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БР. 1
ПИСМО ОСЛОБОЂЕНИХ РОБИЈАША ОД 31 АВГУСТА
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О ПРИПРЕМАМА И БЕКСТВУ ИЗ КАЗНИОНЕ СРЕМСКЕ
МИТРОВИЦЕ1
Драги другови,
Обавештавам[о Вас како смо припремили и извели бекство из казнионе.
1. На бекство смо помишљали још пре почетка нем.
[ачко] сов.[јетског] рата -и тражили да нам исто одобр'ите,
поготову у случају да до тога рата дође.
2. До почетка рата нисмо добили одговор.' Кад је рат
почео нама је било јасно да је настала нова ситуација.
Настала је с једне стране опасност по наше животе, јер
смо били свесни да ће нас фаш.[истички] бандити држати
и у одговарајућем моменту побити као таоце. С друге'
стране схватали см*о да је дошао час кад треба да будемо
напољу, у редовима "народне борбе а не да мирно, у тлмници,
чекамо на своје мрске џелате. Стога смо почели и са
техничким припремама за излаз, пре цего што смо добили
одговор и одобрење споља.
Припреме које смо ми вршили напредовале су споро.
Требало је прокопати, под врло тешким условима, још око
35—40 м канала.
Везе су нам тада биле за дуже времена потпуно преЈсинуте, па смо радили да створимо излаз којим би прошли и без помоћи споља. Да су везе постојале и помоћ
1

бр. 882.

Оригинал, писан мастилом, налази се у архиви ЦК СКС под
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споља организовала брже, ми смо могли доста лако да
изађемо и из .. ,2 зграде, разоружавањем 1 или 2 стражара.
Кад смо били на пола готови изненада нас пребаде
из мл.[адићке] зграде у велику зграду и сместе један део
у школу а други у болничку собу изнад школе. Баш тога
дана добијемо поруку споља, да су припреме штове и да
јавимо начин како да се изведе излаз из [велике] зграде.
Било је дакле, касно. Закаснили су за пар дана, стари план
пропао, а припреме узалудне.
Чим смо дошли у нов положај тражили смо нов начин
за бекство. Предложили смо општи напад на завод и разоружање страже или организовање иашег извођења путем
преваре: да дођу „усташе" са „стропо поверљивим актом"
и траже неодложно изручивање. То нам је одбијено као
неизводљиво. Ми смо истовремено тражили начина да сами
створимо излаз. То ни мало није било лако. Требал!о је
наћи начина да се 33 друга, м'еђу њима неколико болесних
и старих, изведу без опасности по живот из врло тешких
услова. Налазили смо се у. две собе, једна изнад друге,
с једне стране поред прозора шета стражар од 71'2 увече
до 6 ујутру. Одмах до школе на 10,5 м налази се спољни
зид завода висок око 4 м.
Ту смо наишли -на једну врло повољну и олакшавајућу околност. Школска соба у којој смо спавали има један
мали ходник, тачније претсобље. Иотод тог претсобља налази се велики канал за водовод и парно грејање. Тај канал
води чак до у млад.[ићку] зграду. Улаза у канал има више
пошто је он на неколико места преграђен зидом. Један од
тих улаза налази се и у споменутом претсобљу. Ми смо
покушали да ту потражимо решење.
Најпре смо рачунали и покушали да пробијемо преграду у каналу која је тачно испод спољњег великог зида.
Кад би то успело излаз би био на отвору канала који се
налази између ул.[ичне] зграде и вел.[ике] зграде. Показало се да је то немогуће јер је преградни зид био дебео
Преко 1 м а зидан • са цемент-малтером, док смо ми као
алат имали само »ожеве. Покушали смо да пробијемо зид
са стране али ни то није ишло. Морали смо да тражимо
друго решење. И нашли смо га у следећем:
2
Реч је нечитка у оригиналу, али се вероватно односи на „младићку зграду" — како су је затвореници звали — а у којој су се
најпре налазили политички кажњеници. Тих дана у казниону је доведена једна група бивших југословенских официра на ггролазу за
немачке логоре и њих су сместили у „младићку зграду", али управи
казнионе није се свиђало што су се комунисти састајали са сфицирима па је одлучила да кажњенике пребаци у другу зграду.
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Установили смо да из споменутог великог канала води
један отвор испод пода школе. Кроз њега се улазило у
неке врсте подрума, од 1 м висине. Тада смо решили
да покушамо да прокопамо канал из тога „подрума" који
би ишао испод темеља зграде и спољњег зида. Био би
дуг око 14 м. Показало се, крај надчовечанских напора
и упорности, да је то изводљиво.
Радили смо овако:
Улазили смо у канал преко подне 11/2 ч и ноћу од 8—51/2
у групама по 4. Један је „копао" (уствари бушио) рупу
у почетку само једним ножем. Он или један иза њега
товарили су земљу у лавор. Један је ,на почетку рупе извлачио лавор ужетом напол^е, а четврти је на ћебету одвлачио
земљу од рупе и испуњавао подрум. Колико је тај посао био
тежак за оне који су радили у рупи довољно је ако се каже,
да су радили потпуно у мраку и скоро без кисика. У ваздуху
у коме су напорно радили у лежећем ставу по 2—3 сата,
у [каналу], није могла горети ни свећа па ни шибица да
се упали. Једно време се била појавила вода па смо радили потпуно голи и у блату, те см>о излазили из рупе
ирљави као свиЛе из најгоре каљуге, и то прљави од
главе до пете. Да ноћу не би скренули пажњу стражара
нисмо се смели опрати, већ мало скинути блато, лећи прљави
и тек ујутру рано се опрати.
Тако смо мало по мало допрли нешто преко ноловине
пута. Тада се неочекиваНо јавља једна тешка запрека. Наишли смо на неки зид који нам је препречио пут. Послали
смо једног „стручњака" (зидара) да нам да савет, може
ли се тај зид пробити. Он је „утврдио" да Не може јер је
зидан цемент-калтером, а и да се поткопа не може пошто
ће се појавити вода. И тако ми одустанемО од копања.
Јавимо друговима и потражимо друго брже решење. Убрзаћање смо тражили и због тога јер нас веза обавештава да
су долазили у завод немач.[ки] официри и рекли да ће
тражити од хрват.[ске] владе да нас све преда Београду.
После извесног договарања другови споља довосе решење да се -изврши препад маш.[инским] пушкама на стражара који шета између школе и зида, а ми да изађемо и
блокирамо пролазе којима би евентуално покушао да умакне
и алармира стражу. Нама се овај план није допадао али
смо га примили и у заказано време, ноћу у 121/2 ч пошаљемо
по три друга на сваки бок. Тамо смо чекали изложени
највећој опасности и шлоруки. Уговорено време је прошло,
ми смо чекали још око 20 минута. Тада смо чули да долази
дежурни наредник. Само пуким случајем ми смо стигли да»
се повучемо незапажени унутра. Да је наишао уобичајеним
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путем издао би нас и ми би скоро сви платили животом.
Још горе би се десило, тј. никако не бисмо могли да ствар
заташкамо да се пре пар дана нисмо сви скупили у истој
соби на вешто изведен потез с наше стране кад је лекар
штаба — фашиста — избацио све из болнице и хтео да задржи свега 3—4 друга. Да су другови још били горе и да
су се спустили кроз паркет, који смо већ били [хтели]
да пробијамо, било би нам немогуће да их вратимо назад
нити да затворимО отвор на плафону. Тако би све пропало и завршило се катастрофом. (Колико смо сада обавештени то се десило услед тога што су неки људи (чак
и [одговорни] функц.[ионери]) отказали у последњем моменту да предају потребно оружје за акцију, а неко и учешће у акцији. Због тога је акција отказана а ми нисмо
на време обавештени и поступили према добивеној директиви. Требало би испитати ову ствар и позвати на одговор|ност кривце.)
Кад је тако ствар пропала морали смо потражити други
излаз. Проверили смо ,,изв."[ештај] „стручњака" о могућности пробоја зида или поткопавања и утврдили да је нетачан.
Не знам да ли се радило о свесној саботажи из кукавичлука
или погрешци јер . се испитивало у мраку. Али ми см!0 ту
изгубили опет преко 10 дана. Посао смо отпочели изнова и
за 4—5 дана били готови. Међутим веза са д.[руговима] споља била је нередовна и слаба. Ми смо били готови већ у суботу а могли смо да их обавестимо тек у среду (наша
веза била је чак врло добра — није радила добро она између
нашег посредника и њих).
У заказано време у среду нисмо примили заказани знак.
Нисмо знали шта је. Сутрадан смо већ би[ли] спремни
да идемо и без њихове помоћи, већ сами, па у Фруш.[ку]
Гору. Међутим, они нам јаве да су долазили са закашњењем, чекали 2 сата и отишли, а да ће у исто време
доћи данас.
Тако^се и десило. У заказано време добили смо знак
да су ту. Тада смо пробили остатак земље на излазу канала. Пошто смо претходно осигурали тихо и непримећено
излажење из собе и увлачење у канал, у 121/2 ч започело
је излажење. Код излаза нас је дочекао један друг са револ.[вером] 3 , даље на путу у завод.[ском] кругу још један,
а на зборном месту смо се састали сви.
Све је протекло по плану и непримећено. Тек ујутру
0ко 6 ч открило се да нас нема, а тада смо ми већ били део
партиз.[анског] одреда у Фр. Гори где се и сад налазимо.
' Вошко Палковљевић-Пинки,
1942 год. у селу Мала Ремета.
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У припреми и извођењу већина је била добро расположена. Било је 4—5 нолебљиваца паникера али смо сви До
једнога изишли.
Захвални смо друговима на пруженој помоћи. Алн морамо напоменути да је било много аљкавости, па изгледа
чак и саботаже са стране неких. Како смо каслије доанали
било се због свега тога чак и одустало од непосреДне
акције за наше спасавање и да ми сами нисмо створ,или
излаз прокопавањем канала, да би још дуго остали иза
зидова.
Сада је већина нас спремна за борбу и на расположењу Партији да нас пошаље <на рад тамо где осећа најпречу потребу.
Много друг. поздрава
КК. 4
Митр.
ПС. Извините за нечиткост рукописа и недовољну сређеност. Пишемо под шатором лежећи и дрхтећи од 1шше
и хладноће.
31-УШ
БР. 2
ПИСМО ПОЛИТИЧКОГ КОМЕСАРА ФРУШКОГОРСКОГ
НОП ОДРЕДА ОД СЕПТЕМБРА 1941 ГОД. ГЛАВНОМ ШТАБУ
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ
ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА ЈУГОСЛАВИЈЕ1
ГЛАВНОМ ШТАБУ ПАРТ.

ОДРЕДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Драги другови, у име Фрушкогорског одреда јављам
вам се овим путем. Од курира (две другарице) 2 добићете
детаљнија обавештења о досадашњем развитку и. акцијама
иашег Одреда, од времена када је Тодор(3 пошао к вама у
4
Писмо је потписао за Казнионски комитет Станко ПауновићМитраљез.
1
Копија оригинала, писана на машини, налази се у архиви
Војноисториског института под бр. 2—1, к_ 3.
2
Роса Вилић-Нада и Душанка Јовичић требало је да као курири усггоставе везу са ВП1 НОП одреда Југославије. На пут је
требало да пођу децембра 1941 год., али тада је Врховни штаб већ
био у Босни и зато је њихов пут одложен. Јануара 1942 год. везу
између Срема и Врховног штаба успоставио је народни херој Бот к о Палковљевић-Пинки.
3
Јусуф Тулић-Тодор, члан Бироа ОК К П Ј за Срем, погинуо у
Србији у Првој непријатељској' офанзиви.
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сврху успоставе везе али се није вратио. Изнећу вам оамо
најважније наше потребе и стање покрета у Срему, у нашој
ближој околини.
Пре свега друг Тодор1 учинио је погрешку што је допустио да људи из нашег Одреда (спроводници робијаша 4 )
пређу у Србију и тамо остану и читаво еаше оружје остане
тамо. Тиме је наш Одред јако осакаћен и за дуго време
онеспособљен за озбиљније акције. Оставили [су нас] тиме
без главног дела оружја и најбољих људи, рамали смо све
до сада, а у погледу оружја и данас стојим!о слабо. То нам
је најслабија страна.
Уз то смо остали и без везе с вама јер се друг Т.|'одорј
није вратио. Тако нисмо добили бдтовор на питање ни
помоћ коју сте требали да пружите. Наша веза је с вама
[неопходна. И то редовна веза ради обавештавања и координације сарадње на вашем терену у борбама на Сави и
при прелазу. Један од главних задатака који смо обавили
јесте буђење фемских села. Већину села у Иришком' срезу,
затим део у Румском и другим срезовима смо већ организовали. По селима су формирани партиз. одреди од по
10—50 људи. Ти људи живе легално по селшга али су
положили заклетву, изабрали командира и политкомесара.
Неки су већ учествовали и у акцијама. Ситуација брзо сазрева и за општи устамак у Срему.
Велиш део људи спреман је на све. Треба само оружја. Сеоски одреди су делимично наоружани и то неравномерно. Сада убрзано радимо на организовању осталих села
и коноолидовању формираних одреда, затим' ћемо одржати
среске Конферећције да би добили јасан прсглед читавог
стања покрета и изабрали руководства. Главни је проблеМ:
како доћи до оружја за наоружавање сељака. Отимање од
непријатеља везано је са специјалним1 теренским тешкоћама:
Цема мбгуУности за повлачење и скривање испред потера,
које су јаке и за које нем'амо бнаге да им се отворено супротставимо, а села су ненаоружана, и било би преурањено да их увучемо у отворену борбу.
Нама је сада потребно:
I. Да нам у вези са општим положајем у свету, особито
у Србији, поставите задатак: да ли да се задржимо засада
при ситнијим саботажама или да дижемо устанак тамо.где' се
може. У том случају треба и ви да покушате прелаз Саве.
II. Потребно нам је хитно оружја, особито аутоматско?.
1
Односи се на партизане који су пратили побегле другове из
казнионе у Сремској Митровици.

14

III. Потребан :нам је хитно један јачи војни стручњак
за командовање већим јединицама. Треба нам и војне литературе.
IV. Потребан нам је један лекар.
V. Слабо смо обавештени о борбама у осталИм крајевима. Добили смо тек „Билтен" број 6.
Ако стојите добро са новцем, била би нам потребна и
новчана пом!оћ, особито сада када морам!о да плаћамо И
нешто оружја.
Врло важно би било када би -са вама могли да успоставимо радио-телеф. везу. Уловорите све са куририма или
напишите. У том случају нама би требало набавити и потребне апарате. Једном речју: борбено расположење међу
сељацима — Србима се брзо шири и сазрева. Треба се још
организовати и наоружати и биће спр-емно за општи устанак. Зависи од опште ситуације да ли је згодно да сада
дође овде До општег устанка. То морате решити ви и ми
очекујемо то решење.
Остало што вас буде интересовало питајте курире или
писмено нас.
С партизанским поздравом
Вељко 5
(Полимјот)
БР. 3
УПУТСТВО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА ЗА СЕВЕРНИ БАНАТ О СТВАРАЊУ ДИВЕРЗАНТСКИХ ГРУПА И О ФОРМАМА БОРБЕ ПАРТИЗАНСКИХ ЈЕДИНИЦА У ЗИМСКИМ
УСЛОВИМА1
Драги другови ! 2
Зато што су наше партиске организације врло Мало
урадиле на прикупљању оружја и на покретању широких
народних слојева против зликовачких окупатора, фашистичке
5
Станко Пауновић-Вељко („Полимјот"), народни херој, погинуо
крајем августа 1942 год. као комесар Штаба партизанских одреда за
Срем. Када је ово писмо писано Вељко је био комесар Фрушкосорског НОП одреда.
1
Препис оригинала, писан оловком, ћирилицом, налази се у архиви ПК СКС за Војводину.
5
Писмо је упућено Среском комитету К П Ј за Нови Кнежевац
који се у то време налазио у Крстуру. Писмо је без датума, али је
Редакција утврдила да је писано крајем 1941 године.
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хорде нису протеране ни из једног села, а камо ли из
једнога среза. Пошто ће за 10—15 дајна нестати кукурузишта која су у Банату једина склоништа за партизанске
одреде, нужно је пронаћи нову организациону форму борбе. Партизански одреди (који су поред осталих задаћа [имали
за циљ] уништавања живе снаге окупатора) биће стављени
под услове који омогућују даље уништавање окупаторске
војске и протеривање исте са наше територије. 3
3

Обласни војни комитет за Банат Еећ првих дана јула 1941 год.
формира среске штабове у срезовима Баната, а у многим местима
организују се месни штабови који руководе војним десетинама и другим оружаним групама у својим местима. Прве акције у Банату почињу између 20 и 25 јула. Прву диверзантску акцију извео је Мокрински партизански одред, који се почетком августа 1941 год. спаја
са Кикиндским одредом, који је бројао око 15 бораца. Највећу партизанску снагу у северном Банату претстављао је Меленички одред
(коме се придружио Куманачки одред) и то не само по бројности
(имао је 70 бораца), већ и по организованости, борбеној спремности и
искуству војног и политичког руководства. Командант Одреда био
је Бора Микин, а комесар Жарко Миланков. Одред је претстављао
одлично организовану партизанску јединицу способну не само за
успешне војне акције, већ и за обуку нових кадрова, а својом политичком активношћу био је жариште ослободилачке борбе у читавом делу северног Баната.
Поред ових одреда дејствовали су и Карађорђевачки и Александровачки (који су се убрзо после оснивања спојили), а затим Стајићевско-бечкеречки (основан почетком јула). Сви одреди су развили врло живу партизанску делатност која је обухватила цео северни
Банат. Због тога фашисти организују специјалне полицИске снаге
за борбу против партизанских одреда. Стални напади непријатеља
били су срачунати на разбијање и уништење одреда. Јаки одреди полиције уз подршку петоколонаша из дана у дан блокирају села, хапсе и убијају родољубе. Али упркос томе херојска борба партизанских одреда са много надмоћнијим непријатељем наставља се до
зиме 1942 године. У то време руководство партизанског покрета донело је одлуку да се један део људства из одреда пребаци у Срем
где је ситуација за борбу против окупатора била повољнија. Међутим, људство које је одређено за Срем није добро познавало терен,
а поред тога било је невреме ~л везе са Сремом биле су слабе. Збсг
свега овога колона се у току марша поцепала, групе су лутале у
мрачним кишним ноћима и тиме откриле своје намере. Немци су одмах предузели напад и својим надмоћнијим снагама онемогућили прелазак у Срем. У оваквој ситуацији руководсгво даје директиву да
се одреди врате на свој терен, да се поделе на групе (3—5 паргизана)
и да се отпочну свестране припреме за пролећне акције. Окупатор,
међутим, дознаје да се партизански одреди нису пребацили у Срем
и крајем 1941 и почетком 1942 год. врши масовна хапшења и убијања. Блокаде су све чешће и трају по десетак дана; пољима покривеним снегом крстаре јаке патроле и коњички одреди. Но и поред
тих тешких удараца ипак су сачувани организовани делови Меленачко-куманачког и Карађорђевачко-александровачког одреда. Захваљујући томе јануара 1943 год., одлуком СК КПЈ за Карађорђево,
једини сачувани срески комитет у Банату који није био откривен,
формиран је Севернобанатски партизански одред. Одред је одмах
стпочео војне акције и имао знатне успехе у уништавању мањих не16

Нова форжа оршнизационе борбе јесу дшерзште груШе. Њихово је главно обележје, да имају 3—5 до 7 људи,
који живе у овом месту који нису комггромитовани или су
врло мало. Но у д. групама могу да буду људи који се
строго крију. Група се састаје ради утврђивања плана и
ради извођења акције. Чим се акција заврши људи се раз и ђ у својим кућама и раде свој редовни посао. Задаће див.
група јесу: уништавање сваког материјала и хране којима се
служи окупатор или је њему намењен. Рушити, палити,
дизати у ваздух пруге, теретне возове, магазине, слагалишта, извозне млинове, сушаре, убијање шпијуна, дошаптача
и издајника. Дакле, све што је побројано у циркулару
ПК КПЈ. Диверзионе групе не хватају се у борбу с војском
окупатора, дакле нису партизански одреди у правом смислу.
Но било би погрешно кад би се цео рад на уништавању свега чиме се служи окупатор или се користи, биа
сваљен само на диверзионе групе. Напротив, комунисти морају да упуте и многе појединце да у свако доба наноса
штету непријатељу. Затим поред сталних диверзионих група
треба створити групе за извођење само једне акције, за коју
се укаже прилика, коју могу искористити људи који иначе
не би улазили у диверзионе групе. 'Греба многим радницима, сељацима, интелигенцији и другима давати идеје,
потстрека, да на свом месту, делокругу итд. чине штете
непријатељу.
Партиске организације у Војводини обавезне су да се
у свему придржавају упутстава у циркулару бр. 1 Г1К КПЈ.
Обавезне су, даље, да саме проналазе могућности и средства за акције и не чекати упутства, предлоге и иницијативу од виших форума. То се нарочито захтева, јер под
пријатељских снага. Одред је дејствовао у северном Банату све до
септембра 1943 год. када је прешао у Срем, где се — после краћег
одмора и сређивања — главнина Одреда прикључила сремским јединицама које су ускоро прешле у Источну Босну.
У то време, одлуком ПК КПЈ за Војводину, формиран је нови
Окружни комитет за северни Банат на челу са "Буром ЈовановићемМићом, а са задатком да обвови Народноослободилачки покрет. Нови
ОК одмах приступа формирању партиских руководстава, организује
курсеве за војне и политичке руководиоце, сакупља оружје и формира оружане тројке и петорке по селима, које ликвидирају агенте
и остале слуге окупаторове и врше мање акције. Све је то омогућило
да се у пролеће 1944 год. формирају јачи оружани одреди који су
били способни да изводе веће и крупније акције. Ускоро је у Банат
прешао и један батаљон из Срема који својим акцијама и искуством
помаже даље разгарање устанка. И тако су у августу створени
услови за формирање још једног батаљона. Оба ова батаљона после низа успелих акција успоставили су везу са Црвеном армијом и
заједно с њом наставили чишћење окупатора и ослобођеше северног
Баната.
г Зборник том I, кн... 6
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овим тешким приликама партиски материјал И упутства доцкан или уопште не стижу. Дакле, тражи се пуна самоиницијатива и самосталност у борби свих месних организација
и одговорних партиских руков!од'илаца.
Даље, треба скупљати новчане и друге прилоге од
оних другова и поштених родољуба који се у тоМ послу
покажу најбољи. Треба стварати комитете Народно-ослободилачког фронта Да би се прилози скупљали што уредније.
Треба усменим и писменим путем (где год је ово друго
Могуће) редовно обавештавати народ о стварном стању на
оовјетском фронту. Тако ће се најуспешније сузбијати фашистичке лажи.
БР. 4
ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ
ЗА ЈУЖНИ БАНАТ ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ
ЗА СРБИЈУ О СТАЊУ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА И ПОТРЕБИ ЊИХОВОГ НАОРУЖАЊА 1

.?
III) 3 Оружје. Оружја је у јужном "Банату врло мало.
То је због тога што су се ввдје борбе слабо водиле, што
су наши војници већином били преко у Србији, а вратили
су се без оружја, што партијци одмах после рата већиНоМ нису били у својим местима и најзад што је прилична
количина оружја предата због страха пред властима после
првих стрељања. Тек сада смо прикупили у округу десетину пушака, револвера и бомби, али то је још увек сасвим недовољно. Револвери су расути код илегалаца који
друкчије не могу ни мислити на одржање свога живота. Већ
је било случајева да су [се] само са јоружјем у руци спасли.
Муниције имамо мало, а бомбе су проблематичне, јер су
иеке рд њих биле у води. Стога Вам се обраћамб да нам
уколико је то мбгуће дате нешто оружја. Ми би сами
Јмогли организовати пребацивање. Без оружја не може се
ни мислити на некакве успешне акције. То је показало
и искуство. Одреди који су били форМирани или тек у
'формирању пропадали су или су се растурали. Многи дра1
Оригивал, писан на машини, налази се у архиви ЦК СКС под
бр. 1774.
2
Изостављен текст односи се на партиски рад на терену.
Ј
На документу нема датума, али је Редакција установила да је
писан децембра 1941 године.
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гхзцени људи су пропали. Ми смо покушавали да вршимо
саботаже без оружја али су успеси били незнатни. И поред
свих тешкоћа и губитака ми смо спремни да се и даље
боримо али сМо уверени да ће борба тек онда бити успешна ако будемо имали бар минимум оружја. 4
Са другарским поздравом
о к КПЈ
(ЗА ЈУЖНИ БАНАТ)
4
За разлику од северног Баната устанак у јужном Банату се
нешто друкчије развијао. 1941 год. овде су се углавном изводиле
диверзантске акције, а марта 1942 год. формирана је у Ковинском
срезу група партизана која је бројала 12 бораца. Друга група илегалаца била је формирана у околини Вршца, која је такође изводила ситније акције. У лето 1942 год. донесена је одлука да се створи Јужнобанатски одред, кој'и је стварно формиран тек крајем 1942
год. (у времену од 25—27 децембра). Командант Одреда био је Милутин Пиштин-Мића, стрељан као отпадник јер је покушао да ликвидира Одред; комесар Ж а р к о Златар-Јернеј, погинуо у селу Крушчици почетком 1943 год. (после погибије Златара за комесара Одреда дошао је Реља Стефановић, учитељ, погинуо 1944 год.); заменик
команданта Живојин Јовановић-Жица, учитељ; заменик комесара
Одреда био је Душан Бузаџија, радник из Делиблата, погинуо 1943
године. Одред је имао 33 друга и морао се борити под врло тешким
околностима. С обзиром на такву ситуацију Штаб одреда донео је
одлуку да пређе у Румунију. Границу је прешао почетком маја 1943
год. и већ истог дана имао је сукоб с румунским жандармима, али
му ипак полази за рЈгком да избије на другу страну Банатске клисуре. Но ту Одред буде опкољен од румунске војске. Иако је непријатељ био надмоћнији Одред је ипак успео да се пробије и ускоро иза тога вратио се у Делиблатгку шуму.
Окупатор је одмах предузео чишћење. Одред је из дана у дан гоњен и претила му је опаеност да буде уништен и зато се на партиској
конференцији доноси одлука да се привремено Одред подели у три
групе. Једној групи, која је имала 17 бораца, стављено је у задатак
да се пребаци у РумЈ'нију; другој да крене према Вршцу; а трећој
групи од 14 бораца да се пребаци у Србију и ухвати везу са партизанима. После раздвајања, групи која је пошла за Румунију успело је да се пребаци преко границе и тамо задржи. Група која је послата у правцу Вршца претрпела је тешке губитке и само су осморица успели да се спасу. И група која је пошла према Србији такође је откривена, опкољена од Нзмаца и после борбе, у којој су погинули петорица, група се вратила на стари терен, а затим је прешла у Румунију.
Одред је стално покушавао да успостави везу са Сремом, али
у томе није успео. Тек фебруара 1944 год. Одред је упутио у Срем
три друга. Два су се удавила у Дунаву пролазећи кроз Панчевачки
Рит, а трећи курир успева да пређе у Срем. Упознавши се са ситуацијом и стањем у Одреду ПК К П Ј за Војводину донео је одлуку
да пошаље у јужни Банат Душана Богданова-Сенка (као повереника ПК), а за омладинског руководиоца Радовава Влајковића-Бату.
Поред њих у Банат је отишао и Живан Перичин-Јоле и два курира.
Ова група је крајем маја прешла у Банат и тада долази до формирања новог Окружног комитета, а ускоро затим и до реорганизације
Одреда.

