
ЗАСЕДА КОД ТУНЕЈТА „ЛАКАТ" 

У сумрак :из Краљева долази немачки оклоини воз. На пред-
њем вагону учвршћен је тенк. Остал^г вагонн (и локомотива су 
блиндјирани. Стране су им ојачане дебљим лимом и штите од 
ватре пушака и митраљеза. Главиина Чибуковачке чете „Слобо-
дан Луковић" Краљевачког партизаноког одреда налази ое у за-
седи и отвара јаку ватру. Борци ове чете заузели оу положаје 
високо изнад пруге и могу да гађају у кровове вашна, а кровови 
нису ојачани. 

Немци су принуђени да се с целим возом склоне у тунел. 
Одмах по уласку воза у тунел, неколико бораца Чибуковачке 

чете одврнуло је завртње на спојевима железничких пруга испред 
тунела. Немачки воз у тунелу нашао се у клопки. 

Око поноћи немачки оклопни воз покушава да се пробије 
натраг према Краљеву. Воз је дошао без посаде. Немци су остали 
у тунелу. На месгу где је била прекинута пруга локомотива и 
неколико вагона сурвали су се на пут и у Ибар. На шинама је 
остао само вагон са тенком. Овај тенк, међутим, није био иопра-
ван. Са њега је раније скинут митраљез, а на топу није било за-
тварача нити нишанских справа. Борци Чибуковачке чете нису 
ималрг времена да провере исправност мотора на тенку. Оцењено 
је да такав тенк није за употребу па су донете неколике авионске 
бомбе и њима су уништени и вагон и тенк на њему. 

Очекивало ое да ће Немци по^кушати да ое пешице врате за 
Краљево. Чибуковачка чета прегруписала се на источни излаз 
тунела. Друш излаз из тунела и немачка посада код складишта 
остали су необезбеђеии. Ову грешку Чибуковачке чете Немци су 
добро иокористили. Спојиле су се групе из тунела и она код скла-
дишта, заобишле Лакат и путем поред Ибра покушале да продру 
према Краљеву. Иако су били заузети уништавањем вагона на 
коме је стајао тенк, борци Чибуковачке чете овим маневром Не-
маца нису потпуно изненађени. У краткој жестокој борби Немци 
су одбачени натраг у клиоуру. Под заштитом мрака делови не-
мачке Шесте чете Другог батаљона 737. пешадијског пука пре-
бацишИ оу се| преко Ибра, и десном обалом су се повлачили з(а 
Краљево. Негде у току одступања поново оу прешли на леву оба-
лу Ибра. У близини чибуковачког гробља изненадили су партиза-
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на Мштосава Мирковића док је врншо прЈтпреме за рушење моста 
и убили су га. По<сле тога упали су у воденицу и убили воденича-
ра Борисављевића. У кући старог Обрена Николића убили су ње-
га, његову снаху Олгу и још једну њихову рођаку, која је ту слу-
чајно заноћила. Запалили су и две куће. 

Сутрадан после акције на Лаисгу, Чибуковачка чета кренула 
је да се приближи Краљеву. Док је чета мало застала код Швап-
чића забрана, један четник из Конарева однекуда је дов>ео немач-
код подофицира са пуном ратном спремом. Четник вели како је 
кемачки војник изјавио да тражи комунисте. Кад је до нас сггигао, 
овај подофицир немачке војже најпре је изјавио да он није Не-
мац, већ Чех, зове се Јожеф и дезертирао је из немачке војске 
Разоружали смо га и оставили код кухиње. Јожеф је тада приме-
тио да се партизани тешко сналазе око заплењеног митраљеза 
„шарца" па }е прискочио у помоћ и присутне партизане обучио 
у руковању овим оружјем. После смо Јожефа спровели у Ужице.. . 

Петар МИЛАШИјНОВИЋ БАНЕ 
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