било најтеже написатиТекст који је било најтеже написати

Сусрет и слика за успомену при додели стипендија 2005. године

Сусрет са игуманијом манастира Света Жича мати Јеленом и предаја 

доброчинства СНО поводом 800 г. царске лавре: Велики полијелеј је дар 

америчког Српства посредством Српске народне одбране
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СЛОБОДА
у свакој српској кући

ПРИЛОЗИ ЗА СНО, ЗА ПОКОЈ ДУШЕ 

СЛАВКА ПАНОВИЋА:

MARIA PANOVIC ............................................ $250
ANGELINA & ĐORĐE POPOVIC ............... $250
DRAGAN CIRIC ............................................... $200
VIOLET STOKOVICH .....................................  $100
PERO & MIRA SAMARDZIJA ...................... $100
JOVO & NELLIE BALACH............................. $100
O.C. RAVNA GORA MILWAUKEE .............. $100
BRONNY SAMARDZIJA ...............................  $100
MIRJANA BOZOVICH ...................................  $100
MIKE GICANOV ..............................................  $100
TOMA MAKSIMOVIC .................................... $100
MILIJA & LJILJA PAVLOVIC ........................ $50
DAVID DUVNJAK ........................................... $50
MILOS RADOSAVLJEVIC ............................. $50
MIROSLAV & NEDJA TOMICIC ..................  $50
ZDRAVKO LAKIC ............................................ $50
SANY & NICK MITICH ................................... $50
RADE RAKOVIC ..............................................  $45
DUSAN & OLGA GROZDANIC ..................  $25
STEVAN DOKIC ............................................... $25
MILAN MIKIC ..................................................  $20

MIRJANA L JANKOVIC ................................. $100
 IN MEMORY OF VUJADIN LAZOVIC

ОБНОВИЛИ ПРЕТПЛАТУ:

Milan Yovanovic, Велимир Милановић, 
Мирјана Радосављевић, Драган 
Иванчевић, Србо Константиновић, 
Мића Игњатовић, Илија Анастасовки, 
S. Stepanovich, Стеван Гајић, Љуба 
Митровић, Биљана Ђелевић, Мирко 
Стевановић, Драгољуб Ђурковић, 
Н. Иванчевић, Миле Јовановић, 
Светислав Келић

ПРИМЉЕНА
САУЧЕШЋА
Антоније Ђурић (Чачак, Србија) • 
07/07/2015
 
Стигла је још једна болна вест: они 
који су својој Отаџбини највише 
дали борећи се за њену слободу, 
остављају своје кости у туђини. 
Умро је Славко Пановић али 
није умрла његова љубав према 
Отаџбини Србији - она још траје 
и са страница чикашке „Слободе“ 
посвећене Српству. Његовој по-
родици дубоко саучешће.

Zvezdana Stojanovic Scott 
(Philadelphia, Pennsylvania) • 
07/08/2015

  
I had an honor of meeting Mr. 

Panovich when he joined our protest 
against Kosovo Independence in 
Washington DC, and later, through 
the DC Chapter of SNO. Mr. Panovich 
was a great man who dedicated 
his life to the Serbian people. 
RAS- the International Serbian 
Organization from Washington DC 
and The Tesla Science Foundation 
from Philadelphia send the sincere 
condolences to the family and the 
Serbian Community. Veliki gubitak 
za Srbe u Dijaspori. Hvala mu i vecna 
slava.

Драган Ћирић (Краљево, 
Србија  • 07/08/2015 

Последњи поздрав свом драгом 
пријатељу, знаменитом Србину и 
Православцу, угледном и уваженом 
Председнику Српске народне од-
бране у Америци за последњих 22 
године - из његовог родног Краљева, 
у Србији. 

Овим изненадним чином, за 
који се нисмо надали да ћеш нам 
приредити тако брзо,  СНО и наша 
емиграција остала је без још једног 
стуба из оне борбене и националне 
генерације, али дело које си оставио 
за собом је тако велико да заборав 
у твом случају не може да ступи на 
сцену. 

Слободарски и национално си 
водио СНО, сваки дан живео за по-
беду националног српског поно-
са, православне вере и части међу 
нашим народом, како у Отаџбини 
тако и у расејању. 