БР. 22
АКЦИЈЕ ФРУШКОГОРСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
НОВЕМБРА И ДЕЦЕМБРА 1941 ГОДИНЕ1
АКЦИЈЕ ФРУШКОГОРСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
У воћи између 4 и 5 новембра извршио је Одред саботажу на прузи Вогањ — [СреМска] Митровица. Акција је
успела делимично. Саобраћај на једном колосеку био је
обустављен до 3 сата после подне. Кратко време иза тога
Одред је извео исто тако акцију на прузи између МартиНаца и Кузмина.
10 новембра Одред је требало да изведе једну акцију
против жандармерије у Г.[ргуревцима] Међутим, случајно
су партизани били примећени од жандарма и опкољени
у једној колиби у близини Гргуреваца. Настала је борба.
И поред тога што су жандармима убрзо притекли у поМоћ и гргуревачки петоколонаши, партизани су успели да
се пробију до шуме и да се без губитака повуку. Да ли
је било губитака на страни непријатеља није познато. Сутрадан партизани су били откривени од једног петоколонаша
у једној кући. Петоколанаш је заробљен са л^овачком пушком. Одред је одмах морао да се повуче у шуму. Са
собом је повео и заробљеника, који је касније стрељ>ан због
свог издајничког и шпијунског рада. Пошто се знало да
ће одмах уследити потера, руководство Одреда решило је
да прихвати борбу. До борбе је дошдо око 12 сати у]
подне.
Најпре је наишла једна група усташа и жандарма а
затим' је добила појачање у домобранцима и петоколанашима. Напад су Извршили нартизани бацањем бомбе у групу,
У августу 1944 год. Главни штаб Војводине формира Штаб Ванатске зоне и за команданта именује Марка Ташурџића-Шиптара,
за комесара Милојка Филипчева, а за начелника штаба Живана
Перичина-Јоле. Штаб зоне је формирао на , територији јужног Б а ната три одреда. У то време из Срема је прешао у јужни Банат и
један батаљон Шесте војвођанске бригаде који је имао задатак да
ликвидира јача фашистичка упоришта и да обезбеди пребацивање
бораца из Баната у Срем. Овај батаљон заједно са три одреда из јужног Баната учествовао је у коначнам ослобођењу Баната. После
ослобођења Панчева од ових јединица формирана је Дванаеста војвођанска бригада.
5
Текст изостављен јер се односи на партиски рад на терену.
1
Штампано јануара 1942 год. у листу „Наша борба", органу Народноослободилачког покрета за Срем. Оригинал, умножен на гештетнеру, латиницом, налази се у архиви ЦК СКС под бр. 2224.
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усташа. Ови су одмах полегали и прихватили борбу. Они
су били боље наоружани и са притеклом помоћи били
надмоћнији. Али наши другови су" се храбро борили. После једночасовне борбе кад су наши почели да бацају бомбе
непријатељ се повукао и ућутао. Немајући довољно снаге
за јуриш и наши су се тада у реду без губитака повукли.
Непјријатељ је у овој. борби имао знатне губитке у мртвима
и рањенима. Према ономе што се касније дознало на страни непријатеља било је 7 мртвих, 8 теже и 3 лакше рањена.
То ,јс била највећа и најуснешнија акција нашег Фрушкогорског одреда. Све велике потере непријатеља, који
је у бесу заклао два невина чобана, остале су без успеха,
После тога Одред је извео једну неуспелу акцију саботаже — кидање жица.
Чланови Одреда су посекли телефонску линију у Фрушкој Гори. Они су посекли и уништили неколико десетина
Метара телефонске жице и полупали порцулане на стубовима.
Крајем децембра, у заједници са члановима меоних одреда, чланови Ф.[рушкогорског] одреда упали су у једну
сеоску општину и за своје потребе однели један радиоапарат.
БР. 6
ЗАДАЦИ МЕСНИХ ПАРТИЗАНСКИХ ЈЕДИНИЦА
У СРЕМУ1
ЗАДАТАК НАШИХ МЕСНИХ ПАРТИЗАН. ЈЕДИНИЦА
С развитком и јачањем Народно-ослободилачког покрета у Срему, почели су да ничу, да се развијају и јачају
и месне јединице партизанских одреда. Велику, а у некиМ
местима одлучујућу улогу у буђењу и организовању партизанског покрета одиграо је Фрушкогорски партизански
одред и другови које је Одред слао као инструкторе. Сам
живот и злочиначко поступање непријатеља покренуло је
народ на пут отпора и борбе. Одред и људи из одреда
унели су у масе политичку свест о потреби организованв
снажне борбе народа за своју победу, о потреби стварања
1
Штампано јануара 1942 год. у листу „Наша борба", органу Народноослободилачког покрета за Срем. Оригинал, умножен на гештетнеру, латиницом, налази се у архиви ЦК СКС под бр. 2224.
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организованих наоружаних јединица по местима. У томе
раду постигнути су велики успеси. Али т а ј задатак још
«ије решен. Његово довршавање до краја јесте најпреча
и неодложна задаћа свих до сада јединица — партизанских одреда.
Сваки одред 'и сваки партизан треба да ради на хватању веза и успостави организације тамо где оне не постоје.
Поред тога задаци ових наших одреда јесу:
1) Особито оспособљавање одреда за извршавање свих
задатака саботажних акција. Нарочиту. пажњу треба посветити војној обуци партизана: сваки партизан мора добро
руковати са оружјем и да је упознат са партизанским начином ратовања.
2) Политичко просвећивање, каво чланова одреда тако
и широких народних Маса ван одреда, сталан је и врло важан задатак руководства одреда. То васпитање мора да
буде у духу Народноослободилачке борбе народа Срема,
који су на томе животно заинтересовани. Развити најпунију солидарност у борби против нем.[ачког] фашизма. То
васпитање треба вршити пр'едавањима, литературом и листовима које издаје Народноослободилачки покрет Југославије („Билген" Врховног штаба, „Вијесник", „Борба", „Наша
борба" итд.).
Појачати ред и Дисциплину у одре^има. Треба извршавати како наређења командира и комесарја или других
старешина. Нико Не сме приватним послобима да се изговара
да не мјоже извршити неки партизански задатак. Ко иоступа
друкчије — није достојан да буде партизан.
У некиМ местима се запажа да је у партизанске одреде
ушао известан број људи са тежим пороцима: људи. који;
.често пијанче или се коцкају. То се коси са партизанским!
моралом и то се у, одредима не сме трпети. Ти људи или
се мбрају одрећи тих порока или морају летити из одреда
са упозорењем да ће бити стрељани ако учине било какву
издају без обзира да ли то учине у трезвом или пијаном;'
стању. Ми см^о народни борци и својим читавим владањем
то морам^о да доказујемб.
У одреде треба увлачити оМладиНу и жене. С њима
ваља организовати широко зас'нован васпитни рад. Са женама организовати течајеве за прву помоћ, а све партизане активизирати (на прикупљању [поМоћи] за Народноослободилачки фонд.
На тај начин наши Месни одреди извршиће све своје
задатке, биће акционо способни и вршиће саботаже и друге
акције, биће политичкП активни, средиште и извор за бу22

ђење и увлачење у борбу најшгирих маса свих народа Срема,
очистиће и ојачаће своје редове, васпитаће своје чланове
и околину у правом партизанском духу.
Тиме ће допринети бржем ослобођењу свих народа
Срема.
БР. 7
ИЗВЕШТАЈ ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ ОД
5 ЈАНУАРА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ
ЗА ВОЈВОДИНУ О РАДУ ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
АКТИВНОСТИ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА 1
Драги другови, прнМили смо писмо 2 друга Тозе 3 од
17 децембра 1941 те у вези са њим шаљемо вам следећи
извешта ј:
1) Другови са Циглане 4 (Митров.[ица]) пребачени су у
Србију пре три месеца. 5 Са њима прјешло је и осам' наших
најбољих партизана. Са собом су однели наше оружје (најбоље). Када су они прешли, прешао је и Т. 6 Он је отишао
да тражи војног стручњака и лекара. Прелаз наших другова, као и Тодора, 7 није био предвиђен. Напротив, наши
са оружјем имали су се вратити. Неки, њих двојица доцније:
су се вратили без оружја, са поруком да су оружје пре'дали
Мачв.[анском] одреду и да ће се Т. вратити за 10 да'на. До
данас Т. се није вратио, те смо на његово место у Биро
узели друлога. 8 Са Циглане овде су остала 4 друга. 9 Два 1 0
су ухваћена и враћена на Циглану, а један 1 1 је, како сМО
обавештени, из Б.[еогр,ада] дошао до вас у Банат. Другови
који су остали распоређени су сада овако: Ј. 1 2 ради на
техници и сада као члан Бироа. П- 13 иорбд рада на линији)
одреда ради на терену као члан Бироа на организационом
1
2
8

Оригинал у ерхиви Војноисториског института.
Види Зборник том I, књ. 2, док. бр. 80.
Светозар Марковић-Тоза, народни херој, обешен 9 фебруара
1943 4год. у Новом Саду.
Тако се звао казнени затвор у Сремској Митровици.
5
Види
Зборник том I, књ. 2, док. бр. 26.
9
Јусуф Тулић-Тодор
7
Јусуф Тулић
8
Јован Веселинов-Жарко
6
Јован Веселинов, Станко Пауновић-Вељко, Јовица Трајковић
и Слободан
Бајић
10
Антун Франовић и Ћира Петровић
11
Кнежић Иван-Цота
12
Јован Веселинов
13
Станко Пауновић-Вељко, народни херој
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послу ПаР ти Ј е > Т. 14 као комесар Фрушногорског одреда ради
на терену- Б. 1б смо примили у Партију, а оста"ће као члам
одреда и радити по линији Скоја. За сада, прва два-три
су наше најбоље снаге. Без њих ми бисмо били превише
слаби.
2) У моменту напада нем. фашизма на СССР извршен
је већи напад на наше парт.[иске] снаге у месту и Срезу.
С. Мит.[ровица] тако да се читав актив разбио. Једни су
отишли у Србију, други у илегалност, од којих су И. М. 16
и други чланови Бироа престали са сваким активним радом
после оггомена, сада су као паникери и ликвидатори искључени. У легалности остаје само М. X.,17 али је доцнија
;проваљен и ухапшен. Он би се извукао, али се десила
једна ве"ћа провала по линији одреда (Ској), у коју је'
резу доведен и он. ОвоМ провалом, издајом неког Жоржа, 1 8
који је дошао из Н.[овог] С.[ада], проваљено је 35 другова и другарица. Из саме С. М.[итровице] пало је 5 од1
којих М.19 — члан Бироа, секретар ОК СКОЈ-а, чланови!
скојрук.[оводства] и два сељака из тог среза, опет одлична
друга, а остали су из Ср. К.[арловаца] и Петроварадина
(више официра и подофицира). Сви су стрсљани, изузев
двојице који су ослобођени. Тако смо у овом срезу претрпели велики губитак и тамо је доскора био престао сваки
рад. Сада се и у томе месту прикупљају нове снаге са
рреосталим те је формирано рук. Партије и Скоја. Села
су се одржала, али су дуго била без везе. У Ср. К.<
[арловцима] хапшењем и одвођењем Р. 20 и других у концдогор била је престала свака активност. Хапшења и прогони, који су се тамо понављали, нису нам дали могућрости да у Ср. К.[арловцима] формирамо СК и МК СКОЈ-а, 21
те смо цривремено поверили рук.[оводство] једном селу. 2г
За сада обновљен је рад у овом срезу и проширен на
сва села. Срезови Р.[ума] и И.[риг] нису трпели од јачих
ррогона. Овде су наше орг. биле најслабије. Помоћу дру14
15

Јовица Трајковић
Слободаи Бајић, члан ПК Војводине, погинуо јула 1943 год.
путу Тузла—Зворник као комесар Главног штаба за Војводину.
16
Ивица Микуличић, члан Месног комитета К П Ј у Сремској
Ј Л и т р о в и ц и , ликвидатор и отпадник, ухапшен од усташа крајем 1941
год. и стрељан.
17
Јохан Михе, секретар Окружног комитета СКОЈ-а за Срем.
(Јтрељан 1941 године.
18
Т>орђе Елфимов, ухапшен од Гестапоа и издајнички се држао
Јхред непријатељем. Обешен је 1941 године.
19
Јохан Михе
10
Павле Геренчевић
81
Срески комитет и Месни комитет СКОЈ-а
" Чортановци
24

гова из одреда сада је у св!им местима настала велика
активноет, те су наше најбоље снаге у тим срезовима. У
срезу Ст. П.[азова] до Црнине 23 провале било је све по
старом. Једини недостатак био је што за време ропства
друга Ј. није било већих активности. После повратка друга
Ј. развила се већа активност и проширен је рад. После
провале Црне, која је :овамо доведена, тешко је погођена
П.24 и два села. 25 Друг Ј. код покушаја бекства теже је
рањен, сада се налази у бекству. Остали су предани суду,
н>их око '20. Одложено је суђење !на интервенцију адв.
Немца из Словачке странке. У таквим приликама радио је
ОК. Кад је био спремљен излазак другова из Циглане,
донели сМо одлуку да се ОК пресели у П., а М. X. да у месту
"формира МК и остане. Тако је било до хапшења М. X. и
у П.Ј а сада смо се и ми иселили.
3) Снаге у ^нашим одредима биле су ве"ће. Сада је остало.
у Фруш.[когорск1ом] одреду око 20 друлова и другарица,
а у Подунавском 6. Оба су слабо наоружана пушкама, револверима и бомбама. Има један пушкомитраљез неупотребљив. Услед слабог наоружања наше снаге нисмо могли
ојачати. Сеоски одреди 26 исто слабо стоје са наоружањем,
док са снагама дкзбро стојим^о. У местима имамо 10—50
људи и обухватамо до сада око 65°/о свих села нашег
окружја. Скоро ћемо провести организацију одреда на сва
села. Наши одреди врше саботажне акције. Сеоски су још
недовољно споообни и зато радимо да их оспособимо. Акције
које смо имали виде се из ,,Нед.[ељног] извештаја", 27 док
смо у новембру имали ове: једно наше одељење откривено је у једној кућици у пољу, те су петоколонаши и
жандарми отворили на њих пушчану ватру. Наши су ва88
Гордана Ивачковић-Црна, ухапшена је септембра 1941 године.
У затвору се издајнички држала чиме је нанела озбиљан ударац
партиским организацијама у Војводини. Због таквог издајничког држања није стрељана, већ је од мађарског суда осуђена на 20 година
робије. Казну је издржала у Мађарској, а после ослобођења није
се вратила у земљу.
24
Сгара Пазова
15
Војка и Стари Вановци
26
Реч је о месним резервним партизанским јединицама које су,
по директиви Окружног комитета К П Ј за Срем, организоване у селима и градовима. Ове јединице имале су војно и политичко руководство и изводиле су војну обуку. Служиле су за извођење мањих
диверзантских акција и саботажа, а главни задатак им је био да.
сргакизују одбрану и заштиту народа и имовине од фашистичких
окупатора (види Зборник том I, књ. 2, док. бр. 87).
27
Лист је издавао Окружни комитет К П Ј за Срем. Излазио је
у западном Срему кратко време, крајем 1941 год., и давао преглед
ратних догађаја у нашој земљи и на савезничким фронтовима.
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тром одговорили и кад нису могли одагнати непријатељ;а,
који их је опкољавао, наши су почели бацати бомбе
изашли из куће. Затим се непријатељ повукао. Сутрадан
образоване су потере од усташа и домобранаца. Наши из
Фрушкогорског одреда дочекали су их ватром из пушака.
Непријатељ са око 200 људи примио је борбу. Борба је
трајала читав сат. Наши су употребљавали бо;мбе, те се
непријатељ повукао и код повлачења убио два чобана који
нису хтели издати кретање наших партизана. У првој борби
'не зна се да ли је било жртава на страни непријатеља,
док је у другој борби било 3—4 мртва и 12 лакше и теже
рањених. Ми нисмо имали губитака. Између Мартинаца и
Кузмина као и између [Сремске] Митровице и Вогња прекинута је жел. пруга, услед че'га је саобраћај на том делу
пруге био прекинут кроз више сати. У децембру извршено
је резање телефонске жице која спаја села око Дунава са
средњиМ делом Срема. Из општине Бешеново однет је радиоапарат. Повољан момерат за почетак и развијање акција
у Срему пропуштеН је. У прво време, када се радило на
пуштању другова са Циглане, нисмо форсирали, а доцније,
када су изашли, добили смо од Ћаће 2 8 упуту да запосгавимо све акције њиховом чувању и пребацивању. Када је
пребацивање извршено после 2,5 месеца, нагомилале су се
велике снаге непријатеља. У томе је време пролазило, а
са њиме и повољни моменти за развИјање акција. Недостатак је што за Одред немамо војног стручњака и лекара.
Војни стручњак, који је предвиђен за нас, прешао је у
Србију, али болестан. За ову ствар1 очекујемо вашу помоћ.
4) За успешнију орг.[а'низацијуЈ и вођење акција добро
би било када би се могло координирати са другим срезовима у Срему моји нису у саставу на[шег] ОК. У наш ОК
спада 5 срезова. Док срезови Илок, Вук.[овар], Шид и
Винк.[овци] спадају КП,Х[е],29 а Зем.[ун] КПЈ за Србију,
Мислимо да би срез и град"3.[емун] требало уступити овом
ОК. Колико се тиче координације, ту спада сарадња са
Србијом и Војводином. Ако би дошло до чишћења окуп.
у Мачви, требало би ово имати у виду. Раније пропуштена
прилика била је код Ср. М.[итровИце] и Шапца. Наши људи
воде се на суђење у Вук.[овар] и ми, па и В.30 (КПХ), не
пружа[мо] им помоћ. Сада имамо једног рањеног у З.[емуну]
За спасавање дошли смо тамо у везу. Одбили су да ми
рршимо ослобођење, с тим да ће то они учинити. Међуг8
29
30
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Централни комитет Комунистичке партије Јутославије
Комунистичка партија Хрватске
Владимир Поповић, тада делегат ЦК К П Ј при ЦК КП Хрватске

тим, нисмо у њих поуздани. Ово још ни.је учињено, као ни
друго, те молим да се ово обави уз одобрење ЦК. За
сада на нашој територији нема већих непријатељских снага,
изузев на границама: [Сремској] Митровици, Руми, Петроварадину, Инђији и Ср. К.[арловцима]. Имамо ове авионске
базе: у Руми — један км јужно од жел. станице, коју
чува 10—15 људи и један авион. Меето је настањено са
3/4 Немаца и Хрвата. Укупно наоружање око 700 људи, у
Вел. Радинцима — ледине запаДно од села, у Шуљму —
ледине северно од села, у шуми Фрушке Горе — северта
од Бешеновског Прњавора. Сва су ова села настање:на српским становништвом, а нема већих наоружаних снага. Управо, ми смо ту много јачи.
5) Народно-ослободилачки фонд ради свуда добро. Ради
се, наилази се на пуно разумевање народа, нарочито Срба.
Као и по свим другиМ секторима, имали бисмо далеко више
успеха да је раније извршепа подела рада. Сада се са
овим снагама које имамо надамб бољем успеху.
6) Материјала ниоткуда нисмо примили. Тек од 38 бр.
„Обавештења" 3 1 почели смо добијати и добијали смо до
43 бр. „Билтене" 32 см!о издали и примили од 1—9. И ово,
што смо примили, јесте са великим задоцњењем и умножавали [смо га]. Ми смо издали 4 броја „Недељних извештаја" (стање на фронту, парт.[изанске] борбе у Југославији, и
код нас и у свету). Ванредни број био је посвећен 24.
шдишњици Вел. окт. соц. рев., са оба говора друга Стаљина и одјецима прославе. Један проглас и један лист
„Наша борба" 3 3 и број парт.[иског] органа ОК „Ударник" 34
са парт.Циског] саветовања и резолуцију 3 5 од дец. 1941
[издали смо]. Фрушкогорски одред издао је 3 броја „Фрушкогорског партизана". 36 Издавао је летке и обавештења.
У Руми издали су своја обавештења са фронта, о прошнима, пљачки као и о покрштавању. У Иригу издали сМо
31

Радио-_вести
Орган Штаба Сремског НОП одреда. Почео излазити крајем
1941 год. под уредништвом народног хероја Станка Пауновића.
гз
Орган Комунистичке партије Војводине. Почео излазити у
Старој Пазови 1941 год. под уредништвом Јована Веселинова. Лист
је излазио једанпут месечно. У току рата изашло свега 18 бројева.
Престао да излази августа 1944 године.
34
Директивни партиски лист Окружног комитета К П Ј за Срем
®5 Односи се на партиско саветовање и резолуцију Окружног комитета К П Ј за Срем (види Зборник том I, књ. 2, д<ж. бр. 87).
36
Редакција није успела пронаћи ни један од бројева.
35
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Нети бр. „Истине". 37 При издавању од стране СК било је
секташтва, скретања и грешака. Но то се успева, иако
тешко, савладати. Надаље, издали смо упутства за рад одбора Фонда, а Одред је издао своја упутства за рад Одреда
и парт. орг. ОК, Одред и два среза имају своју технику.
До материјала за умножавање тешко долазимо. Настојимо
да сваки срез и ' СКОЈ дођу до своје технике.
7) Веза са Ћаћом прекинута је пре 3 месеца. Стално
смЈо радили и сада радимо на поновном повезивању. Само
за последњи месец дана путовали смо 5 пута, а они 2 пута.
Они су исто одво.јено радили да се повежем!о, али без
резултата, тек скоро били смо у стању учинити нешто и
тиМ путем ћемо послати извештај. Материјал смо већ раније послали, »о не знамо да ли је Ћаћа примио. У нашем
раду много смо штете имали због немања везе.
8) У Бироу, сем мене, од старих нико није остао. Из
Пленума један члан, али недовољно изграђен. Стога је нужно да 4 друга са Циглане остану овде на раду, како смо
у овом извештају навели.
9) Овај извештај узети уз резолуцију нашег саветовања
и „Недељни извештај" који говори о акцијама у Срему. У
акцијама треба издвојити акције у срезу Зем., јер то нису
биле наше акције. Друг Тоза 38 требало би да дође чим пре
може, како би тада одржали седницу Бироа и одредилИ
даљи рад. Уколико располажемо са материјалом из тачке
6. овог извештаја, шаљемо.
Много другарских и пламених поздрава
5 I 1942, Срем
Стари чича39
Драги Ћаћа,
Друг Т. 40 јавља да је стално V Бачкој, а М. (Уча) 4 1
у Банату. Жали се да нема везе са тобоМ и да ми, уколико
имамо везу са тобом, ту везу учврстимо. Они су после
" Орган Народноослободилачког фронта за Срем. Почео је излазити у Иригу крајем 1941 године. „Истина" је уживала велику популарност у народу и одиграла врло важну улогу у мобилизацији маса
за Народноослободилачку борбу. Први уредник листа био је Јован
Трајковић.
19
Светозар Марковић-Тоза, народни херој
88
Окружни комитет К П Ј за Срем
40
Светозар Марковић-Тоза, народни херој
41
Ж а р к о Зрењанин-Уча, народни херој, политички секретар ПК
К П Ј за Војводину. Цетог^ новембра 1942 год. 700 непријатељских војника опколили су ноКу село Павлиш, мало банатско село крај Вршца, у коме се налазио Ж а р к о Зрењанин. Ворећи се до последњег
к.етка, Зрењанин је најзад пао изрешетан митраљеским мецима. За
народног хероја проглашен је 25 децембра 1944 године.
28
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великих губитака, ради слабог наоружања и процењене ситуације, решили да се орг. повуку и да раде на поновном!
повезивању и раду. Наша веза са Т. (Тоза, члан ПК) за
сада ће се одржати, па ако иМа шта за њега, пошаљи преко
ове наше везе за м!ене, а ја ћу даље учинити. Може бити
да ће он ускоро и сам доћи, бар тако нам је обећао.
Много другарских и пламених поздрава
5 I 1942
Сре^

Стари чича

БР. 8
УПУТСТВО ГЛАВНОГ ШТАБА НОП ОДРЕДА ЗА СРЕМ
ОД 8 ЈАНУАРА 1942 ГОД. ЗА РАД У ПАРТИЗАНСКИМ
ОДРЕДИМА1
УПУТСТВА
ЗА РАД У ПАРТИЗАНСКИМ ОДРЕДИМА
1) Партизански одреди су наоружане војне јединице
Народно-ослободилачког покрета. Да би са успехоМ извршили свој задатак одреди морају бити правилно организовани-и руковођени: у њима мора да постоји војно и политичко воћство, подела рада и дужности за сваког члава,
да су у непрекидНом контакту са народом.
2) Одредом руководи штаб одреда. Штаб сачињавају:
а) командир, б) политички комесар и ц) заме!ник командира.
Њих бира чланство одреда на општем збору.
3) КоМандир одреда има воЏо руководетво одреда. Ту
углавном спада: а) војна организација одреда; б) организација војне обуке (практична) и руковање оружјем; ц) [организација] теориске војне обуке; д) учествовање у изради
Плана за акције, избору људи за акције итд.; е) командујв
за време1 извођења акције у борби; ф) врши распоред служби
чланова одреда за дуже и краће време, одређује страже,
људе за изношење и доношење хра!не, за извршење специјалних задатака, за набавку и доношење оружја; г) распоређује оружје и контролише да се држи у реду и чистоћи;
х) брине се [за] увођење, чување и учвршћење железне
војне дисциплине и другарске солидарности.
1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 2038.
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4) Политички комесар је Шолитички руководилац одреда: а) стара се да читав рад и борба одреда одповарају политичкој линији НародноЈослободилачког покрета, да одговарају интересим'а нашег народа. Политички комесар и командир заједнички и равном'ерно решавају сва питања !из рада,
борбе и акција 'одреда; б) организује читав Политичтваспитни рад у одреду: проучавање политичке ситуације,
стање на фронту, ослободилачке борбе нашег и других народа, потребе и заштите наших народа; ц) тај политичковаспитни рад врши како он сам директно, тако и прје'ко бираних политичко-васпитних одбора: 1) предавањима по актуелним питањима; 2) културним и забавним приредбама; 3)
слушањеМ радија; 4) издавањем листа и набавком књига
и часописа; 5) личним додиром и разгов'орима са члановима
(одреда. Свим тим утиче да се чланови одреда преваспитају
и оспособе да остану не сам'о чврсти, дисциплиновани и
одани борци до уништења фашистичких окупатора, до краја
верни Народно-ослободилачкој борби, већ и да мбгу и сами
руководити нашим одредима као војни командири, руководиоци итд.; д) учествује у штабу у решавању свих питања
и пази да решења одговарају линији Врховног штаба народно-ослободилачких партизанских одреда Југославије; е)
стара се о уредном снабдевању одреда хр!а;ном', оделом итд.
5) Између к-омандира и политичког комесара треба да
постоји пуна сагласност у раду. Они су ту.заједно у руковођењу одредом, да би правилно ускладили борбе и акције
одреда како би он одговарао војним1 и политичким цИљевима и интересима ослободилачке борбе.
.
6) Дужности чланова одреда: а) да се потпуно ставе у
службу Народво-ослободилачке борбе; б) да остану вернИ
заклетви коју су добровољно приМили; ц) да дисциплиновано извршују наређења руководства; д) да буду самоиницијативни, тј. да изналазе нове могућности за рад и акције,
оружје и људе за одреде, прикупљају и пропагНрају Народно-ослободилачку борбу и помоћ за Народно-ослободилачки фронт, да прате кретање непријатеља и народних
Издајника, да их уништавају, о свему обавештавају своје
руководство одреда, подносе предлоге за акције и други
рад; једном речи да буду увек активни и да раде на извршењу задатака одреда. Нарочито [да] пазе на своје попашањс и
у сусрету са народом буду, будни и опрезни, али приступачни, стрпљиво и другарски [да] бране потребе Народноослободилачке борбе; е) да буду конспиративни, тј;. да чувају
све тајне одреда, никоме не давати изјаве изван одреда
и да они знају да одред постоји, да су они у одреду, мо
је у руководству одреда, где се и коликр налазе и каквог
30

оружја [имају], које све акције намеравају извести, које су
акције изведене и ко је у њима учествовао; ф) ако н е ш
падне у руке непријатеља не сме никога и ништа издати.
7) Разњо. Казне могу бити: давање прекоредног дежурства, опомена и укор, строги укор и последња опомена,
а код тежих случајева прекршаја дисциплине у одреду,
одлагања оружја, издаје и д р у ш — казна смрти.
8 јануара 1942 год.

