ПЕРИОД СТВАРАЊА ВЕЋИХ ЈЕДИНИЦА НОБ НА ЈУГУ
СРБИЈЕ

ПРВИ ЈУЖНОМОРАВСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД
У 1943. години извршене су знатне промене у распореду окупаторских снага у Србији. Део снага 104. немачке
ловачке дивизије (бивше 704. посадне) био је ангажован
у V офанзиви, а крајем јуна цела та дивизија пребачена је
у Грчку, с тим што је на њено место дошла 297. немачка
дивизија (један њен пук је задржан у Банату). На пролазу
кроз Србију по месец-два задржавале су се 1. брдска, 181.
пешадијска и 100. ловачка дивизија (све три немачке). У
јануару 1. бугарски окупациони корпус проширио је своје
окупационо подручје до реке Дрине. У марту и априлу
извршена је смена дивизија и бугарског окупационог корпуса на тај начин што је окупациону зону 21. дивизије
преузела 22. дивизија, 9-ту је заменила 24. дивизија.
Смењене дивизије повучене су у Бугарску. Почетком јула
Бугари су проширили окупациону зону на север до Дунава
и у Источну Србију довели нову. 25. дивизију, која је ушла
у састав 1. бугарског корпуса. Део четничких снага Драже
Михаиловића био је ангажован у Херцеговини и Санџаку
против Главне оперативне групе народноослободилачких
одреда Југославије.
Видели смо с каквом су снагом располагала и у каквој
су ситуацији била три партизанска одреда која су деловала
на левој обали Јужне Мораве, у почетку 1943. године:
Лесковачки, Јабланичко-Пасјачки и Јастребачки. У тешкој
1942. години несумњиво најбоље се одржао Јастребачки
одред, али снаге и друга два нису биле уништене, и, што
је било још важније, ни на који начин у народу није
била компромитована партизанска борба. Та виталност НОП,
то што је успевао да преживи и савлада време и терор
који су изгледали несавладљиви било је, поред осталога, оно
што је у очима народа представљало најбољу залогу да
ствар тога покрета никада не може изгубити.

2. ударни батаљон I ЈМНОПО у Гајтану, зула
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Ови одреди су се држали, углавном, по средини терена између Мораве, бугарске и талијанске демаркационе
линије. Планинске крајеве уз те границе држали су четници,
а равничарске делове, око пруге и градова, Немци, Бугари
и домаћи издајници. У таквој ситуацији перспективама
НОП нарочито је штетила неповезаност партизанских снага, створени су услови за формирање великих војних
јединица и заједничких команди.
У то време на југ Србије стиже Светозар Вукмановић-Темпо као делегат Врховног штаба. По његовом наређењу на Кукавицу се пребацује Јабланичко-Пасјачки
одред, где се концентрише са Лесковачким. Ту је од 6—8.
фебруара 1943. одржано партијско саветовање са политичким и војним руководиоцима ова два одреда, процењене
су војна и политичка ситуација, па је затим одлучено да
се цело ово подручје, од Јастрепца на северу до Кукавице
на југу, војнички уједини, да се од три одреда са тога
терена формира један јединствен одред, чиме је, у складу
са коришћењем снага и могућности НОП, извршена реорганизација војних снага на југу Србије.
Тако је у селу Калуђерици од Лесковачког, Јабланичко-Пасјачког и Јастребачког партизанског одреда, који
није био присутан, 7. фебруара формиран Први јужноморавски партизански народноослободилачки одред, са
задатком да дејствује на ширем подручју, углавном у
рејону с леве стране Јужне Мораве, од Кукавице до Јастрепца. И јужноморавски народноослободилачки партизански одред у свом саставу имао је три батаљона: Лесковачки батаљон, који је добио име „Коста Стаменковић",
а бројао око 70 бораца; Јабланички батаљон „Станимир
Вељковић-Зеле", који је бројао преко 100 бораца и Јастребачки батаљон. За команданта Одреда био је постављен Димитрије Писковић-Трнавац, за заменика команданта Милош Манојловић, за политичког комесара Радован Ковачевић-Максим, а за заменика политичког
комесара Радош Јовановић-Сеља. За начелника штаба постављен је Ратко Павловић-Ћићко.
За команданта првог, Лесковачког батаљона „Коста
Стаменковић", постављен је Стојан Љубић-Вујановски а
за комесара Светозар Крстић; за команданта другог, Јабланичког батаљона, хсоји је имао две чете, постављен је
Воја Ристић, за политичког комесара Владимир БукелићПопо Мића; за команданта трећег, Јастребачког батаљона постављен је Станимир Јовановић-Јова а за политичког комесара Кирило Михајловски-Грујица.
Остали одреди на југу Србије, Расински, они око
Ниша и на десној обали Јужне Мораве, остали су да дејствују самостално и даље.
