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НАРОДНИ ХЕРОЈИ 

НАРОАНИ ХЕРОЈ ЖИВКО ЉУЈИћ 

Рођен је 1923. годнне у Новој Варошн. У СКОЈ је 
примљен половнном, а у КПЈ децембра 1941. годи-

не. У партизане је пошао чим је формирана Златарска 
чета у септембру 1941. Од самог почетка је испољио из-
узетну храброст и велику од-
говорност, па је убрзо изабран 
за десетара. После кратког 
времена је водник, заменик 
командира и командир чете. 
Још приликом борбе са четни-
иима у Акмачићима, Живко је 
направио велики подвиг кад 
се привукао зфади у којој су 
билн четници н убацио неко-
лико бомби. Четшши су раз-
бијени, а заробл>ено је 75. Од 
тала је Живко у свакој акцији 
направио неки подвиг са сво-
јом четом или сам. 

Због изузетног личног ју-
наштва и одличног руковође-
ња са четом, у име Главног штаба за Саниак командаит 
Волођа и заменик комесара Воја Лековић су 19. маја 
1942. године иредложили Врховном штабу партизанске и 
добровољачке војске да се Живко Л>ујнђ прогласи за на-
родног хероја Југославнје. У том предлогу, између оста-
лог, пише: 

НароОнч херој Живко Љујић 
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»У иизу акција које смо водили и у којима је учест-
вовао иаш II златарски батал>он, сваком приликом, наро-
чито се истицао командир 3. чете друг Живко Љујић. Не 
само да је његова чета лејствовала као целина, него је 
друг Жнвко пример херојства и иајвећи прегалац свакога 
рада. Аруг Живко је свуда први иако је релативио млад 
(20 година). У борби коју смо водили у Рутошима, био је 
водник и са својим водом је заробно читаву штабску ар-
хиву четничког одреда и два сандука муниције, као н 
другог ратног материјала. У борби коју смо воднли са 
четничким бандама у Заборку, распоредио је чету, раз-
бно баиде које су се дале у паничио бекство, али друг 
Живко се са 1. десетином дао у нотеру јурећи банде све 
док и.м нису отели пушкомитраљез. 

У марту месецу, када су Италијани покушали испад 
из Пљеваља према Чемерну, иајбоље је дејствовала Жив-
кова чета, коју је Живко мајсторскн пребацивао са поло-
жаја на положај и бочно тукао окупатора, истичући са 
својом личном храброшћу. У другом покушају када је 
окупатор напао већим снагама према Чемерну, оиет се 
нстакла његова чета, којом приликом је извршила јуриш 
на окупатора. Пред четом је јуришао Живко, када су ом-
ладинци партизанн његове чете, гушајућн се са истали-
јанским војницима прогнали окупаторе бацајући се каме-
н>ем на њих. Најбољи мећу њима био је друг Живко. У 
последњој борби коју смо водили 16. овог месеца на Ка-
меној Гори, Жнвкова чета је опет извршнла јуриш. Пред 
четом је јуришао Живко држећи у једној руци пиштољ 
а у другој каму. Својим упадом у чегничке редове изаз-
вали су пометњу и направили глжву \ којој је Живко 
убијајући пиштољем и бацпвши бомбу лично лнквидирао 
5 бандита а његова чета је отела 1 тешки митраљез и 
убила више банднта. 

То су само изразити примерн нашег младог хероја, 
иначе у свим акцијама увек најбољн и заиста херој, зато 
Живка иредлажемо и молимо вас да га прогласите за на-
родног хероја. Мислимо да он то заслужује н да ће са-
чуваги то највеће војннчко звање«. 

Након одступања партнзанских снага из Санџака, 
Живко ступа у Трећу пролетерску санџачку бригаду на 
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дан њеног формирања. Он је именован за команлнра 1. 
чете Првог (Златарског) батаљона. V првом већем окрша-
ју, као нролетер, прави изузетан подвиг када се са четом 
забацује усташама у Прозору за леђа и тако доприноси 
да се њихови ровови у срел лана на јуриш заузму уз ми-
нималие губитке. Заузнмање тих ровова је иресудно ути-
ца\о за општи распад усташке одбране и њихов пораз на 
Прозору 13. јула 1942. године. 

После доласка бригаде у рејон Шујнца-Малован, 
Живкова чета унорно н крваво брани пут за Шујице, те 
бнва опкољена од усташа. Живко је успио да извуче 
чету, али је као њен последњи борац у заштитници теш-
ко рањен. Успио је ла се увуче у жбун и ту искрвари и 
умре. Његови посмртни остаци пронаћени су тек након 
15 голина. За народног хероја проглашен је 20. 12. 1951. 
године. 

Ралш МУСИћ 
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МИЛОСАВ СТИКОВИћ 

Народни хсрој Милосав Стиковпћ јс роћен 23. б. 1914. 
године у селу Тоци - Пријспоље. После завршетка осиов-
не школе пошао је у гнмиазију, коју је похаћао у Прије-
пол>у, Плевлнма н Ужицу. Био је одличан ученик, па се 
уписао на Правни факултет у 
Београду. Партијска оргапиза-
ција на Правном факултету је 
нрихвагила Милосава не само 
као доорог студента већ н као 
напредног о.младинца, који се 
истицао радом у Уједишеној 
омлалини Југославије. На фа-
култету се золижио са Рифа-
том Б\'рцовнћем и другим ко-
мунистима. Учествовао је у 
акцијама које је нартијска ор-
ганизација факултета органи-
зовача. Због тога је често за-
тваран и од полнције ма.\тре-
тиран. Само у 1938. годнни 
бно је два пута хапшен н одле-
жао је преко 45 дана у затво-
РУ-

Након завршетка факултета отншао је на одслужење 
војног рока у Школи за резервне офнцнре, коју је успеш-
но завршио и стекао солидно војно знање. После за-

НароОни херој 
Милосав СтиковиН 
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вршетка војне школе покушао је да се запосли, а\и као 
апострофнрани комуниста није ннгде могао наћи запо-
слење. Зато је принуђен да ради као фнзички радник. 
Упоредо је уписао студнје на економском факултету. 

После капитулације Југославнје 1941. године, непре-
кидно је у контакту са Лзубишом Миодраговићем, Велн-
бором Љујићем и другим комунистима. Он их свесрдно 
помаже у раду. У устанку је у првим редовнма, те му 
Партија поверава дужност заменика командира прве пар-
тизанске чете у милешевском срезу. Као човек изузетних 
ква\итета и храбрости, брзо је код бораца стекао велнки 
утлед. У свакој борби је испољио изузетну храброст, 
хладнокрвност и вештину. Зато је примљен у КПЈ, у којој 
му је било место још пре рата. 

Када су партизанске јединице напустиле Санџак кра-
јем маја 1942. године, Партнја оставља Мнлосава као ис-
кусног борца и партијског радника на терену у неприја-
тељској позадини. Под најтежим условима, нод сталним 
четничкнм хајкама н потерама, живио је пуну годину 
дана и одолевао свнм замкама н потешкоћама. То је бно 
период нагчовечанских фнзичкнх н иснхичкнх напора 
које је Милосав јуначки н паметно савлаћивао. Његово 
јунаштво, бистрнна и стрпљење позитивно су де.\ова\н 
на остале герилце и народ. 

Цела његова породнца је изузетно сурово прогоњена 
од четника н окунатора. Два брата су му погннула у пар-
тизанима, али ннкакве жртве ни прогон породице нису 
моглн сломити његов морал и веру у победу. Напротив, 
он улаже и даље све снаге да у народу развије свест о 
потреби борбе против окупатора и његових номагача, за 
братство и јединство, за нову власт. 

У мају 1943. године, кад је Трећа пролегерска (са-
нџачка) брнгада дошла из Босне у Санџак, Милосав сту-
па у њен Први батаљон. Са батаљоном учествује у крва-
вим борбама у току V офанзиве преко Санџака, Црне 
Горе н Сутјеске. У сви.м борбама је пример јунаштва и са-
мопожртвовања. 

При иовратку са Сутјеске, четници су напа\н групу 
коју је он водио и у којој су била два Далматинца, Дра-
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гица Парезановић н Деса Ракетић. Многобројни четици 
су уснели ла убију Далматинце и Драгицу и да тешко 
ране Милосава. Мнлосав је давао отнор све док ннје по-
трошио муницију и лок је имао снаге. Кал је малаксао, 
исналио је последњи метак у себе, ла га четннци не би 
жнвог заробилн. Тако је херојски завршио свој живот у 
29. години. Милосав је био шеста жртва из породице 
Стиковића. 

За народног хероја је проглашен 27. 11. 1953. 

Бошко ШКРБОВИћ 
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КОМАНААНТ И КОМЕСАР МОМА СТАНОЈЛОВИћ 

Момчила Сганојловнћа Мому упознао сам тек после 
његовог доласка у Трећу санцачку пролетерску бригаду, 
за заменика команданта Бригаде, око 8. јуна 1943, дакле, 
у јеку Пете непрнјател>ске офанзиве. Мома је у Трећу 
брнгаду дошао са дужности команданта Трећег крагује-
вачког батал>она Прве пролетерске бригаде. Ја сам од 
марта 1943. био у Трећој бригади, на дужности члана По-
литодјела, задужен за СКОЈ. 
И ја сам пре тога био у Првој 
пролетерској брпгади, у к>е-
ном Првом црногорском ба-
тал>ону. Наш Први батаљон н 
Трећн крагујевачки батал>он 
нмали су посебне, другарске 
везе, које потичу од заједнич-
ког логоровања код села Ма-
лована, на крају Купрешког 
пол>а, у лето 1942. Од тада смо 
се ми борцн једног и другог 
батал>она звали »роћаци.ма« и 
увек смо желели да у борбама 
и на логоровањнма будемо за-
једно. 

Пре доласка у Трећу санџачку бригаду Мому сам по-
знавао само из вићења. Он је у »роћачко.м« батал>оиу бно 
једно време политичкн комесар батаљона, а затнм коман-
дант батал>она. Био је ваздухопловни официр у крал>ев-
ској југословенској војсци. До рата је био симпатизер 

377 



Партије. Још у лето 1941. ступно је у Крагујевачкн пар-
тизанскн одред. Убрзо је постао и члан Партије. У Кра-
гујевачком партизанском одреду, Мома је био најпре 
борап да би убрзо постао команднр чете, па комаидант 
батал>она. 

У РЧ'доме, 21. депембра 1941, кад је пред Тнтом, вр-
ховним командантом партизанских одреда Југославије и 
секретаром ЦК КПЈ, постројена Прва пролегерска брига-
да. управо формирана, Мома Стаиојловић је био коман-
днр чете у Трећем крагујевачком батаљону. 

Сећам се, колнко смо се ми црногорскн партнзанн, 
који смо учествовали у нанаду на Пл>евл>а, 1. денембра 
1941. године, радовали што ћемо бнти са србијанским 
партизаннма у Првој пролетерској брнгади. У Црној 
Гори је у иароду владало осјећаље роћаштва према Ср-
бнјанцима, јер нема, вал>да, ни једног црногорског брат-
ства нз којег се неко није одселио у Србију. у 18. или 19. 
веку. За Црногорце, на оскудној н неродној земљи, излаз 
је бно у исел>аван>у у плодну и иедовољно насељену Ср-
бију. Из неких крајева Црие Горе, па и из мојег, ишли су 
људи да се боре под Караћорћем у Србији. Култ Кара-
ћорћа и Србије уздигао је највише Његош, својом посве-
том Караћорћу у »Горском вијенцу«. 

Било је, дакле, много разлога да се обрадујем Момо-
вом доласку у Трећу санџачку бригаду. Брзо смо се 
спријатељили, као »роћацн« из Прве иролетерске бри-
гаде. 

Мома је бно висок, плавих, пнтомих очију, из којих 
је зрачила доброга и племенитост; остављао је утисак да 
није стамене кондицнје. 

Десетог јуиа 1943. ујутру, Мому сам нашао код про-
визорног моста на Пивн, на мјесту Крушево. Мо.ма је из-
дао нарећења двама батаљонима Треће санџачке бригаде 
за иен>ање уз стрмн кањон Пиве, а затим смо нас двојица 
пошли убрзаннјим ритмом ка Вучеву. Успут смо прола-
зили поред уморних бораца, живих лешева - тифусара и 
многобројних правих људских и коњских лешева у распа-
дању. Пролазили смо поред испијених рањешжа - како 
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миле стопу по стопу. Наилазили смо на стравичне призо-
ре: изгладнели тифусари, навалили на коњске лешеве 
који су се готово распали не би лп утолили глад. Једнн 
једу то »месо«, други га пеку на жару, а трећи стављају 
комаде у иепове. 

- Невоља и спуштање л>уди испод л>удског нивоа -
сећам се да је Мома изговорио плачннм гласом. 

Глад је гора од куге и колере! Глад је усмртила сто-
тпне тифусара у петој непрнјатељској офанзиви. Било је 
мећу њима највнше Банијаца. 

На врху кањона, негде испред подне, наишлн смо на 
Ивана Милутиновића, члана партизанског Врховиог шта-
ба п Полнтбироа ЦК КПЈ. Ујутру са.м га мимоишао иа 
крају мостића на Ппвн. 

- Брже! - непрестано је говорио борци.ма којн су пре-
лазили мост; бојао се да немачки авиони не сруше мост. 

И Мо.ма и ја знали с.мо да је тај мршави човек сред-
Јвег раста, у тегет уииформи, Иваи Милутиновнћ. Али, он 
нас није познавао. Кад смо му се сасви.м приближили, 
упитао је: 

- Која бригада? 
Кад смо му одговорнлн, рекао је: 
- Лијево! - Милутиновић је стајао наслоњен уз један 

ка.мен. Мома је треба\о да пронаће команданта Треће ди-
визије Саву Ковачевнћа, да бн при.мпо »адатак за два ба-
таљона Треће саниачке бригаде, који су се пели уз кањон 
Пиве. Комаидант бригаде Велимир Јакић био је тешко 
болестан. 

Док смо се пели уз кањон Пиве, само смо слуша\и 
еха експлозија авионских бомби и артиљеријских грана-
та, али кад с.мо избили на Вучево уши су нам биле неп-
рестано изложене звуцима блиске митраљеске, бацачке н 
артиљеријске ватре, непрестаног зујања авнонских мото-
ра и потМуле тутњаве из правца Сутјеске. 

У маленој ува\и десетак метара од пута нашлн смо 
Саву Ковачевића. Са њн.м је бно Милован Билас, члан Вр-
ховног штаба и Политбпроа. 

Мома је стао пред Саву, оштро војнички поздравио 
(стиснута десна песннца иа слепоочници) и рапортирао: 
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- Мома Станојловић, заменик команданта Треће са-
ниачке пролетерске брнгаде јавља се за задатак. Два ба-
таљона ће ускоро избити на Вучево, а друта два су на 
десној оба\н Пиве. 

- Добро! - рекао је Сава и поздравио се са Момом. 
Мома се затим иоздравио са Биласом. 

- Друг је из Политодјела наше бригаде - иредставн 
ме Мома. 

Затим сам се и ја поздравио са Савом и Биласом. 
Сава је имао на себи доламицу од италијанског ши-

њела, зарозане чизме, утегнут онасач, са револвером 
»маузер« на лијевој страни. Крупан човјек, плећат, плавих 
очију, одлучног и питомог погдеда. 

Сава је на карти показао Моми наше и немачко-ус-
ташке положаје на Вучеву. Детаљно је објаснио шта оче-
кује од батаљоиа наше бригаде. На крају је упитао Мому: 

- Јеси ли разумио? 
- Разумео сам, друже команданте! - рекао је отреси-

то Мома и поново ноздравио. 
Мома је упитао Саву да ли имају снега, јер умиремо 

од жећн. Све од Пиве нисмо квасили уста. 
- Има, нма! - рекао је Сава, и наредио једном куриру 

да донесе једну грудву. 
- Сједите! - рекао нам је Сава, показујући на два ка-

мена 
Пошто нам је курир»донео по једну грудву снега, по-

здравили смо се са Савом и пошлн у сусрет нашим ба-
таљоиима. 

Сава је оставио на Мому изванредан утисак, као ко-
мандант дивизије и познавалац војие материје. 

Разговарајући успут, били с.мо сагласни да је част 
бити под командом толико прослављеног хероја, какав је 
био Сава али смо и један и други туговали за својом Пр-
вом пролетерском бригадом. 

Једанаестог јуна увече оиет сам био заједно са Мо-
мом, у једној вртачи, испод Маглнћа. У њој су били за-
једно штабови и политодјели Треће- саниачке и Пете цр-
ногорске бригаде. Чнтав дан је воћена жестока борба са 
Немцима и усташама, прса у прса. 
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Сутралан смо нсо дан бнлн на окупу - Штаб нашс 
бригаде и Политодјел. Увече смо се спуштали ка Сутјес-
ци. Мому сам још једном, и на жалост последњи пут, 
срео 13. јуна у зору, на десној обали Сутјеске, непосредно 
пред гажен^е Сутјеске. 

Трннаестн јун 1943. је, зацело, најтрагнчннји дан V на-
шој народноослободнлачкој борби и социјалистичкој ре-
волуцијн. Тога дана је ногинуло на Сутјесци више бораца 
него било којег другог дана у гоку нашег НОР-а. Херој-
ски је пао на челу Треће дивнзије Сава Ковачевић. Тог 
дана је јуначки погинуо и Мома. 

Мома је, ето, био у Трећој санцачкој пролетерској 
бршади свега недел>у дана. Одвећ кратко да би упозиао 
л»уде и онн њега. Ипак, и за тих неколико дана успео је 
да покаже своје врлине: човекољубље, личну храброст и 
војничко знање. 

Мома је бно од лета 1942. годнне политички комесар 
бата\>она. Био је то ва\>да једниствен случај у целој пар-
тизанској војсци да један активнн официр буде политнч-
кн комесар. Али, то је доказ колико је био политичкн уз-
дигнут Мома Станојловнћ. У Трећем крагујевачко.м ба-
тал.ону, уз то, сваки другн борац је био члан Партије, а 
свн остали су бнли симпатнзери КПЈ. Кад је Мома био 
комесар батал>оиа, комаилант је био Раја Недел>ковић, 
студент, предратни члан КПЈ. Тада се, сјећам се, говори-
ло ла би Мома н Раја могли размијенити своје функције. 
Поткрај 1942. Раја је отишао у Полито>\јел V црногорске 
брнгаде, а Мома је постао командант Трећег крагујевач-
ког батаљона 

О Момнној личној храбростн говори и ова анеглога, 
коју ми је испрнчао Драгн Миленковић. У лето 1942. по-
сле неуспешног напада на усгашко легло Бугојно, повла-
чилн су се батал>они Прве пролетерске бригаде, праћени 
жестоком усташком ватром. Олово н челик засинали су 
пролетерску колону. На зачел>у је била чета у којој је ко-
мандир био Драги Миленковић. Са том четом, мећу по-
следњима, прегазио је Врбас и Мома, командир чете која 
је раније прешла Врбас. У једном моменту Драгн је при-
метио да нема Моме. 
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- Иле ли Мома? - послао је питање низ колону. 
- Не нде! 
Забринут Драги је послао патролу ла види шта јс 

било са њим, очекујући најгоре: ла је Мома погинуо. 
Ипак, после извеспог времеиа појавили су се и Мома 

и патрола. 
- Где си био, Момо? 
- Прао ноге на Врбасу. 
- Прао ноге - срел усташке ватре!? 
- Кад су биле прљаве... 
Мома је, са Савом Бурићем, био један од најомиље-

нијих љули у Првој пролетерској бригадн. Не зна се шта 
је код Моме било израженије: храброст или иријатни, 
топли, људски однос са сваким борцем. Такав је био и 
његов »рођак« Саво Бурић. Није чудно што су се коман-
данти два »рођачка« батаљона толико волелн и тако при-
сно друтовали. 

Батрић ЈОВАНОВИћ 
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АИВНИ КОМУНИСТ И ЧОВЕК ГОША 

Лрагослав Борћевић Гоша је дошао за руковолиоца 
Политодјела Треће санџачке пролетерске бригаде око 5. 
јуна 1943. До тада је био у Другој пролетерској брнгади. 
Свега недел>у лана радили смо заједио: био сам члан По-
лнтодјела, задужен за СКОЈ. 
Као што је иознато, политод-
јели су били везанн директно 
за ЦК КПЈ. 

Недеља дана је кратак пе-
риод да би се потпуно упоз-
нао један човјек. Ипак, мис-
лим да сам добро упознао ка-
рактер и Гошине л>удске вр-
лине. 