ИЗ ГЛАВНОГ ШТАБА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА ЗА СРЕМ.2

БР. 9
САОПШТЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА ЗА СРЕМ ОД 10 ЈАНУАРА 1942 ГОД. О НАЈВАЖНИЈИМ ЗАДАЦИМА ШТАБОВА И ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА 1
САОПШТЕЊЕ ГЛАВНОГ ШТАБА П. ОДР. ЗА СРЕМ
СВИМА КОМАНДИРИМА И ШТАБОВИМА ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА У СРЕМУ, СВИМА ПАРТИЗАНИМА

Отпочео је и ближи се коиачни слом' хитлеровачких
фашистичких банди и свих његових прирепака и домаћих
издајника и слугу. Херојска Дрвена армија већ више недеља разбија и гони крволочне хитлеровске хорде. То је,
по речима друга Стаљина, ослободилачка армија. Она помаже борбу свих поробљених народа Европе који су се
подигли или се подижу и смелом борбом својих партизана
„разносе" тело Хитлеровој фашистичкој аждајји. У тој херојској борби поробљених народа часно место заузимају
народи југославије. Сви народи животно су заинтересовани
да се Немац и фашизам и његове слуге што пре смрве и
униште. Сви народи су и дужни да допринесу свој удео,
да се та крволочна фашистичка Неман уништи и да што
пре дође дан слободе свима потлаченим народима.
И народи Југославије: Срби, Хрвати, Словенци, Македонци и Црношрци, Немци, Мађари и други бачени су
2

Види Зборник том I, књ. 2, док. бр. 87, примедба бр. 13.
Штампано 10 јануара 1942 год. у листу „Наша борба", органу
Народноослободилачког покрета за Срем. Оригинал, умножен на гештетнеру, латиницом, налази се у архиви ЦК СКС под бр. 2224.
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у најцрње ропство од када су о'купиран!И од немачких и талијанских фашиста. Данас је то ропство горе и црње нег1о
икада. На смрт рањена фашистичка звер вуче са собом
у понор све народе Југославије, особито Хрвате, НеМце,
Мађаре и Словаке. Место обећане слободе и мира фашистичке власти врше мобилизацију и шаљу на фронт у сигурну смрт синове ових народа, док над Србима и Јеврејима, Црногорцима, Словенцима и др. врше најбруталније
насиље и пљачку.
Крајњи је час да се хитлеровска неман уништи, да се
униште све њене домаће слуге и издајници — Павелић,
Недић, Љотић и њихове банде.
Народно-ослободилачки покрет проширио се по читавом Срему. Поред извесних успеха саботажних и других
акција, покрет је постигао особите успехе на политичкоОрганизационом пољу. У највећем делу сремских места организоване су партизанске јединице. Али наш Народно(ослободилачки покрет има и својих знатних слабости. Најсажни.је јесу:
1) Народно-ослободилачки покрет захватио је углавноМ
Србе и део Словака. Остали народи Срема — Хрвати, Немци,
Мађари — су доскора били по страни. Тек у последње време
ћокрет је почео захватати и њих, али у »едо^ољној мери.
2) Наши одреди -су још увек врло слабо наоружани.
3) Наши одреди, међу њима и професионални, 2 још увек
врше мало саботажних акција.
Све те слабости треба неодложно уклбнити.
Главни штаб партизанских одреда за Срем, поставља
пред све командире и штабове одреда и пред све партизане као најпрече ове задатке:
1) На политичком и организационоМ пољу: Народноослободилачки рад треба проширити и увући у борбу све
народе Срема: Србе, Хрвате, [Сло]ваке, Немце, Мађаре и
др. Т а ј покрет мора да постане ствар»о> Народно-ослободилачки покрет свих народа Срем'а и свих антифашиста без
обзира на веру и политичку припадност.
2) Стварати одреде у местима где не постоје.
3) Постојеће одреде појачати, особито наша два професионална одреда (Фрушкогорски и Подунавски), увлачењем у њих и припадника других народностл поред Срба.
2
У Срему су били формирани и одреди од месних партизана
који су легално живели, а по ноћи ишли у акције. За разлику од
свих месних одреда (који су се у Срему звали „аматерски одреди"),
партизански одреди, који су се активно борили, звали су се „професионални".
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4) Појачати рад на наоружавању наших одреда.
5) Главни задатак свих одреда треба да буде: припреџање и вршење саботажних акција, јер су то најосетљивији
ударци за непријатеља.
6) У циљу остварења тога задатка наши професионални
одреди треба и под садашњим условима да буду тако смештени да очувају и појачају своју акциону способност у
вршењу саботажних акција.
7) Читав рад на реорганизацији и Јачању одреда као
и извођење акција, треба вршити у знаку припреме среских
конференција парти[занских] одреда.
8) Да би се на конференцијаМа добила јасна слика о
стању и сна[зи] нашег покрета и наших одреда као и о
снази непријатеља треба одмах приступити прикупљању
свих података и спремању извештаја за Главни штаб парт.
[изанских] одреда.
Сви командири, сви штабови и сваки партизан треба у
свом делокругу одмах да приступе остварењу шрњих задатака, не чекајући нека посебна упутства и наређења.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

10 јануара 1942 шд.

ГЛ. ШТАБ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА ЗА СРЕМ

БР. 10
ПРОГЛАС СРЕСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА ЗЕМУН ОД 12
ЈАНУАРА 1942 ГОД. СРБИМА, ХРВАТИМА И НЕМЦИМА
ПОВОДОМ МОБИЛИЗАЦИЈЕ У НДХ 1
РАДНИЦИ, СЕЉАЦИ, ГРАЂАНИ, ЖЕНЕ И ОМЛАДИНО
ЗЕМУНА И ОКОЛИНЕ!
Под страховитим ударцима славне Црвене армије, под
Нритиском моћног савезничког блока дембкратских земаља
на чијем се челу налази СССР, као и услед све јачег
отпора поробљених Народа од стране хитлеровске Немачке
и фашистичке Италије, темељи "фашистичког варварства
Ночели су се љуљати и прете да угуше под собом крвнике
читавог човечанства — Хитлера, Мусолинија и њихове бан1
Оригинал, на српскохрватском и немачком језику, »алази се
у архиви ЦК СКС.

3 Зборник том I, кн>. 6
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де. Фашисте је обузео паничан страх од блиске пропасти.
Они се не жацају никаквих злочина како би могли спречити своју неминовну пропаст.
Сл}те немачког и талијанског фашизма у Хрватској,
У С Т А Ш К И крволоци
и њихов поглавник Павелић, починили
су још један велики злочин према нашим народима.
По наредби својих господара усташки бандити врше
мобилизацију народа у војску за борбу против СССР-а и
наших народа!
Плашећи се народног отпора они ту мобилизацију врше
постепено и тајно и шаљу војску против наше словенске
браће, а у земљи организују војску за борбу против сопственог народа, против храбрих бораца за националну слободу, хрватских и српских партизана.
СРБИ ЗЕМУНА И ОКОЛИНЕ!

Вас усташе мобилишу у војску која има злочиначке
циљеве и противне вашим народним интересима. Зар да ви
будете убице своје браће Срба по Хрватској. као и осталих поштених Хрвата, који се такође боре против усташа и
окупатора наше отаџбине који свесно распирују братоубилачко клање наших народа! Зар да ви будете убице ваше
руске браће који се херОЈски боре за своју и вашу праведну ствар и смртоносно ударају и по вашем крволоку
— хитлеровском и талијанском фашизму!
То од вас желе те исте усташе који су поклали и
попљачкали стотине хиљада невиних Срба и Хрвата по
Хрватској, Босни и другде; те исте усташе који вас присилно покрштавају, укидају право употребе српског језика, писма и примену православног календара и тиме врше
најцрње национално и верско порвбљавање какво су у прошлости вршили наши народни злотвори.
Ваша браћа у Србији такође имају злотвора и изрода
у лицу генерала Недића. Он пустоши земљу, заводи црни
терор, врши бесраМну пљачку, води братоубилачки грађански рат, а све за рачун нашег заједничког непријатеља,
фашистичких крвника из Рима и Берлина. Павелић у Хрватској и Недић у Србији пију отров са истог извора
и примају издајничке златнике из истих руку.
СРБИ ЗЕМУНА И ОКОЛИНЕ!

Устајте у борбу против тих злочиначких планова крвавог усташког режима који хоће да вас однароди, да уништи ваше традиције, да вас претвори у покорно топовскк>
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месо на туђим фронтовима. У ј е д и н и т е све с в о ј е снаге, ггоштени С р б и , без обзира на ваша политичка с х в а т а њ а и поЧачајте фронт поштених Хрвата и антифашистички распо'ложених Немаца у с в о ј о ј околИни против безумних фашистичких звери и њ и х о з и х с л у г у — у с т а ш к и х крвника.
ХРВАТИ!

У ваше се име врше тешки злочини од стране изрода
хрватског народа, у с т а ш к и х плаћеника. ГТоштени Хрвати с
гнушањем о с у ђ у ј у масовна у б и ј а њ а и национално у г њ е т а вање Срба од стране у с т а ш к и х банди и о п и р у се да за
рачун "фашистичких злотвора л и ј у с в о ј у крв против с в о ј е
руске браће на Источном ф р о н т у . „Независна држава Хрватска", која у о к в и р у „ н о в о г евркзпског п о р е т к а " , обећаваног од стране Хитлера и Муоолинија, врши такве злочине,
није Хрватска хрватск-ог с л о б о д о љ у б а д о г народа који жели
братску слогу и миран развитак како с в о ј и х снага, тако
и својих братских народа у ш в и р у независне домовине.
Скините ту љ а г у са име'на вашег народа. У б о р б у ,
поштени Хрвати, заједно са Србима а против у з у р п а т о р а
и крвавих слугу, Павелићевих у с т а ш а .
С а б о т и р а ј т е све
наредбе ненародних наметљиваца који вас х о ћ е учинити
ггокорним робљем фашистичких госЛодара.
DEUTSCHE SEMLINS UND DER UMGEBUNG!

Beraubungen und Ausplünderungen von mehreren ruhigen
europäischen Ländern und der verbrecherische Uberfall von
den faschistischen Horden auf die mächtige Union der Sozialistischen Sowjetrepublik hat dem deutschen Volk den Tod von
Millionen Deutschen gebracht, ein schweres sklawisches Joch
dem ganzen deutschen "Volk, und alles für eine kleine Zahl deutschen Imperialisten. Nach mehreren Jahren gewaltsammer
Herschung von faschistischen Machthabern, schauderhaftes und
allvölkischer Not, hat das deutsche Volk nicht den versprochenen Frieden bekommen, nicht das versprochene Brot bekommen und auch nicht die Freiheit bekommen. Weil der Faschismus heisst: Sklaven Not, Hunger und Tod.
Das deutsche Volk in seiner Heimat hast alle Lügen von
den Hitler Banditen. Das deutsche Volk ist heute überzeugt
dass, das ganze Menschentum sich in die mächtige antifaschistische Front gestellt hat, die bald den verhassten Hitlerismus
begraben wird, und darum hilft das deutsche Volk auch für
Hitlers Untergang, überzeugt das von diese abhängt sein Brot,
Frieden und Freiheit.
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DEUTSCHE SEMLINS UND DER UMGEBUNG!

Der Kampf den die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die grosse demokratische Länder führen gegen
den deutschen Faschismus, der Kampf den die Völker Jugoslawiens für seine nationale Freiheit führen ist auch euer
Kampf. Auch euer Platz ist mit diesen Völker und gegen den
deutschen Faschismus, der euch gegen die tapfere und unbesiegbare Rote Armee in den sicheren Tod schicken will. Vereinigt euere Kräfte mit den serbischen und kroatischen Freiheitskämpferen, die ein ruhiges und glückliches Leben für sich
wollen und eine brüderliche Einigkeit mit den Deutschen in Jugoslawien.2,
ОМЛАДИНО!

Фашистичке крвопије пожудво cy насрнуле нарочито
на тебе, омладино. Твоју младосг и тво.ју снагу хоће да
упрегну у japaivf за геостигауће својих диљева. Тебе уводе
у чете и дају ти смртоносно оружје против твог оопственог
и туђих народа. Бојећи се твоје непокорности и слободољубивости, на тебе насрћу, хапсе те, пребијају и стрељају.
Фашистички господари и њихове слуге, Павелићеве усташе, спремају ти, омладино, дуговечно р'опство, желе те
однародити, желе те претворити у ратну звер.
!

Немци Земуна и околине!
Разбојништва и пљачке које су фашистичке руље извршиле нац
више мирних европских земаља и злочиначки препад на моћни Савез Социјалистичких Совјетских Република донео je немачком народу смрт више милиона Немаца и тешки јарам ропства целом немачком народу и то све због малог броја немачких империјалиста. После вишегодишњег насилног владања фашистичких властодржаца и
страшне беде за све народе, немачки народ није добио обећани мир,
као ни обећани хлеб и слободу. Јер фашизам .значи ропство, беду,
глад и смрт.
Немачки народ у својој домовини мрзи све лажи Хитлерових
бандита. Немачки народ се данас уверио да се цело човечанство
сврстало у моћни антифашистички фронт и да ће ускоро сахранити
омрзнути хитлеризам и због тога немачки народ даје такође свој допринос за пропаст Хитлерову, убеђен да од тога завиеи његов хлеб,
мир и слобода.
Немци Земуна и околине!
Борба, коју Савез Социјалистичких Совјетских Република и велике демократске земље воде противу немачког фашизма, борба, коју и јзггословенски народи воде за своју слободу, то je исто тако и
ваша борба. И ваше je место такође са овим народима а против немачког фашизма, који хоће да вас пошаље у сигурну смрт против
храбре и непобедиве Црвене армије. Уједините ваше снаге са српским и хрватским борцима за слободу, који желе да живе у миру и
срећи, у братској заједници са Немцима у Југославији!
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ОМЛАДИНО ЗЕМУНА И ОКОЛИНЕ!

Остваруј борбени фронт младих без обзира на верско,
нашгонално и политичко уверење, јер је куднуо час опште
борбе против највећег непријатеља младог нараштаја —
фашизма. Нека славне традиције храбрих предака, бораца
за националну слободу и независност, буду ти потстрек у
непомирљивој борби за бољу будућност твоју и твојих
народа!
ЖЕНЕ!

Фашистичке звери убијају, хапсе и одводе у ропство
ваше мужеве, браћу и синове. Незаситном пљачком опустеле су пијаце, трговине и творнице, те авет глади и зиме
већ глође кости ваше радости — ваше дечице. Данас иМ
дају глад и болест а за сутра им спремају логор и убијање
на фронту. То је стварност и будућност фашистичког;
ропства.
ЖЕНЕ!

Ступајте и ви у редове бораца против фашизМа, за
националну слободу, за бољу и срећнију будућност, раме
уз раме са својим мужеђима, браћом и синовима. Не дајте
своје синове и мужеве да их фашизам крвари на фронто»има за себичне интересе фашистичких убица. Тражите
хлеба, млека и огрева за своју децу!
РАДНИЦИ, СЕЉАЦИ, ГРАЂАНИ, ЖЕНЕ И ОМЛАДИНО! СРБИ,
ХРВАТИ И НЕМЦИ ЗЕМУНА И ОКОЛИНЕ!

Фашистички окупатори су ваши заједнички непријатељи, а Павелић и усташке банде у Хрватској, Недић и остали
изроди у Србији су њихове бесраМне слуге, који и у Хрватској као и у Србији убијањем, логорима, пљачком и мобилизацијом за ненародне одреде теже истом циљу: уништити
слободу, име и народне традиције; уништити народе да
би се остварило светско фашистичко господарство.
Фашистички злотвори желе вас завадити и међусобно
закрвити, поцепати ваше снаге како би вас лакше једне
за другим поробили. Они желе да вас увуку у братоубилачку борбу. Не дајте се обманути. Устајте у заједничку
борбу против заједничког непријатеља — фашистичких по37

робљивача, јер само тако јединствени и сложни можете
извојевати своје оправдане и праведне захтеве.
Ступајтс у редове партизана, неустрашивих бораца против фашизма!
Смрт фашизму — Слобода народу!
Живело јединство Срба, Хрвата и антифашистичких
Немаца Земуна и околине у борби против заједничких непријатеља!
Смрт фашистичким плаћеницима — Павелићевим усташким бандитима и Недићевим, Љогићевим, Пећанчевим и
другим изродима!
Живела национално-ослободилачка борба наших народа!
Живели наши храбри партизани!
Живела непобедива Црвена армија, гробар нападачких
фашистичких хорди!
Живела Комунистичка партија Југославије, доследни
борац за националну слободу и независност!
12 јануар 1942 г.
СРЕСКИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У ЗЕМУНУ

БР. 11
ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА СРЕСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА
ЗЕМУН ОД 16 ФЕБРУАРА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ
КОМИТЕТУ КПЈ ЗА СРБИЈУ О ШИРЕЊУ НЕПРИЈАТЕЉСКИХ ПАРОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕМА И УСЛОВИМА
ЗА СТВАРАЊЕ НОП ОДРЕДА1
ИЗВЕШТАЈ 2а ПК К П Ј ЗА СРБИЈУ

16/П 42

Драги другови!
.. . 2 Овде се у последње време говори да Срби који
беже одавде треба да иду у Недићеву војску која ће доћи
да прогони Хрвате из Срема и да ће доћи четниди са Недићевим знањем да прогоне Хрвате и да „ослободе" Срем.
Ово је на први поглед неозбиљно али није немогуће. 1)
Окупатору је потребна жива снага за гушење Иародноослободилачке борбе, а те снаге 10°/о лежи у нашим се1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
Д К СКС
под бр. 1780.
2
Изостављени део текста односи се на партиски рад.
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лима неискоришћене, јер је усташе са ообом не могу повести. 2) Све се више говори о пролећу и о борби партизана и они могу провоцирати такве акције бојећи се једи®стцене Народно-ослободилачке борбе. Окупатор би могао
Срем предати великосрпском центру упадом четника у
Срем да се не компромитује пред усташама, а Недићу
би омогућио да се појави као ослободилац и да се популаризује како он уствари води борбу и против Немаца.
Овакво оружано предавање Срема, Недићу би омогућило
да окупи много веће снаге о^о себе које би после „ослобођења" могао повести у борбу против партизана. Ми смо до
сада раскринкавали Недића, а сада смо то поставили као
један од основних задатака нашег политичк^ог рада. Што
се пак тиче организовања акција ствар стоји доста тешко.
Одред би имао политичке и економске Могућности да оостоји али не би имао стратешке. За заузимање власти у
тим селима не поставља се питање већ њезине одбране. То
би биле најмање акције које се пред нас на селу постављају,
јер се сва реакција налази у општинској управи и са не|колико кулака ван општине и по ког жандара. За оргаНизовање и постојање одреда сељаци се боје ваздушнои
напада. Али долазак партизана из других крајева, например
из Србије, па било само две чете, 50% омладине, а велики
део и старијих ступило би активно у одреде, па макар се
и повлачили преко Саве. После овакве акције одреда Недић не би дошао као „ослободилац" и не би наишао на
никакву потпору осим кулака. Што се пак тиче организовања тројки, четворки и петорки за извођење акција ноћу,
а по дану да буду легални није прихватљиво са стране сељака, јер се плаше покоља кога би реакција применила,
а ту би страдали најприје наши другови који су у селу
познати као комунисти. Оваквим акцијама би одвојили нашег сељака од нас који још добро живи и окупатори му
још нису дозлогрдили. Рад оваквих група је применљив за
наш град, али не за наше село. Опстанак одреда у нашим
селима би био могућ када би била могућност повлачења
преко Саве и кад би се имало везе са партизанима Фрушке
Горе. Контактом српских и фрушкогорских партизана, о којима се последњих 10 дана говори, ми верујемо да би се
могао подићи готово читав Срем у борбу на страни партизана.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА* НАРОДУ!
6а другарским' поздравом
СК У 3. [ЕМУНУ]
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БР. 22
ПРОГЛАС СРЕСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СТАРОПАЗОВАЧКИ СРЕЗ ОД 14 МАРТА 1942 ГОД. О ТЕРОРУ ОКУПАТОРА1
СВИМА СРБИМА, СЛОВАЦИМА, ХРВАТИМА И
АНТИФАШИСТИЧКИМ НЕМЦИМА
Браћо и сестре!
Крвави окупатор и његове најамиичке слуге — усташе,
„културбундаши" и полициске псине и даље насрћу на
наша мирна села. Заклети непријатељи нашег народа, у
првом реду нашег словенског народа, опкољавају наша мИрна
и незаштићена села, затим1 чине своја зверска насиља. Упадима у наша места они хапсе, премлаћују и убијају невине
људе, не би ли у њих унели застрашивање, њихова још
већа грозна Недела. Похапшене наше људе ови злочинци,
уколико не поубијају, отпремају као топовску храну за своју
разбојничку војску, за попуњавање проређених редова своје
Нљачкашке војске на Источном фронту, за борбу против
наше руске браће. Други део оНи одвлаче у Немачку на
робијашки рад но њиховим фабрикама и на пољима где
их чека[ју] страшна мучења глађу, где их чека батинање,
убијање и умирање. Пљачкањем наших муком стечених плодова, Хитлер И његов слуга Павелић желе да прехрањују
своју изгладнелу разбојничку војску, како би продужили
поробљивање угњетених народа окупираних земаља.
Последња варварска зверства извршена у нашем Старопазовачком срезу нанела су нашем народу страшне боли.
Као побеснели и изгладнели вуци, окупаторски војници, пијане усташе и швапски злочинци, под руководством жупаниских зликоваца, познатих убица десетак хиљада најбољих синова и кћери нашег народа, ненадаво у току ноћи,
опколили су наша места Стару Пазову, Нове Карловце,
Сурдук и Белегиш. Затим су прешли на претрес места,
кућу по кућу. Настала су хапшења. Похапшено је у Ст.
Пазови око 60, у Новим Карловцима преко 150, у Белегишу око 80, у Сурдуку око 50 људи. Неке су „поштедили"
уценом уз више хиљада, „смиловали" се остављајући их на
„слободи". Похапшене су подвргли страшним мучењима и
батинању. Тако испребијане спроводили су их из затвора
у затвор и насилно одводили у концентрационе логоре, у
1
Оригинал, умножен на шапирографу, ћирилицом, налази се у
архиви ПК СКС за Војводину под бр. 2789.
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разбојничку војску или на робијашки рад у Немачку. Али
ни то није најгоре, најгоре је прошла једн)а група од ош
20 из Белегиша. Ову групу наших најбољих синова и кћери
зликовци су на путу за От. Пазову Мрцварили, масакрирали и мртве или полумртве побацали у успутне баруштине.
Грозном смрћу уморени су Белегишани од твораца т.зв.
„новог поретка" каквог Није било у историји. Таква грозна
недела могли су извршити само људождери, без душе и срца,
чија су срца гнезда злочина. Та злочинства доликују са.мозваном жупану Еликеру, његовом шефу жупског редарства Ђиковићу, ученику београдске главњаче агенту Шилду
и ниткову и жандарчини Виктору Перићу. 2
Браћо и сестре! Љуто се варају ти заклети непријатељи
нашег народа ако мисле да ће свим тим зверствима присилити наш народ на ропску покорност. Наш народ испушен безграничном мржњом према окупатору и његовим слугама, уложиће све своје снаге за његово што скорије уни-'
штење. Наше мајке не хра'не и не одгајају своју децу да их
фашистички злочинци убијају. Наш народ неће хранити
своје убице, сво!је поробљиваче, он ће још више скривати
своју храну од фашистичких грабежљиваца. Наш народ запамтиће сва злочинства окупатора и његових слугу, усташа,
„културбундаша" и четНика, он ће их са својом Народноослободилачком нојском немилосрдно истребљивати. Дан
1освете се ближи, дан када ће за наш народ синути сунце
слободе, када ће и последња дата жртва на олтар наше
слободе и независности, бити освећена. Гробови храбрих
бораца Цвеје Новоселца „Црног", 3 Лазара Корице, 4 Цвеје
Брусилова 5 и других вапе за осветом. Наша парола Крв за
крв — Смрт за смрт, мора бити остварена.
Слава палим жртвама за слободу и независност!
Смрт фашистичком окупатору и домаћим издајницима!
14 марта 1942 г.
СРЕСКИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
ЗА СТ. ПАЗОВАЧКИ СРЕЗ

' Погинуо 1943 год. у возу који је миниран од стране партизана.
1
Цвеја Новоселац-Црни из Белегиша, био је командир месне
десетине.
4
Лазар Корица, из Белегиша, био је командир месне десетине.
5
Цвеја Брусилов, из Белегиша, био је командир месне десетиие.
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БР. 22
УПУТСТВО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ ОД
20 МАРТА 1942 ГОД. ШТАБУ ПОДУНАВСКОГ НОП ОДРЕДА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СА СНАГАМА ОДРЕДА ИРИШКОГ
СРЕЗАХ
РУКОВОДСТВУ ДУНАВСКОГ П.О.
Драги другови, како је на основу директива Врхов. штаба и Штаба ГТ.О. за Срем ваш одред имао да се припоји
снагама Одреда за Срез иришки, уколико у томе правцу
досада немате другнх директива, потребНо је да све те
одлуке проведете тиме:
1) Што ће ваше руководство шјхитшје доћи у везу
са руководством одреда за Срез Ириг. Кад дођете у везу,
споразумите се са њима и обезбедите распоред, међусобну
везу за премештање и смештај, (под њиховим руководством,
свих ваших снага, на терену и На начин како то они буду
одредили.
2) За време успостављања везе између вас И одреда
за Срез Ириг, извршите припреме свих ваших снага, као и
снага партизана добровољаца из месних одреда Карловачког
и Пазовачког среза, припрему за покрет. Сви партизани нека
понесу сву своју спрему са којом располажу, а месни одредИ
нека их што издашније помогну у наоружавању, храни и
одећи и обући.
3) Директиве Штаба упућене командиру нека отвори
и прими одговорни заменик командира и[ли] комесар. Ако се
командир не одазове позиву на вршење дужности, извршити
попуњавање места командира. Испитати и известити виша
руководства, зашто се командир налази тако дуго отсутан
из Одреда и ако је крив, према њему поступити и казнити.
Вашем Одреду нека се прикључе сви партизани из Ф.О.2
уколико су на вашем терену без везе и задатака свога рада.
Све ове мере треба руководство да припреми у тиЈ Ш И Н И и најконспиративније.
20 III 942
С другарским поздравом
Срем
За ОК Слободан3
Прилог: писмо за СК Ириг
„
,, Срез карловачки, ви пошаљите оба.
Напомена: за Пазовачки ми сами шаљемо.
1
Оригинал, писан мастилом, ћирилицом, налази се у архиви ПК
СКС за Војводину под бр. 60.
2
Фрушкогорски одред
3
Аћим Груловић, секретар Окружног комитета К П Ј за Срем, а
касније командант Главног Штаба НОВ и ПО Војводине. 1948 год.
извршио самоубиство због тешке и неизлечиве болести.
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БР. 14
УПУТСТВО ОК КПЈ ЗА СРЕМ ОД 28 МАРТА 1942 ГОД.
ЗА РАД ПАРТИСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЈЕДИНИЦАМА1
ПАРТИСКОМ РУКОВОДСТВУ У ПАРТИЗАНСКИМ
ЧЕТАМА
Драги другови,
Да би што лакше спровели неке задаће, које се стављају
пред наше партиске јединице, О.К. вам даје следеће
упуте:
1. Чишћење Партије у одредима изведите на овај начин. Нека се састане партиско руководство и нека претресе
држање и борбеност свих чланова Партије и кандидата па
на основу тога нека предложи ћелији, са потребним образложењем, кога и зашто морате искључити. Ако неки члан
Партије има недостатака, а да.је гаранције да их се можа
ослободити, не треба га искључити већ му треба дати мању
партиску казну (опомену, укор, строги укор и последњу
опомену), те своје предлоге руководство треба да изнесе
пред целу ћелију и да их тамо брани. Сваком члану Партије
треба да буде јасно зашто се такве мере предузимају. Сви
чланови Партије треба да гласају по сваком вашем предлогу. Резултате гласања као и ваше предлоге са вашим
објашњењима послаћете 0,К.
2. У ваше чете често долазе људи који се тамо задржавају неколико дана, а затим се враћају у село. Колико
смо обавештени, људе примате у партизане, а често се
упознају са стварима које Не би смели знати. "С овом праксом
требало би прекинути. У одред треба да дођу људи са препорукама наших организација и другова. Организације морају послати карактеристику сваког н-овог партизана, да би
знали како да поступите према њему, односно какав посао
да му поверите. Ако дође до маоовног одлажења у шуме, као
што је то био случај у вези с позивом у Немачку, те људе
Не треба одмах аутоматски прогласити партизанима. Ви
сте дужни да им укажете сваку могућу помоћ у храни, да
их чувате итд., али они не могу никако бити упућени у
ваш живот и борбе, пошто они сваког момента могу да се
врате у села, па би могли својим евентуалним брбљањем
да нанесу штету одредима. Онима, пак, који желе да ступе
у партизане треба рећи какве све обавезе примају на себе
1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 9133.
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и да ће се у случају њиховог дезертерства из одреда или
непокоравања решењима штаба поступати најстроже све до
стрељања.
3. Треба да обратите највећу пажњу раду СКОЈ-а И
НОСМГ. 2 Добрим омладинцима-скојевцима треба давати одповорне функције у штабу и другим руководећим телима.
Стално водити рачуна о томе да омладину што више активизирате како би се из њених редова подизали наши млади
кадрови. Јер, као што је већ у ранијим директивама речено, партиско руководство ће директно румоводити с радоМ
СКОЈ-а и преко скојеваца организује НОСМГ и цео политички, васпитни рад оМладине. Добре скојевце можете примати у Партију.
4. Партиска руководства шаљу редовно своје извештаје
О.К., а не штабу за Срем. Ове две линије рада и реза
не смеју се измешати. Са своје страјне О.К. ће слати директиве и помоћ партиском руковбдству а штаб војном.
5. Поред осталих редовних извештаја које треба да
нама шаљете према упутствима које сте добили, јављајте нам
тачно какав сте материјал примили, у колико примерака
и када. О.К. мора знати шта све стиже до вас од оног што
вам шаљемо. Пошто извештаји које сМо досада од вас
иримили не задовољавају, то вас и ов!ом приликом упозоравамо шта све извештаји треба да обухватају: рад и
одлуке руководства, 'поделу рада, односе између партиског
и штапског руководства, на који начин партиска организација врши контролу над целокунним радом у чети, к а ш
радите и подижете партијце, које теме обрађујете, извештаје
о раду појединих, васпитно-политички, забавни и културни
рад, једном речју све оно што м^оже пружити праву слику
живота и рада наше партиске организације у одредима.
6. Свака чета треба да приступи одмах издавању свога
листа у којем првенствено треба писати р животу, борбама
и њиховом политичком подизању.
Од свега што тамо издајете, шаљите нам ло четири
примерка.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

28 марта 1942.