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ЈУЖЈНА

СРВИЈА

Пошто је формирањем Првог јужноморавског партизанског одреда извршено обједињавање лесковачког и топличког округа у војном погледу, то је истовремено на
партијском саветовању решено да се ова два округа обједине и у политичком погледу. У том циљу формиран је
Окружни комитет за лесковачко-топлички округ, за чијег
је секретара, послат од ПК, дошао Видоје Смилевски-Бата.
Тада је формиран и нов ОК СКОЈ-а за исти округ,
чији је секретар био Стојан Миленковић. Први јужноморавски народноослободилачки одред добио је задатак да
предузме офанзивна дејства против окупатора, да створи
потребне услове за формирање регуларних јединица —
бригада, да што пре продре у брдске крајеве ради изоловања и, затим, војничког уништења четничких штабова, да
оствари садејство са партизанским јединицама на Космету. На своју прву акцију није дуго чекао.
Сазнавши за концентрацију партизана на планини
Кукавици, непријатељ предузима 8. фебруара концентричан напад на њих. У тој офанзиви учествовало је око
1 200 недићеваца и љотићеваца, не рачунајући четнике који
су партизане нападали с леђа.
Штаб Одреда био је на Бунатовцу, одакле је распоређивао снаге за борбу противу непријатеља који је надирао из шест праваца. Једна непријатељска колона ишла
је од Вучја правцем Црни Врх — Бунатовац, друга од
Горине правцем Новков Рид, трећа од Букове Главе правцем Калуђерица, четврта од Црцавца правцем Коприве,
пета од села Лалинца и шеста од Тумбе правцем Студена
—• Бунатовац. Одређене партизанске формације сачекале
су их на свим правцима. Негде око подне развила се
жестока борба. После једночасовне борбе и јуриша који
су партизани извршили, непријатељ је код Атанаскове чесме
био разбијен и нагнан у бекство, оставивши за собом десет
убијених и више рањених војника. Мање партизанске
снаге наставиле су са гоњењем непријатеља, а преостали део
послат је у помоћ борцима који су држали правац Вучје —
Збежиште — Црни Врх, на који је правац непријатељ бацио
око триста војника. Партизани су на правцу Коприва—
Бунатовац успели да одбију непријатељски напад на целом
фронту. Непријатељ је почео да напада и из позадине, па
су партизани морали да окрену известан део снага ради
заустављања и овог напада и да се за све време боре на
два правца. Група која је штитила правац Вучје — Црни
Врх, кад јој је стигло појачање, извршила је контрајуриш.
Настала је борба прса у прса. Заробљен је један митраљезац и са његовим сопственим митраљезом група партизана тукла је по непријатељу. После неколико часова борбе
непријатељ је био разбијен. После подне борба се мало
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стишала, али се жестоко развила у правцима: Калуђерице
— Црцавца, Лалинца и Тумбе. Удружене снаге четника и
недићеваца жестоко су напале на партизане. Борба је трајала више часова и тек негде у сумрак партизани су
успели да потпуно разбију и протерају непријатеља са овог
терена.
У борби је погинуло око 40 недићеваца и четника, неколико њих је заробљено, а заплењено је пет холандских
митраљеза, двадесет пушака и 5 000 метака. На партизанској страни било је само два лакше рањена.
После борбе, одмах у току исте ноћи, са кратким одмором, Одред је кренуо у правцу села Игришта у намери
да се пребаци на територију Јабланице. Том приликом,
9. фебруара, долази до борбе код села Игришта у којој
је погинуло осам недићеваца, међу којима и командир
градске полиције из Лесковца, а заплењено осам пушака
и нешто опреме.
О овом свом бављењу на подручју југа Србије, о раду
и борбама на Кукавици друг Светозар Вукмановић-Темпо
каже:
„Приликом поласка за Македонију у јануару
1943. одлучио сам да навратим у Лесковац. Том приликом нашао сам се у Београду са друговима из
ондашњег Покрајинског комитета за Србију. Они су ме
упознали са ситуацијом на терену и рекли да на подручју Црне Траве, ЛесковЦа, Јабланице, Топлице и
Тимока дејствују партизански одреди још од 1941.
године, да се уопште нису распадали, док је на осталој
територији Србије био само један мањи одред на
терену Пожаревца и један мањи одред у рејону Космаја.
Ја сам им тада саветовао да на територију Јабланице и Топлице пребаце цео Покрајински комитет
и формирају главни штаб за Србију.. . То сам учинио
због тога што су ти партизански одреди стално дејствовали упркос чињеници да су остали одсечени од
главнине наших снага, од главног жаришта нашег
устанка, и то одсечени прилично широким појасом у
коме није било партизанских одреда. Даље, претпостављао сам да у таквој ситуацији мора да је на
тој територији и политичка ативност ванредно добра,
да је народ спреман да подржава своје партизанске
одреде до краја и да је вољан да подноси жртве које су
и биле нужне у таквим условима. Сматрао сам да
борци таквих партизанских одреда мора да су били
јаки и борбени чим су могли да остану у таквој ситуацији, у таквим условима.

