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НАРОДНИ ХЕРОЈИ1

МАГЛАЈЛИВ Сулејмана ШЕФКЕТ,роћен 21. IV 1912. године у Бањој Луци. По занимању је стројобравар.Члан СКОЈ-а од јуна 1931. године, а
члан КПЈ годину дана касније. Поформирању окружног комитета КПЈ
за Подгрмен постаје његов секретар,а 1942. године постаје нлан Обласног
комитета за Босанску Крајину. Биоје већник ЗАВНОБиХА. За народно?
хероја проглашен је 21. XI 1953. године.
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Са фотографијама седам народних хероја, који су се већи дио НОР-а
борили у редовима Првог крајишког НОП одреда и Шесте бригаде, Редакција
је одлучила да уврсти и фотографије хероја: Шефкета Маглајића — првог
секретара Окружног комитета КПЈ у Подгрмечу, Косте Боснића који је око
пола године био члан Политодјела Бригаде, а затим отишао за члана Обласног
комитета СКОЈ-а за Босанску Крајину и на тој дужности погинуо, Личине
Милана, једног од истакнутих организатора устанка у Подгрмечу који је са
дужности командира чете у Првом крајишком НОП одреду отишао на дужност у оперативни штаб за Босанску крајину, гдје је погинуо и Петра Шкундрића, популарног кОхМандира и организатора устанка у Подгрмечу чије име је
носио Први батаљон Шесте бригаде, а који је погинуо још прије формирања
Првог крајишког НОП одреда. Редакција је оцијенила да су настанак и борбени пут Шесте бригаде нераскидиво везани за имена и дјела и ових другова.
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БОГУНОВИћ Илије УРОШ—РОЦА,
Роћен 15. децембра 1914. год. у Дрвару. По занимању машинбравар. У
рату је био на дужностима: помоћнигс политинког комесара 6. бригаде,
затим њен ратни командант, па замјеник команданта 4. и 10. дивизије.
За Народног хероја проглашен је 27.
новембра 1953. год.

БОСНИВ Пере КОСТА, роћен 21. I
1923. год. у с. Подови код Дрвара. По
занимању металско-фрезерски радник. У КПЈ од јесени 1941. год. Једно вријеме током рата био је у 6.
бригади као нлан политодела. Погинуо је 2. маја 1944. године. За народног хероја проглашен је 20. XII
1951. год.
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БРКИВ Данила РАДЕ, роћен 19. XI
1913. у с. Јелашиновци код Санског
Моста. По занимању радник. V КПЈ
од маја 1942. год. Током рата био
је на дужностима: командант батаљона у Подгрмечком одреду; Шестој бригади, замјенигс команданта
6. крајишке бригаде, затим командант 7. крајишке бригаде. За Народног хероја проглашен је 21. ХТ 1953.
год.

ВЕЈИНОВИБ Јована МИРКО, роЂен
1920. у с. Мала Крупска Рујишка.
Завршио је пољопривредну школу.
Члан КПЈ од 1942. године. Погинуо
је као командант батаљона у 6. бри?ади децмбра 1944. године у борби
око Бусоваче код Травника. Нароо
ни херој од 21. XI 1953. године.
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ГАВРАН Миле ДУШАН, роћен 1922.
године у с. Горњи Будељ гсод Санице. Завршио је подофицирску школу.
Од априла 1942. године члан је КПЈ.
V рату је био на дужности командира чете коју је предводио у нападу на Сански Мост, децембра 1942.
године када је и погинуо. За народног хероја проглашен је 27. XI 1953.
године.

КОШУТИН ДУШАН, роћен 1912. год.
у Горњој Суваји код Босанске Крупе. У рату је био командант батаљона којег је предводио у борби око
Зенице гсада је и погцнуо 4. I 1945.
године. За народног хероја проглашен ]е 1. II 1946. године.
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КУКОЉ Тоде ЦВИЈО, роћен 10. IV
1917. у с. Отиш код Санског Моста.
11 о занимању шумски радник. Члан
КПЈ од јануара 1942. године. Погинуо је 22. марта 1944. године као
командир нете. За народног хероја
проглашен је 27. XI 1953. године.

ЛИЧИНА Боривоја МИЛАН, роћен
1917. године у с. Прва Чаћавица код
Босанског Новог. Завршио је трго
ванку академију, запонео је даље
школовање високу школу економске комерцијале. Члан је КПЈ од
октобра 1941. Погинуо је 1. априла
1942. године на дужности у Оперативном штабу одреда у с. Јошавци
у централној Босни. За Народног хероја проглашен је 24. VII 1953. године.