С другарским поздравом
О. К. К П Ј ЗА СРЕМ
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БР. 15
ПИСМО О К Р У Ж Н О Г К О М И Т Е Т А К И Ј З А С Р Е М О Д 1
А П Р И Л А 1942 ГОД. Р У К О В О Д С Т В У П А Р Т И З А Н С К О Г О Д РЕДА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ О МОБИЛИЗАЦИЈИ И НАОР У Ж А Њ У НОП ОДРЕДА1

РУКОВОДСТВУ ПАРТИЗ. ОДРЕДА СР. К.[АРЛОВЦИр
Положај
Драги другови, у вези задатака које су пред наше одреде у Срему поставили Врховни штаб за Југославију и Штаб
за Срем,3 потребно је да ваше руководство изврши приправност за покрет 4 и акције спровођењем ових најхитнијих
мера:
1) Треба извршити мобилизацију партизана који то добровољно желе из свих места вашег среза, а да се у вашем
седишту формира среско руководство свих тих партизана.
У тај основни срески одбор треба укључити све илегалце
који не раде на пол. и орг. рад[у, или уколикр као такви
не могу радити. У одреде не треба узимати само партијце
и скојевце него и људе других пол.[итичких] праваца и
разних народности. Партизане снабдети са потребним' стварима и алатима, те оружјем, ако га има, и спремити везу,
за повезивање и покрет.
2) Руководство одреда треба одмах да изради за себе
план како ће извршити потребно наоружавање својих снага
разоружавањем непријатеља. У план треба узети акциј:е
1
2

Оригинал се налази у архиви ПК СКС за Војводину под бр. 162.
Не ради се о регуларном одреду, већ о руководству које је ~
обједињавало рад месних партизанских јединица. Крајем 1941 и почетком 1942 год. у свим местима Срема формиране су месне партизанске јединице од чланова Партије и СКОЈ-а и симпатизера НОП,
које су полагале заклетву и вршиле мање акције, обављале стражарску службу, политички радиле са народом итд., а на позив одреда ступале у регуларне јединице. У среским местима су постојали
срески штабови који су руководили свим овим јединицама на свом
терену. У априлу 1943 год. ове месне јединице су добиле назив „резервне партизанске јединице".
Ј
Штаб за Срем формиран је крајем 1941 године. Командант је
био Ђорђе Марковић-Ђилас, а комесар Станко Пауновић-Вељко, обојица су погинули у офанзиви на Фрушку Гору крајем августа 1942
године. Неко време овај Штаб се називао Главни штаб за Срем и дејствовао је као оперативно руководство све до почетка септембра
1942 год., када је формиран Трећи одред Треће оперативне зоне
Хрватске 21 августа 1942 године. Види документ бр. 52.
4
Мисли се на приправност месних јединица да у свако доба
буду спремне за мсбилизацију у партизанске редове.

које се могу извести и без властитих жртава, али тако да
се наше снаге баш и путеМ прве акције ојачају и оспособе
за даље развијање акција саботаже и уништавања мањих
снага непријатеља. Овако израђен план треба одмах да
нам доставите ради прегледа и одббрења путем најсигурније везе. План тре'ба да обухвати: наше снаге и наоружање,
снагу непријатеља и његово наоружање, објекат над којим
се има извршити саботажа са свим размештајем. За народне
издајнике које треба уништити, објасните [зашто их треба
казнити], а нарочито за Србе и др. који не стоје у служби
окупатора.
3) За случај да тај одред добије друге директиве било
Штаба 5 или I одреда, 6 треба да по њима поступи. "За вођење акција на вашем терену треба да се из наша два
среза (Ср. К.[арловци] и Ст. П.[азова]) окупе око Дунав.
одреда, 7 пос. руков. 8 и I одреда сви мобилисани партизани.
Потребно је да тражите везу и задатке рд I рук.9 и Штаба
и о томе обавестите нас, руков.[|одство] ДПО. 10 На успостављању везе радите најодговорније све док до ње не
дођете.
4) По местима треба оставити потребан број. активиста
за даљи рад, а за партиз., који треба да су /спремни за
покрет, треба руководство да уреди сигурне везе и да врши
Шрипреме и рад на пол.[итичкој] и војној нзградњи партизана, гајећи добровољну гврздеНу војну дисциплину и другарску солидарност.
Све ове припреме извршити чим пре и проучен предлог
пошаљите.
1. IV. 942

5

С другарским поздрав.
Слободан11

Мисли се на Штаб за Срем.
« Фрушкогорски НОП одред
7
Односи се на Подунавски НОП одред. У то време гро одреда
је чинила чета коју је Срески комитет Иришког среза формирао од
бораца из Ирига, Крушедолског Прњавора и околних фрушкогорских
села. Њ о ј су се придружили и борци Старопазовачког среза.
8
Односи се на руководство Посавског НОП одреда. Овај одред
је уствари формиран јуна 1342 год., а дејствовао је углавном у Срему
(све до реорганизације одреда у Срему, почетком септембра 1942 год.)
као Трећи одред Штаба за Срем. По својој јачини био је најмањи
одред и дејствовао је са малим јединицама (десетинама).
9
Односи се на руководство Фрушкогорског НОП одреда.
10
Односи се на Подунавски НОП одред.
11
Аћим Груловић, секретар ОК К П Ј за Срем
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БР. 16
ПОЗИВ ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СЕВЕРНИ Б А НАТ ОД 9 АПРИЛА 1942 ГОД. НАРОДИМА БАНАТА ЗА
БОРБУ ПРОТИЈЈ ОКУПАТОРА 1
НАРОДИМА СЕВЕРНОГ БАНАТА — СРБИМА, МАЂАРИМА, НЕМЦИМА, РУМУНИМА, СЛОВАЦИМА И ДР.
6 априла о. г. навршила ее година дана каио је неза"јажљиви немачко-италијански фашизам са својим слугама
напао нашу земљу и поробио нас. Наш народ је са песмом
на устима и стиснуте песнице пошао да брани своју земл^у,
али наша је земља била брзо прегажена од фашистичких
звери, због тога што су је изнутра подривали петоколонаши, слуге Хитлерове, који су нас сиетематски свакодневно
међусобно свађали, они су и успели у томе.
Не задовољивши се крвожедни фашисти са Југославијом и другим земљама, напали су и на земљу социјализма, 1на
Савез Совјетских Социјалистичких Република, да би се дочепали њихових богатих њива, њихове богате индустрије,
да би могли продужити живот, да би могли продужити рат да
поробе цео свет. Али совјетски је иарод доказао целом!
свету како се брани радничко-сељачка земља, како се брани
слобода коју су они скуп'о крвљу. својих синова платили.
Совјетски народ се не бори сам!о за своју слободу, он својом борбом доприноси и даје могућности да ступе у борбу
сви потлачени и поробљеии народи за своје ослобођење.
Совјетски народ и овог пута је главни терет приМио на
своја плећа и даје највеће жртве за добро човечанства;
Совјетски народ са својом поносвом Црвеном армијом спрема постепену али сигурну смрт фашистичкоЈ: аждаји кбја
. угрожава свет.
Народи свих народности северног Баната! Већ 9 месеци
како народи Совјетског 'Савеза дају оно што им је најдрагоцепије, крв своје омладине, својих сииова и кћери, у
борби против- подивљалих фашистичких аждаја. Наша браћа у Србији, Црној Гори, Херцеговини, Лици и на Кордуну воде борбу, њих нису заплашиле казнене експедиције,
1нису их заплашиле Хитлерове слуге, Недић, Љотић, Пећанац, Павелић, Дангић, они нису устукнули пред Многобројним жртвама, бни не презају пред попаљеним селима,
јер знају да од фашиста слободу неће добити неш је
морају са оружјем извојевати.
1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС.
4?

Срби, ви који данас највише страдате од фашистичких
џелата и домаћих изрода, вама је сада јасно да немачки
фашизам није сам'о нашао џелате међу Немдима, он је
Иашао и издајице међу Србима; ни једне ни друге неће
казна мимоићи, они ће за своја дела одговарати пред народним судом, нека не мисле*да ћемо их заборавити, јер
народ свој бол лако не заборавља. Пођите у бој и угледајте
се на нашу руску браћу, они нам дају пример како се бори
за слободу. Истрајте у овој борби до коначне победе над
фашизмом.
Мађари, ви нисте добили обећаНу слободу од Хитлера,
вама је Хитлер дао пушке да убијате сваког поштеног;
јчовека који је непослушан Хитлеровом режиму; ни ваша
браћа у Бачкој нису добили слободу од Хортија и осталих
барона, они се шаљу на Источни фронт да убијају руске
раднике и сељаке који се' боре против најезде фашизма.
Отрезни се, мађарски народе, и угледај се на Србе који
воде борбу са окупатором и његовим слугама. Престаните
са националном мржњом и заједно са свим поштеним Србима, Немцима и др. пођите у борбу против заједничког
непријатеља, фашизма.
Немци, вас је Хитлер својим обећањима и пропагандом
толико обмануо обећавајући вам благостање; поред ле'пих
прича и обећања шаљје вас ш Источни фронт, нагнао
вас је у борбу са совјетским народом, са народом моЈи
је са много жртава збацио омрзнути царизам, завео социјалистички уређај и изградио свој миран живот; сада побеснели и повампирени фашизам хоће поново да их баци
у ропство и средњовековно мрачњаштво. Зар још не видите да у милионима гинете на фронту и у позадини за
рачун лудака Хитлера и „фоНова" (барона)? Саботирајте
војну обавезу и не идите на фронт, окрените пушке против
ваше господе и бруталног фашизМа! Зар не видите како
ће вас та ваша господа са свима завадити да би се она
несметано богатила, зар још не видите вашег правог непријатеља, вашу госпоштину: Хитлера, Геринга, Гебелса,
Рибентропа и друге? Отргните се.из тог заноса: сва она
луда обећања што су вам обећали — дали су вам 'само
пушке да убијате ослободиоце народа! Крените правим путем, путем којим вас позива Комунистичка партија Југославије: у борбу против угњетача читавог човечанства —
фашизма!
Румуни, и вас је Хитлер обмануо. Антонеску "је вашу
браћу одвео на Источни фронт да ратују за незајажљивог
Хитлера и румунску господу. Докле ћете и ви Румуни ићи
тим путем којим вам ласка та ваша господа? Ваш пут је
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у борби против заклетог непријатеља читавог човечанства
__ фашизма.
_
Словаци, и вама
Хитлер обећао нову слободу. Тиоо
-'е вб'шу браћу послао'на Источни фронт, а вас овде окупља
у Хлинкину странку да би вас могли боље пљачкати и скренути са правог пута и употребити против оних који се
супротстављају Хитлеровом режиму а који се боре и за
вашу слободу. Увидите, Словаци, ваш прави пут, пут борбе
против фашизма!
Комунисти северног Баната! Завет који смо дали на дан
велике Октобарске револуције: да ћемЈо истрајати до последњег дана свете ослободилачке борбе, да ћемо се борпти онако како то доликује авангарди радничке класе,
да ће нам херојска Бољшевичка партија, СКП(б), послужити као пример како се треба борити на челу Народноослободилачке борбе, да ћемо још више дићи заставу Маркса-Енгелса-Лењина-Стаљина, — ми ћемо овај завет испунити ако заиста водимо народ у борбу до уништења непријатеља човечанства — фашизма. Другови, жртве наших палих бораца треба да на^ дају још више полета, још
рише снаге до коначне победе. ЗбијмР се као гранитна)
стена око наше Комунистичке партије Југославије. Не дозволите да скренете са правог пута. Раскринкајте опортунисте, шпекуланте који кажу да још није време за борбу,
Јњихово место није у нашим редовима. Морамо доказати
да см!о достојни носити име комунисте и бити чланови КПЈ.
Другови, приберите снаге, проширите и учврстите наше редове, непријатељ мора осетити више непо у прошлој години.
Фашизам ће бити уништвн.
Напред у фронт слободе свих потлачених и поробљених народа!
Напред у борбу против фашистичке најезде!
Живео СССР, заштитник свих поробљених народа!
Живела непобедива радничко-сељачка Црвена армија!
Живела Комунистичка партија Југославије!
ОКРУЖНИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
(ЗА СЕВЕРНИ БАНАТ)

9 априла 1942

4 Зборник том I, кн>. 6
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БР. 22
УПУТСТВО ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРБИЈУ ОД 19 АПРИЛА 1942 ГОД. ОКРУЖНОМ КОМИТЕТУ
КПЈ ЗА СРЕМ О ВОЈНО-ПОЛИТИЧКОМ РАДУ 1
19 IV 1942

ОК-у ЗА СРЕМ
Драги другови,
Примили смо ваша два писма, од 10 и 12 IV и три
прогласа. Видимо да имате могућности да се видите са
другом који је дошао из Босне. Мада су директиве Врх.
штаба од пре 2 месеца, биће потребно да се упознате са
њима н да поправите, колико се може, грешку коју је начинио друг спроводећи примљене директиве без вашега'
знања и ваше пом;оћи. Неопходно је потребно да се никакве
директиве Врх. штаба и Ћаће 2 не спроводе у одреду без
вашег знања, поред осталог и ради тога што често те директиве путују дуго времена до вас, а у међувремену се
измени ситуација, и Врх. штаб и Ћаћа пошаљу нове директиве које преко нас стигну пре оних првих које бисте
добили преко одреда, тако да може наступити збрка. А главно
је да ОК руководи радом1 на читавом подручју и да он одговара за њега и војно и политички.
Састанак између вас и орг. секр. Ћаће 3 неће се сада
одржати, јер другови нису у м^огућНости. Уколико би то
било могуће убудуће, јавићемо вам на време.
По одлуци Врх. штаба одреди на вашем подручју
припадају групи одреда славонско-сремеких. Зато ће бити
потребно да се Штаб ваших одреда повеже са Штабом
славонско-сремских одреда, Ношто је ваш Штаб директно
њима подређен у војном погледу. УпозНајте свој Штаб са
том одлуком, а ми ћемо тражити од другова из ЦК-а КПХ
да омогуће ту везу. Уколико ваш одред м;оже сам да се
1повеже са одредима у Славонији, нека то учини.
У вези са одредоМ потребно је још следеће. Да омогућите одлазак у ваше одреде друговима из СК-а за Зем.[ун]
Друго, да покушате одржавање сталне везе са одредима у
Босна (Мајевички), да сарађујете са њима и да се помажете у сваком погледу. Уколико би то помагање захтевало
1
2
8

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС ггод бр. 1531.
Цзнтрални комитет К П Ј
Организациони секретар Централног комитета К П Ј био је тада
друг Александар Ранковић-Марко.
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и новаца, одобравамо вам и то, а ако немате, онда тражите
од нас КЈОЛИКО вам треба. Та веза је важна и ради Врх.
штаба, јер, мада имамо и других могућвости коНтакта са
ВрхГ штабом, биће потребан и овај пут. — Видимо да оскудевате у муницији. То је врло важНо питање, јер је долазило до жалосних последица у појединнм одредима ради
тога. Ми смо вам писали прошлог пута да не мбжете очекиватИ муницију од одреда у Србији, јер ни они немају.
Сумњамо да би и босански одреди могли да вам помогну.
"Зато је од животне важности за одред да им скренете
|паж1њу на потребу набавке и штедње муниције као на
основни проблем. Наши се другови обично сете тога проблема онда када им нестане муниције. Међутим је потребно
и саме акције прилашдити, чак и организовати у циљу долажења до муниције.
Орг. секр. Ћаће је донео одлуку да се за сређивање
прилика партиских организација у Војводини створе два
покрајинска поверенства за Војводину. Једно покрајинско
поверенство треба да буде за Срем и Бачку, а друго за Банат. Друг секретар 4 вашег ОК-а је одређе'н да поред ове
дужности врши и функцију покрајинског повереника за
Срем и Бачку, а друг Ђ. 5 ће радити уз наш}^ помоћ на стварању Покр. поверенства за Банат. Сарадња између оба
покрајинска поверенства за Војводину треЂа да буде што
тешња, што се може остварити на досадашњи 'начин. "Дужност друга повереника за Срем и Бачку је у првом реду
да се повеже са Бачком, а исто тако да помаже другу Ћ.
Помоћ другу Ђ. је сада потребна у првом реду у једНоМ
доброМ другу било из вашег ОК-а или таквог квалитета који
би могао да живи овамб легално, јер је и друг Ђ. компромИ1
товап у Банату, што му јако отежава повезивање са заосталим друговима и форумима (уколико постоје) у Банату.
После страдања ОК-а за ј. Банат, настрадао је и ОК за
средњи Банат (Кумагне), тако да сада збиља треба почети
:
све изнова.
Јавите нам, другови, сво.је мишљење о начину спро1вођења одлуке' ЦК-а у вези са ГЖ-ом Војв., јер је на вама
главни терет за сређивање прилика у ПК-у Војв.[одини]
Шаљемо вам листу стрељаних у БаНату и проглас Гл.
штаба за Хрв.[атску]
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Другарски поздрав
Мих.6
4
5
8

4*

Аћим Груловић
Ђура Јовановић
Благоје Нешковић
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БР. 22
ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ ОД 22
АПРИЛА 1942 ГОД. РУКОВОДСТВИМА ПАРТИСКИХ ЈЕДИНИЦА НА ТЕРЕНУ И ПОЛИТИЧКИМ РУКОВОДИОЦИМА ФРУШКОГОРСКОГ И ПОДУНАВСКОГ н о п
ОДРЕДА1
РУКОВОДСТВИМА ПАРТИСКИХ ЈЕДИНИЦА И КОМЕСАРИМА ФРУШКОГОРСКОГ И ПОДУНАВСКОГ НОП
ОДРЕДА
Драги другови, надамо се да ће се веза која је успостављена између вас и нас очувати и проширити. На томе
треба да радите и ви и ми, јер је стална веза између вас
И нас неопходно нужна за успешан рад и код вас и на
терену. Сада о некиМ конкретним питањима.
1) Партиске јединице у партизанским четама потпадају
под неШосре&но руководство ОК-а. Од њега ће добијати директиве за рад, њему ће слати извештаје о политичком и
Моралном стању у одредима, о акцијама итд. Ову везу одржавају ћелиска руководства. Партиске јединице у сарадњи
са комесарима треба да организују целокупан живот у чети.
Као упутство у томе погледу нека вам за сада служе она
упутства која је издао ПК за Србију. Та упутства треба,
разуме се, применити на наше услове.
2) Однос између партиске јединице и војног руководства треба уредити тако да партијци свестрано указују
помоћ штабовиМа у извршавању војних задатака. Партијци на
својим састанцима указују на евентуалне грешке војног
руководства, дају разне предлоге о акцијама, каКо да се
]нека мера боље спроведе у живот итд., али оНи не могу
доносити одлуке супротне одлукаМа штаба нити се смеју
супротставити решењима војног руководства. Да би се
избегао сваки неспоразум између једног и другог руководства, потребна је најужа сарадња међу њима. Партија треба
да руководи цељокуиним радом и борбом у чети, та руководећа улога треба да се осећа на свакоМ кораку, али се то»
не постиже тиме што ће ћелија доносити одлуке обавезне
за штаб, већ тако што ће преко комесара и других партијаца који раде у штабу спроводити линију Партије.
3) Треба јачати утицај Партије и чувати њен ауторитет. Сваки члан Партије приликом сваког иступања, па макар
1

Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
11К СКС за Војводину под бр. 61.
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то радило и о ситним питањима, треба да има на уму
да' је комуниста и да због тога његово неправилно или
неозбиљно држање наноси штете Партији. Треба систематски оадити међу осталим партизанима, популаризирати нашу
Партију, а најбоље увлачити у Партију.
4) Партијци треба да се подижу у два правца: с једне
стране свестраним упознавањем партиске линије и с друге
стране изуча[ва]њем марксизма-лењинизма. Већ су спремљене четири теме (О Партији, Сељачко питање, Наццонално
питање и О фашизму) које ћете ускоро добити. Тај материјал треба прорађивати у кружоцима којима ће руководити
најизграђенији другови. У ове кружоке, који су обавезни
за све чланове и кандидате, треба увлачити и све партизане који то желе. Скојевци такође обавезно прорађују све.
5) Свака чета треба да издаје свој лист у којем треба
у првом реду писати о животу и борбама чете.
6) У свим четама треба прославити Први мај. У рефератима треба говорити о борби нашег народа за слободу
и независност, успесима Црвене армије, борбама осталих
поробљених народа, нашој Партији као организатору партизанских одреда, вашим четама и њиховим задаћама, палим
друговима итд. Организујте и културну приредбу макар
и са малим програмом, а ако можете, слушајте параду,
на Црвеном тргу. Било би добро да уочи Првога маја оду
мање јединице наших другова, по могућности наоружаних,.
у сигурнија села и да тамо с групама сељака одрже састанке посвећене Првом мају. Другови могу понети собом
црвену и српску заставу. На видним местима у шуми могли
би извесити црвене заставе које би стајале преко целог.
дана да их народ види. Првога маја увече могли би се
такође спустити у нека села са истим циљем као и дан
раније. Позовите сељаке на прославу. По селима, салашим.а,
колибама и другим видним местима можете исписати следеће пароле: „Живео 1 мај!", ,,Смрт фашизму — слобода народу!", „Живела КПЈ!", „Живео СССР!", „Живела
непобедива ослободилачка Црвена армИја!", „Живели партизани!", „Живео друг Стаљин!", „Смрт окупаторима и
домаћим издајицама!"
7) ОК Партије и ОК СКОЈ-а издаће првомајске прогласе. Постарајте се да то продре у свако село с којим |им'а(те везе.
се

СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ1

22 IV 942
С другарским поздраеом1
ОК КПЈ ЗА СРВМ
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БР. 22
ИЗВОД ИЗ ПИСМА „ОЦЕНЕ И ЗАДАЋЕ" ОКРУЖНОГ
КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ О РАДУ ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ЗАДАЦИМА ОДРЕДА1
ОЦЕНЕ И ЗАДАЋЕ
ПАРТИСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СРЕМУ
3) а) Прогонима наших другова и организација, непријатељу је успело да на краће време прекине везе између
ОК и неких организација. Због тога ОК није могао у цеЛини — да непосредно руководи са акцијама које су отпочеле. У т о ј ситуацији, а у вези са примљеним директивама
од Врховног штаба п.[артизанских] од.[реда] Југославије,
наш Штаб народНоослободилачких партизанских одреда у
Срему издао је наређење за оружану одбрану свога народа
и борбу против окупатора и његових слугу. 'Гако је још
у току зиме дошло до активне борбе наших партизана.
Борба која је отпочела у Мартинцима,3 убрзо се пренела
и развијала дуж читаве Фрушке Горе. Успеси наших партизана су велики, јер су непријатељу нанели велике губитке
у људству и материјалу. И поред велике надмоћности, сви
покушаји непријатеља да уништи наше одреде, нису успели.
б) И са стране наших одреда чињене су грешке. Те грешке су биле у првом реду слабости војног руководства »оје
су дошле до изражаја у недовољном обезбеђењу, прихватању
фронталних борби, и, у извесним моментима, препуштање
иницијативе непријатељу. Због тих слабости било је на
нашој страни знатних губитака, али су наши одреди сачурали главне снаге и ојачали се новим снагама. Борба се
наставља и даље се развија. Грешке које су чињене биле
су мање-више неизбежне, јер су њене грешке, грешке почетника. На тим грешкама наши су се партизани научили
да боље и са мањим жртвама туку непријатеља. У доса1

Оригинал, умножен на шапирографу, ћирилицом, налази се у
архиви ПК СКС за Војводину под бр. 658. На документу нема датума, али је највероватније писан априла 1942 године.
2
Текст изостављен јер се односи на рад партиске организације
на терену.
3
Марта или почетком априла партиска организација у Мартинцима донела је одлукз^ да месни партизани уз пбмоћ бораца из одреда ликвидирају фашистичку посаду — жандарме, домобране и немачке стражаре. Та акција није услела. Већи број учесника је погинуо, а мањи број се пребацио у Фрушку Гору.
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дашњим борбама примерно су се истакла поједина одељења
наших одреда и пбједини партизани.
7) Штаб НОП за Срем треба у првом реду да настоји
да бе уклоне све слабости у нашим одредима и исправе
чињене грешке, а ОК и Штаб заједно да обезбеде најужу
непрекидну везу и сарадњу. Даље, Штаб треба да обезбеди
спровођење директива Врховног штаба и других партизанских руководстава о задацима и акцијама у Срему и партизанској тактици, а према ситуацији и сам да развија најпунију иницијативу; да развија и појача партизанску делатност на читавој територији Срема; да организз^је и појача
политички рад у одредима и селима; да стално радн на
организовању и спровођењу војне наобразбе свих партизана. Партизанске' јединице треба прочистити и изнутра учврстити: добре, честите и одане борце примати у Партију
и политички подизати а паникере, забушанте и друге деморализаторске елементе безпоштедно очистити из Одреда.
Треба уклонити слабости да у четама може бити нечланова
Партије који су и бољи борци и оданији нашој ствари и
дисциплинованији од оних који су чланови Партије, а испољавају кукавичлук, колебање и свестрану неактивност.
Штаб треба да редовно издаје свој орган „Билтен" о
акцијама и раду.
ОК треба да осигура да у Штабу НОП у Срему буду
заступљени војнички и политички најспособнији људи, а са
Штабом да обезбеди најбоља војна и политичка руководства у одредима, батаљонима, четама, водовима и десетинама. Вршити сталну добровољну мобилизацију свих
расположивих снага у одреде, прикупљати сва оружја и
муницију и стављати на расположење машим одредима за
активиу борбу.
ОКРУЖНИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
ЗА СРЕМ
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БР. 14
ЧЕСТИТКА ШТАБА НОП ОДРЕДА ЗА СРЕМ ФРУШКОГОРСКОМ И ПОДУНАВСКОМ НОП ОДРЕДУ ПОВОДОМ
ПРОСЛАВЕ ПРВОГ МАЈА 1
ПАРТИЗАНИМА, КОМАНДИРИМА И ПОЛИТИЧКИМ КОМЕСАРИМА ФРУШКОГОРСКОГ И ПОДУНАВСКОГ ОДРЕДА И МЕСНИХ ПАРТИЗАНСКИХ ЈЕДИНИЦА
Другови партизани, командири и политички комесари,
На дан нашег великог пролетерског празника — Првог
маја, упућујем'0 вама — ослободиоцима народа, наше пламене поздраве.
Народи Срема дочекују наш велики празник у тешкој
борби против мрских крволочних окупатора и његових измећара — усташких банди. У нашем лепом и напаћеном Срему
Почео је да се шнри пламен оружане борбе. То означава
силан прелом у животу и борби нашег народа. Т а ј прелом
сте изазвали ви, народни партизани, који сте се, под руководством наше славне Комунистичке партије Југославије,
први латили оружја. Ви сте, другови партизани, већ показали многе примере јунаштва и задали сте непријатељу
јаке ударце. Непријатељ је почео да крвари и искрвариће
под вашим даљим јуначким ударцима. Заветујте се, на дан
нашег великог празника 1 маја, да ћете у борби бити још
смелији и неустрашљивији, да ћете употребити све своје
снаге и средства да ае у живот спроведу задаци које је
партизанима Срема поставио Врховни штаб НОП одреда Јулославије, да нећете испустити оружје из руку док се и последњи фашистички бандит не очисти из нашег дичног1
Срема, да ћете бити уистину ослободиоци народа. У то
име честитамо вам Први мај!
Живео Први мај — међународни пролетерски празник!
Смрт фашистичким окупаторима и домаћим издајницима!
Живео Врховни штаб Н.О. одреда Југославије!
Живели наши храбри сремски партизани!
Живео друг Стаљин, вођа и учитељ трудбеника целог
света!
;.!
Ш Т А Б
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ
ЗА СРЕМ

1 м а ј 1942.
1
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Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 9133.