Драги брате Славко, захвал-
ни смо ти што смо те имали за 
пријатеља, а за таквима ће свеће го-
рети и сутра у црквама у Краљеву 
и твојој родној Ратини, на дан када 
ћеш бити предат матери земљи и за-
узети своје место у рајском насељу 
које си својим животом и нацио-
налним радом према српском роду 
и својој православној вери итекако 
заслужио. 

Марији, Ангелини, Ђорђу и де-
чици, и свим рођацима искрено и 
дубоко саучешће.

Бранко Вучковић (Крагујевац, 
Србија) • 07/07/2015

 

Дубоко нас је потресла вест 
о смрти нашег драгог Славка 
Пановића, дугогодишњег председ-
ника Српске народне одбране. Гу-
битак је ненадокнадив – српски на-
род је остао без великог патриоте 
и добротвора, ваша породица без 
нежног супруга, оца, деде и таста, 
а ми без искреног, дугогодишњег 
пријатеља. Његова добра дела, пож-
ртвованост и истрајност остаће за-
увек забележени не само у ана-
лима Српске народне одбране на 
чијем челу је 22 године истрајавао, 
већ и у целој историји српског на-
рода. Искрено саучешће Марији, 
Ангелини, Ђорђу, Катарини, Арји, 
СНО, рођацима и пријатељима на-
шег Славка. Поносни што смо били 
његови пријатељи, Бранко и Горда-
на Вучковић са кћеркама Миљом и 
Сањом Крагујевац, Србија

Бранивоје Јевтовић (Канбера, 
Аустралиjа) • 07/09/2015

Драги и много поштовани брате 
Славољубе - Почивај у миру, хвала 
за све што учини за наш напаћени 
народ. Људи попут твог кова не 
умиру већ одлазе у Историју.

У СПОМЕН

Председнику СНО 
господину и брату 
Славку Пановићу

Да вам кажем нек се чује 
Кад Одбрана оплакује, 
Председника изгубила
Што се с њиме поносила
То Славко Пановић је био
Много Српство он је волио. 

Он Одбрани веран био
И од свег срца за њу радио
Српски барјак развијао
Да би Србе сакупљао
Да Одбрана не утихне
Да се чува њено име. 

Беше Славко Србин прави
И све Србе он хвали, 
Србина братом је звао
И братску му руку дао
Да воли Српство своје
И да у редове српске стоје. 

Да му Србин не залута
Да не скрене с правог пута
Да му сваки српски дише
Само да Срба има више. 

Историју познавао
И сваком би наде дао
Нек поносан Србин буде
Нек не жали своје труде
Лепу реч је сваком дао
И са добрим он признао. 

Волео је срећне људе
И у невољи да не буде
И признање сваком дати
У невољи помагати
Да имаде живот бољи
Да му Господ срећу створи. 

Србина братски ког је срео
Од срца је он волео
Од срца се он трудио
Да би сваког услужио
Такво срца он је имао
А за Српство би живот дао. 

Марија му помагала 
Од срца јој збиља хвала
И Господ га даровао
Фамилију добру је имао
Са ћерком је срећан био
А и дивног зета добио. 

Унучад је дочекао 
И будућност основао
И унуче што га гледа
То је само срећа с неба
Бог му дао златна крила
Унучад му дошла мила. 

Нека ти је вечна слава
Од срца ти брате хвала
На том свету царовао 
Са Србима почивао. 
И у рају брате буди
Где бивају добри људи. 

Љубинка Љуба Ракоњац

ПРИЛОЗИ НА ВИДОВДАНСКОЈ ПРОСЛАВИ
DONATION 06/28/2015 - COLLECTED DURING LUNCH 
...................................................................................

