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БР. 1
ИЗВЕШТАЈ ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА КРУШЕВАЦ
ОД 3 ЈУЈ1А 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ
ЗА СРБИЈУ О СТАЊУ ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА
ТЕРЕНУ И У ОДРЕДУ1
Драги друтови,
Шаљемо вам одговор на писмо од 22 пр. м.2 Брка 3 је
сишао из одреда, сместио се, тако да је питање ОК сређено.
Један члан 4 ОК налази се у затвору (нови бивши повереник) са још шесторицом симпатизера. До хапшења је дошло
провалом везе са одредом. Опасности по организацију нема.
Тај друт, који је у затвору, требао је да замени другарицу
„Секу", 5 и зато би било потребно да она остане овде дуже
времена на раду, док би јој гприпремили замену. Њу овде
нико не познаје (у вези са радом) и нема никакве оиасно'
сти по њу.
Један од другова из Расад. [ника] је учлањен у гр. [аду].
На остале се обраћа довољна пажња.
Партија из ложионице је пала, тако да тамо данас немамо ништа.
У фабрици сапуна имамо упоришта.
Што се тиче Темнића, друг „Брица" 8 је отишао, до
данас немамо никаквог извештаја од њега. Идућег пута ја1

Оригинал, пгисан руком, н а л а з и се у архиви ЦК СКС.
Р е д а к ц и ј а не р а с и о л а ж е овим писмом.
Недељко К а р а и ч и ћ , секретар Окружног комитета К П Ј за
Круигевац
4
Стеван Миланко
5
Р е д а к ц и ј а н и ј е могла да сазна њено име и презиме. Погинула
је код Обреновца 1943 год.у к а о курир ПК К П Ј за Србију.
6
Ђорђе Матић, ч л а н Охружног комитета К П Ј за К р у ш е в а ц и
секретар партиске организације за Темнићки срез
3

3

вићемо вам о стању код њега. У селу Крчину налази се неки
Цветан Пешановић, 7 абаџија, родом Босанац, радио је у
Нишу а после рата био је у Ваљ. [евском] одреду. Добили
смо обавештења о њему, и то да је фракционаш. Знате ли
игго више о њему?
Од хапшења у Ж у п и не пр-ети никаква опасност. Са
Жив. Јевт. 8 [овићем] нисмо још ступили у директну везу.
Живић 9 је по нашем одобрењу ступио у четнике а радио
у вези са нама. Сада се крије у неком селу, и са парт. [иском]
орг. [анизацијом] је у слабој вези.
Из Трст. [еничког] среза ухапшен је учитељ Ап. 10
Имамо два нова члана. Један сељак и један инт. [ електуалац]. Адв. [окат] 11 се добро држи, у вези је са парт. орг.
Са капет. 12 још није дошло до директ. саетанка, али се поставља питање терена на ком би могао опстати. Да ли би
било згодно послати са њим сел^ака Р? 13
Шаљемо вам примерак летка дражиноваца. Мишљења
смо да је летак издат на Гочу.
Питање другарице Јел. 14 је решено. Учлањена је.
Ситуација у одреду је следећа: Број људства је исти.
Наоружање је повећано са 40 пушака, које смо заробили
од четника. За набавку муниције мобилисана је читава парт.
орг. Са мувицијом стоје лоше, и тешко се до ње долази.
Командни састав одреда: Командант одреда акт. п.пор. 15
Дошао је из Топличког од. [реда]. Име вам не можемо по'
ласка
"
борби

Ч л а н К П Ј , погинуо к р а ј е м 1942 год., приликом п о к у ш а ј а преу Боену.
Ж и в о т а Петровић, погинуо на Пасјачи, у пролеће 1943 год., у
еротив ж а н д а р а и четника.
9
М и х а ј л о Ж и в и ћ , први командант Расинског НОП одреда. Због
болести враћен у Крушевац, где је у х в а ћ е н од четника, ттредат
Немцима и стрељан к р а ј е м 1942 године.
10
Драгутин Апостоловић, ч л а н Среског комитета К П Ј за Трстенички срез. У х в а ћ е н од Гестапоа к р а ј е м 1942 год. и стрељан.
11
Радомир Милуновић-Мура, адвокатски приправник из Трстеника. Погинуо јануара 1943 год. у селу Стублу, западно од Трстеника,
у борби против четника и Српске д р ж а в н е страже.
12
Радован Миленковић, генералштабни о ф и ц и р бивше јутословенске војске
13
Радоје Крстић, ч л а н К П Ј , бивши командир Трстеничке чете
Расинског НОП одреда. З а к л а л и га четници Д р а ж е Михаиловића
јануара 1943: године.
14
Јелица Томић, другарица Мирка Томића, стрељана у К р у ш е в ц у
у лето 1943 године.
1Г
' Драгослав Петровић-Горски

слати. Партијад је. Полит.ком. Др. (Годић).16 Одлучан је и
одан. За цело време у одреду, показао се у сваком послу
добар. Заменике немамо. Морал и дисциплина у одреду на
одговарајућој висини.
Блокада терена од стране недићеваца и даље траје.
18 и 19 пр. м. Бугари су организовали потеру у великом
броју, прокрстарили су Јастребац. До сукоба није дошло,
јер је сукоб избегнут. У потери је учествовало, по иричању,
од 20—25.000 Бугара. Јастребац је био са свих страна (и из
Топлице) опкољен. Поједина компромитована места тукли
су артиљеријом и авионским бомбама. У потерама смо изгубили 3 друга. Изгубљен је командир, 17 у исто време члан
Партије. Из села испод Јастрепца Бугари су одвели 10
сељака. 18
Партија у одреду броји 17 чланова, има 5 кандидата.
Један велики број партијаца је пао у борбама. У последњој
борби са недићевцима пала су два друга, од којих је један
партијац. 19 Финансије у одреду нису задовољавајуће. Имају
око 15.000 дин. Све се даје за обућу. Са исхраном је до-ста
тешко. За време блокаде I чета се пробила и спалила општинске архиве у селима: Гаглову, Каонику, Макршану и
Текији. Ухватили су два порезника и одузели укупно
28.000 дин.
О финансиским приликама не можемо вам јавити,
пошто је друг који је држао благајну у затвору.
3 VII
С друг. поздравом
ОК

" Миша Годић
17
Александар Алексић, марински подофицир, командир Друге
чете Расинског НОП одреда. Погинуо од бугарске заседе у овој
офанзиви.
18
Ове сељаке Бугари су стрељали у Крушевцу.
Душко Ристић, ђ а к из К у к љ и н а

БР. 2
ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЛЕСКОВАЧКОГ НОП ОДРЕДА ОД
3 ЈУЛА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ ПОВЕРЕНИШТВУ
КПЈ ЗА НИШ О БРОЈНОМ СТАЊУ И НАОРУЖАЊУ
ОДРЕДА И ВОЈНОЈ СИТУАЦИЈИ НА ТЕРЕНУ1
ЛЕСК. НАР. ОСЛ. ПАРТИЗ. ОДРЕД

3 јула 1942, положај
Драги другови,
Шаљемо вам извештај о стању у нашем одреду на дан
3 јула текуће године.
1) Бројно стање износи 13 партизана и 1 партизанка. 2
2) Партизани су формирани у један вод.
3) Наоружање — 2 француска карабина са 54 метка,
2 пушкомитраљеза са 12 шаржера и 240 метака, 10 пушака
типа маузер модел 1924 са 556 метака, 1 пушка типа манлихер, 15 дефанзивних бомби, 4 офанзивне бомбе, 2 пиштол»а типа браунинг са 32 метка, 1 маузер пиштољ са 4
метка и 1 кама. У резерви се налази 250 метака.
4) Одело и обућа су слаби. Исхрана је такође слаба, јер
је терен, на ком дела одред, врло сиромашан. Здравствено
стање партизана добро.
5) Социјални састав — два радника, три сељака, девет
интелектуалаца (шест од ових су синови сељака), један син
капетана у пензији, један син апотекара и другарица кћи
раднице.
6) Морал и дисциплина су примерни.
7) На терену, што се тиче села, има окуиаторских снага,
али често крстаре тереном са јачим патролама и патролним
одељењима. Налазе се у Леск. [овцу] око два батаљона Бугара и око. . ,3 Немаца. Број посада у Леск.[овцу] и Бугара и
Немаца често се мења, некад је јачи а некад слабији. Њ и хово наоружање нам је непознато до детаља, али су добро
наоружани и имају противавионско оружје. Железничка
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви ЦК СКС под
бр. 1646.
2
Лесковачки НОП одред у току марта 1942 год. претрпео је
осетне губитке у борби против четника, љотићеваца, Српске државне
страже и Бугара, али је успео да се одржи и дејствује на подручју
пл. Кукавице.
3
У оригиналу је нечитак број немачких снага.

пруга од Лесковца до Грделице осигурана је јачим одељен>има буг. војске, која су наоружана добрим аутоматским
оружјем (митраљезима и п. митраљезима). Број одељења,
која осигуравају пругу, као и њихово наоружање мења се
према томе уколико су угрожени.
Терен овог одреда граничи се са бугарском границом
која је поседнута бугарском војском, на раздаљини од око
60 км. У 10 одељећ>а (караула) са посадом од 60—80 војника у одељењу. Карауле су добро наоружане са више
п. митраљеза.
Реакционарне снаге расподељене су овако: у Лесковцу
поред окупаторских снага постоји посада од четника 4 и недићеваца чији се број мења према потреби у граду (из ових
одреда крстаре по терену поједине чете врло често); затим,
испод планине Кукавице, у селима Вучју, Чукљенику, Горини и Студеној, смештена су посадна одељења од по 35
људи у одељењу и ови су наоружани пушкама неког белгиског типа и ограниченим бројем муниције (око 30 метака). Аутоматског оружја немају многи, али га могу добити од окупаторских посадних одељења из Лесковца према
потреби. Сем ових, у селу Вучју постоји и пољска полиција од 30 људи наоружаних различитим пушкама типова
маузер, манлихер и старим француским пушкама.
8) До сада су вршене припреме за акције, испитиван
терен, војна обука, идеолошко подизање партизана и др.
Сем тога уништена је архива Општине мирошевачке, заплењено из општршске благајне у готовом 2.380 дин. У општини
заплењена је вуна која је била скупљена за окупатора у
износу од 400 кг. Вуна је једним делом спаљена, други део
је раздељен сељацима.
9) Сем нашег вода, партизана овог одреда (постоји једна
мала група на терену Црне Траве (Власотиначки срез) која
се тамо склонила после разбијања нашег одреда у месецу
марту. За њих знамо према казивању сељака, али с њима
још немамо везу, према томе немамо ни тачне податке о
њима.
Везу држимо једино са Јабл. партиз. одредом. 5
10) Материјално и финансиско стање одреда износи у
свему 3.430 дин. и 500 лева.
Недостаје нам санитетски материјал и лекар у одреду
или Које стручно лице за рањене и болесне другове. По мом
4

Четници Косте Пећанца
У то време постојале су» само групе Јабланичког НОП одреда,
али је Одред, као целина, поново ф о р м и р а н у августу 1942 године.
5

мишљењу, другови, нама н е д о с т а Ј е и ВОЈНИ стручњак К О Ј И
ће бити неопходан уколико акције буду узимале шири замах, и одред се буде увећавао. Перспектива за повећање
одреда, као и за акције је поволкна.
С другарским поздравом
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Максимл

БР. 3
НАРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
ОД 6 ЈУЛА 1942 ГОД. ШТАБУ ЈАСТРЕБАЧКОГ НОП
ОДРЕДА ЗА ОБНАВЉАЊЕ ПАСЈАЧКЕ ЧЕТЕ1
6 јула 1942 год.
ГЛАВНИ Ш Т А Б
НАР. ОСЛОБ. ПАРТ. И ДОБ. В О Ј С К Е
ЗА СРБИЈУ

ШТАБУ ЈАСТРЕБАЧКОГ НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ
ОДРЕДА
Положај
Драги другови,
Добили смо ваше писмо од 25 јуна 942 г.2
Успешне акције вашег одреда гоне окупатора и издајнике нашег народа да ангажују читаве дивизије у потери
за вама. Ово је доказ велике муке непријатеља нашег народа, коју има у борби против вашег одреда, који удара
окупаторе на најосетљивијим његовим местима, као хнто је
главна саобраћајна артерија за југ. Из резултата последње
казнене екопедиције, показало се да ваш одред може и уме
6

Радован Ковачевић, народни херој, комесар К у к а в и ч к о г Н О П
одреда. Погинуо марта 1943 год. на Гајтану, у борби против Бутара,
к а о политички комесар Првог јужноморавског НОП одреда.
1
Оригвдал, без поггписа:, н а л а з и се
под бр. 1639.
' Р е д а к ц и ј а не располаже овим писмом.

у

архиви

ЦК

СКС

да се вешто извуче и поремети планове окупатора за постигнуће циља да уништи ваш одред. И у акцијама и у
отступању ви сте се показали на висини свога положаја,
па смо уверени да ћете и даље продужити са још већим
акцијама, које ће окупатору нанети велике губитке, несигурност и неспокојство у његовим редовима.
Успешне акције вашег одреда популарисаћемо.
Из вашег писма видимо да су руководства пасјачких
чета била подвојена по питању начина вођења борбе против
последње бутарске офанзиве на пасјачке чете, којом приликом су оне и разбијене.
Пошто се данас поново поставља питање реорганизације
пасјачких чета са људима који су преостали иза њихове
пропасти, а који и данас имају погрешан став по питању
борбе против Бугара, то пре него што се приступи дефинитивном обнављању пасјачких чета треба учинити следеће:
1. Саслушати преостале другове бив. пггаба бив. Топл.
[ичког] одреда за прво распуштање Пасјачке чете приликом првог уласка Бугара у Топлицу. 3
2. Саслушати преостале другове пом. [енутог] штаба
по питању последњег разбијања Пасјачке и Видовачке
чете. По овом оитању нарочито обратити пажњу:
а) Став бив. штаба Топлич. одреда по питању борбе са
Бугарима. Ко је из штаба подржавао мишљење партизана
и мепггана да не треба нападати Бугаре док они нас не
нападну.
б) Ко је из штаба подржавао мишљење код становништва и колебљивих партизана да су странци криви за
разбијање чета, као и то шта су одгов. [орни] другови учинили да се ово мишљење сузбије.
3. Каквих основа има пропаганда бугарских официра. . .
4. У вези ових питања и у вези обнављања пасјач. чета,
а доцније стварања од тих чета посебног одреда, Главни
штаб за Србију овлашћује друпове из штаба Јастребачког
одреда и то: команданта друга Трнавца, 4 полкома друга
Чичу 5 и његовот заменика Д. Том.'; Одређени другови имају
да у име нашега Штаба позову све партизане са Пасјаче
на Јастребац.
а
Том приликом није дошло до распуштања П а с ј а ч к е чете.
Доцније, у априлу 1942 год., она је била разбијена у борби с Бугарима.
4
Димитрије Писковић
5
Десимир Јововић
8
Душан Томовић

5. Да саслушају ове партизане и после саслушања формирају од њих Пасјачку чету, која ће бити до дал>ег наређења нашег Штаба под командом Јастребачког одреда.
Одређени другови нека по свом нахођењу поставе ксмандира и полкомесара ове чете.
6. Да у име наше нареде бив. команданту бив. Топл.
одреда Ратку Павловићу 7 да дође на Јастребац — да та саслушају по горњим питањима.
7. Да ни један преостали функционер разбијене Пасјачке и Видовачке чете не добије никакву одговорну функцију у новоствореној Пасј. чети, док не дође одлука од
нашег Штаба.
8. Да бив. командант бив. Топл. одреда Р. Павловић
сачека одлуку нашег Штаба у вашем одреду, не вршећи до
тада никакву одговорну функцију.
9. Утврдити истинитост недостојног начина ликвидације непријатеља од стране партизана Гавре. 8 Известите
нас о овоме.
10. Наређујемо опуномоћеним друговима да овај посао
што пре изврше, како би наш Штаб донео одлуке по овим
питањима, на основу , саслушања одговорних преосталих
функционера пом. штаба.
11. Нека се ваш штаб позабави питањем организовања
штављења кожа на вашем терену од којих би се правила
обућа за наше партизане. За ову сврху треба куповати волове, заклати, па кожу штавити, а месо употребити за храну
чета. Ми ћемо вам за ово послати паре кад нам будете јавили да ли можете да организујете прераду коже.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

С другарским ноздравом
ЗА ГЛАВНИ Ш Т А Б Н. О. П. И Д. В О Ј С К Е
ЗА С Р Б И Ј У

' Народни херој Р а т к о Павловић-Ћићко. Погинуо 26 априла 1943
год., у борби против Бугара у Црној Трави, као командант Другог
јужноморавског НОП одреда.
8
Партизан Гавра, по народности Чех (право име и презиме
Р е д а к ц и ј а « и ј е могла утврдити), дошао је у Топлички НОП одред са
групом другова из Београда. Погинуо на Ргајском Вису, априла 1942
год., у борби против четника, ж а н д а р а и Бугара, као комесар Видовачке чете.

БР. 4
НАРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
ОД 12 ЈУЛА 1942 ГОД. ШТАБОВИМА НОП ОДРЕДА У
СРБИЈИ ЗА СПАСАВАЊЕ ЛЕТИНЕ ОД ОКУПАТОРА1
12 јула 1942 год.
ГЛАВНИ ШТАБ
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧ. И Д. ВОЈСКЕ
ЗА СРБИЈУ

ШТАБОВИМА НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИХ
ЗАНСКИХ ОДРЕДА У СРБИЈИ

ПАРТИ-

Положаји
Драги другови,
После свакодневних и неуспелих непријатељских казнених експедиција на наше одреде у Србији (нарочито у
Југоисточној), скрећемо вам пажњу на следеће чињенице,
које морате имати у виду по питању даљег вашег јачања и
успешног продужења акција.
1) Главни циљ непријатељских казнених експедиција
и прогона јесте уништење наших одреда.
2) Уништењем одреда, масовним стрељањем сељака,
паљевином кућа, терором свих врста, непријатељ жели да
омогући мирну пљачку нашег народа и да народ присили
да покорно подноси ту пљачку.
3) Непријатељ настоји да у наша села доведе плаћеничке недићевске и четничке банде, те да оне под изговором
„спасавања српских глава" служе окупатору у пљачки
нашег народа, а нарочито овогодишње летине.
Све ове мере окуиатора нису за нас нове. Он је ове
методе употребљавао и раније, у Мачви, 3. Србији и Шумадији. Знајући ово ми морамо извући поуке из досадање
наше борбе, како би сада у потпуности онемогућили окупатора у његовим намерама. То је важно сада, када је у питању пљачкање жетве, које наши одреди морају спречити
на све могуће начине. За извршење овога задатка наши
одреди треба да предузму следеће:
1
Оригинал, без потписа, писан на машини, налази са у архиви
ЦК СКС.

а) Широким радом у народу у циљу разобличавања
пред народом подмуклих његових планова, путем зборова,
конференција, летака и сл., позивајући народ у активни
отпор, без обзира на жртве, које су потребне у овој борби,
јер су оне увек мање од оних жртава које прете нашем
целом народу од глади ако окупатор однеее жетву и осталу
летину из наше земље.
б) Да своје акције упере на спречавање непријатеља да
опл>ачка летину, уништавајући га и све оне који му служе
за постигнуће овога циља, те да тим путем, примером покажу нашим сељацима како се треба одбранити од пљачке
окупатора. Сељаци треба сами да позивају наше одреде у
помоћ и да им предлажу најбоље начине за спасавање
жетве.
ц) Да пронађу све могуће форме акција за спас летине.
Сељацима треба показати и помоћи им да скривају жито,
да уништавају спискове и књиге, којим окупатор хоће да
постигне контролу и одузимање жита, да се ликвидирају
сви они који се нарочито покажу ревносни у служби Житне
централе или ошп. [тинских] управа, онемогућити вршалице да раде одузимањем каишева и слично, јер су оне
такође средства за пљачку жита.
д) Штабови одреда под својим потписом треба да издају
летак железничком особљу краја у коме одред дејствује,
да радници и службеници на железници кваре саобраћајна
средства, те да тиме допринесу борби за спасавање летине,
јер они у овоме могу мното да учине. Да непријатељ прошле
године није успео да извуче жетву и осталу летину из наше
земље има се заблагодарити нашим партизанима, који су
својим акцијама били потпуно онеспособили железнички
саобраћај, у чему су били помагани од великог дела наших
железничара.
Спасавање летине данас мора бити главни задатак
наших партизанских одреда.
Штабови одреда треба да израде детаљно планове за
извршење овога задатка. Очекујемо од наших штабова да
ће уложити све силе да се овај задатак у потпуности
изврши и нашем народу обезбеди прехрана хлебом без кога
хоће окупатор да га остави.
С другарским поздравом.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!
ЗА ГЛ. Ш Т А Б Н. О. П. И Д. В.
ЗА СРБИЈУ

П. С. У вези одлуке Врх. шт. Н. О. П. и Д. В.2 стављамо
у дужиост свима штабовима наших одреда да формирају
војне судове при штабовима уколико то до сада нису учинили. Под ове судове спадају лица окривљена: за дела
шпијунаже, за дела издаје народне борбе, за дезертерство,
за пл>ачку и убиство, за ометање војних јединица при извршивању њихових задатака.
Војни судови суде како војним тако и цивилним лицима
окрив. [љеним] за гор. [ња] дела.

БР. 5
НАРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
ОД 12 ЈУЛА 1942 ГОД. ШТАБУ ЈАСТРЕБАЧКОГ НОП
ОДРЕДА ЗА ОБНАВЉАЊЕ КОПАОНИЧКОГ ОДРЕДА1
12 јула 1942 год.
ГЛАВНИ ШТАБ
НАР. ОСЛ. ПАРТ. И Д. ВОЈСКЕ
ЗА СРБИЈУ

ШТАБУ ЈАСТРЕБАЧКОГ НАР. ОСЛОБ. ПАРТ. ОДРЕДА
Положај
Драги другови,
Прошли пут смо вам писали шта треба радити у циљу
стварања пасјач.[ких] чета. 2
Што се тиче стварања Копаоничког одреда учините следеће. 3
1) Прекомандујте један број партизана који се добровољно јаве у Коп. одред. Водите рачуна о томе да се ваш
2

Врховни штаб Народноослободилачких партизанских одреда и

Добровољачке војске Југославије
1

Оригинал, без потписа, писан на машини, налази се у архиви
ЦК СКС под бр. 1642.
2
Види док. бр. 3.
3
У вези с овим наређењем формирана је једна ударна група од
партизана Јастребачког и Расинског НОП одреда, јачине 80 бораца,

одред не ослаби у радничком елементу. Упутите одред у
његов крај и обезбедите везу са њим, како би преко вас
слао за прво време извештаје за нас, док не успоставимо
директну везу.
2) Друга Д. Том.4 постављамо за полкома Коп. одреда,
а на место његово добиће ваш штаб замену.
3) Ваш одред нека буде покретљив и нека мења место
свог логоровања.
4) Држите везе са Расинцима и помогните их у муницији.
5) Хватајте везу са окол. [ним] одредима. 5
6) У Шумадији створен је један нов одред" и већ је
прчео са акцијама.
7) Наш Врх. штаб створио је још четири нове пролетерске ударне бригаде 7 поред већ раније створене две. Тако
да данас имамо 6 пролетерских ударних бригада. Најбољи
ударни батаљони србијанских партизана налазе се у I и II
бригади. Верујемо да идемо у сусрет скором времену када
ће се и од одреда тога краја Србије почети са стварањем
прол. [етерских] ударних бригада.
С другарским поздравом,
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!
ГЛ. ШТ.
Н. О. П. И Д. В О Ј С К Е
ЗА СРБИЈУ

у ч и ј и је састав у ш л а чета рудара бившег Копаоничког одреда.
Група је добила з а д а т а к да на Копаонику и у долини Ибра изведе
неколико акција, а к а д се ојача и учврсти, да од чете рудара обнови
Копаонички НОП одред, а остале делове врати у састав њ и х о в и х
одреда.
Међутим, на Копаонику се н и ј е могла одржати, ј е р су се тамо
биле учврстиле ј а к е четничке снаге војводе Машана Ђуровића, због
чега се, 26 јула 1942, морала поново вратити на Јастребац и р а с ф о р мирати. З н а ч а ј н о је напоменута да је ова ударна група, к а к о на
своме путу до Копаоника и Голије, тако и на повратку за Јастребац,
водила неколико успешних борби са непријатељем и н а н е л а му
осетне губитке, док је сама изгубила 5 бораца.
4
Душан Томовић, заменик комесара Јастребачког НОП одреда
Б
Суседни НОП одреди били су: Расинјски, К у к а в и ч к и , Н и ш а в с к и
и Озренски.
" Мисли се на Први шумадиски НОП одред.
7
Мисли се на формираше Треће санџачке пролетерске, Четврте
и Пете црногорске пролетерске и Шесте источнобосанске НОУ
бригаде.

БР. 6
ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 12 ЈУЛА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА
ЗАЈЕЧАР О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ПЉАЧКЕ НАРОДА У ТИМОЧКОМ ОКРУГУ 1
12 VII 1942
ОК-у У 3.[АЈЕЧАРУ]
Драги другови,
ПримиЈги смо ваше пи:смо од 3 VII.2
Главно питање сада, на коме треба да мобилишемо све
наше политичке и војне снаге, јесте одбрана жетве од
говачке окупатора и његових слугу. Потребно је да народу
нашироко објаснимо подле намере непријатеља и методе
којима жели да изврши превару и пљачку. Уредбе Житне
централе и говор Кујунцића 3 „да се неће одузимати и извозити жетва" је најобичнија подла замка за превару народа
да би што лакше провели своје паклене планове. Они се
боје организованог отпора народа против говачкаша, па
зато и ггредузимају разне „мере и уредбе" да би то изненадно, на брзину и помоћу терора и застрашивања народа
провели.
Потребно је научити и помоћи сељаке да крију жито.
Уништавајте спискове и књиге, прогоните, уништавајте и
онемогућавајте органе (емисаре) окупатора и Житне централе, који им помажу у спровођењу пљачке. Одузимајте
и сеците каишеве и кварите вршаће машине. Проводите и
друге сличне саботаже. Спречавајте одношење жетве са
села. Издајите кратке, али језгровите летке позивајући
народ (сељаке) на заједнички отпор. Наша Партија, наши
партизани на том питању треба да окупе већину народа. Из
тих акција треба да изникну нови масовни народно-ослободилачки одбори. Ми морамо енергично онемогућити окупатора и његове слуге да остваре своје пљачкашке планове.
На тај начин ће се народ још више уверити на свом сопственом искуству ко су му искрени пријатељи, а ко заклети
непријатељи.
1

Оригинал, ттисан на машини, налази се у архиви ЦК СКС.
Редакција не располаже овим писмом.
Богољуб Кујукџић, министар Недићеве владе. Умро у емиграцији.
а

3

Како сада стоје дражиновци у вашем крају и шта сада
раде? Ви се држите наших досадашших директива у погледу односа према њима и вести са наше радио-станице —
„Слободне Југославије". Ми ћемо дражиновце још в,ише и
још шире раскринкавати и указивати на њих као на главне
разбијаче народног јединства у народно-ослободилачкој
борби, наравно у конкретним случајевима правећи разлику
између оних међу њима који ту разлику и у држању показујуШта је са оним вашим официром — јунаком из
Књ. [ажевца] који је обећавао да ће ићи у партизане? Ако
неће ићи у партизане, може ли се узети у обзир комбинација да он уз вашу иомоћ (и контролу) створи добровољачки
одред који би био под командом нашег Врх. штаба? Испитајте то и сличне могућности па нам јавите.
У Србији ће обзиром на све околности, како се развија
ситуација, ускоро бити зрели услови за шири замах наших
војних и политичких акција. Врхунац терора, који је непријатељ применио (да би везао нар. осл. борбу и онемогућио њен даљи развитак), није донео окупатору жељене
резултате. Опљачкан и у крви окупан српски народ даје
све већи отпор, само сада са много већим војним искуством
и политичком зрелошћу и спремношћу да се успешније
бори против свих непријатељских група без обзира јесу ли
оне јавне или замаскиране, главне или опоредне. Талас
великих и успешних партизаноких борби, који је сада прекрилио Босну, Хрватску, а нарочито готово читаву Словенију, ускоро ће прећи и на Србију. Спремајте се да ваш
крај не заостане иза осталих, јер је ваш крај стратегиски
врло важан за нашу даљу борбу у Србији. Зато је потребно
да се што пре повежете са Кучевским одредом4 (пошаљите
јавку за њих) и да се успостави ваш Крајиноки одред. Нишавски или Бабички одред м'оже вам помоћи било да вам
да појачање у људству или да чешће обилази ваша два
јужна среза, док се ви не ојачате, да бисте ви ваше снаге
могли пребацити вшпе ка северу за дејствовање. То се
договорите са ПП-ом. 5 Прибирање нових борбених снага у
партизанске редове је један од главних ваших задатака.
Акције вашег одреда и објективне ирилике дају вам сваким
даном све веће могућности у том погледу, само треба плански и мудро радити.
* У то време н и ј е постојао н и к а к а в Кучевоки НОП одред. Постој а л а је З в и ш к а чета Пожаревачког НОП одреда, која је изводила
а к ц и ј е на терену З в и ш к о г и, Голубачког среза. ј
6
Партиско повереништво К П Ј за Н и ш

Акција извршена код В.[елике] Суваје је добра. 6 Тако
треба продужити. Правилно сте поступили, само сте требали
на збору да позовете раднике да се придруже партизанима
без обзира на то колико би се њих одмах придружило. На
локомотивама сте требали потпуно да уништите цилиндере
и остале важне делове, јер ће их они дићи и оправити.
Оружје и муницију, уколико их имате у изобиљу,
чувајте на ситурном месту и предајте нашим одредима
који у томе оскудевају, и немојте никако дозволити да
оружје и муницију дајете несигурним људима који ће се,
чим буде теже, предати непријатељу или прећи на његову
страну. У томе смо имали горних искустава са месним
десетинама у неким селима.
Новац, који је одред запленио, потребно је разделити.
Код њих нека остане само мања сума, за њихове потребе, а
остало преузмите ви и пошаљите околним одредима и организацијама према потреби. То ћете урадити у сагласности
са ПП-ом (Костом).7 То исто важи за сувишну одећу и обућу.
Чули смо да и Бутари близу наше границе имају своје
одреде партизанске. Проверите то, па ако се то утврди, настојте да дођете с њима у везу да би оситурали акциону
сарадњу и у нужди и потреби могли прелазити једни другима и пружати потребну помоћ. Напомените нашим одредима да могу, уколико је то потребно, да прелазе и на суседне терене, али увек обавештавајући одговорне другове
и остајући у вези са базом коју напуштају и повезујући се
са базом на коју привремено долазе.
Да ли сте Перу 8 и Б. П.9 упутили на рад у Бор? Јавите
нам спширније о ситуацији у Руднику и о могућностима
рада у Бору и околини. Јавите нам да ли зна поп о свом
малом рођаку из Н. 10 Да ли је још у логору?
Шаљемо вам материјал и летак ПК-а од 22 VI 1942,
упућен бугарским војницима. 11 Преведите га тачно па га
0
Делови Зајечарско-тимочког Н О П одреда дочекали су т р а н ^портни воз Параћин — Борски рудник, к о ј и су осигуравали недићевци, Бугари и белогардејци. Заробљено 40 непријатељских војника.
З а п л е њ е н а храна је подељена народу, а воз је уништен.
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Драги Стаменковић, партиски повереник К П Ј за Н и ш
8
Аца Пекић-Пера, члан ОК К П Ј за З а ј е ч а р . Б и о је упућен
на партиски рад у Борски рудник, где је у х в а ћ е н и касније стрељан.
У полицији је имао издајничко држаше.
° Б р а н к о Поповић
10
Ниш
11
Редакција не р а с п о л а ж е овим летком.