Био је нежног, крхког 
здравља. Миран, тих, увек од-
мерен, проницл>ив, ннтелиген-
тан, образован марксист-ле-
њинист, до крајности парти-
јан, са најтананијим осећањи- Народш, херој 
ма за одговорност. Остао мп Драгооша Еор/наик Гоши 
је у успомени као нстннски 
комунист, до краја одан Партији н ствари радннчке кла-
се, дисшшлннован, строг нрема себи, скроман преко сва-
ке мере, радан и пожртвован. Једном речју - мало сам у 
животу сретао гако днвних и чесгитих комуниста. 

Било је то време пете непријател>ске офаизиве. Наша 
брнгада је водила тешке заштитничке борбе. Најтежн је 
увек био задатак заштнтнице, у непрнјател>ској офанзи-
вн. Сви ужасн рага најтеже се доживљавају у заштитни-

383 



цн, а ноготову у тако стравичној непријатељској офанзи-
ви каква је била пета, тежа од свих лругнх. 

Тих дана смо се Гоша и ја често сретали. У два маха, 
ифом случаја или луде среће, остали смо живи: бомбе из 
немачкнх »штука« пале су на десетак-петнаестак метара 
од нас, засула нас је земља ситним камењем. Гошни ши-
њел (немачки) био је пробијен са два гелера. Оста\и смо, 
ииак, неповрећени. 

Било је ужасно све то доживљаватн: пролазити по-
ред лешева Банијаца-тнфусара, поред кућа из којих до-
зивају тифусари у бунилу, још увек под високом темпе-
ратуром, сретали колоие са носилима, на којима су теш-
кн рањеннцн, а наилазили смо и на познаннке из наших 
бригада, које је требало склонити по кањонима Таре, 
Пнве и Сушице, са потпуно неизвесним изгледима, јер се 
очекива\о ла ће непријатељ иребискаги сваку стопу... 

Ноћу измећу 9. и 10. јуиа 1943, Гоша н ја смо ималн 
задатак ла пожурујемо колону рањеннка и тифусара -
реконвалесцената при спуштању од села Рудине (Планн-
на Пивска) низ кањон Пиве. Од брзнне кретања рањеиич-
ко-болесничке колоне завнснла је, у великој мери, судби-
на наше Треће ударне дивизије. Уколнко се рањеници и 
болесници брже пребацују, утолико су мање жртве једи-
ница у зашгитници и утолико ће људство бити одморни-
је и спремније за предстојеће борбе у покушајнма пробо-
ја из смртоносног немачко-усташког обруча. 

Гоша и ја смо, после разговора са Војом Лековићем, 
замеником комесара наше бригаде, пошли са Рудина 
пред вече. Упутили смо се путањом која излази на крај 
Рудина, иде километар-два пивским платоом, а онда се 
снушта у кањон. Наишли смо одмах на групу тешких ра-
њеннка, који су се крета\и на штакама. Застајкнва\и су и 
често гледали на другу сграну Пиве: до ње нема више од 
два и по километара ваздушне линије, а\и треба\о је савла-
дати кањон дубок преко 4.000 метара. И за две ноге пре-
тежак напор. Гоша је покушао да их храбрн. Он је то умео 
тако лепо да чини да је личило на мелем којн се ставл>а на 
подл>ућену рану. Имали су онн кон>е до Рудипа, али су их 
тога ј\тра убиле »штуке«. Један је био Србијанац, другн 
Крајишник, а трећи Црногорац. Покушаће док буду моглн 
на штакама, а кад изнемогну затвориће се у неку пећину; 
живн неће допасти у немачко-усгашке руке. 
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Несрећни што им не можемо помоћи, продужили 
смб козјом стазом, изрованом кратерима од нсмачких 
бомби. 

Убрзо с.мо иаишди на прнзор који пас је дубоко по-
годио, још внше него онај претхолнн: неколицииа тсшких 
рањеника, па носилима, л>убе се са својим друговнма ра-
њенинима - пешанима. Ови први ће се сакрнти у неку пе-
ћину у кањону. Оставиће нм се нешто суве хране и воле. 
Са њима остаје и једна болничарка. Свн су добили по не-
колико бомби, а лвојица другова ће изнети непокретне 
рањенике до пећине. 

Било се смркло. Ноћ је бнла велра. Наишли смо на 
групу рањеника на носилн.ма положених по путу... Њихо-
ви носиоци, италијанскп заробљеницн, некуд су побегли. 
Једва смо нх пронашли. Вероватно су хтелн ла се сакрију 
док не наићу немачке или њнхове јединице. Ја сам им 
претио револверо.м, а Гоша ме смиривао, с нравом. 

Целу боговетну ноћ смо покушавалн да убрзамо по-
крет рањеника. 

У расвит смо избили на провизорнн мостнћ нреко 
реке Пиве. На лругој страни је бно Иван Милутиновић, 
члан Полптбироа ЦК КПЈ и Врховиог штаба. Кад смо на-
ишли порел њега, рекао нам је: 

- Брже! 
Сутралан смо Гоша и ја ншли у Четврти батаљон 

наше бригаде. Он је и.мао сасганак са члановн.ма Паргије. 
а ја са скојевцнма Учинили смо то за вре.ме кратког 
прелаха из.мећу два немачка напада. 

Двапаестог јуна смо са Штабом наше брига\е и дру-
ги.м чланови.ма Полнодјела - Мншо.м Павићевићем и 
Мирко.м Буковићсм - били у близини Штаба Треће диви-
знје, на Драгош-седлу. Саслушалн смо гласну команду 
Саве Ковачевића, лавану нашем артнљерцу, који је испа-
лио последњих неколико фаната на Немце и усташе који 
су нанравили напа\ на делове Пете црногорске брига\е, 
на левој оба\и Сутјеске. Савин глас чуо је н непрнјатељ. 
Рањеннке је силно осоколио Сава. Гоша је био усхићен. 

Последњи пут сам видео Гошу, кобног 13. јуна, после 
Савине погибије... 

БатриН ЈОВАНОВИћ 
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РААОМИР РАКОЧЕВИћ 

Био је изузетна лнчност, нрааи револуцнонар. какав 
се могао одгојити и формирати у предратној КПЈ. Још 
као дечак осетио је све тешкоће живота V сиромаштву 
и свакодневној борбн за голи жнвот и преживл>авање. 
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Убрзо је уочно да једни жнве 
у изобиљу, а он и другови се 
злопате радећи код богатих за 
парче хлеба и бедну иадннцу. 
По прнродн веома бистар и 
смео, брзо је схватно којим 
путсм треба да иде са радни-
цима н сеоском сиротнњом. 

Још 1937. године приступа 
напредном покрету, дружи се 
и подржава комуннсте. Учест-
вује у акцијама које КПЈ иред-
узнма поводом прослава 1. 
маја, демонстрација против 
режн.ма и Милана Стојадино-
вића, исказујућн изузетну сме-
лост. Због таквог држања и 
личног иолитичког п маркси-

стичког уздизања 1939. постаје члан КПЈ. Од пријема у 
партију често је курир који преноси важну партијску 
пошту или пратн н илегално пребацује партијске функ-
ционере на скрнвена места. Некада је то радио наору-
жан и спреман да ступи у борбу са жандармима и по-
лицнјом. 



Рат га је затекао на Албанском фронту гле се истакао 
као нрнмеран јунак и вешт бораи. Кући долази са ком-
нлетним наоружан.ем. Изузетно је актшзан у припре.мама 
за устанак, а у борби за ослобођење Мојковца се посеб-
но нстиче. Кад је вршен напад на Бијело Пол.е, дошла је 
лиректива ПК КПЈ за Црну Гору и Боку да се градови 
не нападају, па су се комунисти повукли. Радомир ту ли-
рективу није хтео да послуша, већ је са устаницима и јед-
ним бројем комуниста продужио са нанадом. Он није мо-
гао да се таквој директивн повннује, већ је директиву и 
оног ко је дао (Мнлован Билас) најоштрије осудио. Грал 
је заузет и Радомир је бно у ираву. 

У тешким свакодневним борбама од јесени 1941. до 
краја маја 1942. Радомир се безброј пута истиче неуст-
рашивошћу и вештином. Тако са Драгољубом Булатовн-
ћем хвата четничког стражара, иначе злогласног жанда-
ра и бандита. У свакој борби је на челу своје чете и.\и 
фупе која има најтежи залатак. Он је поја.м јунаштва и 
смелости на кога се партизани угледају и са којим у бор-
би осећају сигурност и храброст. 

Кала су Талнјани н четници у III офанзиви потисну-
ли партизане са тернторије Црне Горе и Санџака. Радо-
мнр је остављен у четничкој позадини - у герили. У ге-
рили су остављени иајбољи комунисти да би одржали 
континуитет деловања КПЈ, нолнтички радили са наро-
дом на окупираној територији и ометали деловање четнн-
ка и Талијана. Радомир је нзабран за члана среског ко-
митета КПЈ п за војног руководиоца мојковачке гериле. 
Под најтежим условима живога у планинн и шумн, про-
гоњени хајкама четника и њнхових симпатизера, герилци 
под Радомировом командом су иолнтички деловачи у на-
роду и предсгавља\и страх и трепет за четничко руко-
водство и четничке активисте у мојковачкој општини. 
Целој групи је служио за пример не само по храбрости 
већ и по карактеру, попггењу и другарству. То се вндело 
кад се парче хлеба, гучица качамака илн порција скроба 
делила на 5-6 делова. Увек је више водио рачуна о дру-
гима него о себи, алн је био оштар према онима који се 
тако иису понаша.\и,-а комунисти су се тако морали по-
нашатн. 
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V пролеће 1943. ступа у III пролетерску (санџачку) 
брнгаду, тде је поставл>ен за команлира чете у IV бата\>о-
ну, Бригаду је захватила V офанзнва са свим својим гро-
зотама које је Радомир успешно савлаћивао и ауторита-
тнвно командовао прекал>еним нролетерима. На Сутјес-
ци, кад је команда батаљона изгинула, Радомир преузима 
остатак батал>она и води у јуриш на Немце из којега се 
многи нису вратили. После неуспелог пробоја окупља 
фупу Мојковчана и пробија се за Санцак и Мојковац. 

После доласка у Мојковац, ради максимално на оку-
пл>ан>у израњављених и изнемоглих бораца. Храбри их и 
позива да наставе борбу. У том периоду и четници се ор-
ганизују и покушавају да разоружају и похватају изне-
могле и рањене партнзане. Четници су се сакупилн у Мој-
ковцу да се договоре како да ликвидирају партизане и 
ннтернирају њнхове породнце у италијанске логоре. Ра-
домнр је са 2 друга упао на четничку конференцију и 
упитао их да ли су они звалн партизане на предају и хоће 
ли интерниратн партизанске породице. Један од четника 
је рекао да је то нарећење Лукачевића и да се мора спро-
вестн. Радомир је из џепа извадио две бомбе и рекао: 
»Онда рат почиње одмах«. Престрављени четници су 
одусталн од својих захтева. 

После окупљања III пролетерске бригаде, Радомир је 
командир чете коју водн V жестоке окршаје око Колашн-
на, Берана, Полице. Кад је Талнјанска дивнзија »Венеци-
ја« прешла на страну НОБ-а, Радомнр је био командир 
почасне чете која је поздрављала генерала Пека Дапчеви-
ћа и команданта та\ијанске дивизије. Изабран је за ту 
дужност не само као војничина, већ и због тога што је 
могло доћи до сукоба са Талијанима. У борбп на Полиии 
његова чета је убила осам, а ранила петнаестак Немаца. 
Радомир је био на најистуренијем положају. 

Због изузетног јунаштва и људских врлнна, почегком 
1944. године постављен је за команданта Првог (златар-
ског) батаљона Треће пролетерске (санџачке) брнгаде. Са 
својим бата\>оном је постизао изузетне успехе широм Са-
ниака. Водећн свој батаљон на јурнш на утврћени немач-
ки положај, рањен је, а\и је наставио јуриш. Немачка 
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ручна бомба на ивици рова прекратила је његов живот 8. 
маја 1944. у трндесетој години живота. 

Поред лнчне храбрости и војног талента, Радомир је 
бно изврстан агитатор и масовик. Њега л»уди нису воле-
ли само због неизмерне храбрости, већ и због сагоревања 
на партнјско-политичким задцима, стрпљивости и објаш-
њавању цил>ева НОБ-е, борбе за социјачио ослобоћење, 
братство и јединство свих наших народа. 

За беспримерио херојство у борби, самопожртвовање 
и изузетне успехе проглашен је 13. 7. 1953. године за на-
родног хероја Југославије. 

МиОо МИЛИКИћ 
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ПОЛ ЗАСТАВОМ ТРЕћЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ 

У редовима Треће пролетерске саииачке бригаде бо-
рили су се и народни хероји Рала Мил>ковић, Радоје Л>у-
бичиН, Јефто Шћепановић Чајо и Војо Тодоровић. Борци 
наше бригаде се са пијететом сећају тих ливних л>удн 
нако су у нашој бригади, стицајем околности, ировели 
само по 2-3 месеца, неки и мање. 

Народни херој Рада Милковић Народни херај Радоје ЉубичиН 

На дан формирања наше бригаде 5. јуна 1942. у ње-
ном строју се налазила Рада Миљковић, учитељица нз Бе-
лице код Светозарева. Рада је постављепа за руководио-
ца СКОЈ-а Другог батаљоиа. Роћена је 1917. године, а у 
КПЈ је прнмљена 1940. Своју изузетну актнвност, под ок-
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риљем КПЈ, испољила је зиатно раније. Као напрелна ом-
лалинка, ливан друг и човек постала је масовнк. Народ 
ју је волно и зато што је била добра учнтељица. 

У устаику је извршавала најтеже партнјске и војнич-
ке залатке. Бнла је најпоузданијн курир између партиј-
ских комитета и партнзанских штабова. Провлачила се 
између заседа, патрола и разннх преирека и стизала да 
пренесе директиве, наређења, извештаје. Поред тога, ак-
тивно је радила на организацији жена и омладине, посеб-
но у лепеничком срезу. Неуморно је објашњавала потре-
бу борбе против окупатора и домаћих издајника. Народ 
ју је ол мнлоште звао »Рада генерал«. 

У току прве офанзиве учествује у најтежим борбама, 
после којих је из Србнје дошла у пљеваљски крај. Тако 
је доспела у првн сгрој наше бригаде. У саставу 2. ба-
таљона учествовала је у сви.м борбама као добровољац н 
испољила изузетно јунаштво. Учествовала је у нанаду на 
Брадину, Прозор, Шујицу и Ливно. Свуда је била међу 
својнм скојевцима и на најтежим задацима. 

После ослобођења Лнвна отишла је у састав Друге 
пролетерске бригаде и погинула у селу Урије код Бугој-
на. За кратко време које је провела у нашој бригадн ис-
казала је, поред изузетног јунаштва, и велико умеће и 
способности као полнтички и омладински руководнлац. 
Ње се и данас радо сећају позадински радницн и народ 
пљеваљског краја, где је радила кратко време као поли-
тички радиик. 

За народног хероја је проглашена 6. 7. 1953. године. 
Радоје Л>убичић је дошао у нашу бригалу из Треће 

крајншке у којој је био заменнк комесара бригаде. 
Вршио је дужност заменика комесара брнгаде и учество-
вао у борбама око Пљеваља, Бнјелог Поља и Пријепоља. 
Он је по јунаштву и вештини служно за пример свнма. 
Био је прекаљени и вешти борац са низом полвига у Пр-
вој пролетерској и Трећој крајишкој. 

V нашој бригади се сазнало да је он партизаи о коме 
је писала »Борба« када се привукао талијанској касарни 
и убацио неколико бомби унутра. Талијани су са два ка-
миона одвукли мртве и рањене од Радојевих бомби. По-
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ред тога, био је изузетно приступачан и дружељубив, па 
је. брзо стекао велики број пријатеља. Као стари н искус-
ни партијско-политички радник постнзао је завилне ре-
зултате на својој дужности. 

Касније је бно руководилац нартијског курса у При-
јенол>у ка<\а су Друга иролетерска и Прва шумадијска 
брнгада ложивеле катастрофалне губитке. Радоје је веш-
тим вођењем својих курсиста и храбрнм отпором успео 
да извуче из обруча све курснсте уз минима\не 1-убитке. 

После рата је демобилнсан н постављен за секретара 
Окружног ко\штета КПЈ за Титово Ужице. Два пута је 
биран у ЦК СКС. Ипак, Радоје није могао без војске, па 
је на своју молбу унућен у Ратно ваздухопловство. Са не-
вићеннм ентузијазмом и љубављу прншао је изучавању 
инлогаже. То је чинио поред редовне дужности комесара 
ваздухопловне дивизије. После ирвих самосталиих летова 
на малим и спорнм школским авионима, наставио је об-
уку на борбеним авионима, клипним и млазинм. Он је је-
дннн пнлот којн је тако рећн самоук научио да лети 
млазним авнонима. Убрзо је после тога постављен за ко-
манланта пука, ливизије и корпуса. Погинуо је управља-
јући хеликонтером као генерал-потпуковник авијације. 

За народног хероја проглашен је 5. 7. 1952. 
Јефто Шћепановнћ Чајо, роћен је 1914. у Загарачу 

код Тнтограда. Правни факултет је завршио у Београду. 
На факултету је нспољио велику активност борећн се за 
идејс КПЈ н спровоћење акцнја под њеним руководством. 
Зато је у чланство КПЈ примљен 1935. године. 

После завршетка факултета заиошљава се у Подго-
рици, али и даље наставља партијску и револуционарну 
делатност. Већ 1936. бнран је као умешан партијскн рад-
ннк за секетара Окружног комитета КПЈ за Подгорицу и 
кооптнран у ПК КПЈ за Црну Гору н Боку. Поред тога, 
радн у неколико комисија ПК и иостнже завндне резул-
тате. 

У устанку је једаи од ор^аннзатора, где се посебно 
истиче као члан војне комисије при ПК. Та комиснја је 
сјајно организова.\а прнкупљање оружја и стваран>е удар-
ннх група за борбу против окупатора н његовнх помага-

392 



ча. Као истакнути партнјскн ралннк извршава многе за-
датке на терену и у војним јединицама. 

У иашу бригаду је дошао на дужност партијског ру-
ководиоца, гј. заменика комесара бригаде. Неуморно је 
радио на развијању и учвршћељу партијске н скојевске 
органнзацнје бригаде н учествовао као у свакој акцији 
бригаде. Борећн се у првим редовима, тешко је ратћен 14. 
11. 1943. у крвавој борбн на Каћеву. Тада је отишао из 
наше бригаде на лечење. 

После рата је бно иа внсоким партијским функција-
ма, као то су члан Политбироа ЦК КП Црне Горе, члан 
Извршног комитета итд. Био је посланик н мшшстар у 
влади СР Црне Горе. 

За народног хероја проглашен је 27. 11. 1953. 
Војо Тодоровнћ роћен је 1912. у Пииерима. Био је 

дипломирани правник н генерал-пуковник ЈНА. У КПЈ је 
примљен августа 1941. Војо је припадао генерацији на-
предних београдскнх студената. Након завршетка факул-
тета, запослио се у Пореској управи у Великом Градиш-
ту, а затим у Подгорицн. Завршио је и виши финанснјски 
курс. 
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Рат га је затекао у Сињу у војиој јединицн. Са групом 
официра и око 200 војника водио је борбу против усташа 
око Чапљнне, Стоца и Гацка. После канитулације долази 
у Подгорнцу. 

У устанку је водннк, па командир чете, а затим ко-
месар Пнперског партизанског батаљона. Учествује у 
свим акцијама Зетског одреда, а посебно се нстиче у бор-
би на Јелином Лубу, где је постигнута сјајна победа над 
талијанским окупаторима. У Зетско.м одреду је убрзо 
постављен на дужност команданта Првог ударног ба-
таљона. 

При иовлачењу партнзанских снага за Босну, Војо је 
остављен за партијског рахннка у непријатељској позади-
ни. Био је члан Окружног комитета КПЈ за Подгорнцу. 
Са Блажом Јовановнћем одлазн у Албанију и по.маже 
развој НОП-а и албанске КП. У петој офанзиви је поста-
вл>ен за команданта батаљоиа у Пету пролетерску црно-
горску бригаду. Успешно се пробија кроз обруч на Сут-
јесци и неуморно ради на попуни своје брнгаде после 
тешких [-убитака на Сутјесци. 