MESNI ODBOR SNO EAST CHICAGO ................. $1500
BRANKO TUPANJAC ........................................... $500
TOMA MAKSIMOVICH ........................................ $500
PETAR MILETICH ................................................ $500
NIKOLA DJURICH ............................................... $125
KOLO SRPSKIH SESTARA .................................... $100
PERO & MIRA SAMARDZIJA ............................... $100
SLAVKO I MARIJA PANOVIC ............................... $100
PETER VEZMAR .................................................. $100
RADE MATIJASEVIC ........................................... $100
BRANKO STANIC ................................................ $100
SIMO I STANA PAIC .............................................. $50
DANICA MIHAJLOVICH ........................................ $50
PETAR MILUTINOVIC ............................................ $50
NED MILIC ............................................................ $50
MILORAD JEZDOVIC ............................................. $40
N.N....................................................................... $40
RADE RAKOVIC .................................................... $40
MIRJANA RADOSAVLJEVIC .................................. $30
OLGA GILMORE .................................................... $25
ZORAN MILOSEVICH ............................................ $25
FATHER THOMAS KAZICH .................................... $20
PETER DJORDJEVICH ........................................... $20
JORDAN VASILJEVICH .......................................... $20
DRAGAN D. IVANCEVIC ........................................ $20
UNKNOWN ........................................................... $20
DRAGAN BOZIN ................................................... $20
DJURIC ................................................................. $20
UNKNOWN ........................................................... $20
NIKOLA IVONCEVIC .............................................. $20
MILAN IVANCEVIC ............................................... $20
UNKNOWN ........................................................... $20
NADA PAJEVIC ..................................................... $20
UNKNOWN ............................................................. $1

ВИДОВДАНСКИ ПРИЛОЗИ ПРИСТИГЛИ ПОШТОМ ..
VIDOVDAN DONATIONS RECEIVED BY MAIL
...................................................................................

SND MESNI ODBOR PHOENIX, AR ...................... $700
SND MESNI ODBOR WARREN, MI ...................... $675
SND MESNI ODBOR CLEVELAND, OH ................. $300

MICHAEL KORACH ............................................. $505
KOSA/JOHN MARTJAK ....................................... $500
PAUL & MARY YOVOVICH ................................... $400
ADA TRBOJEVIC ................................................. $200
VELIMIR MILANOVIC ......................................... $150
MLADEN SRDANOVICH ...................................... $108
DOROTHY NARANCICH ...................................... $105
BRANISLAV A KEVICH ........................................ $100
RADOLJUB PANDRC ........................................... $100
SVETOZAR SPREMO ........................................... $100
ELI DJURISIC ...................................................... $100
MARIC, NIKOLA & RADICA ................................. $100
RATKO & ANGELINA CVIJANOVIC ...................... $100
MILO POPOVIC ................................................... $100
PRVOLJUB G FILIPOVIC ....................................... $50
NADA VUYNOVICH ............................................... $50
PREDRAG AND GORDANA ERIC ............................ $50
VOJO AND VERA SREDANOVICH .......................... $50
MIROSLAV SRETENOVIC ...................................... $50
GORAN KULJANIN ............................................... $50
MILICA CEJOVIC ................................................... $50
IVAN JOVICIC ....................................................... $50
LJUBOMIR STEPANOVICH .................................... $50
PREDRAG STANKOVIC .......................................... $50
PAVLE VUKANIC ................................................... $50
MIRKO SEVANOVIC .............................................. $50
JELENA KAVENEY................................................. $50
MILICA ISCENKO .................................................. $50
BRANKO KLJAIC ................................................... $50
JOKSIM DJURIC .................................................... $50

ANGELO ARANDJELOVIC ...................................... $50
RADOS MILOJKOVIC ............................................. $50
LEONTIJE ALAVANJA............................................ $50
DUSAN MANDIC (OH) .......................................... $50
MILORAD SOFRENOVIC ........................................ $50
RADOMIR GRANZOV ............................................ $50

MIHAILO YOVANOVICH ........................................ $40
MILO BADEMLIJEVIC-YOVANOVICH .................... $40
MARIE PESAKOVIC ............................................... $40

GOJKO SOFRENOVIC ............................................ $30
NADA MATICH ..................................................... $30
BRANKO MIKIC .................................................... $30
MEDI-HELP .......................................................... $30
GRUJO IVANCEVICH ............................................. $30

LJUBICA D POPOVICH .......................................... $25
ELIA KENTERA ..................................................... $25 
DUSAN GROZDANICH .......................................... $25
MIKE MRVOS ....................................................... $25
J. DJOKOVIC ......................................................... $25