масовно растурите међу бугарским војницима. Ту је јасно
изложен наш став према бутарским војницима.
Друг Вељко 12 мора да се много чува и да се што је
могуће мање креће, јер га могу препознати неки типови из
Н. Ми данас не смемо више дозволити никакве губитке
међу нашим руководећим кадровима, те ове наше напомене
сматрајте као директиву. То исто, наравно, важи и за
Бобија 13 и оне другове који су утрожени.
Шаљемо вам летак ПК-а од 1 јула. 14 Одмах га умножите и масовно растурите, а ви и читава парт. орг. га прорадите и нека вам то буде директивни материјал за проблеме који се у њему износе.
Одговарајте нам на сва наша питања.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
ПК

БР. 7
ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА ЈАСТРЕБАЧКОГ НОП ОДРЕДА ОД 16 ЈУЈ1А 1942 ГОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ НОП
ОДРЕДА СРБИЈЕ О АКЦИЈАМА ОДРЕДА И УПУЋИВАЊУ УДАРНЕ ГРУПЕ НА КОПАОНИК1
16 VII 1942
ГЛАВНОМ ШТАБУ ЗА СРБИЈУ
Драги другови,
Добили смо ваше писмо од 6 јула 1942 г.2 У том писму
наш одред је похваљен за свој успешан рад. Ова похвала
нас радује, а настојаћемо да и даљим радом задржимо такво
мишљење Гл. штаба о нама.
13
Народни херој Мија Станимировић, секретар Окружног комитета К П Ј за З а ј е ч а р . Погинуо 28 октобра 1943 год. у борби нротив
Немаца и четника Д р а ж е Михаиловића.
13
Добривоје Радосављевић-Боби
14
О в а ј проглас биће штампан у Зборнику партиских докумената СКС.
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Оригинал у архиви ЦК СКС под бр. 1643.
Види док. бр. 3.

Вашу директиву о формирању Расинског, Копаошгчког,
Пасјачког одреда на нашем терену спровели смо на следећи
начин.
Раоински одред формиран је још за нашег првог повратка са Копаоника, тј. 1 маја. 3 Он је на свом терену
(страна М. и В. Јастрепца према Крушевцу) радио и изводио
акције у границама своје могућности, као паљење општина,
одржавање конференција, ликвидирање шпијуна, разоружавање месних и активних четника, као и борбе мањих
размера са четницима и спречавање реквизиције. Они су
на свом терену провели све до последње потере Бугара. По
свршетку потере дошли су са људством на наш терен пошто
се нису могли више одржати на свом терену услед нагомилавања снага четника и блокирања тамошњих села.
У исто време долазе и преостали друтови са Пасјаче,
Јмеђу којима су и Р. П. 4 (Ћићко), Мијат, 5 командир настрадале Видовачке чете, као и остали одговорни д р у ш в и из
штабова Видовачке и Пасјачке чете, изузев командира
Пасјачке чете Вука 6 и његове другарице. 7 Укупно их је
дошло 18, међу њима и једна другарица. 8 Од оружја са
собом су донели 4 преостала пушкомитраљеза од 13, колико
су их имале обе чете, као и сви стрелци по једну пушку са
потребном муницијом. Одмах смо руководеће другове обе
чете саслушали, а њихова саслушања доставили у Н. [иш]. 9
Са овако удруженим снагама ударили смо на село Велику Плану у коме су се за време потере Бугара угњездили
четници на челу са војводом Вукојем Пећанцем, као и један
известан број жандарма. Они су из својих зграда за становање и из штаба, које 'су са два спрата и од тврдог материјала, п р у ж а л и отпор све до зоре. Потом смо се ми повукли
услед близине Бугара, као и недићевских одреда. У овој
борби четницима нисмо могли нанети осетне губитке услед
њиховог затварања у зграде, а ми не располажемо ефикаеним оружјем за рушење зграда. Четници су имали губитака, док ми нисмо имали ни мртвих ни рањених. Приликом
обилажења зграда, из којих су четници п р у ж а л и отпор, од
3
Не р а д и ' с е о ф о р м и р а њ у Расинског НОП одреда, већ о његовом одвајању од Јастребачког НОП одреда.
1
Народни херој Ратко П а в л о в и ћ - Ћ и ћ к о
6
Б о ш к о Ивановић, бивши командир Видовачке чете Топличког
н о п одреда, која је разбијена априла 1942 год., у селу Р г а ј у од
стране четника и Бугара.
0
Војин Б а ј о в и ћ
7
Богиња Бајовић-Слободанка
8
Драгица Ђуровић
0
Покрајинском повереништву К П Ј за Ниш

стране команданта Ј. о. Трнавца, 10 десио се незгодан случај,
у томе игго је један друг у великој нервози, не саСлушавши
до к р а ј а знаке распознавања, опалио и ранио Трнавца у
десну руку испод лакта (атентат искључен).
Идућег дана Копаоничкој чети додајемо известан број
другова Ј. о. као и известан број другова Р. о. 11 са задатком
да се што је могуће пре (ноћу) иребаце на врхове Копаоника
,где је и раније делао К. о. 12 Овакав састав другова смо учинили да би што масовније иступили пред народ, као и да би
улазак у борбу [био] са што више изгледа за победу и
коначно учвршћивање на Копаонику. А и згодно је и корисно искористити Р. о. у моменту њиховог отсуства са свог
терена. Другови из Р. о. имају се најдаље за 15 дана вратити
на свој терен, док ће другови из Ј. о. у саставу К. о. радити
док се исти не омасови, учврсти са обе стране Копаоника,
те да на т а ј начин директно повежемо Јастребац са Копаоником. Другови из Ј. о. остали би на новоодређеном терену
између Јастрепца и Копаоника и тако д р ж а л и читав овај
терен под нашом присмотром.
Надамо *се да ће се ова наша замисао остварити. Уколико се Ј. чета не буде могла одржати на овако проширеном
терену вратиће се у састав Ј. о. Развој ствари по свему
овоме ћемо вам увек и редовно јављати. Укупан број друшва износи у Ј. о. 82; 9 ггушкомитраљеза, сваки стрелац има
по једну пушку с потребном количином муниције.
Како ваше писмо од 6 VII до 12 VII нисмо добили, то
смо другове са Пасјаче (18) појачали са још 12 другова из
Ј. о. и на т а ј начин створили једну мању чету Ј. о. и као
такву послали је на ПаСјачу са конкретним задацима, а то
су: истребљење шпијуна који су довели четнике и Бугаре
на позиције Видовачке чете омогућивши на т а ј начин непријатељу уништење Видовачке чете, скупљање бивших
партизана који су се склонили у разне четничке одреде на
том терену, скупл>ање пушкомитраљеза, пушака и муниције које су четници са тог терена приграбили приликом
уништења Видовачке и Пасјачке чете, или путем наших
другова који се налазе у њиховим одредима или путем напада на исте и директним нападом на село Добротић на
Пасјачи у коме се налазе 15—20 Бугара, а који су наоружани са два пушкомитраљеза и тешким митраљезом, а кућа
је од дасака. По извршењу ових задатака имају се вратити
10

Димитрије Писковић-Трнавац,
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безусловно на Јастребац. Колико ове задатке изврше, јавићемо вам. Рок им је десет дана. 17 о. мес. треба да су на
Јастрепцу. По њиховом повратку поступићемо по вашим
директивама како у погледу њиховог саслушања тако и у
погледу формирања. Сав материјал по овој ствари доставићемо. Од о р у ж ј а са собом су однели 4 пушкомитраљеза и
стрелци — пушке.
Командни састав Свих ових чета је следећи: ком. одреда Копаоничког је друт Горски 13 који је у исто време и
командант Р. о., политком К. о. је друг Том. Д. 14 к о ј и је то
и раније био, трећи члан, заменик политкома је друг
Стојан 15 који је дошао са Пасјаче, а за време уништења
Пасјачке и Видовачке чете није био при тим четама већ у
Јабланици, услед болести. Командири копаоничких чета су
из одреда из којих је К. о. образован, тј. другови са Ј а стрепца и м а ј у сво-г командира, 16 другови из Р. о. имају
свога командира и команданта (Горски), а другови из К. о.
имају свога командира друга Вују 1 7 који је и раније био
командир једне чете К.о. Све ове чете имају са собом и
Своје политкоме. Ово смо учинили из разлога када се буду
другови [из] одреда враћали на свој терен, да имају своје
воћство са којим су већ научили, па приликом њиховог
враћања на терен по овом питању неће бити тешкоћа. А
коначно руководство К. о. по повратку Р. [асинске] и
Ј.[астребачке] чете на свој терен биће командант друг Вуја,
Душко 18 и Стојан.
Наш Ј. о. неће бити осетно ослабљен за релативно кратко време услед одвајања извесних својих снага придодатих
К. о. као и Пасјачанима, јер је њихово одлажење са нашег
терена ноћно и неприметно, као и то да им је време њиховог
отсуства ограничено. Наше снаге на В. и М. Јастрепцу својим радом неће ни са чим наговестити непријатељу моментано бројчано слабљење у људству, тако да ће са преосталим друговима извести исто толико акција као и раније.
У том погледу смо управили наше снаге упркос реакције
све више и више концентрисане на нашем терену. Тако смо
У току ноћи између 12 и 13 о. мес. преврнули један немачки
транспортни воз са немачким војницима-морнарима и мате13

Драгослав Петровић-Горски
Душан Томовић
Србислав Андрејевић-Столе
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Слободан Вуксановић-Геџа. Погинуо на Копаонику средином
Јула 1942 год. у борби против четника и ж а н д а р а .
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Владо Вујовић
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Душан Томовић
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ријалом. Број непријатељских жртава још нам иије познат,
ЈНО знамо то да локомотива и вагони још увек леже у јарку
и тај терен је блокиран, јер Немци камионима превозе своје
исртве. Поред овога натерали смо један Недићев одред код
манастира Ајдановца у бекство. Они су хтели да одрже
гзбор народу за сва околна села.
Сваки дан имамо патролне сукобе 'било са Недићевим
исандармима или четницима који крстаре по нашим теренима. Одржавамо скупове и конференције и указујемо народу на актуелне догађаје, спречавамо и забрањујемо скупљање реквизиције, пљачкање овогодишње жетве итд.
Спречавамо поновно формирање општинских управа и
општина које смо попалили, као и формирање сеоских
милиција. Ово су на саетанку у Нишу Аћимовић 19 и Турнер 20 себи ставили у задатак да га спроведу у што краћем
року. У овоме ни до данас нису успели изузев два до три
села.
I
Што се тиче могућности штављења кожа на нашем
терену, морамо вам негативно одговорити. За то стварно
нема могућности из разлога што је непријатељ концентрисао на нашем терену много снага, како окупаторских (Бугари) тако и издајничких четничких и недићевских одреда
и жандарма који крстаре са јаким снагама дуж нашег тере-на. Бугари их такође подржавају у народу и омогућавају
им својим зверствима кретање на терену и држање народа
у страху, као и потребу достављања нашем одреду о њиховом кретању и раду. Поред зверстава, о којима смо вам
јавили, Бугари су прибегли једној по њих згодној тактици
да народ држе у страху што с времена на време у појединим
селима убијају и уништавају породице наших другова који
се налазе у одреду, те тако, када се то повеже са зверствима,
о којима смо вам јавили, држе сељаке у сталном и непрекидном страху. Наш одред је врло покретљив и нема евојих
еталних база по селима где непријатељ не долази, а штављење кожа изискује извеетан рад и време, те из свих тих
разлога нисмо у могућности извести тај посао.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
Трнавац, ком. Јастр. парт. одреда
10
Милан Аћимовић, министар унутрашњих послова Недићеве
владе. После ослобођен»а Србије побегао у иностранетво.
20
Харолд Турнер, начелник управног штаба Командујућег генерала и заповедника Србије. Осуђен на смрт стрељањем од Војног
суда Треће армије, марта 1947 год., к а о ратни злочинац.

БР. 8
УПУТСТВО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 21 ЈУЛА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ
КПЈ ЗА ЧАЧАК О УЧВРШЋЕЊУ ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОБНАВЉАЊУ НОП ОДРЕДА1
21 VII 1942
ОК-у У Ч. 2
Драги другови,
Добили смо ваше писамце од пре месец [дана], 3 али
вашом необавештеношћу о Ј. Мат.4 и непажшом ваше курирке, морали смо да је вратимо без одговора.
Шаљемо вам сав материјал из последњег времена. Што
је за умножавање, умножићете. Писмо ЦК-а од 14-ХН-194Г'
није за шири партиски актив, већ само за вас, а на основу
њега, нарочито последњег „Пролетера" израдићете план
рада, видећете који задаци стоје пред вама и како их треба
решавати. Потврдите пријем ових материјала.
Основна је ствар у овом моменту 1) учвршћивање партиске организације и 2) широк политички и агитационопропагандни рад у разобличавању издајника четника и потстрекача братоубилачког рата (Дража Михаиловић) на конкретним примерима издаје са циљем стварања јединственог
народно-ослободилачког фронта, 3) стварање партизанског
одреда,
Уколико има на вашем терену таквих група, које хоће
сарадњу са нама, то се та сарадња, политичка, треба остварити стварањем ослободилачких одбора, а војна само заједничком борбом, активном и неодложном, против окупатора
и његових слугу.
Постојање тројки и петорки итд. може да се подноси
изузетно и кратко, али је ваш основни циљ стварање масовног одреда као и прошле године, само се треба послужити
1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС.
Окружни комитет КПЈ за Чачак
Редакција не располаже овим писмом.
' Јелена Матић, студент из Чачка. Као издајника Партије и
агента Гестапоа, убили су је у Београду, 1943 год., чланови КПЈ.
в
Види Зборник том I, књ. 2, док. бр. 78.
а

3

\

свим досадашњим искуством на бази садашње ситуације..
Зато нам одмах пошаљите детаљан извештај, поред извепгтаја о стању парт. орг., о свим условима за стварање
партизанског одреда (јачина парт. орг., расположење народа,
јачина непријатеља и став колебљивих и недоследних у
борби група, могућност наоружавања вашег одреда, муниција, аутоматско оружје, пушке, војни кадрови итд). —
Пошаљите нам састав ОК-а, по имену, као и извештај о
кадровима који живе легално и илегално на вашем терену..
Другови, потребно је да учврстите везу са нама, да
одредите за курире најсигурније и најбоље легалне људе,
да их научите конспирацији и другом, а да један од вас
лично држи курире и јавке. Неразумљиво је да ви останете
без везе са нама 7 месеци, ма да сте имали могућности да
нас нађете, ма да смо вам послали јавку на коју нисте долазили. Упозорите курире да се пазе Јелене Матић и уопште
да нико од ваших земљака, који су овде, не зна зашто ваши
курири долазе овамо.
У последњим материјалима ћете видети колико је значајно опасавање жетве. Учините све за њено спасавање..
Пошаљите нам све ваше публикације и материјале.
Обавезно и редовно слушајте „Слободну Југославију".
Са Ужицом немамо никакве везе, зато уложите све да
нам тамо пронађете неког друга.
Ми располажемо подацима о вашем несналажењу приликом повлачења испред Немаца. Треба да извучете потребне поуке из тих догађаја.
Очекујемо детал>ан извештај да би вам опширно одговорили.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
пк

БР. 9
ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 22 ЈУЛА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА
ВАЉЕВО О ОБНАВЉАЊУ СУВОБОРСКОГ НОП
ОДРЕДА 1
22-УН-42 г.
(Препис)
ОК-у В. [АЉЕВО] И МЛАД. [ЕНУ] 2 (У БУДУЋЕ МЛ.)
Драги другови
Добили смо писмо Мл. од 9-УИ-42 г. и изјаву А. С. 3
Из свих материјала које сте добили као и из наших
писама, могли сте да добијете и добили сте јасну слику о
општој ситуацији, о стању код нас и у вашем крају. У вези
са вашим последњим извештајем а нарочито са потребом
стварања одреда на вашој територији изнећемо најглавније
задатке који стоје пред вама и услове под којима их треба
Остварити.
I. 1.) Рат против хитлеровске Немачке и њених сателита ушао је у одлучујућу а ускоро ће ући и у завршну
фазу на Источном фронту. Са потпуним поверењем Црвена
армија иде у борбу у извршење првомајске наредбе друга
Стаљина, т.ј. улагања свих снага да се хитлеровци униште
још у овој 1942. Уговор о стварању другог фронта у 1942 г.
између С.С.С.Р. и Енглеске као и уговор између С.С.С.Р. и
С.А.Д. оснажују решење С.С.С.Р. и Црвене армије да се
хитлеровци и њихови сателити униште још ове 1942 г.
И једно и друто има огромног утицаја не само на брзину
слома хитлероваца већ и за широку мобилизацију свих
слободољубивих и поробљених народа у активну и оружану
нар. ослоб. борбу. Та мобилизација за активну борбу свих
поробљених народа не врши се зато да би се рат успешно
окончао, што је сигурно да ће се рат завршити ове године,
већ зато да би се он успешно окончао још 1942 г. јер по1
Оригинал, писан руком, налази се у аохиви ЦК СКС под
бр. 1826.
2
Милош Минић
Андрија Савчић, адвокатски приправник из Ваљева. Убијен
У лето 1944 год. од стране четника Драже Михаиловића, као члан
Партиског повереништва Среског комитета у Ваљеву.

стоје прво сви услови за то а друго и све могућности С.С.С.Р.
и Црвена армија у првом реду нам то гарантују. На другим
народима је да на челу са С.С.С.Р. то остваре.
2.) Ситуација у Југославији узевши у целини много је
тежа ове године него прошле за окупатора и његове слуге,
то доказују партизанске борбе у Словенији, Хрватској,
Босни, Далмацији, Лики, Кордуну, Славонији и Срему.
Окупатори су присиљени да сада шаљу стотине хил>ада
своје војске на наше одреде који су маеовни и подржавани
од народа као што су били прошлог лета у Србији и Црној
Гори. Ми имамо сада шест ударних пролетерских нар. ослободилачких бригада у које не улазе партизани из Бое. [анске]
Крајине, Хрватске, Лике, Кордуна, Далмације, Словеније,
Славоније и Срема. Те наше бригаде су права покретна
стална народна војска. Таквих ће бригада бити још више.
Несумњиво да такав степен нар. ослоб. покрета присиљава
окупатора и њихове слуге да групише много јаче снаге него
прошле године, да чине разне политичке махинације а јасно
је да је и борба много оштрија, немилосрдвија, организованија. Из свих тих разлога, можемо рећи посматрајући у
целини да је окупатор и њихове слуге слабији него прошле
године и да са несразмерно већим снагама мора да брани
и задржава основне позиције.
У Србији ситуација је друкчија од "прошлогодишње,
али процена која важи за читаву Југославију важи и за
Србију. Само издајствима Драже Михаиловића и четника
и само огромним напорима и уз помоћ страшног терора ми
још немамо такво стање као што је било прошле године у
ово време. Година дана нар. ослоб. борбе донела је нашем
народу крваво плаћено искуство које се састоји у познавању правог лица слугу окупатора: Недића, Љотића и Пећанца и разбијача народног јединства у борби и подстрекача
на братоубилачки рат Д. Михаиловића. Зато се наш народ
често и радо сећа партизана. Само захваљујући издаји
Д. Михаиловића окупаторска власт ослањајући се на окупаторску војску и најамнике разгранала је своје мреже
много дубље по земљи и наше преостале одреде потиенула
око планинских масива, онемогућила је кретање нашим
људима по настањенрш местима а на сваку нашу активност
одговара страшним терором.
После узастопних таласа казнених похода прошле јесени, зиме и пролетос, непријатељ нам је нанео осетне
ударце али су се наше парт. орг. у већини места одржале и
даље развиле а већина наших преосталих одреда очували
су се до сада. У овом моменту само на наша три одреда

(Нишавски, Озренски и Тимочки) послато је 5000 државне
страже (полиције) четника и недићеваца, а Јастребачки
одред је издржао без губитака налет 20.000 (дивизија) Бу•гара и четника под руководством Немаца. 4 Скоро- сва државна стража (полиција) из Србије сада је сконцентриеана
на та три округа. Одред звипхки8 (Пожаревац) исто је у
тешкој ситуацији, јер су поред локалних четника, тамо сви
Калабићеви бандити.® Дакле, непријатељ баш сада улаже
огромне напоре у борби са нашим одредима који су презимили јер и најмањи наш одред чини им огромне сметње и
подиже дух код народа, јер постојање и најмањег нашег
одреда разбуктава пламен освете и борбе у народу и прети
да сваког момента обухвати широке размере, јер расположење за активну оруж. борбу расте наново не само у опусгошеним градовима већ и у селима. У таквој ситуацији
учињен је велики напредак. У већини округа су обновљене
парт. организације, али има још крајева где смо слаби или
без икаквог упоришта (Мачва, Посавина, Ужице). Други
важни суседни окрузи Аранђ. [еловачки] и Чач.[ански]
врло добро стоје. Чач. [ански] је био слаб баш у Таковском
срезу али очекујемо да су и тамо продрли. У таквој ситуацији успех је да су се сачували постојећи одреди, да је
после налета експедиција на Топлицу понова формирана
мања група на Пасјачи и јача на Копаонику, поред јаче
групе на Јастрепцу и Расини. А исто тако је успех формирање одреда на терену I шум. одреда. У изгледу је формирање одреда на теритоји Чач. [ка].
При формирању тих нових одреда утлавном улазе
партизани од прошле године и радништво из градова док
је прилив се^вака сада слабији несумњиво и због летњих
радова. Наоружавају се скупљањем оружја и муниције од
народа и разоружавањем окупаторских и других бандита.
То је општи преглед стања и изгледа за блиску будућност. То све морате имати у виду у овом садашњем и будућем раду. С тим у вези је и ваше мишљење о могућности
стварања одреда (пошто о потреби не може бити дискусије,
јер смо вам на ту потребу и ми указивали од самог нашег
повезивања, поред тога, што у свим партиским материја* Односи се на офанзиву против Јастребачког НОП одреда у
јуну 1942 године. У њој су учествовале Седамнаеста и Двадесет прва
дивизија Првог бугарског окупационог корпуса. Квислиншке јединице нису узимале учешћа у овој офанзиви.
5
Односи се на Пожаревачки НОП одред.
6
Припадници Српске државне страже из Пожаревачког окрута
чији је командант био Милан Калабић, начелник Пожаревачког
округа.

лима о процени оитуације и нашим задацима налазите исто)
као потпуно правилно.
II. Без обзира на напред изнете повољне моменте и
изгледе на повољан развој прилика по нар. осл. борбу т.ј.
с обзиром на велике тешкоће и вашу слабост, одред треба
баш сада створити, јер ће појава одреда у вашем крају
имати огроман значај у сваком погледу и утицаће много
на даљи развој прилика у читавој Србији. Прилике су такве
(без обзира на многе друге повољне изгледе) да окупатор
и његове слуге стоструко више осећају сада наш сваки
ударац.
Уз вашу вешту процену локалних прилика, уз ваше
умешно формирање и очување одреда првог месеца, уз
•кајдоследнији начин провођења чисто партизаиског начина
борбе и избора акција уз ваше чврсто повезивање с народом очекујемо да ћете у овоме успети. Није важно за сада
хоће ли бити 50 или 30 партизана. Мислим да ћете морати
за прво време мобилисати као нове партизане у првом реду
радништво. Ми вам осигуравамо донекле помоћ у људима,
само је на вама да их сигурно прихватите и наоружате.
У вези с тим је врло важно да се повежете са I шумад.
одред. (преко Јовише 7 ). То је вишеструко важно, можда да
то улази у припремне ваше радове. Прво, да уговорите везу
с њим и то чврсту; друго, да се снабдете од њих с једним
или два пушкомитраљеза а можда и муницијом; треће, да
вам преко њих шаљемо људе за одред, док ви не омогућите
директну и сигурну јавку. Ту везу требао би да успостави
неко од одговорних ваших другова, који би могао са њиме
да говори о свим тим проблемима. То свакако што пре учините а и ми ћемо им о томе јавити.
Везу са Чач. [ком] ћете 'добити чим они формирају
одред. Видећемо са њима да ли да им база буде према Сувобору или према Драгачеву.
За Мачву, Посавину и Ужице не можемо вам сада
помоћи.
О штабу одреда и људима за одред мислимо овако:
Другови М. Д.8 и М. М.9 не треба да иду у одред или са
7
Ј о в и ш а Радојевић, из с. Липља, Љ и ш к и срез, ч л а н К П Ј . Одлуком ОК К П Ј за К р а г у ј е в а ц ступио у Први шумадиски одред марта
1943 год., и после 15 дана погинуо као комесар чете у Ивановцима,
Љ и ш к и срез, у борби са Немцима.
8
Милош-Миша Дудић, народни херој. Тешко рашен у П р и ј е пољу 4 децембра 1943 год., у борби против Немаца, као заменик
команданта Прве шумадиске НО бригаде, подлегао је р а н а м а почетком јануара 1944 године.
* Милорад Милатовић

одредом, јер ће највероватиије бити на другом раду. Док
су код вас треба да вам помогну својим саветима. Друг
Брад. 10 као члан Врх. шт. 11 а у име Гл. шт. :за Србију треба
да руководи стварањем одреда, да изда наредбу о стварању
одреда и постављању штаба одреда али само ниуком случају да не и^е У °дРе<5 ^ли са одредом или уз одред, већ да
буде У позадини у неком месту (селу), одакле ће одржавати
везу са штабом одреда, са другом Мл. и са нама, односно
преко нас са осталим члановима Гл. шт. за Србију. Тако
треба да буде док се цео Гл. штаб за Србију не скупи на
једном месту.
У одред могу да иду сви друтови сем партиских функционера са терена и партијаца потребних за рад на терену.
Према томе колико су нама познати ваши кадрови,
предлажемо (док не добијемо ваше и др. Бр. мишљење) да
командант одреда буде друг Лука Спасојевић, 12 полит-ком
А. С., а за заменика пол.ком гледали би да вам пошаљемо
металског радника друга Ђуру, 13 заменика пол.кома Космајског одреда. Дајте нам своје мишљење о овоме и о осталим попунама Штаба да би одобрили дефинитиван састав.
У одреду мора бити организована партиска једршица, а
парт. рук. у одреду (зам. пол.кома) треба да буде одговоран пред О.К-ом за читав рад у одреду. Партија у одреду
мора бити руководилац и да пружа пуну помоћ штабу
одреда у извршењу свих задатака. Одред мора од самог
почетка у целини да усвоји до крајњих консеквенција линију Партије, народ. ослободилачку борбу. Свако секташтво,
истрчавање или друго искривљавање Л1шије партије много
ћете скупље платити ако то чини одред него ако се чини
изван одреда.
III. У материјалима које смо вам послали изнета је у
потпуности линија Партије. Немамо разлога да мислимо да
су и до данас сви наши чланови усвојили, саживели се са
линијом Партије, те вам скрећемо пажњу да је данас више
него икада основни задатак ваш: правилно преношење и
конкретизовање линије Партије. Ма колико биле разнолике
и једна другој супротне групе слугу окупатора, остаје увек
као основна класификаци]а на слуге окупатора и на до10

Радивоје Јовановић-Брадоња
Брховног штаба
Народни херој, погинуо јуна 1943 год. у с Брајковцу (Колубарски срез), у борби против четника Драже Михаиловића, као
командант Првог шумадиског НОП одреда.
13
Ђура Гајић, металски радник из Београда. Погинуо почетком
1943 год., као партиски радник у Београду.
11
12

3 Зборник том I, књ. 4
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следне, лоштене борце за нар. [одно] осл. [обођење]; према
томе и наша борба је усмерена 1) на окупатора и 2) на њ е гове слуге. Даље, данас је потребно више него икада строго
диференцирати слуге окупатора од колебљивих и несигурних елемената, да би ове последње било паралисали или
пр,ивукли у активну нар. ослоб. борбу. Даље, данас више
него икада треба да се борите против потстрекача на братоубилачки рат, разобличавати их иред народом, а да ми
сами и својим поступцима покажемо да смо против братоубилачког рата, не штедећи при том ни једног шпијуна
ни петоколонаша разобличеног пред народом, уништавајући све одговорне за братоубилачке борбе. Даље, потребно
;је разбијати код неких грађанских група л а ж и к о ј е шири
окупатор и издајници с циљем да застраше и одвоје извесне слојеве грађана од нар. ослоб. борбе, по којима се комунисти сада не боре за ослобођење нашег народа од окупаторских окова, већ за заузимање совјетоке власти и
уопште све оне л а ж и које се шире о њима, само све то
потпуно на квадрат када се партизански одреди и Ком. партија изједначе. Даље, пакт С.С.С.Р., Енглеске и С.А.Д. је
моћно оружје у нашим рукама, ако га наши другови схвате
и правилно преносе у вези не само са током рата већ и са
послератним приликама; т.ј. са циљевима рата, који су исти
као и они које поставља наша садашња борба. Савез С.С.С.Р.
са Енглеском и Америком је победа линије стаљинске
спољне политике С.С.С.Р-а.
;
IV. Спровођење свега напред реченог је задатак парт.
орг. Али ни једног момента не треба миСлити да ћете све
то спровести без учвршћења и проширења парт. организације. Нема јачања и проширења парт. орг. без обнављања,
подмлађивања исте. А шта сте ви другови учинили у том
правцу за време последњих 7—8 месеци? А да ли је било
услова да издижете младе кадрове из одреда и са терена
на одговорна и руководећа места у Партији? По томе нгго
в а ш О.К. постоји више формално, јер је сведен на минимум и то компромитованих другова, види се да сте у том
правцу врло мало урадили а верујемо да је било добрих
партијаца међу младим друговима. Зато је разумљиво да
ви компромитовани [код непријатеља ] нисте могли да
обновите парт. орг. у свим срезовима и местима, али верујемо да би се могли наћи добри млади другови израсли кроз
борбу, достојни поверења, који би вам сада свршавали све
оно што ви не можете.
То све нас нарочито забрињава због стварног стања
О.К. и среских руководстава.