У нашу брнгаду дошао је почетком 1944. на дужност 
команданта бригаде, коју је умешно и храбро вршио. По-
сле два месеца је повучен за команданта 9. црногорске 
бригаде, иосле чега поново одлази у Албанију, као заме-
ник шефа наше војне мисије. 

За народног хероја је нроглашен 27. 11. 1953. 
На крају морам да истакнем да је непосредно пред 

Сутјеску у нашу брнгаду постављен за комесара бригаде 
Божо Милетић из Прве пролетерске бригале. Био је 
предратни комуннста н у сваком погледу нам је за оно 
кратко време служио за пример. У пробоју на Сутјесци 
је тешко рањен, па су га другови под кишом куршума но-
сили. Божо им је наредио да га оставе. Другови су то ол-
били и он је, да не би погинули, спасавајући њега, испа-
лио себи метак у срце. 

Мишш МИЛИКИћ Мидо 
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ХЕРОЈИ ТРЕћЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ САИЏАЧКЕ БРИГАЛЕ 

ЖАРКО ВИАОВИћ ЧЕАОМИР АРУЛОВИћ I 

ЖИВКО ЦУВЕР РААОЈЕ КОИТИћ 
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ВОЈА ЛЕКОВИЋ ЗЕћИР МУСИћ ЗЕћО 

КОМНЕН ЦЕРОВИћ ХАЛИЛ ХЛЦИМУРТЕЗИћ 

1 Фотографије овнх наролнпх хсроја нису оојављснс у прве лве КЈкИге. 
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ДАНИЛО ЈАУКОВИћ 

Године 1977. отишао је из строја саиџачкнх пролете-
ра један од врсних руководилаца Ш нролетерске санџач-
ке бригале, народнн херој и генерал ЈНА Даннло Јау-
ковић. 

Данило је роћен 1918. го-
дине у Језерима под Дурмито-
ром, V сиромашној сељачкој 
породици Новака Јауковића, 
која у лурмиторским врлетнма 
иије могла дуго да настави 
живот. Зато сс негде после 
1920. године пресел>ава у Пл>е-
вља, верујућн да ће условн за 
живот битн бол>и, поготово за 
запошљавање и школоваље 
деце. Мећутим, та срећа их 
ннје пратила и жнвот је нас-
тавл>ен у сиромаштву. Данило 
је након завршетка основне 
школе наставно школовање 
у пљеваљској гимназији. Школовао се под тешким усло-
вима. Још од своје 13. године морао је сам зараћнвати да 
би се школовао, У породини је васпнтаван у патријархал-
ном и слободарском духу. На својим плећима је рано, као 
младић, осетио експлоатацнју и неправду режима старе 
Југославије. Још у гимназији је нриступио револуцнонар-
ном омладинском покрету, који је у годннама пред рат 
био у снажном успону у пљева\>ском крају. Након за-
вршетка гимназнје Данило се уписује на Правни факул-

Народни херој 
Аан/ио Јаукови!) 
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тег у Беофаду. Тешки материјални услови жнвота у по-
родини нису му омогућили редовно студнрање. Запо-
шљава се као сезонски физичкн радннк на нзфадњи ну-
тева Пријепоље - Бијело Поље и Пријепоље - Сјеница, да 
би зарадио за живот и за одлазак за Београд на полага-
ње испита на факултету. Он је мећу радницнма где је ра-
дно и у срединн где је боравио политички активно радио 
на ширењу идеја и политике КПЈ. На конкретним приме-
рима малих надиица и лошнх радннх и животних услова, 
V какви.м је условима и сам био, Данило је објашњавао 
радницима како су експлоатисани и обесправљенн н 
како треба да се боре за бољи жнвот и слободу под ру-
ководством КПЈ. 

Својим политичкнм радом, мећу радиицима и омла-
днном где је радио и боравио, као и својнм личним при-
мером, Данило је брзо стицао углед и поверење средине. 
На основу такве политнчке активности и личних особи-
на, као што је поштење, скромност, блискост са људнма, 
храброст у политичкнм акцијама и оданост револуцно-
нарном радничко.м покрету, примљен је у КПЈ 1940. го-
дине. То му је дало нолстрека да се још внше аигажује 
као партијски активиста 

Пре почетка рата 1941. године Партија му поверава 
дужност секретара Месног комитета КПЈ за сјенички 
срез. Мећутим, на тој дужности не остаје дуго због оку-
пације земље, већ се враћа у пљева\>ски срез. 

У пљеваљском срезу од почетка учествује у прнпре-
ма.ма и организовању оружаног устанка 1941. године. Је-
дан је од органнзатора устанка у иљеваљском срезу. У 
почетку устанка полнтички ради у селу Потиећу на оку-
нљању омладине н на њеном припремању за одлазак у 
партнзане. Извршава и друте политичке и војне залатке 
у срезу које му Партија поверава. Од формирања Прве 
пљеваљске партизанске чете налази се у њеном строју. 
Учествује у пљеваљској бици 1. децембра 1941. године. 

Почетком марта 1942. године, када је формираи II 
ударнн пљеваљски партизански батаљон, Данило је по-
стављен за заменика комесара батаљона. У борбама које 
је водио тај батаљон Данило се истицао но изузетној 
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храбрости, а и органнзаторским и руководилачкнм сно-
собностима. 

Формирањем III нролетерске (санџачке) бригаде, по-
стављен је за политичког комесара V пљеваљског ба-
таљона. Са брнгадом Данило је учествовао у њеним на-
јзначајнијим борбама. Учествовао је у великим биткама 
на Неретви и Сутјесци. У V офанзнви у борба.ма бригаде 
у Санџаку бно је тешко рањен. Данило је, поред дужнос-
тн комесара батаљона, вршио дужностн команданта II 
пљеваљског батал>она и заменика команданта бригаде. 
На свим дужностнма и борбама у III пролетерској бри-
гади Данило се нстицао изузетном храгрошћу, друтар-
ством, скромношћу, поштењу, бригом о људима, руково-
дилачкнм способностнма и другим врлинама. Због тога је 
уживао велики углед и поштовање мећу борцнма и мећу 
руководиоцима. Као нолитички комесар био је душа је-
дннице. Вољен, поштован и цењен. Нарочито је водио 
бригу, колико је то бнло у ратним услови.ма могуће, да 
се борци редовно снабдевају храном, одећом и обућом, 
јер је добро знао колнко од тога зависи мор&\ јединнца 
у борби. Као руководилац поседујс велнке организаторс-
ке способности. У доношењу одлука био је промншљен 
и хладнокрван. У јурншнма на непрнјатеља био је увек у 
прво.м строју. Волео је храбре и одважне борце и ста-
решине. Увек је са борцн.ма знао да подели радост за ус-
пех јединице у борбн, као и да заједно са њима подносн 
физичке и психичке напоре, тешке ситуацнје, неуспех у 
борби итд. Зато су борци у њега и.мали велико поверење 
као руководиоца, друга и човека. 

V III пролетерској бригадн Даннло је остао до авгус-
та 1944. године, када је постављен за команданта нофо-
рормиране V санџачке НОУ бригаде. Бригада је има\а 
срећу да под заштито.м ост&лих јединица 37. дивизије 
скоро месец дана проведе на војно-политичком обучава-
њу како бн се што бол>е оспособнла за предстојеће бор-
бе. Дгишло је са Штабом брнгаде пришао обучавању са 
великим ентузијазмом и упорношћу. Он је невероватно 
брзо упознао све старешине, а и велики број бораца, као 
и борци њега. За то кратко време као командант стекао 
је велики углед и ауторитет у бригади. 

Мећути.м, није и.мао среће да бригаду води дуже вре-
ме у борбе и победе. У првој борбн бригале на Прије-
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пољу 19/20. септембра 1944. године тешко је рањен, тако 
да је морао напустнтн брнгаду. Ауже време се лечно. 
Општа је била жалост борана и старешина бригаде због 
тешког раљаван>а свог команданта и сазиан>а да се више 
неће вратитн у бригаду. 

Након Ааниловог оздрав.л>ен>а рат је био завршен. 
Распорећен је на дужност у Политичку управу ЈА. У по-
слератном перноду Ааннло је провео у Армији цео свој 
век. Вршно је високе н одговорне дужностн: комесара 
днвизнје, команданта Школе за резервне официре, ко-
манданта војног подручја н лруго. Аао је велнки лнчни 
лопрннос у изградњи и развоју наше Армије. Својим ра-
лом и олносом уживао је велики углед у наролу Санцака 
и Црне Горе и другим месгима где је службовао. 

Даннла сам упознао 1942. годнне у устанички.м даии-
ма. Постали смо још тада добрн другови. Наше другар-
ство и пријатељство се развило у III пролетерској саиџач-
кој бригади, јер смо доста времена провели у V и II пље-
вал>ском батаљону Ш бригаде. Оно је наставл.ено и после 
рата. Али, задаци су нас често раздваја\и. Данило је био 
човек велнких људскнх врлнна. Бно је увек усправан, ио-
носан, о свим стварима нмао је своје мишл>ен>е, свој сул, 
који је знао да брани до тврдоглавости. Ценно је праве 
л>уде: искрене, поштене, самосталне, умне. Са њима је 
лако н радо ступао у контакт и склапао пријатељства. 
Мрзео је код л»уди кукавичлук, полтронство, лаж и лруге 
пороке. Био је комуникативан, образован занимљнв саго-
ворник. Нарочито се интересовао за нсторију НОР-а и 
томе је уз рад посвећивао доста пажње. Објавио је низ 
запажених радова Магнстрирао је из те области на Фн-
лозофском факултету у Београду. 

Имао јс же.\>у и да докторнра и иочео се припрематн 
за то, а \и га је смрт претекла и жел>а је оста\а неоства-
рена. 

Данило ће као херој нашег НОР-а и као руководилац 
у нашој ЈНА остати као светао пример човека комунисте 
и руководиоца на чијем прнмеру ће се васпитаватп да-
нашње и будуће генерацнје омладнне, како се треба бо-
рити за слободу и бољн жнвот свога иарода. За народног 
хероја Југославије проглашен је 13. 3. 1945. 

Јосиф СТР\ЊА111 
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НЕЗАБОРАВНИЦИ 

СЕћАЊА НА ВЕЛИМНРА ПЕШИћА ВЕША 

Вслимир Пешић Вешо родио се 1916. године, Био је 
најстаријн од осморо дене Милоње и Станисаве Пешнћ, 
који су се после првог светског рата доселили из Горњих 
Села код Берана у Расово код Бијелог Пол>а. Због бројне 
породице, ограиичених материјалних могућности роди-
тел>а, тешке и слабе зараде, Вешо, иако одличан ђак, мо-
рао је ирекинутн школовање, да би се, као и сви његови 
нршњаци у Расову, бавно сеоскнм пословима. Покуша-
вао је на разне начине да се запосли у општини расов-
ској, али без успеха. У тражењу било каквог посла, суд-
бнна га је одвела на изфадњу иута Бијело Пол>е - При-
јепоље, 1937. године. 

Услови рада на изградњн пута, кањоном Лима, билн 
су изузетно тешки. Све се ралнло и пробиј&ш снагом 
радничких мншица, без икакве механизације, са бедним 
зарадама и нередовним исплатама. То је стварало услове 
за револуционарна гибања и напредни синдикалпн по-
крет ралннка. У центру тог гибања н револуцнонарног 
покрета нашао се и друг Вешо, члан Комунистичке пар-
тнје Југославије од пролећа 1938. годиие. 

Врло рано се укл>учио у нанреднн УРС-ов синдика\-
ни покрет. Бно један од његових првих органнзатора на 
изфадњи овог пута и V овом крају уопште, што га је до-
вело у отворен сукоб са носиоцима власти н чуварнма 
државног поретк& 
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Реаговање власти бнло је сурово и лрастично. Вели-
ки број ралника је ухапшен, а на челу ухапшених нала-
зили су се Велимир Пешић Вешо, Бранко Кујунџић, Бат-
рић Ракочевић, Милан Перуничић, Перо Делић и други. 

Велимиру Пешићу и друговима одржано је крајем 
1938. годние сућење пред Окружннм судо.м у Пријепољу. 
Због револуционарног рада мећу раднидима Вешо је са 
друговима осућен према одредбама Закона о заштити др-
жаве и упућен на издржавање робије у пожаревачку каз-
ниону Забела, где је остао до апрнла 1940. године. 

Вешо и његови друговн били су револуционарнн, 
млади л>уди, одани Комунистичкој партији Југославије, 
којој су остали верни до краја живота. Перо Делић из 
Мајине Горе код Слијепча-Моста погинуо је као заменик 
командира друте (бјелопољске) чете 3. батаљона 3. про-
летерске (санцачке) брнгаде у борби са усташа.ма прили-
ком ослобаћаЈва Шћита, код Прозора, јула 1942. године. 
Батрић Ракочевић из Шаховнћа попшуо је на Сутјесци 
јуна 1943. године. Бранко Кујунцнћ, свршенн матурант нз 
Сребренице, погинуо је као политнчки комесар батаљона 
1943. године у босанским јединицама. Мнлан Перуничић 
из Бродарева, носилац »Партизанске споменице 1941. го-
дине«, из рата је изашао као ко.мандант 4. бјелопољског 
батал>она 3. пролетерске (санџачке) брнга.\е, а Вешо 
Пешић из Расова погинуо је као заменик политнчког ко-
месара 4. бјелопољског батал>она 3. иролетерске (санцач-
ке) бригаде, приликом борби за ослобоћење Ливна авгус-
та 1942. године, у напону интелектуалне и физичке снаге. 

Вешо је био изузетна личност. Интелектуално веома 
снажна. Није бнло области коју он није познавао и о ко-
јој није могао са сваки.м равноправно расправљати. Ње-
гова интелектуална снага идеално се допуњавала физич-
ком конституцијом. Лнјеп, висок, развијен, са крупним 
црним очима, чији би продорни поглел бно толико јак да 
подигне на ноге, а нсто тако и да прикује за место. Своју 
вол>у је лако преносно на друге. 

У оружаном устанку 1941. године, к&\а је треба\о 
браннти ослобоћено Бијело Пол>е и слоболну тернторију 
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од напада непријатеља са правца Сјеннце ц Н о в о г Паза-
ра, Вешо је истакнутн старешина Расовског батаљона, 
чнји је био политички комесар, којн се тада стидл»иво 
звао »лнце .за везу са народом«. Захваљујућп његовој ре-
волуционарној свестраности, расовски устаници су били 
днсциплнновани и нису направилн ннкакав иступ, мада је 
за њнх било услова. Крајем новембра 1941. г о д и н е , по ди-
рективи руководства НОП-а бјелопољског среза, Вешо 
предводн нашу групу, која се из Расова преко Бјеласице 
и Мојковца придружнла на Коврену Првој бјелопољској 
партизанској чети »Недјељко Мерловић«. к а о афцрмнса-
ни члан КПЈ учествује на многим састаццима и зборови-
ма, који се држе на ослобођеној тернторцјн и објашњава 
циљеве народноослободнлачке борбе. 

Нарастањем паргизанскнх снага н формирањем удар-
ннх батаљона у бјелонољском одреду, Вешо је к а о истак-
нутн партијско-нолнтичкн радник, крајем марта 1 942. го-
дине, постао политичкн комесар Првог ударног батаљо-
на. Би.\и су то дани ненрекидних борби са четнииима У 
тим најтежим дани.ма за народноослободнчаки покрет, 
данима опште оскудице, када су нас четници звали »тро-
метковићима«, а снаге непријатеља бнле изузетно јаке, 
Вешо је изграђивао борбени морал свога батаљона. 

Повлачењем наших снага из Саниака за Босну и фор-
мирањем 3. пролетерске (санцачке) НОУ б р и г а д е , Вешу 
је, у тој новој пролетерској једнници, повјерена дужност 
партијског руководиоца Четвртог ( б ј е л о н о љ с к о г ) бата-
љона 

Као партијског руководиоца батаљона изузетно га је 
ценно Рифат Бурџовић Тршо, партијски руководилац 
бригаде. И када кажемо да је Тршо био душа Саниака и 
његове 3. пролетерске бригаде, Вешо је био душа њеног 
Четвртог (бјелопољског) бата\>она. Као млад заАОЈи о се 

идејом слободарства и класне борбе југословенских рад-
ника за ослобоНење и укључио се у борбу коју је Кому-
нистичка партија Јутославнје, са другом Титом на челу, 
повела за бољи и сретнији жнвот свих ј у г о с л о в е п с к и х на-
рода и народностн. Као и сваком другом борцу у борби 
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за бољу будућносг ралничке класе, Вешу Пешнћу је иде-
ја водиља била братсгво и јединство Југословена V новој, 
демократској н соиија\истнчкој Југославији, заједници 
равнонравних и здруженнх гралитеља новог друштва, 
које је као визију и нлеју водиљу имао увек пред очима. 

Но, нрерана смрт прекинула је те његове наде и стре-
мљења. Погинуо је августа 1942. голине у двадесет петој 
години живота, не стигавши нн да се бори, ни да живн, 
ни да оствари своје идеале и планове комунисте-борца у 
револуцијн. 

Цветко РУАИћ 
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КОМАНЛИР, КОМУНИСГА И РАТНИК 

Радош Зечевић је роћен 1916. голнне у селу Честин, 
општина Мељак, срез пљеваљски, у сиромашној сељачкој 
нородици Лала Зечевића. Дечачки период провео је код 
стрица Голуба Зечевнћа, тр-
говца у Пл»евљима. Ту је за-
вршио основну и трговачку 
школу, рално код Голуба као 
трговачкн помоћник. После 
смрти Голуба, Радош је жнвео 
код стрица Јована Зечевића, 
који је у Пљевљима имао трго-
вачку радњу и кафану. 

Мећу првим омладинцима 
у јулском устанку 1941. године 
определио се за оружану бор-
бу против окупатора. Те годи-
не примљен јс у Комунистич-
ку партнју Југославије. Био је К о м а н д чете Р а а о ш Јечеш1,, 
ооран Мељачког герилског 
(партизанског) одреда до 
формирања П,\>ева.\>ске партизанске чете (11. октобра 
1941. године). Већ л ада се истнцао по храбрости и олваж-
ности бораца партизана. V чети је обављао више дужнос-
ти. У Првом пљеваљском батаљону »Први децембар« 
(формиран 27. јануара 1942. године) био је заменик ко-
манданта. Формирањем III пролетерске (санџачке) брига-
де (5. јуна 1942. године) постављен је на дужност коман-
дира 2. чете 2. батаљона. 

На нрвом маршу 2. батаљона, којн је нзведен од 
Шћепан-Поља преко Вучева до села Мратиње, ради за-
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тварања правца који води у село Мратиње н обезбеђенЈа 
дела болннце Врховног штаба НОП и ДВЈ. Ралош је по-
казао велику бригу и помоћ уморним и изгладнелим бор-
цима у савлаћнвању врлети Вучева. При иоврагку из с. 
Мратиња за село Грандиће, чета је на носилима преноси-
ла тешке рањенике стрминама ЈВучева. Савлаћиванн су 
велнки нагиби стрме стазе ове планине. Од гладн и фи-
зичког умора ноге су дрхтале. Али, борци су били свесни 
да се и тешки рањеници морају изнетн на плато Вучева 
и збринути. Командир чете је непрекидно храбрио своје 
борце. Нејаке и у.морне је лично смењивао у ношењу ра-
њеника. 

У нанорном маршу и борбама пролетерских бригада 
за Босну (отпочео 24. јуна 1942. гол.), увек на челу своје 
чете, Радош Зечевић је своји.м прнмером уливао повере-
ње борцима како се могу савладати и најтежи нсихофн-
зички напори. Зрачио је борбеношћу и човечношћу. Сво-
јим ведрим ликом и духо.м уносио је расположење мећу 
борце и када је бнло најтеже. Волео је да пева и игра. 
Добро је певао народне и борбене песме. Снажио је де-
ловао на учвршћење морално-политичког стања чете. И 
војнички је био доста образован. 