RONALD M. ZOBENICA......................................... $20
RANKA GAJIC ....................................................... $20
JESSICA AGIN ....................................................... $20
DIJANA JONCIC .................................................... $20
BOB DESAKOVIC .................................................. $20
LILLIAN TODOROVIC ............................................ $20
DUSKO ZAVICH .................................................... $20
DUSAN J LJUBENKO ............................................. $20
MILAN  VUYNOVICH ............................................ $20
VLADIMIR JOVANOVIC ......................................... $20
NIKOLIN MEYER ................................................... $20
S STEPANOVICH ................................................... $20 
LJUBISA MITROVIC .............................................. $20 
WILLIAM V SOTIROVICH ...................................... $20
TOMISLAV BORJAN .............................................. $20

PERICA P SOVILJ .................................................. $20
BILJANA DJELEVICH ............................................ $20
BRANIMIR ZIVKOVIC............................................ $20
GOJKO CVIJETIC ................................................... $20
RADMILA STANKOVICH ....................................... $20
RON KOJDIC ......................................................... $20
NENAD KAINOVIC ................................................ $20
RADOSAV & ZORICA PETROVICH ......................... $20
MR & MRS P. STOJKOVIC ...................................... $20
ALEX STOJKOVIC .................................................. $20

MILOS MIODRAG ................................................. $15

NICK LAPCEVICH .................................................. $10
JOVANKA SEMIZ .................................................. $10
NIKOLA EGEDUS .................................................. $10
JOHN G MONCHIL ................................................ $10
D STONCEVIC ....................................................... $10
MIRA VASIC ......................................................... $10
MILAN CUKIC ....................................................... $10
DJUKA SORMAZ ................................................... $10
MOMCHILO BODGANOVICH ................................. $10
BOSA OBRADOVIC ............................................... $10
ZIVAN M DJURIC .................................................. $10
LOUIS VUKICH ...................................................... $10
SAM SUBOTICH .................................................... $10
VASILIJE RADONJIC ............................................. $10
SLOBODAN MEJIC ................................................ $10
DUSHAN J BABIC ................................................. $10
BOSILJKA RAIC .................................................... $10
TED MILJEVICH .................................................... $10

MILDRED GORIC .................................................... $5
LUCILLE PAVICIC .................................................... $5
PATRICIA HAINES ................................................... $5
BESSIE VUKOVOJAC ............................................... $5 

Слободан Јовановић, Српаски Радио час 
(Chicago, USA) • 07/07/2015

Посебни људи живе у нашим срцима и кад 
нису поред нас. Сећање нас теши и храбри наду о 
постојању неког бољег света у вечности. У мислима 
смо са вама ожалошћена породицо...
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Брате Србине,                 
сестро Српкињо,

Где год да си, помоли 
се Богу за нашу браћу 
и  сестре на Косову и 

Метохији и дај себи завет 
да је Косово део Србије!

Саучешће Радована Калабића и 
Војислава Михаиловића

 

Председнику СНО за САД, г. Небојши Живковићу,
Централној управи и чланству СНО за САД. 
"Слободи", органу СНО за САД

Драга браћо,
Са тугом и неизмерним болом примили смо вест да се 

упокојио Славољуб Славко Пановић, дугогодишњи председник 
СНО за САД.

Имали смо част и задовољство да лично познајемо брата 
Славка и да повремено сарађујемо са њим, како у Отаџбини 
тако и у САД.

Славко је био један од нас. Сав српски и наш. Оштроуман 
и осетљив, несавитљив и доследан у националном опредљењу, 
али на махове и попустљив према српском посртању и 
историјском кашњењу.

Делили смо са њим национална уверња, ставове и идеје.
Подржавали смо достојног сина Богдана Пановића, колико 

смо знали и умели, у борби СНО и у његовом личном прегнућу 
да расветли и легитимизује историјску истину о ђенералу Дра-
жи Михаиловићу, првом герилцу у поробљеној Европи.

Тек што смо се "докопали" судске истине о ђенералу Дражи 
у Отаџбини, и одмах након његовог избора за доживотног по-
часног председника Славка је болест отргла и од СНО за САД, 
и од његове породице, и од нас његових пријатеља.