ОДРЕДА

БР. 14
ПОЗЛРАВ ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ ФРУШКОГОРСКОМ И ПОДУНАВСКОМ НОП ОДРЕДУ ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ПРВОГ МАЈА 1942 ГОДИНЕ1
ПДРТИЗАНИМА, КОМАНДИРИМА И ПОЛИТИЧКИМ КОМРСАРИМА ФРУШКОГОРСКОГ И ПОДУНАВСКОГ ОДРЕДА И МЕСНИХ ПАРТИЗАНСКИХ ЈЕДИНИЦА
Другови
мееари,

партизани,

командири

и

политички

ко-.

На позив Комунистичке партије Југославије ви сте се.
први дигли у оружану борбу против крволочних окупатора
и домаћих издајника и узели у заштиту свој обесправљени
и прогоњени народ. Стога ви заслужујете да вам се на дан
иашег великог празника 1 маја упути нарочито признање.
у име Комунистичке партије ми вас поздрављамо и желимо вам још веће успехе у борби против фашистичких
окупаторских бандита. Извршите до краја своју свету дужност према свом народу. Као правим ослободиоцима народа честитамо вам Први мај и шаљемо вам наше пламене
поздраве: Живели наши драги борци на фронту!
Живсо Први мај, међуиародни пролетерски празник!
Смрт фашистичким окупаторима и свим домаћим издајницима!
Живела Комунистичка партија Југославије!
Живео друг Стаљин, вођа и учитељ трудбеника целога
света!
ОКРУЖНИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА СРЕМ
1 м:ај 1942 г.

1

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 9133.
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БР. 22
ПОУКЕ ИЗ ПАРТИЗАНСКИХ АКЦИЈА И БОРБИ ВОЂЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ СРЕМА1
ПОУКЕ ИЗ ПАРТИЗАНСКИХ АКЦИЈА И БОРБИ У СРЕМУ
(Члановима Партије, СКОЈ-а и Руководствима партизанеких одреда и јединица ради упознавања и знања.)
За нама је велики број акција и борби наших сремских
партизана. У тим акцијама и борбама наши су партизани
постигли знатне успехе. О тим успесима и резултатима ми
смо писали у нашим масовним издањима („Билтен", „Глас
омладине" и др.) Али поред успеха у досадањим борбама
испољиле су се и многе озбиљне слабости и почињене
крупне грешке. Да би се спречило њихово понављање, неопходно је да се свима члановима Партије, СКОЈ-а и свим)
нашим партизанима — како онима у шуми, тако И онима
по месним партизанским јединицама — укаже конкретно
на досадашње слабости, почињене грешке и њихове узроке,
као и на потребне мере за њихово отстрањење. Потребно
је да се сви користимо стеченим драгоценим и скупо плаћеним искуством, јер губици које смо претрпели због постојећих слабости и почињених погрешака јесу озбиљни.
Да би уклонили постојеће слабости и исправили грешке,
ми морамо да их упознамо. Отуда се и намеће сва озбиљност проучавања досадашњег искуства. То је главни циљ
ових „Поука..."
1) Наши губици и последице
Да би се одмах схватила озбиљност и важност проучавања овог питања, указујемо пре свега на случајеве где
смо претрпели тешке губитке и привремене тешке последице.
У нашем „Билтену" нису наведени бројеви наших губитака у три случаја.
Први случај: Пребацџвање из Адшиевачтх шума у Фру,шку Гору.2 Тачан број губитака ни сада не знамо. Ка
1
Докуменат, умножен на гештетнеру, налази се у архиви ЦК
СКС под бр. 8634.
2
Реч је о једној групи партизана и партиских радника на челу
са Станком Пауновићем-Вељком, која је имала задатак да дигне
устанак у западном делу Срема а затим да пређе на Фрушку Гору.
Устанак је дигнут у с. Мартинцима где је запаљена општина са ар-
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фрушкој Гори кренуло је омо 80 другова (3 другарице) еа
око 30 пушака, десетак бомби и десетак револвера. Од
тога пробило се до Фрушке Горе свега око 25 (14 истога
дапа, остали касније) са око 20 пушака, револвера и бомби.
Зна 'се да су двојица сигурно убијени, 4 извршили самоубиство бомбом, један теже рањен у руку, а један друг и
другарица да су ухваћени са 38.000 дин. новца НОФ-а.
За остале немамо податке, али је сигурно да има још доста
убијених и заробљених, а остали су се разбежали назад по
селима. Тежина губитака у овом случају, поред узрока о
којем ћемо касније говорити, лежи и у страховито тешким
условима пребацивања. Целе ноћи ишли су партизани кроз
снег, лед и воду, газећи на не'ким местима ледену воду
изнад појаса. Тако Мокри, премрзли, изморени и дезоршшзовани иаишли су ујутру на јаког непријатеља.
Други
случлј:
Разоружавање
казнионских стражара.3
6
(шест) другова је убијено, један теже рањен, док је непријатељ имао само неколико рањених.
Трећи случај: Напад непријатеља на дворац РавОн. Цитирамо из извештаја Штаба I чете Фрушкогорског од'ре'Да:
„ . . . Приликом повлачења из дворца наишли смо на неприј а т е љ а . . . Приликом повлачења прекинута је веза између
бораца и коморе (око 120 људи) и док су се борци (готово
сви) повукли, комора се није повукла, и када је непријатељ
на њих почео пуцати, сви су се разбежали. Том приликоМ
погинуло је неколико другова. Неки другови су се сакрили
у неко сено код дворца. Непријатељ их је ухватио и стрељао.
. . . Тога дана било је наших 9 убијених, неколико рање^них
и 5 ухваћених".
То су наши најтежи губици у људству. Међутим, било
је појава и последица још тежих и незгодНијих од губитака
хивом, а напад на жандармериску станицу није успео. На путу за
Фрушку Гору непријатељ је, код једног већег канала, пресекао даљи
пут овој групи. Станко Пауновић-Вељко пробио се до Босутских
шума и тек је оданде са групом од 14 људи дошао на Фрушку Гору.
Према подацима које је Редакција добила од НО општине Адашевци приликом пребацивања из Адашевачких шума у Фрушку Гору
(које је извршено 3 марта 1942 год.) погинули су: Перић ЈБубомир и
Вујчић Бошко; извршили самоубиство: Шпољарић Ђока и Вучичевић Миливој; заробљени: Васић Славко, Туроман Витомир, Ћурић
Никола, Андријевић Бранко, Ковачевић Добривој, Новаковић Никола, Смитванић Митар, Комненовић Јован, Митровић Деспот, Грбатинић Аћим. Од заробљених стрељани у Сремској Митровици: Туроман
Витомир, Ћурић Никола, Андријевић Бранко, Новаковић Никола,
Митровић Деспот, Грбатинић Аћим.
3
Реч је о акцији на казнионску пустару коју су извели делови
Фрушкогорског НОП одреда 9 марта 1942 године.
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наше живе снаге. Било је тако жалосних, болних и код
партизана недопустивих појава као: бежање из борбе и
бацање ствари и оружја, неизвршавање наређења, масовно
враћање из одреда у села, а и остављање рањених другова. Све је то водило привременим тежим кризама појединих одреда и чета, до њиховог привремеНог расипања.
Што је најкарактеристичније, до тих појава није долазило
само кад смо били разбијени, већ и кад смо непријагеља
разбили. ,,... Сви подунавци еу се вратили кућама, а и
Добар део из осталих с е л а . . . Приликом повлачења са
Равна, комора је побацала све ствари, међу њима и апот е к у . . ( и з истог горњег извештаја).
Код сукоба на Змајевцу, 4 такође је дошл'0 до панлке.
Док је II чета пружила непријатељу одлуча! отпор задавши му јаке губитке, I чета се повукла у нереду. 1К0мрра је побацала већину ствари, а неки појединци бацали
су и оружје. Због панике остављен је и тешко рањени командир Ђ, Ш. 5 (пронађен је на том месту тек после 11
дана још жив, али је након два дана умро). После ^хога
Подунавски се одред привремено биС расуо и тек након 2—3
недеље прикупило се опет његово наоружано језгро. Велики
део људи из овог одреда био се вратио кућама. 6 Непријатељ
је ухватио 16, испребијао их у затвору и пустио а 4
задржао.
4
Подунавски НОП одред је на овом терену водио свакодневне
борбе с непријатељем. У циљу консолидације и одмора људства донета је одлука да се партизани Подунавског НОП одреда пребаце на
терен Фрушкогорског НОП одреда. После састанка са Фрушкогорским НОП одредом и извршене реорганизације, Подунавски НОП
одред је кренуо на свој терен (источни део Фрушке Горе) извршивши успут неколико акција у селима Беочин и Лединци. За време
тог покрета, непријатељ, који је знао правац кретања Одреда, направио је заседу и у краткој и врло жестокој борби погинуло је 4
а рањено 4—6 партизана. Том приликом чете су се у нереду повукле.
5
Ђорђе Шундуковић-Шуне, из Ирига, командир Иришке чете
Подунавског НОП одреда, био је тада рањен и једна група партизана
извукла га је и оставила даље од положаја да би наставила са извлачењем осталих рањеника. Шундуковић се, међутим, у међувремену
сам одвукао са места на коме је био остављен и, када су касније
његови другови дошли нису га затекли. Тек после пет дана (а не
као што стоји у оригиналу — „после 11 дана") на њега је наишло
једно чобанче и обавестило другове из партиске организације у
Врднику. Петар Матић-Дуле, који се тамо налазио, организовао је
његово довођење у село. Пронађен је чак и лекар. Међутим, Шундуковић је умро два сата после његовог довођења у с. Врдник, (а не
„лосле два дана" као што стоји у оригиналу).
6
Реч је о једном делу млађих људи, како по годинама тако и по
свом стажу у Одреду, који су се лоеле напада разишли својим кућама.
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У успешној борбн против 4 сатније домобрана десиле су
се сличне појаве: „Унаточ овако успешне борбе, комРра
II чете, као и другови из Сусека, који су побегли у шуму
дан-два пре тога, разбежали су се и вратили кућама. Не'ки
с у притом одбацили и оружје. У тој борби је и заменик
командира де*зертирао... у Дивошке шуме, где се и сада
налази са неколико наоружаних људи". (из истог извештаја).
Такав развоз ствари доводио д.е до опадања м>орала
и борбености и код осталих добрих' партизана и околине,
На другове који су раније дошли у одред и кој|и су до
сада у одреду остали, догађај на Равну изазвао је потиштеност и страх пред акцијама. Зато су касније извође!не
мање и ређе акције. И у селима је о в а ј догађај изазвао
потиштеност, али се то касћије успело разбити". (Из истог,
извештаја.)
2) Узроци слабости и грешака
Нема и не сме бити ниједног честитог народног борца,
кога ове појаве неће болно дирнути и који неће питати:
Зашто се то догодило? У чему су узроци тих наших недаћа
и жалосних појава? И!ма ли могућности и које су, да
се то не понови више?
Има више узрока и они се могу уклонити. Главни су
узроци: а) у нарочитом саставу наших одреда, б) у слабости наших војних руководстава и ц) у слабости паоружања.
а) Састав одред-а и утицај тога
Наши су одреди расли врло брзо. Под притиском т.ерора и присилног терања у Немачку, народ се склањао ,
и у нашим одредима су се нашле велике масе људи, који
нису били ни издалека спремни, ни политички а особито
војнички, за тешку оружану борбу.
Прво, апсолутна већина партизана — махом сељака — _
!нису раније били ни у каквим организацијама, ни у колективним1 сукобима и борбама са непријатељем; ниске је
политичке свести и што је најважније нема никаквог искуства из оружаних борби. Друго, велики је број младиЋа а
и старијих који нису служили ни војску и не схватају
важност војне дисциплине, одшворности и извршавања наређења. Треће, живећи до сада у релативно добрим усло!вима, нису научили на тешко"ће и њихово упорно савладавање.
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Све то утиче на њихово држање у борби. Лако их
захвата паника чим припуца, макар и не било стварна
опасности, а кад је опасно — још више. Отуд појаве бежања из борбе, бацања ствари и оружја, неизвршавања
наређења, као и склоност да се враћају кући чим се наиђе
на тешкоће и опасности. Знатан део се и вратио кућама,
где су лако пали у руке непријатељу. При томе су неки
нанели велике штете јер су својим издајничким држањем
проваљивали и људе који су радили по селима.
Неизвршавање наређења тешко се светило, погађајуки
више пута баш оне који крше наређења и дисциплину, паникере и кукавице.. Код пребацивања за Фрушку Гору чело
колоне није послушало наређење командира да сачека остале, већ је ишло напред док није наишло на непријатеља. Зна
се какве су прследице биле. На Равну — неки паникери
Нису послушали наређења о повлачењу већ су се одвојили
и сакривали у сену — похватани су и стрељани. Неки нису
извршили наређење да обавесте комору о повлачењу. Стога
је комора настрадала. Треба ове узети на најтежу одшворност.
б)

Сљабост војнах руководстава а Шоследице

Састав наших војних руководстава је необично слаб.
Наши војни руководиоци су већином обични војници и пар
подофицира. Што је пак најважније — ни они нису раније
уопште пролазили кроз оружане борбе и нису имали искуства. 2—3 резервна официра — такође немају ни теориско,
ни практично стручно војно знање. Због свега тога наша
војна руководства су и била јако слаба.
Слабости војних руководстава огледале су се: Прво, у
слабом познавању партизансњоГ нањина борбе, а особито
у слабом обезбеђењу да се она спроводи у пракси: изџе,над\ш
и енергични препад на непријатеља. Типичан пример кршења
овог правила био је у Мартинцима: Ка објектима напада
ишло се посред улице у две групе од око 20 људи, а дво>јица су још, непажњом, и пуцали. Није онда чудо што су
од непријатеља били дочекани. Место вршења препада против непријатеља, допустило се више пута да се изврше
тешки препади против партизана.
Како искуство других одреда и искуство наших одреда
јасно је потврдило тачност и важност партизанског правила: Стално изн&нађивати непријатеља, а никад не бити
Џзненађен од непријатеља. О свим акцијама где смо непријатеља изненадили, са малим снагама и без жртава, постигли
смф лаке и велике успехе. И обратно: претрпели смо, ве62
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лике и непотребне жртве само тада, кад смо од непријатеља
били изненађени.
Друго, у сљабој организовавости и чврстани војног
пшоводства, у сљабој вези и сарадњи чланова Штаба, а
често у недоџустивој љабавости и млитавости у спровођењу\
цојединих задатака а особито у спровођењу мера за обезбе\ђење од непријатеља. Наша војна (а и политичка) руководства слабо се осећају као руководства и у јединицама
и V борбама. Ова слабост доводи до тешких последица. Типичан је пример за то случај на Равну. ,,Што је дошло да
тако тешких жртава и до распада чете на Равну, криви
су: 1) полит. комесар и командир, јер нису на време наредили покрет, иако се предвиђало да ће непријатељ напасти:. .. 2) немање довољно чврсте везе између чланова
штаба, као и штаба и коморе."' (Из истог рзвештаја.) И у
случају пребацивања ка Фрушкој Гори, лабавост руководства допустила је, да се колона развуче на 1—2 км. и наишла на непријатеља дезоргаНизована, не;способна ни за
покушај организованог заједничког пробоја у Ф.[рушку]
Г.[ору]
Треће, највећа је слабост што се њије вршило довољно, а често пута •нињжво, обезбеђење како при кретању\
Тако и при логоровању. Тшшчан пример Необезбеђења при
. Кретању јесте пребацивање у Ф. Г.: 1) није се претходна
испитао тако дуги пут и обезбедио велики транспорт; 2)
нису предузете мере да се спречи препад и дочек са стране
непријатеља: обезбедитн непримећен прелаз поред Кузмина
и преко пруге и посећи т.т. жице на друму за Чалму, да
непријатељ не би могао обавестити даље ако би кретање
ипак приметио. Друш је случај — кретање на Змајевцу.
Ту је наша патрола наишла на непријатеља и одбила се
У десно а за њом и претходница, !не обавештавајући ко!манду и главнину шта су приметили. Тако се десило да је
средина колоне била дочекана изненадном ватром непријатеља, у нереду се повукла и два друга била рањена. За
'лоГоровање први пример је споменути случај на Равну, а
други, још типичнији, јесте онај недавни код Нерадина.
Другови су у истом Л'0шру дуго боравили а нису се довољно обезбедили. Једне недеље били су се потпуно раско^отили и разбашкарили „пошто недељом непријатељ неће
У потеру". И управо у таквом стању били су потпуно изненађени и нападнути, неспремни за отпор; изгубили су 4
мртва, 1 заробљен, 8 пушака и много других ствари. Даљи
је случај код Лежимира, кад после разоругкања стражара
нису поставили своје страже, већ су од непријатеља билИ
изненада нападнути, изгубили 6 мртвих и 1 рањеног.
63

Чегврто: Често шша рукк)$одства Губе иницајативу и
отуд непријатељ наМетне фронталне борбе. Наши одреди
ни из далека нису дорасли за такве борбе иако су неколико
иута успели да одбију 3—4 и више пута јачег непријатеља,
задајући му озбиљне губитке.
Пето: Велику слабост показују и војна руководства и
партизани у већим фронтоЈшим борбама, које су трајале по
неколико сати, а једна целог дана: нема јединственоГ плана.
и руководства, не постоји компактњо деловање појединих јединица на челу са њиховим (руководством) старешишма.
Све се измеша и људи и старешине. Затим у тим борбама
наши партизани нису знали правилно да се развијају и
наступају кад се борба прихвати, нити правилно и орГанизовано да се повлаче из борбе. Војна руководства и сама
слаба нису предузимала мере да се вбјном обуком то незнање отстрани.
Шесто: Сљабо се рукује оружјем, експлозивом и друГпМ
оруђима: нити се оружје држи довољно у реду и чисто.
Многи слабо рукују с пушком, добар део још не уме да
баци бомбу (дешавало се да су жандари враћали бомбе
бачене на њих), а са експлозивом рукује врло мали број,
И то недовољно сигурНо.
ц)

Слабо шоруокање

Од највећег је утицаја било што су људи са напред
наведеним слабостима били још и слабо наоружани, а најНећи део и без оружја. То је при оружаним сукобима
код њих повећавало осећај несигурности и доводило до
њиховог распршавања. Осим тога те велике масе ненаоружаних, оглашене „комором", чиниле су одред тешко покретним, везивале их дуже времена за једно место и везивале део наоружаних енага да чувају „комору". Све је
то олакшавало непријатељу да открива та места боравка
и врши нападе на тако војнички и политички слабо припремљену масу.
3) Остале слабости и грешке
а) Врло је слаба обавештајна служба. Дешава се да
непријатељ више дана припрема нападе и изведе их а
одреди не буду обавештени.
б) Вршено је мало саботажних акција, а извршене саботажне акције су од малог значаја. Значи да се још нисмо оспособили да вршимо наш главни задатак — кочење
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саобраћаја. То је и због тога што не располажемо са експлозивом и слабо га набављамо.
ц) ГТрављено је мало заседа, а прављене заседе нису
постављане довољно вешто.
д) У одредима није још заведена ни теориска ни практична војна абука.
е) Ни политичко-васпитни и културно-забавни рад још
није систематски, а у неким јединицама није никако за®еден.
ф) Најзад, од највеће је важности, што су и наше партиске ћелије и скбјевске групе у партизанским јединицама
слабе, недовољно, а негде и никако нису активне.
4) Мере за обезбеђење м консолидацију наших одреда
То су и такве су слабости и погрешке у нашим одредима и њихови главни узроци. Какве су мере потребне
за њихово дефинитивно уклањање.
Потребне су појачане и војно и политичко-васпитне
и организационо-дисциплинске мере. Војне и политичко-"
васпитне мере биле би:
1) да сви партизани, а у првом реду наши руководиоци,
спознају све наше слабости и погрешке и да из тога извуку
све поуке;
2) да проучавају и да се упознају са искуством других
одреда, особито са искуством совјетских партизана и партизана у Србији, Црној Гори, Босни и др.
3) да организују систематско проучавање свих војних
питања, а особито тактике партизанског рата.
:
4) да се врши стално проучавање оружја, његова Ј б о ј Ност и врши вежбање, да се оспособе до краја убојности
сваког оружја, и
5) да се организује систематски политичко-васпитни и
Културни рад и до максимума активирају у раду политички
комесари.
На освову досадашњег искуства и погрешака, Штаб
НОП Одреда за-Срем1, је наре'дио нашим одредима, да предузму неодложно следеће мере:
а) Мере за обезбеђење одреда
Прво, избор места за дневно и Ноћно (логоровање;
борављење мора бити такво, да га непријатељ не може
лако открити; ако га открије, да му не мјоже неопажено
лако приступити и са малим снагама лако опколити; затим
Ла је погодно за . брзо и лако повлачење у друге' сигурне
5 Зборник том I, к а . 6
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заклоне. Све то треба унапред на терену испитати, предвидети и одредити.
Друго, места боравка треба стално мењати, оообито
после извршених акција.
Треће, на месту боравка одмах предузети све мере за
обезбеђење: страже поставити на тако удаљена места, да
на време могу опазити приближавање непријатеља. На т а ј
1начин добиће улогорени времена да се спреме било за
повлачење, било за прихватање борбе'. А да би се лопор
брзо ставио у борбено стање ше сме се до&устти. никада
разбашкареност, неред и удаљивање од оружја. Сваки партизан у свако време мора при себи да има своје оружје
исправно и спремно за дејство. Мора се повећати будност и
предострожност наших стражара на стражарским местима.
Мора се најстрожије кажњавати свака немарност, а за погновно спавање на стражи и у тежим случајевима — стрељати. Ми не смемо допустити да због неодповорног и несавесног обављања војних дужности са стране неких појединаца, буду угрожени животи десетИна и стотина наших
бдличних и храбрих партизана. Поред стража треба упућивати и посебне патроле, које ће стално крстарити у свим
правцима одакле би непријатељ могао неопажево да се приближи. И при кретању одреда и чета мора се правилно
организовати и строго спроводити обезбеђење: стално постављати предње и бочне страже и претходнице; осигуравати добру и брзу везу између патроле и претходнице, а'
ових са командом и са главнином. Кретање и дању и ноћу,
1мора се вршити у највећој ТишиНи. Ноћу се не' сМе пушити при кретању и на незаклоњеним местима. Сви партизани а особито патроле морају стално бити у Највећој
будности (изоштрити очи и уши), јер неНријатељ свакоп
момента може да искрсне.
Такво обезбеђење мора се стално вршити: и дању и
ноћу, по лепом и ружном времену, радним даном и празником. Искуство показује — да нема места где непријатељ
не вреба и да нема времена кад непријатељ неће покушати препад да би уништио партизанске одреде.
Штабови чета и одреда м!орају стално да наређују и
контролишу да се ове мере спроводе у живбт. У том случају
непријатељ неће моћи да нас изненађује и да нам задајеј
тешке губитке.
Четврто, у циљу заваравања непријатеља у погле'ду
места боравка и поавца кретања, тре"ба вршити акције на
разним странама и удаљенијим крајевима.
Пето, неопходЏо је организовати сигурну обавештајну
службу. Обавештајна служба непријатеља не см'е бити боља
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шего наша. Ми имамо све услове за добру обавештајну
службу — симпатије и активна помоћ народа су на нашој
страни. То треба правилно искористити. У сваком жесту,
\0собито у важнијим, треба шћи 1—2 тдесна лица, чији ће
једини посао бити обавештајна служба да будно прате кретање непријатеља, да купе остале потребне податке и о
свему најхитније обавештавају штабове одреда и чета. Ђез
добре обавештајне службе нема успешног партизанског рата.
б) Мере за учвршћење дисциплине и
способности одреда

дизање борбене

Прво, не сме се више десити да некажњено партизанш
беже из борбе, бацају ствари и оружје и остављају рањене,
(треба увек односити и сахрањивати мртве, да непријатељ
не би дозиао наше губитке и препознавао убијене). Не сме
се више десити да живи партџзан баци оружје и бежи \из
борбе. То је дезертерство и издаја. Такве случајеве треба
одмах и немилосрдно кажњавати смрћу.
Друго, у борби се морају безусловно извршавати, сва
џаређења старешиш. За време борбе и акције не сме бити
никакве критике и дискусије о издатим наређењима. Критика се врши после свршене акције.
Треће, у одредима ее мора свуда и неодложно завестш
теориска и практична в\ојш обука и стаЈЏФ ]>ој Шсвећшаш
најпунију пажњу. Треба се угледати на Црвену армНју и
совјетске 'партизане, који стално учвршћавају сво^је знање,
особито у руковању са !Оружјем. Од колике је то важности,
|види се по првомајском наређењу друга Стаљина, у коме
он као један од главних задатака Црвеној армИји поставља:
Изучити руковање оружјем и до краја искористити њеШеу*
убојност. Сваки наш партизаН треба да научи савршено да
рукује са свим орунсјима и експлозивом, који се налазе у
10др;еду и да Познаје добро тактику партизанскоп рат:а. Сваки
треба да себи постави за циљ и да се труди да постане
мајстор војне .вештине, мајстор партизанскЈог рата.
Четврто, одреди морају бити лак[о покретљиви. У том
циљу стално спроводити следеће мере: 1) расподељивати
\одреде у чете и водове. Ове не држати на окупу, већ им!
'додељивати одређене секторе боравка и акција, а међу њима
|одржавати редовне везе; 2) оелободити се велике „коморе',
— у људству и материјалу. Сваки партизан нека носи резервну храну за 2—3 дана, за плен и веће резерве спремити
сигурна склоништа; 3) ненаоружане људе органиЈовати у
Шионирске једиШице и снабдети их са оруђима за разарање
5»
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(прокопавање и закрчавање) друмова, пруга, мостова, паљење магацина, фабрика итд,
Пето, не еме се допустити да наши одреди и јединице
ретко или никако не изводе акције. Н\и тренутка не забора\вити познато правило: војска која се не бори дежоралиисе
се. Код нас је било појаве деморализације и страха од
акција. Од тога се нећемо излечити нити ћемо сачувати
одреде и борбену способност — избегавањем1 акција. НаНротив — то би нас демРралисало и олакшал'0 непријатељу
да преузме иницијативу и првом приликом да нас разбије
и уништи нам живу силу. Пут нашег јачања јесте пут
сталних, што чешћих и успешнијих акција. Оне ће дизати
мбрал и нашим борцима и нашем народу. Стога сви наши
штабови морају израдити план онаквих акција — при чему
тежиште мора бити на акцијама саботаже и прибављања
оружја и експлозива.
|

1

I .
5) Политичко и војно-васпитни рад и орган.
дисциплинске мере

За завођење реда, дисциплине, висо'к!ог партизанског морала и борбене способности партизана — треба Полазити од
побољшавања и појачавања полит. васпитног и војно-васпит!ног рада у партизанскиМ једиНицама. Треба стално објашњавати нашим борцима циљеве наше борбе и убеђивати
их да су све те мере у интересу победоносног развијања
наше борбе, као и у личном интересу сваког партизана да
се не излаже сувишним и непотребним опасностима и жртваМ'а. Али то није довољно. Треба имати стално на уму састав наших јединица; треба бити свестан чињенице да су
Поред сирових и неизграђених људи, који ће бити и многи
већ јесу одлични борци, чим су схватили зашто се боре
и како треба да се боре, — нагрнули у наше одреде
(мНоги туђи и непоправљиви, покварени, кукавички еле(менти. Зато је поред васпитног рада потребно завести и
најстрожије војно-дисциплинске мере и казне — све до
избацивања из одреда или стрељања непоправљивих паникера, кукавица и дезертера. Одреди се морају одлучно чистити од свих несигурних, брбљивих и издајничких елемената, као и од пијаница и пљачкаша. "Добре и одане борце,
особито јунаке, треба издизати и хвалити; несавесне, аљкаве, колебљиве критиковати и кажњавати а кукавице, пијанице, брбљивце, издајнике и пљачкаше треба жигосати и
одлучно чистити из одреда све до стрељања. "Само пра1вилним комбиновањем свих наведених васпитних и орг.
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дисциплинских мера наши одреди ће се очистити и оспособити се морално и акционо, да извршују велике и тешке
задатке који стоје пред шима.
Руководства одреда и нижих јединица, као најодговорн ија, парт. ћелије и ској. групе, треба упорно да раде на
преваспитавдњу чланова одреда и спровођењу свих осталих мера, енергично савлађујући све многобројне запреке и
тешкоће на томе путу.
6) Закључак
Ми см>о дали много жртава, највиш:е због незнања. Савладајмо то незнање и наше жртве ће бити много мање а
успеси већи и лакши. Стога позивамо све чланове Партије,
СКОЈ-а и сва партизанска руководства да темељно проуче
ове „Поуке", да се користе стеченим искуством и да траже
да се свуда и одлучно спроводе наведене мере. Само искуство већ доста је научило наше партизане. Они чине све
мање и мање тих почетничких грешака. "Једног блиског дана
они ће преотати да чине такве грешке. Ове „Поуке" треба
то да убрзају. — Изнели смо наше главне слабости, грешке и губитке. Сада је то било најпотребније. Али да онај,
који би прочитао само ове „Поуке" не би добио утисак
да су наши партизани до сада имали само слабости, губитке и преживљавали кризе, упозоравамо на „Билтен"
Штаба и друге документе, у којима су изнесени успеси иаших партизана. Кад се узме у обзир, да је снага наших
одреда сада већа него раније, поред свих покушаја непријатеља да их надмоћним силама уништи, можемо углавном бити задовољни са крајњим резултатом. Учинили
смо крупан корак напред у организовању и вођењу партиз.
борби у Срему.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

22.У.1942.