у цоследњем броју „Пролетера" ммате чланак друга
Тита о орг. питању. 14 Одмах приступите изради плана на
основу њега за подизање младих кадрова, али оданих и
проверених, на руководећа места. Са стране не можете очекивати много помоћи у том правцу. Не може се захтевати
да компромитовани другови срљају у конце непријатељу
али уколико они изјављују да могу да остану, уз ограничено кретање још на том терену, онда се слажемо, јер сматрамо да увиђају да би њихово напуштање тог терена, без
оставл>ања својих замена, много нггетило парт. орг. у том
крају. Али уколико неко од вас не може да остане под тим
условима онда нам јавите ко од вас треба да иде отуда да
би му рекли где ће. Али и они другови комиромитовани,
који остају тамо морају да пазе на своје кретање и обезбеђење. Зато се слажемо да друг Мл. остане тамо под горњим
условима а не знамо зашто друтарица Дара 15 пита где ће
она (овамо, одред или које друго место?) јер колико сте нас
обавестили она тамо може да остане уз ограничено кретање.
Јавите нам о томе. Иначе, никако не одобравамо да друг Мл.,
чланови О.К. и среска руководства опет крену са одредрм
и тако реше тешкоће свог опстанка на терену. Овога се морате доследно придржавати, морате бити изван одреда, на
терену, као парт. руководиоци, руководећи и држећи везу
са одредом, парт. орг. и нама на најцелисходнији начин.
Ово наше писмо, уз остали материјал и наша ранија
писма треба да вам послужи као помоћ за постављање и решавање задатака, зато упознајте ваш руководећи политички
и војни кадар (ужи).
С. Ф. — 'С. Н.!

Другарски поздрав П . К

14
Односи се на чланак друта Тита „Народно-ослободилачка
борба и организационо питање наше Партије", објављен у „Пролете
РУ" бр. 14—15 од маја 1942 године.
15
Народни херој Милица Павловић-Дара, секретар ОК КШ
за Ваљево. З а к л а л и је четници Драже Михаиловића 1944 год., у селу
Јошеви, Ваљевски срез.

б р . 10
ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 25 ЈУЈ1А 1942 ГОД. ПОВЕРЕНИШТВУ ОК КПЈ ЗА
КРАЉЕВО О ЗАДАЦИМА ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У ОКРУГУ И О ОБНАВЉАЊУ НОП ОДРЕДА „ЈОВАН
КУРСУЛА"1
25 VII 1942
ПОВ. ОК К Р А Љ . [ЕВО]
Драги другови,
Примили смо ваше стисмо од 23 VII. 2
Већ смо се били забринули због вашег недоласка, али
из вашег писма видимо у чему је ствар. Вашем куриру биће
речено коме мора и може да к а ж е све поруке усмене од
вас. Од вас то треба да буде другарица секретар Дебела. 3
Ваш курир треба да долази најмање сваких 15 дана код
нас. Изузетно треба да дође идуће недеље у петак, 31 о. м.,
јер ћемо вам послати једног друга као инструктора вашег
Пов. ОК. 4
Друг који ће доћи као инструктор вашег Повереништва
је старији и искусан човек, па мислимо да ће вам много
помоћи. Ви треба још одмах да осигурате стан за њега, који
треба да зна другарица, јер ће она одржавати везе са њим,
пошто он код вас неће много излазити из стана на улицу.
Он је овде код нас компромитован, а иначе је познат по
својој струци и ширем броју људи тако да би се могло десити да га познају људи из његове струке вашег места.
Пошто ће га идући пут довести ваш курир, то ви припремите да га Дебела прими и одмах одведе у стан где ће бити.
Исто тако, у дошвору са њим, треба да му обезбедите
исправе које ће му најбоље конвенирати у вашем месту.
1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС.
Редакција не располаже овим писмом.
3
Олга Милутиновић-Дебела, студент медицине из Краљева,
секретар Повереништва ОК КПЈ за Краљево. Ухапшена почетком
фебруара 1943 год. од Опецијалне полиције и стрељана почетком
октобра 1944 год. на Бањици.
4
Вероватно се односи на народног хероја Мирка Томића, који
је тада требало да дође у Крушевац м Краљево; међутим, он тамо
није дошао. Агенти Специјалне полиције убили су га на улици у Београду, 17 јануара 1943 године. Био је члан Покрајинског комитета
КПЈ за Србију.
3

По питању даљег развоја и учвршћења ваше организације не би имали ништа ново за сада да вам кажемо, пошто
смо вам о овоме прошли пут писали. Продужите даље рад
како сте почели. Гледајте да бројно појачате Партију примањем кандидата у Партију, али увек водите рачуна о томе
да се ови људи претходно добро упознају са дужностима
члана Партије. Организујте курсеве на бази реферата о
Партији, који вам шаљемо за кандидате и нове чланове Партије. На овим курсевима прорадите и чланак из „Пролетера" „Народно-ослободилачка борба и организационо питања наше Партије" од друта Тита.
Партиске јединице треба добро да проуче партиске
материјале и да потпуно усвоје линију Партије у нарсдноослободилачкој борби. Скрећемо вам п а ж њ у да популаришете уговор о савезу између СССР-а, Енглеске и Америке
објашњавајући народу да на основу овог уговора треба да
се изврши најшире мобилисање свих слојева нашег народа
за активну борбу против окупатора. Овај уговор је гаранција да ће се обезбедити народу да сам уреди државу, без
мешања других сила, онако како то он буде хтео. Наши
другови треба да схвате значај овог уговора као победу
стаљинске спољне политике у међународним односима.
Овим уговором и правилним њетовим тумачењем пред народом могу се избити сви адути из руку наших непријатеља — разних четничких банди, које излазе пред народ
приказујући борбу наших партизанских одреда као борбу
комуниста за власт.
У односу на поједине четничке групе наша политика
остаје доследна линији наше Партије од почетка народноослободилачке борбе, а то је да радимо свим силама да се
народно-ослободилачка борба не скрене на братоубилачки
рат, како то окупатор жели и како то ради официрска клика
Драже Михаиловића. Према томе, ми и данас, као и увек до
сада, позивамо све родољубе, па међу њима и поштене четнике, да уђу у активну борбу против окупатора. Готови смо
да се са свима четницима који хоће да уђу у борбу против
окупатора боримо раме уз раме, као што ћемо пред народом разобличавати све оне који не улазе у борбу против
окупатора и борити се са свим оним четницима који уместо
борбе против окупатора воде борбу против нас. — Дражине
четнике који неће да воде борбу против нас позивајте да
пођу у борбу против окупатора, иначе их разобличавајте
ради саботаже народне борбе, што је равно издаји.
У вези са вашим широким политичким радом преко
конференција скрећемо вам п а ж њ у да добро пазите на при-

преме и одржавање конференција, да вас услед неких пропуста у овом раду непријатељ не оштети. Зато све ове
конференције добро организујте и добро припремајте политичке реферате на овим конференцијама.
Из летка ПК-а 5 од 1 јула видећете да се као главни задатак нашим организацијама поставља, свим организацијама, а нарочито нашим одредима, да учине све да не дозволе да окупатор однесе летину из наше земље. Ви треба
све своје снаге да уложите да помогнете народу вашег
округа да сакрије жетву и осталу летину. У овом смислу
{гребали би да издате један кратак летак, а летак ПК-а
умножите и широко га поделите. Пазите на конспирацију
у партиским ћелијама, јер свака погрешка у овоме може
вам се тешко осветити,
Ништа нам не јављате како стоји скојевска организа•ција. Ви сте тражили да вам пошаљемо једног омладинца
оа скојевски рад. Надамо се да ћемо вам у најскорије време
ххомоћи у овоме. Јавите нам следећи пут шта имате од скојевске организације.
А сада што се тиче вашег одреда.
На Јастрепцу је формиран Копаонички одред. 6 У њета
су ушли 20 другова из лањског Копаоничког одреда. Уз
помоћ једне чете Топличана и једне чете Расинаца •—
Крушевл»ана они су пошли на свој терен, у Студенички
срез. Укупно их има 82. Они су у Студеничком срезу, коЈ Ш К О смо обавештени, наишли на добар пријем код народа
и имају успеха у војничким акцијама. По једном извештају
напали су четнике Машана Ђуровића 7 и убили 18 четника.
Луди нас да ви о овоме не знате. Топличка и Расинска чета
остаће са њима само привремено па ће се вратити на свој
герен, а Копаоничани ће остати на свом терену. Поводом
овога ми смо донели следећи закључак у вези са вашим
одредом.
1) Ви одмах предузмите мере да изведете људе и да
без обзира на Копаоничане створите једну чету, која ће
самостално оперисати у Жичком срезу и која ће се формирати на Гочу. Друг С.м нека одмах предузме рад на овоме.
Ове другове чланове Партије и симпатизере, који су сада
* Редакција не р а с п о л а ж е овим летком.
" Опширније о томе види у док. бр. 7.
4
Командант ибарских четника Косте Пећанца. Године 1943
убили су га чбтници Д р а ж е Михаиловића.
* Сава Вајић, у то време је био ч л а н Окружног повереништва
К Ц Ј з а Краљево.

у четничким редовима, одмах повуците. 0 Они са оружјем
,треба да напусте четничке редове и да пођу у наш одред.
Ово треба планеки да изведете да они скуино и истовремено
изађу из четничких одреда, јер, уколико би појединачно
ово урадили, онда би могли четнмчки штабови да осете ово
и да остале позатварају. Омладинску десетину такође одмах
иошаљите за одред. Од друтова, који дођу из четничких
одреда, од омладинаца и свих оних радника из града и сељака из околних села формирајте једну чету која ће заједно са Копаоничанима сачињавати ваш Краљевачки
одред „Јова Курсула". За сада треба предвидети само војне
руководиоце за чету. То значи да треба да одредите командира чете и његовог заменика, те -политкома и његовог заменика. Друг С. треба да буде партиски руководилац целог
одреда. То значи да он треба да руководи парт. организацијом читавог одреда, према томе, када се доцније реши питање штаба одреда, он ће узети место заменика политкома
одреда. За сада нека ради на организацији ове ваше чете.
За командира чете би вам предложили учу 10 из Гокчанице, разуме се само под условом да његово присуство код
четника није компромитовано у народу. Ово важи и за све
наше другове који су били код четника, када је у питању
добијање неке функције у нашем одреду. Ако су они ишли
са четничким одредом по селима, када су остали четници
нршили пљачку и насиље над народом, онда они ни у ком
случају, па ни уча не долазе у обзир за војне и политичке
руководиоце у одреду. Чим се чета организује, треба да
почне са акцијама на терену. Наравно да те акције треба
да буду усмерене на кидање комуникација и то у Ибарској клисури и на прузи Краљево—Крушевац. Исто тако
чета треба да предузме акције око паљења општ. архива.
Уосталом, чим се чета буде формирала, и ви нас известите
о томе, ми ћемо вам дати везу са Гл. штабом, који ће поставити задатке овој чети док не буде дефинитивно формиран
штаб одреда.
У селима око Краљева, а нарочито тамо преко Мораве
треба да предузмете кораке за формирање чета. У ову
сврху треба да припремите један број радника и интелектуалаца, које би послали у ова села. У селима гледајте да
0
У то време код четника, са којима смо још сарађивали, налазио се известан број чланова К П Ј и оимпатизера НОП, са задатком
Да раде на придобијању четника за борбу против окупатора.
10
Слободан Трајковић, учитељ у Гокчаници. Није постао командир чете јер није ни дошло до формирања чете како се у документу
предвиђало.

формирате Н. О. одборе којима ћете ставити у дужност да
врше атитацију за стварање партизанских чета, да скупљају оружје и муницију.
Ми знамо да су ово велики задаци који се поетављају
пред вас, али смо уверени да ћете ви, уз помоћ друга кога
ћемо вам послати, усиети да их остварите.
Јавите нам шта ради Ђ. Дук. 11 у В. В-12 Ако није ничим
нарочито заузет, зашто не дође у Кр. [аљево]? Ко је тај
студ. Црноторац? 13
Колико смо обавештени од Круш., капетан Миленковић 14 није Дражин човек. Ми знамо да он хоће да ствара
посебан одред, који би био добровољачки, а под командом
нашег Врх. штаба, односно Гл. штаба за Србију. Нашим
друговима у Кш. [Крушевцу] дали смо упутства за преговоре са њим у овом правцу. Ако ви долазите у везу са њим,
можете у овом правцу разговарати. Знамо и уверени смо да
тај човек неће да се бори против нас. Он је прошле јесени,
односно лета узео [учешћа] заједно са нашима [у нападу
на] В. Бању, а после водио борбу са Немцима.
Прошли пут вам нисмо јавили своје мишљење о бившем члану ОК-а 15 кога сте пронашли. Дођите поново у везу
са њим и саслушајте га, па ако одбије рад, онда га искључите из Партије, а о његовом саслушању јавите нама. Ако
мислите да би ово пжодило ако објавите, онда немојте
објављивати.
Друга курира из К. [оСовске] Митровице гледајте да употребите за везу са тим крајем, коју би нама предали, али,
ако је тамо компромитован, онда та немојте излагати
опасности.
Продубите разговоре са грађанима, нашим пријатељима
из града, који су готови да помажу нар. осл. борбу.
Гордићев одред 10 има своју главну базу у Трстеничком
срезу, према томе он ће преко В. Бање долазити на Гоч и
у овоме га неће много спречити Кш., јер њихов одред оперише на оној друтој страни Кш., испод Јастрепца. Према
11
Ђура Дукић, студент права, ч л а н Месног комитета К П Ј за
В р њ а ч к у Б а њ у . У х в а ћ е н децембра 1942 год. од Опецијалне полиције
и стрељан 19 ф е б р у а р а 1943 године.
12
Врњачка Бања
18
Милован Марковић, студент медицине. Ухваћен, заједно са
својом женом, у Пожаревцу и стрељан на Б а њ и ц и 1943 године.
14
Радован Миленковић
15
Станко Кошанин, искључен је из К П Ј још исте године због
нерада на задацима Партије.
16
Никола Гордић, командант Трстеничке четничке бригаде.
После ослобођења побегао у иностранство.

томе ви морате рачунати да ћете имати посла са овим
бандитом.
Јавите каква вам је техника и успевате ли да умножите
материјал који вам шаљемо. Потрудите се да технику што
боље организујете.
Учините све да један од другова железничара дође на
место одакле би могао да путује, а оетале другове са ж е лезнице држите онако како смо вам писали.
Другарица секретар поверенства од сада ће се звати
„Милена". 17
Потребно је да нам пошаљете ситурну јавку на коју
бисмо слали другове за ваш одред. Ову јавку не треба да
уиотребљавате ни за што друго већ да служи само за војну
линију. Ми ћемо вероватно моћи да вам пошаљемо за одред
извеетан број људи.
Наравно да уз ово морате одмах предузети мере за
одржавање канала да би и ови другови могли одмах да иду
у одред, без задржавања у вашем месту.
Самаиле18 узмите у свој рад.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
пк

17

Види примедбу бр. 3.
Самаила је село и ж е л е з н и ч к а станица на прузи између К р а љева и ,Чачка.
18

БР. 11
ПИСМО ЧЛАНА ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
И ИНСТРУКТОРА ПК КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД КРАЈА ЈУЛА
1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ
О ПРИПРЕМАМА ЗА ОБНАВЉАЊЕ НОП ОДРЕДА У
ЗАПАДНОЈСРБИЈИ 1
ПК КПЈ ЗА СРБИЈУ 2
1.
Драги другови,
У вези односних ставова вашег писма 3 поводом стварања одреда на нашем терену, можемо да кажемо следеће:
Ми сматрамо да овај одред треба да послужи брзом
обнављању народно-ослободилачке борбе у рејону планинског масива Сувобор—Маљен—Повлен—Медведник—Соколска Планина. Северну страну овога масива обухвата у целости Округ ваљевски а јужну страну Срез таковски (Округ
чачански), северни део Среза пожешког, Срез црногорски
(Косјерићи) и Срез рачански (Б. Башта) — Округ ужички.
Овај одред има да одигра највећу улогу у обнављању и јачању ослободилачке борбе у Западној Србији — прво због
тога пгго је то условљено самим његовим географским положајем и конфигурацијом терена а друго што је нар. ослободилачка борба у прошлој години створила овде добар
капитал за даље вођење ослобод. борбе. Стога сматрамо да
би са овог централног дела Зап. Србије, уз добру припрему
стварања одреда и свих позадинских служби и добро вођење самога одреда у акцијама, да одред може и мора доживети брзо омасовљење, те би потом могао послужити за
обнављање одреда онда кад то партиске организације због
своје слабости не би могле да учине.
С друге стране, по досадашњем току нар. ослоб. борбе
и због присуства Недићевих снага у Босни и Санџаку, стварање одреда на овој територији изазвало би узбуну у њиховим редовима баш зато што је овај терен не само на
важном простору у односу на смерове реакције већ и због
1
Оригинал, писан руком, налази се у апхиви ЦК СКС под
бр. 1911.
" У оригиналу нема датума. Писмо је највероватније, писано
крајем јула 1942 год., јер оно уствари претставља одговор на писмо
ПК КПЈ за Србију од 22 јула 1942 године.
3
Види док. бр. 9.

тога што је подесан за партизанске акције, а највише због
тога што је овдашњи народ у већини наклоњен нар. ослоб.
борби.
Баш због важности овога сектора и за реакцију ми се
не заваравамо и сматрамо да ћемо већ од првог дана имати
да се боримо са великим тешкоћама. Стога питање припрема,
формирање и вођење овога одреда, даље проширење борбе
на цео овај масив, затим на целу Западну Србију, све то
захтева пажљив и сигуран рад.
Даље, познато је да су у овом крају велике масе народа
биле организоване у четничке одреде Драже Михаиловића.
'Наш утицај на те масе после завршене борбе са Дражом
изостао је у извесним деловима овога рејона (Таковски,
'Пожешки, Црногорски и Азбуковачки срез), а то намеће
пажљив и интензиван политички рад.
Зато, имајући све ове проблеме у виду, као и то да су
ово, како нам изгледа, једини искуснији војни кадрови у
Западној Србији, сматрамо да друтови М. Д.4 и М. М.5 ни
у ком случају не би требали да иду одавде. Поред тога они
су овде утицајни политички претставници наше борбе у
,које нарочито сељачке масе имају велико поверење, па би
било штетно њихово ^даљавање са овог терена. Ови дру,гови на неком другом терену не могу дати исте резултате
,као на овом. Можда би нам требало око два месеца док се
осете стабилним на другом терену, а то време баш је најважније по наш крај. Даље, другови Ј1. С.6 и А. С.7 нису
скоро никако били на самосталном раду, те би им баш у
првим данима требали помоћи другови М. Д. и М. М. Даље,
морамо рачунати и на губитке у командном кадру у будућим борбама. Разуме се, да не значи да они морају ићи са
одредом. Ми намеравамо да они врше организацију појединих чета на овоме терену, док створенргм четама не би директно командовали уколико се зато не би указала потреба.
Наш дефинитивни предлог о саставу штаба Сувоб. одреда
доставићемо накнадно, док будемо располагали извештајем
о извршеним припремама за одред у појединим рејонима.
Наиме, ми још са другом Ј1. С. немамо везе, али се надамо
да ћемо ту везу створити у најкраћем времену. Слажемо
Се с вама да нам друга Ђуру, 8 металца (зам. полкома Ко/
4

Милош Дудић
Милорад Милатовић
° Лука Спасојевић
' Андрија Савчић
" Ђура Гајић
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смајског одреда), пошаљете за заменика полиома Сувоборског одреда.
Нема сумње да је сада ситуација у Источној Србији
тешка, али верујемо да баш ови другови у том критичном
периоду не би мното помогли и да ће баш сада много боље
провести одреде тамо другови са слабијом војном спремом
а који су тамо од почетка борбе. Јер, није за партизанске
руководиоце војне само познавање форми оружаних борби
и акција.
Пишете да је у изгледу формирање Чачанског одреда.
Мислимо да његова база треба да буде према Драгачеву и
то из ових разлога: а) Прошле године територије одреда
поклапале су се са територијама партиских организација.
Посматрајући географски, то су били басени чије су транице биле планински гребени. Услед слабости окупатора ,и
издајника то је било и војнички потпуно правилно. Тако
је наше кретање вршено углавном око важних комуникација и непр. упоришта. Услед тога наш утицај на појас насеља око самих планинских масива био је врло слаб, где
су се баш закопитили дражиновци. .Када смо изгубили
слоб. [одну] територију и непријатељ прешао у офанзиву,
били смо 'принуђени да се ослањамо баш на тај појас н а сеља и то с обе стране масива. Данас јсу непр. снаге такође
јаке, те ћемо бити нужно на то приморани. И баш зато морамо ту још у почетку створити јака упоришта. Пракса је
показала да се она тамо брзо стварају из више разлога. При
тако отвореним упориштима можемо дочекати и најтеже
ситуације. Стога границе територија одреда у овом периоду
борбе треба да буду котлине и реке а не гребени планина.
У каснијој етапи борбе може се извршити преформирање,
о чему ће се водити рачуна у организацији одреда. Према
томе, територија Таковског среза треба да потпадне под
Сувоборски одред, а са те територије формирале би се посебне јединице у саставу Сувоб. одреда.
б) И политички и војнички је важно да се Чачавски
одред формира у рејону Драгачева, јер је данас важно
имати не концентрисане одреде, већ одреде на свим теренима, како ради окупљања људи расположених за борбу
са тог терена, тако и због утицаја на масе. Даље, овај одред
послужио би за обнову партиз. одреда у јужном делу Западне Србије, тј. испод линије Краљево—Чачак—Ужице.
Даље, овај одред би директно угрожавао реакцију у
Санцаку.
Због важности ова два одреда њихово формирање требало би да падне у исто време.

Морамо настојати да се ови одреди брзо омасове баш
ради слабљења нозиција реакције у Босни и Санџаку и да
то доведе до повлачења њихових снага. Зато је нотребно да
нас ту добро помогнете београдским раднииима. Ми ћемо
вам увек тражити онолико радника колико будемо за њих
обезбедили оружја. То је иотребно и ради тога да их спремимо за војне и политичке руководиоце када буду шире
масе ступале у одреде. Сада би требали из Београда послати
десетину радника у Аранђ. одред 9 који би тамо били наоружани са два пушкомитраљеза и пушкама а на наш позив
дошли овамо. Ово треба да учините одмах, пошто имамо
намеру да у најкраћем времену почнемо окупљати одред,
па би нам та десетина у самом почетку требала. Било би
пожељно кад нам не би слали другарице без нашег тражења.
Безу са Аранђ. одредом уопоставили смо.
Сматрамо потребним да учинимо следеће напомене:
1) Искуство је показало да одреди не могу контролисати
целокупну територију, услед чега остају иззесни делови
рејона слабо или никако контролисани, што доводи до тота
да се ту реакционарни елементи и шпијуни јаче осећају.
Да би се то отстранило, одреди треба да створе мање једипице, тројке, четворке или јаче, које ће да врше ту контролу. Његов задатак би био убијање шпијуна и петоколонаша и стално рушење веза на одређеним комуникацијама.
Ове јединице треба да буду саетављене од нарочито храбрих људи, а са одредом треба да су у сталној вези пјреко
пунктова, где би им се достављала наређења.
Стално рушење веза лако је постићи на овај начин а
даје огромне резултате. Тако ни један непр. план не би био
благовремено и успешно спроведен, већ би напротив поједини делови непр. трупа падали често у прилику да буду
од нас уништени. Уз то (би и непр. обавештајни апарат претгрпео брзо тешке ударце.
2) Потреба за јаком и добро организованом службом
обавештајном данас је много већа. Стога би требали скренути пажњу свима постојећим одредима а и одредима који
су у стварању и помоћи их саветима.
3) Ми ћемо приступити изради једног војног уџбеника.
Потребно је да и другови из оеталих одреда такође достављ а ј у чланке о својим искуствима из досадашњих борби.
То би требало стално да буде док Гл. штаб не буде у могућности да створи војни лист, а за сада би се ти чланци штам" Први шумадиски
„Милан Благојевић"

народноослободилачки

партизански

одред

пали и слали у одреде. Ово је нарочито потребно за подизање војног теориског знања које много недостаје нашим
војним кадровима. Са даљим развитком борбе могло би
•доћи до стварања војних курсева на којима би наши дру•гови добили потребна знања за вођење мањих и већих јединица. Према томе циљу организоваћемо и писање уџбеника
који ће обухватити све потребне војне вештине како у герилском тако и у фронтовском начину ратовања.
Другарски поздрав
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Бр.10 и Мл.11

БР. 12
ИЗВЕШТАЈ
КОМАНДАНТА
ПОЖАРЕВАЧКОГ НОП
ОДРЕДА ОД 5 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА ПОЖАРЕВАЦ О ЧЕТНИЧКИМ ПОТЕРАМА
ПРОТИВ ОДРЕДА1
Драги другови,

^

Покрет смо извршили по предвиђеном плану и неопажено стигли до одређеног циља. Група је подељена (по 5
људи) на две јединице које су распоређене на две паралелне
тачке, где је била осигурана храна и коначиште. Ми смо
пак одмах отпочели са припремањем акције о којој смо се
заједнички споразумели да је треба извести. Нисмо могли
одмах доћи у везу са лицем које је требало да нам да последње податке. Требало је да прође још дан-два када бисмо
донели коначну одлуку у коме би међувремену стигла и
Симина 2 група. Међутим 4 о. м. око 8 часова изјутра наша
10
11
1

Радивоје Јовановић-Брадоња
Милош Минић-Младен

Оригинал, писан руком, н а л а з и се у архиви ЦК СКС.
Односи се на Моравску партизанску групу, ч и ј и је командир
био Сима Симић, народни херој, к о ј и је погинуо у с. Бусуру код
Петровца на Млави, к р а ј е м м а ј а 1943 год., у борби иротив четника
Д р а ж е Михаиловића из Горњака.
2

група (са нама су били Ш. 3 и С.4) откривена је на терену
5
н а коме је била. Војини су некако сазнали и рано изјутра
кренули сељаке из Мишљеновца. Били смо о томе обавештени једва на 10—15 минута кад су претходнице биле већ
близу нас. Одмах смо кренули да би избегли заопкољавање.
Морали смо узети правац према Пеку, јер смо рачунали да
.је непријатељ горе затворио прелазе. Тако смо усред бела
дана, примећени од многих, сишли у кукурузе и ту к р а ј
Лека преданили, док је потера отишла даље ка Бандери.
Пошто је тиме овај терен откривен и угрожен, група мора
неко време да се тамо склони како би избегла евентуално
опкољавање. Ми остајемо да припремимо терен за акцију и
кад то буде готово позваћемо групу да дође ради извођења.•Симина група добиће налог да се пребаци на терен преко М.8
Акцију ћемо моћи извести и без његове групе, јер имамо
овамо неке који ће поћи за ту акцију.
Верујемо да ће ових дана овамо бити јаче потере.
Синоћ су у Мишљеновац стигли Немци и одред из Раброва.
Чујемо да су се опет вратили. Шта ће даље предузети видећемо, али група је морала да се склони.
Другар. поздрав
Раде 7
5 VIII 42 г.
Положај
16 часова

3
Јован Шербановић-Шеле, народни херој. Погинуо јануара
1944 год., код села Сиге, Хомољски срез, у борби против четника
Драже Михаиловића.
4
Сима Симић
Четници Воје Јевремовића-Триброђанина, који је био командант Звишког одреда. После ослобођеша је ухваћен као одметник
и
осуђен од Народног суда на смрт као ратни злочинац.
' Млаве
7
Ж и к а Поповић-Раде, командант Пожаревачког НОП одреда.
»зшаћен у селу Рановцу, у борби против четника Драже Михаиловића, почетком 1944 год., и после кратког времена стрељан.