У борбама за ослобоћење Прозора (10. до 13. јула 
1942) код бораца је владала забринутост због несташице 
муницнје. А морали су се овладатн утврћени положаји 
Црне легије - усташа. Пре нанада на Прозор утврћено је 
са колико муниције располажу борци. Командир чете од-
редио је да стрелци могу и.мати један до пет метака на 
пушку, а двадесет на пушкомитрал>ез. Тако је извршено 
поравнање муницнје. То је био износ само за почетак 
борбе. А онда, говорио је командир, биће муниције. Ште-
дети то што има. Гаћати само када је сигурно. Тако је и 
било. Напад је отпочео у 8 часова пре подне (13. јула 
1942). Чета је силовито јуришала. У првој линнји добро 
маскираних ровова, у непожњевеном житу и непокоше-
ној ливали, заробљено је више сандука са муницијом. Му-
ниција је брзо подељена Јуриш је настављен. Заузети 
непријатељски положаји. И друге јелиннце 3. пролетер-
ске разбиле су непријатеља на правцима свог дејства. 
Прозор је био ослобоћен. 
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Лруги батаљом 3. пролетерске (санџачке) бригаде на-
палао је на утврђено усташко упориште Купрес (II. и 14. 
августа). Прн поновл>еном мападу (14. августа) уз комуни-
кацију Шујнца-Купрес, преко Пагане главице, чета је ус-
пела да савлада брисани иростор и приђе нспред бунке-
ра, нз којих су се огорчено браниле усташе Црне легије 
пуковника Јура Францетића, познатог зликовца и кол>а-
ча. Ралош Зечевнћ био је међу своји.м борцима у поретку 
стрел>ачког строја. Након бачених ручних бомби на бун-
кере усташа, Радош је командовао: »Јурнш, пролете-
ри«.Усташе су отвориле паклену и убитачну ватру. Бор-
бени строј чете, на команду свог командира, подигао се 
и пошао на јуриш. У то.м тренутку команднр је смртно 
погођен. Том прнликом погинули су пушкомитраљесцн 
Бранко Раоинћ и Вукајло Шепић и борцн: Јован Лучић, 
Милшжо Шарац, Мнлорад Вучинић, Јагош Марковић, 
Владнслав Бејчетнћ и Радојица Поповић. Рањено је још 7 
бораца и за.меннк политнчког ко.месара батаљона Гојко 
Друловнћ. Око 7 часова изјутра, тог кобног 14. августа, 
престао је наш напад на Купрес. Тако је схватио своје 
обавезе према револуцијн, а то је иреноеио и на своје 
борце. Бно је беско.мпро.мисан и свој живот је дао за ост-
варивање циљева наше НОБ и револуцнје 

Шиован КРВЛВАЦ 
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СЕћАЊА НА ЉУБА МЕЛЕНИЦУ 

Љ у б о м и р Меденица Љубо рођен је 1916. године у 
селу Равни код Колашнна у познатој породнцн Меденица 
од мајке Анђе и оца Снма (отац му је био официр у пен-
зијн, а мајка домаћица). Основну школу и гнмназију за-
вршно је у Пл>евл>има н матурирао у пролеђе 1937. годн-
не. Те исте године угшсао се на Правнн факултет у Беог-
раду. Још као ђак гимназнје укључује се у напредну ом-
ла.\нну гимна:1ије, која је тих годнна била доста активна. 
Своју активност је наставио у студентском покрету у 
Београду. Пред рат је одслужио војни рок н завршио 
школу резервних официра. Произвелен је у чин резерв-
ног потпоручннка. Свакако да је та гвегова политичка оп-
реде.љеност и активност условила да се 1941. године 
укључи у НОБ. 

Од првих дана пролећа 1941. годннс учествује у прн-
премн оружаног устанка у пљеваљском срезу н са фор-
мирањем нрвнх герилских фупа и паргизанских чета, 
Лзубо је бно њихов борац и један од руководнлаца. У ус-
танку 1941. примљен је за члана КПЈ. При формнрању 1 
пљеваљског партизанског батаљона, јануара 1942. год. 
(Батаљон је носио и.ме »Први деце.мбар«, као успомену на 
борбу на Пљевљима 1. децембра 1941. год.), Л>убо је био 
командир једне од његових чета, а већ у марту исте го-
дине постављен је за команданта истог батаљона. У пе-
риоду јануар - мај 1942. год. вођене су скоро свакодневне 
борбе са окупаторо.м н његовим домаћим помагачима 
скоро на целој територији Санџака и Црне Горе. Л>убо је 
са својим батаљоном успешно водио борбе, међу којима 
се нарочито истнчу борбе око Мојковца у апрнлу 1941. 

408 



год. Сходно наређењу Главног штаба за Саниак, батал>он 
се ностепено уз свакодневне борбе повлачно у току маја 
од Мојковца до Бобова и Челебића. У правцу Бобова и 
Челебића иовлачили су се под притиском непријателл и 
остали батал>они Пл>евал>ског одреда и остале партизан-
ске снаге из Саниака. 

Батач>он »1. децс.мбар«, чији је командант био друг 
Л>убо, прешао је реку Тару на месту званом Узлуп 1. јуна 
1942. године преко имировизованог моста, који су пре из-
весног времена направнли нашн партизанскн инжењер-
цн. Након преласка батал>он се сместно у села Паира-
гнште и Црквине, где се задржао до 4. јуна. Ја сам до 25. 
маја био комесар самостал»ге геренске партнзанске по-
тпећке чете, а на Узлупу 1. јуна укључио сам се у тај ба-
таљон. Већ трећег јуна стнгао је курир од друга В. Јакића 
са Шћепан-пол>а и саопштио да одмах доћу у штаб на 
Шћепаи-пол>е другови Л>убо Меденица, Мишо Павићевић 
и Михаило Жугић. Том приликом Јакић нам је, измећу 
осталог, рекао да је углавном све припремљено за форми-
рање наше III саниачке бригаде и да ће кроз лан-два 
бити саопштено нарећен>е Врховног штаба. »Према томе, 
ви ћете у току данашњег дана и ноћи батал>он реоргани-
зовати, формиратн приближно две једнаке чете, батал>он-
ски санитет и интендантуру, а и митраљески вод. Буднте 
спремнн, вероватно ће ваш батаљон још сутра рано пре-
ћи реку Пнву н поћн на новн задатак, а да ће у току сут-
рашњег дана ирећи Тару н остали наши батаљони, који 
улазе у састав наше бригаде«. Затим нам је друг Јакић 
рекао да су они у Штабу иредвидели н одредили другове 
за штаб батаљона и ипабове чета, а и за санитет и ин-
тендантуру. Штаб вашег батаљона је следећи: Л>убо Ме-
деница, командант, Мирко Пејатовић, комесар и заменик 
комесара Мншо Павићевић. Ја сам постављен за замени-
ка команлира прве чете, а саопштена су имена команди-
ра, комесара и заменика комесара чета, а н руководиоци 
саннтета н интендаитуре батаљона. 

Нешто око 7 сати изјутра 4. јуна батаљон је прешао 
реку Пиву преко импровизованог моста код места 
Крушево, а затим, уз високо брдо, правцем: планина Ву-

409 



чево - Мратињски Катуни н село Мратињс. Већ нас нра-
те н бо.мбардују непрнјатељски авиони. Позната је чиње-
ница да је лруг Л>убо био један од храбрих и прекаљених 
бораца од првнх дана НОБ-а, па све до оиог дана када је 
храбро и јуначки погниуо. Л>убо је скоро од почетка 
1942. године бно комаидант једног од батаљона пљеваљс-
ког одреда, али треба истаћн да је ои први командант 
Другог батаљона наше III пролетерске санџачке ударне 
бригаде. 

Наш Арути батаљон пр>етрнео је тешке и осетне гу-
бнтке од непрнјатељске авнјације, која нас је бомбардо-
ва\а 9. јула 1942. године у селу Хоматлије неда\еко од 
Прозора, баш када се наша брнгада спремала да нападне 
Прозор. Из.мећу оста\их погинулнх и рањених бно је 
теже рањен н лруг Л>убо. После лечења у нашим болнн-
цама, нешто око 40 дана, Л>убо је дошао поново у ба-
таљон нако се још није био потпуно опоравио. Но, и по-
ред тога, одрећен је за заменика команданта батаљона, 
јер је већ био за команданта дошао друг Жарко Видо-
вић. Негде првом половином октобра 1942. године Л>убо 
је поново постављен за команданта батаљопа, док је 
Жарко отишао у штаб бригале. 

Чинн ми се да сам друга Л>уба врло добро нознавао, 
јер сам у истом батал.ону бно заменик и вршнлац дуж-
ности команднра чете, а затнм скоро пуних 5 месеци у 
1942. и 1943. години бно његов заменик, гако да смо у 
Штабу бата\>она билн свакодневно и тако рећи неразд-
војнн. Увек смо се у свему одлично слагали и споразу.ме-
вали без обзира на то што са.м био доста старнји н имао 
више животног искуства, што је он ценио и поштовао, 
док је мени одговара\а његова чврстина, одлучност н ка-
рактер. Л>убо је био умерене н пријатне нарави, племенн-
та срца, са пуно људске н другарске осећајности, али ис-
товремено одлучан, чврст н стабилан као командант и 
као карактер. На његовом лицу увек се примећивао бла-
ги н умнљати осмех, тако да је могао бити редак и из-
узетан случај вндети га намргоћена, без обзира што смо 
често имали тешких момената и ситуација. С1а\но сам 
остајао уверен да никада није могао пасти у неки прена-
гљени афекат, којн би могао имати ма какве последнце 
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у одпосу па борбену спремност н готовост бораца нлн на 
другарске односе. 

Код Лзуба је, као команданта, била увек присутна 
умерена и од.мерена тактика у свему, а нарочито у одно-
су пре.ма свим друговима н у свим сусретнма и моменти-
ма. Увек је реално и објективно поставл>ао н посматрао 
ствари и догађаје. Код њега није бнло збуи>еностп или 
колебљивости. Кратко размишљан>е, реално, од.\учно н 
брзо реаговање у свим снтуацијама бнла је једна од мно-
пгх његових врлина. Био је то, без увелнчаваЈва, прп.мер 
узорног не само друга п човека, већ храброг борца и ко-
манданта. Због тих н многих других особина и врлина, 
које су га красиле као младнћа, комунисту и човека, био 
је омнљен и цењен од свих лругова и другарица у нашем 
батал>ону па н бригадн. 

Л>убо учествује са Бригадом у великим биткама на-
шег НОР-а, на Неретви и Сутјесцн. Али, како се бригада 
у бнци на Сутјесци ннје успела пробити за главнином 
наше војске и порел великнх жртава (282 иогинула), то 
се већи део бораца пробио за Санџак и тамо наставно 
борбу. Тако се и Л>убо пробио за Санцак н крајем јуна 
се нашао у пл>евал>ском срезу, где се од.мах повезао са 
руковолством Бригале. Л>убо је ол првих дана након по-
вратка у Санџак, као уосталом и раније, био сигуран, од-
лучан и хитар ла извршн сваки залатак. Партнја н пар-
тијско руковолс гво сматрало га је једним од бољих кому-
ниста н то је свакако условило да га одреде за везу, од-
носно за успостављање чвршће н сталније везе са партнј-
скн.м руководством нз среза шавннчког (дурмиторског). 
Са тим руководством везе су биле врло слабе, а већ кра-
јем августа, а поготово првнх лана септе.мбра, н.мали смо 
сшурне извештаје ла ће наше бригаде из Босне стићи у 
септембру на подручје Црне Горе и Санџака. Зато је та 
веза била нужна и хитна, па је друг Л>убо упућен на тај 
задатак негле измећу 29. августа и 3. септембра 1943. го-
дине. Са Л>убом су пошла још два друга као пратиоци, 
и то, Нећељко Голубовић и Видоје Дујовић. Једна од иле-
галних веза преко реке Таре у Шаранцима био је лруг 
Жнваи Кнежевнћ, који је био тешки ннвалид. Л>убо се 
након доласка у Шаранце јавио лругу Живану и од њега 

411 



добно делимична обавештења и упутства, па је одатле 
наставио пут преко Шаранца и плашше Сињајевине у 
правцу Ускока и села Тимара, где је требало да наће дру-
гове из Среског комитета. То је прилично далеко, има до-
ста великих шума, а посебно висока и голетна планина 
Сињајњанна. Аруга Љуба, као о д л у ч н а и храбра борца, 
ннје то ни најмање забрињавало, већ је са своја два друга 
пратиоца наставио пут. Прешли су скоро целу висораван 
планине Сињајевине и негде на домаку катуна н брда Од-
раг, у једној ува\и, нзненадно су угледали прилично ве-
лику фупу наоружаних људи који су се разасули по иви-
ци долине изнад њих и почели внкати да стану и да се 
јаве ко су. Управо, почели су да им вичу да баце оружје 
и да се предају. Наравно, то Љубо није прихватио, већ је 
рекао својим друговима да су то четници и да ће се бо-
рити. Предаје не с.ме бити. Тако је ночела неравноправна 
борба, јер је четника било око 50. Одмах после првнх 
четничких плотуна његов пратилац Видоје Аујовнћ прел-
ао се четницима, док је други пратилац Нећељко Голубо-
вић, који је био снажан и издржл.ив, успео да кроз кишу 
четничкнх куршума побегне. Љубо је остао сам да се 
бори н борно сс храбро до последњег метка. Храбро и 
херојски је погинуо. 

Још и данас ми је пред очима ведра и лепа слика до-
брог н храброг комунисте, човека и друга Љуба, кога се 
радо сећају сви његови другови и који ће гајитн успоме-
ну на њега док су жнви. 

Михшио ЖУГИћ 
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СЕћАЊА НА МИШ ЦВИЈОВИћ 

Рођена је у Прнјепољу године 1919. Основну школу 
и малу матуру завршила је такође у Прнјепољу. Била је 
добар ђак, али даље школоваље није могла наставитн 
због материјалних прилика. 

Пре рата занослила се у окружном суду као службе-
ник. Од 1938. ради код адвоката Милнсава Анђелића 

Ванредно је завршила V и VI разрел ги.мназије. 
Од 1938. почела је да ради активно у напрелном ом-

лалинском покрету. 
У 1938. била је ухапшена са Војом Куртовићем и дру-

гима. Одведени су у Прнбој, а суђење је било у Прије-
пољу. Судио је судија Сава Недић и ослободио их оптуж-
бе. У затвору су испевалн песму: »Љуто цвили Боковић 
Добрица, тамннца је кућа необнчна, мнши рију очи да 
изрију«. 

После окупације морала се са другарицама Зорицом 
Борнсављевић, Софом Лотвић, Миленом Стојадиновнћ ја-
вљати сваког дана Ита\ијаннма 

Дана 18. 12. 1941. отишла је на позив КПЈ у Комину 
Гору у партизане. 

Мишу до рата ннсам познава\а, али сам слуша\а о 
њој као једној од најболшх другарнца - комуниста у При-
јепољу. 

Среле смо се у зиму 1942. у селу Маочу (пл>ева\>ски 
срез) после преласка Лима партизанских јединица у феб-
руару 1942. год., под притнском четннка н Талијана У 
Маочу се палазио Обласнн комитет КПЈ за Санцак. Сек-
ретар је бно Рнфат Бурцовић Трша. Ту се на\азио и 06-
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ласни комнтет СКОЈ-а, чији сам члаи била и ја. Мнша је 
ралила у апарату Обласног комнтета, те сам се је у току 
неколнко месеци заједничког боравка зближила с њом. 

Обласии комитет је био с.мештен у кући Лала 
Тмушића, члана Партнје, кога су четницн касније убили. 

Рал и боравак у овом колектнву спада мећу моја на-
јлепша сећања у току рата. Поред интензивне актнвностн 
на политичким задацима, мобилисања маса за учешће у 
борби, дружења са изванредннм људима који су овде ра-
дили остала су незаборавиа. Упознала сам многе дивне 
л>уде, али Мнша ми је остала у трајном сећању, као чо-
век изузетних л>удских особина. Нарочпто је пленила 
тактичношћу и топлином односа ирема л>уднма. Добра и 
несебична, са изванредном одговорношћу на послу. По-
сао јој је бно лично задовол>ство. Сећам се јелне прилике 
кад сам остала скоро без одеће, а офанзива је почињала 
(своју сам бнла позајмила другарици), Мпша је отворила 
руксак, извалила оно што је имала и обукла ме - а ос-
тала је само у ономе што је било на њој - њена мала ре-
зерва помогла ми је да прећем п Трескавицу и да се гек 
обучем у Ливну. Зато је ужнвала велнко поштовање и 
л>убав својих другова. 

Подједнако је савесно обавл>ала и политичке посло-
ве, а била је десна руку другу Трши, и оне ситне свакод-
невне које намеће живот: исхрана, хигијена, доношење 
воде итд. Све је бнло органнзовано и сви смо бнлн поје-
диначно задужени. 

Снабдевање водом, са буцама на лећима, низ брдо 
под снегом, није било лако. Алн, и ти послови су се ко-
рнстили да се на нотоку, разбијајући лед, и окупамо, да 
се челичимо, како смо нас две говорнле, нркосећи дру-
говима, који нису користили наше »купатило«. И, заиста, 
ннсмо се жалиле на кијавнце и прехладе. 

То доношен>е воде ннз клизаво брдо често је бнла 
прилнка за шалу на рачун другова који се нису сналази-
ли. Мећу њима је био и наш познати песннк Јован По-
повнћ. Кал на њега доће рел ла крене с буцама на лећи-
ма низ брдо у својим сировим пресним опанцима, редов-
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но је падао н клизао се до извора. А кал би се вратио, 
био би предмет ша\е н смеха на рачун своје неспретнос* 
ти. Он, благ и стрпљив, није се љутио. 

И Миша се шалила, али је водила рачуна да неког не 
иоврели. Са много такта и пажње према човеку. 

Мирко Милојковић, духовит и талентован за снтна 
пецкања, стварао је велру атмосферу, те је поред рада 
било и доста с.меха. Мирко је био ннструктор ЦК СКОЈ-
а, са искуством у раду с омладином. Његова помоћ у 
раду била је вр.ло корисна. Резултати у ралу с омладином 
били су велики, јер се доста радило на том терену и од 
КПЈ и СКОЈ-а и раније. 

Мишу је ценио и другарски волео и Трша, а она му 
је била десна рука у многим пословнма. Дирљива је била 
љубав Тршина према деци Лала Тмушића. Знао их је чес-
то узимати у крило, мнловаги и неке нежне речи им го-
ворити. А на послу строг и озбиљан. 

Формнрањем III санџачке бригале растале смо се. 
Миша је отишла у свој Мнлешевски батаљон, на лужност 
заменика политнчког комесара чете. На тој дужности је 
била активна и храбра. Учествовала је у свим борбама 
које је батаљон водно. 

Био је јануар 1943. Ситна киша је упорно падала, Зла-
тарскн батаљон се спуштао низ брдо. Из супротног прав-
ца долазнло је неколико рањеника на коњима. Одједном 
ме неко тихо зовну. Подигох поглсд: Миша на коњу, ог-
рнута шаторским крило.м. »Мишо, јеси ли болесна«, ре-
кох изненаћена. »Рањена сам у плућа од бацача, можда 
лакше«, трудила се да то каже обичним гласом. »Тешко 
дшием«, рече ТИХИМ и испрекидапим гласом. Њен повнјен 
по.ложај на коњу и бледожута боја лнца нису обећавали 
добро. 

Ко.лона је пролазила. »Здраво«, рекосмо једна другој. 
То је био, у ствари, наш опроштај. 

Срећна сам што сам упознала у њој ливног, искреног 
и несебичног човека кога трајно носим у сећању. 

Док се гол сећа.мо наших другарица и другова, онн 
нису мргви. Онн су с нама нако су многи умрли млади. 
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Волели су живот. сањали о л»убави и срећи за све, као 
и ми. Они нас понекад и опомињу. 

Миша је ран»ена 26. јануара 1943. Аруги бата\»он III 
санџачке брнгаде водио је оштре борбе са Немцима у ре-
јону Челинца близу Бање Луке 27. и 28. јануара. Батал»он 
је нзвршно покрет правцем Котор-Варош - Скенлер-Ва-
куф. Будући да је би.\а теже ран»ена у фули 28. јануара, 
у раннм јутарњим часовима поллегла је ранама. Сахрање-
на је у Скендер-Вакуфу. Борци Мнлешевске чете ода\и 
су Миши позлрав испаливши последњн плотун у знак оп-
роштаја 

Ара>ш,а ШЛПОЊИћ-ЛЕКОВНК 
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ВУЈАЛИН МИХАЈЛА ЦИМБАЉЕВИћ ЦИМБО 

Цимбо, како смо га ми, његови лругони из Четвртог 
батаљоиа Треће иролетерске саиџачке бригаде, зва,\и, ро-
лио се у селу Дапсиће - Беране (Иванград) 19. јануара 
1921. голине. У том селу је и основну школу завршио са 
одличним успехо.м, учитељску школу, нрви разред, у Це-
Т11њу, а остале разреде у Скопљу. Рат 1941. године спре-
чно га је да дипломира. Разреде је реловно завршавао са 
одличним и врло добрим успехом. 