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ММЉЕВИН МИЛАН—МИЛАНЧИћ,
роћен 15. VIII 1909. у с. Јелашинов
ци код Санског Моста. Јула 1942. гоОине постаје члан КПЈ. V рату је
био на дужностима: Командант Подгрмечког одреда, 8. и 6. крајишке
бригаде. За народног хероја проглашен је 20. XII 1951. године.

ШКУНДРИН Симе ПЕТАР, роћен 11.
марта 1913. год. у сл. Торњи Будељ
код Санице, завршио је ваздухопловну школу као радио телеграфиста.
Ногџнуо је 1. X 1941. год. у борби
за Будимлић Јапру, као командир
чете. За народног хероја проглашен
је 26. VII 1945. године.
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ПРВИ КОМАНДАНТ БРИГАДЕ
Дуг је животни иут Милорада Мијатовића, а о њему је овдје ријеч.
Први командант Шесте крајишке НОУ бригаде. Предратни револуционар, ратник од првих устаничких дана и један од организатора оружаног
устанка, командант више крајцшких јединица, истакнути радник у послијератној обнови земље, започео је свој животни пут у Рогатици 1. августа 1909. године. Напустио је он Рогатицу да би стигао у Ваљево и завршио Средњу пољопривредну школу 1930. године, одслужио војни рок
у Школи за резервне официре и кренуо да зараћује свој хлеб као пољопривредни техничар у разним среским мјестима Босне и Херцеговине.
Најприје у Дунавској станици у Љубушком, гдје се истакао као
активни борац против експлоатације садиоца дувана и дуванских радника који га бирају за предсједника своје синдикалне подружнице. Ускоро је одатле премјештен у Босански Шамац. Ту се, у борби за права
радника, сусреће са познатим револуционаром и борцем за радничка
права, Митром Трифуновићем Учом, око којега су се тада окупљали напредни омладинци и сви они који су слободарски мислили и осјећали.
За вријеме службовања у Босанском Шамцу, понекада одлази послом у
Сарајево, гдје се сусреће и са другим радничким борцем и револуционаром, Буром Пуцаром-Старим. Сусрети са овом двојицом револуционара
учвршћују Милорада на његовом револуционарном путу и опредјељењу.
Од 1939. године па све до устанка, Милорад ради као пољопривредни референт у срезу Босански Нови, гдје се повезао са припадницима
напредног радничког покрета, помаже штрајкачки покрет запослених у
Гипсари у Благају гдје му супруга ради као учитељица и одакле он сваког јутра одлази на посао у Босански Нови. Ту у Благају кандидован је
од босанско-новске партијске организације за кандидата КП, да би у
првим устаничким данима 1941. године био примљен у Партију.
Усташке власти су пратиле у тим данима кретање свих комуниста
и „сумњивих" лица, па је под том присмотром био и Милорад. Срећом,
партијска организација је одлучила да се приће припреми организовања
оружаног устанка и да се формира партизански одред на козарском терену, гдје се већ налазио Јосип Мажар — Шоша као војни партијски делегат. Одлучено је било да Милорад постане командир те прве војне партизанске јединице на том терену. Са пуном одговорношћу и војничком
спремношћу, Милорад се прихватио одмах тога задатка, напустио своје
„радно мјесто", како је причао, „пољопривредног референта" и прихватио се пушке и војног старјешине првој групи бораца на томе терену.
Заједно са Шошом, већ првих дана припрема и успјешно изводи прву
акцију на рудник Љешљани. У томе нападу, поред бораца који су се већ
раније окупили под његову команду у селу Сводна, нашао се и велики
број устаника из свих околних села. Већ тада, у тој првој партизанској
акцији, Милорад је, својом личном храброшћу и умјешношћу у командовању, стекао повјерење устаника. Ови су му се у току припрема за на719.

пад, у току самога папада, а погоову доцније, обраћали као правом војном старјешиии извршавајући сва његова нарећења.
У тим првим устаничким данима, Милорад је боље и брже од свих
схватао да се стихијност устанка мора што брже савладати, а снага маса
корисно усмјерити стварањем што прије организоване и дисциплиноване
војне јединице. Одмах послије успјешне акције на рудник Љешљане, а
у споразуму са Шошом, од наоружаних бораца формирана је прва чета
подијељена у водове и десетине са одрећеним старјешинама. Баш онако
како је то Милорад научио у Школи за резервне официре.