БР. 13
ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 7 АВГУСТА 1942 ГОД. ИНСТРУКТОРУ ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА ВАЉЕВО И ЧЛАНУ ГЛАВНОГ
ШТАБА СРБИЈЕ ПОВОДОМ ОБНАВЉАЊА НОП
ОДРЕДА1
За Мл.3 и Бр.3
7 VIII 1942
Драги другови,
После вашет стисма можемо вам итоново одговорити —
стварајте одред.
0 територији одреда. његовом значају, могућностима и
тешкоћама се слажемо са вама. Исто се слажемо и са вашим
озбиљним 'припремама, али да се то не одужи.
Наша помоћ у људству зависи од вас и другова из Ар.,4
зависи од тога кРлико ћете ви и другови из Ар. обезбедити
сигурно прихватање другова.
Ар. одред је већ више од месец дана на терену и добро
се одржава, мада се још не појављује у већим акцијама.
Одред око Ч. [ачка] треба да буде формиран. Они већ
имају мање партизанске групе које су за све време дејствовале.
Слажемо се да сада базе одреда буду планине и гравичне области — реке и Долине. То је сада и стварно стање
наших одреда.
Тражићемо од другова да нам достављају своја искуства
из одреда. Ми смо од вас тражили да напишете та искуства
у форми уџбеника, али то не значи да ви пишете читаву
књигу за чији рад вам треба дуго времена. Наши другови
треба да се стручно усавршавају и могу наставити с тим
радом, али је сада неопходно и хитно да што пре дођемо
до ваших искустава, што би ми уз остало пренели нашим
одредима, а Гл. штаб би тражио од Врх. штаба мишљење
и одобрење за штампање уџбеника. Дакле, другови, схватите ово као хитну потребу и учините то на најцелисходнији
и најприступачнији начин, јер се осећа потреба за тим, а
1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС.
Милош Минић-Младен, инструктор Покрајинског комитета
КПЈ за Србију при Окружном комитету КПЈ за Ваљево
3
Радивоје Јовановић-Брадоња, члан Главног штаба Србије
4
Аранђеловац
2

Б и сте били у могућности да усавршите старо и стекнете
ново знање о партизанском начину ратовања.
Не слажемо се са вашим ставом према одласку другова М. М.5 и М- Д-в са ваше територије.
Имали смо у виду утицај другова М. М. и М. Д. на народ
вашег краја, али знамо да тај утицај могу да задобију и
други руководиоци својим радом са народом, као пгго је и
случај у низу других крајева.
Имали смо у (Виду мање искуство другова Ј1. С. 7 и А. С.,8
али смо сматрали да и они имају искуства довољног за почетак одреда, а уз то смо мишљења да се другови р а з в и ј а ј у
и да их треба подизати. Перспективе широког развоја
одреда и недСстатка кадрова не обавезују да на вашем терену остану друтови М. М. и М. Д. јер треба полазити од
тога да се <морају стварати нови кадрови кроз борбу, а не
остајати са истима.
Припреме за стварање одреда |схватили смо као краткотрајне и да ће у томе помагати не само М. М. и М. Д. већ
и друг Мл. и Бр. у првом реду, тако да се ни с те стране
не поставља неопходност друтова М. М. и М. Д.
О томе, да би другови М. М. и М. Д. били од велике
користи, ма где отишли да би ти одреди добили њиховим
доласком, а не остали на старом и л и изгубили, нема сумње.
Непознавање терена није препрека, јер, ако другови М. М.
и М. Д. не буду знали тај терен и прилике, знаће га сви
остали у одреду, а да то упознају М. М. и М. Д. н и ј е тако
тешко ни дуготрајно, тако да ће одред самим њиховим саветима у почетку доста добити.
Ми сматрамо да ви поематрате овај случај ускО, са интереса вашег краја, да се односите према кадровима ректашки..
Када би друг Мл. посматрао ствари шире, са интереса читаве парт. орг. у |Орбији и када би друг Бр. посматрао овај
случај не као прииадник вашег к р а ј а већ к а о члан Гл. и
Врх. штаба, мислимо да не би овако мислили. К а д а би ви
водили рачуна о великим губицима и недостатку кадрова,
онда би другачије мислили. Потреба искусних политичких
и војних кадрова није сада у томе да они буду руководиоци
већ васпитачи — руководиоци к о ј и ће брзо подизати младе
другове. Када би ви водили рачуна о томе, да је сваки наш
5
Милорад Милатовић, члан Окружног комитета К П Ј за
Ваљево
Миша Дудић, командант бившег Сувобореког НОП одреда
Лука Спасојевић
8
Андрија Савчић

4 Зборник том I, књ. 4
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члан Партије мобилисани војник који не сме да седи по
страни док траје рат те да према томе треба да тражи сам
да га Партија шаље на рад ма где то било, овда ви не би
тако фамилијарно поступали у овом случају.
Познати су нам губици наших другова услед недовољног осигуравања приликом одласка са ваше територије.
Тешкоће за кретање су све веће, али се ми морамо иробијати! Ми ћемо све уложити да се не понове грешке које су
се код вас чиниле у том правцу, тражимо и тражићемо најсавеснију бригу за наше другове, али потпуног обезбеђења
данас нема ниједан човек, а најмање они који су активни
борци, спремни да положе свој живот за Партију и народ.
Истрата по распаду Сувоборског одреда и догађајима
код вас није окончана. Партија и Врх. штаб још нису рекли
свој суд о томе. Али ми сматрамо да другови М. М. и М. Д.
могу да иду на дужност коју емо им наменили. Уколико ви
мислите да другови М. М. и М. Д. не треба да иду, док се
не донесе суд о томе, онда наведите разлоге за то. Нас интересује да ли су другови М. М. и М. Д. и оетали компромитовани, који се крију, а не раде ништа на вашем терену,
тражили од Партије и Врх. штаба [да им се додели рад и да
ли другови М. М. и М. Д. везују свој рад само за вашу
територију.
,
Ми не само да морамо од вас да узимамо руководиоце,
већ сада вам не можемо слати ни нове. Зато морате мислити
на подизање младих уз већ постојеће.
•
То је, другови, углавном све о вашем писму.
Друг Брадоња треба што пре да дође до нас. Друг Мл.
треба да му помогне у томе. Ишао би преко Ар. [анђеловца].
Шаљемо вам 15.000, само вам скрећемо п а ж њ у на следеће. Такве ствари се праве уз услове највеће конспирације,9 Нико сем вас двојице и неопходво потребних људи,
•везаних непссредно и условно за ту ствар, који се неће (ти
<људи) користити ни за што друго, други не треба да знају
о тој ствари. Тајност те ствари мора да буде апсолутна, а
свуде који морају о томе да з н а ј у треба свакочасовно контролисати и васнитавати у духу конспирације. Само друг
Мл. треба да располаже том ствари, да се с (њом не упознају
ови који ће ићи са вашег терена, а да Мл. прима еамо оне
којима је то апсолутно неопходно, а о онима који су се
* Вероватно се мисли на прављење ф а л с и ф и к о в а н и х легитимација.

тим упознали и отишли одатле треба водити рачуна.
У случају опасиости и ировале те ствари, ире напуштања,
/греба уништити. .

с

СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
пк

БР. 14

,

ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 7 АВГУСТА 1942 ГОД. ЧЛАНУ ГЛАВНОГ ШТАБА ПОВОДОМ НАРЕЂЕЊА ВРХОВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА
И ДВЈ ЗА СТВАРАЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА
СРБИЈЕ1
За Бр.2
7 VIII 1942
Драги друже,
Као што ти је познато, Врх. [овни] пгтаб нам је поставио као хитни задатак стварање и функционисање Гл.
штаба за Србију. Зато је први корак у том правцу да ти
што пре дођеш овамо. Ти дај упутства друговима за стварање Сув.[оборског] одреда и помози ИЈУГ, Д О К С И тамо, али
то те не може задржавати да дуже останеш тамо гДе сиг
јер постоје и мноти други проблеми који чекају решење.
0 самом твом доласку овако. Пребацио би се до Ар.[анђеловачког] одреда 3 кроз недељу дана — не раније. Ко; манданту одреда би рекао да си ти „Слободан" и да тражиш
Црног.4 Црни би те онда даље пребацио ,до нас.
Пошто ћеш један део пута ићи возом — главна пруга
— то је важно да имаш добре исттраве и објаву за |воз. Ако
немаш добре исправе, онда нам цгго пре пошаљи своје две
фотографије и чекај да ти пошаљемо исправе и објаву.
1

Препис оригинала, писан на машини, налази се у архиви ЦК
СКС под бр. 1901.
1
Радивоје Ј о в а н о в и ћ - Б р а д о њ а
" Мисли се на Први шумадиски НОП одред.
* Станислав Сремчевић, народни херој, ч л а н ПК К П Ј за Србију
и
секретар Окружног комитета К П Ј за Аранђеловац. Погинуо у Б е о ^Раду 1943 год. у борби са агентима С п е ц и ј а л н е полиције. I
4*
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Објаву немој попуњавати, већ ћеш је попунити на оној станици на коју ће Те одвести другови из Ар. [анђеловца].
Нама би те лредао курир из Ар.
Ако си пак набавио добре 'исправе, и ако имаш објаву
за путовање празну, нопопуњену да би је попунио пред полазак воза. Напр. објаву од Ваљева за Бгд. преко Младеновца, снда крени, али и тада рреко Ар. и са њиховим куриром од Ар. до нас.
Слушаш ли вести „Слободне Југоелавије"?
Другарски поздрав
пк

БР. 15
НАРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
ОД 8 АВГУСТА 1942 ГОД. О ИМЕНОВАЊУ ПОЛИТИЧКОГ
КОМЕСАРА ЈАСТРЕБАЧКОГ НОП ОДРЕДА1
ГЛАВНИ Ш Т А Б
НАР. ОСЛ. ПАРТИЗ. ОДРЕДА ЗА
СРБИЈУ

Другу Гојку2

8 VIII 1942
Положај

Драги друже,
Примили смо твој извештај о разбијаању Космајског
одреда. Другови, преко којих смо ухватили везу с тобом,
сбавестили су нас да си одмах сто доласку у место, где
се сада налазиш, тражио везу, те да си у том смислу писао
једно писмо које ми нисмо добили, али ћемо га накнадно
добити.
Из твога уЈзвештаја и из изјава неких партизана из
твог одреда видимо да се је одред јуначки борио, али да је
подлегао огромној премоћи непријатеља, изгубивши око
30 другова,.
1

Оригинал се н а л а з и у архиви ЦК СКС под бр. 1889.
Ђорђс Јовановић, к њ и ж е в н и к из Београда. Погинуо јула 1943
тод., од четничке заседе у селу Слатини, Космајски срез, као комесар
Космајског НОП одреда.
г

Главни ш т а б за Србију решио је ,да те лошаље у Јастребачки одред за политксмесара тог одреда. 3 Уз оомоћ там о ш њ и х другова рнабди се са потребним исправама па се
т т о пре јпребаци у Јастребачки одред. У вези са 1потребом
искуснијих другова у овом одреду, твој пут треба да буде
ЦЈТО пре организован.
Надамо се да ће твоје искуство добро послужити Ј а стребачком одреду и да ћеш ти умети да га искористиш.
Чим будеш стигао у одред и чим се будеш упознао са п р и ликама тамо, пошаљи нам извештај и предлоге ш т а треба
предузети.
С другарским поздравом
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
ГЛАВНИ
ШТАБ
Н. О. П. О.
ЗА СРБИЈУ

БР. 16
НАРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
ОД 10 АВГУСТА 1942 ГОД. ШТАБОВИМА НОП ОДРЕДА
У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ ЗА СТВАРАЊЕ УДАРНИХ ЧЕТА
И ПРЕЛАЗ НА ПАРТИЗАНСКИ НАЧИН РАТОВАЊА 1
10 VIII 1942
ГЛАВНИ ШТАБ
НАР. ОСЛ. ПАРТИЗ. ОДРЕДА
ЗА СРБИЈУ

ШТАБОВИМА НАР. ОСЛ. ПАРТИЗ. ОДРЕДА
У ИСТОЧНОЈ С Р Б И Ј И
Положаји
Драги другови,
Дошли смо до ваших извештаја и видели смо са какви;м
се тешкоћама боре ваши одреди. Све ове тешкоће долазе
углавном од тога што непријатељ (примешује данас код вас
3
У ово <време, па и касније, Ђорђе Јовановић није долазио на
Јастребац, нити је био политички комесар Јастребачког НОП одреда.
1
Оригинал, без потписа, налази се у архиви ЦК СКС под
бр. 1517.

такткку коју до данас није примењивао, а што ви нисте
променили начик вођења акција који би уснешно паралисао непријатеља у његовој новој тактици.
Да видимо шта непријатељ предузима у циљу да вас
уништи и како се ви борите против (њега.
I

1) Да уништи наше одреде, непријатељ-окупатор и њетове слуге преду1зимају потере за нашим одредима у облику
казнених експедиција, где употребљавају читаве дивизије.
Ове експедиције нису се показале ефикасне и наши одреди
нису скоро нигде страдали од ових експедиција. Једина
добит за непријатеља од ових експедиција била је што је
Он извршио терор над народом и унео страх међу сељаке.
Ово се завршило тиме што су експедиције морале да се
врате, а наши одреди су продужили даље но старом да
воде акције.
Неуспех казнених експедиција натерао је непријатеља
да за казненим експедицијама оставља мање трупе четничк и х банди и то по свим селима, које није повлачио после
завршене експедиције. Н>ихов задатак је да држе све прилазе селу, да живе у селима на рачун народа, да врше терор
и да примвравају сељаке да воде борбу против нас, организујући их у сеоске страже. Држањем ирилаза селима они
имају 1за циљ да наше одреде прикују ,за планине и да одвајањем партизана од народа отежају исхрану нашим
одредима.
2) Видимо какав је задатак непријатељ себи поставио
и са каквим га је циљем поставио. Сада да видимо какав
се задатак поставља (пред наше одреде.
Задатак наших одреда мора бити да потпуно онемотуће непријатеља у његовим циљевима. То значи да наши
одреди треба да разбијају, уништавају, терају из села све
четничке банде. То значи да наши одреди не смеју седети
по (планинским гребенима док четничко-недићевске банде
седе у свим селима око планине. То значи да ове банде
треба свакодневно иападати, унипггавати их и натерати их
да напусте села. Да бисте ово постигли, морате из основа
променити досадашњи начин вођења акција. Треба стварно
да пређете на прави партизански начин ратовања, који ви
још до данас не рримењујете, а што Ћете видети из анализе неколико примера ваших акција из последњИх дана.
а) Н. (ишавски] одред између осталих акција водио је
и акцију еа истеривање четничких банди из села Бабин

%ал—Тијовац. Наши другови услели су по цену великих
тубитака да з а у з м у ова села. Из ове борбе могу се видети
основне грешке које праве ваши штабови жада је у питању
•прави иартизански. начин ратовања. У селу Б. К. 2 четници
су се утврдили. Наши другови направили ,су план за заузимање четничког утврђења. Ово је имало за последицу да
се је морала примити д у ж а борба која се претворила у
фронталну борбу за заузимање села. Тек после д у ж е борбе,
у којој су н а ш и другови морали утрошити већу количину
"муниције, дати неколико жртава, освојено је село и истерани су (четници. Непријатељ .се извукао остављајући доста
велику количину материјала. Шта се је постигло? Село је
заузето. Д е п р и ј а т е љ је побегао и извукао главнину. Је ли
иостигнут циљ? Није. Д с т е ове банде сутрадан ће поново
доћи у ово село и л и у неко суседно. Ш т а је требало радити
у овом случају? Д р е свега, непрепоручљиво је уопште да
се воде борбе за заузиМање утврђења, 'када је у питању
Село, које ми нећемо држати. Али, ако је то већ предузето,
ОНда је напад требало тако организоват>и да банде не
умакну из села. То се је могло учинити опкољавањем села
'или намештањем добрих заседа на гтаје би се непријатељ
натерао да налети. Са две и л и три стране отвараш ватру,
а друга страна ћути и чека непријатеља да наиђе. Оваквих
заседа могло се даље наместити у неколико праваца у ко•јима би непријатељ могао да наиђе. Ове заседе могу д р ж а т и
и тројке.
б) Одред Ј. [астребачки], односно његова чета налази се
на планини у логору. На овом месту остаје 25 дана. Непријатељ дознаје за место логора, долази ноћу и у зору изненада напада логор, наноси чети тубитке и плени в а ж а н материјал, међу којим и одредс!ку архиву. ; У чему је трешка?
Чета није смела да лоторује 25 дана. Д е п р и ј а т е љ није смео
да Дође неопажен на 10 метара од логора. Значи да другови
кису имали никакво обезбеђење, већ су распојаСано спавали у логору. 3
3) Из 'овога излази, друГови, да ви још увек не примењујете партизански начин ратовања и не искоришћујете
"мнстобројне могућности за његову примену. Ви морате
2

Бабин К а л
Реч је о Великојастребачкој чети Јастребачког НОП одреда,
хоја се налазила на месту зв. Три Сестрице. Имала је око 40 бораца,
од којих је један део био болестан. К р а ј е м јула напали су је четници
Драже Михаиловића из Рибарске Б а њ е и Бугари из Велике Плане.
На страни партизана погинули су Ж и в к а Мићић и Момчило Аранђеловић. Непријатељ је запленио само две пушке. Чета није логоРовала 25 већ 15 дана.
а

акције подесити тако да, не прихватајући никакву фронталну борбу, нападате непријатеља у свим местима узнемирујући га сваки час на најоЈсетљивијим тачкама, наносећи
му губитке на сваком месту,, а да сами немате никаквих
ж,ртава. Да биете ов'о постигли, м'орате бити врло нокретљиви, морате имати добра обавештења где се непријатељ
креће, те му постављатИ заседе. Мањим групама, које се
крећу по терену, морате заказивати када треба и где треба
да се враћају. Оне морају имати знаке распознавања, да се
ће деси да се наше групе сукобе 1између себе. У Јсвом покрету
^греба да кидате све телефонске линије. Зато свака група
треба да буде опремљена секиром и клештима и другим потребним справама. Треба наилазити на ж. станице, отварати
ватру или упадати у њих, разарати постројења и пленити
материјал, убијати о1кунаторске војнике који ч у в а ј у станице, као и четничке банде.
На овај начин в)и ћете постићи главни свбј Циљ. Натераћете непријатеља да све ове четиичке банде п р и к у ј е на
чување саобраћајних линИја, унећете страх и узнемирено!ст
у њих, а они неће моћи да вас гоне и'о шуми или да вас држе
блокргране. Једно и основно, морате се појављивати свуда,
вешто и брзо деловати користећи се лукавствима, што ће
непријатеље доводити у забуну. Све ће ово имати за последицу да ће се потпуно пореметити његов план да блокадом
планина, терором над народом одвоји нас од народа, онемогући нам снабдевање и на к р а ј у окрене народ против нас.
Дакле, не дозволити да нам непријатељ натури оно што он
хоће (да нас п р и к у ј е на један отраничен простор и да нам
наметне фронталну борбу), већ га натерати да он прими оно
што ми хоћемо.
Опстанак наших одреда и њихово успешно деловање
зависиће од тога да ли ће ваши одреди водити такве а к ц и ј е
'које ће стварно бити партизанске.
Не сумњамо у то да је једногодишња борба п р у ж и л а
толико ис(куства нашим партизанима да су они сасвим способни за извођење оваквиХ акција.
4) Овакав начин акција не значи учинити оио што је
учинио наш 0.[зренс1ки] одред, — п о д е л и т и одред у 4 дела,
који Се упуте у разне правце без нарочито одређених конкретних задатака и, што је најгоре, без везе са штабом и
другим деловима одреда. Овакав начин разбијања одреда у
групе значи корак ка растурању одреда.
5) Наређујемо штабовима одреда да одмах створе од
одабраних другова из целог одреда ударне чете, које ће
моћи да се успешно супротставе и већој непријатељској

снази уколико на њу наиђу у свом (кретању и пробијању по
терену. Али стварање ових ударних чета не сме ослабити
друге чете у квалитету људства тако да оне не буду способне за акцију. О овоме строго водите рачуна.
II
Поред овог основног задатка потпуног преоријентирања
на партизански начин ратовања има неколико главних проблема који се морају брзо решити у ваншм одредима, који
условљавају партизански нач^ин ратовања.
1) Морате реорганизовати своје економмје одреда, довести на та места најодговорније људе, који ће умети да
'организују исхрану наших бораца, који ће умети уз помоћ
позадине да набаве обућу, одело и друге потребе за наше
борце. За чете које праве дуже покрете мора се спремити
резервна храна за неколико дана.
Случај К. [укавичког] одреда не сме се никако поновити. Овај одред у једном свом маршу загубио је 12 другова
који су за време марша силазили у села по храну, а одред
је продужио пут услед наметнуте му борбе.
2) Морате увести гвоздену дисциплИну код наших
бораца у четама у извршењу поверених им задатака.
3) У вези са друтовима из позадине морају наши штабови пре(дузети мере за освежавање наших одреда новим
борцима из позадине.
4) Сви штабови морају предузети хитне мере за подизање морала наших бораца да би се спречиле нездраве појаве дезертирања и издајничког држања пред непријатељем.
Ово долази отуда пгго штабови одреда, а нарочито
политкомеоари у одредима, као и остали политички одговорни другови мало раде на подизању политичког нивоа
наших бораца, због чега наши партизани немају јасну перСпективу успешног завршетка наше нар. осл. борбе и немиНовне пропасти, и поред привремених успеха, Хитлерове
ратне машине која ће се сурвати под притиском савезничких снага на челу са СССР-ом и народно-ослободилачких
покрета поробљених земаља Европе.
Политкомесари морају добро пренети на партизане линију народно-ослободилачке борбе и не смеју дозволити .да
наши партизани наседају ономе пгго хоће окупатор и његове слуге, да скрену нар. осл. борбу на класну борбу или
издају нар. осл. борбе. У првом случају ово раде Недић,

•ЉотИћ, Аћимовић и окупатор, а у другом случају Дража
Михаиловић уз благонаклоност и помоћ окупатора у Србији,
а уз отворену сарадњу са њим у Црној Гори, Босни, Херцеговини.
Овај задатак може се успеншо извршити ако се у одредима организују добре агитационо-пропагандистичке групе,
које ће на оенову директивно-пропаганднот материјала организовати широки политички рад међу партизанима. Наши
другови партизани треба да имају свакодневне вести наше
радио-станице „Слободна Југославија", нарочито извештаје
о борбама које даје наш Врховни штаб.
5) Одреди морају разобличавати пред народом циљеве
окупатора и његових слуту пружајући народу доказе да
само уз активни отпор целог народа и партизана народ
може да (се спасе од пљачке и уништења.
У овом правцу треба неујморно говорити народу на
зборовима, конференцијама, треба писати летке и широко
делити расположиви пропашндни материјал. Агитационопропагандне групе треба да организују технику за умножавање ових материјала.
6) Да би смо вам могли пружити што већу помоћ, тражимо од свих штабова да нам у својим извештајима шаљу
подробне податке о свим акцијама. Ове извештаје шаљите
за сада путем којим добијете и ово наше писмо, док не успоставимо директну везу.
Од тога, колико ће ваши штабови увидети своје основне
недостатке и бити способни да их енергично отклоне улаж у ћ и све од себе, зависи да ли ћете успети да очувате ваше
одреде, да их ојачате и да успешно тародужите акције које
ће довести до наше победе.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

С другарским поздравом
ЗА
Г. Ш. Н. О. П. О. ЗА С Р Б И Ј У
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БР. 17
ЦИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 10 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ
ЗА ЛЕСКОВАЦ О ПРИМЕНР1 ПАРТИЗАНСКЕ ТАКТИКЕ
У БОРБИ ПРОТИВ ОКУПАТОРА1
ОК-у 2.2
10 августа 1942 г.
Драги другови,
У вези са вашом конкретном ситуацијом нужно је подвући следеће карактеристичне чињенице.
1) Казнена експедиција има за циљ да уништи партизане одвајајући народ од партизана путем свирепог терора.
2) Непријатељ се уверио да су му све досадашње ка•знене мере пропале јер је народ помогао партизане и зато
он сада мења тактик-у. Непријатељ сада поседа села око
планине да би на тај начин онемогућио исхрану партизана
и сваку везу са селима.
3) Садашња експедиЦија на челу са Аћимовићем 3 је
карактеристична ио томе што се види колико је непријатељ
•слаб и осетљив на ваше акције те је приморан да се служи
најподлијим средствима да би поколебао, преварио и застрашио народ нашег ираја (леци, обећања, уцене, претње бугарском окупацијом, издржавање казнених трупа, сеоске
•страже, паљевине, стрељања и прогони у конц. логоре).
4) Непријатељу је стало да по сваку цену опљачка
жетву и да заведе ропски систем у овоме крају, а то не
може да учини све дотле док постоје парТизанске акције.
5) Непријатељ се у спровођењу свога злочиначког
плана ослања поред својих оружаних снага на домаће шпијуне и петоколонаше, на колебљивце који му из страха
помажу, и на дражиновце који му свесно и активно помажу.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС
под бр. 8554.
2
Окружни комитет КПЈ за Лесковац
* У току лета 1942 год. Недићев министар Аћимовић организовао
је казнену експедицију, која је бројала око 10.000 војника, против
паршзанских одреда у Србији, у циљу њихове ликвидације. Она је
прво почела са „чишћењем" Космаја, а затим и осталих упоришта
НОП у Србији — Озрена, Сврљига, Јастрепца, Расине, Топлице,
Пасјаче, Јабланице и Кукавице. Аћимовићев подухват није постигао
очекиване резултате.

Непријатељ настоји да читаву борбу скрене на пут братоубилачке борбе — на пут грађанског рата — на пут класне
борбе, тврдећи да је наша нар. оелободилачка борба само
борба комуниста за власт, желећи на тај начин да нас политички што више 'изолује од народа.
Ради тога, узимајући у обзир све околности и јасну
перспективу наше нар. осл. борбе (која ће се ширити и
јачати све док постоји окупатор, без обзира на мере непријатеља и наше жртве), потребно је у овој ситуацији предузети
следеће конкретне мере.
1) Објашњавати народу намере непријатеља, његове
методе рада, елементе на које се ослања, и потпуно разобличити не само Аћимов'ића и његове крупне и ситне
помагаче већ јасно указати народу пут како ће се одупрети
терору и наставити активну борбу против окупатора и његових слугу.
2) Потребно је уочити како се према тој ситуациј и
односе остале политичке групе а нарочито пазити на дражиновце који ће покушати да читаву ситуаЦију искористе у
своју корист и у корист окупатора а против нар. осл. борбе.
3) Наши партизански одреди на промењену тактику
непријатеља морају одмах одговорити својом променом
тактике. Проучивши нову тактику непријатеља поседања
села, стварања заседа и вршења разних притисака на сел>аке, наши партизани морају стварно прећи на партизански начин ратовања, на сталне покрете, на изненадне препаде на непријатеља и његове комуникације, на стварање
вештих и честих заседа непријатељу, да се служе лукавством и новим препадима тамо где је неиријатељ најслабији
и где се најмање нада. Не дозволити непријатељу да сазнаје
бројно стање, наоружање, правац кретања и биваковање
партизана. Не ударати на утврђена села, већ натерати непријатеља да прими борбу ван села, намамити их својим
вештим маневром Ка планини. Уништавати мање снаге непријатеља и истовремено вршити акције на више страна да
би се непријатељ збунио. На та.ј начин наши ће партизани
онемогућити непријатеља да поседањем села терорише и
пљачка народ и изолује га од партизана. У том смислу
имате писмо Главног штаба за чије извршење мора да се
заложи читава партиска организација како у одреду тако
и у позадини.
4) Потребно је вршити размену искустава, створити
чврсте пунктове у бази, појачати обавештајну службу,
развити највећу будност, дисциплину и иницијативу. По-

•требно је плански радити и такмичити се у борби против
"окупатора и његових слугу.
5) Треба народу објашњавати политичку и војну ситуацију и у земљи и у свету и указивати ка перспективу наше
даље борбе. Доследно спроводити линију народно-ослободилачке борбе, борити се против скретања и изазивача брато•убилачке борбе и грађанског рата. Стварати и јачати
јединство нар. осл. борбе и указивати на успешност органи•
зоване борбе коју не може сузбити, а још мање уништити
окупатор и његове слуге.
6) Појачати агитацију и пропаганду (усмену и писмену),
борити се против панике и капитулантског духа пред непријатељем. Залагати се за активан отпор и организовати
та, и одмах и правилно реагирати на све мере окупатора и
његових слугу.
7) Разобличавати садашњу политичку и војну акцију
Аћимовића и тако окупл>ати све родољубиве елементе око
Нар. осл. борбе а против издајничког рада Недића, Аћимовића и др.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав,
пк

БР. 18
^ЗВЕШТАЈ ИНСТРУКТОРА ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 11 АВГУСТА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ О ПРИПРЕМАМА ЗА ОБНАВЉАЊЕ СУВОБОРСКОГ НОП ОДРЕДА1
За П. К.
11-УШ-42
Драги другови,
Одговарамо вам на ваше писмо од 7-У1И-42 г.2 следеће:
1) Припреме за одред су се одужиле и формирање одреда пашће почетком септембра. Досадашње припреме дају
да предвидимо да за почетак неће бити велики број бораца
1
2

Оригинал, писан руком, налази се у архиви ЦК СКС.
Види док. бр. 13.