Славко Пановић био је достојни наследник Христовог Све-
тосавца Михаила Идворског Пупина.

Пред Богом и пред људима представљао је Србе у најбољем 
светлу, како у Матици тако и у свету.

Његовим пресељењем изгубили смо сви, али је Небеска 
Србија на још једном добитку.

Нека је вечна слава и хвала Славку Пановићу, поносном 
сину Шумадије и све по свету развејане Србадије!

Радован Калабић, књижевник и историограф
Војислав Михаиловић, унук ђенерала ДражеСа унуком Ђенерала Драже пред спомеником у порти Грачанице

ОПРОШТАЈ СА СЛАВКОМ ИЗ 
КАЛИФОРНИЈЕ

Драги наш Славко, данас се 
од Тебе опраштам у име месних 
Одбора за запад које си ти увијек 
подржавао и помагао.

У најтежим временима за наш 
народ и све Србе Ти си преузео да 
водиш Српску народну одбрану и 
не само да си је очувао већ си је 
и реорганизовао, ојачао и постао 
достојан наследник Михајла Пу-
пина и свих председника који су 
часно водили СНО за задњих сто-
тину година. Када су се многи ко-
лебали да се не замјере властима у 
Југославији а касније разбијеним 
српским државама ти си увијек 
одлучно бранио нашу нацију и 
вјеру. Твој став је увијек био да је 
СНО једина организација која се 
није никада повинула и продала 
за положаје или титуле, увијек си 
рекао: “нека овдашње и тамошње 
владе раде шта хоће али наш циљ 
је да наставимо и сачувамо шта 
су нам претци оставили, чувајмо 
нашу вјеру и Српство.” 

Тај твој дух си пренио и на сво 
чланство СНО и ми ћемо увијек 
бити поносни на нашег председ-
ника и његов став којега ни бо-
лест није могла да пољуља. 

Многи од нас изгубили смо не 
само председника СНО већ и бли-
ског пријатеља и брата који ће се 
сада срести са многима који да-
доше своје животе за Отаџбину и 
за спас српске нације, укључујући 
оне који положише своје животе 
заједно са Дражом пред којима 
ћеш Ти моћи поносно да изађеш 
јер си наставио тај пут славе и ча-
сти. 

Драги Славко, нека Ти Бог да 
покој души и рајско насеље које 
си заслужио.    

Милорад В Голубовић  
Потпредседник СНО за Запад 

СРПСКА НАРОДНА ОДБРАНА У КАНАДИ
SERBIAN LEAGUE OF CANADA
335 Britannia Avenue, Hamilton, ON L8H 1Y4, Canada
Phone: (905) 549-4079     Fax: (905) 549-8552    
Email: srbobran.canada@gmail.com 

Српској народној одбрани у САД

Драга браћо и сестре, чланови породице покојног председника 
Славка Пановића, саборци и пријатељи из СНО у САД,

Дозволите ми да вам у своје и у име СНО у Канади изразим 
саучешће поводом смрти брата Славка Пановића, дугогодишњег 
председника СНО у САД, великог српског патриоте и непоколеби-
вог заштитника националног интереса нашег народа. 

Брат Славко Пановић деценијама је био симбол српског поно-
са и пркоса на америчком континенту, али и својеврсни путоказ 

нама, српским патриотама млађе животне доби, којим путем тре-
ба да ходимо.

Наша национална организација и сви ми који својим радом 
ојачавамо стубове на којима почива Српска народна одбрана тре-
бамо бити поносни што смо имали брата Славка и што смо имали 
прилику да од њега учимо како се воли свој народ и како се бра-
ни своја отаџбина.

Остаје нам обавеза да наставимо  пут који је започео брат Слав-
ко Пановић и да поносно, уздигнута чела, по њему ходимо.

Нека ти је брате Славко лака црна земља и хвала ти за све 
што си учинио за нашу српску цркву, за нашу отаџбину, за нашу 
заједницу и за нашу СНО.