За разлику од осталих устаничких сектора који су формирани на
Козари, Милорадова чета није водила фронталну борбу, него је, као организована војна партизанска јединица, у засједама дочекивала непријатеља и појављивала се тамо гдје је непријатељ најмање очекивао, те му
је тако задавала изненадне ударце.
Одлуком Штаба Одреда, а октобра те 1941. године, Билорад је постављен за командира Пете чете са дејством према Босанској Градишци
и Лијевче пољу. У Чету стижу нови млади борци који немају ни оно
основно војничко образовање. Милорад се, уз бројне акције које је
изводила Чета, свим својим војничким знањем окреће ка војничком ратничком оспособљавању младих бораца, уносећи све више дисциплииу у
Чету. Та Чета у успјешној и веома значајној акцији партизана Козаре
на непријатељско упориште на Мраковици у потпуности извршава свој
задатак. Послије те акције Милорад је постављен за команданта Трећег
батаљона Другог крајишког (козарског) одреда. На тој дужности остаје
веома кратко, јер је одлуком Оперативног штаба за Босанску Крајину одрећен за команданта Првог крајишког (подгрмечког) партизанског одреда.
Не треба ни говорити како му је тешко пао растанак са борцима
Козаре са којима је започео своје партизанско ратовање, али је веома
дисциплиновано, како је извршавао и све раније задатке и нарећења, кренуо на нови и одговорнији задатак. Нашао се он већ у јануару 1942. године на великом збору у селу Јелашиновци, гдје га је др Младен Стојановић представио народу и борцима Подгрмеча као новог команданта
Одреда. Ту на збору Милорад је говорио народу и борцима о успјешним
борбама партизана Козаре, описао им је своју прву борбену акцију и
велику побједу на Мраковици. Сам је послије причао како је са неком
тремом, у присуству Младеновом, тешко говорио, али да је осјетио да
се код народа „пале срца" од његових прича о подвизима бораца Козаре, па је успјешно завршио свој први говор на Подгрмечу.
Већ концем јануара, одржана је прва конференција војних и политичких руководилаца Првог крајишког одреда. На конференцији је иступио Милорад са рефератом о начину партизанског ратовања, гдје је изнио своја искуства и своја вићења воћења партизанског начина ратовања. Непун мјесец дана касније присуствовао је иартијској конференцији
у Скендер Вакуфу, гдје, се, поред осталог, и шире упознао са војно-политичком ситуацијом у Босанској Крајини и оним најважнијим питањима
која су стајала пред народноослободилачким покретом.
Прва значајнија акција Првог крајишког НОП одреда, под Милорадовом командом, изведена је на непријатељско упориште Будимлић
Јапру 14. марта 1942. године. Успјешност те акције са малим губицима
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била је велико охрабрење за борце и народ Подгрмеча. Послије тога
слиједиле су свакодневне акције бораца кроз засједе и дочекивања непријатеља који је из околних гарнизона (Бихаћа, Босанске Крупе, Отоке, Босанског Новог, Приједора, Љубије, Санског Моста и Кључа) покушавао
да продре на слободну територију коју је чувао и бранио Први крајишки
одред.
Кроз те бројне партизанске акције израстали су ратиици и командни састав Одреда заједно и под командом Милорада Мијатовића. Једна
од највећих и најкрупнијих акција коју је у томе времену извео Одред
у заједници са Другим крајишким одредом, био је напад на Приједор
и успјешно ослобоћење овога града. Занедно са Шошом, Милорад је разрадио план акције и уз сарадњу цјелокупног командног кадра Одреда
успјешно извео једну од највећих дотадањих акција на непријатељски
гарнизон у Босанској Крајини.
Када је наредбом Врховног штаба Први крајишки одред преименован у Шесту крајишку НОУ бригаду, Милорад је постао њен први
командант. Отада је успјешно водио Бригаду кроз све њене борбене акције које је са осталим јединицама водила на терену Босанске Крајине:
ослобоћење Бихаћа, Босанске Крупе, Отоке, рушење линије Сухача —
Стари Мајдан — Брајића Таван — Дједовача, те мање успјешног напада
на Сански Мост. Командујући Бригадом у тим акцијама увијек се налазио тамо гдје је било најпотребније. Био је већ познат по својим кратком и јасним нарећењима. Својим одлучним држањем и војно-политичким искуством, личном храброшћу и другарским опхоћењем са војним и
политичким руководиоцима, те брижним односом према борцима, стекао је велики углед и поштовање бораца и народа Подгрмеча. Бригадом
је успјешно командовао у току четврте нецријатељске офанзиве, када је,
почетком фебруара мјесеца 1943. године разријешен те дужности да би
био упућен за команданта новоформиране Десете крајишке НОУ дивизије, која је дејствовала на терену Мркоњић Града, Јајца, Купреса, Гламоча, Бугојна и даље у долини Врбаса, Раме и Неретве.