ШТАБ НОП ОДРЕДА ЗА СРЕМ
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БР. 23
ПРОГЛАС ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ
М А Ј А 1942 Г О Д И Н Е 1

ЗА

СРЕМ ОД

РАДНИЦИМА, СЕЉАЦИМА, ГРАЂАНИМА,
НАРОДНОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ И ОМЛАДИНИ

Већ дуже времена немачки фашистички окупатор и његове слуге чине све напоре да Изврше општу мобилизацију.
Они су прво почели да одвлаче на Источни фррнт један део
Наших Немаца, а затим и Хрвате, Словаке, Мађаре и друге, а
сада покушавају да мббилишу и Србе, народ над којим се
врши најгори терор, убиство и пљачке. Зашто је крвавом
окупатору потребна 1 ова мобилизација ?
Она му је потребна, прво, због тога што је немачки
фашизаМ на руском фронту доживео велики пораз, услед
чега се његова армија налази пред општим расулом. Не!мачки фашистички разбојник троши своје последње резерве како у људству тако и у 'ратном материјалу. 'Своје
огромне губитке, нарочито у људству, он не може да надокнади унутар Немачке. Изгубљених око 7 милиона војмика,
На више десетина хиљада тенкова, авиона, топова и другог материјала, најбоље нам сведочи о страховитом поразу
и ненакнадивиМ губицима. Али, како наш народ лепо вели:
,,'Дављеник се и за сламку хвата", тако и немачки фашизам.
Да би могао да продужи даље поробљавање и пљачку над
народима, Хитлер тражи од својих слугу Хортија, Антонескуа, Бориса итд., па и од Павелића, да му за пролећну
офанзиву дају што више топовског меса. Хитлер тражи
да му Павелић спреми До 10 дивизија. Он хоће да и синови нашег народа гину за интересе фашистичких завојевача. Хитлер хоће овим да учини последњи покушај за
одлагање сво.је безусловне пропасти. Но сви ови планови
и кад би успели не би могли да надокнаде оно ?што је
досада изгубљено на ИсточНом фронту. Црвева армИја и
даље уништава људство немачке армије, а њено језгро је
већ давно уништено.
Ова мобилизација је, даље, потребна због тога што
су се народи Југославије као и ндроди других окупираних
земаља дигли у борбу и на устанак да збаце фашистичко
ропство и да извојују своју слободу и независност. Мобилизација коју спрема Павелић треба фашистичким разбојнидима да послужи за гушење Народно-ослободилачког покре1
Оригивал, умножен на шапирографу, налази се у архиви ПК
СКС за Војводину.
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та у Југославији у коме учествују и Срби и Хрвати и Македонци и Црногорци, па и поштени Немци, Мађари и
други. Немачки фашизам и његове елуге желе овом мобилизацијом да организују братоубилачки рат.
Ето, због тога се припр:ема мобилизација.
СРБИ, ХРВАТИ, СЛОВАЦИ, РУСИНИ, НЕМЦИ, МАЂАРИ И ДРУГИ!

Ви не смете дозволити да вас непријатељи народа претворе у њихове жандаре и народне целате! Ви се не смете
одазвати позиву оних који су поробили наше народе и
који их систематски уништавају! Ви не смете дићи руку на
СВОЈУ браћу, очеве и сестре који се боре с пушком у руци
за срећну будућност свих народа Југославије! Сви они
које Павелић наоружа треба да се прикључе херојским
партизанима и с њима за*једно да се боре против немачких
окупатора и усташких банди. Ниједан човек не треба да
иде на руски фронт да се бори против јуначке Црвене армијс,
армије, која пролива своју крв не само за слободу оовјетских
Народа, већ и за ослобођење свих поробљених и угњетених.
Стварајте борбено јединство свих народа Т р е м а за борбу
против заједничког непријатеља — немачког окупатора и
домаћих Издајника. Устаните против паклених планова непријатеља који хоће да нас разједини и да нас нахушКа
једне против других! Уједињани ви ћете постићи све, а
разједињени и међуеобно завађбџи ви ћете бити тучени
једии за друшм.
Црвена армија је досада непрекидно ломила и уништавала снаге фашистичког завојевача. Она му је у досадашњиМ борбама сломИла зубе а ускоро ће му слоМити
и кичму. Совјетски народи носе на својим лећима главни
терет борбе за уништење немачког фашизма. Око њих су
|окупљени сви поробљени народи и цело напредно човечанство. Сјајне победе јуначке Црвене армије дале су потстрека угњетеним народима за њихову борбу против оку 1
патора. Није далеко дан када ће Црвена армија и поробљени нароДи уништити на'јвећег непријатеља човечанства —
фашизам и донети пуну слободу свима народима.
Развија се и јача Народно-Рслободилачки партизански
1токрет у земљама Југославије, који се све више претвара
У општи наро^ни устанак. У тој праведној борби кује се
јединство свих наших народа без обзира на националне,
политичке и верске разлике. Т а ј покрет захватио је и наРоде Срема. Том покрету треба да се придруже сви по71

штени и честити Срби, Хрвати, Словаци, Русини, Немци,
Мађари и други.
Не одлазите у разбојничку фашистичку војску већ ступајте у Народно-ослободилачки партизански покрет!
Смрт фашистичким окупаторима и домаћим издајицама!
Живела херојска ослободилачка Црвена армија!
Живели јуначки партизани Југославије!
Живела Комунистичка партија Југославије!
ОКРУЖНИ КОМИТЕТ
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
ЗА СРЕМ

БР. 24
ПИСМО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ СРБИЈЕ ОД 12 ЈУНА 1942
ГОД. О СТАЊУ У СРЕМУ1
Драги другови,
У вези са стањем код нас подносимо вам овај кратки
извештај:
1) Упркос свих наших вастбјања, до сада нам није
успело успоставити везу са Главним штабом славопсшсремских одреда. Слањем наших друшва у Хрватску, дошли смо у везу са неким тамошњим друговима, али поред
свих обећања да дођемо у везу, на уГоворени начин ништа
нам не јављају. Ургирали смо и опет ништа.
2) Непријатељ је на нашој територији подузео извесне
војне мере против наших снага у Фрушкој Гори. За блокирање, заседе, патролирање и чување објеката и места стално
држи око 1.000 људи. Са наше стране подузете су све
потребне мере опреза и прилагођавања стању на терену.
3) У вези са нашим акцијама и у борби против наших
снага, Немачка војна команда у Срему издала је проглас
у коме прети са одмаздама становништву, у првом реду
породицама партизана, на територији северно од Шидског
Товарника, Ердевика, [Сремске] Митровице, Вогња, Руме,
Путинаца, Инђије и Сланкамена.
1
Оригинал, писан на машини, латиницом, налази се у архиви
ЦК СКС под бр. 1534.
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4) У међувремену откада смо јавили да је извршен
напад на Штаб Мајевичког одреда, 2 немамо никаквих извештаја из Босне. Тим поводом од вас тражени и послати
новац од 30.000 динара, за сада нисмо могли користити
З а набавке и потребе другова у Босни. Како се новац ради
замене у куне налази у З.[емуну] и како ми сада моментално
са новцем** боље стојимо, ви би могли новац из "З.[емуна]
натраг повући. За случај да нам новац буде доцније потребан, ми би вас о томе известили.
Ради наше евиденције, молимо вас да нас известите
шта сте до сада примили од наших извештаја и материјала.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

12 јуна 1942 године.

С другарским поздравом
ОК КПЈ ЗА СРЕМ

П.С. Писм1а Ђ3 од 10 и 11 VI примили смо. Чекамо
жељно главну ствар. 4
БР. 25
ЧЛАНАК О БОРБАМА И АКЦИЈАМА ПАРТИЗАНСКИХ
ОДРЕДА У СРЕМУ ОБЈАВЉЕН У „ИСТИНИ" БР. 14 ОД
16 ЈУНА 1942 ГОДИНЕ1
ПАРТИЗАНСКЕ БОРБЕ У СРЕМУ
Партизанске снаге у Срему налазе се стално у акцијама. Ту скоро у једној заседи партизани су уништили
Више десетина непријатељских војника, запленили много
оружја и муниције. Заилењено је више аутоматског оружја. 2
Врше се саботаже на жељ. пругама, на т.т. саобраћаЈу. Нема
дана да наши партизани не униште по више окупаторских
2
Напад на Штаб Мајевичког НОП одреда извршили су мајевички четници 20 фебруара 1942 год. у селу Вукосавци, Лопарски
срез. Том приликом, између осталих, погинули су: командант Мајевичког НОП одреда, народни херој Иван Марковић-Ирац и политички комесар Одреда, народни херој Фадил Јахић-Шпанац. Види
Зборник том IV, књ. 3, док. бр. 104.
3
Ђура Јовановић
4
Мисли се на штампарска слова и остали материјал за штампарију кога је из Београда требало да пошаље Ђура Јовановић,
1
Оригинал, умножен на гештетнеру, ћирилицом, налази се у
архиви ПК СКС за Војводину под бр. 2524.
2
Односи се на акцију Подунавског НОП одреда у селу БуковЦУ од 10 јуна 1942 године.
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војника и њихових слугу, усташа и петоколонаша. "У Ремети спаљена је општинска архива. 3 Активна делатност осећа
се све више, на свим странама: око Земуна, око Ердевика
и дуж и ЈЈСПОД читаве Фрушке Горе. На Гладношу партизани су покупили све оружје које се тамо налазило без и
једног пуцња. 4 Партизани су у с п о и да својим маиеврисањем привежу непријатељу његове знатне снаге. Чак је
непријатељ присиљен да довлачи своје снаге из других
крајева, јер се све више осећа несигуран у своју плаћеничку
војску.
Командант немачких трупа у Срему прети терором партизанским породицама. У Врднику је бацањем бомбе у куће
порушио 7 кућа, којом је приликом . . . едно . . . дете. Али
све то окупатору неће Номоћи .. , 5
[СМРТ ФАШИЗМУ —] СЛОБОДА НАРОДУ!

БР. 26
УПУТСТВО ОКРУЖНОГ КОМИТЕТА КПЈ ЗА СРЕМ ОД
26 ЈУНА 1942 ГОД. КОМАНДИ ДРУГЕ ЧЕТЕ ПОДУНАВСКОГ НОП ОДРЕДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПАРТИЗАНСКИХ
АКЦИЈА 1
ШТАБУ ПОД. НОП ОДРЕДА, II ЧЕТИ
Драги другови,
1) Обавештени смо да у Крушедол долази неки шофер,
тамо има кућу, издаје се за нашег човека, дао је кљуод своје куће нашим људима, док уствари служи за
са Дражом. Он ће ових дана поново доћи тамо, ухвага, саслушајте и ликвидирајте.
2) Свако вече, између 10—12 сати ноћу, интернационалним друмом од Земуна за Петроварадин пролази аутоМобил „Донауцајтућга". Треба ауто уништити, а шофера
ликвидирати.
3) Један друг, члан КП, који је упућен из З.[емуна]
са групом од 11 другова, вратио се у своје место. Ништа
нам не јављате зашто сте га вратили. Учините то одмах!.
који
чеве
везу
тите

3
4

Акцију је извела Трећа чета Фрушкогорског НОП одреда.
Акцију је извела Друга чета са по једном десетином Прве и
Треће чете Подунавског НОП одреда, крајем маја 1942 године.
5
К р а ј чланка је у оригиналу толико избледео и оштећен да
Редакција није могла да реконструише текст.
1
Оригинал се налази у архиви ПК СКС за Војводину.
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4) Тамо ћемо вам упутити једног бив. акт. официра. 2
За њега треба да вам да карактеристику друг „Мрк.", 3 а
вИ чим примите, са вашим предлогом треба да обавестите
наШ Штаб за Срем, са предлогом о могућем искоришћавању његових снага.
5) Карактеристике које сте тражили за Белегишана,
Мрк." и Друге јављамр следеће: а) Белегишана позна•јемо да је био у Београду активан, од раније био је добар,
Н о у новије време за њега немамо података; "б) друг из
Сурдука био је члан партизанске јединице у месту; и ц)
симпатизер Нар. о. борбе из С., склон алкохолу. Сва три
могу се на раду и у борбама употребити.
6) За оне другове из Београда, уколико нисте добили
раније у њиховим карактеристикама да су партијци или
скојевци, те кандидати, није било потребно да их се посебно проверава. Из њихових исказа ништа се не види,
во за вас мора бити меродавно што сте о њима добили
од јединице која их упућује. Ниједног члана КП не можете
укључити у рад парт. орг. док од њихове јединице не добијете карактеристике или наше одобрење, односно уколико
то својим радом и борбом не стекне наша там.[ошњаЈ орг.
[анизација] поверење и прими их за члана КП.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

26 јуна 1942 г.

С другарским поздравом
ОК КПЈ ЗА СРЕМ

БР. 27
ЗАКЉУЧЦИ СА ЗБОРА ПОДУНАВСКОГ НОП ОДРЕДА
ОД 26 ЈУНА 1942 ГОД. О ПАРТИЗАНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ПО ЧЕТАМА1
УГОВОР
О ПАРТИЗАНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗМЕЂУ I, II И III
ЧЕТЕ ПОДУНАВСКОГ НОП ОДРЕДА
Партизани Подунавског НОП одреда на заједничком
збору одржаном 26 јуна 1942 године закључили су да
2

Станко Лужајић-Маријан, касније командант Трећег НОП
одреда Треће оперативне зоне Хрватске. Умро 11 фебруара 1943 гоДИне,
3
Лука Мркшић
1
Оригинал се налази у архиви ЦК СКС под бр. 1522.
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ступе у Мртизанско такмичење. Победу ће однети она чета
која буде показала најбоље резултате у еледећем:
1) Која буде извела највећи број акција како по броју
тако и по важности (као важније сматраће се саботаже на
железничком саобраћају, т.т. линијама и акције у сврху
наоружавања, уништавање непријатељских слагалишта, магацина итд.), за најкраће време и са што мање жртава.
2) Која буде најдисциплинованија, тј. у којој буде
међу партизанима највише реда, дисциплине, извршавање
свих обавеза и међусобног другарства, помагања и љубави, у којој буде учињено најмање дисциплинских погрешака и изречен најмањи број казни.
3) У којој буде на|>оље организована војно-теориска
и практична обука и постигнути најбољи резултати.
4) У којој буде најбоље организован политичко-васпитни и културно-забавни рад и постигнути најбољи резултати.
5) Која буде уредније издавада и боље — садржајно
и технички уређивала свој; четни лист.
Такмичење настаје од дана потписивања овог уговора.
Контролисаће се резултати сваких 15 дана, а коначни резултат и утврђивање која је чета однела победу извршиће
се после два месеца.
У име партизана појединих чета потписују штабови
чета:
Штаб I чете:
Командир Раша 2 с.р.
Зам. ком. Пишта 3 с.р.
ПолиткоМ Вања4 с.р.
Зам. политк. Гара 5 с.р.

Штаб
Командир
Зам. ком.
Политком
Зам. пол.

II чете:
Мита 6 с.р.
Мирко7 с.р.
Ђокица 8 с.р.
ком.

Штаб III чете:
Командир Ниџа 9 с.р.
Зам. ком. Геџа10 с.р. .
2

Гавра Дундић
Јован Матић
Драго Дикић
Гавра Радоички
Никола Маринковић, из Белегиша, погинуо у нерадивској акцији у првој половини 1943 године.
7
Бранко Вукајловић
8
Душан Лазаревић, пооЛетуо августа 1943 год. у Крчединској
планини
као секретар СК К П Ј за Сремско-карловачки срез.
9
Небојша-Неша Крчединац (а не Ниџа како стоји у документу),
погинуо код Тузле јануара 1944 године.
10
Димитрије Шешеринац
3
4
5
6
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Политком Брка 11 с.р.
Зам. политкома Џежеј12 с.р.
Прегледао и потврђује Штаб Подунавског НОП одреда. ,
Политички комесар: Доктор,13
26-У1 1942 г.

Командант: Брка14
Заменик: Велики15

БР. 28
Ч7АНАК О УСТАШКО-ПЕТОКОЛОНАШКОМ ТЕРОРУ У
СРЕМУ ОБЈАВЉЕН У „НАШОЈ БОРБИ" БР. 4 ОД ЈУНА
1942 ГОДИНЕ?1
УСТАШКО-ПЕТОКОЛОНАШКИ ТЕРОР У СРЕМУ
Још половином јануара у Срему је почео да бесни
свирепи усташко-петоколонашки терор над нашим народима. Кроз затворе у Руми и [Сремској] Митровици прошло
је преко хиљаду људи и жена, омладине и стараца, скоро
из свих места у Срему. Било је више случајева да «су
хапсили и децу. У затворима су вршена средњевековна
грозна мучења, али ни то није све.
У селу Мартинцима усташко-петоколонашки бандити без
икаквог повода бацили су бомбу у кућу једНог сељака. Том
приликом убили су човека, жену и дете. Усред дана, на
улици су ухапсили једног омладинца и немилосрдно тукли,
а затим га испребијаног пустили.
У селу Бешенову, приликоМ хапшења, убили су три
сељака, а да ником нису познати разлози убиства.
У селу Пећинцима, фашистички оружани бандити, ноћу
су дошли да на спавању хапсе друга Миливоја Адамовића,
фарбарског радника. Друг Миливој решио је да се жив нб
да хапсити, покушао је да се с оружјем' одбрани, али је
том приликом рањен. Кад су петоколонаши и усташе побегли из његове куће, друг Миливој је покушао да се
склони у оближње село, али услед великог излива крви,
нао је на друму, ухапшен и спроведен у затвор где је и
умро.
11
12
13
14

Драган Рајнпрехт
Воја Живановић
Јован Бељански-Лала
Светозар Милошевић, сељак из Ирига, погинуо 1942 тодине.
15
Дамјан Петковић-Велики
1
Оригинал, умножен на гештетнеру, латиницом, налази се у архиви ПК СКС за Војведину.
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У селу Шуљму под конад априла усташе и жандари
ухапсили су једнога, а у селу стрељали 12 мирних сељака.
Многи ухапшени, после два и више месеци мучења
и злостављања, присилно су спроведени на рад у Немачку,
док су "28 другова и другарица предати усташком преком
суду. Суд је све, сем једног, осудио «а смрт и над њима
је извршио стрељање у [Сремској] Митровици 6 маја 1942 г.
Страшан и грозан призор био је тога дана. И опет је пала
Иевина крв нашег народа. Поново се угасило 27 живота
Иаших синова и кћери. И опет су остала миога деца без
родитеља и хранитеља, многи очеви и . матере без нужног
храниоца. Убијени су радници, сељаци, средњошколци, учитељи и други. Пре извршења стрељања чуо се крик срџбе,
крик кћери нашег народа чији живот одузимају крволоци
— фашистички бандити: „Браћо, мИ гинемо само зато што
смо се борили за слободу нашег народа"!
Међу палим борцима за слободу и независност, пали
су и многи наши храбри и одани другови. Наш народ трпи
велики губитак, јер су пали многи познати борци за права
нашег народа. Међу палим жртвама налази ее и име друга
Миливоја Веселиновића, железничара из Старе Пазове, познатог старог синдикаЛног и политичКог борца за права
радничке класе у Срему. Губитком друга Миливоја губи
наша КП верног и оданог члана. Име друга Миливоја служиће нашем народу и његовој борби као пример како се
живи, бори и ум'ире за свој народ. Друг Миливој, стар
46 г., пролетер, ожењен, отац петоро деце, која су сада
остала без свога хранитеља, свесно је умИрао, знао је да
његова жртва неће бити узалудна, јер без жртава неМа
слјободе.
Последње пале жртве само ће потст[аћи] наш народ
на још одлучнију борбу. Наше дате жртве осветиће наши
јуначки партизани: крв за крв, смрт за смрт, за један
живот стотину пасјих и >окупаторских живота.
Наш народ треба да појача своју помоћ нашој деци,
Мајкама и очевима који су остали без својих хранитеља.
Народно-бслббодилачки фонд треба да стално води рачуна
о томе, да породице наших погинулих бораца не гладу.ју,
да деца не иду гола и боса.
Слава палим жртвама за слободу свога народа!
Смрт фашистичким окупаторима и домаћим издајицама!
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БР. 23
УПУТСТВО ШТАБА НОП ОДРЕДА ЗА СРЕМ ОД ЈУНА
1942 ГОД. ЗА ВОЂЕЊЕ ПАРТИЗАНСКОГ РАТА 1
ПАРТИЗАНСКИ РАТ
Увод
Данас у свим окупираним земљама пламти и све се
више шири партизанск"и рат против крвожедних фашистичких окупатора и њихових плаћених слугу — народних
издајника као што су Недић, Дража Михаиловић и Павемић у ЈуГославији, Квислинг у Норвешкој, Лавал у Француск!ој и њима слични бандити у другим земљама. Партизански рат није нека Нова појава. Он није везан само за
садањи рат против фашист. окупатора. Он се ;је водио
у прошлости. Особито је био заузео велике размере и
одиграо огромНу улогу у Русији за време грађанског рата
и војне против страних интервената, када су ови покушали да угуше Велику октобарску социјалист. рсвблуцију.
Али никад у историји партизански рат није заузео толика
размере и играо толику улогу као сада. А !он се и даље
све више и све брже шири, играјући све већу улогу у
борби за коначно уНиштење хитлеровско-фашист. банди.
У војном погледу партизански рат се води онда кад је
непријатељ у великој оружаној премоћи — у људству и
оружју — и кад -би прихватање опште, фронталне борбе
с њим', водило сигурном поразу и уништењу партизан..
одреда и једиНица. Стога се под тим условима с њим не
прихвата фронталш борба, коју он жели да наметне, већ
се ступа у иартизансж рат и примењује партизанст тактика. Партизански (од латинске речи парти, што на нашем
језику значи део), рат значи не општи, не фронтални, већ
&ел!имични, појединачни, групни рат, напади и уништавање
делова непријатељских снага — било живих, било материјалних. На' тај начин непријатељу се задају све јачи
и све осетљивији ударци док се постепено не припреме
и политички и војни уелови за општи оружани усташк
народа против непријатеља, за његово уништење или протеривање.

1
_
Оригинал, писан на машини, латиницом, валази се у архиви
пк СКС за Војводину под бр. 1003.
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Део I
ПОЛИТИЧКИ ЦИЉ, ВОЈНИ ЗАДАЦИ И ТАКТИКА
ДАНАШЊЕГ ПАРТИЗАНСКОГ РАТА
1) Полит. циљ садашњег партизанског рата који се
шири по окупираним земљама јесте, да уз помоћ победоносне херојске Црвене армије, уништи немачки фашизам са
свим његовим прирепцима и слугама — домаћим издајницима свих врста и да поробљеним народима извојује слободу и независност. Партизански рат који у Југославији
води Народно-ослободилачка партизанска и добровољачка'
војска, има за циљ да протера' и уништи хитлеровске и
Мусолинијеве фашист. окупаторе и њихове плаћеничке баИде изроде и издајцике Недића, Љотића, Пећанца и Драже
Михаиловића у Србији, Павелићеве усташе у Хрватској,
Станишића у Црној Гори итд., да народима Југославије
Извојује слободу, независност и равноправвост. Такву доследну борбу против окупатора води данас еамо партизан'ска и добровољачка војска, око које се окупљају сви искрени
родољуби. Између партизана и четника нема више ничег
заједничког: партизани су остали с Народом, а четници свих
врста прешли на страну окупатора, борећи се заједно са
окупаторима и усташама против партизана и комуниста,
као најоданијих и Најдоследнијих народних бораца.
2) Непосредни војни циљ и задаци партизан. рата јесу
да уништавањем живе и материјаАне силе иепријатељп*
Шостепено припреми политичке и вој\ничке услове• за његово уништење и за ослобођење народа испод непријателзског јарма. То се постиже: убијањем официра и војника
окупатора, петоколонаша и шпијуна, и уништавањем саобраћаја, транспорта, фабрика, рудника, складишта хране итд.,
једном речи, свега што служи окупатору за вођење и продужавање рата.
КОНКРЕТНИ НЕПОСРЕДНИ ВОЈНИ И ПОЛИТ. ЗАДАЦИ У СРЕМУ
Полазећи од стратешког положаја Срема и осталих
услова који код нас владају, Врховни штаб НОП и Д.
војске поставио је партизанима Срема следеће задатке.:
а) војни задаци:
1) Темељито рушење свих комуникација И телеграф. и
телефон. линија. Дакле, саобраћај треба спречити или га
непрекидно кочити. Ви сте на таквом положају — на главним непријатељским комуникацијама — да можете непри80

јатељу нанети велике штете и тиме увелико потпомоћи
нашу б о р б у . . . Треба рушити комуникације од првенствене
важности по непријатеља.
2) У вези еа порушениМ местима на комуникацијама као
и ван њих, постављати заседе, с тежњом, да се непријатељу
нанесу губици и да се дође до што више оружја и муниције.
3) Дочекивати и сузбијати непријатељске казнене експедиције, јер ће то донети велики политички престиж.
4) У појединим географским пределима искидати све
везе између вароши, не дозвољавати снабдевање вароши,
заседама спречавати комуницирање а не мртвом блокадом,
па након тога ноћним нападом заузети варош. У освојеним
варошима не треба гомилати потЈзебе и материјал.
5) Чистити терен од четничких и плаћеничких банди.
6) Ликвидација петоколонаша, шпијуна и свих оних који
су разбијачи Народно-ослободилачке борбе. Сва покретна
добра оваквих лица треба запленити у корист Народноослободилачке б о р б е . . . Палити све општинске архиве али
не и зграде.
7) „Спречавати пљачке и отимачине и ко се у овоме
ухвати — јавно га стрељати" (Из писма Врх. штаба).
8) „СвиМ силама онемогућити окупаторе да одузимају
сељацима жито, стоку и остале намирнице. Реквирирано
треба силом одузети окупаторима и разделити народу а
потребну количину задржати за исхрану одреда, онемогућити убирање пореза и других дажбина, јер у данашњем
моменту све то служи непријатељу за вођење освајачких
ратова и даље угњетавање наших народа".
9) Партизански одреди морају на свакоМ кораку уништавати фашист. одреде нарочито официре н гестаповце,
црне кошуље итд."
10) „Неуморно развијати отпор народа, дижући Народне
устанке и стављати се на чело тих устанака као борбено
језгро". (Из 1 бр. Билтена Врх. штаба). 2
11) Гмвни вој,ни задаци ФрушшоГорског НОП одреда:
Да „укочи или заустави сваКи саобраћај на главној линији
непријатеља . . . на прузи и друму 3—З 3 ", на „осталим линијама преко Фрушке Горе, поред Дунава као и пловидбу
на Дунаву". Подунавскт НОП одреда: „зауставити или бар
.1ако укочити саобраћај на пругама и путевима Н.С.—З., 4
2
Види Билтен Главног штаба НОП одреда Јутославије бр. 1 од
10 августа 1941 год., Зборник том. II.
3
Земун — Загреб
4
Нови Сад — Земун
6