Још као ћак беранске гимназије, а потом'учител>еке 
школе у Скопљу, нстицао се својим напредпнм нлејама, 
које је стицао изучавањем маркснстичке литературе н 
дружсчвем са старијнм друговима, којИ су већ били орга-
низовани у СКОЈ-у, а некн су од њих били и чланови 
КПЈ. V 16. години постао је члан СКОЈ-а - 1937. 

И омладишш његовог села Дапсића су га прихвати-
ли, јер им је Цимбо са пуно знања и умешности говорио 
о новом бољем друштву, за које се треба определити, ор-
ганизовати и борити. Школске распусте је посвећивао 
политичкој активностн у своме селу н лругим блнжим 
селима, те је уочи рата и револуције 1941. голнне стекао 
углел и поштовање не само омладине, већ и старијих 
мештана. 

Вујадин је био обларен дивним људским особинама. 
Био је комуникативан. 

Партија је уочавала све његове квалитете, те му је по-
свећивала пуну пажњу и у учнтел>ској школи н у њего-
вом радно.м месту. У јуну 1941. голнне примљен је за чла-
на Комуннстичке нартнје Југославнје. 

У припреми устанка јула 1941. године Вујадин учест-
вује као већ политички нзграћен комуниста. У устанку 

27 417 



у ч е с т в у ј е у свим борбама које су вођене на тернторнјн 
беранског среза са окуиаторскнм снагама - Талијаннма и 
његовим помагачнма. Његов политички рал нарочито до-
лази до изражаја у раду са омладином на терену беран-
ског среза, нарочнто у даннма после устанка. 

Срески комнтет КПЈ за Беране у јесен 1941. године 
шаље Вујадина на дужност у Главни штаб Црне Горе, где 
ће вршити послове курира. Та дужност је тада бнла врло 
одговорна, јер често се морало и усмено иренетн не само 
вест него и више од тога, упутство, лиректнва, а Вујаднн 
је био сигурно један од најспособнијих за такав посао. 
Вршећн ту дужност, газећи многе реке по хладном вре-
мену, прсти на ногама су му премрзли. 

Вујадин је почетком фебруара 1942. године дошао нз 
Главног штаба НОВ н ПОЈ за Црну Гору, Боку и Санцак 
у Батаљон »Милош Машшић« на положаје код Мојков-
ца. У батаљону је именован за члана бироа СКОЈ-а у ба-
талзону. Ми, нартизани батал>она »Милош Малишић«, Ву-
јадина смо брзо заволелн. Био је непосрелан у разговору, 
веселе природе. Трећег марта 1942. године у борбн са 
четницима на Улошевннама код Мојковца заједнички 
смо нападали четничке ровове. После мог рањаваља при-
ће мп и на њему својствен начин рече ми: »Рањавање и 
погибија у рату није никаква новост и на то греба свак 
да рачуна. Срећа је да ннсн тешко рањен«. Приступи ми 
да ме нревије. 

Тек што је формирана Трећа НОУ бригада (Санџач-
ка, 6. јун 1942), у н>ен састав докомандованн смо и ми, 17 
бораца из Батал>она »Милош Маишшћ« Ко.мског НОП 
одреда, мећу којима и Вујадин Цнмба\.евић. Вујо је од-
рећен за руководноца скојевске организацнје нашег чет-
вртог батаљона (батаљон су сачињавачи борци - парти-
занн са тернторије Бијелог Пол>а, Мојковца н Берана) и 
члана партијског бнроа КПЈ у батаљону. Од Бераиаца 
Вујо је тада добио најодговорнију дужност у батаљону. 
Могао је ту дужност да прихвати, јер је био, порел лнчне 
храбрости, политички и теоретски мећу најизграћенијнм 
члановнма Комунистичке партнје у батал>ону. 

Остао је Вујо у сећању свих бораца тог бата\>она као 
један од најангажованијих комуниста у предаху измећу 
борбн. После сваке мање илн веће борбене акције он је 
са својим скојевцнма вршно анализу како је извршаван 
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борбеии залатак и како су се држалн скојевци. Вујо је то 
чинио са пуно права, јер је био и сам међу најбољим бор-
цима батал>она. Таквог га па.мте сви његови другови. Мо-
гао се Вујо понекала и »извући« из неких борбених зада-
така »као руководилац«, али то ннје био обичај ни његов 
ни других. Он је делио судбину своје десетнне у којој је 
бно једнак једнаки.ма и зато је ужнвао неподељене снм-
патије и млалнх и старијих. 

У бата.љону је био развијен политички и теоретски 
рад. Нарочито је бно Вујаднн ангажонап. Из оскудне 
марксистичке лнтературе, а највише из оног што је ранн-
је учио, Вујадин је успешно држао више иредаван>а. По-
ред тих квалитета, бно је Вујо и организатор културно-
забавпог жпвота. Фор.мирао је и хор батаљона, а код 
Ливна, августа 1942. године, кала смо ослободилн ту ва-
рош, Вујо је дошао до виолине и ноказао нам да на њој 
у.ме лијепо да свира, а уз гнтару још лепше да пева. Тих 
лана је био посебно радостан, јер су наше јединице и 
наш батаљон у саставу тих партизанских јединица осло-
бодиле Брадииу, Прозор, Шујице н Ливно. Сви смо били 
весели, чини ми се Вујо највише. 

Месец и више дана трају борбе, назване чегвртом 
офанзивом. Даноноћно се боримо или маршујемо. Наро-
чито се те борбе воде у долинн река Неретве, Ра.ме и Вр-
баса. Усиљенн марш од Неретве н Коњица ка Горње.м Ва-
куфу и борба 4. марта 1943. године са Не.мцима и усташа-
ма. Тог дана, рано ујугро. са још неколико партнзанских 
бригада Прве пролетерске ливизнје, десетковали смо не-
мачку колону која се упутила од Бугојна и Горњег Ваку-
фа ка Прозору, где су били наши рањеншш. Ми смо Нем-
це изненалили, па су се тек после подне снашлн и почели 
нас бомбардоватн из разлнчитих типова авиона. Пред 
вече с.мо се прнпремнлн за марш поново ка Неретви, 
гамо одакле смо лошли пре два лана. 

Вујадин је одмах на почетку тог марша тешко рањен. 
Чнм смо почели да се крсћемо кроз ситну шумицу, на-
газио је на мину, која је нз авиона бачена. Вуја смо но-
сили све до Неретве. Тамо је остао у болници. Кала с.мо 
стигли на планину Прењ, добили смо вест да је наш дра-
ги Цнмбо умро од тешких рана и да је сахрањен са мно-
гим погннулим борцима из битке на Неретви. 

Зарија Р. ГУБЕРИНИћ 
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ПРЕЛРАГ МИРКОВ БОРИЧИћ МИЛОЈЕ 

Када је ујуну 1942. годнне формираи III иролетерска 
саниачка бригада на Шћепан-Пол»у, тамо гдје се губн име 
Таре н Пиве и наетаје ријека Дрииа, Милоје је ступио у 
њен 4. батаљон. Постао је борац 2. чете. У тој чети је ос-
тао до октобра, када га је Штаб 4. батаљона узео за ку-
рира. 

Као и други Беранци, како су нас звали, Милоје је 
прекомандован у III бригаду нз батаљона »Милош Ма-
лишић« Комског НОП одреда. У том батаљону је бно од 
устаничких дана јула 1941. године. Учесник је сви.ч бор-
би, а било их је много. У свакој борби бно је изузетно 
храбар. Истакао се у миогим борбама као што су: Бера-
не, Турјак, Превија, Колашнн, Мојковац, Брадина, Про-
зор. Шујице, Малован. Цинцар планина, Ливно, Мањача, 
Јањ, Јајце, све до планнне Буковика 4. XII 1942. године. 
То су само важнија мјеста, а било је још тешких ратних 
окршаја у којима је учествовао и у свакој је заслужио по-
хвалу. 

Био је растом висок, витак, ва.љан, уредан, тачан и 
хитар у обављању задатака. Замјерали смо му што је »тв-
рдоглав«. Он је знао да је то тачно, али би нам рекао: 
»Нијесам гврдоглав, него сам својевољан, тако ми је го-
ворио мој отац Мирко, а ја му по томе личи.м«, Сложили 
бн се свн они који су познавали његовог оца Мирка, којн 
је био изузетно поштен и храбар човјек, што је доказао 
и у овом партнзанском рату. Мнлоје је бно исто то. Иск-
реност је била његова посебна врлина. Посебно смо га 
вољели због п»егове људскости, скормности и храбростн. 

У јуну, кала је наша бригада логоровала \ селу Ну-
реву, мн, Беранци, договорнли смо се да илемо у IV цр-
иогорску бршалу, јер је тамо наш Комски одред припао. 
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Штаб нашег батаљона није се са тим сложио, али ми смо 
бнли упорни. Онла је лошао кол нас командант Волођа 
п за.мјеник нолитичког комесара Тршо. Бно је то дуг раз-
говор. Остали смо у III бригадн. Тршове ријечи су бнле 
јаче. Био је најпоштованији руководилап у бригадн. Тала 
је Мнлоје укорно нас шго смо »одустали«, јер је он одмах 
рекао ла Не остати ту: »Све је ово иста војска«. 

Брнгада је имала храбрих борада, али Милоје је био 
најхрабрији. Често га је Бранко Пођанин, као његов Ара-
госаван, корио и упозоравао да буде опрезнији, јер греба 
убнти што више непријатељских војника, а не нстурати 
им се на нишан, када се то не мора. 

Милоје је прихватио дужност курира батал.она, али 
је поставио и свој »услов«: када његова 2. чета води бор-
бу, да буде у својој десетини. Бранку је рекао ла сада не 
брине за њега, јер у Штабу ће се »чувати од авиона«, а 
друге опасностн нема. Вујо и Миханло су му говорили да 
добро памти гдје ко погине од Беранаца и да то каже 
када се врати V ВасојевиНе. Мнлоје од^овара: »Све Ну 
ваше жеље испупнтн«. 

Прије погибије на неколико лана партијска Нелија 
Штаба батаљона га је примила у Партију. Одмах је дошао 
до Бранка и осталих Беранаца да им каже да сада више 
није »велико дијете«. Милоје је био среНан што је нрн-
мл>ен у КПЈ. 

Послије боравка у Јајцу у новембру 1942. године, нод 
нритиском Нијемаца, морали смо поНи ка планини Буко-
внк. Тамо смо дочекали јаке њемачке снаге и од 2. до 6. 
децембра водили борбу под најтежим условима: висок 
Снијег, ниска температура, магла и дању и ноНу, па с.чо 
се често мијешали са Ннјемцн.ма. За та четири дана 18 
бораца је погииуло из бригаде, а међу њима и Милоје, са 
комесаром 2. чете Мнлорадом ОбреновиНем из Бијелог 
Пол>а. 

Мнлоје је треНи по реду Беранац који је ногннуо у III 
пролетерској санцачкој бригадн. Прије њега су погинули 
Мнлован ВулетиН Мшио из Горажда н Велнмир НелиН 
Вешо из Пешаца. Остало иас је још 14. На вијест ла је 
Милоје погИиуо, сви смо га најискренијс одбољелн. Није 
се вратио у своју Арагосову н Полицу. гдје јс рођен 1923. 
године. 

Зарија Р. ГУБЕРИНИћ 
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СЈЕћАЊЕ НА ВУКААИНА МАРКОВА КАСТРАТОВИћА 

Један од оннх младих и способних л>уди који су свим 
својим бићем предаио служили Партији и реводуцији, 
жртвујућн за њу и сопствени живот, био је и Вукадин 
Кастратовић Вујо. Оно што је свима остало најдубл>е у 
сећању на Вуја, изузетно веселога младића. високог н 
смећокосог, хитрог, огреситог, јасног и прецизног у изла-
гањима, била је сталоженост и мирноћа, одмерсност н 
озбиљност. По неколико пута знао је да каже: »Полако, 
док одлучнмо, а онда на задатак«. Такав је био и уочи 
рата и у рату. Сви ми, његови саборци, знали смо да је 
V ланпма рата бно опсједнут увјерењем ла јс другима 
теже него њему. Зато је н р у ж а о несебичну помоћ свим 
лруговима било да се иде у патролу, на стражу, у засједу, 
бнло да се носи пушкомитрал>ез... А када бн се на некога 
наљутио, та љутн>а је бнла безазлена. 

У предасима измећу двије борбе и у другим прилн-
кама, често смо са њнм воднли разговоре о нашем крају. 
Разговарало се у пауза.ма измећу лвије битке о Полнци и 
Поличанима, дјетињству и школовању. Он је са пуно л>у-
бавн причао о мајци п сестри, н>нховим жртвама да бн 
га школовале да постане професор или судија. Сјећа.м се 
његових ријечи: »Ја сам мајци и сестри задњнх мјеееци 
нослнје тринаестојулског устанка говорио - хтјеле сте да 
булем ирофесор нли сулија. Е. ја сам сада то обоје: др-
жнм часове из историје борбе за слободу и судим онима 
који служе тућнну«. Многи роћаци су Вукадина одвраћа-
ли од рата и ратовања коме се »неће видјети краја«. »Да 
му је жив отац, не би га нустио«... говорилн су они. 

Тај храбри човјек роћен је 1922. године V Горажду -
Беране (Иванфад). Како је остао без оца, поштено и час-
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мо је жмвмо у сиромаштву, што је бмла честа појава у ма-
шем селу. Бмо је одлмчам ученмк у основиој МЈКОЛИ и ДО-
бар Вак у берамској гнмназнји, гдје га је рат затекао у 
седмом разреду. Члан СКОЈ-а постао је 1939. годнне. Од 
устаничких дана почиње његов борбени пут, његово ре-
волунионарно и војничко доказивање. Био је одважан н 
храбар. Када је 1942. годмме био рањен код Мојковца, не-
з&лијечен се вратио у своју јединицу - I чету Беранског 
батал>она »Милош Малишнћ«. 

Када је јуна 1942. формирана III санџачка пролетер-
ска бригада, у фупи бораца из беранског среза био је и 
Вукадин, који се у првој чети те брш&\е борно као пуш-
комнтраљезац. Поред тога, био је нзабран за члана ба-
т&љонског бироа СКОЈ-а и задужен за теоретски рад у 
њему. Обје дужности је беспријекорно обављао. На ма-
ршу за Босанску крајину учествовао је у сви.м борбама 
које је водила ова бригада за ослобоћење Браднне, Про-
зора, Шуице, Ливна, Мркоњић-Града, Јајца и других мјес-
та н планинскнх подручја на том простору. 

Послнје бнтке на Неретви, иегдје почетком априла 
1943. године, мећу фашистичкнм заробљеннцима било је 
и неколико четника са Полице који су нам донијелн пуно 
вијести о нашим породицама. Тад је Вујо с&знао да су му 
по.лнчки четници ујссеи претходне године запалнли кућу, 
затворили мајку Вуку, а сесфу Јелу посл&ли у ннтерна-
цију. Та тешко примл>ена истина није га поколеб&\а. Бпо 
је јединац. 

Четрдссет треће голине, крајем марта, Вукадина, већ 
изфаћеног комунисту, храброг борца и омиљеног друта, 
ноставише за политичког делегата првог вода у првој 
чети. На тој дужности био је и к&\ је учествовао у вели-
ки.м биткама на Неретви и Сутјесци - на којој је и поги-
нуо 13. јуна око десет часова, недалеко од салашн.ег спо-
меника. Са њим је погимуо и његов нераздвојни друг 
Бранко Поћаннн, прсдратнн комуниста и нзузетан јунак. 
Отишла су још двојица примјерпнх комуннста и пролете-
ра из масе Бераиаца у Трећој про.летерској санџачкој 
бригади. 

Зарија ПБЕРИНИћ 
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МИЉЕНИК ЈЕ ОСТАО НА СУГЈЕСЦИ 

Милан Несторовнћ нз Велнке Жупе, шеснаестого-
дишњн митраљезац 3. пролетерске, син јединац и миље-
ник својих пет сестара - остао је на вечној стражи сло-
боде у Долини хероја. 

Роћен је 1925. годнне. Основну школу завршио је у 
Виницкој, ту у својој родној Великој Жупи. Одмах је при-
ступио НОП-у. Негде краје.м октобра илн почетком но-
вембра 1941. године, Лушан Томашевић Гшрко, са шест 
омладинаца, мећу којима сам бно ја и Милан, дошао је 
у Милешевску чегу, која се тада налазила на десној 
страни Ли.ма. Дошлн смо до Лима. Чамца којнм је треба-
ло да сс нребацимо у Ивање није било. Четнички омла-
динци склонили су га иснод козичких кућа. Због тога 
с.мо се морали вратити кућама и наставнти са радо.м у 
позадини, али опрезније. 

У нерноду повлачења партизанскнх јсдиница из Ср-
бнје преко Лима, неки омладннци, међу њнма и Милан, 
бнли су ангажованн у обезбећењу прелаза, прнхватању н 
преношењу рањених партнзана од газа иа Лиму ло Ка.ме-
не Горе. Пошто смо обавилн постављене задатке у поза-
динн, нас десет другова смо сс договорили да поћемо у 
јединнцу. 

Скоро месец дана ировелн смо са борцима нз Србије 
на тернторији Камене Горе и Бабина. Са њима смо имали 
н прво борбено крштење. Тек нешто каеније стигли смо 
у село Челебић и ушли у састав Милешевске чете. За 
кратко време били смо при.мљенн у организацију СКОЈ-а. 
Милан се почео пстицатн још у првим акцијама. Био је 
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борбен и смео. Увек се лобровољно јавл>ао за извршава-
ње и најтежих залатака. На кратким предасима и одмо-
рима нашу пажњу је пленио својом веселошћу н досет-
кама. Зато је врло брзо освојио симпатије бораца и пре-
тпостављеннх. За његову храброст одато му је признање 
тиме што му је поверено место пушкомитраљесца. У то 
време то оружје су добијали само храбрн скојевци и чла-
нови Партнје, најбољн стрелци и лисцннлинованн борцн. 
Посебно су ми оста\н у сећању последгћи данн Мнлана 
Несторовића. Јун 1943. Наш 2. батал>он био је у заштит-
ннцн на источним падинама Дурмитора. Ратна ситуаиија 
безизлазна. Милан Несторовић, Мнрко Бероња, као пуш-
комитраљесци, н ја бнли смо најистуренији и остали смо 
да штитнмо одступницу нашег батаљона. Ту смо билн 
одсечени од наших јединица, јер јс непрнјатељ био заоб-
ншао с обе стране Дурмитора. С тешком муком савлала-
ли смо тај терен после једног дана напорног хода. Стнгли 
смо нашу једнницу у кањону Пиве. 

Поново смо са пушкомитраљесцима морали напред, 
јер је требало што пре да се избије на Вучево. У кањону 
Пиве непрнјатељ је цео дан тукао аргиљернјом и авнјаци-
јом наше јединице. Ужурбано смо се пели стрминама 
које воде на Вучево. Уморнн, неиспаванн и гладни, кре-
га\и смо се споро. Негде на половини нута од Пиве ка 
Вучеву наишли смо на Живка Ма\ешића. Луго га иисмо 
виђали. Лежао је поред букве са штакама поред себе. 
Очи му се оросише сузама и он нама показа на леву 
ногу, која је бнла одсечена изнад колена Где је изгубио 
ногу и како - ннсмо га пита\и. Таква је била ситуација 
А Живко је хтео да жпви. Стиснуо је зубе и сам се прн-
днгао. Хтелн смо да му помогнемо, бар корак-два, а\и 
чусмо оштру наредбу: »На Вучсво, на Вучево«! Трчнмо 
заднхано, спотичемо се и устајемо. И Мнлан ми одмаче. 
Зар би неко могао пре пушкомитраљесца Милана на Ву-
чево? 