У новим условима, са новим борцима и новим командним кадром,
ова је дивизија: одреди (Рибнички, Гламочко-ливањски, Купрешко-јањски, Травнички и бројни други који су дејствовали на тој теирторији) и
бригаде (Седма, Девета и Тринаеста) нападала и сачекивала непријатеља
на комуникацијама у долини Врбаса, Лашве, Босне, Неретве и Раме и
успјешно извршавала своје задатке.
Краће вријеме Милорад је вршио дужност у Штабу Петог корпуса,
да би се поново, пред крај рата, вратио на дужност команданта Десете
дивизије.
Као војни руководилац и ратник, Милорад је иза себе оставио видни
траг и успјешно извршавао све повјерене му задатке. Не желећи да
послије ослобоћења земље и даље остане на војној дужности, затражио
је концем 1947. године да буде враћен својој професији коју је волио,
тј. да поново постане пољопривредни референт. Тада је говорио својим
друговима да је он баш као босанска коза са малим задовољан, да сви
треба да се врате оним пословима којима су се бавили и прије рата.
Његовом захтјеву је удовољено. Вратио се пољогтривреди, па је у прво
вријеме био постављен за директора Хан Пијеска, великог и пространог
планинског имања, гдје је било предвићено да се, у случају напада на
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нашу земљу у врнјеме иријетњи Стаљина и Информбироа, смјести руководство одбране земље. Милорад је био баш као тражен за такву дужност на томе терену и у томе времену. Волио је шуму, плаиииске пашњаке и велика стада оваца, говеда и коња која су се кретала и размножавала на том имању, волио је лов и дивљач која се кретала по тим
великим пространствима. На тој дужности, а и на свим доцнијим које
је нрихватио и извршавао у области пољопривреде, био је исто онако одговоран као и на дужностима које је вршио у току НОР-а.
Био је Милорад Мијатовић истински народни човјек. Брзо је успостављао пријатељство са људима — борцима и народом — са својим
сарадницима. У друштву је знао да наће прикладан виц, да примјени у
разговору неку шаљиву анегдоту, да у друштву унесе ново расположење
баш онда када је то у томе моменту значило стављање мелема на рану.
Иа тућој несрећи никада није градио своју срећу. Баш такве је људе
волио и окупљао око себе и у рату и у миру. Своје велико животно
искуство, зналачки је преносио на млаће. Борцима је волио у рату да
каже да се побједа у овом рату неће завршити као оно побједа њихових
очева у прошломе рату када су они који су били у позадини по завршетка рата командовали „налево круг", па су се они нашли на челу,
а прави ратници на зачељу.
Био је велики заљубљених лова на дивље звијери. Таквога заљубљеника тешко је било наћи и у послијератном животу. У току НОР-а,
а у послијератном времену и да не говоримо, тражио је прилику да лови,
да иде по трагу звијери, да тражи њихове зимске логоре, да пуца из пиштоља на јастреба на грани или у лету. Кад је демобилисан и када је отишао са дужности директора Хан Пијеска, једина му је жеља била да
постане организатор, и руководилац босанско-херцеговачких ловишта. Та
му се жеља испунила тек негдје пред крај његовога раднога вијека.
За Милорада се са пуно истине може рећи да све оно што је било
људско није му било страно. Спадао је мећу оне крајишке ратнике којима је сваки аскетизам био стран.
Због свих тих његових особина, другови су га много вољели, а жене
су га често и веома радо примале у друштво.
За своје ратне заслуге и дугогодишњи успјешан рад у миру, Милорад
је одликован: Орденом за храброст, Орденом партизанске звијезде, Орденом братства и јединства, Орденом заслуга за народ и Орденом републике. Носилац је Партизанске споменице 1941. године и других друштвених признања и одликовања. Биран је за члана Савета републике Босне
и Хфцеговине.
Изненада је умро у Травнику 16. јуна 1984. године, а сахрањен је
са свима почастима 21. јуна на Новом гробљу у Сарајеву.
Мориц ЈТеви

НАШ РАТНИ ДРУГ ПЕТАР ВОЈНОВИЕ
Кроз читав животни вијек човјек стиче познанства и утврћује пријатељства. Могао бих потврдити да никад нисам имао толико добрих,
драгих и правих пријатеља као у иародиоослободилачком рату. Прија722.