ЈУЖНЛ

СРБИЈЛ

Мислио сам да је нормално да у таквим условима и руководство устанка пређе у Србију на ту
територију, да ту формира центар и да одатле руководи свим осталим рејонима Србије. Из тадашњег
руководства Покрајинског комитета Србије неколико
другова је било сагласно са мном, а неколико није.
Није донето никакво конкретно решење.
Ипак, стављено ми је у задатак да на тој територији окупим све партизанске одреде, сав руководећи партијски актив, и да продискутујемо о задацима
које треба да поставимо пред војне одреде, пред
партијска руководства за организовање позадинске
власти и народноослободилачких одбора.
У Лесковац сам дошао у поштанском вагону.
Другови поштари-комунисти организовали су тај мој
пут. Легално нисам смео путовати јер су ме познавали
многи људи из специјалне полиције. Када сам стигао
у Лесковац, отишао сам на јавку. На тој јавци
сам нашао и друга Видоја Смилевског. У Лесковцу
сам остао три-четири дана, а онда сам изашао на
планину Кукавицу.
Тако смо у једном селу нашли другове који су
дошли из Јабланице, са планине Кукавице и из Лесковца. Ту смо одржали тродневно саветовање у селу
Калуђерици. Са тог саветовања сећам се следећих
догађаја:
Првог дана смо дискутовали о неким искуствима
партизанског ратовања. Ја сам износио искуства са
ослобођене територије, искуства главнине наших партизанских снага. Радили смо цео дан, а ноћу су партизанске патроле штитиле село. Било је 120 партизана
из два одреда и то са планине Кукавице и из Јабланице.
Из Топлице, колико се сећам, другови нису дошли. Ту
смо првог дана закључили крупне ствари. Одлучили
смо да се формирају одреди — Први и Други јужноморавски одред. Ставили смо у задатак тим одредима
да брзо прерасту у бригаде, да ударају на непријатеље, да траже непријатеље и да се непрестаним акцијама проширују, повећавају, да прерастају у бригаде и да пређу, продиру према Копаонику и према Врању и даље према Космету, онда према Јастрепцу и
Расини, и, колико се сећам, према Тимоку. Другом
јужноморавском одреду ставио сам у задатак још
и то да продире према Куманову, онда у правцу Пирота и у Бугарску, да се тамо повеже са руководством
Партије из Бугарске и да јој помогне на организовању
партизанских одреда на територији Бугарске.
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Када сам се после годину дана, на повратку из
Грчке, Албаније и Македоније поново навратио на
ту територију, нашао сам организоване бригаде, чак и
организовану бугарску бригаду. Војнички задаци који
су били постављени у целини су извршени.
Увече, првог дана мога боравка на Кукавици,
партизанске патроле су јавиле да непријатељ концентрише своје снаге око села Калуђерице и спрема
се да нас нападне. Ми смо се лепо договорили, јер смо
имали да радимо још два дана, да преносимо искуства
за наше даље акције, да не идемо из тога села. А могли
смо се пребацити у друго село и наставити наше саветовање, али смо хтели да непријатеља сачекамо. Те
ноћи нису нас напали.
И другог дана наставили смо рад. Претресали смо
политички рад у војсци и задатке политичких комесара, заправо политички рад уопште у војним јединицама. Пред ноћ смо обавештени да непријатељ и
даље концентрише око нас све веће снаге. Укратро
смо размотрили ситуацију и дискутовали о томе да
ли да избегнемо опкољавање. Брзо смо одлучили да
и даље останемо на истом месту.
Трећега дана наставили смо рад несметано иако
се око нас почео све више да стеже обруч. Радили смо
као да нема непријатеља око нас. На дневном реду
било је организовање власти, позадинских команди,
народноослободилачких одбора, затим улога Партије
у целом том позадинском раду. Тога дана увече саветовање је завршено.
После тродневног саветовања ја сам одржао збор.
Дуго сам се мислио да ли да откријем да сам члан
Врховног штаба с обзиром на пут који ми је предстојао,
морао сам илегално до Скопља. Рачунао сам да ће,
ако откријем да сам члан Врховног штаба, непријатељ бити алармиран, полицијске патроле биће повећане и да ћу се теже пробити. Међутим, с друге
стране, оценио сам да би ипак много значило за
партизане и за народ овога краја што је члан Врховног штаба дошао овамо.
На крају сам се открио и рекао у говору да сам
члан Врховног штаба. Причао сам све о партизанима,
о борбама, о даљој ситуацији на ослобођеној територији итд.
Увече је одржана приредба. Сећам се да је другарица Орлова — сестра друга Љубе Нешића, певала
песму о Кости Стаменковићу и погинулим друговима.
Било је јако дирљиво цело то вече.
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Још за време приредбе курири су јавили да је
непријатељ потпуно остварио блокаду и да смо опкољени са свих страна, те да ујутру можемо очекивати
напад на село из шест праваца. Одлучили смо да се не
пробијемо из обруча, него да прихватимо борбу, иако
смо се могли извући.