ПРЕДСЕДНИК СНО У КАНАДИ
Миодраг ДАНГУБИЋ

SERBIAN NATIONAL SHIELD SOCIETY OF CANADA
VOICE OF CANADIAN SERBS
СРПСКА НАРОДНА ОДБРАНА У КАНАДИ
ГЛАС КАНАДСКИХ СРБА
P.O. Box 235,125 Tanbark Road, St. Davids, Ontario LOS IPO
Tel: 905-262-1799; E-mail: acapantelic57@hotmail.com

7.јул 2015.

Неутешној породици покојног Славка Пановића и
члановима СНО у Америци на челу са председником 
Небојшом Живковићем

Неочекивана вест да је преминуо брат Славко Пановић је мно-
ге Србе у Америци и Канади растужила.

Брат Славко Пановић, дугогодишњи Председник Српске на-
родне одбране у Америци, а од недавно њен почасни Председ-

ник, недостајаће свима који су га познавали и ценили његов неу-
моран дугогодишњи рад за добробит српске заједнице у Америци 
и бившој Југославији као и Српске православне цркве у Америци.

Поводом преране смрти брата Славка, у име Српске народна 
одбране у Канади и Гласа канадских Срба овим путем изража-
вамо наше искрено саучешће неутешној породици, кумовима и 
пријатељима покојног Славка као и члановима СНО.

За његов добар рад и оданост Српству и Цркви нека му је ве-
чан спомен.

Са поштовањем,

Александар Пантелић, Председник
Српске народне одбрана у Канади
Бора Драгашевић, Почасни Председник
Српске народне одбране у Канади

Протојереј-ставрофор др 
Велибор Џомић (Београд, 
Србија) • 07/06/2015

 
Драга Марија, драга Анге-

лина! Примите моје саучешће 
поводом упокојења Вашег и 
нашег Славка. Његовим од-
ласком са лица овога све-
та изгубили сте стуб и осло-
нац. Српски народ је остао без 
једног од часних и честитих 
изданака поносне Шумадије 
и Србије. Нека је утеха то што 
смо га таквог имали, а његовој 
души нека Господ буде мило-
стив. Бог да му душу прости! 
У време његове сахране бићу 
у Светом Манастиру Хилан-
дару на Светој Гори, који је он 
својевремено походио и по-
клонио се хиландарским и све-
тогорским светињама, па ћемо 
га се сетити у молитвама на 
том темељу Српства коме је 
свим бићем припадао предано 
служећи и жртвујући се, Бог да 
му душу прости и подари веч-
ни живот!

o. Недељко Лунић (Џолијет, Илиноис) • 07/05/2015 
 
''Благо томе ко довијек живи, имао се рашта и родити'' 

(Његош). Живеће брат Славко вечно у срцу српског рода, коме је 
тако, целог свог живота, одано и верно служио. Искра национал-
ног плама горела је у његовом срцу. Болеле су га све ране рода 
нашег, те је дао од себе све што је имао у служби свог српског на-
рода. Његове звучне речи приликом сваког обраћања:''Један Бог, 
један свети Сава, једна Српска правослвна црква, један српски на-
род'', осликавали су величину овог одважног и угледног Србина. 
Учинио је велики допринос и у верском животу. Заузимао јер ис-
такнуте положаје у црквеним црквеношколским и епархијским 
телима.У свим својим активностима руководио се изразито оп-
штим интересима Српске цркве и српског народа. Мудро и зрело 
је наступао у свим подухватима. И заиста његово име биће дубоко 
урезано у анале Српске Народне Одбране, и уопште у верском и 
националном живота Срба, не само у расејању већ и у отаџбини. 
Почивај у миру, верни сине српског народа. Бог да ти душу про-
сти и вечан ти помен у роду твоме. Искрено саучешће породици.