тељства и другарства која сам имао у рату остала су најјача, неизбрисива и она, рекао бих, права. Сигуран сам, не мора да дође до рата, па да
човјек има провјерене пријатеље. Како би то наопако било кад би се
пријатељи само кроз ратно другарство потврђивали. Мислим да је ово
моје искуство само потврда да се прави и добри другови познају у невољама, тешким искушењима и у часовима кад једни другима пружају
руку и исказују пажњу у најтежим тренуцима живота, кад се на тим
тешкоћама провјеравају и наочиглед освједочавају о истинском пријатељству. Један од таквих је наш ратни друг Петар Војновић, поручник
бавше Југословенске војске, Подгрмечлија из познате и честите породице
Војновића, у живописном селу Слатини (срез Сански Мост) тик легендарне и нама драге планине Грмеч.
Доласком њемачко-италијанских окупатора и усташа послије априлског слома бивше Југословенске војске, ситуација у Босанској Крајини
иа и у срезовима: Босански Нови, Босанска Крупа и Сански Мост (Подгрмеч) била је политички иаелектрисаиа, пуна набоја, брига за голи
живот појединаца и породица, за имовину, пуна иеизвијесности и страхова за будућност. Настала су у то вријеме размишљања и наслућивања
мећу људима, иослије силне хајке и пријетњи усташа Србима и Јеврејима — може ли се, у обезг.дављеној држави, уопште одољети сили и злу
које су их снашле и да ли ће се било шга ефикасно предузети? Ионако,
већ од раније затровани мећунационални односи тек су се тада разбуктавали, и К О Ј Ш К О год смо предосјећали и знали то стање, сматрајући да
познајемо политичке прилике, били смо сваким даном демантовани и
нисмо могли ни претпоставити — да се до таквих нискости односи мећу
људима могу довести. лТсташама није требало много времена да регрутују
из редова муслиманског и хрватског становништва највећи људски олош
— који ће отпочети са покољима српског народа. Требало је само дати
миг.
У Босанском Новом и Босанској Крупи, а дијелом и у Санском
Мосту — били су комунисти који су преко одрећених другова из села
преносили поруке шта се треба радити у припремама за оружане акције
иротив њемачко-италијанских окупатора и усташа. На селима, уколико
је у њима било оних који су се изјашњавали за оружану борбу, прихватали су поруке и организовали рад. Очекивало се и прихватало се само
оно што се сматрало да је спасоносно — па чак и више него се могло
претпоставити. Тако је иницијатива за припреме и организацију оружаних акција потекла из градова. Мећутим, оружана револуција лоцирала
се у села, а не у градове. Тамо је опћенародним устанком отпочела, и тамо
се развијала.
За име Петра Војновића чуо сам одмах у првим данима устанка.
Сјећам се добро, чим сам стигао у Велику Рујишку 12. августа 1941.
године. О њему ми је највише причао Милан ЈТичина, али и други другови са којима сам се у то вријеме срео. Прочитао сам тих дана и проглас који је био упућен устаницима и народу, а потписан од Петра Југовића (Војновића). Само насловљавање у прогласу ме збуњивало, али је
садржај остављао утисак зрелог војног руководиоца, који је схватио важност срећивања стања у устаничким редовима и селима и који приступа
окупљању и срећивању устаничких снага на подручјима босанско-крупског, босанско-новског и дијелом санског среза.
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Петар Војновић, уз имена Петра и Михајла Шкундрића, Милана Личипу, Симу Бјелајца, Мићу Давидовића, Миланчића Миљевића, Борћу и
Воју Ступара и Буру Рашету, једаи је од иајистакиутијих личности устаничког Подгрмеча. Има велики број оних, из првих дана устанка, који су
заслужни да се помену њихова имена. Мећутим, у том заиста бројном
одабиру име Петра Војновића као организатора борбе и човјека који се
прихватио дужности команданта Одреда већ у првим данима оружане
борбе, који прихвата и опредјељује се за основне постулате народноослободилачке борбе, може да се каже да је он заузимао мјесто првог човјека Подгрмечког устанка и био један од воћа свога родног краја. Као
такав, он ће се борити и читавог свог живота потврћивати на свим дужностима које је имао и које су му повјераване.