УЈУТРУ СУ другови сачекали непријатеља. Борба је трајала цео дан. Било је преко 1 500 недићеваца.
Потпуно смо их разбили са свега 120 бораца партизана.
Колико се сећам, било је око 40 мртвих недићеваца.
Наш је само један био лакше рањен. Стекао сам утисак
да су то борци равни борцима из пролетерских бригада, да се могу мерити са борцима наших најпрослављенијих пролетерских бригада.
Ја сам, одлазећи од њих, био сигуран да ће они
извршити постављене задатке. И стварно, када сам се
после годину дана вратио, наишао сам на бригаде,
а месец дана касније формирали смо дивизије".
Новоформирани Први јужноморавски партизански
одред имао је с пролећа и лета 1943. до формирања првих
бригада, поред више других, још и две своје велике акције,
од којих је у првој, борби са Бугарима у селу Гајтану,
дефинитивно доказао окупатору да на подручје Јабланице
више не сме загазити са мањим снагама од дивизије; и другу
са четницима на Радану.
Борби са Бугарима претходио је партизански напад
на рудник Леце ноћу између 12. и 13. марта 1943. Штаб Првог
јужноморавског партизанског одреда донео је био одлуку да
се разруши рудник и да се разоружа посада која се састојала од 50 — 60 стражара. За ову акцију у Јабланици се концентрисао цео Одред, сва три батаљона. Напад је извршен
ноћу између 12. и 13. марта у 23 часа. Стража се предала,
рудник и сва постројења били су потпуно уништени. Заробљено је 38 недићеваца, а један број рудара пријавио се
за одлазак у Одред. Партизанима је пао у руке плен од
једног митраљеза, 39 пушака, велика количина муниције и
експлозивног материјала, пет моторних возила и много
друге опреме и намирница. Сутрадан, 13. марта, Одред
се повукао за село Гајтан.
Једна јединица из састава 7. бугарске дивизије, која
се налазила у покрету из Лебана за Медвеђу, сазнала је
за напад на рудник Леце и о томе обавестила штаб дивизије. Прецењујући ударну снагу својих јединица, командант бугарске 7. дивизије упутио је у правцу села
Гајтана једну „ловну роту", а командант немачке 12. полицијске окружне команде у Лесковцу послао је овим
бугарским снагама, као појачање, 2. чету 3. немачког по-
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лицијског батаљона и окружни одред СДС из Лесковца.
Наведена бугарска јединица стигла је у село Гајтан
13. марта око 14 часова, чело колоне је одмах почело да
пали куће и злоставља становништво. Први јужноморавски
одред посео је положаје код Јововића Ливаде у намери да
тамо прими борбу, јер су бугарске јединице продужиле
покрет ка засеоку Равниште. Одлучено је да се бугарске
јединице пусте сасвим близу, увуку у припремљени ватрени
троугао, а затим да се на њих отвори ватра и да се нападом
потпуно униште. Ради обезбеђења од евентуалног напада
непријатеља са правца села Добре Воде и села Слишана,
штаб Одреда истурио је према њему мање делове. Кад је
главнина бугарских јединица пришла на одстојање од око
200 метара, 2. јабланички батаљон, који се налазио на десном крилу распореда Првог јужноморавског одреда, после
ватрене припреме, прешао је у напад. Одмах су ступили у
напад и Први лесковачки и Трећи јастребачки батаљон. Дуж
целог положаја развила се оштра борба, јер су бугарске јединице пружале огорчен отпор. После вишечасовне борбе,
јуришем главнине снага Првог јужноморавског одреда с
фронта и дејством самих сељака Гајтанчана из позадине,
бугарске јединице су биле принуђене да се у нереду повуку, изгубивши 50 мртвих и рањених (међу којима пет
официра, као и дописника бугарског листа „Зора"). Изненађени поразом Бугара, Немци и припадници СДС нису се
ни усудили да ступе у борбу. У овој борби јединице
Првог јужноморавског народноослободилачког одреда заплениле су 2 минобацача, 6 митраљеза, 80 пушака и велику
количину муниције. Овде је погинуо комесар Првог јужноморавског народноослободилачког одреда Радован Ковачевић-Максим и још три борца, док је шест рањено.
Ово је, у ствари, била једна комплетна бугарска такозвана „ловна рота" од око 200 војника. Ове су јединице
формиране у бугарској војсци као некада контрачете. Састављене су биле од изабраних војника, који су се добровољно јавили и који су били фашистички настројени. Били
су одлично наоружани и обучени за борбу по планинама.
Носили су аутомате, бомбе, кратке кожухе место шињела.
У војсци су имали повластице, тако, на пример, нису дежурали нити обављали остале војничке дужности. Употребљаване су за специјалне, најтеже задатке, нарочито за
гоњење партизана по планинама.