Зборник том I, књ. 6

81

Н.С.—Б. 5 и Н.С.—И6, као и кочење пловидбе и саботажа
на Дуиаву" (Штаб за Срем).
б) Полит. задаца:
„Вршити јаку пропаганду и полит. рад, а нар-очито у
заосталим селима. У овом диљу ићи са четама и водовима
на конференције. Са партизанским одредима пролазити кроз
насеља, нарочито она која су реакционарна. Приређивати
културне приредбе. Настојати да партизани буду увек
опремљени, весели, војничког понашања" (из писма Врх.
штаба).
3) Гартизанска ратна тактика
У партизанском рату, особито у његовом почетку, борба
се мора водити против много пута јачег непријатеља, и у
људству и у наоружању. Таквог непријатеља се ,не може
уништиги обичном војном тактиком. Напротив, таквом тактиком би партизани били брзо уништени. Стога партизани
примењују своју партизанску, герилску тактику. Али важно
је одмах истаћи оно чему нас уче совјетски мајстори партизанског рата: ни у једном рату, а у још већој мери у
вођењу партизанског рата — „нема шаблона". Све зависи
од низа коикретних околности које се унапред не могу
предвидети. Брзо се сналазити, доносити решења и поступати према тим конкретним околностима — битни је услов
за вођење успешног партизанског рата. Али при извођењу
акција и борби ваља полазити од неколико основних тактичких правила која је створило партизанско ратно искуство.
а) Главни ударци на чајоеетљивија и најслабија места
непријатеља
При извођењу акција узимати за циљ и вршити главне
ударце тамо где је непријатељ најосетљивији, а истовремено у погледу одбране тих циљева, — најслабији. Иапример, рушити комуникације, које он никада не може обезбедити толико да чак и мање групе не би могле доћи до
њих и разорити их. А њиховим разарањем — непријатељу
се задају најосетљивији ударци јер му се онемогућује или
бар отежава пребацивање трупа и њихово снабдевање ратним материјалом, храном итд. Осетно погађа непријатеља
и рушење и паљење фабрика, слагалишта и других ратних
објеката.
5
6
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Нови Сад — Београд
Нови Сад — Ириг

б) Изненађење — ирепад
И у акцијама саботаже и у нападима на његову живу
силу држати се правила: увек изненадити непријатеља,
џзвршити на њега препад а никад не бшти од непријатеља
изненађен. Затим радити брзо и одлучно не дајући непри•јатељу времена да се среди и пређе у организовану. борбу
са својим надмоћним снагама. Искуство је небројено пута
показало да п мале партизан. јединице разбцјају и унвштавају више пута јачег непријатеља и у људству и савршенијем наоружању ако одлучно и вешто примењују горње
правило.
ц) Ноћна борба
За извођење свих партизанских акција и борби најпогоднија је ноћ, — и то не свака ноћ. Напр. по светлој месечној ноћи непријатељ може лако да примети кретање и
да осујети препад. Зато су најпогодније тамне, кишне и
ветровите ноћи, под чијим плаштом партизани могу неопажено да се приближе на најмање отстојање од ббјекта за
напад. Појединачним пузањем могуће је приближити се непријатељским стражама и на 2—3 корака и скоком, хладним
оружјем, свршити с њим у тишини. На тај се начин ствара
лак пут за препад на остале делове непријатеља или разарање објеката. Ноћ је толико опасна за непријатеља који је
стално окружен непријатељским становништвом, да се он
обично предвече повлачи у-добро штићена и утврђена места.
Да би ноћни напади били успешни и осигурали сигурно сналажење и кретање партизана, потребно је још за
дана извидети целу околину, положај главног објекта за
напад као и распоред осталих важнијих предмета који ће
служити за оријентацију, стражарског места итд. Најбоље
би било кад би сваки учеснИк у тој акцији могао лично да
дању види све то. Уколико је то немогуће, онда треба
осигурати да то извиде бар водићи сваке групе које имају
поједине задатке.
Да би изненађење било што. веће нападе треба вршити кад је непријатељ већ заморен, кад будност попушта,
кад се почне стицати уверење да је опасност те ноћи
Нрошла а то је рано ујутру, пред зору. Али се изненађење
'1ложе извршити и у свако друго доба. Треба увек конкретно испитати држање и расположење непријатеља и
према томе одредити моменат препада.
У ноћној борби употребљавати хладно, а изузетно ватрено оружје. За то се треба увежбавати.
6»
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д) Бусија — заседа
Како за уништење живе силе непријатеља тако и за
уништење или заплену његових транспорта, најзгодније је
постављати заседе (или заузети бусије). И за њих је најзгоднија ноћ. Али тамо где нема таквог кретања ноћу, могу
се постављати и дању. За успех врло је важан избор погодног места. То су она места, на којима партизани могу
^ешто да се маскирају и не буду примећени, а оНи да
Мбгу већ издаље пратити кретање непријатеља док не дође
близу, затим да могу лако и неопажено да се привуку као
и да се лако и сигурно повуку, било по свршеној акцији
било за време борбе ако то буде требало. Бусије или заседе могу бити обиЧне или дубинске.
Обичне су кад већа или мања група партизана, маскирана, у једноставноМ распореду дочека непријатеља било
челном било бочном ватром кад се дође близу. Такве бусије
су успешне кад се ради о дочекивању мањих снага репријатеља.
Дубинска бусија је доста сложена војна операција. Она
се доставља кад се дочекују ве'ће снаге и транспорти ненријатеља. Поставља се овако: Прво, изабере се место —
кроз неку увалу или пут обрастао с обе или бар с једне
стране шумом, џбуњом, коровом или кукурузом у којима
би се партизани могли добро маскирати. Друго, према положају партизани се разделе у неколико мањих група. Најзгодније је да буду 3, ако је терен повољаН, да се пут
запоседне с обе стране. Једна група запоседне терен и
1маскира се, • при улазу у предвиђени простор, друга запоседне средину тога простора, најбоље ако је м!огуће на
супротној страни од прве групе, трећа група залоседа пролаз пута с обе стране у дубини која се жели, што зависи
[како] од очекиване снаге нећријатеља тако и од теренских могућности. Ако је погодно, тај пролаз се још и барикадира било обарањем дрвећа, било навлачењем камења
и земље. Треће, већ унапред мора да се за сваку групу
предвиди и осигура правац повлачења.
Дочек непријатеља и борба изводи се овако:
Прва и друга група добро мћскиране, пропусте непријатеља између себе и не откривају се. Он слобод!но 'иде
до треће групе ко'ја у дубини затвара пролаз. Она пушта
чело непријатељске колоне да се што више приближи. Где
јје Могуће треба чак пропустити да прође непријатељска
патрола извидница. Кад чело колоне — људске или транспорта — дође на колико је мРгуће мање убојно отстојање
ова трећа група на дати знак отвара изненадну сложну и
84

предизну ватру, увек најпре гађати етарешине и наоружане
аутоматским оружјем. Дочекан таквом убитачном ватром,
депријатељ се збуни и почне у паници да бежи, бацајући
све па и оружје, или се пак снађе и покуша да прихватИ
борбу заузимајући бојни поредак према групи која га је
напала. Тада на непријатеља отвара изненадну ватру прва
група, која му се сада налази полу с леђа полу с бока. То
непријатеља збуњује и доводи у још тежи положај. У најбољем случају по себе он се и ту сналази и део снага окре"ће
дротив ове групе, остављајући незаштићен супротан "бок.
Тада врши напад и последња (друга) група. Непријатељ
се сада нађе опкољен са свих СЈграна и под јаком1 ватром,
на брисаном простору, ако је заседа Добро изабрана. Ако
се још располаже са аутоматским оружјем и може обасути
бомбама, непријатељ ће се наћи у безизлаЗном положају:
или ће се предати или ће бити уништен, док ће се поједини
делови спасавати у дивље'м бекству бацајући оружје и
спрему. Ако су пак непријатељске снаге и сувише јаке и
успеју да се организују за дужу борбу која би угрозила
партизане, они треба такву борбу да избегну. Они су свој
циљ постигли: изненадили непријатеља и задали му јаке
губитке. Сада треба да се повуку. Повлачење се врши по
напред одређеном плану и одређеним правилима. Најпре
се повлачи група чији је положај најтежи, а остале држе
ћатру. За њом се повлаче и остале групе. Повлачење се
врши у разним правцима да се снаге непрдјатеља растргну
и тако ослабе. Кад се располаже са резервним снагама, ово
повлачење треба увек претворити у увлачење непријатеља
у нове дубинске или обичне засеДе. Да би то успело, треба
групе водити које ее повлаче да створе утисак код непријатеља, као да су прешле у панично бежање, пуштајући
га да брзо гони и тако упадне у нову заседу. Так1о растргнутог, првим. нападом осакаћеног и ослабљеног непријатеља,
опет напасти, задати му нове ударце и уништити га, а ако
то не успе опет се повући.
Заседе треба постављати и при улазу у шуму не пу__ штајући непријатеља унутра, као и при излазу и^з ^шуме|,
када се „безбрижно" буде враћао после потера и "борби.
Настојати да при нападу непријатељ буде на бриса^ом простору и да не може лако доћи до заклона. Пуштати
га близу и изненада га обасути бомбама и ватром из аутоЈматског оружја и пушака. Потребна је крајња хладнокрвност
а отварање ватре само на команду. Отварање ватре пре праБОГ момента претвара се у провокацију, у обавештавање
непријатеља и опасности пре него што је претрпео ударце
и запао у убитачну ватру и дезорганизацију. То не само
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да упропашћује акцију већ најозбиљније угрожава животе
партизана. Стога ту мора владати најстрожија дисциплина
и отварати ватру само по команди.
Дубинске заседе ваља постављати и с мањим нашим
снагама, подељеним у тројке, четворке и петорке, које заузимају положај и почињу дејство према напред изложеноме.
Увек унапред уговорити знак за распознавање у борби
и дању а особито ноћу да не би дошло до међусобног сукоба и борбе.
Врло је важно још нешто чему нас уче совјетски партизани. За дочекивање непријатељских транспорта нису погодне бомбе и пушке. Оне се далеко чују. За те нападе свака
јединица треба да набави по неколшо малотлибарних пушака и добро хладно оружје. Кад транспорт наиђе, из мачокалибарних пушака најпре ранити шофера и спроводнике а
онда их дотући хладним оружјем. Ово је потребно да не
би појачана оружана пратња у позадини или оближње
непријатељске снаге чуле и притрчате у помоћ и осујетиле
да се дотични материјал однесе или уништи. Овако, ствар
се изведе у тишини, добијајући време да се све сврши
до краја.
е) Избегавање фронталних борби и држање пницијативе
„При извршењу свих ових задатака треба избе^азати
Ш сваку цену фронталне борбе". (Врх. штаб) Ово треба
[добро упамтити, јер фронтална борба особито у почетку
^артизанског рата, значи смрт за партизан. одреде, значи
уништење њихове живе силе, што и јесте главни циљ непријатеља. Стога све дотле док партизани не ојачају у
људству и наоружању толико да могу да ослоботе и држе
јвећи део ослобођене територије морају „по сваку ЦЈну"
да избегавају фронталне борбе. Разуме се то никако не
значи да треба у паници бежати чим се дође у д) хир и
сукоб са већим снагама непријатеља. Треба се увек организовано извлачити из борбе и повлачити се. с"-ронтал :им
,борбама ми супростављамо заседе, препаде, задавање утараца, повлачење и „ишчезавање" пред надмоћним непријатељем, чувајући своју живу силу и оружје и нчпадање
непријатеља на другом месту, где се не нада и где је слаб.
„Иницијатива се не сме препустити непријател>у. У
том случају скоро увек би дошло до фронталних б о р б и . . . "
(Врх. штаб) Имати иницијативу значи бити у положају
да одређујеш време, место и објекат за напад, да нападаш
неиријатеља где је најслабији, намећеш борбу ка'1 се не
нада и кад је за њега најнеповољније, значи споечити му
да нам1 наметне фронталну борбу. А да би задржали ини86

цијативу, партизанске јединице морају стално да буду у
акцијама на разним странама: нападати га, узнемираваги,
задавати му страх, кидати му живце и постепено унишгавати не допуштајући му да се среди, организује и пре^е
у напад. Ако пак пређе, пребацити се на други терен и
продужити са нападима, задржавши иницијативу ш . т у
својим рукама. Препустити иницијативу непријате ју, з^а :и
ставити се у положај да нам непријатељ намеће своју в)л.у
и онемогући примену партизанске тактике.
„У извршењу постављених задатака одреди се морају
потпомагати". (Врх. штаб)
ф) Обезбеђење партизанских одреда и јединица
Искуство је показало да нема времена кад непријатељ
неће покушати да нападне и уништи партизанске одре^е.
Он преко својих шпијуна настоји да открије место боравка,
снаге, намере и правац кретања парти.;ан. јединица, поставља им заседе, врши препаде и опкољава. Због тога је
питање обезбеђења од непријатеља једно од најваж..шјих,
да би се одреди сачували. Стога треба најстрожије и ста но
примењивати све мере за обезбеђење како за време логоровања тако и за време кретања.
Пре свега, треба будно и стално пазити да се у редове
партизана не увуку шпијуни, а кад се ови ухвате нем...лосрдно их истребљивати.
За логоровање бирати места, којима се непријатељ не
може лако и неопажено привући и опколиги их малим снагама и са којих се партизани могу лако повући.
Места логора често мењати, -особито после акција.
Логор добро обезбедити — стражама и патролама —
тако да се на време примети непријатељ и добије времепа
за стављање у покрет или организовање борбе. У логору
се никад не сме допуштати неред и разбашкареност. Сва ;и
партизан у свако време мора да има при себи свзје ору. .,је
спремно за дејство, а остале ствари спремне за покрет.
Поред стража упућивати и патроле које ће стално крстариги
- у свим правцима одакле би непријатељ могао неопажено
да се приближи.
При кретању такође се мора правилно организовати
обезбеђење: стално постављати извидничке патроле, предње
и бочне. Осигурати добру и брзу везу између патроле и
претходнице а ових са командом и главнином. Кретање и
дању и ноћу мора да се врши у највећој тишини. Ноћу се
при кретању и у незаклоњеним местима — не сме пушити.
Сви партизани а особито патроле морају се кретати са нај87

већом опрезношћу и будношћу, јер непријатељ може сваког,
момента да искрсне.
Одреди морају бити тако организовани, раздељени и
опремљени да буду лако покретљиви.
г) Обавештајна служба
Да би акције партизана биле успешне а партизани били
обезбеђени од изненађења и препада, морају претходно све
тачно знати и о сваким околностима обавештени [бити]. Они
не смеју радити наслепо или на претпоставкама. Партизански
штабови и јединице морају знати све о снагама и кретању
непријатеља, а непријатељ не сме ништа знати о снази,
кретању и месту боравка партизанских јединица. И за једно
и друго потребна је сигурна обавештајна служба. Без добре
обавештајне службе нема успешних препада против непријатеља нити обезбеђења од његових препада. „Без правилне
обавештајне службе нема успешног вођења рата. ' Треба
пронаћи поуздане људе који ће штабове и Комаиде места
обавештавати стално о свему шта се ради како у позадини непријатеља, тако и у властитој позадини. За т а ј
посао треба изабрати нарочито жене и омладину, чак и
дечаке. Тај посао у штабу треба да изврши једно лице
које одговара штабу". (Главни штаб Партизан. одреда)
Организовању обавештајне службе мора се посве"ћивати велика пажња и предузимати у том правцу енергичне
мере. Настојати да се за њу што пре пронађу и примене
и модерна техничка ередства — радио итд.
Део II
ИЗВОЂЕЊЕ САБОТАЖЕ И ДИВЕРЗИЈЕ, УЛИЧНЕ БОРБЕ —
НАОРУЖАЊЕ

Сваку акцију треба темељито припремити: претходно
извидети околности под којима ће се извести, проверити
добијене податке о месту и важности објекта за напад, о
снази и стању непријатеља код објеката и околини, расположењу околног становништва, условима приступања и отступања итд. На основу тих добијених и проверених чињеница
израђује се план за акцију. У план улази: време и место
за напад, број људи и оружја са кбјимћ ће 'се извести
акција, када поћи к објекту и како, куда се и како повући
после акције (одредити зборно место) и начин како извести
акцију — хладним или ватреним оружјем или комбиновано.
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КОЧЕЊЕ И ОБУСТАВЉАЊЕ ВОЗНОГ САОБРАЋАЈА
Саботажа возног саобраћаја мРже се изводитн на много
начина.
1) Разарање већих желез. мостова. Врло ефикасан начин. Оправка јје тешка и саобраћај стаје дуже времена.
Проблем је само у добављању потребног експлозива.
2) Разарањем пруге. Ово је ефикасније ако се комбинује са бацањем у ваздух и воза и на т а ј начин закрчи
Нруга. За то су потребне нагазне мине. Иначе пруга се
доста брзо оправи и саобраћај наставља.
3) Одвртањем шрафова и померањем или уклањањем
шина што доводи до искакања $оза. Ово треба чинити на
кривинама и код већих провалија јер се ту возови сурвају
и униште. При повољним условима развалити и разнети
цругу више километара и потпуно обуставити саобраћај.
Заседама или нападима ометати или онемогућити оправку.
4) Избацивањем розова из колосека коњским потковицама и другим железним предметима постављеним на саставима шина на кривинама.
5) Ако свега тога нема набацати на колосек камење,
дрвеће, греде или земљу. То доводи до заустављања или
искакања и рштећивања воза.
Да буде успеха, све ово, особито последња 3 начина,
треба извршавати пред самб наилажење воза, иначе чувари
Нруге могу приметити и уклонити предмете или обавестити
надлежне о рпасности.
Све ове саботаже могу вршити мале групе па и поједини партизани.
Кад се располаже с јачим снагама то се може комбиноћати и са заседама и нападима на возове, који се заустављају
закрчивањем пруге каквим било материјалом ако нема експлозива. Напад мора бити енергичан чим воз стане, особито
ако је то транспорт војске. Ваља искористити забуну и
панику наоружане пратње, путника и службеника. На војни
воз отворити паљбу, у вагоне убацивати бомбе и онда
упасти, брзо разоружати и побити оне који су то заслужили, уништити' што се не може понети, уништити локомотиву и вагоне разарањем и паљењем и брзо се повући
са пленом.
6) Врло је ефикасно кочење саобраћаја упадом1 и запоседањем желез. станица. Има удаљених и усамљених, слабо
чуваних станица, које се могу лако запосести и извести
следеће: разоружати стражу, сачекати воз и разоружати
нратњу ако је буде било, побити непријатеље, скинути
!путнике ако је воз путнички. Ако ће се моћи да изазове
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судар са неким другим возом, воз пустити даље у одређеном момеиту. Ако је иемогуће на тај начин закрчити пут,
уништити воз овако: одвојити део вагона с локомотивом
и са већег отстојања пустити их са највећом брзином на
остале вагоне. Судар ће бити толико јак да ће се вагони
разлупати и закрчити пругу. Затим се може све то још и
потпалити. Локомотиву разорити експлозивом, ако је то
немогуће полупати арматуру и друге механизме и набијати
песка у мазаонице и лагере, који ће изазвати рибање и
упалу осовине при вучењу локомотиве "(наиме другови који
раде у жел. радионицама, ложионицама и станицама, мбгу
успешно вршити саботажу ако неприметно сипа*ју песка у
мазаонице, локомотиве и вагоне). Најзад, пре поласка, треба
уништити т.т. и друге инсталације на станици (скретнјице
итд.) и покупити сав плен.
7) Кочење жел. саобраћаја се може вршити и сечењем
стубова и жица на прузи, за то су довољне тестера и
секира.
Овакве акције задају непријатељу најтеже ударце и
претстављају велике успехе. Могу се извршити у свако доба
ноћи (неке могу и дању) али совјетски партизани препоручују да је најзгодније вршити их ујутро рано.
Наши одреди треба што пре да приступе овим акцијама.
СЕЧЕЊЕ И ПРЕКИДАЊЕ Т.Т. ВЕЗА

Сечење телеф. телеграф. веза не претставља толико
материјалне колико моралне ударце. Непријатеља хвата
нервоза и паника. Он не зна шта се крије ^иза прекида
везе, не зна шта се дешава у другим местима. Не може тражити помоћ нити може да је шаље ако је има. Сечење
веза у највећој мери деморалише непријатеЂа. Сто т а то
ваља стално вршити, настојећи да се т.т. везе између вароши као и између њих и села потпуно прекину. Вршење
те саботаже је доста лако. Могу да је врше и појединци
где се линија не чува а где се чува могу лако Да је врше
мање групе наоружаних партизана. Алат: маказе за жицу
или тестера и секира. Кад се сечење врши у вези са неком
другом акцијом у близини и не сме да се чу.је и прнмети,
успузати се на стуб и сећи маказама. Кад је сечеље циљ
акције, тестером треба посећи што више стубова а секиром
сећи жице и лупати шоље. Стубове сећи што вишље, да
их опет не могу употребити а жице одвући и бацити да
их не могу пронаћи. За време сечења с обе стране треба
поставити страже, да не би они који раде били изненађени
и нападнути.
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КОЧЕЊЕ САОБРАЋ.АЈА НА ДРУМОВИМА

Кочење друмског и сухопутног саобраћаја вршити: сталним заседама на погодним местима, као и рушењем посто-јећих мостова или прокопавањем за возила непролазних
'•јаркова или закрчивањем истих, наваљивањем камења и
земље или обарањем дрвећа на погодним местима. За ово
се треба снабдети свим потребним оруђима. Уколико на
неким зиданим мостовима нема готових рупа за стављање
експлозива (оне се налазе испод моста у темељима), треба
у рудницима и каменоломима запленити оруђа за бушење
камена. За њихово рушење може се употребити и динамит
чија је употреба код гвоздених^ мостова неефикасна или
непримењива.
КОЧЕЊЕ РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА

Речни саобраћај се може кочити вештим препадима на
Нристаништа или на лађе близу обала, запосести пристаниште и лађе непријатеља разоружати и уништити, плен
Нонети а лађе потопити. Несигурност и кочење птовидбе
!може се изазвати и* отварањем јаке изненадне ватре на не(пријатељске бродове из аутоматског оружја, топова и
пушака.
Уништавање фабрика, електрич. централа, рудника,
млинова, магацина, слагалишта итд. претставља најјаче ударце непријатељу. Врши се од наших људи изнутра или упадом споља. О^јекти са лако упаљивим материјалом могу
се упалити и уништити изнутра ма колико да су 'чувани
само ако се унутра налази који наш човек, а располаже са
упаљивим материјалом са хемиским паљењем.
Упад споља треба темељито припремити. Поред осталих
Нрипрема треба у довољној количини спремити упаљиви
материјал (бензин, нафта итд. и разорни експлозив). Магацине, млинове, слагалишта и неке 'фабрике — спаљивати,
У другим фабрикама, елек. централама, рудницима — разорити најважније машине, механизме и инсталације и тако их
онеспособпти за рад. Ако нема других разорних ередстава
— разлупати их и поломити тешким чекићима или гвозденим полугама. И овде — саботажу и диверзију треба вршити у фабрикама итд. од првенствене важности по непријатеља.
НАПАД НА П1ТАБОВЕ НЕПРИЈАТЕЉА

Потребно је тачно утврдити где је седиште штаба и
официрски станови у месту и снаге непријатеља. Снаге за
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напад сместити раније у близини места, а оне које ће
извршити напад на сам штаб најбоље је ако се могу разместити у самом месту раније. Напад је најроље извести ујутру на следећи начин: пред сам напад посећи жице и прекинути везу с другим местима. Напасти истовремено штаб
и станове официра и са неколико места око села отворити
ватру. На тај начин, створиће се осећај да је село опкољено и да је сваки отпор безуспешан. Код непријатеља ће
настати забуна, и паника коју треба искористити и енергично и брзо свршити са штабом и официрима. За сламање отпора штаба и официра, као и за продирање у зграде
и њихово освајање, треба се снабдети са довољно разорних и упаљивих бомби или материјала и ако се непријатељ не предаје, убацити их кроз прозоре и изазвати
пожар, који ће присилити непријатеља или да се 'преда
или да изгори унутра.
ЗАУЗИМАЊА ГРАДОВА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Увек претходно извршити темељите политичке и вбјничке припреме. Мобилисати и наоружати и део грађанства
чије ће ступање у дејство у одређеном моменту изазвати
пометњу и дезорганизацију код непријатеља и убрзати пад
места.
Припреме:
1) Преко извиђача и становника самог места сазнати: јачину и распоред, наоружање, утврђене тачке, јавне зграде,
штаб итд. непријатеља.
2) Израдити план упада узимајући у обзир све горе
наведене околности и према томе одредити правац упада,
главни ударац итд., кад ће ступити у дејство поједине наше
снаге и где. Свакој јединици мораЈу се дати одређени задаци и сигурни водичи к циљевима.
3) Пре напада посести путеве и поставити заседе на
странама одакле би могла непријатељу доћи помоћ. Све
!путеве како год је могуће треба прокопати, минирати или
закрчити, да би осујетили пролаз тенкова или камиона и
аутомобила с непријатељским снагама.
4) Пре самбг напада уништити телеф. телеграф. везе
и одрезати место од осталог света.
Напад:
1) Напад извести изненада, препадом — најбоље рано
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2) Главни и иајпречи циљ треба да буде: најжешћи
напад — препадом — на штаб и главне тачке непријатељског отпора и запоседање најважнијих објеката: поште,
желез. станице, касарне, општине итд. и важних стратегиских зграда и објеката одакле би непријатељ могао да
пружа дуг отпор ако бп их задрлсао.
3) Веза између појединих операционих јединица И група
и са штабом мора се одржавати за време целе акције преко
за то одређених људи.
4) Заузеће важних места или јак отпор непријатеља
показати уговореним светлећим знацима.
5) За стварање потпуне пометње код непријатеља ватра
се отвори и око места и свуда у»месту да се створи утисак)
да је место опкољено и већ у рукама партизана. То убија
^морал непријатеља и убрзава капитулацију.
Не сме се заостајати и губити време у споредним зададима. Споредније отпорне тачке и пушкарање гушити мањим групама или чистити касније, а сад ић.и за главним
циљем. Не растурати своје снаге.
6) Прелаз преко тргова и широких улица обезбедити
заузимањем околних доминирајућих положаја — кровове
кућа, вишеспратне зграде, с којих се има преглед трга и
улице, па чак и суседних улица — и ватроМ из аутоматског
оружја штитити пролаз. Ту важи правило ,,ко држи кров
куће држи целу улицу".
7) Нападати такође под заштитом. ватре са доминирајућих положаја. Код заузимања важних и добро брањећих зграда, з!аузети околне стратегиски важне зграде и
под заштитом ватре с истих, извршити напад на ове.
8) Аутоматска оружја утврдити добро, или чешће мењати места, јер непријатељ тежи да њих првенствено
уништи.
9) Ако непријатељ пружа отпор и држи целу улицу —
рад је врло отежан. Мора се освајати кућу по кућу, често и пробијањем зидова и кроз те продоре освајати једну
за другом.
10) Ако је непријатељ изненадном ватром моментално
распршио и дезорганизовао коју јединицу, уредити је брзо
У заклониМа као што су ходници, дворишта, дућани, паркови Итд.
11) Увек осигурати пресецање отступнице непријатељу. Изненада га напасти кад се повлачи за то одређениМ
снагама, разбити га, заробити или уништити.
При свеМ}^ је [од] одлучујуће важности: радити брзо и
бдлучно, без колебања не дајући непријатељу да се снађе
и среди за борбу. „
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НАПРЕДОВАЊЕ ЧЕТЕ С ПУШКОМИТРАЉЕЗОМ НА УЛИЦИ

Напредовање улицом мора се вршити организовано и у
одређеном поретку, са обезбеђењем: Свако унапред мора
знати своје место и задатак.
а) Патрола претходница, чији је задатак да открије
Јнепријатеља и присили га на борбу или повлачење, иде
напред, осматра, одржава везу са пушкомитраљезом и осталим снагама чете које наступају.
б) За патролом иду пушкомитраљесци и остали борци,
у извесном отстојању које зависи од ширине улице, по један
поред ку;ћа и свако осматра и по потреби туче С)Гпротну
страну улице.
ц) Унапред се одреде по неколико војника за затварање
попречних улида док јединица исте не пређе па се после
прикључују својим десетинама или задњим деловима колоне.
Не слати крилне патроле у побочне улице да се не би
расуле снаге.
Напад се обично врши комбиновано: снаге се поделе
у више група од којих свака добија одређен задатак и
обезбеди се у раду као самостална јединица.
д) Уколико постоји ком:ора водити је иза главнине јединице.
е) По сваку цену мора се спречити отсецање, нарочито не сме доћи до празнине између појединих група и
Н . И Х О В И Х заштитника. Оне морају чинити компактну масу
за све време напредовања. Ни веза са осталим групама
се не сме црекидати.
ВОРБА И РАЗНИ ВИДОВИ НАПАДА У ГРАДУ

1) Борба у сусрету са непријатељем који врши напад
Или организовање за одбрану. Одмах посести све стратешке тачке и отворити јаку ватру. Под заштитом -Јаке
ватре из аутоматског оружја, извршити напад, користећи
дворишта за бочни напад. Важно је имати иницијативу,
радити енергично и брзо, пошто је при изненадним нападима непријатељ растурен и неорганизован, што олакшава
и убрзава победу над њим. Ако непријатељ врши приПреме и концеНтрацију снага, пресећи му све везе и на
т а ј начин поцепати и разбити његове снаге.
2) Напад на групу кућа организовану и заштићену
слабим барикадама за одбрану. Извиђање и израда плана.
Правац главног напада према снагама непријатеља. Рашчистити терен около, заузети осматрачнице и стратешке тачке
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и онда извршнти напад. Ако откријемо најслабију тачку
непријатеља, напад извршити у том правцу — најкраћим
путем. Бомбама и експлозивом порушити све препреке, продрети у зграде и ликвидирати непријатеља.
3) Напад на јаку и дуже времена припреману и добро
наоружану одбранбену позицију. Најпре темељито извиђање снага и орулсја и распореда, начин утврђивања, барикаде, зграде, могућности што ближег приласка под заштитом других заклона. Израда плана. Напад. Јаком ватром постићи надмоћ и извршити јуриш користећи бомбе,
револвере, ножеве у борби прса у прса. Најважнији је
фактор — изненађења, затим постићи јединство акције ако
је непријатељ нападнут с више страна или су ^иу снаге
растурене. Ако је непријатељ иза б!рикаде, заузети куће
и са њих некомбинованим нападом главне групе очистити
барикаде. Ако се непријатељ са великим снагама утврдио
у кућама, морају се освајати куће једна по једна, пробијав>ем зидова и убацивањем бомби кроз продоре и прозоре,
непријатеља уништити и тако напредовати даље.
ОДБРАНА ВАРОШИ И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

Одбрана вароши и насељених места доводи до фронталних борби. Отога ми ,,не смемо држати вароши по
сваку цену. За нас су важиије масе, него зидине". Према
томе ми организујемо одбрану вароши и насељених места.
Пре свега свуд наоколо на мНого км. разоримо све путевв
и железнице, да непријатељ не би могао напасти тенковима и оклопљеним аутомобилима, нити проћи камионима.
Затим на главним правцима, одакле ће непријатељ наићи,
пре приступа вароши. Тако му задајемо ударце, наносимо
губитке код силажења из кола и раскрчавања путева, и
повлачимо се ако надолази с великим снагама. Тако,
пре него што стигне до вароши, он прође кроз више
заседа трпећи велике губитке. Ако је положај згодан, он
се дочекује и при улазу у варош где су унапред ископани
ровови и извршена утврђења и туче и с кровова кућа и
на све начине, настојећи да му се задају што већи губици, али пазећи увек на то да наше снаге не буду опкољене и уништене. Чим запрети таква опасност, повући се,
уништивши претходно све што би могло користити непријатељу. Најзад, заседама блокирати место и онемогућавати
М
У снабдевање намирницама итд.
У свим акцијама партизани треба да се одликују смелошћу и херојством и да свуда примењује и ратно лукав•ство у борби против- крволочних непријатеља.