На чело првих одреда Крупа — Сана дошао је на оригиналан начин
и као личност некад из давних времена сељачких буна и устанака. Тражећи ослона у знаном и умјешном војном руководиоцу, сељаци више
подгрмечких села одабрали су њега да им он буде на челу устаничких
јединица. Зато су, када су дознали да се Петар налази у затвору усташке
жандармерије у Будимлић Јапри — похитали у град да избаве свог команданта из усташких канџи. Веће части, већег признања и повјерења у
то тмурно и конфузно цоба није могло да буде исказано него када је преко стотину сељака из неколико села (родног мјеста Слатине, Липника,
Хадроваца, Дугих Њива и Мајкић Јапре) сјурило, наоружано шта је ко
имао при себи и ослободило Петра из жандармеријског затвора, рекавши
му у један глас: „Ти нас води и Ти ћеш нам бити командант. Ти ћеш
нас водити у битке против усташа и упућивати како треба да ратујемо.
Ни за што више нема чекања. Наши су ослободили Дрвар." А Петар, радостан што се спасио усташког пакла, изненаћен и охрабрен овим подвигом сељака, здушно је примио срцу оно што су они од њега тражили.
Читавог се рата, и не само рата, одуживао се својим горштацима цијенећи њихово неограничено повјерење. Ја заправо не знам, да ли је у
нашој Босанској Крајини, био још и један овакав случај — да су сељаци
неколико села јуришали на непријатељски затвор, да би себи ослободили и изабрали команданта који ће их одмах водити у битке.
Све је ово мени Петар испричао кад сам се 21. и 22. августа срео с
њим у кући лргара Новаковића у Мајкић Јапри и у Штабу Одреда Крупа
— Сана у Сухопољу под Грмечом — недалеко од ове куће. Имао сам
прилику да и од других другова чујем за овај догаћај. Он ће према мени
(незнанцу) само за тренутак заузети резервисан став — јер су ми у Одреду М. Јапра — Стојан Долинар и Стојан Макић 21. августа у јутро кад
сам тамо стигао преко Слатине и Липника, одузели пиштољ и бомбе и
спровели ме у Штаб по устанику Кости Мајкићу из М. Јапре, који је
био наоружан ловачком пушком. Коста је посебно носио писмо за Петра.
Након кратког упознавања, нашли смо заједничку ријеч о свему што греба дал>е радити у развоју оружане борбе и политичке активности на Подгрмечу. Никад то нисам до сада написао, а сада желим да потврдим да
је Петар Војновић, без резерве, одмах у току разговора прихватио све оно
што сам му ја у вези оружане борбе испред ПКЈ изнио. Изјавио је: „Драго ми је да си дошао и сада ћемо заједно водити борбу до побједе. Учинићу све са своје стране што могу и што знам да се успјешно боримо
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против пепријатеља, а ви ми политички помозите код народа и бораца
да они схвате значај наше борбе."
Неки који нису боље познавали Петра сем само да је официр бивше Југословенске војске, која је срамно, због издаје, капигулирала у
априлском рату, гледали су у њему оно што он није никад у животу, па
ни у том рату био, нити оно што би се око тог чина издаје било шта
поистовјећивало. Таква зазирања макар су од појединаца постојала, нису
имала никаквог основа. За разлику од многих официра бивше Југословенске војске, Петар Војновић и у априлском рату показао се сином свога
народа и истинским патриотом. Налазећи се са својим Одредом према
маћарској граници, Петар ће код Србобрана дочекати колону непријатеља, напасти их и уништити 2 маћарска тенка. Ни онда, када је у наставку те борбе био опкољен од њемачких и маћарских фашиста код Петроварадина, Петар се није предавао, иако су то други официри чинили.
Ои је два дана пружао жилав отпор до посљедњег метка, док коначно
није био заробљен. Као заробљеник, Петар ће приликом превоза за Сегедин искочити из воза и доћи у своју Слатину. Ставови појединаца према
Петру као бившем југословенском официру, нису у њему стварали неспокојство и двоумљење. Ипак, мора се бар сада признати, чинило је одрећене тешкоће у раду (командовању). Док су појединци са лијева правили такве примједбе — било је опет појединаца који су му из потаје
замјерали да не слуша краљево нарећење и да је он изневјерио краља.
Као да краљ није изневјерио и све родољубиве официре и свој народ
кад се опредијелио за четника Држу Михајловића, а који се у борби
против партизана везао и ујединио са највећим непријатељима срепског
и свих народа Југославије.
Све се то повремено дешавало, односно догаћало до оног дана када
је Петар, на основу одлуке Окружног комитета КПЈ за Подгрмеч, примљен за члана КПЈ у љето 1942. године. Пријем у Партију, ои је схватио
и прихватио то повјерење са великом радошћу, али и још већом одговорношћу на иовјереном му командовању војним јединицама. То је означавало један од преломних тренутака у његовом животу.