Ова бугарска „ловна" рота била је фактички уништена, нешто преживелих војника стизало је после више дана
у Команду, полудело од страха. Многе који нису погинули у борби хватали су сељаци и убијали.
Већ сутрадан, 14. марта, јаке бугарске снаге са свих
страна пожуриле су у помоћ пострадалој „ловној роти".

5. батаљон, I ЈМПО, 1943. год. у Гајтану
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Штаб Одреда донео је одлуку да се пола Одреда пребаци на
Кукавицу а пола на Јастребац, тако да је непријатељ и овога
пута ударио по празном простору. У бесу Бугари су убили
око 100 сељака, 600 отерали у логоре и запалили неколико
стотина кућа. Село Гајтан, које је у току рата три пута
спаљивано, и овога пута је било нарочита мета Бугара.
Како су снаге I јужноморавског партизанског одреда
стално расле и угрожавале саобраћај на прузи Београд —
Ниш — Врање, то су Немци са 2. батаљоном СДС, окружним
одредом из Ниша и среским одредима СДС из Прокупља
и Житковца (укупно јачине око 750 људи) предузели акцију
против 3. јастребачког батаљона на планини Малом Јастрепцу. Непријатељ је намеравао да окружи и уништи
овај батаљон. Ради тога је одлучио да концентрично обухвати планину Мали Јастребац, водећи рачуна да при
том у самом почетку акције пресече везу између планина Велики и Мали Јастребац, како би спречио повлачење
3. јастребачког батаљона у правцу Велики Јастребац.
Концентрација јединица СДС извршена је ноћу између 1.
и 2. маја: из села Девче ка Новом Селу упућена је чета
2. батаљона, из села Крајковца 1. чета, из села Аз. Бресница
у правцу гребена Велике чуке 3. чета, а 4. чета овог батаљона из села Породина и Кулина и из простора Добрича
срески одреди СДС из Житковца и Прокупља. Наступање
непријатеља отпочело је 2. маја ујутро. Трећи јастребачки
батаљон налазио се у пределу Јасике, северно од Новог
Села. У борби која је настала разбио је непријатеља и натерао га у панично бекство. Непријатељ је, по сопственом
признању, имао 7 мртвих, 5 рањених и 27 заробљених.
Сутрадан су Бугари из околних гарнизона, у јачини до
једне дивизије, пошли на Јастребац. Трећи јастребачки батаљон, подељен по четама, у неколико наврата нанео је
губитке бугарским претходницама. Маневром по Јастрепцу
успео је да избегне окружење и сачува своје снаге. После
тродневне потере Бугари су се повукли у своје гарнизоне.
После непријатељског неуспеха на планини Јастрепцу,
иницијативу у акцијама имао је штаб Првог јужноморавског партизанског одреда све до 20. маја. Тада су око 2 000
војника из састава бугарске 27. дивизије, 2. батаљона СДС
из Ниша и окружни одреди СДС из Ниша и Лесковца,
јачине 750 војника, предузели акцију са циљем да униште
Први јужноморавски народноослободилачки одред. Прва
фаза ове акције обухватила је чишћење Видојевице и Пасјачке планине. Она је имала да се изведе у току 20. и 21.
маја. Акција је, међутим, извршена без успеха, непријатељ
није наишао на партизанске снаге на том терену. Јединице
СДС оријентисале су се 21. маја ка Радан планини и планини Петровцу, наступајући концентрично са истока,
16
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севера и северозапада. Једновремено су бугарске јединице
затвориле са југа полукружну линију Соколов вис — Бучумет — Оране. Други јабланички батаљон Првог јужноморавског партизанског одреда, чим је сазнао за приближавање непријатеља, пребацио се на планину Кукавицу, јер
су његове снаге (око 150 бораца) биле недовољне да приме
борбу. Сазнавши да у Јабланици нема наших снага и да је
ударио у празно, непријатељ се, попгго је покупио већи број
сељака, 27. маја вратио у полазне гарнизоне.
Трећи јастребачки батаљон, по одлуци ПК, крајем маја,
упутио је једну чету са десетином бивших бораца Озренског одреда на десну обалу Јужне Мораве са задатком да
помогне Зајечарском одреду. По пребацивању на десну
обалу Ј у ж н е Мораве ова чета је разрушила рудник угља
код Алексинца и причинила велику штету. О овом догађају друг Недељко Караичић у извештају упућеном ПК
КПЈ за Србију 2. јула 1943. каже: „Срушен је рудник
Алексинац, који је радио пуном паром за Немце; у њему
је радило неколико стотина радника. Рудник је потпуно
онеспособљен и то за пола године у најмању руку. Дигнуте
су у ваздух и све зграде са целим постројењем и електрична централа; сва окна су потпуно уништена . . . Рудник су
чували Бугари и баш истог дана су га предали Немцима. Рудник се налази близу самог Алексинца у коме има
око 600 Немаца и неколико стотина Бугара . . . (Зборник,
том I, књига 5, док. бр. 74).