из овога к,раја. Утолико ће бити потребније да нас ломогнете'
са извесним бројем људства. Ви људе припремите, па ћемонепгго пребацити преко „Ар." 3 а нешто преко „В". 4
2) Доставићемо своја искуства у најкраћем року.
3) За другове М. М.6 и М. Д.6 можемо да кажемо да ће
са њима овај крај и овај део Зап. Србије изгубити много. Ми
смо на то питање гледали из перспектива у Западној Срђији, што смо нарочито подвукли у нашем прошлом писму. 7
Ви на то питање гледате из перспектива прилика у Србији,
које боље познајете него ми, па је сасвим цриродно да је и
да треба да буде ваше гледиште правилније. Ми смо само
учинили оне примедбе у прошлом писму у тежњи да се
донесе што правилније решење по овоме питању.
Само никако се са вама не би могли да сложимо у погледу ваших закључака о мотивима који су нас руководили
да заузмемо онакав став по питању М. М. и М. Д. који вам
је познат из нашега прошлог писма. Не болујемо ми од те
бољКе која се зове фамилијарност и чуди нас и интересује
нас на основу чега сте закључили да је у нашем ставу
дошла до изражаја фамилијарност према друговима.
4) Свесни смо ми, друтови, да се ми налазимо у рату и
да је сваки члан Партије мобилисани војник и да нико не
сме да седи. И баш другови М. М. и М. Д. не седе већ упркос
свих опасности извршују све задатке који су им били постављени и који се постављају. То исто важи и за остале
другове који су у илегалности а ми смо успоставили са
њима везу. Друг Мл. 8 у једном ранијем писму писао вам је
да сва тежина рада око припрема за формирање одреда,
због још несавладане слабости парт. организације, пала је
баш на другове илегалце и тражио је да се не пребацују у
I шумад. одред као што сте ви првобитно дали директиву
са ваше стране.
5) Ви поново тражите да наведемо разлоге ако мислимо
да друтови М. М. и М. Д. не би требали да иду на своју
дужност (не знамо какву) док се не оконча исграга око
одреда. Ми на то можемо одговорити само то да Партија у
ове другове може имати потпуно поверење за дужности за
које они имају способности, без обзира на исход истраге.
Ми смо раније навели разлоге због Којих смо били мишљења
3

Аранђеловац
Ваљево
Милорад Милатовић
° Миша Дудић
7
Види док. бр. 11.
8
Милош Минић-Младен
4

6

да другови М. М. и М. Д. остану на овом терену, а при томе
нисмо мислили никако на исход истраге.
6) Ми нисмо узимали као разлог опасности које су скопчане са кретањем наших другова јер та опасност не м о ж е
бити већа него пгто је опасност која им овде прети, где
непријатељ за њима трага и где је организовао специјалну
обавештајну службу да би похватао њих и остале руководеће другове.
Друг. поздрав
С. Ф. — С. Н.!
1

Мл.

БР. 19
УПУТСТВО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 11 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА КРУШЕВАЦ О РАДУ РАСИНСКОГ НОП
ОДРЕДА1
ОК-у КШ.
11 VIII 1942
[. .

Драги другови,

1) Са Бугарима новоприспелим учините све да се повежете. Потрудите се да дознате где је отпутовала она бугарска јединица. Зашто нисте предвидели да се ово може десити, па да уговорите како ће да вам се јаве? Ми смо вам
прошли пут писали како треба са њима радити, те сада у
том погледу немамо ништа да додамо.
2) У вези са изгледима на долазак Немаца будите обазриви и обавештени. Са одредом будите у сталној вези,
тако да га на време обавестите о намерама непријател>а.
3) Саопштите штабу вашег одреда да редовно шаље
извештаје за Главни штаб како би могли да их достављамо
Гл. штабу.
У вези са одредом и његовим акцијама мислимо да треба
Да буде у сталној офанзиви и то на свом терену. За случај
да непријатељ навали са већом снагом нека припреми от' ступницу. Можда не би било лоше да се пребаци мало и ка
Јухору, али за ово треба да му обезбедите пунктове на
овој страни Мораве. Баш одред имао је неке губитке, као
1

Оригинал у архиви ЦК СКС.

што смо сбавештени са друге стране, а ви нам ништа не
пишете о томе. 2
4) Како се зове нудиља у вашем одреду? Је ли то
Савка? 3 Ми смо обавештени да је пала и да се налази у
н. [ишком] логору? Јавите шта је од овога истина.
5) Да би средили рад и направили чврсту организацију
у вашем округу морате много труда уложити. Не смете пропустити ниједан састанак. Морате предвидети све укапред
тако да се рад одвија по једном плану где сваки друг ради
свој посао без застоја. Схватите другови ово као најозбиљније, јер су прилике данас такве да најмања грешка може
скупо да нас стаје.
6) Ваше руководство мораће да се попуни тим пре што
друг Бр. 4 иде на другу дужност ,и напушта ваш крај. Ми
ћемо вам сигурно неког послати, а идући пут ћемо вам рећи
да ли да уђе омладинац5 у ОК. То је, иначе, сасвим правилно, само хоћемо да од вас добијемо мало јаснију карактеристику о њему.
7) Друт Жар. (Будн^), 6 кад буде дошао, не треба да се
шета по граду, јер га могу препознати, пошто је био у одреду и неки га познају.
8) Друг Бр. [ка] нека остане тамо код вас, пошто се у
Н. [ишу] нешто компликовало у вези са падом неке архиве
•у Јастр. одреду. 7 Извуците поуке за вас у овоме. Нека штаб
одреда пази како носи архиву. Ово исто важи и за вас саме.
Пазите како чувате своју архиву. Јастрепчани су били изненађени од непријатеља у самом логору. Ово је за највећу
осуду.
9) Учините све да другове снабдете обућом. Никако не
заборавите.
10) Шаљемо вам 25.000 динара.
С другарским поздравом
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!
ПК
8

Односи се на губитке Расинског НОП одреда у јуну 1942 год.,
када су погинула 3 партизана у борби против Бугара.
3
Савка Вујовић
* Недељко К а р а и ч и ћ - Б р к а , секретар Окружног комитета К П Ј
за К р у ш е в а ц
5
Слободан Глигоријевић-Ајга
" Глигорије Д и к л и ћ - Ж а р к о , члан ОК К П Ј за Крушевац. Погинуо 1943 год., у борби са бугарском полицијом у Крушевцу.
7
Великојастребачка чета Јастребачког НОП одреда била је
изненађена од Бугара и четника на Јастрепцу, али је успела да се
извуче; погинули су само један друг и једна другарица. Архива чете
није заплењена. Види докуменат бр. 16.

БР. 20
ДИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 14 АВГУСТА 1942 ГОД. ЧЛАНУ ГЛАВНОГ ШТАБА
НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ИЗВЕШТАЈА О
СТАЊУ НОП ОДРЕДА У ШУМАДИЈИ1
14 VIII 1942
Другу Бр.

2

Драги друже,
Примио сам твоје писмо од 11 VIII 1942.3
За твој пут до Ар. [анђеловца] мислимо да ћеш добро
организовати, дођи до њиховог одреда. Требао би да прегледаш I шумадиски одред и да поднесеш извештај Гл.
штабу. У одреду се немој задржавати, већ тражи од другова
да те одмах пребаце у „позадину" и предају другу „Црном", 4
О чему смо им ми писали, а код „Црног" ћеш сачекати документа (пошто нам пошаље фотографије) и објаву за пут.
Значи, чим стигнеш до друга „Црног", реци да нас Обавести
0 томе да би ми онда предузели потребке мере за твоје
Даље пребацивање. Не знам да ли имаш прилике да слушаш
„Сл. Југославију". Наши одлично стоје у Централној и Ј у ж ној Босни, Хрватској, Далмацији, Словенији. I пролетерска
бригада је ослободила Ливно, а III Прозор.
Код нас на југу доста је тешко стање. Ти одреди су
издржали најмање 5 добро организованих експедиција.
Сада Аћимовић лично руководи „чишћењем". 5 Помажу им
свесрдно Дражини бандити.
Тражи усмени извештај од садашњег команданта I
шумадиског одреда о томе с којим је снагама остао на терену
'после одласка главнине њиховог одреда.
,
Другарски те поздравл>а
Мих.°

1

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС.
Радивоје Јовановић-Брадоња
Редакција не располаже овим писмом.
4
Станислав Сремчевић
5
Види док. бр. 17 примедбу бр. 3.
° Благоје Нешковић-Михајло
2

3

5 Зборник том I, књ. 4

БР. 21
НАРЕЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ
ОД 14 АВГУСТА 1942 ГОД. ШТАБУ ПРВОГ ШУМАДИСКОГ НОП ОДРЕДА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ" ЗА ПОЈАЧАЊЕ АКЦИЈА ПРОТИВ НЕПРИЈАТЕЉСКИХ
СНАГА 1
ГЛАВНИ ШТАБ
НАР. ОСЛ. ПАРТИЗ. ОДРЕДА
ЗА СРБИЈУ

14 VIII 1942

ШТАБУ I ШУМАДИСКОГ Н. О. П. О. „МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ" 2
(команданту другу Лаб. 3 )
Положај
Драги другови,
Од поновног вашег формирања немамо никакав извеш т а ј од вашег штаба о стању вашег одреда ни о акцијама
к о ј е одред води.
За десет дана обићи ће вас један од наших чланова, па
ћете с њим моћи да направите план за даље ваше акције.
Држећи се основне директиве да одред изводи онакве
акције, какве му прилике дозвољавају, требало би у овом
моменту да почнете са мало ж и в љ и м акцијама, како би
обратили п а ж њ у непријатеља, који је све своје снаге концентрисао у Југоисточној Србији у циљу да уништи н а ш е
одреде у том к р а ј у .
Нека нам друг командант пошаље опширан извештај о
раду и акцијама дела одреда који је остао после одласка
главнине ваших снага у Санџак — Босну, јер наш штаб не
Зна још до данас Које су снаге биле остављене на терену и
Шта је са њима било.
1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 1603.
Милан Благојевић, народни херој, учесник шпанског грађанског рата, командант Првог шумадиског НОП одреда. Ноћу између
27 и 28 октобра 1941 год., у Ужичкој Пожеги, мучки га убили четници
Драже Михаиловића. (Види Зборник том I, књ. 1, док. бо. 68, 69, 70
и 72.)
' Милорад Лабудовић-Лабуд. Погинуо фебруара 1943 год., у Б а рошевцу, у борби против љотићеваца.
2

Шаљите иам редовно извештаје о стању у одреду (људсгво, наоружање и сл.) нотписане од команданта и политкомесара одреда и то за сада путем којим сте добили ово
писмо.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

С другарским поздравом
ГЛАВНИ Ш Т А Б Н. О. П. О. ЗА С Р Б И Ј У

БР. 22
ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 18 АВГУСТА 1942 ГОД. ПАРТИСКОМ ПОВЕРЕНИШТВУ НИШКЕ ОБЛАСТИ О ЗАДАЦИМА ПАРТИЗАНСКИХ НОП ОДРЕДА1
ПП-у (КОСТА) 2
18 VIII 1942
Драги другови,
Примили смо ваше писмо од 16 VIII 1942,3 писма ОК-а
1, З,4 писмо Љубе, 5 Павке 6 и остали материјал.
У нашем прошлом писму нисмо вам опширно -писали о
проблему ваших одреда, јер смо вам послали писмо Гл.
штаба. 7
Треба да вам буде јасно да не постоји никаквих супротности између та два писма о оцени ваше ситуације и начину
решења те ваше тешке ситуације. Ми смо се задржали на
политичко-организационој страни, док је штаб писао о
војној.
Мада нам ви пишете врло непотпуно о вашој ситуацији
и приликама, мада поједина ваша војна и политичка руко1
Оригинал, писан на машини, н а л а з и се у архиви ЦК СКС
под бр. 830.
2
Драги Стаменковић
3
Р е д а к ц и ј а не располаже овим писмом.
4
Односи се на о к р у ж н е комитете К Л Ј за Н и ш и З а ј е ч а р .
" Добривоје Радосављевић-Боби
6
Михајло Туртић
7
Види док. бр. 16.

водства решавају проблеме под притиском околности, а не
по напред утврђеном плану, а вас о томе само обично накћадно обавесте (случај Чиче, 8 Баб. одреда 9 итд.), ми ипак
имамо јасну слику о вашој ситуацији војној и политичкој,
али ми примећујемо да ви површно читате наша писма као
и материјале које вам шаљемо.
Потпуно смо имали у виду све ово, о чему пишете, о
вашој ситуацији. Ми је оцењујемо као тешку. Али ми никако не мислимо да спаса треба тражити у отварању друТог фронта и у појачању одреда у другим деловима Србије,
као што ви то мислите. Цела ваша оцена се своди на једно.
Узрок ваше тешке ситуације је велика концентрациј а неПријатеља и слабост наших одреда. Према томе ви закључујете да је потребно било да се смање снаге непријатеља,
било да се наше снаге увећају, да би се спасли наши одреди.
А то може бити само ако се створи други фронт или ако се
*појачају одреди у Србији.
Такав ваш став је потпуно погрешан. Он је у основи
пстрешан што ви не видите и нећете да тражите излаза у
својим сспственим могућностима већ гледате на други
фронт, јер свако тако може да очекује помоћи од другог
фронта, што се може и десити, али и тада се не би радило
о помоћи за спасавање постојећег одреда, већ за прелажење
на устаничке форме борбе, а ми сада тражимо и морамо
'пронаћи начрш за одржање наших одреда под овим и оваквим условима и при оваквој несразмери снага, и то учинити на бази процене садашњег стања и проналажења одговарајућих мера, јер данас одржати одред значи исто што
^је прошле године значио устанак у локалним размерама.
То треба да вам буде јасно и да не упоређујете механички
прошлогодишњу и овотодишњу ситуацију и могућности.
Огроман је уепех за даљи ток осл. борбе баш само одржавање ових наших одреда и са њима даље радити на омасовљењу. Погрешно је ако ви мислите да ће акције у друГим крајевима Србије олакшати ваш положај, осим ако не
мислите на устанак. Створен је нов одред у Шумадији. 10
Окупатор и издајници баш сада су бацили све снаге на
њих, а ви ситурно нисте ни осетили олакшање, јер они
имају у локалним сразмерама сада увек јаче снаге. Шта то
'значи? Значи ли да ће они уништити наше одреде и да
*ћемо ми даље седети? Не, и у случају да вам униште неки
8
Десимир Јововић, политички комесар Јастребачког
одреда
° Бабички НОП одред
10
Односи се на Први пгумадиски НОП одред.

НОП

одред одмах морате радити на његовом обнављању од са(мог почетка. Шта значи то, хоћемо ли чекати други фронт?
'Не, већ тражити непрестано начине да сопственим силама
решимо те проблеме.
Е, другови, тако се мора посматрати оцена ситуације
'и наших дужности! Нису крива руководства и парт. орг.,
'није криво невођење или вођење партизанског начина борбе
за тако тешку ситуацију, већ је крива надмоћност непријател>а и друго. Тако ви говорите. Тачно је то, другови, само
утолико уколико хоћете да утврдите тежину положаја, али
није тачно ако тиме хоћете да кажете да нема начина да
се спасу ваши одреди сем отварања другог фронта и уклањања несразмере снага. И у оваквој несразмери морате наћи
добро решење за одржавање и јачање одреда и у том духу
је наше писмо о појачавању политичког рада у самом
одреду, о јачању партиске организације, о покретању чиТаве парт. орг. у помоћ одредима, о појачаном политичком
раду код народа на територији одреда, у том духу је и писмо
Гл. штаба о прелажењу на чисто партизански начин ратовања, што ви још увек и поред писма Гл. штаба нисте схваТили, што нам доказује ваше писмо од 16 VIII 1942. Дакле,
једна је ствар зашто сте у тешкој ситуацији, а друга је
ствар како ћете из ње сада изаћи. А да ли ви можете у
томе успети сада у оеаквој ситуаци-ји? Ми мислимо да мож е т е и ми се слажемо са другом ЈБубом, јер вам ни ми ни
Гл. штаб нисмо ништа друго ни писали већ то што мисли
и друг Љуба, само опширније и свестраније. Ви треба
пажљивије да читате наша писма. Гл. штаб није осудио
свако разбијање одреда на мање групе, већ онакво како је
то учињено зимус у Топлици и сада код Озренаца, тј. капитулантско, без плана, не за очување одреда и повећање њеГове акционе способности, већ формално разбијање одреда
и бежање од борбе с непријатељем. Иначе, јасно је да сам
начин чисто партизанског начина ратовања захтева такво
дељење већих јединица у мање, већ према условима и потребама, с тим да постигну максимум успеха и да се скупе
опет и то с времена на време по плану у веће јединице. Ми
чак мислимо да и Јастрепчани треба то да чине, и када
Гл. штаб пише о стварању ударних чета, онда је мислио на
'стварање мањих јединица које ће имати велики акциони
радијус и велику ударну моћ, што се нарочито односи на
Јастрепчане. Према томе је погрешно ваше мишљење да
Таква директива Гл. штаба није остварљива и да ће она
шкодити угледу Гл. штаба, јер и међу најбољим партизанима има бољих и горих, јачих и слабијих, сви не могу да

издрже подједнаке напоре. Таква ударна чета би била напр.
она што је ишла до Голије. 11 Само је контрадикторно ваше
пиомо, јер в>и час пишете да је сваки партизан ударник а
час да немате способних руководилаца за дељење у мање
јединице и самосталнији рад, јер ми сматрамо да то нису
потпуно самосталне јединице, већ треба да буду самосталне
али чврсто повезане са штабом и међу собом.
Дакле, простудирајте писмо Гл. штаба и поступите по
њему по једном плану што пре. Ту треба још само додати
две ствари: 1) Одреди могу имати базу на планини, али морају сада имати широк и велики акциони радијус и одреди
морају често мењати своје ^базе, у ком смислу треба моби\лисати и ваше и круш. [евачке] парт. [иске] орг. да им припреме упоришта. 2) Седиште базе ваших одреда треба пребацивати (у првом реду на вашим теренима) тамо где нема
концентрација (Зајеч., Кукав., Јабл., Врање, Копаоник и др.).
Зато се никако не слажемо с тим што су Јастрепчани
Остали на својој бази, већ су морали пре доласка експеди1;ије да буду далеко од ње, било преко Топлице или
Копаон. [ика], било чак да су прешли и на Јухор, за што је
могао да им припреми терен ОК Кш.
Дакле, пред нама су сада много тежи и компликованији
'проблеми и ми их морамо решавати.
У вези с оваквом вашом ситуацијом мислимо да поша!л>емо једног друга к вама што пре да види вашу ситуацију
'и да вам помогне. Он би остао 'код вас 10—20 дана. Треба
Да му обезбедите добар и сигуран стан и да нам јавите како
да вам га пошаљемо и на коју адресу. Учините ово одмах
и јавите идућег пута.
Сада о осталом.
Материјале бутарске кемојте преводити нити давати на
коришћење, јер ћете направити збрку у појмовима другова, јер у Буг. је друга ситуација, а друга код нае. Уопште
никакве материјале не смете делити без нашег одобрења
(сем својих, јасно).
Љубина другарица за сада не може да иде к њему.
Склоните је.
Друт Срећко 12 је овде био секретар једне јединице. За
рад, који му поверавате, уз вашу контролу може да буде.
11
Односи се на чету Јастребачког НОП одреда која је била у ш л а
у састав обновљеног Копаоничког НОП одреда.
12
Недељко Божовић, металски радник из Београда, секретар
Месног комитета К П Ј за Ниш. У х в а ћ е н у Београду октобра 1942 год.
и касније стрељан на Бањици.

Брку (А. С.)13 треба искључити из Партије због свих
недостатака и погрешака, упутити га у одред и то одвојено
од другарице. 14
Да ли је сигурна јавка што сте нам је послали у Н. 15 у
вези опасности за Богдана? 16
Умножавајте извештаје Врховнаг штаба (даје их „Сл.
Јутосл.").
Шаљите нам информације о свим догађај има и приликама код вас, конкретне, детаљне. То треба нама и за „Сл.
Југославију".
Чича 17 нека остане у Рас. [инском] одреду када сте га
већ послали.
„У се и у своје кљусе" — другови!
Више организованости и окретности и еластичности у
раду, друтови!
Тако ће вам помоћ са стране бити од користи било
остварењем другог фронта (што треба да се догоди још ове
године, јер постоји уговор о томе између СССР-а и Енглеске) или појачањем наших акција у Србији.
Морате све уложити да збил>а направите заокрет сада
у начину рада партизанских одреда и парт. орг., јер је
огроман значај вашег краја и он иостаје из дана у дан
све већи.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

С другарским поздравом
ПК

13
Александар Симић, члан Окружног комитета К П Ј за Ниш,
а затим члан ОК К П Ј за Зајечар. Стрељали га партизани у Тимоку,
јула 1942 год., због неизвршавања партиских директива, самовољних
поступака и харангирања против руководства ОК.
14
К а д је слао писмо, Покрајински комитет није знао да је
Симић стрељан.
" Ниш
1Л
Василије Б у х а
17
Десимир Јововић

БР. 23
ПИСМО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ
ОД 20 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ ПОВЕРЕНИШТВУ КПЈ ЗА МЛАДЕНОВАЦ О ПРЕБАЦИВАЊУ ДРУГОВА ИЗ БЕОГРАДА У ПРВИ ШУМАДИСКИ НОП
ОДРЕД1
20-УШ-42 г.
0 . [ К Р У Ж Н 0 М ] ПОВ. [ЕРЕНИШТВУ К П Ј ЗА]
МЛАД. [ЕНОВАЦ]
Драги другови,
О.К. Ар. 2 предлаже нам у свом последњем писму од
13 ов. м., да вам јавимо, да ви у свсм срезу ортанизујете
један пункт који би могао да прихвати одједном 30—40
људи, 'које б'и ми послали одавде за одред. Ови људи би се
наоружали на том пункту и тако наоружане одвео би их
цео њихов одред, који би ради овога дошао до самог пункта.
Другови из Ар. [анђеловца] мисле да је ово изводљиво,
пошто, како они имају обавештења, снага реакције се прилично смањила на вашем терену.
Ми се са овим предлогом другова из Ар. [анђеловца]
потпуно слажемо, јер смо и сами слично мислили, али би
га изменили у овоме:
1) Уместо да другови који се наоружани крену сви на
њихов терен са њиховим одредом, остану на вашем терену
као једна чета, која би била привремено под командом
штаба њиховог одреда и која би оперисала на вашем терену.
2) Да другови из Ар. [анђеловца] не шаљу читав одред
за прихватање ове чете, већ да пошаљу једну десетину,
која би ушла у састав ове чете.
3) Да ви заједно са њима одредите једног друга за командира ове чете и политкомесара.
4) Ова чета би била база за стварање вашег самосталног одреда.
5) Уколико би опстанак чете био угрожен на вашем
терену, онда би се повукла у састав одреда.
У циљу што бржег остварења овога плана можете узети
за помоћ друга из Врачарског среза, који ће са наше стране
бити обавештен да прими вашу сарадњу.
1
Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС
под бр. 1869.
2
Окружни комитет КПЈ за Аранђеловац

Другови из Ар. [анђеловца] доћи ће у везу са вама да
би се договорили о извођењу овога нлана. Ако им ми не
стигнемо да пишемо о преиначењу овог њиховог предлога,
о Н да им га ви саопштите.
Поред овога ви треба да радите на томе, да створите
хцто више пунктова на свим правцима излаза из Бгд [Београда] у вашим срезовима, како би ми могли стално и мање
групе људи да шаљемо, које би остале код вас или ишЛе на
терен ар. [анђеловачки].
Посебно би требали да обезбедите прихватилишта за
поједине наше другове, који би били код нас утрожени да
их морамо одмах слати из места, али који не би остали код
вас већ би ишли на разне друге стране на рад.
О овоме нас известите.
За сада треба да шаљете курира сваке недеље, ради
споразумевања око извођења овог нашег и ар. плана.
Мима 3 ће остати до даљњег још код вас.
Другарски поздрав,
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!
ПК

БР. 24
УПУТСТВО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 24 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА КРУШЕВАЦ О ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ РАСИНСКОМ НОП ОДРЕДУ ОД СТРАНЕ ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 1
О.К. КШ. 2

24-УШ-42.

Драги другови,
Примили смо ваша писма од 14 и 21 ов. м.3 као и писма
друга БрКе.4
8
Народни х е р о ј Мирослав Ј о в а н о в и ћ - Т р у л е ж . Погинуо 4 деЦембра 1943 год., у Пријепољу, у борби са Немцима, као политички
комесар Другог батаљона Прве шумадиске НО бригаде.
1
3
3
4

Оригинал, писан на машини, н а л а з и се у архиви ЦК СКС.
О к р у ж н и комитет К П Ј за К р у ш е в а ц
Редакција не располаже овим писмима.
Недељко К а р а и ч и ћ

Како ви, тако и Бр. [ка] пишете о великим потерама,
које се врше поново на Јастрепцу. Наша заједничка брига
данас више но икада мора да буде извући одреде из ове
тешке оитуације и по сваку цену сачувати их. Ми смо се
заједно са Гл. шт. позабавили овим питањем и дошли смо
до извесних закључака на основу којих смо*ми упутили
писма нашим руководствима, шта треба све да предузму,
а Гл. шт. је са своје стране упутио писмо у истом смислу
Шт. одреда. 5
Пошто је стање вашег одреда слично стању осталих
одреда, то овом приликом немамо потребе да вам о овоме
посебно пишемо, већ вам шаљемо копије ових писама из
којих ћете видети како ми и Гл. шт. мислимо шта треба
радити, па према томе спроведите сва ова упутства на ваше
прилике. Немамо потребе да вам подвлачимо да цела
парт. [иска] орг. [анизација] треба да се ангажује да се одреду помогне и да се по сваку цену сачува наша жива снага.
Одржавање наших одреда у оваквим условима значи велики политички и војнички успех за целу Србију, без
обзира на обим акција које изводе наши одреди. Наш Врх.
штаб такође је дао видно место у својим извештајима цреко
„Сл. Југославије" о акцијама одреда на вашем терену. Јуче
је радио Москва дуже говорио на руском језику о акцијама
наших одреда у Србији.
О другим проблемима ваше организације немамо потребе опширније да говоримо. Продужите рад како сте
почели.
Дражу треба систематски разобличавати. Све материјале о овоме делите најшире што можете. Ускоро ће почети
да излази лист, који ће много помоћи да се Дража разобличи.
Сада вам одговарамо на конкретна питања:
2) Секретар парт. орг. у одреду нека остане Миша,° а
као такав он је заменик Чичин. 7
3) Ухапшеног друта покушајте по сваку цену да извучете, само пазите да вас не открију гестаповци и полиција.
4) Све од материјала за умножавање послаћемо.
5) Шаљемо вам 50 хиљада динара да купите цокуле.
Нађите добро склониште за исте, па ћемо вам ми рећи колико ћете послати Топлици, а колико вама да остане. Главно
5
6

Р е д а к ц и ј а не располаже овим писмом.
Миша Годић, заменик политичког комесара

одреда
7

Десимир Јововић

Расинског

НОП

је да не смемо дозволити да нам другови буду боси у овако
тешким 'приликама, без обзира на цене. Ви треба да поја•цате сабирну акцију. Дакле, другови, ставите себи у задатак испуњење до краја пароле „Све за фронт!" — Све за
одржавање и успешно деловање наших другова партизана.
6) Наша је кривица да је дошло до неспоразума са вашим куриром. Ово се неће више десити. Наши ће излазити
сваке суботе без обзира да ли ћете доћи или не.
7) Ставите се у везу са Крал>.[евом] и обавестите га да
је ваш одред на Гочу. Нека га они што пре помогну са своје
стране. Они имају већ добар пункт на Гочу. Нека искористе
присуство вашег одреда и нека изведу свој одред. Ми ћемо
им о овоме писати, али их ви обавестите о овоме.
8) Шаљите нам извештаје о општим приликама у вашем крају (акцијама, терору, пљачки, глади и сл.) да би их
могли достављати „Сл. Југославији" за објављивање.
9) О нападу на Гор.8 направите добар план, па ако процените да може, учините ово.
Прибирајте муницију. На Бугаре пазите и будите обазриви, пошто се тако показују.
Друга омладинца 9 узмите у О.К. испред омладине. Нека
идући пут пошаље извештај преко нас за П.К. Скоја о раду
ваше омладине.
С другарским поздравом
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

П. к.