Био је то период кад се Петар налазио у пуној фпзичкој снази и
животној зрелости. Од првих дана борбе он је био пун оптимизма који је
преносио и на друге. Знао је да нам говори, сјећам се и сада, да „Грмеч
не може никад бити од непријатеља освојен. Окупатор и усташе немају
снага да га задрже у својим рукама." Објашњавао је изванредан војно-географски положај Грмеча (Подгрмеча), а поред тога и чињеницу да се народноослободилачки рат разбуктао свуда по Југославији, а да Нијемци,
Италијани и њихови квислинзи крваре у СССР-у. Он је већ тада, у првим
данима борбе, оцијенио да ће Подгрмеч одитрати изванредну улогу у
НОР-у, Боримо се већ тада за изградњу болница, војних магацина, сакупљање жита и организацију ратне базе у Грмеч планини за трајно воћење рата.
Иако се до устанка Петар највише бавио војним иозивом, — он се
врло брзо уклопио у нолитичке активности и кретања, али на особен
начин. Достојанствен без снисходљивости и озбиљан, он је правилно могао и знао да оцијени снагу народа из којег је изникао и са њим проживио читав животни вијек. Никад се он није одвајао од свог краја,
гнијезда из којег се одњихао у свијет по војним школама и службовањи725.

ма, да би најзад, у том свом крају, отиочео битку живота — свог живота
и живота свих људи које је Павелић осудио да морају неминовно да несгану са лица земље — да буду уништени. Схватио је да то не може да
буде борба само српског народа, већ да се морамо усмјерити свим снагама и политичким умијећем ирема муслиманском и хрватском народу.
Сви заједно, и једино тако, можемо извојевати иобједу. Та његова схватања и то што је он говорио, могу се видјети и из његових наредби и нарећења којим се заводи ред, дисциплина, неприкосновесност имовине људи, а против сваке пљачке; поштивањем личности и против свих самововољиих убистава, против изгредника и још много тога. Био је у пуном
увјерењу да се побједа не може постићи само оружјем, него и политичким средствима. Нико га није требао увјеравати да све те сложене проблеме оружане борбе, могу само да успјешно изведу комунисти. Он је у
то од првог дана био чврсто убијећен.
Огромне су заслуге Петра Војновића за организацију оружаних одреда устанка и даљу организацију војних једиица како су то изискивале
потребе развоја наших оружаних јединица. Свугдје гдје се налазио, он је
увијек радио пуном снагом и умјешношћу и преносио то своје знање и
на друге .А Партија је повјеравала Петру веома одговорне дужности.
Иако је Подгрмеч био опкољен и „опсједнут" са више непријатељских гарнизона и са наоружаним људима у појединим муслиманским и
хрватским селима, Команда одреда Крупа — Сана, са Петром Војновићем
на челу, успјешно је организовала одбарну. одолијевање свакодневним испадима на слободна подгрмечка села. На тај начин спашавано је стаповништво и читав ослобоњени крај од неколико десетака села од уништења и масових злочина. Чињеница је да је преко 80% ослобоћених села
Подгрмеча (а можда и више) у 1941. години остало непопаљено, а такво
стање се и касније углавном одржавало. А како год су брањена српска
села Подгрмеча од паљевина и пљачке, кажљавани су они који би самовољно палили куће у муслиманским селима (случај Каменграда).
Као оперативни официр Првог крајишког НОП одреда, Петар ће
успјешно организовати блокаду Будимлић Јапре, у којој је око 3 мјесеца
био опкољен (од конца децембра 1941. до /14. марга 1942. године) непријатељски гарнизон са 300 војника, у оно вријеме добро наоружаних. Послије успјешне блокаде, гарнизон је 14. марта потпуно ликвидиран.
Могао бих овдје навести низ примјера умјешности и зналачке припремљености оружаних акција, њиховом успјешном извоћењу, без шаблона а по замисли и уз команду нашег Петра. Зна се, на примјер, да је
акција на Босанску Крупу изведена 20. јуна 1942. године у којој је савладан непријатељски гарнизон од неколико стотина непријатељских војника
уз само једног рањеног борца.
Био сам присутан у Штабу Првог одреда када је из Козаре стигао
у априлу мјесецу Шоша Мажар са приједлогом напада на Приједор. Посматрао сам први сусрет тих двају команданата. Шошина плаховитост
и искричење при сваком приједлогу и образложењу плана напада на град
и Петрову мирну и одмјерену студију приједлога који су изношени. Са
дужним уважавањем Петар се односио према Шоши, али је и Шоша уважавао Петрова логична запажања. Веома брзо два искусна ратника нашли
су заједнички језик.