Приближавао се тренутак обрачуна са четничким
снагама на целом простору од Оруглице поред талијанске
демаркационе линије, па све изнад Куршумлије према Копаонику. Овом групацијом командовао је Горски штаб 110
који је био у исто време „штаб јужнога фронта" дакле и
штаб за Јужну Србију, Космет и Македонију. Четничка
групација била се нарочито осилила јер су јој западни
савезници у то доба бацили огромне количине оружја и
опреме. На овој линији: Оруглица — Врапце — Туларе —
Реткоцер — Добри До постојала су три четничка корпуса: јужноморавски, јабланички и косовски, укупне јачине 1 000 — 1 200 људи. Припремајући напад на I јужноморавски партизански одред и на његову базу планину
Радан и слободну територију око ње све ове четничке снаге
концентрисале су се у Горњој Јабланици и Косаници око
20. јула. Исто тако били су, у Туларима, концентрисани
и сви недићевски гарнизони из тих крајева.
Ова акција, напад на четнике у Горњој Јабланици
резултат је оцене ОК за Лесковац и Топлицу да је равитак
НОП у овим крајевима већ достигао тај степен да може да
изводи шире, смелије и веће потезе, али да зато могу бити
сметња четници, и то нарочито они из Горње Јабланице,
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те да је било дошло време да се са њима рашчисти, да се
изврши војни обрачун. У том циљу донета је одлука о
концентрацији свих снага I јужноморавског партизанског
одреда. Штаб Одреда је такође позвао да у акцији узму
учешћа Расински и 2. јужноморавски одред из рејона Црне
Траве. Исто тако ОК је дао директиву за мобилизацију
чланова Партије, скојеваца и других активиста са терена
за ову акцију.
Сва три батаљона I јужноморавског партизанског
одреда концентрисала су се на Радану. Стигао је и Расински
одред са око 100 бораца, док II јужноморавски партизански
одред није узео учешћа у акцији јер је био касно обавештен. Са терена среских комитета Пусте реке и Пасјаче
стигло је за ову борбу око 150 наоружаних активиста. Тако
је партизанска концентрација бројала око 800 бораца, наоружаних, поред осталога, са 5 митраљеза и 35 пушкомитраљеза. За ову акцију формиран је Оперативни штаб
у саставу: командант Димитрије Писковић-Трнавац, комесар Риста Антуновић, заменик команданта Милош Манојловић и начелник штаба Драгослав Петровић-Горски.
Оперативни штаб је, пре поласка у ову борбу, наредио
извиђање према Горњој Јабланици. Међутим, извиђачи су
сасвим плитко извидели терен, само у периферним
селима, тако да њихови извештаји нису ни помињали главне
концентрације четника у рејону Тулара и Брвеника. Тако
је Оперативни штаб рачунао са много мањим снагама непријатеља него што су у ствари биле. Израђена је макета
тога краја и на њој су јединицама дати и објашњени борбени задаци.
Ноћу између 26. и 27. јула извршен је покрет партизанских снага по утврђеном плану. Партизани су на Горњу
Јабланицу пошли у три правца: десна колона под командом
Ћирила Михајловског-Грујице кренула је правцем: Радан
— Мали Год — Горња Стубла — Секирача — Брвеник. Главна колона под командом Воје Ристића извршила је
покрет правцем: Равниште — Доња Стубла — Реткоцер.
Лево крило колоне под командом Стојана Љубића-Вујановског кренуло је правцем Доњи Гајтан — Шилово —
Маћедонци — Чокотин — Туларски вис.
Једна чета Јабланичког батаљона из главне колоне
задржала се у месту Копрану ради ликвидирања четничког војводе Шикића са његовим четницима, а за које је
утврђено да су се у Копрану задржали на преноћишту. Две
десетине из Јабланичког батаљона остављене су на месту
„Зуб" изнад села Стубле, ради обезбеђења од четника из
Косанице.
Десна колона се изјутра 27. јула на линији Брвеник
— Спонце сукобила са четницима. Главна колона је истог
16*
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дана овладала доминирајућим положајем у центру Реткоцера, а лева колона избила на Туларски вис. Тако се на
читавом простору од Секираче и Стубле па све до Тулара
развила жестока борба. Све негде до 14 часова, дуж целог
фронта борба се развијала у корист партизанских јединица.
После подне наступа преокрет, у ствари партизани
нису побеђени, али и они и четници врло добро знају да
су ушли у непријатељску територију, да је тај терен ноћу
за њих веома несигуран. Други батаљон није успео да у
Реткоцеру овлада ситуацијом и да ликвидира куће војводе Миловановића. Расинци и снаге Трећег батаљона са
доласком вечери морали су да се на десном крилу одупиру
све жешћим нападима четника из Косанице. Снаге Првог
батаљона које су биле најдубље продрле биле су после подне
нападнуте од јаке групације четника из правца Тулара
наоружане машинским оружјем, обиљем муниције, па чак
и једним лаким бацачем. После жестоке борбе на Туларском
вису, Први батаљон одступа. Партизани одступају и са
осталих положаја.