8
Мисли се на извођење а к ц и ј е на казнени завод у Крушевцу.
Гор. означава ш и ф р у за овај напад.
* Слободан Глигоријевић-Ајга, секретар Окружног комитета
С К О Ј - а за К р у ш е в а ч к и округ

БР. 25
ИЗВЕШТАЈ ЧЛАНА ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА
СРБИЈЕ ОД 26 АВГУСТА 1942 ГОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ
И ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ О
ОБНАВЉАЊУ СУВОБОРСКОГ НОП ОДРЕДА 1
26-уш-42
ГЛАВНОМ ШТАБУ ЗА СРБИЈУ И ПК-у
Драги другови,
Обавили смо овде послове око формирања одреда и
одред ће се иојавити онда, како смо већ јавили. Остало је
нерешено питање састава команде одреда, пошто за њу
имамо на расположењу само друга А. С.2 Са другом Л. С. а
нисмо ухватили везу нити има наде да ће се то у скором
времену постићи, јер је у том правцу урађено све што је
било мотуће. Од осталих другова који улазе у одред, тешко
је наћи и воднике а камоли кога за команду одреда. Једино
још остаје да парт. орг. пошаље у одред некога од својих
руководилаца, па би тако питање команде Сувоборског
одреда било некако решено.
У вези са вашом одлуком о одласку другова М. М.4 и
М. Д. 5 дужност ми је да вам напишем следеће.
И поред вашега мишљења о нашим прошлим одговорима сматрам да је ваша одлука неправилна посматрајући
баш прилике у Југославији и Србији.
Србија је подељена на три географско-политичке целине: Западна Србија, Шумадија и Источна Србија.
Од њих, к а к о ја мислим, Западна Србија има несумњиво највећи значај.
Прво — због централног положаја у Југославији.
Друго —• због офанзиве српске реакције у Босну и
Санџак.
Треће — због тога што је и Дражина база.
Четврто — због могућности брзог дизања устанка.
Источна Србија је важнија за окупатора неголи за српс к у реакциЈу.
1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 1903.
Андрија Савчић
* Лука Спасојевић
* Милорад Милатовић
5
Миша Дудић
2

)

Прво — због Моравске долине.
Друто — због револуционарног утицаја наше борбе у
Цст- Србији на бугарски народ.
Ова друга чињеница свакако да је важна и по нас, али
I зеличина њене важности није ми довољно позната.
Зато сматрам да би Главни штаб направио најбољи маневар јачањем одреда у Западној Србији, тј. да у овој етапи
борбе баш ту падне тежиште његовога рада.
Писали сте да су кадрови у Источној Србији искасапљени и да вам другови М. М. и М. Д. требају тамо.
Вама је добро познато стање у Западној Србији. Познато
вам је да се одласком ових другова испражњује Западна
Србија. И баш због слабости и непостојања парт. орг. у
извесним крајевима Зап. Србије потребни су за одреде способни руководиоци и популарни у масама.
Садашњи рад друга М. М. најбоље то потврђује. Друг
Мл.8 ће то најбоље објаснити.
Зато је потребно да ови другови остану овде, тј. у Зап.
•Србији.
Ваша напомена да се другови кроз борбу изграђују и
тако попуњавају празнине у командном кадру сматрам да
је олако изречена.
Тачно је да се изграђују у борби кадрови, али исто тако
треба неко да их изграђује. Овде таквих људи, после њиховог одласка, нема, пошто ни сам друг А. С. нема тих способности.
Стање у Источној Србији није ми најбоље познато, али
судећи по тамошњим операцијама, губици у командном
кадру ма како да су велики ипак ти одреди и данас имају
сасвим споообне команде. То акције доказују. Без сумње
да потреба за добрим командним кадром увек и свугде постоји, али питање је где је најпотребнија. Јер, ово премеантање није обична већ врло крупна ствар. Последице неће
изостати.
Ви пишете да се овде ради о „фамилијарности". То се не
може примити. Можда постоје неки други разлози осим
ових о којима сам писао и о којима вам сада пишем, а о
њима нам нисте писали, на основу којих би тек могао примити вашу одлуку као правилну.
При томе како сте нам ви досад дали објашњење та
-ОДлука може да се прими само као наређење.
Мислим да кад би бар један од ових другова остао овде,
Да би то било ипак правилније решење.
' Милош Минић-Младен

П. К. је обећао помоћ али она би требала одмах да се
добије за почетак, јер, као што видите, тешкоће су и за
одређивање водника.
Ово сам наиисао, другови, зато да би се ова ствар поново расмотрила и донела што правилнија одлука.
За архиву Гл. штаба раније је уређено и биће донета
за који дан.
Другарски поздрав
Бр. 7

БР. 26
УПУТСТВО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 29 АВГУСТА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ ПОВЕРЕНИШТВУ КПЈ ЗА КРАЉЕВО О ОБНАВЉАЊУ НОП
ОДРЕДА НА ГОЧУ1
29 VIII 1942
О. ПОВ. КЉ.

2

Драти другови,
Примили смо ваше писмо од 27 о. м.3 и остало. Одговарамо вам следеће.
Што се тиче формирања вашег одреда, треба да изведете људе на Гоч. На Гочу нека се држе прикривено док
се формирају. Пошто у одред, како видимо из вашег писма,
иде већина омладинаца, који немају партизанског искуства,
то је опасност да буду нападнути од тих четника око Гоча
и можда у зачетку разбијени. Зато са њима треба послати
одмах неколико старијих другова и све оне другове који се
сада налазе по појединим четничким одредима, а који су
сигурни и добри.
На планину треба изнети што се може више хране да
би је имали у почетку док се формирају, јер села око Гоча
т
1

Радивоје Јовановић-Брадоња

Оригинал, тгисан на машини, н а л а з и се у архиви ЦК СКСОкружно повереништво К П Ј за Краљево
" Р е д а к ц и ј а не располаже овим писмом.
3

су сиромашна, а није згодно, док се не окупе, да они силазеу села за храну. Извођење људи треба почети што пре, да
не буду захваћени купљењем за Немачку. Са акцијама би
почели тек онда када се формирају, и то мањим и ноћу.
За сада је најважније да изаберу најбоља места на Гочу,
где би се окупили и која би им била логори. Треба добро
пазити да ови лотори не буду слични онима који су правл,ени прошле године, јер услед опасности да не буду откривени, они ове логоре треба да мењају скоро свакодневно.
У свим околним селима треба да организујете добре пунктове на које би другови долазили и узимали оно што им ви
шаљете. Код Риж.4 треба да буде неки од наших добрих
другова који би им служио за обавештења и преко кога
би ви држали везу са одредом. Овај друг мора бити строго
тајан пред осталим радницима у почетку, док се одред формира. У овом циљу могао би друт из К. М. 5 да продужи свој
останак у пом. [енутом] предуз. [ећу] све док одред не буде
потпуно спремљен за акције.
Приликом пребацивања водите рачуна да другови не
буду откривени од непријатеља. Исто тако, у прво време не
треба да се појављују у групи пред чобанима. Другове опремите добро са обућом и оделом. Набавите по могућности и
један шатор. Пазите на Рижине службенике, јер они могу
бити у служби четника.
Питајте друга Ђ.® из В. Б. 7 за прилике на Гочу и нека
вас посаветује која су најзгоднија места на планини.
Ми смо обавештени да је једна чета Крушевачка кроз
Ж у п у на путу за Гоч. Обавестите друга из К. М. нека пази,
ако другови наиђу тамо да се одмах с њима повеже и да им
се нађе при руци. Круш.[евац] смо обавестили да се с вама
стави у везу, да би уговорили како ћете се повезати са њиховом четом. Уколико Круш. чета дође на Гоч, ви пожурите са извођењем људи и придружите вашу чету 8 њима.
Она са њима нека буде све док се не оспособи за самосталне
акције. Тачно уговорите место, понављамо вам, и знаке како
ћете се повезати са њиховом четом, ако она дође тамо.
' Шумско предузеће на Гочу
Вукадин Јашовић из Косовске Митровице
0
Ђура Дукић
* Врњачка Бања
8
Тада још није била оформљена Краљевачка чета; биле су
само маше групице људи без оружја, које су се склањале на Гочу.
Једна чета Расинског НОП одреда добила је задатак да прикупи ове
групице и да обнови бивши Краљевачки НОП одред „Јован Курсула".
5

Чим уопоставите чвршћу везу са Мит. [ровицом] онда
ћемо у сарадњи са њима направити један план за формирање једног јачег одреда који би обухватао Копаоник и цео
терен од вас до К. М. [итровице].
Зато учините да се веза са њима што боље учврсти.
Зашто С.9 није одговорио повереном му задатку? Саслушајте га.
В. Б. узмите себи и цео горњи део Трст. среза, како је
то прошле године било.
Наш друг Букумировић, 10 који је формирао МК у В. Б.
убијен је у овдашњој Главњачи. Њега је издао четницима
неки студент 11 у Рашкој кад је стигао на рашку станицу.
Потрудите се да дрзнате који је тај студент.
Шаљемо вам писмо за „Црног" 12 . То је одговор на нотес.
Нека Милена 13 лично организује везу између Кос. [ова] и
Мет.[охије] и вас, да би то ишло директно и сигурно. Пошаљите им Пролетер, Билтен и све наше публикације.
Шаљемо вам помоћ од 20.000.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
ПК

0

Сава В а ј и ћ
Бора Букумировић, ч л а н Покрајинског комитета К П Ј за
Србију
11
Б о ж а Шарковић, ухваћен 1945 год. као четнички одметник и
убијен.
12
Станислав Сремчевић
13
Олга Милутиновић
10
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ВОЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ1
30 VIII 1942
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2

Драги другови,
Примили смо ваше писмо. 3
Наша је процена да се у Србији врши једно велико превирање код народа у овом моменту велике реакције коју
за рачун окупатора спроводе разне четничке банде. Ово
превирање народа у појединим крајевима у Србији различито се појављује, али свуда има један основни узрок, а то
је дубоко незадовољство код широких маса са тешким стањем у које је народ запао услед превелике пљачке и насиља
окупатора и његових помагача сваке врсте. На основу овога
ми смо и дали перспективу у нашим публикацијама да су
у Србији врло повољни изгледи за даљи развој народноослободилачке борбе. Данас је важно уочити и то да све ово
врење народа, које постепено иде своме врхунцу, одражава
се у некој форми и на поједине четничке групе, тако да
међу њима почиње све јача диференцијација. Јасно је да
се и код њих ова диференцијација, хоће неће, мора да врши
на главном питању борбе против окупатора који је главни
кривац. Дакле, није им успело да обману народ да је Србији
једино потребан „мир", „ред" и „рад" па да све буде у реду.
Народ је увидео да баш у том „миру", „реду" и „раду" доживљује највећу пљачку која га води у пропаст. Ово сазнање неминовно доводи народ до другог сазнања: да је
најбољи излаз у активној борби против окупатора и издајНика.
Наравно да ће се народ постепено све више опредељивати за онога који води стварно борбу против свих оних
који су народ довели у овакво стање. Наша Партија и партизански одреди својом досадашњом борбом показали су
1
2
3

Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС.
Окружни комитет КПЈ за Крушевац
Редакција не располаже овим писмом.

б Зборник том I, књ. 4

целом народу да смо ми једини бескомиромисни борци лро- 1
тив окуоатора као главног кривца за несрећу у коју је наш 1
народ запао изгубивши своју слободу. Према томе, народ 1
ће поћи за нама.
Али да би ми успели да народно расположење, стварано 1
на искуству једногодишње нар. осл. борбе, доведемо до мо- I
мента масовног устанка под руководством нашим, ми мо- I
рамо да уложимо све своје снаге, да својим политичким 1
радом укажемо народу ко су главни кривци за несрећу на- I
шег народа, који су својим радом омогућили окупатору и ]
још му омотућавају да уништава наш народ. Дакле, то су 1
издајници. Дакле, сви они који су радили и раде да нашу I
народно-ослободилачку борбу скрену са њеног главног циља 1
— нашег ослобођења од окупатора.
Највидније данас место међу овим издајницима на- |
родно-ослободилачке борбе заузима Дража, јер он и даље 1
жели да народ одвраћа од активне борбе против окупатора. I
Зато се наша пропашнда мора уперити против њега, што 1
сте ви у вашем крају почели и што треба да продужите. Ј
Овим путем народу ће се помоћи да увиди ко је за борбу, 1
а ко није. Дражу народ мора видети да он не само да није ]
за активну борбу, него се активно бори против оних који 1
воде борбу против окупатора. Ово систематско разоблича- ј
вање Драже имаће утицаја на све оне четничке масе без 1
обзира где се оне сада налазе, јер треба уочити једну ствар: ]
да све ове банде мисле да на крају нађу уточиште код I
Драже и да преко њега перу своје злочине, над народом 1
почињене. Мање огрезли елементи у овим злочинима или 1
заведени у њиховим редовима постепено ће све више уви- 1
дети да се могу искупити само ако почну борбу против окупатора, на тај начин почеће диференцијација међу њима. ]
На све ово збивање код нас у Србији имају велики ути- ;
цај светски догађаји и успешна устаничка борба у другим ј
крајевима Југославије, као што су Босна, Херцеговина, I
Лика, Далмација, Словенија и Хрватска, и то под нашим ј
руководством, а не под воћством војног „врховног заповедника" ђенерала Драже.
На основу овакве процене ви морате постављати и ваше I
конкретне задатке, а то су:
1) Учврстити и ојачати партиску организацију тако да 1
у овако тешким условима највеће илегалности може да раз- ]
вије свој максимални агитационо-пропагандни рад на ства- <
рању јединства целог нашег народа у борби против окупа- ]
тора и против свих оних који разбијају ово јединство, а
тиме помажу окупатора и продужују ропство и патње на-

ш еМ

народу. Добро сте подвукли у своме летку да се сада
е може и не сме гледати ни на какве политичко-партиске
п а з л и к е ни на имовно стање. Сада ј е један непријатељ —•Евупатор и они који му служе, према томе мора да буде
| п р о т и в њега један фронт у к о ј и мора да у ђ е цео народ.
С в а к и онај к о ј и ради против тог јединства отворено или
замаскирано, непријатељ је народа и као таквог треба га
приказати народу.
2) Ваш одред треба да се оспособи за акције. Он то
може, ако га народ прихвати и помогае му. Према томе ви
•морате снабдети одред свим потребама. Ви морате освеисити физички и духовно другове у одреду п р у ж а њ е м свакодневне материјалне и политичке помоћи, затим укази©ањем стално на повољну перспективу развоја наше борбе.
Ви морате почети са мобилисањем нових одабраних другова у одред да би га бројно ојачали.
3) Док је одред у оваквом стању замора и великих прогона, он треба да изводи а к ц и ј е мањег обима, и то првенствено уперене против окупатора. Акције треба да одговарају основној линији борбе против окупатора, према томе
акцијама треба штетити све оно што с л у ж и окупатору за
пљачку нашег народа, нарочито саобраћај и ж и в у снагу
окупатора. Треба се у овом моменту клонити сукоба са четницима и не узети као главни задатак нападе на њих, ако
они нису активни у прогонима [против] нас.
Ваша чета у тр. [стеничком] к р а ј у нека остане тамо и
нека се приближи Гочу да би сада у овом моменту помогла
стварању Краљевачке чете. У прво време ова Краљ. чета
нека стално буде са вашима, а ви се уско повежите са
Краљ. ОК-ом да би им заједнички п р у ж и л и помоћ у свему.
Ми смо јавили Краљ. о овоме, а ви одмах упутите једног
Сигурног друга да се са Краљевчанима нгго боље договорите о целом овом послу.
4) Продужите да стварате ваше групе за извођење
акција, а л и добро пазите да те акције, које оне изводе,
буду у потпуности са расположењем народа. Оне треба да
изводе такве акције које народ у потпуности одобрава.
Треба строго водити рачуна када је у питању ликвидација
•појединих четничких вођа да то не буду људи који нису
код народа довољно омрзнути. Пазите строго да ове ликвиДације не узму локални карактер села или општине, и да
се
ликвидирају они који су против нас, али не воде никакве
акциј е против нас. Такве треба ликвидирати сада ако
стварно својим радом доприносе да се народ пл>ачка или
ако с л у ж е као 1ппијуни и потказивачи окупаторски.

Потребно је да што пре издате летак о терору над сељацима, у коме ћете навести све конкретне злочине што их
чине по вашим селима као што су Ломница 4 и др. Именујте
ове злочинце.
Брки 5 шаљемо потребне ствари за његов пут.
Шаљемо вам обавештења из непријатељских извора
која се односе на ваш к р а ј . Према вашем нахођењу оцеВите њихову важност.
Шаљемо писмо Гл. пггаба. 6 Пошаљите нам писмо
Душана Томовића 7 у препису које сте добили преко
Краљ. [ева].
Гледајте да шаљете до даљег сваке недеље свога курира
и стално нас обавештавајте о приликама и т р а ж и т е савете
који вам буду потребни.
Пазите на конспирацију. Мотрите на сваког појединца
да се лридржава конспирације и будности. Чувајте људе.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

С другарским поздравом

пк

4
Чегници Драгутина Кесеровића з а к л а л и су у Ломници неколико сељака, активних припадника и симпатизера Народноослободилачког покрета.
6
Недељко К а р а и ч и ћ , био је тада одређен за ч л а н а Покрајинског повереништва К П Ј за Источну Србију.
6
Види док. бр. 16.
7
Политички комесар Ударне групе формиране од делова Јастребачког и Расинског НОП одреда и Рударске чете бившег К р а љ е вачког НОП одреда која је почетком јула 1942 год. са Јастрепца
отишла на Копаоник са задатком да створи услове за формирање
једног посебног партизанског одреда к о ј и би дејствовао у долини
Ибра и на Копаонику.

«
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ПОЗИВ ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА К П Ј ЗА АРАНЂЕЛОВАЦ
0 д 1 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. СЕОСКИМ СТРАЖАМА И
ПРИВРЕМЕНИМ ЖАНДАРМИМА ДА ОРГАНИЗОВАНО
ЛАПУШТАЈУ НЕДИЋЕВЕ ФОРМАЦИЈЕ И СТУПАЈУ У
РЕДОВЕ БОРАЦА ЗА СЛОБОДУ 1
СРПСКИ НАРОДЕ!
Немачки разбојнички фашизам сваким даном врши све
крвавије злочине над нашим народом; масовним убијањем
и клањем но градовима и селима, одвођењем у Немачку хиљаде наших људи и жена на рад, пљачкањем хране и осталих наших производа, непријатељ својим поступцима иде
за тим да потпуно уништи наш народ. Поред оних који су
му се подвили под скуте и ропски му служе, оних као што
]е Недић, Љотић, Пећанац и остала банда, који су заједно
са окупатором пролили потоцима крв српског народа, окупатор жели да још један део нашег народа увуче да се бори
за његове пљачкашке и разбојничке интересе.
СЕОСКИМ СТРАЖАМА И ПРИВРЕМЕНИМ ЖАНДАРМИМА 2
КОЈИ СУ НА СИЛУ МОБИЛИСАНИ

Браћо, вама се обраћамо! Вама којима је Недић са оку(патором силом тутнуо пушке у руке да чувате село да би
га они, разбојници и пљачкаши, лакше пљачкали. Вама
Које су на силу одвели од ваших кућа, направИли од вас
жандарме и наређују вам да гинете и хватате најбоље народне синове, борце који се неустрашиво боре против окупатора и њихових слугу, против разбојништва и пљачке
које они чине. Ви то себи не смете дозволити. Ви то ни по
коју цену не треба да чините. Не смете да окренете пушку
на брата свога, не смете да постанете издајице народноослободилачке борбе. Нема веће срамоте, нема веће љаге
к
оја може да падне на човеково име од те да се бори против
свог сопственог народа и да служи непријатељу своје отаџбине. Непријатељ нас пљачка односећи нам сву храну, ф а !шизам нас убија, тера нас на тешке радове у Немачку који
'су скопчани са животном опасношћу, па зар се сме, зар се
може наћи иоле поштен човек који би себи дозволио да по* Оригинал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС.
Односи се на припаднике Српске државне страже.

м а ж е таквог разбојника! З а р десетине хиљада гробова у
Крагујевцу, Краљеву и другим градовима и исто толико завијених мајки, сестара у црно не опомињу нас на то? Наш
народ, осакаћени и искрвављени народ вапи за осветом, и
сваки онај који то не осећа и неће да увиди, издајник је
наше домовине. Окупатору су потребни људи који ће му
ронски служити. Њему је немогуће да остави своју
војску овде код нас. Стотине и стотине хиљада губи он на
Источном фронту. Празнина се мора свакодневно попуњавати. Зато вас он наоружава и гони вас да извршавате њеТове наредбе. Вашом помоћу он треба да притисне још јаче
омчу на врат нашем народу. Ви треба да му помогнете да
што брже и л а к ш е извезе ж и т о из наше земље. Ви треба
да постанете део оних разбојника који п љ а ч к а ј у и убијају,
они који су у нашу земљу унели глад, беду и у ж а с е смрти.
Ви сте нераздвојни део нашег народа и то морате остати па
ма у каквој ситуацији били, ма у каквим приликама се налазили. Ви нисте четници који су погазили заклетву својих
(предака и срамно упрљали њихово име. Нисте они, на чијој
Застави пише „За част и слободу", који су дозволили да
им част погази немачка чизма, а слободу своју и свога народа продали за јефтине паре немачким командама. Ви
нисте ни припадници Недићеве војске, ни Љотићевог
„Збора" к о ј и данас срамно и бестидно за неколико стотина
динара убијају и п љ а ч к а ј у српски народ по налогу немачких разбојника, нити сте припадници братоубилачког клања
За рачун и добро окупатора, што то чини данас Дража Михаиловић са својим официрима. Не, ви то нисте и то не
смете бити. Зато организујте отпор против тога. Ви који
вршите улогу сеоских стража, немојте да постанете уходе
и шпијуни Недића и окупатора на рачун српског народа,
већ сарађујте са борцима за народно ослобођење, са партизанима, јављајте им о кретању непријател>а, ступајте у њихове редове и чините све остало што би допринело народном ослобођењу. Ви, које су на силу натерали да будете
Хитлерови и Недићеви жандарми, не извршавајте њихове
наредбе, не пуцајте на борце к о ј и се боре за народно ослобођење, тражите да вас пусте кућама, организујте добровољно и без дозволе напуштање те прљаве службе, бежите
у шуме и прикључујте се у редове бораца за слободу, херојским партизанима.
СРПСКИ НАРОДЕ! БРАЋО И СЕСТРЕ!
Немачки фашизам са слугама у Србији све крвавије
поступа према нама. Њему је то сада нарочито потребно.

д а н а с када његова армиЈа пропада, њему ]е све више потребан мир у окупираним земљама. Потребан му је мир и роп, с к 0 покоравање да би лакше [могао] да роби и пљачка наш
нароД- И он не бира средства: убија, одводи у Немачку на
ропски рад и •чини све остало само да би угушио народноослободилачку борбу. Чак покушава да поткупи наш народ.
Недић и остале слуге окупатора нуде новчане награде сваком оном који им каже и убије народног борца. Они желе
да новцем који је попрскан крвљу народних синова поткупе
српски народ, оним новцем који је Хитлер дао Недићу за
'злочине почињене по Србији, тим новцем треба да будете
и ви поткупљени да водите и потказујете своје најбоље синове. Не, ви то нећете чинити. Српски народ кроз своју
историју никада се није бавио тако прљавим пословима.
Нека зна исто тако Недић и остале слуге, да они немају
пара, немају злата којим могу да купе српски народ да
[
буде издајник својих најбољих синова. Зато презрите и
пљуните на оне који вам нуде ту срамну и прљаву понуду.
Објашњавајте свуда и свакоме колико је то прљаво и бе(стидно. Као одговор Хитлеру, Недићу и осталима који вам
намећу тако недостојан посао повезујте се још чвршће са
борцима за народно ослобођење, помажите их у њиховој
борби, проширујте њихове редове, јер то ће заиста бити достојан одговор српског народа.
Ни зрно жита, ни грло стоке непријатељу!
Доле издајници српског народа Недић, Љотић, Пећанац
и други!
Живео народно-ослободилачки фронт свих народа Југославије!
Живели наши славни партизани — ослободиоци народа!
Живели наши велики савезници: Совјетски Савез,
Енглеска и Америка!
Живела Комунистичка партија Југославије!
Аранђеловац, 1 септембра
1942 год.
К О М У Н И С Т И Ч К А П А Р Т И Ј А ЈУГОСЛАВИЈЕ
О К Р У Ж Н И КОМИТЕТ

БР. 29
ПИСМО ЧЛАНА ШТАБА ПОЖАРЕВАЧКОГ НОП ОДРЕДА
ОД 2 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. КОМАНДИРУ МОРАВСКЕ
ПАРТИЗАНСКЕ ГРУПЕ О ПОТРЕБИ ИЗВОЂЕЊА СТАЛНИХ ПАРТИЗАНСКИХ АКЦИЈА 1
Драги друже Симо,2 давно смо се растали. Веза наша је
слаба. Морамо је поставити друкче и то да функционише
на 8—10 дана. То ћемо поставити када други пут будемо
Заједно.
Ово време док сте на том терену у мањем броју — учини
све да се људи политички и војнички што боље оспособе.
Сада си у могућности како са свима тако и појединачно
добро да радиш. Историја С,КП (б) нека се добро проради,
док не добијете други материјал. Настојати да се досадашње
слабости у одреду отклоне и да сваки појединац постане
примеран партизан.
На терену гледајте да се повежете са нашим људима
које познајете од раније, да учврстите везе са њима и обе•збедите што више прихватница, сада. не само за храну и
обавештења, него и за стан. На основу обавештења која
добијете и које људе од раније познајете, тражите додир
и повезујте се са бољим људима из милиције и Горњака.
'Најбоље и најсигурније људе придобијати, везе учврстити
и њима поставити да раде тамо међу људима — да их придобијају за Нар. ослоб. борбу, да разбијају непријатељске
редове изнутра, да нас обавештавају о свему и др. При
свему том бити будан и обазрив, не наседати никако. Акције
изводити у месту где је то учињено и после се пребацивати
|цаље. Заплењивати писаће машине, пресе, хартије. Ако
можете, организујте прикупљање хране за одред, јер се
овде тешко скупља. Друже, од ваше последње акције про!шло је 20 дана и нема других — то је пролетошња слабост.
Акције треба изводити стално, не оклевати, не чекати.
Акцијама ћемо придобијати људе, подизати борбени дух
код људи, уносити код непријатеља забуну, слабити га.
Нападати порезнике и конфисковати жито које се одузима
сељацима, то је најважније за популарисање у народу, постављати добре заседе и разоружавати не-пријат. патроле.
1
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Оригинал, писан на машини, иалази се у архиви ЦК СКС.
Сима Симић

Постави да командир и п.[олитички] ком.[есар] пишу
редовне извештаје и то да буде заједнички један, и то
штабу, а ти посебан мени. Уз њихов извештај увек да буде
и фин. извештај са приходима и расходима и назнаком од
чега. Ви на терену плаћате из четне благајне шта треба да
се плати. Новац требујете и добијате од штаба. Ово ради
бољег прегледа благајне. Одредска имовина најстрожије да
се чува, на терену ако знате да је било наше имовине, извидите где је и тражите да се воати или надокнади од оног
чијом кривицом је упропашћена. Наше ствари остављати
код најсиромашнијих људи. Питање плена треба једном
поставити правилно. Досада са по том питању много грешило и гледало кроз прсте, што је ометало много правилНом развоју другова и правом другарском односу партизана.
Тога више не сме бити. Одговорни сте ви руководиоци ако
'се буде са пленом неправилно поступало. Сваки ко буде на
своју руку са пленом поступио и за себе нешто задржао ићи
ће пред војни суд. На питању плена показивала се слабост
људи у одреду, и то не само партизана него и партијаца, у
виду себичности ситносопственичког менталитета. Томе се
мора обратити пажња, разбијање тога то је наша дужност,
толеранцијом тога не стварају се добри комунисти и борци
већ ћифте и шпекуланти. Ми заплењујемо од непријатеља
све у корист Нар. ослоб. борбе. Плен није намењен појединцима за лично богаћење, за лично искоришћавање, већ
за борбу. Плен иде штабу, штаб располаже пленом (овде
мислим и на четни штаб), све се правилно распоређује где
је потребно. Почевши од оловке до камиона. Ни оловка се
не даје на поклон, већ се даје чети, воду, да се употребљава
За потребе одреда. Ако и оловака има више него што је поТребно чети, онда се оставља у резерву, у магацин. Не сме
се ни комад папира дати појединцима. Ако чета има довољан број сатова — па макар и приватних, из плена ни један
сат не иде у ту чету. Пита се цивилна организација да ли
њима треба, ако не, онда се оставља у резерву. Ово је директива за чије остварење одговарате. Ако је са последњим
пленом било пропуста, поправити, а пред четом објаснити
став. Све ово постави на јединици и после пред четни састанак — што се односи на чету. Држати редовно јединичне, четне састанке и културни одбор нека ради како
треба.
На терену где смо ми није било претреса терена после
акције. Одведено је 70 људи из Винаца у Пожаревац. Овде
је у јеку пљачка жита и новца од сељака. Порезници трче
по селима, а посебан одред из Бгд скупља жито, нечувен

терор бесни над сељацима, батинају, тероришу, терају у
лагер због жита. Народ јако огорчен и заплашен, велико
незадовољство а симпатије према нама. У нелријат. одредима велика колебљивост и збуњеност — услови за рад
код њих добри.
Друг. поздрав

Б.3
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БР. 30
ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА ПОЖАРЕВАЦ
ОД 12 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. ШТАБУ ПОЖАРЕВАЧКОГ
НОП ОДРЕДА О ВОЈНО-ПОЛИТИЧКОМ РАДУ 1
12-1Х-42

Драги другови Б. 2 и Р. 3

Одговарамо на ваш извештај од 10-1Х4 и шаљемо вам
нове директиве.
С обзиром на велику слабост нашега одреда и на слаб
бројчани развој ми смо предложили ПК-у да мобилишемо
нове људе из позадине да би одред нагло порастао. Тиме
би, несумњиво, позадински рад доста трпео, јер би послали
најбоље снаге, а одржање одреда, с обзиром да немамо добре
базе, било би у питању.
На бази тога, другови су нам одговорили: „Садашње
стање вашег одреда нека служи као чврсто језгро за даље
јачање одреда. Неправилно је било да већину партијаца из
базе пребаците у одред за његово јачање. У одред можете
слати само оне партијце који не могу остати никако на раду
у позадини. Одред треба јачати са новим снагама а не са
партијцима којих имате сада довољно у одреду".
" Др Б о ш к о Вребалов, народни херој, ч л а н штаба Пожаревачког
НОП одреда. У х в а ћ е н од четника Д р а ж е Михаиловића у селу Р а брову јула 1943 год. и стрељан у селу Царевцу, Рамски срез.
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Оригинал,

цк скс.
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Б о ш к о Вребалов
Ж и к а Поповић-Раде
Р е д а к ц и ј а не р а с п о л а ж е овим извештајем.