Прота Милорад Лончар (Мелбурн, Аустралија) • 07/05/2015 
 
Драга Марија, Поводом смрти Вашег драгог супруга Славка, 

а мога искреног пријатеља, молим Вас да примите изразе мога 
најдубљег саучешћа и поштовања. Такође, молим да пренесете 
моје саучешће осталој породици. Славко је био добар и честит 
човек, сјајан пријатељ, патриота прве класе и одан син Српске 
православне цркве. Јуче сам служио помен за покој његове пле-
мените душе у моме новом храму, посвећеном Св. Архиђакону 
Стефану у Кизбороу, код Мелбурна. Нека је вечни помену пок. 
Славку, а Вама утеха због милости Божије, која се очитује у 

чињеници да сте имали Славка за супруга све ове године. Искре-
но Ваш, прота Милорад

Rade Rebic (Chicago, Illinois) • 07/07/2015 

From the day he came to the United States of America, Slavko 
Panovich became very active in supporting Serbian causes. In that 
he was steadfast to the last moment of his life. He was a great friend. 
Even during the Church crisis in this country he never broke any of 
his friendships. We are going to miss you very much, dear Slavko!

Хранислав Мирковић са породицом (Bolingbrook, Illinois, 
USA) • 07/05/2015 

 
Најискреније саучешће породици Пановић. Славко је био 

и остао велики пријатељ и драг дугогодишњи саговорник који 
је оставио велики траг у нашим животима. Ништа неће остати 
исто после његовог одласка. Памтићемо га као великог поштеног 
Србина и великог националисте. Нека му је лака земља и вечна 
слава. Хранислав, Иванка, Ђорђе и Христина

George Thomas (Wheeling, Illinois) • 07/05/2015
 
What a wonderful man that lived a life full of awe-inspiring 

achievements -- and that is more than any of us can hope to 
accomplish! Love and Legacy. May God rest his Soul.

Породица Ђорђевић (Wilmette, Illinois, USA) • 07/04/2015
 
Драгој Марији, Ангелини са супругом Ђорђем, драгој Катари-

ни и малој Јованки, и фамилији, најискреније саучешће од Душа-
на, Еле, Милоша и Александра Ђорђевића



16 25. ЈУЛ 2015- LIBERTY

Србији потребно време 
и стрпљење
ЈЕДАН ОД ПРВИХ 
ИНТЕРВЈУА СЛАВКА 
ПАНОВИЋА ДАТИХ 
У СРБИЈИ, ГДЕ ОН 
ДОМАЋИНСКИ ПОКАЗУЈЕ 
ПРИМЕР ОДАКЛЕ ТРЕБА 
ДА СЕ ПОЧНЕ У ИЗГРАДЊИ 
НОВОГ ОДНОСА У ДРУШТВУ

Био сам у унутрашњости 
Србије, на Равној гори, про-
шао прелепу Шумадију, Гружу, 
био у манастиру Жичи... Ви-
део сам неколико Србија, све 
што је најлепше и све што је 
најгоре. Ипак, раздраганог срца 
одавде одлазим са много већим 
уверењем да бољитак само што 
није стигао, већ куца на врата 
наше драге мајке Србије, оце-
нио је у разговору за „Вести“ 

Славко Пановић, председник 
Српске народне одбране у САД. 

Пановић је, приликом свог 
боравка у Београду, посетио и 
Дописништво нашег листа.

- Најважније је да је огро-
ман „рак“ (комунизам) изва-
ђен из српског бића, мада је 
тај „тумор“, деценијама се 
развијајући, оштетио сваку 
пору те ће сада бити потребан 
известан период да се српски 
народ опорави и васкрсне као 
птица феникс из пепела. Да по-
ново истим сјајем засија и међу 
све народе се сврста - уверен је 
саговорник „Вести“.

Славко Пановић прича да је 
чуо и видео да „многи траже да 
се све промени одмах, а ни ми 

сами појединачно не можемо 
да се променимо преко ноћи“.

- Потребно је време и 
стрпљење, али и да представ-
ници актуелне власти у Србији 
и СРЈ схвате да су за оно што 
раде одговорни и пред Богом 
и пред народом који их је би-
рао, и да нису добили неогра-
ничено поверење. Требало би 
да своје размирице и различи-
тости решавају на помирљивији 
начин како би створили ста-
билну државу у коју це имати 
поверење и Европска унија и 
САД.

Осим тога, нисам сигуран 
ни да је народ много задовољан 
кад их види како вуче свако на 
своју страну. Таквим путем се 

неће стици далеко. И конач-
но, свет то посматра. Да би се 
инвестирало у нашу отаџбину, 
мора постојати стабилна поли-
тичка ситуација. Не може да се 
живи од донација. Србија ни-
кад није била просјачка држа-
ва - поручује председник СНО 
из САД.