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Борбе Шесте крајишке НОУ бригаде у четвртој офаизиви на Подгрмечу, које су на оригиналан партизански начин вођене против непријатељских снага, биле су у то вријеме примјер како се може парирати ненријатељу и када је он у апсолутној премоћи у људсгву и наоружању, а
да му се нанесу осјетни губици. Та борба остала је као иримјер успјешно зналачки воћених акција у НОР-у за садашње и будуће генерације
војних руководилаца. Поред свих чланова Штаба Шесте крајишке НОУ
бригаде који су дали свој прилог оваквом успјеху Бригаде у четвртој
офанзиви, превасходно највише је томе допринијело воћење борби под
руководством Петра Војновића.
Зато су Петру повјераване одговорне дужности замјеника а у току
четврте офанзиве и команданта Шесте крајишке НОУ бригаде, а затим
замјеника па потом команданта Четврте кр^аЈишке НОУ дивизије. Поменута Дивизија била је једна од најкомплетнијих и најбројнијих и по
наоружању најјачих дивизија у НОР-у. То је била једна дивизија НОР-а
којој је смотру извршио лично Врховни командант НОВ и ПОЈ, друг
Тито, у Јасеници 7. јануара 1943. године. Славу наше борбе, под руководством Петра Војновића, пронијела је ова јединица широм Босанске Крајине, Босне и Херцеговине и кроз Хрватску све до Карловаца а иотом и
Словенију. Дивизија је водила борбе против четника на Мањачи, око Гламоча, Босанског Грахова и на Динари. Она је учествовала у борбама за
Сињ послије капитулације Италије, затим Ливно, Сански Мост, Приједор,
Травник, Какањ, Зеница, Бањалука у два наврата и многе друге градове
и мјеста. Нарочито треба истаћи борбе ове Дивизије за Карловац и неке
градове Словеније. Посебно треба истаћи да је Дивизија водила многе
успјешне одбрамбене борбе против непријатељских снага, које су надирале према ослобоћеној територији Босанске Крајине. Познате су борбе ове
Дивизије код Приједора, Љубије у одбрани ослобоћене територије Подгрмеча и Босанске Крајине. Оне су биле толико успјешне, да је Дивизија, под Петровим руководством, успјела одбранити град Сански Мост и
ослобоћену територију Подгрмеча од 20. октобра 1943. .године па све до
ослобођења. Шта је то значило за успјешан рад многих институција
НОБ-е (Обласног НОО за Босанску Крајину, ЗАВНОБиХ-а, Главног одбора НОФ-а за Босанску Крајину, Обласног комитета КПЈ за Босанску Крајину, за изградњу и функционисање аеродрома код Санског Моста — преко којег је успостављена стална авионска веза са савезницима, изградњу
погона, скупљање животних намирница и уопште материјалне базе НОР-а
— не треба много ни напомињати.
Наш Петар, као искусан и истакнути ратник, генерал наше Армије,
није напуштао војне јединице када је престао рат. Он је остао и даље на
кормилу многих војних установа — све до пензионисања.
Куд год је овај прослављени крајишки командант ходио и гдје год
се налазио, није заборављао свој родни крај, своју Слатину, из које је
било 137 учесника у нашој Армији, од којих су били 25 носиоци „Партизанске сиоменице 1941", а 34 његова друга, комшија и комшиница, иогинуло је у НОР-у. Он је прави занесењак свог краја. Подгрмеч је овог
нашег кршног делију увијек ишчекивао и дочекивао раширених руку и
отворена срца. Међутим, он ту своју љубав за родни крај није много
испољавао ни ријечју ни неким вањским знацима. Али, знам* сигурно,
насио ју је дубоко у себи — у свом јуначком срцу. Јер, колико год људи
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М И С Л И Ј Ш да је Петар био само професионалии војник — сигурно су остали у заблуди. Он је само по униформи, војничком држању и озбиљном
изгледу то био. V души он је дубоко осјећао било свог краја, носио ту
љубав у свом срцу и навраћао у родни крај кад му је било најтеже, али
и кад је имао нешто радосно да саопшти. Дијелио је тај наш и Бранка
Иогшћа „Радекић" добро и зло, тугу и радост. Подијелио је са својим
горштацима све радости побједе и слободе коју смо извојевали прије
40 годииа.
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