се у

архиви

Фотокопија прве странице документа бр. 30

„Сада првенствено треба развити највећу и најширу
политичку активност разобличавајући пред народом све
слуге окупатора и разбијање јединства народне борбе против окупатора."
„С обзиром на ситуацију код вас, треба избегавати акције по селима, али зато нека одред неизоставно примењује
герилски начин ратовања, стварајући заседе и да изненадно
напада на транспорте и комуникације непријатеља."
На основу горњих директива ПК нама се намећу следећи задаци:
1) За сада тежиште рада политичко разобличавање
издајица;
2) Рушење транспорта и комуникација;
3) Партизанско језгро својим политичким радом треба
да привлачи у чету нове борце.
Углавном, ми смо све то били у задње време и поставили.
Пут којим сте пошли је потпуно правилан, држањем
ширих саетанака и конф., и сасвим у сагласности са најновијим директивама ПК. Нарочито конф. у ХИ-ој је врло
успела акција у пол. раду и она треба да вам служи као
упут у даљем раду.
Састанци ваши са народом, и популарисање вести „Слободне Југославије", да буду сада један од главних начина
наше борбе.
Исто тако, другови, у том смислу дати директиве и
осталим четама. Друг Р. је у директивном писму Сими 5
ствари доста добро поставио, а у том правцу поставити.
Кад нам ПК пише да садање снаге треба да служе као
чврсто језгро, то значи да то језгро треба да се повезује
са народом, да ради, а не као Милетова група да се изолира.
Исто тако држати се директива ПК у вези са акцијама.
Тежиште, дакле, заседе и уништавање комуникација.
Лабаво одношење према умножавању материјала значи,
да ако машина не функционише, да се морало по сваку
цену вести руком умножавати, и за то се морало наћи времена. Ми смо вам већ писали, да ми поред свег нашег рада
стигнемо да вести са радија побележимо, да их средимо и
свима пошаљемо на време. Неоспорно, напоран посао, али
га обављамо, јер је то нужно за наш рад. А лабаво је одношење да материјал чека да се машина оправи. Као да неће
стићи нови материјал а онај стари да неће још више застарити. Или, рецимо, кад друг Б. шаље четама у неколико
' Сима Симић

г

речи извештај са фронта, а не шаље целокупне вести као
што смо ми вама послали. Истина, он обећава „опширне
вести за други пут", али идући пут ће исто бити и нових и
старих.
Ако вам машина не може да ради а од Гилета нисте
успели да добијете, ми вам можемо послати једну машину.
Вести ћемо вам слати увек и то, као овога пута, најглавније за неколико дана, да би их лакше умножавали.
Примедба да се услуге не плаћају односи се на прошло
писмо друта Р. Сими, где вели да треба од заплењеног жита
давати један део ономе ко нам буде чувао.
Потпуно се слажемо да се енергично тражи од Драгише® сва наша имовина.
И поред тешког економскот стања народа, треба озбиљно поставити питање прилога за нар. ослоб. борбу. Ту,
другови, не смете бити лабави, већ народу објашњавајте
да је дошло време када све треба дати за слободу: и целу
Имовину и имања и животе. Није довољно да прилозима
издржавамо своју територију, већ треба слати Главном и
Врх. штабу за тамо где је борба јача а има мање средстава.
Да је добро постављено, наш округ би требао да скупл»а
бар пола милиона месечно за нар. фонд. Зато ми сада постављамо свуда што шире прикупљање, што више давање
за нашу борбу.
Треба водити рачуна да су људи секташи и да слабо
траже, плашећи се. Зато, разбити тај страх и широко
тражити.
Треба сад појачати рад на прикушвању зимске одеће.
Шаљемо вам у понедељак, колима, тражени сан. мат.,
(немамо хране), једну блузу и џемпер (то је за друга Рођу, 7
послато му је од куће). Један повећи пакет сан. мат. је погрешно отишао, место вама, за Симу.
Не јављате нам јесте ли што предузели да дођете до
печата, за који смо вам дали начин како да до њега дођете.
Ми смо поручили нов, само изгледа да неће бити скоро
готов.
Зашто нисте послали извештај за Гл. штаб? Од сада,
пошто ћемо са њима имати везе једном недељно, шаљите
сваке недеље извештај за њих. Извештај да буде добро
" Драгиша Миладиновић, бивши командир Млавске чете. Касније
се предао четницима, и ови су га стрељали крајем 1942 године.
7
Драгослав Марковић-Рођа, комесар Стишке чете Пожаревачког НОП одреда. Априла 1943 год. у борби против недићеваца
и љотићеваца рањен је и ухваћен у селу Смољинцу, Пожаревачки
срез, и стрељан у јуну исте године у Пожаревцу.

сређен, и да, поред одреда, обухвати и стање на терену, рад
и стање код непријатеља итд.
Шаљемо вам све нове јавке, а ново место нека сами
курири изаберу.
Ваш курир је прошли пут закаснио х/2 сата.
Шаљемо нову прихватницу.
Испитаћемо на који начин је нестало 13 бат. [ерија].
Један акумулатор је био употребљаван, иначе и он
је нов.
Досад, према обавештењима, имамо 300 кг масти; кукуруза 460 кг; пасуља 60.
О свему детаљније идући пут.
Шаљемо вам још 10.000 дин.
СМРА ФАШ. — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав

БР. 31
ПИСМО ЧЛАНА ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА СРБИЈЕ ОД 13 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ
КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ О ПОТРЕБИ ПРЕБАЦИВАЊА ГЛАВНОГ ШТАБА НА ТЕРИТОРИЈУ ЗАПАДНЕ
СРБИЈЕ1
Другу Мих.2
13/ИХ-42
Драги друже,
Твоје писмо од Н / У Ш , 3 у коме си ми јавио да одмах
кренем до Ар. 4 где ћу и исправе сачекати, добио сам тек
јуче. Данас крећем за Ар. Али пошто сам се састао са другом из Босне, могао бих дати своје мишљење о извесним
стварима.
1) Преласком пролетерске бригаде тежиште борбе пренело би се на територију Западне Србије. Ради тога Главни
штаб за Србију требало би да буде овамо.
1

Оригинал, писан руком, налази се у архиви ЦК СКС.
Благоје Нешковић-Михајло
Види док. бр. 20.
* Аранђеловац
2

3

Због тога мислим да би требало да се од Ар. вратим
овамо и евентуално тамо сачекам остале чланове Гл. штаба. 6
2) Морао бих одмах од Ар. вратити се и успоставити
везу са Босном и чак пребацити се у ову ради детаљног
уређења свих послова око пребацивања ових снага.
Ради тога потребно је да ви дате своје мишљење и инструкције тј. ПК и Гл. шт. за Србију. Ради тога могао бих
поћи заједно са другом Мл. в
Ја ћу сада прво се састати са другом „Црним" 7 из Ар.
(пошто је веза са одредом успостављена преко позадине Ар.)
а онда прегледати одред. 8 Зато, ако можете, што пре јавите
ваше мишљење и одлуку о овоме.
Вести „Слободне Југославије" добијам преко парт. технике а ускоро ћемо имати и на селу радио. Другови тврде
да су сметње велике и да се последње емисије не могу чути.
Даље, у вези са овим, мислим да је корисно да вам опет
изнесем мишљење да би другови које сте мислили пребацити одавде, требало баш сада да остану овде.
Друг. поздрав
Брад.9

БР. 32
ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА ПОЖАРЕВАЦ
ОД 15 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. ШТАБУ ПОЖАРЕВАЧКОГ
НОП ОДРЕДА О НАЧИНУ ПИСАЊА ИЗВЕШТАЈА И ПОЛИТИЧКОМ РАДУ НА ТЕРЕНУ1
15/1Х-1942 г.
Драги другови,
Одговарамо на ваш извештај од 12/1Х.2
Раније смо вам већ писали какви треба да буду ваши
извештаји. Они сад значе један корак напред, али још увек
6
У то време Главни нггаб НОП одреда за Собију сачињавали су
Радивоје Јовановић и Мирко Томић. Мома Марковић је именован за
комесара Главног штаба у јануару 1943 године.
° Милош Минић-Младен, инструктор ПК КПЈ за Србију
7
Станислав Сремчевић-Црни
8
Реч је о Првом шумадиском НОП одреду „Милан Благојевић".
" Радивоје Јовановић-Брадоња
1
Оригинал, писан руком, налази се у архиви ЦК СКС.
' Редакција не располаже овим извештајем.

нису у потпуности онакви као што |би требало да буду. Зато
^ам овог пута дајемо скицу према којој ћете од сада слати
детаљне извештаје како нама тако и Гл. штабу. Сваки ваш
извештај треба да садржи и војни и политички сектор вахдег рада, детаљно обрађен, са свим позитивностима и слабостима рада.
I — Стање одреда:
а) бројчана снага одреда у људству и оружју
б) могућност јачања, прилив, шта се предузима
за мобилизацију нових
в) политички и културно-просветни рад у четама
г) финансије
д) хигијена
II — Акције, извршене и у припреми (не наводећи ове
конкретно)
III — Обавештајна служба и снаге непријатеља
IV — Политички утицај на терену, масовни рад, расположење маса
— Нац.-оел. комитети, њихов број, квалитет и садржина рада
Пошто сте много заузети радом и кретањем по терену,
те вам писање детаљних извештаја нама два пута недељно
одузима доста времена, предлажемо вам да од сада само
једном недељно шаљете детаљан извештај, према нашој
предложеној скици. То уствари нека буде извештај Глав.
шт., а ми ћемо из њега узети што нам треба и упознати се
са стањем у одреду. Уз овај извешт. пишите нам одвојено
све оне ствари које се не тичу Гл. шт., а за нас имају интереса, као и остале ствари које се тичу нашег контакта с вама.
Да ли ћете ове недељне извештаје слати четврт. [ком] или
недељом, одредите сами. Друга наша редовна веза биће,
дакле, за свршавање текућих ствари.
Наша напомена за извештај који је друг Бора 3 сам потписао није дошла због рукописа, пгго би било врло неумесно, већ због речи „ја" а не „ми", јер извештај штаба
треба и мора да буде заједнички.
Како појединачни извештаји друга Радета 4 и Боре треба
Да садрже једну целину, то на оба одговарамо у овом заједничком писму.
Кад смо вам писали да штаб мора имати обезбеђен и
сигуран стан, нисмо мислили да се сместите у тај стан и не
3
Бошко Вребалов
* Жика Поповић

7 Зборник том I, књ. 4
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крећете по терену, већ да за рад, за састанке, и архиву
морате обезбедити стан, као и за случај претраживања терена. Једном речи, да би ваш рад текао правилно и несметано. Јер да бисте стално били у току ствари, ви морате
обавезно имати у архиви сав досадањи материјал, извештаје и нашу пошту, исто као што то ми имамо.
Рад међу Прициним 5 људима добро сте поставили. Наш
рад у редовима непријатеља не састоји се само у политичкој
агитацији, већ и у организовању људи да саботирају наредбе својих старешина које се односе на акције против
нас, а да врше само оне акције које им ми наредимо. Ићи
дакле за тим, да се што већи број људи из редова непр.
војске стави под нашу команду. То је пут да се одоздо разбија снага непр. и разједињују њихови редови. Зато немојте
захтевати од људи са којима имате везу да прелазе појединачно у наш одред, већ им поставите задатке, дајте упуте,
материјал, и нека раде тамо, у одредима и групама у којима
се налазе и нека врше припреме за масовни прелазак нама
онда кад за то буде моменат.
У додиру са тим људима, нарочито са бив. партизанима,
будите врло обазриви и проверавајте. Исто тако водите
рачуна о ступњу свесности појединих и према томе их процењујте. Не може се, напр., исто процењивати Ракобарац и
Осман. Разлози дезертерства једног и другог нису исти.
Ракобарац је припрост, несвестан елеменат, а Осман свестан, интелектуалац, који добро зна и разуме каква се борба
данас води, зашто се води и ко је води. Ту морате бити строжији, третирати овакве дезертере као свесне дезертере и
издајице. Поготову кад се ради о Осману, човеку у кога смо
сви имали велико поверење, и полагали велике наде. Ми
имамо о њему извесне податке, даћемо вам их, да знате како
ћете поступати ако се сретнете с њим. У периоду расула
одреда, кад су се чете повлачиле око Тумана и Криваче,
рачунало се на најхрабријег Буђонијевог 6 војника Османа,
као на једног од људи који ће умети да стегну разлабављену
дисциплину и подижу морал људства. Међутим, место тога,
он је са оружјем, не говорећи ником ништа, напустио чету,
а после неколико дана, гледали смо га како маршира кроз
Голубац у редовима Пећанчевих четника.
° Богдан Прица, четнички командант Среза рамског (погинуо
у Босни 1944 године).
0
Б о ж а Ђорђевић-Буђони, бивши командир Треће (Рамске) чете
Пожаревачког НОП одреда. Ухваћен к р а ј е м јануара 1942 год. од
четника Воје Јевремовића-Триброђанина и стрељан на Бањици.

Оваквих случајева има више, и зато морате строго водити рачуна да не посматрате све дезертере подједнако.
У том се одреду 7 код Жив. налази и брат другарице
Сибинке,8 која је пала са Слоб.9 Она је сад пуштена, па
г л е д а ј т е преко ње да дођете у везу са њеним братом. Можда
ће моћи да користи. Ми не знамо какав је.
Што се тиче Драгише, 10 слажемо се да му се не саопххггава да ће ићи пред суд, али се према њему не сме заузимати попустљив став. Не тражити од њега услуге, нити
преко њега набављати оружје. Од њега захтевати само да
врати одредску имовину, а настојати да се ухвати веза са
б. [ившим] партизанима из Горњака (Шпигелом 11 и др.) који
су, немајући друге везе, доносили оружје Драгиши.
О Горњаку 12 смо вам тражили садањи, конкретан материјал, о њиховим иступима и држању, а не историјат наших
односа са њима, нгго нам је Шеле 13 раније дао. Спремамо
летак о Горњаку, а и летак упућен Горњачанима. Исто тако
би нам требао материјал за летак упућен Војиним 14 људима.
Све то гледајте да нам што пре пошаљете. Сматрамо, да ће
ови леци, поред вашег интензивног рада тамо, много допринети слабљењу морала у редовима непр. војника.
Иначе, свуда, у масама, у народу проводите најшири
пол. рад, нарочито раскринкавање слуту окупатора и њиховог издајничког рада на разоравању нар. јединства и нар.
борбе. Највише се, утлавном, треба да раскринкава Дража
Михаиловић, као дволичњак, слуга окуп., издајник који
забада нож у леђа нар. борцима и кочи нар. борбу, — а настоји с друте етране да обмане народ и заведе га. При овом
раду држите се емисија „Сл. Југ." која се у задње време
свакодневно бави овом ствари. Материјал о Дражи посебно
умножавајте и најшире га растурајте и у народу и у редовима непр. војника. Морамо својим радом, популаризацијом
и проширивањем нашег одреда и наше борбе, да спречимо
стварање Дражине орг. код нас. Морамо широким пол.
7

Односи се на ч е т н и ч к и одред Д р а ж е М и х а и л о в и ћ а .
Сибинка С т е ф а н о в и ћ - Н и к о л и ш
* Слободанка С т е ф а н о в и ћ , с т р е љ а н а новембра 1944 год. к а о н а Родни н е п р и ј а т е љ .
10
Д р а г и ш а М и л а д и н о в и ћ , због дезертерства из Одреда требало
Је да иде на суд. В и д и док. бр. 30, примедбу бр. 6.
11
Ж и к а Стаменковић, п р е ш а о ј е н а страну ч е т н и к а Д р а ж е М и хаиловића и и с т а к а о се у борби п р о т и в п а р т и з а н а . С т р е љ а н 1944 год.
као
народни н е п р и ј а т е љ .
„ Односи се на ч е т н и к е Д р а ж е М и х а и л о в и ћ а из Г о р њ а к а .
Јован Шербановић-Шеле
1<
Воја Јевремовић-Триброђанин
8

радом и дизањем свести и морала у масама да избијемо
ослонац испод ногу дражиновцима, који се ослањају највише на оне елементе који се колебају пред питањем данашње борбе и њене нужности. Њихов ослонац су исто тако
„угледни домаћини", људи који имају утицаја у селима и
градовима, и који су имућни да могу фин. помагати орг. [анизације].
О свему овоме детаљно писати четама и поставити као
најважнију директиву овај рад у масама. Исто онако како
се осећа ваш рад на томе терену, мора се и рад и пол. утицај
чете на терену где се налази осећати. Уз помоћ цив. организације, чете морају разбијати на- теренима сваки непр.
утицај и радити на стварању и учвршћењу нар. јединства,
разјашњавати линиј у наше борбе и вршити мобилизацију
нових у одред. Зато је више него нужно да четама одмах
пошаљете сав досадањи материјал да би се другови упознали и саживели са линијом коју даје „Сл. Југ.", а која је
нама увек директива за рад.
Испитаћемо зашто Млавска чета није имала везе са
позадинцима. Сад се тамо налази један друг 15 од нас. Чета
се доиста због овог налазила у тежој ситуацији, али да се
није била онако претерано законспирисала и секташки односила према масама, немање везе са цив. орг. не би јој баш
тако тешко пало, јер би се за исхрану и понеко обавешт.
могла ослонити на поједине поштене и сигурне људе.
Чете не треба обавештавати о новом приливу у одреду
и о стању осталих чета. Војна тајна то не дозвољава. 0
акцијама и општој ситуацији треба обавештавати.
Слажемо се са примањем у чету оног заробљеног Горњачанина.
Треба што пре да вам пошаљемо неколико људи за
одред. Они не знају пут сами, а морају ићи ноћу. Зато морамо то тек преко прихватнице на Дивану, у уторак. Пошаљите водича, који ће чекати од 10—12 ч. ноћу. Тада ћемо
вам послати и пресу, а и машину, ако нисте вашу оправили.
О томе јавите. У недељу ћемо вам писати о квалитетима
тих људи.
За одредску имов. која се налази код људи у непр.
редовима, ислеђујте и даље и испитујте. Најзад ћемо једном
и до њих доћи и захтевати да врате.
Одредска нафта налази се закопана у IX — 5,16 у дворишту неког ЈБубе. Кућа му је у крају села ка IX — 13.
15
16

Богољуб Стојановић-Тине
Римски број означава село, а арапски срез.

Припремајте што више резерви. Овакве акције, 17 као
што је извршила Млавска чета, јесу лут да се обезбеди
исхрана одреда. Само куповином не можемо много учинити,
а и нећемо имати чиме куповати. Зато треба куповати првенствено маст, до које се другачије не може доћи, а остало:
жито, кукуруз, пасуљ, кромпир сакупљати и отимати од
непријатеља. — Обезбеђујте што боља склон. за храну, за
која нико сем вас и домаћина не сме да зна. Можете, евентуално, и нас о њима обавестити, да знамо у случају ако ви
не будете у могућности доћи до њих. Ми бисмо вам послали
извесну количину масти, раније купљеног кукуруза, насуља
и кром. ако све то можете добро склонити.
Један део овога и сан. мат. хтели смо послати, али, кривицом нашег курира, кола нису ни отишла. Ви сад закажите
кад ћете чекати понова, да вам пошаљемо све ово.
Припремајте добра и поуздана склоништа и за план у
акцијама.
Канте од масти и џакове у којима шаљемо намирнице,
враћајте увек првом редовном везом за ствари.
Пошто време већ бива све хладније, тешко је редовно
дежурати напољу на прихватницама, поготову кад се не зна
којих би дана чета могла наићи, па се мора редовно стално
дежурати. Зато предлажемо да ее меето свих прихватница
пронађу у близини погодае куће на крају села, на које би
се само један из чете јавио и добио везу са другом који ће
чету смештати. Јавку и адресу куће давати увек само једном,
најсигурнијем, а остали не смеју знати. Ми вам о'дмах дајемо
једну такву кућу место прихватнице на гробљу I — 17. Она
се налази на крају села I — 15. До ње се овако долази: кад
се иде путем од I ка I — 15 наиђе се на уласку у село на
једну пусту кућу с десне стране пута. 50 м даље, са исте
стране налази се ова кућа. Домаћин се зове Драгутин. Онај
хоји дође каже: „Да ми нађеш Јанка", домаћин одговара:
„Причекај, сад ћу га позвати". — Овде се може доћи у свако
доба ноћи, сваког дана, без ограничења на парни и непарни
дат. [ум] — Важи одмах. Пошто не знамо до када можете
обавестити чете да прихватница на гробљу I — 17 не важи,
то јавите ви докле још мора тамо да се чека.
Јавићемо кад треба да дође друг Раде, ради оних
разговора. Чекамо још неке податке. Чините то исто и ви
тамо.
Да исправимо о Свети Курјаку. Он је путар из Курјаче,
^члан парт. Налази се у Живој иновом штабу и доста је ути17

Односи се на одузимање жита и стоке од четничких породица.

сцајан тамо. Са њим смо имали везе до пада друтарице Слободанке. Он је био наше упориште тамо. У одред код Ж. је
отишао још кад је непр. продро на нашу терит. Саслушан
|је касније и остао да ради код Ж. Дођите до њега што пре,
(може да користи пуно. Добар је, поштен човек, само мало
заколебан, због велике бројне снаге непр.
Друг Рођа 18 може да пише своме пријатељу . . . који му
•је послао копоран и џемпер. Ми ћемо вам ове ствари доставити следећом везом, а ви њему даље.
Слажемо се да купите говече за опанке и месо. Само
смо обавештени да су око Петровца јефтинија.
Другови из Б. 18 траже да се шаљу дописи за „Слоб.
Југ." Шаљите нам материјал и предлоге за ово, а и сами
пишите. То радите редовно. У идућу недељу треба већ
нешто да им пошаљемо.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав.
Шаљемо вам трећу десетину хиљада динара.

БР. 33
ДИРЕКТИВА ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 20 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА КРУШЕВАЦ О ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ ПАРТИСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАСИНСКОГ НОП ОДРЕДА1

ОК-у КШ. 2

20 IX 1942

Драги другови,
Примили смо ваше писмо од 18 о. м.3
Прошли пут смо вам одговорили кратко на ваше п и с м о ,
па ћемо вам ради тога овом приликом одговорити на нека
питања из прошлог писма.
Ви сасвим правилно схватате учвршћење ваших парт.
[иеких] јединица. У овом циљу тражите од нас да вас по18
10
1
3
а

Драгослав Марковић
Београда
Оригинал, писан на машини, н а л а з и се у архиви ЦК СКСО к р у ж н и комитет К П Ј за К р у ш е в а ц
Р е д а к ц и ј а не р а с п о л а ж е овим писмом.

мажемо у литератури. Са једном количином потребне вам
литературе снабдећемо вас у најкраће време, а дотле се
помогните са оним што имате.
Понављамо вам да добро пазите на чување партиске
организације, на њену чврстину, на конспирацију. Основно
је и осведочено итравило — Јака партиска организација у
позадини услов је да се постигне максимални резултат и у
политичком и у војном погледу. Ви сте у овом правцу већ
показали извесне резултате, па продужите тако даље. Трудите се да све до детаља предвидите, да не учините ни један
промашај који у данашње време може да има тежих по| следица.
Ваше последње акције пошле су правилним путем.
Удрите окупатора, а избегавајте сукобе са четницима, сем
ако вас они на то присиљавају, ако праве потере за вама.
Делите храну народу коју окупатор пљачка од народа. У
једној форми поздравите акцију сваког оног родољуба који
иоле доприноси својим радом да се народ спасе од пљачке.
Добро водите рачуна о ликвидацијама људи, да не изазивате
непотребне сукобе са четницима.
Што се тиче одреда. Мишин 4 део одреда треба да изврши постављени задатак у вези са Кљ. [Краљевом]. Ово је
важно, јер је у питању помоћ Кљ. за стварање новог одреда
. или бројно појачање самог вашег одреда. Зато и даље инсистирајте да се овај задатак изведе што пре. Отклоните све
сметње техничке природе које вас у овоме коче. Одред нека
изводи плански сваку акцију, чувајући сваког човека. 5
На вас пада сада задатак да се преко другог дела вашег
одреда на јастр: [ебачкој] страни повежете са Топлицом, са
другом Трнавцем, 6 а он да се повеже са Пасјачом и даље са
осталим одредима. Ово је важно данас, јер, услед поремећаја
наше везе са Нишом, ми смо моментано прекинути од тог
краја, те немамо преглед шта се тамо дешава. У вези са
догађајем у Нишу 7 може се десити да се друг Бр. 8 врати
натраг, па нека о-стане код вас док се ствар не извиди у
Н. [ишу].
* Миша Годић
" Једна чета Расинског одреда отишла је тада на Гоч у циљу
прихватања једне гру П е бораца (њих 12) бившег К р а љ е в а ч к о г НОП
°Дреда. Пошто се од ових бораца н и ј е могао створити К р а љ е в а ч к и
Г одред, они су ступили у Расински НОП одред.
, Димитрије Писковић-Трнавац
•
Односи се на хапшење. Том приликом је ухваћена Лепа Стаменковић-Ленка, члан Окружног комитета К П Ј за Н и ш ; стрељана
Зе на^ Б а њ и ц и 1943 године.
8
Недељко К а р а и ч и ћ - Б р к а
К

И даље мора главна ваша брига бити помоћи одреду,
повећати га и оспособити за акције. У овом циљу новац,
који је одред запленио, задржите код себе и снабдите одред
обућоМ. Нека вам људи буду добро обувени. Искористите
друга „Ј1иф."9 да вам у овоме помогне. Вунене ствари, чарапе, џемпере и друго прибављајте исто тако.
Што се тиче иитања зиме, то је посебан проблем, којим
се ми бавимо не само у вези са вашим одредом већ и у вези
са другим нашим одредима. Ми ћемо заједно са Глав. штабом учинити све да благовремено ово питање буде решено.
Сада одреди нека продуже свој рад, а кад буде време, ми
ћемо вам већ дати своје сугестије у овом правцу. Саопштите
ово одговорним друговима у одреду.
'
Другови из Коп. [аоничког] одреда нека се прикључе
одреду било вашем, а у сваком случају Краљ. [евачком] чим
буду изашли.
На јавку ћемо вам послати једног друга одавде за
ваш МК.
Јесте ли умножили „Глас"? Шаљите нам дописе за
њега. Јавите како је примљен од људи који су га читали.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
ПК

БР. 34
ПИСМО КОМАНДАНТА ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА
СРБИЈЕ ОД 27 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ
КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ О СВОМ УВОЂЕЊУ У
ДУЖНОСТ1
27 IX 42
За Мих.2
Драги друже,
Ја сам овде већ дуже времена. 14-1Х, када сам пошао
овамо, јавио сам вам за пут. Чуди ме да друговима у
0
Душко Милојевић, опанчарски радник из Крушевца, ч л а н К П Ј .
Фебруара 1943 год. ухватили га Бугари и стрељали у Крушевцу1

Оригинал, писан руком, н а л а з и се у архиви ЦК СКС.
' Благоје Нешковић

Др. [анђеловцу] ништа нисте доставили. Да ли је курир из
ЈЗДаљева] предао моје писмо не знам. Сасвим споро иде са
мојим увођењем у дужност коју ми је Врховни штаб одредио.3 Ја је стварно не вршим. Ви сте се углавном ограничили на то да ми постављате конкретне задатке а у општим
плановима и раду уопште не учествујем. Ч а к је, као што
сами знате, долазило до тога да поводом извесних питања
тражите мишљења од мене а после на моје мишљење одговарате да се ради о „фамилијарности" или о непознавању
ситуације у Србији. Мишљења сам да су се извесне опште
ствари ипак могле свршити писменим путем ма да лични
контакт са вама сматрам неопходним.
У оваквом стању у коме се сада налазим морам стварно
•да осећам грижу савести, поготову што осећам да ствари не
иду онако како треба а ја стварно стојим по страни свега.
Не знам како ћу да оправдам поверење које су ми другови
из Врховног штаба указали.
Ипак сматрам да сам лично највише крив зато што ту
ствар нисам већ одмах поставио онако како мислим да треба.
Зато вас молим да мој долазак убрзате.
Овде сам прегледао одред. 4 Било је доста грешака,
углавном недовол>на организованост и грешке од прошлогодишње тактике. Све је на путу поправљања. О томе ћу
поднети детаљан извештај.
Друг. поздрав
С. Ф.

— с.

н.

Брадоња 5

3
У писму члана ЦК К П Ј Иве-Лоле Рибара од 5 јула 1942 год.
Упућеном ПК К П Ј за Србију, постављено је да се изврши реорганизација Главног штаба НОПО Србије, с тим да на његовом челу буде
Радивоје Јовановић-Брадоња, коме саопштити да је именован за члана
Врховног штаба. Према томе, од овог датума па надаље Јовановић
се п о ј а в љ у ј е као командант Главног штаба НОПО Србије.
1
Односи се на Први шумадиски Н О П одред „Милан Благојевић".
5
Радивоје Ј о в а н о в и ћ - Б р а д о њ а

БР. 35
НАРЕЂЕЊЕ ШТАБА ПОЖАРЕВАЧКОГ НОП ОДРЕДА ОД
30 СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. МОРАВСКОЈ ПАРТИЗАНСКОЈ
ГРУПИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА 1

Драги другови,
Ваш последњи извештај примили смо 24 о. м.2 Видимо
из њега да сте од акција извели једину кад сте разоружали
3 Горњачана. Ваља наставити са акцијама брже. Стављајте
заседе на непријатељске групе, и разоружавајте их, јер
тиме са једне стране слабимо непријатеља, а са друге долазимо до оружја које нам је сада тако потребно, пошто имамо
људе који ступају у одред. Тако исто треба онемогућавати
комуникације и телефонски саобраћај који служи непријатељу. Ако сте још подељени у две групе, настојте да се
одржава стална веза. Ускоро ћемо вас позвати на други
терен где ће доћи и Млавска група и имаћемо заједнички
састанак. Ви сте сада доста ојачана група и гледајте да
изведете неку акцију дотле. План који предлажете (ући у
село, па да онда неко јави милицији и жандармима) није
поуздан и из њега могу произаћи многе околноети које се
не могу предвидети. Боље је, сигурније и са више изгледа
на успех, извршити напад у самом месту. Треба прибавити
све податке од поузданих људи из самога места где би се
непријатељ напао. Бројно стање, будноет, зграда, прилаз
до ње и друго може се добити са сигурношћу, а онда на
оенову тих података направити план и извести напад.
Ако се то не би могло извести, онда стављајте веште
заседе по друмовима где постоји вероватност кретања непријател>а.
Другови из Млавске групе извели су задњих дана неколико успелих акција. Спалили три камиона а и разоружали
једног Калабићевог наредника и командира жандарм. станице у Рановцу. Раније су опет извели неке акције са житом
и обезбедили знатну количину хране. Ви сте другови тамо
више од мееец дана а извели сте свега једну акцију.
1
а

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 1426
Редакција не располаже овим извештајем.