И поред тренутних про-
блема у владајућој коалицији 
Србије, наш саговорник 
напомиње како види да је 
Србија закорачила великим ко-
раком напред. 

- Ослободио се народ стра-
ха, не стрепи више од Удбе, од 
прислушкивања. Та времена су 
прошла. Сада је актуелан опо-
равак Србије, враћање на стазу 
часних праотаца. А ми Срби у 
расејању имамо свету дужност 
да помогнемо нашу матицу, 
нашу драгу мајку Србију, и нов-
цем, и памећу, и да на сваком 
кораку афирмишемо све њене 
вредности у земљама где живи-
мо и радимо - каже Пановић. 

Србима у Србији наш саго-
ворник саветује да поведу више 
рачуна о средини у којој живе, 

и да убрзају државне админи-
стративне послове у раду са 
странкама, јер је то такође ве-
ома важан утисак за странце 
који долазе.

- Ето, на пример, пролазио 
сам кроз „минска поља“ смећа, 
графита и неукусних порука по 
фасадама, ходницима и лифто-
вима, да бих дошао код чове-
ка у чист и уредан стан. Изгу-
био се осећај да је Србија наша, 
а не туђа држава, да су ули-
ца, тротоар и зелене површи-
не такође наши, као и ходници, 
улази и лифтови, а не само ста-
нови у којима живимо. Све то 
треба да пазимо и чувамо, као 
што и сопствени стан одржава-
мо. Не само због странаца, већ 
и због нас самих, да се истак-
немо културом живљења. Да 
по томе постанемо познати као 
што смо већ чувени као изузет-
но гостољубив народ - поручио 
је председник СНО из Америке 
сународницима у Србији.

Објављено    23/8/2002
Аутор    Р. Лончар
Извор    Вести

СПРЕЧИТИ ОДЛИВ МОЗГОВА 
Желећи да помогну у заустављању одлива мозгова из 

отаџбине, Српска народна одбрана у САД која делује од 1914. 
године у функцији одбране и афирмације српског бића, као и 
помоћи мајци Србији - настављајући ту традицију, планира да 
на овогодишњим Видовданским свечаностима у Чикагу додели 
неколико стипендија најталентованијим студентима у Србији, 
уз обавезу да они неће отићи из отаџбине након дипломирања, 
рекао нам је Славко Пановић. 

УЛАЖИМО У ОТАЏБИНУ 

Позивам све наше бизнисмене да инвестирају у Србију, све 
наше велике умове да своју памет уложе у развој наше отаџбине, 
све хуманисте и људе добре воље да помогну. Позивам наше 
људе у расејању да се врате, да у Србији купују куће и стано-
ве, да долазе у наше бање и планине, да свој тешко зарађени но-
вац не остављају у туђини, него да га троше у отаџбини - апелује 
Славко Пановић. 

Рехабилитација 
Престолонаследника 
Александра

 
Београд, 8. јул 2015. – После обраћања Њ.К.В. 

Престолонаследника Александра и проф. др 
Оливера Антића у Вишем суду у Београду, суд 
је тачно у 12 часова и 13 минута донео следеће 
решење у предмету РЕХ 17/15:

„Усваја се захтев за рехабилитацију Њ.К.В. Пре-
столонаследника Александра Карађорђевића, од 
оца Петра Карађорђевића, рођеног 17.07.1945. 

у Лондону, у Великој Британији, на територији 
проглашеној за територију Краљевине 
Југославије, те се УТВРЂУЈЕ да је Указ 392 Пред-
седништва Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ од 08.03.1947. године ништав од тренутка 
доношења, у делу који се односи на Њ.К.В. Пре-
столонаследника Александра, као и да су ништа-
ве све његове правне последице.

Рехабилитовано лице, Њ.К.В. Престолонас-
ледник Александар Карађорђевић, сматра се 
неосуђиваним.

Десно: Престолонаследник Александар са прин-
цезом Катарином и Славком Пановићем приликом 
сусрета у Белом двору у Београду, где је озбиљљно 
похваљена додела стипендија српским студенти-
ма, који су тада посетили Двор