Непријатељ је, чим је прво изненађење прошло и
чим се у поподневним часовима концентрисао, одмах прешао
у противнапад на целој линији користећи се не само својим тереном и својом великом надмоћношћу у броју и наоружању него и, нарочито, расплињеношћу и разбијеношћу
партизанских снага на томе огромноме планинском подручју од око 600 квадратних километара. У тој борби погинуло
је 25 партизана, док су четнички губици били још већи, али
нису могли бити тачно утврђени.
Пошто је један део бораца, мобилисаних са терена
за ову акцију, решио да остане у Одреду по повратку на
Радан, ОК за Лесковац и Топлицу, по директиви ПК, доноси
одлуку да се у оквиру I јужноморавског партизанског
одреда формирају још два ударна батаљона. У њихов
састав ушло је оно што је било најбоље у сва три одредска батаљона који су затим попуњени новопридошлим борцима. Одмах затим Први батаљон одлази на Кукавицу; Трећи батаљон са Расинским одредом на Јастребац а на Радану
остају оба ударна батаљона и други одредски батаљон. Командант Првог ударног батаљона био је Стојан Љубић,
комесар Владимир Бубилић, а Другог Митар Радановић,
комесар Кирило Михајловски-Грујица. У саставу I ј у ж номоравског партизанског одреда остају и даље три
батаљона.
Попгго су се концентрисали, четници из Горње Јабланице започињу офанзиву на партизанску планину Радан
и слободну територију око њега. У напад полазе следеће
четничке снаге: Други косовски корпус, Јабланички корпус
и Јабланичка летећа бригада, четници из Косанице
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и делови Топличког четничког корпуса, укупно око 2 000
четника.
Трећег августа у рану зору четници су извршили
напад на Радан углавном линијом преко Соколовог виса
— Гајтанска Врата — Павлов Под — Бандера. Овај напад
је скоро потпуно изненадио партизане, а извршен је на сектор I ударног батаљона који хитно пролази кроз планину
и прима борбу са четницима на Павловом Поду. Тога дана
борба је трајала око три часа, па су се партизани морали
повући пред бројном и оружаном надмоћношћу непријатеља, а нарочито још и зато што им ситуација није била
јасна нити су имали обезбеђена крила. Но исте ноћи
извршили су противнапад и разбили четнике потпуно очистивши планину од њих.
Сутрадан је ситуација била таква да су према Радану
биле концентрисане јаке четничке снаге са штабом на Соколовом вису. На Радан је у помоћ I ударном батаљону
одмах стигао II ударни, а затим остали делови Одреда, док
су свакога дана из Пусте реке и са Пасјаче пристизале
групе оружаних активиста и попуњавале партизанске редове. Народ Пусте реке и Добрича волео је своју планину
и своје борце који су бранили његову слободу, јер је сем
тога знао шта би значили губитак Радана и провала четничких одреда у та питома слободна села.
Партизански логори били су свуда ивицом планине.
Ноћу су ложили ватре, али је сваки борац спавао поред своје
букве, крај које је био постављен у стрељачком строју. Преко
пута њих, на Соколовом вису, сваке ноћи енглески авиони
су бацали четницима оружје и муницију.
Четници су се задржали на линији село Власово —
Соколов вис — Равна планина, а у позадини вршили мобилизацију сељака, како би предузели напад на јединице
Првог јужноморавског партизанског одреда. Да би пореметио план четника, штаб Првог јужноморавског одреда је
ноћу између 6. и 7. августа пребацио на јужни део Радан
планине II ударни батаљон, и у 3.30 часова (7. августа) са
њим извршио напад на четничке снаге у селу Власову. У
борби, која је трајала до 12 часова, четници су имали десет
мртвих и већи број рањених. Међутим, четнички штаб
није ангажовао према селу Власову и остале снаге, већ је
продужио мобилизацију и припреме. ОК и штаб I јужноморавског партизанског одреда оценили су намере четника,
па је Окружни комитет КПЈ за Лесковац и Топлицу отпочео нову мобилизацију активиста за одбрану слободне
територије. Свакодневно су долазиле десетине нових бораца са члановима Партије и одборницима народне власти
на челу. Покренут је био читав народ Пусте реке и Пасјаче, па су свакодневно стизале колоне кола са храном
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и другим потребама. У циљу што успешнијег отпора, штаб
I јужноморавског партизанског одреда извршио је и распоред својих снага за кружну одбрану: I ударни батаљон
на положају Павлов Под; II ударни на линији Власовска
Бандера — Лисичји Лаз — Богујевачки Кршеви; II одредски, јабланички батаљон на линији Богујевачки Кршеви
— Лопарде — Китанова Бара; положај на Петровцу држале
су месне десетине већином из села Гајтана. Партизанске
снаге, јачине око 600 бораца, одмах су уредиле своје положаје за одбрану. Са ових положаја оне су развиле активна
дејства, сваке ноћи упућују ојачане патроле и чете према
четничким положајима, у циљу узнемиравања и напада.