До састанка са нама руководство ће бити овако:
Командир = Славко 3
Водник I гр. = Миланче 4
Политк. = Ремењак 5
Водник II групе = Матори 6
7
ПОЛРГГКОМ = Пилот
четни штаб:
Славко
Миланче
Матори
Сима 8
Ваши извештаји не задовољавају ни овога пута. Извештај друга Симе, да су разоружана 3 Горњачана, нема чак
ни датум. Ту се не износи како је, где то изведено и да ли
је ту било каквих пропуста. Настојте да убудуће извештаји
буду опширни и садржајни.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

30 IX 42
Положај
Командант
Ж . П. 9

3
Славко Поповић-Мали, погинуо 17 фебруара 1943 год. у с. Сиракову, П о ж а р е в а ч к и срез, у борби против Немаца, као заменик
команданта Стишке чете.
4
Милан Благојевић, погинуо маја 1943 год. код с. Миријева,
Моравски срез, у борби против љотићеваца, као заменик команданта
Пожаревачког НОП одреда.
5
Б у ј и ц а Ремењак, погинуо априла 1943 год. у с. Брзоходе, Моравски срез, као позадински радник.
6
Милисав Средојевић-Матори, погинуо 17 фебруара 1943 год.
У с. Сиракову као командио Стишке чете коју су тада разбили Немци.
7
Миленко Карлица-Пилот, погинуо маја 1943 год. у с. Раброву,
Рамски срез, као комесар Рамске чете.
8
Сима Симић
° Ж и к а Поповић

БР. 36
САОПШТЕЊЕ ШТАБА ПОЖАРЕВАЧКОГ НОП ОДРЕДА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" ОД СЕПТЕМБРА 1942 ГОД. О
ТЕРОРУ И ПЉАЧКИ ОКУПАТОРА И НЕДИЋЕВИХ
ОДРЕДА У ПОЖАРЕВАЧКОМ ОКРУГУ1
Бр. 17 (М. П.)
Бр. 17
САОПШТЕЊЕ
Теби се обраћамо, наш напаћени сељачки народе, теби
коме последњи залогај отимају изгладнели фашистички пси,
теби кога туку и понижавају плаћене слуге крвавог окупатора.
Кроз наша поштена села размилеле су се бесне руље
Хитлерових пљачкаша, по нашим друмовима вуку се као
пси гладни плаћени џелати свога народа, свуда где год
прођу остављају за собом крвав траг а из наших домова
износе последњи комад хлеба, последњу крпу одела!
А „српски генерал Недић" из дана у дан шаље поздрав
преко радија и новина „свом српском народу". Недићев
поздрав нама, то су порезници и жандарми, то су „Дирисови" 2 чиновници. Он нас „братими и грли" крвавим рукама
ЈБотићевих и Калабићевих 3 плаћених војника и плаћених
четника. Од тих поздрава и тих загрљаја нама остају празни кошеви и торови, гладна и гола деца.
Твој зној, твој рад, муку твоју отимају трутови издајице.
Чиме ћеш се сутра исхранити, чиме њиве засејати, чиме
глад деци умирити?
Вас, радници, гладне наднице у фабрикама и радионицама које раде за Немце не могу исхранити. Вас, раднице,
Хитлерови крвници зову у Немачку на рад. Хитлер лаже а
Недић полагује: „У Немачкој је благостање и сигурност",
„у Немачкој има довољно хлеба", „у Немачкој се иде на
излете!". А ви у Немачкој треба да радите тенкове и авионе
1

Оригинал, умножен на шапирографу, налази се у Градском
музеју у Зајечару.
* Дирекција за исхрану, организација преко које су Немци и
њихОве слуге спроводили пљачку српског народа.
3
Односи се на припаднике Српске државне страже у Пожаревачком округу чији је командант био Милан Калабић, начелник Пожаревачког округа.

који ће да руше ваше домове и убијају вашу браћу у Југославији, Русији и другим земљама, па и сами да будете
убијени бомбама руских и енглеских авиона кад бомбардују
немачке градове, или пак Хитлеровим мецима због сумње
Н а саботажу.
Теби, поштена родољубива интелигенцијо, хоће да коландују жандарми пијани, да ти о култури говоре коцкари и
лумпови, да на универзитету место слободне науке уведу
касарнску фашистичку дисцршлину.
Теби, омладино, место школа и наука ставише у руку
лопате и ашове и поведоше на присилан робовски рад.
Недић, ЈБотић и његови пратиоци, обасипајући те хвалама,
довели су те да обрађујеш њиве које Хитлер бере, да оправљаш друмове на којима ће се котрљати фашистички тенкови и камиони. То пгго служиш окупатору назвали су те
српским пионирима, „национална служба", дугом према
отаџбини. Тај срамни дуг, омладино, плаћаш под пушкама
и бајонетима твојих џелата, огладнела и обесправљена.
Свима вама родољубима хоће банда сулудог Хитлера да
угуши частан осећај и љубав према земљи и слободи. Хоће
да вае заведу лажима, да вас одврате од борбе за слободу и
част; земљу нашу хоће сасвим да уцропасте, а народ потпуно да унипгге.
И сваког часа уколико је Хитлеров положај на фронту
гори, утолико је и његова банда све беснија и крвавија, гони
и убија наш недужни народ. Утолико су крвавији и Хитлерови вазали, прл»ави изроди нашег народа Недић, Љотић и др. Они не бирају начина да би се одржали на власти,
зато још горе и још више пљачкају, зато још крвавије
служе окупатору да би тако одложили час своје пропасти.
Пред Стаљинградом губе дивизију за дивизијом не
успевајући да заузму град. Немачки пионири не стижу више
да очисте терен од погинулих Немаца. Смрад од полутрулих
и трулих војника шири се по целој Европи.
За Хитлера и његове банде ископана је велика гробница
На Источном фронту. Совјетско и британско ваздухопловство туче Берлин, Варшаву, Пилзен, Штетин и Будимпешту
и др., а немачки народ бежи у Румунију, Мађарску и остале
суседне земље да би бар спасао голе животе. У поробљеним
земљама гори тло под ногама Хитлерових џелата. Смрт им
прети на сваком кораку. Њихови возови, слагалшпта муниЦије и хране лете у ваздух. Поробљени се народи боре у
позадини да што пре сруше крваву фашистичку диктатуру.
Широм целе земље распламтео се осветнички рат —
народни рат. У Босни и Далмацији, Хрватској и Славонији,

Словенији, Црној Гори и Херцеговини и Срему партизани
ослобађају град за градом. Народни осветници и ослободиоци враћају слободу напаћеном народу уништавајући дивизије и дивизије фашистичких разбојника и његових
помагача Недићевих и Павелићевих плаћених пробисвета и
Дражиних четника. Диже се пламен од попаљеног жита,
руше се мостови, кидају пруге, уништавају фабрике, уноси
неред и забуна у позадину непријатеља.
После три године свог крвавог господарства над Европом, после три године оргијања и злочинстава Хитлер види
своју скору пропаст и уколико му се више ближи крај
утолико је све гори. Трпећи поразе на фронту и у поробљеним земл>ама, спроводи све већи терор над становништвом.
Он и његове плаћене слуге прете, терају у логор, стрељају
да би народ заплашили, да би угушили народну борбу, да
би и даље несметано пљачкали и продужавали рат.
Али ни најстрашнији терор, пустошење по нашој земљи,
масе стрељаних, попаљена села, одвођење у логоре нису
заплашили наш храбри народ, нису зауставили херојску
борбу.
Наш народ неће положити оружје, он се неће смирити
док не истера из своје земље последњег окупатора, док не
уништи и последњег издајника и изрода!
Код нас по нашем богатом крају размилели су се пљачкаши порезници, жандарми и „дирисовци". Кундаком и батинама натерују народ на послушност. У том крвавом срамном
послу савесно их помажу домаћи издајници и Српска
стража. Сви су они —• како кажу — за слободу, али нису за
народну. Тај Калабић, о коме се сад тајно прича да је за
време вршидбе шапатом наређивао пописивачима да не
бележе тачно колико је који имао жита, он, главом исти,
иде и наређује да се жито мора дати ако хоћемо да нам
пусти млинове да мељу! Народе, ако даш тражено жито
нећеш имати шта да једеш а нити млинови шта да мељу!
Разбојник Воја Триброђанин4 — швапски војвода и његова крвожедна [банда] сложно са окупатором пустоше
Звижд, секу нашу гору и предају окупатору.
Издајице из Горњака, официри који издадоше Југославију непријатељу, мислили су да ће их Хитлер поставити
за своје герерале, али кад то није учинио, они побегоше у
Горњак и тамо образоваше штаб југословенских четника
иза леђа народних ослободилаца партизана. Родољуби, про* Воја Јевремовић-Триброђаиин, командант Звишког четничког
одреда

судите њихов рад и осудите их за поновно издајство које
учинише према вашим херојским браниоцима слободе —
партизанима! Не заводите се више лажима тих издајника,
Пилетићевих 5 и Дражиних четника! Они шапућу да су
против окупатора, а за слободу. На сав глас вичу да штите
народ и да се за њега боре. Лепо зборе, али њихова дела
говоре истину. Њихова слобода — то је чување окупатора;
њихова правда — то су масе похапшених и поубијаних народних родољуба и народних синова по Рановцу, Мелници,
Манастирици, Црљенцу и другим местима; а њихова заштита народа то је убирање пореза, отимање хране, стоке
и вуне.
А крвник Србије, кабадахија Округа пожаревачког,
изрод, четник Калабић, са својим гладним за новцем бандитима, уз помоћ Немаца пустоши Стиг. Задње зрно жита,
задњу сламку сена, задње ј а ј е и кокош износи из некада
богатих домова Стига.
РАДНИЦИ,

СЕЉАЦИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЈО,
СБИ РОДОЉУБИ!

Зашто ће нам непопаљена села и непопаљени домови,
ако због нашег страха и ћутања победи Хитлер? Тада ће
наша села бити пуста без нас, у нашим домовима седеће
погани Хитлерови пљачкаши, по нашим пољима. натопљеним нашом крвљу, газиће сурова чизма поробљивача света.
Не наседајмо њиховим лажима, не дајмо да нас заплаше
претње фашистичких разбојника и њихових слугу! Браћимо наша села и домове, бранимо нашу слободу и част!
Убијајмо варваре, издајнике народне!
Родољуби! уједините фронт и позадину! Борите се са.
оружјем и помажите из позадине оружану борбу сакупљањем хране и одела!
Помажите народне борце — не дајте ништа окупатору!
И вама, које је окупатор присилио да узмете оружје и
убијате своју браћу, и вама којима издајници народа к а ж у
да још није време за борбу против окупатора а терају вас
У борбу против народних оелободилаца, и вама се обраћамо
и вас позивамо:
Окрените оружЈе противу оних који су вам га дали,
напустите оне који вас л а ж у да још није дошао час народ5
Велимир Пилетић, командант К р а ј и ш к о г четничког корпуса.
Побегао у иностранство 1944 год., после ослобођења Источне Србије.

ног ослобођења! Убијајте у вашим редовима све оне који
неће да чују глас народа, већ служе окупатора и који и вас
на то нагоне. Вама није место у редовима издајника, у редовима оних који пљачкају и киње народ. Ти ће бити ускоро
изведени пред народни суд! Свима онима који не буду пришли Народно-ослободилачкој партизанској борби народни
суд неће дати помиловање.
Издвојте се што пре из њихове средине да сутра не
буде касно! Прилазите смело у редове партизана и борите
се за слободу, независност и част своје земље!
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!
ШТАБ
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА
З А ОКРУГ П О Ж А Р Е В А Ч К И
„ В Е Љ К О ДУГОШЕВИЋ"

Положај
септембра 1942

БР. 37
ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА ПОЖАРЕВАЦ
ОД 8 ОКТОБРА 1942 ГОД. ШТАБУ ПОЖАРЕВАЧКОГ НОП
ОДРЕДА О КОНЦЕНТРАЦИЈИ ПАРТИЗАНСКИХ СНАГА
И ИЗВОЂЕЊУ АКЦИЈА 1
8-Х-42
Драги другови,
После прочитаних извештаја, [који су послати] вама
од групе Морава, 2 надопуњавамо своје писмо.
Ситуација, настала обрачунавањем окупатора са појединим [његовим] слугама у нашем округу, унела је [неповерење], колебање и страх у редове осталих слугу окупатора које он моментално не дира. Но те се групе не осећају
сигурним. Отпорност њихова према нама је данас далеко
1

Оригинал, без потписа, писан руком, н а л а з и се у архиви
Ц К СКС.
2
Група партизана у Моравском срезу (Пожаревачки округ) од
које је к а с н и ј е формирана Моравска чета Пожаревачког Н О П одреда.

оггала. Такву ситуацију морамо искористити за разоружа'вање и разбијање група које и даље седе у својим базама
н е д И ране од окупатора, за повезивање са групама које су
умакле окупатору и крију се од њега. Треба да учинимо,
другови, све што можемо да бисмо пушке које су до сада
пуцале у нас окренули да у непријатеља пуцају. Страх и
колебање у редовима плаћеника умањили су и њихову
отпорност а и будност према нама. Кретање а и -извођење
акција је сада лакше и може се успешније изводити. Ми не
можемо мирно да седимо и гледамо како непријатељ гони
своје непослушне слуге, већ морамо научити слуге да стану
уз нас и пушке окрену у свога дојучерањег господара. На
тај начин ћемо и ударити по непријатељу и ојачавати наше
снаге. Групама Војиних 3 и Горњачана, 4 које непријатељ не
гони, као и онима које гони, треба дати наше Саопштење 18,5
а тада на прве нападати и разоружавати, а [друге] позивати на активну борбу против окупатора. Разуме се да у
оваквим случајевима морате бити јако опрезни.
Групи Морава смо пошту послали, и она ће се свакако
одмах од вас пребацити, користите то ваше концентрисање
за извођење крупнијих акција. Ноћи су сад мрачне — користите пуно и то.
Са њима треба да истерате на чистину и акцију коју су
имали 6-1Х. Чуди нас, другови, да сте се ви задовољили њиховим објашњењем тог њиховог „несретног случаја". Ако
вам тај случај није био довољно јасан из извештаја, које
сте прошли пут преко нас добили, требали сте тражити потребна обавештења да би вам слика била јасна. Међутим ви
их нисте ни за шта питали и прешли сте олако преко тога.
Ми смо, другови, најоштрије на заједничком састанку поставили чување ових снага, јер је то наш будући кадар, што
не значи да акциј е не треба изводити или их изводити само
са 100% сигурности, али то значи да се акције морају добро
да припреме, прорачунају и да се за свако немарно, аљкаво
одношење при акцијама, кретању, логоровању, без обзира
је ли оно имало последице или је само могло да-има, само
најстроже да казне. Из извештаја које сад добијате, а и из
прошлих, видите како су се они у акцији понели. Позовите
кривце на одговорност и најстроже их казните.
Пре два месеца на састанку са вама предвидели смо
(тачније предвидели сте) у најскоријој будућности извођење
' Воја Јевремовић-Триброђанин
' Односи се на четнике Драже Михаиловића у Горњаку.
. 5 Односи се на саопштење општинским управама да не сарађУЈУ са окупатором.
8 Зборник том I, књ. 4
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акције на прузи —• дизање моста. Прошло је толико времена а да нисте акцију извели, те непријатељ несметано
користи пругу и извози дрво, храну итд. Обавестили сте нас
само да сте Ћ. 6 послали да доведе Дракучу за акцију а даље
ништа. Сматрамо, другови, да сте ту акцију, и уопште такве
и сличне акције, могли и морали изводити. Крајње је време
да се са таквим лабавим одношењем према акцијама ликвидира и здраво приђе извођењу акција. Под акцијама на прузи
се подразумева не само дизање мостова, већ и сечење жица,
кварење и дизање у ваздух скретница, рушење тунела, станичних инсталација, изазивање судара итд. Другови у Шумадији са успехом изводе такве акције, иако непријатељ
предузима све да би осигурао свој жел. саобраћај. Наше
групе чак ни ситне акције скоро да не изводе, да нам другови с правом кажу да се наш одред не „осећа" да живи.
Такво стање мора да се ликвидира. Ви се морате позабавити
проблемом акција, као и проблемом испуњавања ваших директива. Директиве сте за акције давали али се оне нису
испуњавале, а оне се у будуће мора да испуњавају. Учмалост је довела дотле да вам руководиоци јављају да је немогуће да акције изводе јер непријатељ „поставља заседе"!?
Ко коме има да поставља заседе, ми њима или они нама?
Поље огољава, али се зато имају ноћи, а непријатељ се и
ноћу креће.
Обавештени смо да је у селу Црљенцу једна група партизана одржала збор. Поведите, другови, више рачуна о
томе да ми нећемо да правимо демонстрације које нам само
могу штете донети.
Пошту за групу Морава смо у задње време слали на
уговорено место. Зашто је група није уредно добивала не
знамо. Предузели смо одмах испитивање цивила који су
тај посао имали.
Можете поставити, другови, да вам пол. ком. не шаље
посебне извештаје кад нема нечег нарочитог, а већ шаље
са командиром заједнички извештај — случај извештаја
из групе Морава. На тај ће начин уштедети времена и себи
и њима и избећи непотребна понављања.
Пошаљите нам прихватницу за другове за одред. Прихватницу двапут недељно контролишите. Може да буде и
треба да буде место са јавкама као и за везе, и да се чека
једанпут недељно дању и једанпут ноћу.
6
Велимир Дамјановић-Ћата, командир партизанске П е ч к е групе.
У борби код Кучева, 27 фебруара 1944 год., ухватили га и стрељали
четници Воје Триброђанина. Овом приликом уништена је цела н>егова партизанска група.

Пошаљите нам и једну сталну адресу коју ћемо послати
друтовима да нам на њу шаљу за одред другове. Водите рачуна при давању прихватнице да не буде као и са прошлом,
јер ми не можемо телефонирати друговима да она више не
важи, већ чекамо везу, а [у међувремену] они могу на њу
послати и другови могу пасти непријатељу у руке.
Ради лакшег правилног вођења благајне штаба згодније је да вам групе шаљу месечне обрачуне.
По првој ноћној прихватници послаћемо вам друга
Смедеревца, који је код нас склоњен. Он није налуштао
борбу, већ групу, а с тим да макар и сам изводи акције и
омета и штети непријатеља, јер са групом није имао прилике да то чини. Пошто је неке акције извео сам, жели да
се врати у одред.
Обавештени смо да у Шапини и околини за Дражу ради
неки војвода Љуба. Ако пгго знате о њему обавестите нас,
а ми предузимамо да се са своје стране обавестимо.
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОВОДА НАРОДУ!

8-Х-42 г.
Другарски лоздрав

БР. 38
ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА ПОЖАРЕВАЦ
ОД 10 ОКТОБРА 1942 ГОД. ШТАБУ ПОЖАРЕВАЧКОГ
НОП ОДРЕДА „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" О ЗАДАЦИМА
ОДРЕДА1
ШТАБУ НАР.-ОСЛ. ПАРТИЗ. ОДРЕДА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ"
Драги другови,
У вашим извештајима од 30 IX и 9 X 19422 Главном
штабу добро сте поставили и у ситуацији добро сте се
снашли у нашем ставу према Дражиним четницима, које
сада разоружавају Немци. Само, то сте требали да учините
много опшрфније и детаљније, као колико и где су разору1

Оригинал, писан руком, н а л а з и се у архиви ЦК СКС.
' Р е д а к ц и ј а не р а с п о л а ж е овим извештајима.

жани, о појединим војводама и каква Је политичка ситуација настала у вези с тиме. У будуће у т а ј извепггај треба
да уносите и број народно-ослободилачких одбора на појединим територијама. Ми ћемо вам у томе помоћи. У извештај о политичком раду не уносите у будуће да се обрађује
„Пролетер" и Историја СКП(б), јер то не спада у политички
рад чета, нити га спроводе војни функционери као такви,
и јер у Гл. штабу не морају бити сви чланови партије. Надаље, рубрика „Снаге непријатеља" постоји у вашим извештајима само као рубрика; податке где, колико и каквих
непријатељских снага има на нашој територији уопште
нисте унели, премда и сами претпостављате да је та рубрика једна од н а ј в а ж н и ј и х за Гл. штаб. Премда смо вам
ми писали какав треба да вам је „месечни биланс Нац.
фонда", ипак ваш, приложен извештаЈ'у Гл. штабу, не ваља.
Иако је педантно урађен, ипак је сасвим нејасан, дапаче
нетачан. Исти вам је такав „месечни биланс у резервама
намирница". Ми вам оба биланса враћамо. Прилажемо вам
два таква обрасца за септембар, али ви их немојте преписати, већ према њима израдите оба биланса за месец октобар. У резерве оружја треба да уносите и следеће податке:
11 пушака са 550 метака, 7 бомби, 1 револвер кал. 6.35 са
50 метака, 1 револвер непознатог калибра са 60 метака, 25
метака за револвер систем „Штајер", 25 за „Наган" и 75 метака кал. 9 м / м за војнодрж. револвер. Ово смо о р у ж ј е ми
сместили у магацин. Упркос наведеним недостацима, оба ова
извештаја најсолиднији су вам од свих које сте досад послали Гл. штабу.
Примили смо и ваш извештај од 8 IX 3 упућен нама,
који је такођер најбољи до сада, Која је линија наше борбе
с обзиром на наше снаге у Србији и на нашу политичку ситуацију и који су непосредни ваши задаци? Директива Гл.
штаба, а и радио „Слободна Југославија" то стално истиче:
комуникације, комуникације и комуникације. Зато је спаљивање камиона, које је извела у своје две акције група
Млава, одлично и од великог значаја. 4 Такве акције треба
поставити и осталим групама и не задржати се само на томе.
Организовано кидање телефонских линија у дужини од неколико километара, напад на железничке станице и уништавање намештаја и апарата, уништавање скретница, рушење пруге, мостова и тунела и уништавање осталих транспортних средстава — то је ваша најеветија дужност.
Овакве акције изводе се на територији целе Србије, оне су
а
4

Р е д а к ц и ј а не располаже овим извештајем.
Види док. бр 35
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с обзиром на наше снаге могуће, а с обзиром на нашу унутрашњу и спољну ситуацију и на стратешки положај Србије
од првокласног значаја. Друга је директива: уништавање
свагде, на сваком месту и свих (па према томе и Немаца за
К оје нас ви питате) непријатељских снага у Србији. То унVштавање треба у првом реду изводити добро постављеним
заседама, у том случају и на веће непријатељске снаге, а
борбу не прихватати. Ове акције треба да буду политички
добро постављене, тј. да наши партизани буду спасиоци народа од оних који га највише тероришу и пљачкају. Заседама не у првом реду нападати оне које можемо, већ у
првом реду оне које морамо с обзиром на њихов однос
према народу.
Мале групице партизана не би требале одржавати зборове кад их не могу довољно војнички обезбедити. Онда ће
се десити као у Породину. Треба да се прекине са шетањем
партизана дању. Тако се сазна бројно стање, наоружање и
правац кретања партизана, а што све треба да буде у највећој тајности. Партизани треба да се осете а не да се виде.
Правилно је што сте позвали све групе ради подношења извештаја, давања нових директива и њиховог унутрашњег учвршћења. Тако треба и у будуће да радите. Само
водите рачуна о томе да ће се наше чете најбоље учврстити
акцијама, ако иду из акције у акцију и живим политичким
радом у чети и у народу. Политички рад у четама треба да
буде строго на линији Народно-ослободилачке борбе, У томе
се строго придржавајте нашег последњег писма. Правилно
сте поступили што сте групу Млава послали натраг на
њен терен.
Ништа нам не пишете о томе шта сте предузели поводом крњења ауторитета командира Живка уочи извођења
нападаја на жандарме. У смислу наших досадашњих писама
О овом проблему очекујемо од вас објашњење. Ми постављамо наш одред као чврсто језгро за окупљање нових већих
снага и због тога, да би одред тај задатак извршио, ми питање ауторитета командујућег кадра најприје постављамо.
Ми се налазимо пред новонасталом ситуацијом у односу
према Дражиним четницима, који раде под фирмом Недића
и Пећанца и које разоружавају Немци не само овде већ и у
читавој Србији. Наш задатак у овом моменту: ликвидирање
једних, разоружавање других, позив на прикључење трећих, најоштрије разобличавање Дражиног воћства пред народом и четницима — ви сте врло добро поставили. Сад
само треба све то у дело спровести и радити што брже да

нас данашњи догађаји, који ће имати крупне последице, не
превазиђу.
Слажемо се са вашим мерама које сте подузели за мобилизацију бивших партизана и нових снага за наш одред.
Али код тога имајте у виду следеће: Наш одред док је још
толики по бројчаном стању треба да се састоји од чврстих,
храбрих и свесних партизана који неће дезертирати и
издати одред и који неће тиме деморалисати ни народ ни
ово наше језтро партизана. За сада нам је стало до нових
квалитета а не до квантитета. Ми ћемо доцније позивати
и најшире масе у одред, али за сада одред мора бити способан да изврши све акције које се данас пред њега постављају. Одред се мора састојати од здравих и способних бораца који ће издржати велике напоре и гоњења. Одред
треба да ради строго партизански и не сме се узети устанички темпо јачања одреда. Директива је Гл. штаба да
претстојеће акције и борбе и јачање одреда треба да иде
равномерно у читавој Србији. Надаље треба чувати не само
читав одред — већ и сваког партизана. Ми смо у ово неколико дана имали два губитка. Два наша добра друга изгубили су своје животе услед несолидног и аљкаво припремљеног извођења акције. Ви ћутањем прелазите преко
извештаја друга Пилота 6 да је „несрећним случајем" погинуо један наш добар друг. Није то по среди никакав несрећни случај. О свему томе тражимо од вас изјашњење.
У вашим перспективама строго водите рачуна о директиви Главног штаба да се сви партизански одреди треба да
састоје од чета у јачини од по 15—20 људи са најмање два
аутоматска оружја. У таквом стању чете више не могу да
буду учаурене са главним задатком да само беже и крију
се пред непријатељем, као што су то радили када су били
у мањим групицама, а у исто време овакав састав омогућује извођење свих акција које се пред нас постављају.
. . . Мајора Јанка и Мандића треба као наше непријатеље,
које као такве и народ зна, политички пред народом раскринкавати, а војнички првом згодом убити. Њихову смрт
народ треба да схвати као њихову праведну и заслужену
казну, а као наш успех и победу. Од свих њих је Крста 0
најопаснији. Он је организатор народа за борбу против нас.
Ви треба што пре да га ухватите живог и да обезбедите
место где ћете га најоштрије саелушати и иследити све што
зна, а нарочито: који су људи и где у Дражиним организа" Миленко К а р л и ц а
° Крста Рончевић, командант Голубачке четничке бригаде. У х в а ћен у Београду октобра 1944 год. и стрељан као народни непријатељ.

дијама, хде се налази сакривено оружје, и све остале њиХО ве намере и тајне.
Нингга нам не одговарате на наше постављање да се
џгго пре повежете са Сиб.7 братом. Одговорите нам одмах.
Босанац, 8 бивши командир II чете, налази се сада у
с т р а ж и
Пож. Услед ситуације која иде све више у нашу
корист он се сада нуди нама. Ни њега самога ни икакве
к
у с л у г е од њега ми не можемо примити. Он је дезертирао
з а ј е д н о са Ликом. Као војни функционер, а дезертер, он је
одговоран за распад своје чете. И за то ће одговарати.
Радио „Слоб. Југ." је јуче јавио да ће све народне издајице
покушати да се увуку у народне редове да би тиме оправдали свој досадашњи издајнички став. Али за њих нема
милости. Све ће њих стићи заслужена казна. Још конкретно
о томе ми ћемо вам писати.
Писали смо вам већ о Драгиши. 9 Шта сте по томе предузели?
Питали смо вас да ли новац нашег нар. ослоб. фонда да
пошаљемо Гл. штабу. Ви нам нисте одговорили а ми смо
послали 100.000 дин.
Шаљемо вам друга Трифуна. 10 Он је интелигентан.
веома културан човек, говори многе стране језике, по занимању инжењер, веома је одан нашој борби и ствари. Ви га
запослите при штабу како мислите да ће најбоље одговарати његовим способностима. Ми мислимо да ће најбоље
бити да га запослите као интенданта, администратора, да
• слуша радио и бележи вести и да ради у вашој техници.
Како сте га запослили и како обавл»а свој посао јављајте нам.
Умножите у што више примерака Саопштење бр. 18 и
што шире га растурите.
Другарицу Зору 1 1 дали смо на цивилни рад.
Шаљемо вам писмо Смедеревца.
у
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Сибинка Стефановић-Николиш
Слободан Миловановић, погинуо маја 1943 год. као командир
чете Пожаревачког НОП одреда.
9
Драгиша Миладиновић
10
Петар Суботић, инжењер попгтанско-телеграфске гараже у
Београду. Погинуо априла 1943 године.
11
Вера Вребалов-Зора. Радила на терену по линији А Ф Ж .
Код Царевца, Срез рамски, 1943 год. стрељали је четници Д. Михаиловића.
8

Примили смо ваш финансиски извештај о расходима.
С друтарским поздравом
СМРТ Ф А Ш И З М У — СЛОБОДА НАРОДУ!

10 X 1942
О. К .

ПС: Организујте дочек
друга Трифуна. Он ће
доћи преко Шелета. 12
О. К .

БР. 39
ИЗВЕШТАЈ КОМАНДАНТА ГЛАВНОГ ШТАБА НОП
ОДРЕДА СРБИЈЕ ОД 11 ОКТОБРА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ О СТАЊУ ПРВОГ
ШУМАДИСКОГ НОП ОДРЕДА1
Друг. Мих.2
11/Х-42
Драги друже,
Већ је скоро месец дана од како се налазим на територији I Шумад.
За то време провео сам пуних седам дана са одредом
а остало са друговима из партије који раде на терену.
Могао сам да