Тако је било и 13. јуна у пробоју на Сутјесци. Нела-
леко од нас чују се јуриши Пете црногорске бригаде. 
Авнјација је изнад нас. Смењују се у таласима - једни од-
лазе други долазе. Једна бомба паде у Милановој близн-
ни. Чух његов јаук. Од таме не виднм ништа Погрчах 
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тамо где је он бно, али га више ту нема. Скотрљао се низ 
стрмину и зауставио за једннм жбуном. Прилазим му и 
придижем га. Питам да ли је рањен. Показује погу. Парче 
бомбе одсекло му је чланак леве ноге. Сагао сам се и по-
гледао - било је страшно: иога се држала само на кожи. 
Позивам болничарку и она притрчава. Хитно је почела 
да га превија. Одсекла је кожу на којој се стопало држа-
ло. Он шкргуће зубима и понекад јаукне. Боловн су ненз-
држљиви. Са положаја јављају: Немци поново јуришају. 
Прнтрчавам пушкомитраљезу. Све су снаге усмерене да 
се тај напад заустави. Отвара.м ватру, а\н сав дрхтнм, Мн-
лан ми не силази с ума. Неко је иритрчао и залегао поред 
његовог митраљеза. Немци ни корака не могу наиред. V 
кратком предаху поново притрчавам Милану. Рана је 
уредно превпјена. Он лежи у једном пристранку, норед 
њега је болничарка, умива га и храбри. Седам поред 
њега. Милујем га и љубим, а очн ми пуне суза. Зар да се 
овде растанемо? Зна.м да су минути нашег растанка одб-
ројанн. Рањенике брзо склањају са положаја. Дошли су 
и по њега. Прндржавам га и он стоји на јелној нози. Но-
сила нема и немогуће нх је добити. Саган>ем се и став.љам 
га на лећа. Носнм га ка реци одакле смо и дошли. Одма-
као сам једно стотинак метара. Тежак је, или сам ја су-
више слаб, и спушгам га да се одморим. Са нама је и бол-
иичарка. Боловн су све јачи. Куда с њим? Носим га, а 
знам да немам куд ла га носим, једино у смрт. 

Стазом, јашући на коњу, наилази Мирко Буковић. Он 
је увек у рату имао коња, јер се, због хроме ноге, тешко 
кретао. Пита ме ко је тај рањеник и о каквој се ранн 
радн. Кажем му. Он сјаха са коња н рече ми да ставим 
рањеннка, а он продужн пешке хра.мајући. Тај гест ме 
још внше потресао. Сви покушавамо да спасемо нашег 
Милана. 

Узимам коња за узду и полазим ка реци у Централну 
болницу. Само што сам кренуо кад ме неко зовну да се 
одмах јавим команданту. Морам на положај. Застао сам 
за моменат и мислим се шта да ралим. Окреиух се и по-
гледах Милана, а он са мене не скнда поглед. Нарећење 
морам извршити. То види и болничарка, на прилази и уз-
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има узду из мцјих руку. Милан из свег гласа повпка: 
»Јаој, Војко, брате, куд ћу без тебе!« Заплакасмо обојида. 
Он се сагнње са коња и грли ме. Болничарка вуче за узду 
и коњ креће. Једва отпусти руке од мене и оде непрес-
тано гледајући назад. 

Остао сам скамењен гледајућн за њим. Витко младо 
растнње постепено је заклањало наше погледе, полако и 
болно. Да је бар да ми се изгуби из очију одједном, да 
пресечем рану у грудима која ме тишти. 

Завршио је свој млади жнвот у Централној болнини, 
са хиљадама рањеника. Другачије, чини ми се, и није мог-
ло бити: херој је остао у Долнни хероја. 

Војко СТОЈЛЛИНОВНћ 
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ЈЕААН ЖИВОТ И ТРИ РАТА 

Породица бројна, земл>а посна. У неродне годнне 
тешко се н прехраннти. Изван села посла нигде. Село Ти-
хова, никада тихо. Около шума бујна. Жубор поточића п 
лишће чарлнја са ветровнма. Ехо дозивања л>уди и чоба-
на разлеже се околином н долнном Чехотнне. Ваздух 
прознраи, чинн се унедоглед, вода бнсгра као стакло. 
Омладина као да из горе стасава. Момцн и левојке раз-
вијени, витки, високн. Имаље ма\о за бројну породицу. 
Сиромашн се од годнне до године. 

Селамнаестогодишњн Живко Контић, окретан мла-
днћ н немирна духа. Чуо је, прнча се, неки земл>аци по-
шли у Амернку. Снашао се за пут, преко океана Посла 
доста. Запослио се у руднику. Рад тежак. У мислима и 
осећању ста\но је слнка завичаја и нородице. Али, сад је 
ту, мора се, нешто ће и зарадити. Онда, видеће како пре-
бродити своју брнгу. 

Пар година је прошло. Чује, и пнше се, о рату на 
Ба\кану. Србија н Црна Гора заједно ратују. Осећање да 
мора бити са својн.ма, бранити своју земљу, понело га је 
као бура. Кренуо је преко Океана награг, у своју земљу. 
Одмах се нашао у црногорској војсци. Храбар и снала-
жл>ив, брзо је запажен. Постао је водннк. Тако је војску 
олслужио у рату, од борца до командира вода. 

Тек се балкански рат окончао, а почео је још страш-
нији. Жнвко Контић је распорећен у црногорско-санцач-
ку војску, за команлнра четс, на фронту и источној Бос-
нн. А онда жестоке и непрекидне борбе око Арине, 
Вишеграла, Ужица. Мојковца. Тешко се одолевало, уз 
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вслике жртве, надмоћиијим снагама непријатеља. Српска 
војска се повлачи нреко Албаније. Црногорска остаје у 
Цриој Гори. 

»Интерниран сам у Маћарску« - причао је Жнвко. 
Пропашћу Аустро-Угарске вратио се кући. Пензионисан 
је V чину п о т п о р у ч н и к а . И опет у своју Тихову. 

Непгго боље се жнвело. Али, деца расту: Вндоје н 
Милан, ћацн у гимназији V Пљевљима. Пристигли н сн-
новци: Радош, Л>убо, Радоје. И онн су нзузев Радоја већ 
ћаци гнмиазије. А једно имање, толика чељад. »Нема опс-
танка ту за све« - резоновао је Жнвко. Забрињавао га 
Милан. Добар ћак, а истерали га из петог разреда. После 
две године истераше га и из Vжичке гимназије. Морао је 
у Котор. Тамо је матурирао. 

Знао је Жнвко да се Милан бунн против »режим-
ских« професора, говори »свашта« н иротив режима. 
»Нису бољи Видоје и сиповцн. Друже се са неким бун-
товннм студентима« - страховао је Жнвко да неће за-
вршитн школу и студије. У селу н околним селима нешто 
»ћућоре« са омладином, организују нека села. Живко је 
слутио шга оно смерају, говоре и о фашнз.му. Знао је да 
је то нова опасност и за Југославију, шнрила се Евроиа, 
Страховао је за дјецу. 

* 

Године 1941. чим су се појавиле прве иартнзанске 
групе Живко се, са својим синовнма н снновцима, нашао 
с њима заједно. Неки су већ били чланови КПЈ и СКОЈ-а. 
Патриотска свест н љубав према слободи своје земље, н 
овог пута, Живка Контића везује за народноослободи-
лачку борбу. Педесет година живота, а улази н у трећи 
рат, неизвеснији. Сад је већ »чика Жнвко«, мећу младим 
борцима. Већина није служила ни војску. Као н он и ње-
гова деца, пре сдужења војске, у ратном строју. Осећао 
је и обавезу да буде с њима. Превалио је већ два рата 
преко лећа. Бар неко искуство да им поклони. 

»Као да нам је сућено стално да ратујемо за своју 
слободу. Не можемо дозволитн да нам вечито тућии 
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суди, иек нас и нема« - јасна н једноставиа порука је по-
тнцала из речи Живка Контнћа. 

Са својнм младим друтовима дели све тешкоће, 
учествује у свим борбама. Са Никшићким батал>оном и у 
нападу на Пл>евл>а првог децембра 1941. године. Сугестије 
да не може у борбеном строју нздржатн са м\адима на-
поре није прнхватио. Није се одвајао од борбених редова 
својих другова. 

Почетком јуна 1942. године Живко Контић је у стро-
ју 2. батал>она, при фор.мнрању Треће пролетерске (са-
нџачке) бригаде, на Шћепан-Пол>у, са снновцима: Ра-
дошем, Л>убом, Радоје.м и синовицом Анћом. Син Вндоје 
враћен је у герилу, на терен Пл>евал>ског среза, ио днрек-
тивн. Олвајање од сина Жнвку је тешко пало. 

Боравак у околини Фоче тешко се подпосно. Не 
само због борбених акција. Теже је било без хлеба и 
соли. Парче меса и неслана топла вода уместо супе. При 
покрету као да и зглобови зашкрипе. »Недостаје јода у 
организму, децо« - објашњавао је чика-Живко. Многи 
борци нису ни знали шта му то значн. У тим дани.ма ло-
бро је долазила трава срнјемуша: освежн организам, за-
вара глад. Чнка Жнвко је то све неприметно полносио са 
својим младим борпима. 

* 

На маршу пролетерских бригада у занадну Босну, 
Живко учествује у свим борбама са својим батал>оном: у 
нападу на Прозор, Купрес, Шујицу, Ливно, затим око Мр-
коњић-Града. V тим борбеним дејствима 2. батал>он је 
имао преко 20 погинулих и рањених бораца н руководи-
лаца. Од свнх недаћа Живку Контићу је то најтеже па-
дало. Радно је на обучавању борана у руковању оружјем, 
објашњавао како се наступа, како одступа, од заклона до 
заклона - пребацивање. Млали борци су и то схватнлн 
као шалшву збил>у. Таква је младост. Питали би: то на-
ступање му доће оно јуриш«, а одступање оно »бежање 
с брда на брдо«. Настао би и смех. Насмешио би се и 
чика Живко. 
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Волели су ла га слушају и глелају како практично 
пешто из обуке показује. Користио је и партизанска нова 
борбена искуства. С болом је нричао како му је погинуо 
син Милан марта 1942. године. Био је ран>ен. Није могао 
ла се креће. Сустигли су их Ита.\ијани и четници. По-
трошно је сву муницију онако рањен. Бо.мбу је активирао 
за себе. Ннје хтео жив у руке нздајица. Слнчно је погн-
нуло неколико другова при оступању нз Купреса. Нису 
моглн избећи кишу куршума на брисаном простору. Није 
знао да ли је жив син Вндоје. Чика Живку су, у једно.м 
моменту, засузиле очи. 

Прешао је чика-Живко са својим друговима и Врбас 
и централну Босну. Подносно све напоре и тешкоће око 
Скендер-Вакуфа, Котор-Варошн. И опет назад преко Вр-
баса, Мркоњнћ-Града, Гламоча, Малована. Борбе око 
Прозора, Ра.ме, Неретве, преко Прења ка Калиновнку-у 
четвртој офанзиви. 

Приближавачи смо се Дриии и Сутјесци, одакле смо 
кренули у занахну Босну. Болно се Жнвко присећао да 
у строју његових бораца не.ма више ни Радоша, синовца, 
заменика ко.месара - чете. Тешко је рањен у жестоким 
борба.ма са Немцима на Црно.м Врху изнад Прозора. У 
болници добио тифус и иегде умро (марта 1943. г.). Ннје 
ту синовица Анћа. V борбама око Котор-Вароша је погп-
нула (јануара 1943. г.). Сећао се те неустрашиве младе де-
војке. Увек се јављала у групу бомбаша. Ту је са њим још 
са.мо Л>убо. Радоје је тада био у 5. батаљону Брш аде, за-
меник комесара чете. Скоро су се срели. 

Нико није знао колико је чика Жнвко то све болно 
подносио. Залржавао је то у себи, лруге да не оптерећује 
својнм бригама. Рат и страдања ионако су велика невол>а 
за све. Борба за слободу са\а је највећа брнга, уз огромне 
тешкоће. То су била размишл>ања старог ратника. 

Жестоке борбе водила је бригаха при преласку Дрн-
не, са четничким и нта\ијанским снагама, јужно од Фоче 
и поново на Челебићи.ма, надомак Живкова родног краја 
и многнх бораца бриг&\е. У њеннм редовима сада су, у 
заједничкој борбн: Далматинцн, Крајншници и други. Де-
лили су радост са својим Санцаклијама, као да долазе у 
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свој родни крај. Већ на Челебићнма Жнвко је сазнао да 
му је син Видоје жнв и здрав. Бно је срећан. И тужан 
што је доста младих другова остало на попришту Босне. 

* 

Убрзо је почела пета непрмјатељска офанзива Жив-
ко је мећу својим борцима, у борбама у околини Пл>е-
ваља, Таре, Дурмитора, Пиве, Вучева н Сутјеске. Опет та 
С\тјеска н вратоломни предели, а снажне немачке снаге 
одасвуд. Од ближих ролбине с којима је кренуо у Босиу 
у борбеном строју још само Л>убо. И Радоје је погинуо 
на Мијанловнци код Пљеваља, пре почетка пете офанзи-
ве (9. маја, касннје проглашен за народног хероја). 

Живко је преживео н Сугјеску. Након ослобоћен>а 
П.\>ева\>а (19. новембра 1943. године) као угледан н по-
штован човек у свом крају, нсцрнл>ен, већ у годинама ан-
гажован је на терену за организацију и развој народннх 
одбора, нове народне власти. Његов снн Видоје у то вре-
ме био је секретар Среског комитета СКОЈ-а н члан Срес-
ког комитета КПЈ (касннје комесар, 2. брнгаде КНОЈ-а 
формиране почетком 1945. год.). 

Почетком 1944. године Живко Контнћ је нзабран за 
председника општнне Хоћевина, срез н,\>ева.\>скн. На том 
терену на\азила се 4. санџачка брнгада, Команда места у 
Мафаку и посална чета од младих бораца н стариј!« 
л>уди. 

У долини Лима, од Бијелог Поља до Прибоја, воћене 
су скоро непрекидне борбе са јаким немачким снагама, 
четницима и муслиманском милицијом. И 4. бригада је 
ангажована у нравцу Прибоја. На терену остала је само 
Команда места са посадном четом. 

Четннчке јединице, у околини Пл>евал>а, преко својих 
шпијуна, биле су обавештене о томе. Зима је била оштра, 
снег висок и преко метра у том крају. То су четници ко-
ристили ради изненаћења. Живко је у Хоћевини сазнао 
за покрет четника. Предвече је пожурио да обавести Ко-
манду места. Тешко се пробијао планинскнм путем и 
кроз велики снег. Неке четничке јединице су всћ присти-
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зале у близину Команде места. Жнвко је упао у њихову 
заседу, заробиле су га. 

Бројне четничке снаге опколиле су Команлу места у 
Мељаку н посадну јединицу. V жестокој борби погинуло 
је неколико бораца. Ман>а фупа се пробнла. Око 40 је за-
робљено. Четници су ликовалн. Заробл>ене партизане, 
међу њи.ма и Живка Контиђа, четници су спровели у 
село Л>уће, у блнзинн Пл>евал>а. За лве-фи ноћи, повеза-
не у фупама су стрељали. Само двојица су, једне ноћи, 
успела нобећн, Славко Вранеш и Ралош Цвијевић. 

Један живот и три рата. При крају трећег, борећи се 
за слободу своје земл>е, сфалао је и чика Жпвко од нз-
дајннка свога народа. Тако је завршио н Л>убо Контић, 
као опуномоћеннк Озне за срез. Убила га је четничка 
банда (1947. год.). Свн Контићн-младићн н Лнћа из строја 
Треће пролетерске бригале, са својим чика Жнвком, ос-
та\и су на разним иоирнштима борбе за слободу. Прежи-
вео је само Видоје (пуковник ЈНА у пензији). 

Мчрко ВРАНЕШ 
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НИЈЕ УЗАЛУЛ ЖИВЈЕЛА 

(Сјећање на МИЛИЦУ ЖУРИН) 

V освит зоре 6. јануара 1944. године кркља.ло је на 
Каменој Гори. Док смо се повлачили, четници раинше 
Луку Чуровића. Вратио сам се да га извуче.м, али га у 
моме наручју дотукоше митрал>еским рафалом. Тим ра-
фалом раннше и мене. Крај нијесам познавао, али сам 
знао ла што прије морам наћи своје. Загазих у дубок снн-
јег. Пртио сам и ћутао, сноро одмицао, воћен више нн-
стннктом него разумом. 

V Стрмећици ме чекао Радомир Ракочевнћ, замјеник 
команданта 4. батал>она. Освнјетлио је сат упал>аче.м. 
Рече да је два по поноћи. До Козице има још два сата, 
а ја већ дуго пјешачнм и снага ми је на измаку. Сјећам 
се да сам при у.ласку у неку собу нзгубио тле под ногама. 
Све поче да се окреће око мене и полако нестаје из моје 
свијестн. 

Кад сам лошао себн, прн.мијетих да поред мене лежи 
тешко рањена Милица Журић, са још шест рањених дру-
гова. - Шта је, Мали, рћо једна, је ли рана тешка? - са 
муко.м проговара Милица. Вндјело се да једва говори, за-
право уста отвара, а глас се једва чује. 

Придази крупан партизан, права људескара, коса си-
једа, поцрнио у лицу, са очаје.м и безнаћем у изразу. Од-
мах се сјетих да је то њен отац Спасоје. Из џепа извуче 
жуто-смежурану јабучицу, мало већу ол ораха, и додаде 
је Милици, не гледајућн јој у очи. - Мицо, сине, овлажи 
уста-. - Подијели је на пола, ионако не могу да једем, алн 
хоћу да овлажим уста - рече Милнца и другу половину 
јабуке гурну у моју руку. 
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Глелам то блиједо и племеиито лице, па ми се оте уз-
лах. Прекјуче је нграла коло. внтка н граннозна, љепша 
од виле. Имао сам утисак да земљу не додирује него леп-
рша у ваздуху. Бнла је љепотица. 

Ређају се сјеђан>а и успомене. Дивно сам јој се пре-
кјуче кад је као тигрица излетјела на брдашце и стала 
поред тешког митрал.еза којн је просипао рафа\ за рафа-
лом. Била је у талијанској уннформн са ознакама нарти-
занског официра-комесара чете. Наоружана, лијепа н 
витка показива\а је нешто у правцу непријатеља. Рањена 
је у тренутку кад је видјела да је раљен пушкомитраље-
зац из 2. чете и потрча\а ка њему, нреко брисаног про-
стора, који је засипала кнша куршума и граната. 

Тешко рањеног друга поче да иревија, али он отворн 
очи и промрмља: »Иди, Милице, мени помоћн нема, спа-
савај себе«. Из уста му је цурила крв, помијешана са пл>у-
вачком. Милица је покушала да га окрене и извуче, а \и 
у том тренутку, на само један корак од ње и рањеннка, 
експлодирала мина од бацача. Из дима и снијега појављу-
ју се њихове снлуете и мали кратер. 

Милица је покушала да устане лржеђн се десном ру-
ком за груди. Гласно је викнула: »Гадови«, посриула н 
пала у снијег. Рана је била тешка, али Љепосава Кујовнђ 
каже да ђе се извуђи ако је брзо пренесу до болнице. 
Непријатељ је тукао све жешће н нзбацио нз строја Ра-
домана Булатовића. Ралнвоја Бошковића, Брћа Бошкови-
ћа, Драга Ракочевића, а Лука је погинуо. Рањен је у главу 
н Радо.мир Ракочевић, али њега ннко ннје могао нагово-
рити да наиустн положај. 

Око носила склепаних на брзину од врљика окупила 
се маса бораца да би видјели како је Мнлнца. Батаљон се 
повукао и носио рањенике са собом. Формиран је кара-
ван рањеника на коњима и саоницама. Са нама је Божана 
Ракочевић, која нас обнлази н храбри. Пут тежак и вр-
летан, коњи се спотнчу и саонице хоће да се нреврну, 
али су пратиоци пажљиви и будни. Послије дугог пута 
стижемо у Вранеш. Поред пртине, један човјек, тек раз-
вршио иодину сијена, прнпрема вечеру за стоку. Кад нас 
угледа, застаде па повпка: »Срећне вам ране, јунаци«. То 
је био отац Јанка Микића Човјек скочи са сијена и за-
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моли да га сачекамо док за рањенике донесе мало спра 
н млијека да се окријепимо. Са мраком стигосмо у Лијес-
ку, гдје нас дочека Добрила Мнрковић н бригадни саин-
тет. Прн.мисмо нњекније н заспасмо мнриим сном. Ујутру 
се упутнсмо према Стожеру. Внсоко планинско село у 
чијој је школи смјештена дивизијска болннца Примица-
ли смо се селу кад се на челу колоне чуо јаук од којег 
је колона стача. Спасоје је дотрчао до Миличнних саони-
ца и ухватио је за руку, али она је била мргва. Спасоје 
се исправи, а из крајичка ока набубри суза и грч му за-
хвати цијело лице. Његово измучено лице нзазнвало је 
дубоко поштовање. Велики идеали траже велике жртве. 
Ол Спасоја и превнше. На Сутјесци му је погинула суп-
руга Стана, десетогодишњн син Шујо и седмогодишња 
кћи Рада, а сада оде и Милнца Остао му је, од четворо 
лјеце, само син Душан, политичкн комесар чеге. Касније 
ће и он погинути од енглеских бомби, које су забуном ба-
чене на Бијело Пол>е. 