НАОРУЖАЊЕ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА

Партизани се наоружавају ватреним оружјем (пушка,
бомба, револвер, пушкомитраљез, митраљез, топ, бацач мина
и разни експлозиви), са одговарајућом муницијом и хладним
оружјем и оруђима (бајонет, боксер, кљешта, маказе, кључеви за одвртање шрафова, тестера, секира); запаљивим
Материјалом (бензин, нафта и др. флашама). Све то треба
брижљиво прикупљати и употребљавати за борбу и саботажу.
Из којих се извора партизани снабдевају оружјем и
муницијом.
Све се то налази у рукама непријатеља. Од њега се
Мора отети. Уколико се одреди повећавају, питање набавке
оружја и муниције постаје једним од најважнијих задатака.
Особито је важно питање муниције. Она се брзо троши а
не производи се. Стога је њено набављање и штедња жићотно питање. Не сме се на то мислити тек кад муниција
нестане, због чега ,,долази до жалосних последица у подединим одредима". Морају се и акције организовати у
циљу набавке муниције. Стога водити рачуна о свакоМ
метку. Ни један метак не сме да оде улудо.
Осим тога, треба прикупљати оружје, муницију и ексНлозив који су сакривени у народу. Крајње је време да се
све то стави у борбу против непријатеља. „Пушка која не
пуца против непријатеља — пуца против нас".
Најзад, треба организовати радионице за прављење оружја, муниције, експлозива. Пронаћи за то потребне стручњаке, Наше партизанске бомбе доказују да је то могуће.
Део наоружања се набавља из војних магацина успоставом веза са војском.
Свако од наведених оружја има своју одређену убојНост која се мора упоЗнати, да би се искористИла до краја,
задајући непријатељу што жешће ударце.
Део III
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА — ДУЖНОСТИ И ПРАВА —
ВОЈНА И ПОЛИТИЧКА НАОБРАЗБА ПАРТИЗАНА

1) Организациона структура:
Организациона структура прилапођена је задацима и
тактици партизан. одреда. Партизанске јединице су мале и
лако покретљиве. На саветовању Врх. штаба с претставиицима главних штабова изграђена је следећа оог. структура:
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1) ' „ . , . Основна тактичка јединица одреда је чета од
људи, који се деле у водове и десетине. Већа
т а к т и ч к а јединица је батаљон, који се састоји ол 2 — 4 чете.
Већа такт. јединица од батаљона је одред у кбји улази
3—4 батаљона. Према гготреби може се створити и група
одреда... са својим посебним штабом, коме су потчињени
сви штабови одреда а он главном штабу. Као што се
види структура је следећа: чета подељена на водове и десетине, батаљон, одред, група одреда".
Под условима кад .је непријатељ јак на мањим теренима у четама може бити и мањи број људи — око 50.
2) „Штабови: Штаб одреда — састоји се од команданта
и заменика. политкомесара и замени.\са. Они су руководство
одреда који за свој рад одговара главном штабу. Уз њега
се налази лекар, вод за везу, инте.ндант са потребним бројем курира.
Штаб батаљона: КомандаНт и заменик, политкомесар
и заменик, то је руководство које одгова{5а штабу одреда.
Затим интендант, помоћно особље и потребан број курира.
Штаб чете: Командир и заменик, политкомесар и заМеник те потребан број курира. У свакој чети потребан
је комесар за исхрану, четни екбном, који се брине о читавом четном добру сем оружја о коме води бригу командир чете".
„Штаб мора бити срце, центар Варедбодаваца за војску,
и јединице".
На челу свих одреда стоји Врховни штаб Народноослободилачке партизанске и добровољачке војске Југославије, коме су потчињени сви главни штабови појединих покрајина Југославије.
2) Војно и политичко руководство:
1) Наши партизански одреди јесу права народна војска
која штити интересе народа а не његових издајника, гулиКожа и пљачкаша. Зато су они и уређени На демократски
начин: у њима се најцелисходније уједињује гвоздена војничка дисциплина с демократским правима бораца. За време акције и борбе мРрају се безусловно извршавати наРеђења старешине. После свршене акције сви борци имају
право и дужност да критикују, да утичу н,а исправљање
евентуалних грешака као и на читав живот и рад у једииици, а под извесним' условима да бирају старешине.
2) „Однос командира и политкомесара: они, са заменицима, чине руководство чете. Заједнички доносе одлуке.
7
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Кад се одлуке донесу, командир, као »ојно-стручно лице,
спроводи их у дело, а полит-комесар адреда дужан је већи
део свога времена да посвети обилажењу батаљона и чета,
да на лиду места конкретно номогне полит-комесарима.
Потребно је Д а се с времена на време држе саветовања
политкомесара на којима ће се претрести искуство о раду
по четама".
„Потребно је као правило увести саветовање команданата батаљона са штабом одреда, те командира чете са
штабом батаљона. Таква саветовања особито су важна пред
сваку крупну операцију".
3) „Улога политкомесара је огромна у одреду; он је т а ј
који се брине о дисциплини, моралу и политичком и васпитноМ раду. Он се не сме губити у ситницама око исхране
и дељењу цигарета, али мора надзирати рад комесара за
исхрану као и четног економа. Дужност му је да упозна!
Политичко лице сваког човека у чети и да живо осећа расположење људства. Треба својим примером а не само говором1, да предњачи свима у напору и лишавању, смелости
и пожртвованости".
4) „Како војне командире тамо и политкомесаре ваља
издизати из саме партизанске масе. Нека нико не мисли
да ће му их штаб печене послати".5) Везе': „Што бржа и сигурнија веза између чета, батаљона и штаба одреда као и између штабова одреда и
главног штаба, је неопходан услов за конкретно руковођење операцијама које добијају све шири карактер. Стога
,1'е потребно организовати добру курирску службу. За курире бирати људе смеле, промућурне, који ће умети да се
пробију кроз непријатељске редове и који ће бити кадри
да умру а да не издају".
3) Војна и политичка наобразба:
а) Во/на обут:
Вођење партизанског рата јесте војна вештина. Она
се постиже упорним радом и борбом и озбиљним изучавањем и примењивањем те вештине. Војна обука се састоји
из теориске, примењене и практичне обуке.
Теориска обука упознаје борце са јопштим правилима
вођења рата, са основима партизанске тактике (начина вођења рата): бусија, препад, ноћна борба, улична борба
итд.; са условима борбе, наоружањем, дејством оружја, узајамНо дејство и примена итд., о правилиМа напредовања
и повлачења .обезбеђења, маскирања.
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Практична и примењена обука јобухвата обуку бораца у руковању оружјем, постројавању, кретању, практичноМ извођењу организованог отступања и повлачења, заузимању и прављењу заклона, заузимању бусије, гађању,
одржавању везе итд.
Обука бораца: „ . . . Обавезно је да сваки партизан научи
руковање пушком, бомбом и камом, осим тога научити сваког партизана основима из партизан. начина ратовања као
што су бусија ('обична и дубинска), уличне борбе, ноћни
препади итд."
Један од најважНијих задатака војних руководилаца јесте да упознају борце са војним вештинама. Обуку вршити:
појединачно, групно, по десетинама и ^четама. Наше акционе
групе и јединице су мале, а самоиницијатива игра одлучну
улогу. Стога треба обучити сваког борца тако да се може
сналазити у свакој, па и назсложенијрј ситуацији.
Поред наведеног — познавање и рукОвање оружјем —
научити борце особито још у следећем':
1) — да заузимају такав положај и заклон у борби, да
имају преглед дела бојишта, кретање непријатеља и потпуно користе своје оружје;
2) — да ометају бојиште, уочавају циљеве и одређују
отсто јање;
3) — да отварају н користе разне видове ватре (јединачне, плотунске, брзе паљбе Итд.);
4) — да ее постројавају и правилно развијају за борбу
и у борби;
5) — да ее правилно крећу у зони дејства непријатељске ватре (далеке, средње и блиске): трчање, скокови, пузање, котрљање итд.;
1
6) — да ее утврђују и користе као „заклбн од метка":
сваку избочину, груду, камен, дебело дрво, јаругу, зид итд.
или ашовчићем, да копањем земље етворе заклон; као „заклон од ока" за неприметно кретање: кукуруз, жито, траву,
џбуње, шуму итд.; да утврђују аутоматска оружја која непријатељ тежи прва да уништи. Користити џакове песка као
бпште и најпогодније средство за утвр1ђивање за све случајеве;
!
: • Т !
7) — да извиђају положај и снагу непријатеља —
што омогућује сигуран успех у нападу и борбц;
8) — да знаЈ'у одржавати везе између јединица у борби
и ван ње, између бораца у борби и са штабовима; сваки
борац мора одржавати везу са својим -суседом, да преноси
Наређења свог суседа итд. како би се на време и јединственб
предузимале све мере и противмере;
7*
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9) — како изводити и одбијати јуриш: јуриш изводити
бомбама, револвером и камом. Бомбе изазову панику код
непријатеља. Он губи главу и то треба брзо искористити
за енергични јуриш. Изводити га увек концентрацијом већих
снага, по могућности Комбинован обичним нападима. Треба добро уочити непријатеља, изабрати што краћи пут,
и под заштитом ватре из аутоматског оружја извршити
напад.
Одбијање јуриша у партизанском ратовању долази ређе
у обзир. Најчешће је код евентуалних покушаја опкољеног
непријате^а да се пробије: одбијати их боМбама и револверима, ако се непријатељ јако приближио и одговорити
контранападом;
10) — како гонити непријатеља: најважније је одржавати добру и сталну везу са командом и између самих бораца. Не дозволити разбијање наших снага већ гонити непријатеља организовано, развијањем у стрелце. Прва, главна
група гони непријатеља, њен један део прикупља заробљенике и предаје их другој групи, која их чува и скупља
остали пден;
11) — правилно отступати и извлачити се из борбе.
Мора се радити организовано. Строј. се не сме кварити. У
зони дејства непријатељске ватре користити све заклоне
за повлачење. Ватром аутоматског оружја, а ако га нема,
делом јединице штитити повлачење; кад се први део поБукао, он отвори ватру и штити повлачење другог дела.
Увек изабрати што краћи пут да би се за што краће
Време и са што мање жртава извршил [ о повлачење;
12) — обучити борце у курирској служби: носити писм'а, Наређења, извештаје у јединице, штабове итд.
13) — обука [у гађању] и штедњи муниције.
ОБУКА РУКОВОДЕЋЕГ КАДРА
„Будући да се наши одреди нагло повећавају, питање
руководећег кадра поставља се врло оштро. Ми га немамо
одакле узети осим из наших властитих одреда. Стога је
неопходно потребво да се посвети пажња водницима и десетарима, да се усаврши њихово војно. знање и да их се
оспособљава да предузимају ком:анду у четама".
Војне руководиоце треба обучити:
1) У оцењивању ситуације, изради плана за акције и
командовању. Важно је сналазити се и брзо реаговати на
покрете непријатеља.
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2) Поред наведевог у обуци бораца, обучити десетаре и
роднике: о утврђивању десетине вода и чета, управљању
ватром, употреби аутоматског оружја, о борби с разниМ
родовима војске као пешадијом, коњицом; коришћење заклона од митраљеза, артиљерије, тенкова, авиона итд.
3) Обука десетине, вода, чете да се тако креће земљиштем да постигне циљ за што краће време и са што мање
губитака, да се брзо развију у строј за борбу у -свим
правцима, да увек могу отворити ватру на сваку страну
и да примене сваки вид за паљбе, да потпомажу ватром
суседне јединице, да држе напред одређени правац кретања и мењају правац по накнаДно добијеним наређењима,
користе све заклоне, граде нове Итд,
4) Обука десетине, вода и чете у нападу, јуришу, гошењу, одбрани, одбијању јуриша, повлачењу и противнападу!
Особито је важно обучити сваког партизана још:
1) — Да правилно баца бомбу из свих ставова: стојећег, лежећег, клечећег и у кретању појединачно и заједнички. Вешто бацање ручних бомби је корисно за њихову употребу. Држати се начела: бацати бомбе правилно
и благовремено, увек бити заклоњен, бити присебан, хладан^
храбар.
2) — Да уме руковати са свим врстама експлозива и
да врши све врсте саботаже и диверзије.
ПОЛИТИЧКО-ВАСПИТНИ РАД
„Посветити велику пажњу политичком васпитању људства. Не губити се у високоученим предавањима, неприступачним за масу партизана, већ тежиште поставити на
ситна, свакодневна питања, да би се кроз њих сваки партизан васпитао да буде не само борац са пушком већ и
агитатор. Треба у свакој чети образовати четне новине
које ће бити одраз живота у чети. Потребно је организовати разоноду, као певање, и друге приредбе које морају
бити таквог карактера да партизане бодре у њиховој борби".
ДУЖНОСТИ И ПРАВА ПАРТИЗАНА
СтуПање у партизанске одреде врши се добровољно^
Полагањем заклетве на верност Народпо-ослободилачкој борби „до потпуног уништења фашистичког освајача и свих
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домаћих издајника". Поставши тако партизаноМ, Наступају
за сваког обавезе: дисциплина, извршавање свих наређења
старешина, вршење свих дужности и задатака. Не сме се
опијати, не сме се без дозволе удаљавати из одреда итд.
Истовремено стичу се права: на зборовима и састандима
јединице утицати на уређење живота И рада у одреду, нредлагати акције, бирати руководиоце ако се то врши, критиковати рад и грешке у својој јединици, и руководства, примати одећу, обућу, храну, материјалну помоћ за породицу
ако је потребна итд.
Дизање и јачање дисциплине и морала у одредима је
стално на дневном реду. Дисциплину је „потребно учврстити
свакодневним васпитањем људства али и енергичним мерама према онима који је крше. Оне који злонамерно крше
дисциилину искључивати из одреда, а у тежим : случајевима
стрељати. Неопходно је потребно указивати људству примером шта је партизанско другарство, а шта однос млађег
према старијем'. Опште нскуство из партизанских борби
показало је да морал људства зависи од досадањих активНости одреда. 'Чим нема активности и борби, људство тежи
да се деМоралише, нарочито ако у одреду није довољно
организован политичко-ћаспитни рад".
Стога стална и успешна акциона активност одреда и
свестрани политички рад морћју да се развијају упоредо.
Тада ће дисциплина и морал бораца бити чвршћи, а бојна
споообност одреда највећа. Уз то, успешне акције дижу
морал и борбеност народа читавс околине.
ЗАКЉУЧАК
Код нас у Срему већ се дуже време развија И шири
оружана партизанска борба. Поред мНогих успеха у т о ј
борби испољиле су се и многе слабости. Ова брошура има
за циљ да у к а ж е на проблеме и основе партизанске борбе
и тактике и т а к о убрза уклањање постојећих слабости.
Задаци пред којима стојимо су озбиљни, велики и тешки.
Да би потукли 1окрутног и још увек јаког непријатеља, треба
да створим;о ј о ш јаче партизанске одреде. Они ће то постати
само ако борц,и и руководиоци буду спремни не сам^о да
погину ако т р е б а , већ и да буду способни да туку непријатеља са в о ј н и м знањем и вештином', да буду мајстори
партизанског р а т а . Кад наш узор, херојски црвеноармејци,
постављају к а о главно питање изучавање оружја и војне
1вештине, то у још већој мери важи за нас, који смо тек
шегрти у р а т н о ј вештини. Зато, другови партизани, на но102

сао! Сваки партизан треба да се труди — радом и учењем
— да постане мајстор партизанског рата. Свако то може
и свакоме је то дужност. Такмичимо се у томе: између
себе као и по десетинама, водовима, четама и одредима.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

Јуни 1942 године
БР. 30
ПРОГЛАС ШТАБА ПОДУНАВСКОГ НОП ОДРЕДА НАРОДИМА СРЕМА ЗА СКЛАЊАЊЕ ЖЦТА ОД ОКУПАТОРА1
НАРОДИМА СРЕМА!
Сремски народе! Срби, Хрвати, Немци, Мађари, Словаци ;и други.
Већ годину дана и више, како !наша земља стење у
јарму и под чизмом фашистичког окупаТора. Већ годину
дана је како се врше зверства над нашиМ народом и убијају
се најбољи синови нашег народа. Убијају се жене, старци
и деца. Убија се невино становништво.
Већ годину дана је како се пљачка и односи из наше
земље еве што је окупатору до руке дошло, како се осиромашује и огољује наш народ.
Већ годину и више дана је како се из нашег равног,
Срема, из нашег богатог Срема извлачи имовина и крваво
стечена добра нашега Народа, а за кога? За највећег крвника
и непријатеља нашег народа, за немачког фашистичког окупатора.
,
| [ ј ј
Али фашистима и то је мало, они хоће још, они хоће
све дотле, док не осиромаше наш народ и док га не до;терају [да постане] голи и покории роб. Хоће да са опљачканом имовином продуже свој злочиначки рат.
СЕЉАЦИ СРЕМА СВИХ НАРОДНОСТИ!

Сада је жетва. Фашистички окупатор хоће и овога пута
Да пљачка твоју крваво стечену летину за своје злочи1
Оригкнал, умножен на шапирографу, ћирилицом, налази се у
архиви ПК СКС за Војводину под бр. 969. Докуменат је без датума,
али је највероватније да је писан јула 1942 године.
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Начке циљеве, за продужење разбојничког империјалистичког
рата, за продужење свог господства, угњетавања и пљачке
Над окупираним народима.
Ми не можемб гледати да фашисти мирно односе крваво
'Стечену муку . нашег народа, коју употребљавају да би
Јтсхранили своју разбојничку војску, која је поробила наш
народ — која води злочиначки рат против СССР-а заштитнице мира и свих поробљених народа.
Ми не можемо дозволити да фашистички окупатор
пљачка и харачи по нашој земљи, а све у циљу да би одржао своју варварску владавину над нашим народом и да
би наше ропство продужио у бесконачност. Данас цео
народ зна шта је то фашистичка власт, осетио је на својој
кожи. Нећемо више да подносимо терор фашистичког окупатора. Напоље с њим! Смрт окупатору!
Зато је Подунавски нароДно-ослободилачки партизански одред издао наређење свиМ својим јединицама и партизанима да пале и уништавају сва државна и петоколонашка жита која припадају искључиво окупатору.
Да онеспособљава косачице и вршалице, како би се
успорила жетва и вршидба, да окупатор не би могао од
народа покупити сву његову муку.
Зато се и вама друшви сељаци обраћамо, да саботирате жетву и вршидбу, да склањате жита што је више
могуће, и да уништавате оно што не можете склонити, јер
ће фашистички разбојници све опљачкати, оголити наш народ и оставити га да гладује, а са пљачкањем продужити
свој злочиначки рат.
Фашистичким зликовцима чаоови су одбројани и ии
сва пљачка ни разбојништво неће им помоћи.
Зато ни зрна жита за фашистичког окупатора и његову
војску. Уништавајте и палите све оно што припада окупатору и његовим слугама!
Напоље с окупатором!
Смрт окупатору!
Напоље с фашистичким гадовима!
Нека живи Народно-ослободилачка борба!
Нека живи јединство народа Срема!
Нека живе наши херојски партизани!
Слобода нашем напаћеном народу!
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!
ШТАБ ПОДУНАВСКОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ ПАРТИЗАНСКОГ
ОДРЕДА
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БР. 31
ИЗВЕШТАЈ КОМЕСАРА НОП ОДРЕДА ЗА СРЕМ ОД 8
ЈУЛА 1942 ГОД. ПОКРАЈИНСКОМ КОМИТЕТУ КПЈ ЗА
СРБИЈУ О ВОЈНО-ПОЛИТИЧКОМ РАДУ НА ТЕРЕНУ1
Драги другови,
Ја сам вам се досад јавио више пута. Из ваших писама
која сам примио пре неки даи, као и из о'ног јуче, не видим
да ли сте примили та писма и материјале које сам слао
или нисте. Послао сам из бр^'4 2 , мислим, два писма и неке
материјале из Подунавског, и два писма и неке матери'јале из Фрушкогорског. Јавите да ли сте то примили илц
не. Ни сада нећу моћи све да вам Нишем' што бих желео
и имао да јавим. Овде по четама има толико много посла
и разноврсних питања, да је потребан читав кадар способних друшва да би могло све на време и правилно да
се реши. И то не самр унутарњих питања, која су такође бројна и тешка јер се ради о људима са којима се
Мора много тактизирати и прИпремати терен за правилно
решење. Данас се ради и о решавању низа питања кбја
поставља сам народ пред нас као оружану народну снагу
и власт у зачетку. Наши народно-кзслободилачки одбори
који ничу по селима нису још у стању да самостално решавају сва многобројна питања која се данас постављају пред
њих. Сваког дана долазе како претставници тих одбора
тако и други сељаци и сеоска сиротиња и радници који
траже помоћ и савет за решавање тих њихових Животних
питања. Јуче су из Сус.[ека] били радници а данас смо
позвали газде да уредим!о питање жетве и величину и облик
плаћања радницима. То су данас врло осетљива питања,
а и једни и други спремни су да примају наше савете
јер осећају да см;о ми сила која може да та питања решава.
Прошле недеље био сам са групом другова у с. Виз.3
Прошли смо пре тога кроз Ђ. 4 Певали смо наше песме.
Цело село је изишло из кућа и поздрављало нас подигнутих
песница када .смо пролазили, певали и поздрављали их.
У В.5 слегло се цело село — људи, жене и мала деца, једном.
речи скоро све што није бнло спречено неким разлозима
№ошло је на митинг. Најпре емо отпевали две песме, па
је један партизан отворио мНтинг и дао мени реч. Говорио
1
2
3
4
5

Оригинал се налази у архиви ЦК СКС.
Село Чортановци
Село Визић
Село Ђипша
Визић
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сам о нашој борби 1и циљевима, о нашим задацима као
партизана и њиховим у позадини, о улози СССР и победама Ц. армије, о улози наше Партије и жртвама које
је дала у борби, 10 савезницима и скорој победи над НепрИјатељем иако нас чекају још тешке борбе и жртве за које
1м'орамо да будемо спремни. Маса је често прекидала говор поклицима СССР-у, Ц. армији, другу Стаљину, партизанима, прихватајући и остале наше пароле. "После тога
су сеоски малишани певали наше песме које се сада свакодневно чују по овоМ селу и најза,д смо заједно са читавим народом певали „Устај. сељо, устај роде..." У село
ем:о ишли специјално ради збора који је, као што видите, потпуно успео и био велика радост и за нас 'И за
сељаке.
Немам времена да пишем о Многим другим интересантНиМ стварима и догађајима. Курир мора убрзо да крене
и пишем даље само што је најнужније.
1) У писму од јуче постављате ми толико заДатака, да
ја то нећу моћи све да стигнем да уредим1, "бар 'не т а ш
брзо. Једва стижем да пажљивије прочитам материјале и
писма које примам од вас.
2) Ћаћину 6 критику примам јер је правилна и на месту. Да смо пажљивије упоредили наше документе после
пријеМа Гоље7 морали би и самН уочити своје грешке.
Мислим да би Ћаћи требало упутити онај главни Докуменат
који сам донео из Босне и рећи Му да су га написали делегати који су се вратили са саветовања 8 (Брка 9 и још један)
и да су говорили да су то самго изводи из реферата д.[д.10
Тита и Марка. Што се тиче главних узрока наигих слабости, Ћаћа је и ту у праву, али напомињеМ следеће. Слабост јесте у томе, али наша је несрећа била, а делом јесте
и сада, што су и наше парт. организације слабе и пате
од евих рних слабости од којих и наши одреди. Партијци
Нису предњачили, већ били често и носиоци панике и сл.
Данас је већ учињен корак напред и у партЈОрг. и одјре!дима. Стекло се искуства, парт.брг. су очишћене и активизиране а то је утицало и на активизацију одреда. Стога је
сасвим правилно, а што см'о ми заборавили у Поукама, да
се мора полазити од учвршћивања и активизирања парт.орг.
у одреДима.
• Централни комитет КПЈ
Односи се на „Пролетер", орган Ценгралног комитета КПЈ.
Односи се на партиско саветовање Покрајинског комитета за
Босну и Херцеговину, коме је лрисуствсгаао и Станко ПауновићВељко.
9
Редакцији није познато на кога се односи.
10
Другова
7
8
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3) За Тозу 11 сам већ јавио да је њему порука однесена
тек пре некн дан. То је због тога јер онај који је донеој
његово писмо није знао шта носи. 'Кад је требао да носи
назад уплашио се и није хтео да носи. Чим дође упутићу,
га тамо. Ако је његов долазак и у вези са решавањем питања нашег даљег рада и у С.12 сматраМ да би требало
у вези с тим и ја да дођеМ.
4) О другу из МК из Б. 13 ја саМ већ јавио раније и да
саМ га запослио.
5) О везама водићу рачуна, али док саМ на терену у
одредима нећу мнопо моћи да учиним. За који дан доћи ће
овде онај трећи из ОО 14 (Струја) 1 5 из Пут.^инаца], па ћу
с њим уредити колико је могуће.
6) Стева 16 је уведен у посао око [об.равештајне] сл.[ужбе]
Поверићу му и проверавање проблематичних. О свему у,
вези с тим водиће се добро рачуна. О доктору који ^е
муди проверићу и јавити како смо уредили. Пре неки дан
сам послао писмо из Босне из којег ћете видети да се
заиста радило о нашим друговима.
7) Прилажем Пајино 17 писмо и два извештаја из ПоД.18
да се упознате с Најновијим догађајима о акцијама. Овде
у 2 ч задржавамо се мало дуже због стања овде.
СМРТ ФАШИЗМУ — СЛОБОДА НАРОДУ!

8-УП-42 г.

С другарским поздрааом ваш
Вељко 19

11
12
13
14
15
16

Срем

Светозар Марковић-Тоза, народни херој
Срем
Београд
Окружни Народноослободилачки одбор за Срем
Славко Пушић
Јосип Хрнчевић, обавештајни официр Штаба НОП одреда за

17
Слободан Бајић-Паја, народни херој. Редакција не располаже
поменутим писмом.
13
Подунавски НОП одред. Редакција не располаже поменутим
извештајима.
19
Станко Пауновић-Вељко, народни херој
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