Милнца је била изузетан политички радник. У свему 
је служила за примјер. Њене рнјече се никада нијесу раз-
ликова\е од дјела. У свакој акцијн њене чете бнла је у 
истуреним одјељењима и мећу добровољцима. Код бора-
ца је цијенила човјечност и храброст и за такве л>уде се 
за\ага\а и у тешким прнликама им иајвише помшала. 
Непрекидно је учила, сирема\а прелаван>а н разговоре са 
људима. Увијек је зна\а да одвоји важно од ман>е важ-
ног, да развије осјећај одговорностн и дисциплине код 
потчињеннх. Посебну пажњу је поклањала оннм што за-
остају и што кваре успјех чете. На четним конференцн-
јама је такве л>уле са посебиом умјешношћу излагала 
кригици без понижаван>а н срамоћења. Видјело се да 
жалн што су такви и да хоће да им помогне да буду при-
мјерни. Резултати иијесу изостали, јер је на њеној страни 
била цијела чета. Л>уди су једаи другог помагали и ције-
нили. У вријеме њене погибије у чети није било неорга-
низованих, сви су били чланови КПЈ, кандилати или чла-
нови СКОЈ-а. То је највећи резултат њеног рада. 

Милица ннје узалуд живјела. 

Лраго РЛКОЧЕВИћ 

436 



СЕћЛЊЕ НА МИХАЈИЛА ТОМАШЕВИћА 

Мнхајило Томашевић, сиромашнн сељак из Дренове, 
отац троје дјеце, на зов Партије 1941. годгае, без колеба-
ња се определио за НОБ и ступно у Милешевску чету. У 
саставу 3. батаљона 3. пролетерске бригале одступио је 
за Крајину. Био је добар борац, изврстан друг, а учест-
вовао је V свим борбама које је волила 3. пролетерска 
бригада. Јула 1942. године у борбама око Прозора био је 
тешко рањен у леву руку, која му је касније ампутираиа 
до рамена. 

После битке на Сутјесци није усиео да се пробије са 
главннном за Босну, већ је био приморан, као н многи 
другови из наше брпгаде, да се врати у Санџак. Проби-
јајући се скоро месец дана преко територије коју је неп-
рнјател. контролисао стигао је половином јула 1943. голи-
не у своју Дрепову. Надао се да ће се у свом селу одмо-
ритн, залечити сломљену руку нз које је још цурио гној, 
а после, када му се за то укаже прнлнка, прнкључитн не-
кој партизанској јединици. За Михајилов долазак убрзо 
су сазнали четницн и органнзовали за њим потеру. После 
извесног времена неко га је проказао четницима. Онн су 
га огжолили у шу.ми близу куће и ухватили. Тако су се 
његова надања да ће једнога дана ионово отићи у парти-
зане, ла ће се наћи са лрутови.ма и наставити започету 
борбу, заувек угасила. 

После хватан>а четницн су га повелн на збор који су 
организовам) у Дреновској школн. Кала су га увели у 
с&лу ижоле, поједиии људи из Дренове, пначе роднтељн 
неких партизана п симпатизера НОП-а (који су под пре-
тњом морали да доћу на тај збор), позвали су га да седне 
кол њих на шта је он пркосно одговорио - »Нећу в&\а, 
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него хоћу да седнем овде да ме свн виде« - и сео је на-
сред сале. Након дужег малтретирања, псовки и врећања 
на иачин какав је са.мо њима бно својствен, четници су 
захтевали од њега да им »реферише« о читавом току бнт-
ке на Сутјесци. Он је то одбно и рекао: »У ово.м рату мо-
рају победити ко.мунисти, јер се једино они боре за на-
родна права, а вас четннке који сте уз окупатора народ 
ће осудити«. Показујући четннцима своју рањену руку, 
додао је да су њега ранили окупаторскн војннци у борби 
и да ннје у таквој ситуацији да га они (четннци) не би 
сада овде гледали. На питање четника где ће када оздра-
ви, иркосно је одговорио: »Зна се, више волим часно и 
поштено погннутн за свој народ, него ићи у ваше редо-
ве«. На крају су од њега захтевали да им пева четничке 
несме, што је он одбио нзговарајућн се »да није певач и 
да не зна њихове песме«. 

Вилсвши у Михајнлу прекаљеног пролетера н човека 
кога не могу сломнтн п придобити за себе, четпици га 
пуштају да иде кући са напоменом да се ннкуда не 
удаљава и да се сваког дана јавља њиховим властима. 
Сутрадан, 14. августа 1943. годнне, четницн из Косатнце 
су дошлн по Мпхајнла, свсза\и га и повели у Златар, где 
је нстога дана изнад Врањачког пол>а убијен са два хнца 
из нушке. Пре убнства био је подвргнут зверско.м муче-
њу. Обесили су га за ноге, па\или му косу на главн, ис-
теза\и језик и чупали бркове. Његови пое.мртни остацн 
пронаћени су тек после неколико дана и сахрањени на 
Дреновско.м гробљу. 

Тако је, после скоро лве године проведене у борби 
против окупатора п његових помагача, погниуо Мнхајило 
Томашевић од срамне руке домаћих издајника. Није до-
чекао толико же.љену слободу за коју се храбро и пред-
ано борио и која је била његова визија бољег сутра. Пре-
каљени ратник из многих битака херојски н достојанстве-
но се држао пред омраженим непрнјател.ем до послед-
њег часа, одневши тако своју највећу победу. 

Пншући ово кратко сећање на Михајила Томашеви-
ћа, желим да се бар једним малим делом одужим другу 
и саборцу, чија личносг свакако заслужује да се о њему 
знатно више каже. 

Ми.1ансо РАЈИћ 
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ПОГИБИЈЛ КОМАНААНТА 2. БАТА/)МНА 
САВА ЦВИЈОВИЕА 

Једанаестог апрнла 1944. годнне, Немци, четници, 
муслнманска милиција н неднћевци су из правца Пље-
вља, Пријепоља, Сјенице и Рожаја предузели офаизиву на 
ослобоћену територију Санџака, измећу Лима и Таре. 
Тада су, после жестоких н вишедневних борби, снаге 37. 
дивизије, које су браииле слободну територију, биле ири-
моране да се повуку на леву обалу Таре. Како снаге 37. 
дивизије нису биле довољне за одбацивање непријатеља, 
Штаб II кориуса је нзвршно ново груписање снага. Након 
краћег одмора и попуне јединица муиицијом, II корпус 
(37. дивизија н делови 3. дивизије), -23/24. априла, из-
вршио је противнапад на непријатељски фроит код Мој-
ковца, разбио непријатеља н наставно гоњење у правцу 
Бијелог Поља, Пријепоља н Пљеваља. 

V тим дејствима Трећа пролетерска санџачка брнга-
да имала је значајну улогу. Она је после гродневннх неп-
рекндних и тешкнх борбн 26. априла избила у рејон Ков-
рена и Граба. Тога дана, 2. батаљон Треће брнгаде насту-
пао је према селу Биоковцу. Намера је била да се ту ба-
тал>он заустави и одмори. Лан је био облачан, са кишом 
и измаглицом, са смањеном видљивошћу, а борцИ изну-
рени и уморни једва су чекали одмор. Мећутим, нико 
није при.метио да се у том селу налазе Не.мци и мусли-
манска милиција. Када се батаљон приближно селу око 
15 часова, настала је нова ситуација. Били с.мо изненаће-
ни и ми и непријатељ. V тим околностима командант 2. 
батаљона Саво Цвијовић се добро снашао. Брзо је из по-
крета развио батаљон н муњевито напао непрнјатеља. Из-
ненаћени и збутвени Немци и муслиманска милиција брзо 
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су се понукли из села, алн ннсу отншли далеко. На Граб-
ском Брду, одмах нзнад Биоковца, организовалн су одб-
раиу на брзу руку. Други батал>он није стао. Продужен 
је наиад на Грабско Брдо и после два сата жестоке борбе 
непријател. је одступио у правцу Биова Гроба. 

Према гадашљим процеиа.ма, које су се касније потв-
рдиле као тачне, непријатељске сиаге биле су јачине око 
150 припадника муслнманске милиције и Немаца Они су 
били добро наоружани и у односу на наш батаљон нма-
ли ватре^гу надмоћност. То им није било довољно да нас 
зауставе. Наш батаљон је енергичним дејством успео да 
их протера и нанесе им велике губитке. У тој борби неп-
ријатељ је нмао 21 мртвог, 16 рањених, а 1 Немац био је 
заробљен. Ту је погинуо и злогласни ко.мандант мусли-
манске мнлнције Хусеин Ровчаннн. 

Наши губици су били гакође тешкн. Погинуо је ко-
мандант Другог батаљона Саво Цвнјовнћ, који је пре два 
месеца завршно виши војнн курс при штабу Другог 
Ударног корпуса. Погинуо нам је и заменик команднра 
чете Душан Јеловац, првоборац из мељачког краја. Осим 
тога, ј о 1 н три борца из батаљона били су рањени. У тој 
борби Друти батаљоп је запленио једаи аутомат, два не-
мачка парабелума, више пушака, пушчаие муниције и 
друге ратне опреме. 

Саво Цвнјовић је погинуо када је у првој борбеној 
линији издавао команде и осматрао борбу. Покосио га је 
непријатељски метак. Тако су гинули руководиоци у на-
шем народноослободилачком рату - увек на челу својих 
јединица. Они су личним примером показивали како се 
храбро н бескомпромисно бори против окупатора и н,е-
гових слугу. Друтачије није ни могло бити. Само тако, 
нако нас је васинтава\а Комунистичка партија, која је ру-
ководила нашом борбом, могли смо, норед оста\ог, побе-
ћивати. 

Саво Цвијовић је роћен 1918. годиие у селу Поблаћу, 
крај Пљеваља. Одрастао је у сиромашној земљорадничкој 
породици у којој се и сам бавио земљорадњом све до 
ступања у пародноослободилачку борбу. Пред рат је од-
служио војни рок у бившој јутословеиској војсци. Као на-
предан омладинац почетком 1942. године опредељује се 
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за народноослободилачки покрет. Амрнла 1942. године 
ступа у Други батаљон Пл>евал>ског партнзаиског олрела. 
Ол мрвих лана борбс ноказао се храбар, олам и снала-
жл>ив боран. Због тога је још у Олреду примљен у СКОЈ. 

Формирањем Треће нролетерске санџачке бригале, 5. 
јуна 1942. године, Саво ступа у њен Пети батаљоп, као 
десетар у 1. четн. Са бригадом је прошао тежак борбени 
пут кроз источну п западиу Босну, Цриу Гору и Санџак, 
борећп се храбро н бескомпромисно. Кроз борбу је са-
зревао војннчки н политички. V свим прилнкама истицао 
се храброшћу, скромношћу, лругарством и људским од-
носом пре.ма борцима. Већ краје.м 1942. голине постао јс 
члан КПЈ. Тада му се поверава дужност командира вода. 
У бици на Неретви ко.мандовао је чето.м. Непосредно пре 
почетка пете офанзнве теже је рањен н са Сутјеске се 
као рањеник пробпо у Санџак. 

После излечења, септембра 1943. године поново се 
налази у Трећој пролетерској санџачкој бригалн. Најпре 
је био команднр вода п чете у Аругом батаљону, а од 
марта 1944. голине командовао је Аругим пљеваљским 
батаљоном. На тој дужности, иако кратко вре.ме, својим 
ралом и командовањем стекао је углед и поверење бора-
ца. Они су га ценили и волели, а он им је то узвраћао 
бригом у свим прнликама, а највише у борби. То му је н 
помогло да успешно командује батаљоном н постиже до-
бре резултате у акцнјама. 

Саво Цвијовић ће остатн светао пример борца и ру-
коволиоца у пљеваљско.м крају. Он је за слободу н бољн 
живот свога народа дао највише што је могао - живот. 
Зато је друштвена зајелница трајно обележила дело тог 
храброг борца и руководиоца дајући његово име осмого-
дишњој школи у његовом родно.м Поблаћу. 

Јосчф СТРУИхМи 
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КОМАНМНТ 2. БАТА/ШНА ЛРАГОЈЛО ЧПАЈАК 

После ослобоВења Сарајева 6. априла 1945. године, 
скоро без задржавања наш батаљон је кренуо ка Рајлов-
цу. Док смо ишли у колони кроз сарајевске улице и уз 
песму се веселнли што смо ослободили и овај град, неко 
је кроз прозор са спрата једне зграде бацио у колону 
бомбу од које су тешко рањена два друга. Један од њнх 
бно је мој презимењак Панто Глушчевнћ из Бурћеви-
ћа-Таре, млади бомбаш у бригади. Бомбу су бацили ус-
ташки изроди. 

Једне ноћи добили смо нарећење за покрет и крену-
ли смо у правцу Хан-Ппјеска. Колона се крегала убрза-
ннм маршем и путовали смо скоро целу ноћ. Кал смо 
били преко Романије, наједанпут се изненада зачу мит-
раљески рафал. Сви смо се тргли и брзо сазнали шта се 
догодило. Један наш пушкомнтрал>езац носно је на раме-
ну митраљез »енглезац«. Док га је иремештао с рамена на 
раме, мптраљез је почео да дејствује, од чега су настра-
да\а двојица бораца. Тако смо у освит зоре на једном 
планинском пропланку сахранили двојицу другова. Ко-
мандант батал>она Драгојло Чпајак вео.ма тешко је при-
мио ту жалосну вест. 

После извесног времена 2. батаљон је убрзаним ма-
рше.м пребачен у рејон Калиновика, а затим преко пла-
нине Трескавице у долину Неретве изнал моста. Речено 
нам је да тим кланцем треба да проће огромна четничка 
руља на путу за Санџак и Србију. Наш задатак био је да 
нх ту на Неретви зауставнмо н разбијемо. Ја сам био 
митраљезац. 

Био је леп априлски даи. Топло је у до.лини питоме 
Неретве. V групи са мном била су још четири борца. По-
ложај с.мо заузели рано и чекачи прилично дуго. Нико од 
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нас није нмао сат, па нисмо знали које је доба дана. Било 
је можда око подне када се замула жестока паљба. Чет-
ници су јурншали као лудн. Борцн бата\>она су отвара\и 
жестоку ватру. Палали су четници као сноп.ље. Ннсу се 
обазиралн на масу рањеннка који су као звери и из свег 
гласа викали »Браћо, не остављајге нас!« Под снажним 
притиском наша 2. чета била је принућена на повлачење. 
Том приликом рањен је у ногу једаи борац. Звао се Си-
нан. Успели с.мо да се са рањеним другом повучемо п уз-
мемо други положај иза камених зидина једне спаљене 
куће. 

Из тих зидина прилично дуго смо лавали отпор. Има-
ли смо доста муннције. Сва четничка ватра била је усред-
срећена на камену зидину, па нико од нас није могао да се 
по.макне. Претила нам је опасност да будемо заробљени. 

Ја сам остао у зидини са својнм помоћиико.м Вехби-
јом Бихорцем, родом нз околине Сјенице, храбрим бор-
цем и добрнм другом. Штнтили смо наше другове мит-
раљеском ватро.м и они су успели да се пребаце на по-
ложај позадн нас. 

Тешко је описати како је та руља јуришала. Били су 
надмоћнији. Трпелн су страховите губитке од наше ват-
ре. Ускоро су д р у г о в н из батаљона лотрча\и на узвнше-
ње поврх зиднне, огворнли снажну ватру на четнике и 
тако смо се нас двојица успелн извући. 

Кад смо дошли горе, уг.\еда\н смо забринуте друго-
ве. Мећу њима, на шаторском крилу, лежао је тешко ра-
њен наш командант бага\>она Лрагојло Чпајак. Бпо је ра-
њен с кука на кук. Кад су борци батаљона чули да је ра-
њен командант, незалрживо су нзвршнлн јуриш на чет-
нике, разбили их уз огромне губитке. То је бнла наша ос-
вета за рањеног команданта. 

Борци су на носилима однели рањеног команданта у 
варошнцу Трново. Сутралан смо добнли вест да је Дра-
гојло Чнајак подлегао ранама. Нисмо хтели да поверујемо 
у то, јер с.мо знали да је он био велнки јунак. Мислили 
смо да ће преболетп раиу. Свима нам је било много жао 
и тешко. 

Тако је, ето, након завршетка рата, јуна 1945. године, 
пао један од најхрабријих бораца Милешевског среза 
Драгојло Чпајак. 

Араги М. ГЛУШЧЕВИћ 
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МИЛКО СГАРЧЕВИћ 

По слободарској п борбемој тралицији Мнлко Стар-
чевић се сврстава међу најистакнутије борце пл>еваљског 
краја. Он је био велики патрнота, честит, увек на путу 
борбе за слободу. Родио се 1907. године, у селу Ограће-
ница, на тромеђи између Аустро-Угарске, Турског Цар-
ства и Кнежевине Црне Горе. 

Л>убав према народу, стечена у родитељском дому, 
нрнврженост слободарским и борбеним тралицијама, 
вера у КПЈ, Милка је повела у народноослободилачку 
борбу и револуцију 1941. године. На такво његово опре-
лељење утицали су чланови КПЈ: Велимнр Јакић, Мишо 
Павнћевић, Мнћо Зорић и друп» руководећи комунисти 
у пљеваљском срезу. Тај предратни земљорадник из бо-
гате сељачке, алн честите и угледне породице, и.мао је ве-
лнко људско срце. 

Он се првих устаиичких дана онределио за политику 
КПЈ у борби против фашистичких и домаћих издајника. 
Партија је у њему имада сигурног борца за остваривање 
својих идеја. У припреми н на почетку устанка 1941. го-
лнне, иако та\а још ннје био члан КПЈ, ои се већ био оп-
ределио за њене циљеве и задатке у оружаиој борби. Као 
резервнн подофицир 48. пешадијског иука, прн повратку 
са фронта из Албаније и за време капитулације Југосло-
веиске војске, априла 1941. годнне, доживео је \шоге неп-
рнјатностн н ионпженн! од непријатељских елемената 
Слушао је и одрећена морална охрабрења, глас војника, 
чланова КПЈ, као: »Другови, чувајте оружје, требаће!« Ве-
роватно да му је тај глас допринео да лакше савлада мо-

444. 



Милко Старчевик. Вукола Си.\шћ и Зорка Зиндоаи!I 

ралие трауме и да се истовремено чврсто определи за 
беспоштедну борбу против окупатора и његових слугу. 

На позив КПЈ и под руководством оргаиизатора ус-
таика Велимнра Јакића, Владимира Кнежевића Волоће, 
Мнша Павнћевића, Владнмнра Дамјановића и других, 21. 
јула 1941. годнне, Мнлко учествује у разоружању итали-
јанских карабинијера у жандармернјској сташши у 
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Мељаку н у нападу на рудннк олова н цннка у Шупљој 
Стнјенн. 

ВеН у првнм борбеннм окршајима, он се посебно ис-
тиче одважношНу н храброшНу. Стекао је поверење код 
свнх бораца и код народа Мељака и шире. Поред Прве 
пљева,\5ске партизанске чете (формиране II. октобра), 
крајем октобра 1941. годнне фор.мирана је и Мел>ачка 
чета. За њеног ирвог командира, на скупу бораца, изаб-
ран је Милко СтарчевиН, а за полптичког комесара Ми-
лован РадовиН. У чину једногласног избора Мнлка за ко-
мандира те чете од бораца на њеном састанку дошло је 
до изражаја поверење у његове особине, смнсао за орга-
низовање н руковођење борбеннм дејствима, изузетну 
смелост, храброст и одлучност. Бно је увек нрвн у ју-
ришу, последњи при повлачењу у борби. Имао је брижаи 
однос, подједнако. према сваком борцу чете. 

Милкова опредељеност, смелост, одлучност и храб-
рост, и поред старе мајке, супруге и шесторо малолетне 
деце које је оставио код куНе, инје се могла променити 
и у приликама најтежнх нскушен>а за време рата, када је 
због успона организовања четничких формација крајем 
1941. године и иочетком 1942. долазило и до расцепа у 
тој чети. Он се непоколебљнво н одлучно борно против 
свих нздајника, у борби за остваривање линије КПЈ, чпји 
је члан постао почетком 1942. године. Руководство НОБ-а 
н КПЈ за ил>ева\>ски срез иоверавало му је важне задатке 
које је на најсавеснијн начин извршавао. 

Приликом формиран>а 3. бата\>она Пљеваљског НОП 
одреда, 14. марта 1942. године, Милко је постављен за ко-
мандира 1. чете, на којој је остао до повлачен>а партизан-
ских снага нз Санџака у Босну, концем маја 1942. године. 
На дан формирања 3. пролетерске (санџачке) НОУ бри-
гаде 5. јуна 1942. годнне у селу ШНепан-Поље, Милко је 
постављен на дужност заменнка команданта 2. батаљона 
(пљеваљског) и чдана Војног суда бригаде. Учесник је у 
свим бнткама које је водила ова прослављена бригада. 

Истакао се у борбама на Прозору, Купресу, Ситницн, 
Крупи, Ман>ачи и Лисини, у борбама око МркоњиН-Гра-
да, Јајца, Травника, Котор-Вароши, Челинца, на Макље-
ну, Коњнцу, Неретви, Прењу и Дрини. 
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Док се 2. батаљон после ноћног марша од Солакове 
Куле разместио 9. ју.\а 1942. године у село Хаматлије 
ради краћег одмора и припрема за наиад на усташе у 
Прозору, усташки авион је уочио размештај штаба, 1. 
чете и ннтеидантуре, и том прилико.м извршио бомбар-
довање. Као борац 2. чете, доносећи писмо за штаб ба-
таљоиа, у ходу сам посматрао лет авиона н избацивање 
бомби. Приближио сам се на око десетину метара до 
штаба и 1. чете и угледао Милка како трчи да се заклони 
за већу камену громаду вичући: »Миловане, за мном«. Ус-
пели смо да се заклонимо од парчади авионске бо.мбе. 
Погинули су: Мнрко Пејатовић (комесар батаљона), Радо-
је Рацо Зорнћ (ннтендант), Бранко Војиновић (командир 
1. чете), Васо Симоновнћ (економ чете) н борац Тодор 
Лакетић. Рањено је 10 бораца н руководилаца, мећу ко-
јима: Л>убо Меденица (ко.мандант) н Мишо Павићевић 
(заменнк комесара батаљона). И у том немилом догаћају 
ноказао је ванредне способности да наставн руковоћење 
2. батаљоном и у борбн за Прозор. 

Он се посебно истакао у бнцн на Сутјесци. Пошто се 
нробно на Сутјесци са 5. батаљоном н другим деловима 
јединица 3. пролетерске бригаде, испољио је одлучан 
став да се даље нде у пробој за главним снагама Опера-
тивне групе ВШ НОВ и ПОЈ. Тако је са делом пристиглих 
бораца 3. пролетерске брпгале распорећен у батаљоне 
Друге пролетерске брнгале. Милко је постављеи за ко-
манднра 1. чете 1. батаљона Аруге бригаде. Он је непо-
колебљиво деловао мећу борцима у бици на Сутјесци. 
Свог четрнаестогодншњег, најстаријег, сина Благоја, об-
олелог од тифуса, оставља са болесннцнма и рањеннцима 
у Централној болпици ВШ НОВ и ПОЈ у долнни Сутјеске. 
Он је успео доћи кући, али није преживео. 

Благоје се већ 1941. године актнвно укључно V НОП, 
ностао је члан СКОЈ-а и секретар актива у општини 
Мељак почетком марта 1942. године. 

На седници ВШ НОВ и ПОЈ, одржаној почетком ав-
густа 1943. године, донета је одлука о упућнвању курира 
из 3, 4. н 5. пролетерске бригаде нз Босне у Црну Гору, 
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рали предаје нарећења Ивапу Милутпновићу, члану По-
литбироа ЦК КПЈ и члану ВШ НОВ и ПОЈ, који је носле 
битке на Сутјесци отишао у Црну Гору у вези са дал>нм 
радом руководства НОП-а у Цриој Гори, Саниаку п Бокн. 
Мнлко је са групом бораца н руководилаца 12. августа 
1943. године пошао од железинчке станице Рибница на 
прузн Олово - Завиловићи у Црну Гору и Саниак са 
Жнвком Жижићем и Радо.мнром Медојевнћем из 3. про-
летерске бригаде и борцнма и руководионима из 4. и 5. 
пролетерске црногорске бригаде. Милко је п тај задатак 
успешно извршио. 

Повезао се са штабом 3. пролетерске бригаде у селу 
Крупнце код Пл>еваља н обавестио га о предстојећем 
доласку 2. пролетерске дивнзнје у Саниак н другим зада-
цима. 

После ослобоћен>а П.\>ева.\>а, 22. септембра 1943. го-
дине, као искусан војни и политички руковолилац, Мил-
ко је постављен ча полигичког комесара П,\>ева.\>ско1-

НОП одреда, који је био, са осталнм одредима у Саниаку, 
језфо за формнрање 4. н 5. сапиачке НОУ бригаде и ос-
тачнх јединица. Крајем 1944. године, ностављен је за 
председника Војног суда за Саниак, са седиштем у Новом 
Пазару. На тој дужностн остаје ол априла 1945. голине. 
када је именован за команданта милиције при Мннистар-
ству уиуфашњих послова Црне Горе почетком 1946. го-
дине. Милко је нзабран за судију Окружног суда у Бије-
лом Пол>у, а почетком маја 1947. годпие, по сопственој 
жел>и, у чину мајора, у који је 1944. године уанпрећен, 
вратио се на службу у ЈНА. Све дужностн у командама 
и јединицама Мнлко је уснешно обавл>ао и значајно до-
приносио развоју и изградњн Југословенске народне ар-
мије. 

На Првом заселању Земал>ског аитифашистичко] 
већа народног ослобоћеил Санџака (ЗАВНОС), новембра 
1943. године, Милко је изабран за већника ЗАВНОС-а. 
Био је н народни послаинк Народне скупштине НР Црне 
Горе ло краја 1950. године. За заслуге у рату и миру Мил-
ко је одликован многим ратннм и мирнолопским одлико-
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мањима. Носилац је »Партизанске споменице 1941«. И по-
сле пензионисања у чину потпуковника 1955. голине, 
Милко се бавио активно друштвено-политичким радом у 
Пљевљима и Сарајеву. О Милковом карактеру н привр-
жености Комунистичкој партији, говори и то што је и по-
ред бројне поролице, своје велико и.мање поклонио Зе-
мл>орадничкој задрузи у Мељаку, а да није оставно ии 
парче земље у својини. 

Тешко је повређен 5. септембра 1976. године на 
пешачком прелазу. Седмог септембра иодлегао је повре-
дама у Војној болници у Сарајеву. 

Милован КРВАВАЦ 
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ЈАГОШ МИРКОВИћ 

V срелње имућвој сељачкој породици Јовице Мирко-
вића 1923. године роћен је и одрастао друг Јагош. Ту је 
у својој породици добно прве представе о животу, а на-
јвише о слободи, честитости, људском поштењу и љуба-

ман да помогне друговима којн су теже учили. 
Задојен слободарским духом, ни као дечак није под-

носио неправду. Неправилан однос школских власги пре-
ма поједнним ученицнма посебно му је сметао. У гимна-
зији је подоста сазнао о разним неправдама и експлоата-
цији у ондашњем друштву. Ипак, највише утнцаја на 
њега имала су његова браћа од стрица Владо и Бајо, који 

ви ирема друту н комшијн. 
Још као дете, у основној шко-
ли интересовао се за све. Весе-
ле прнроде, физнчки снажан 
и хнтар, увек је бно спреман 
за разна надметања са својим 
вршњацнма. 

Кошнаант бршаде 
Јагош Мчрковик 

После завршетка основне 
школе, Јагош одлази у пље-
ваљску гимназију и ту наста-
вл>а школовање. У гимназији 
испољава друже.љубивост и 
марљивост. Због тих особнна 
постао је омиљен и цењен од 
својих вршњака. Такав однос 
према н>ему још више је поја-
чало то што је увек био спре-
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су пред рат, као студенти Београдског уннверзнтета, при-
падалн напредном студентском покрету. Због тога и није 
чудно што се већ 1941. године, као наиредан омладннаи, 
Јагош опредељује за народноослободилачкн нокрет. V 
тој години, као омладински активиста, ради у Глисници, 
свом родном селу, на окупљању омладине за предстојеће 
борбе и нзвршава задатке које су му постављали партиј-
ски активисти. 

Јагоша сам познавао још из пл>евал>ске гимназије, 
али наше право познанство и дружење почиње у Трећој 
санџачкој пролетерској бригади. У 1942. годинн, марта 
месеца, Јагош ступа у Аруги батаљон Пљеваљског парти-
занског одреда као борац. Приликом формирања Треће 
пролетерске санџачке брнгаде постаје борац њеног Петог 
бата\>она. Од првих дана ступања у борбу против окупа-
тора и домаћих издајннка, Јагош се истиче храброшћу. 
другарством и иожртвовањем. Својнм ведрим духом, 
увек спреман за шалу и весеље, брзо је стекао поверење 
Партије. V одреду је кандидован за члана КПЈ, а у Трећој 
пролетерској санџачкој бригади 1942. и примљен у члан-
ство Партнје. Као ирекаљеном борцу, који је показивао 
више смисла за командне дужности, поверавају му се 
функције десетара и водника вода, које са успехом оба-
вља. У велнкнм биткама на Неретви и Сутјесци команду-
је водом. На Сутјесци, са већином 5. батаљона, Јагош ус-
пева да се пробије из непрнјатељског обруча и у источ-
ној Босни прнкључи главнини снага НОВ. На планини Ро-
манији, Врховнн штаб је наредио да се свн борци Треће 
пролетерске санџачке бригаде, способнн за борбу, распо-
реде у Аругу пролетерску брнгаду. Тако је у састав ове 
бригаде, у Олову, 24. јуна 1943. године, ступило око 60 
бораца из Санџака, а мећу њима и Јагош. 

У Другој пролетерској бригали, са осталим друговн-
ма, Јагош је остао све до 12. септембра 1943. године. Тада 
је поново прешао у Трећу санџачку пролетерску бригаду. 
И у Аругој пролетерској бригади Јагош је био запажен 
по својој храбрости и другим људским врлинама. У тој 
бригади је и теже рањен. Након излечења постављен је 
на дужност командира вода. 
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Аругом половином 1943. године, у Трећој пролетер-
ској саниачкој брнгадн Јагош врши дужностн водннка 
вода и заменнка командира чете Другог пљеваљског ба-
таљона. Командир чете постаје првом половином 1944. 
године, да бн већ маја месеца био командант Другог пље-
ваљског батаљона. Као комаиднр чете и командант ба-
таљона истицао се не само храброшћу, већ и умешношћу 
у команловању. Са четом, а касније и батаљоном, пости-
зао је видне успехе у борбама и стекао углед храброг и 
способног војног старешине. 

Борнн су у Јагоша и.мали пуно поверење као друга, 
човека и војног старешину. Тиме се и могу објаснити ус-
песи које је са својом једнницом постпзао. Према борцн-
ма, сарадницима н уопште потчињенима имао је прави-
лан однос. Са пуно поштован>а, људскости и разумевања 
прилазио је сваком борцу, а у слободннм часовн.ма увек 
је био спреман да заподене шалу, покрене песму и пове-
де коло. То је чинио и у најтежим ситуацијама, када је 
на застанку или одмору било и најмање услова за то. 

Окгобра 1944. године Јагош је постављен за начелни-
ка игтаба Треће пролетерске санцачке бригале, а у марту 
1945. године постао је командант Треће бригаде. Под ње-
говом командом бригада је учествова\а у ослобоћењу Са-
рајева н уннштењу главне четничке групације Драже Ми-
хаиловића на Зеленгори, Сутјесци и успешно завршнла 
своје последње ратне залатке. 

Након завршетка рата почетком 1946. године, Јагош 
је са осталим командантима бригада 37. дивизије пошао 
на школовање у СССР. После успешно завршеног школо-
вања, половином 1947. године, враћа се V земљу н врши 
разне одговорне дужности у ЈНА. У ЈНА, Јагош је за-
вршио највише војне школе - Вишу војну академију и 
Ратну школу. 

После завршетка Више војне академије дуго је радио 
као наставник у Војној академији. Тај позив је волео и ус-
пешно га обављао. Мећутим, када је завршио Ратну шко-
лу и када је треба\о највише ла ствара, разболео се. Срце 
му је нопустило у 41. години живота. Морао се дуже ле-
чити. Након лечења, због тежине обољења, пензионисан 
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је. Иако нарушеног злрав.ља, Јагош се није могао мирнти 
са тнм да прекине са сваком активношћу. После дужег 
опоравка мислио је ла је поново здрав. Тако се н пона-
шао. Почео се бавити одређеним актнвностима - физнч-
кнм и другим. И баш тала, када се најмање надао, с.мрт 
га је покосила у његовој родној Глисници, у родитељској 
кући. 

Тако је 1976. године завршен Јагошев животни пут. 
Умро је у 53. голнни живота, боран из првог строја Треће 
пролетерске санџачке брнгаде, њен ратни командант и 
јунак нашег народноослободнлачког рата. Успомену на 
Јагоша његови пролетери чуваће док су живи. 

Јосиф СГРУЊАШ 
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ВЕЛИБОР ЉУЈИћ 

Исторнја комуннстнчког покрета V пријепољском 
крају нераскиливо је везана за две личности: Љубишу 
Мнодраговнћа и Велибора Љујића. Дубока је бразда коју 

су они заорали, а прерано.м 
погнбијом Л>убише Миодраго-
вића, сегпембра 1941. године, 
Велибор Љујић постаје стуб 
покрета. 

Определнвши се за кому-
нистичке ндеје још у гимназиј-
ским клупа.ма 1934. године, Ве-
либор је ралничком покрету 
прншао прелано и непоколе-
бл>иво. Као напредни студент, 
са Лзубншом Миодраговићем 
и професором Бранком Ради-
чевиће.м, утрадно је те.чеље 
омладинског и студентског 
покрета у прнјепољском крају. 
Он је зиао да окупи омладн-
ну и да јој удахне револуци-

онарни занос КОЈИ Је, иначе, карактерисао омладински 
покрет у предратној Јутославији. Упорно, стрнљиво и те-
мељнто, без наметљивости и са гвему својственој система-
тичности радно је на шнрен>у ом.\адннског покрета про-
жпмајући га све внше комунистичким идејама. Њему н 
Лаубиши сви су се обраћалн, од њнх тражнли савете, пи-
тали их и спроводили оно што су они предлагали. Тако 
су у периоду од 1937. до почетка рата спортско друштво 
»Полнмље«, читаоница, задружна омладнна бнлн потиуно 
у рукама напредие о.чладнне. 

454. 



Поставши секретар Месног комитета КП у Прије-
пол>у у јесен 1940. године, и свестан да се приближава 
ратни вихор, Велибор руководи убрзаним рало.м на шн-
рењу партијске и скојевске организапије и на стварању 
широког фронта националних снага. Одгојен у иородици 
учитеља и свештеника, иоседовао је дубоко усађена на-
ционална осећања и смисао за праве националне интере-
се. Усмерен тнм вредностнма успоставно је чврсте везе и 
лично пријатељство са најугледнијим личностима, пр-
венствено са прнпадпицима Удружене опозиције, а мећу 
њима п са Сретеном Вукосављевнћем, научником, једним 
од најзначајнијих интелектуачннх лнчности у Санцаку у 
двадесетом веку. Сретен је и са.м ступио у нартизанске 
редове 1943. године и постао прво предселник прнјепољс-
ког среза, затим Саниака, да бн, после споразума Тнто -
Шубашнћ, постао и члан југословенске владе. Ослањају-
ћи се на такве личности, Велибор је био свестан од как-
вог је значаја њихов утнцај на ширење покрета. Пажљиво 
је слушао н ценио њихова мншљења, уважавао њихову 
мудрост као дугогодишњих народних воћа за ослобоће-
ње од Турака у балканском рату и бораца у првом свет-
ском рату. Прн то.м увск је нмао на уму заједнички жн-
вот Срба н Муслимана и непропењивн значај братства и 
јединства, што је била ста\на преокупацнја Тнтове пар-
тијске полнтике уопште, коју је Велибор Л>ујић знао да 
преточи и остварује у најширем и најпотпунијем смислу. 
Резултат такве ширине био је да је пријепољски срез дао 
око три хи.љале бораца, од чега 98 носилаца Споменице 
1941. године, а да је у партизанским борбама и као жртва 
ратног терора изгубило живот 1.041 лице. 

Све то говори о ширини покрета у НОБ и револуцији 
у прнјепол>ском срезу, у чему је допринос Велибора Л>у-
јнћа био несумњив и онштепризнат. 

Природно је што је после ослобоћења Велибор Л>у-
јић наставио своју политичку делатност. Почео је у рату 
као командир Прве милешевске чете, формнране на по-
четку устанка, улази у састав Треће пролетерске бригаде 
и бива рањен на Горњем Маловану 2. августа 1942. годи-
не. Из рата је нзашао као комесар 37. дивизије и члан 
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Обласног комнтета КП за Санџак. Касније постаје секре-
тар Окружног комитета новопазарског округа, члан ЦК 
СК Србије и владе Србнје, на све до високих функција у 
Федерацији. Али, он је био један од ретких који је тра-
жио крајем 1952. године да се врати на рад у ПријеполЈе 
прво као општински секретар Комитета, а затим као 
председник Скунштине општнне. И после седам голина 
проведених у Пријепол>у, мада се враћа у Београд, н 
даље остаје ангажован и присутан у њему све ло своје 
смртн. 

V време његовог рада у Пријеиољу почиње прва нн-
дустријализација којој је Велнбор Љујић прилазио 
смишљено, снстематично и са упорношћу по којој је био 
познат. Са ентузијазмом је говорио прнјателшма и о пла-
новима, о сваком урбанистичком решењу, пошумљавању 
или подизању нових школа, изградњи кеја поред Лима 
нли код Дома револуције. Знао је да на тим програмима 
мобилише велики број ентузијаста који су у тим порат-
ним годинама дали велнки доприиос. Ннје се никад ми-
рио са површношћу, јавашлуком и недисциплином. Били 
су му страни секташтво, клике и непотизам, што је, на 
жа\ост, постало озбиљна нојава у нашем животу осамде-
сетих годш!а. Бно је у том иогледу отворен и консеквен-
тан. О томе је говорио са забринутошћу, а\и и са досто-
јанством револуционара и без горчине па и онда када је 
било у пнтању неразумсвање његовпх личних ставова и 
рада. Био је забринут, као и други револуционари, због 
стан>а и прилика у којима смо се нашлн. Као нскусан ру-
ководилац и интелектуалац настојао је да проникне у уз-
роке невоља са којима се сучељавамо на овом наше.м ју-
гословенском простору, при чему га је највнше тиштало 
то што је његов допринос постајао све ограниченији, а 
могућност да утиче све мања. 

Као што сваки револуционар у тим не лакнм време-
нима своди биланс свог револуционарног рада и Велибор 
Л>ујић је то ста\но чинио. Био је аналитичан и критичан 
и при томе доследан, па се није устезао да говори о на-
шим грешкама, про.машајима, ненскуству и наивностн, не 
нзузимајући ни себе. 
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Можда је симбодично да је последњи дан живота 
нровсо у свом Пријепољу на прославн дана ослобоћења. 
И тада је, доследан себи, у разговору којн се водно после 
свечаности о нрипремама за штампање Зборника сећања 
и о називима улица, био активан, испољавајући бригу да 
неко не буде заборавњен, заобићен или да се не пропус-
тн да добнје место које заслужује. Прнлнком тог боравка 
у Пријепољу, у разговори.ма који су тада воћенн. говорио 
је да би било добро да се постарамо да се свих 66 живих 
носилаца Споменице 1941. (од 98 колико је бнло после 
рага) сретну на прослави септембра 1986. годнне. То је 
било Велиборово последње вићење са пријатељима и на-
јближим друговима. 

Ратнн друговн и народ Санцака, а посебно прије-
пољског краја, достојно су испратили Велнбора Љујића, 
исто онако како су га ценили и за живота, јер су дубоки 
корени који су Велнбора новезивали са народом родног 
краја. Сигурио је да ће н у годинама које долазе још дуго 
на обронци.ма Златара и Ка.мене Горе одјекивати песма 
коју је народ испевао још у ратни.м дани.ма: 

»Кличе вила са Каиене Горе 
Где си данас, друже Велиборе«. 

Аанило ПУРИН 
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