Истовремено је штаб I јужноморавског партизанског
одреда наредио Јастребачком и Лесковачком батаљону да
у својим рејонима активним дејством вежу за себе бугарске снаге и јединице СДС; да пруге Врање — Ниш —
Сталаћ и Ниш — Куршумлија сматрају сталним објектом
напада и да бране летину од непријатеља.
Четнички Горски пггаб 110, да би добио у времену
и изненадио јединице I јужноморавског партизанског одреда, упутио је уочи дана напада, 12. августа, преговараче
са штабом I јужноморавског партизанског одреда, изјављујући да четници неће нападати планину Радан и да
признају постојеће стање. Међутим, сутрадан је уследио
напад четника: Топлички четнички корпус извршио је напад са линије Богујевац — Добра Вода; II косовски корпус
и пратећа група штаба истакнутог дела Врховне команде
за јужну Србију, од 200 четника, напали су са линије Соколов вис — Власовска Бандера; а Јабланички четнички
корпус нападао је са линије Расовача — Соколов вис.
Укупна јачина четничких снага износила је око 2 000 људи.
Намера четника била је да обухватом са севера, запада и
југа униште снаге I јужноморавског партизанског одреда
на планини Радан. Истовремено са нападом четника почели
су делови бугарске 27. дивизије концентричне покрете из
Куршумлије, Прокупља и Лебана према Јабланици, с циљем да спрече евентуално извлачење јединица I јужноморавског партизанског одреда у правцу Јужне Мораве или
Топлице.
Напад четника почео је 13. августа у 3.30 часова ујутру. Косовски четнички корпус напао је на положај II
ударног батаљона. Овај батаљон пружао је жилав отпор,
померивши свој положај свега неколико стотина метара
уназад. Топлички четнички корпус успео је да продре ка
Китановој Бари и да је заузме. Око 11 часова Први и Други
ударни батаљон I јужноморавског партизанског одреда,
извршили су снажан противнапад и успели да одбаце чет-

Г 1 Е Р И О Д С Т В А Р А Њ А В Е Ћ И Х Ј Е Д И Н И Ц А Н О Б Н А ЈУГУ С Р Б И Ј Е

247

нике дубоко у Косаницу. Затим су делом снага помогли II
јабланичком батаљону да одбаци и Топлички четнички корпус са Китанове Баре и са положаја јужно од села Богујевца. Тако су четници потпуно одбачени са планине Радан.
Међутим, они су се делом снага задржали на Соколовом
вису и селу Ђаке. Сазнавши за неуспех Косовског и Топличког четничког корпуса, повукле су се непријатељске
снаге и са западног одсека. А 16. августа Одред је извршио
напад на Соколов вис и село Ђаке где су били четнички
штабови и коначно их разјурио. У борбама на Радан планини
четници су имали 25 мртвих (погинуо је и командант II
косовског четничког корпуса) и око 40 рањених. Партизани
су запленили 2 митраљеза, 1 пушкомитраљез, 1 противтенковску пушку и већи број пушака. Погинуло је 8 партизана.
Пораз четника био је потпун. Не само да су војнички
изгубили тај велики дуел на планини Радану који је петнаест дана будно пратио цео народ са југа Србије већ су и
морално били уништени, једва су се касније с пролећа
1944. године, уз помоћ Кесеровића, били нешто мало опоравили, и то само да би претрпели нов — коначан пораз.
По плану, док су четници задржавали партизане на
Радану, позади, богатим пусторечким пољима где је владала
сазрела и плодна јесен, почеле су поново да крстаре колоне
Немаца и недићеваца и да прибирају реквизицију, нарочито жито, борећи се против омладинских десетина које
су крстариле тереном у циљу спречавања те пљачке.
Међутим, чим су разбили четнике, партизани су одмах пожурили у поља, да би окупатору пресела та пљачка.
Први ударни батаљон, са једном четом из II батаљона, сачекао је 1. септембра једну такву пљачкашку колону Немаца и недићеваца код села Црквице, на три километра
од сталног бугарског логора у Бојнику, и просто је уништио. На разбојишту је, поред 4 погинула партизана, остало
мртвих 15 Немаца и 8 жандарма.
Други ударни батаљон после тога одлази за Топлицу, где код Велике Плане води борбу са Бугарима; а
Први ударни батаљон одлази за Кукавицу, где уз помоћ
тамошњег одредског батаљона разбија четнике у селу Калуђерици.
У међувремену долази до капитулације Италије. За
партизански покрет се отварају широке перспективе, народ
јасно види крај рата и његов исход. Са терена Пусте реке,
Добрича и Горње Јабланице под Радан се стиче одједном
око 500 нових бораца.
У то доба на тај терен стиже Благоје Нешковић. Борба
улази у нову фазу, почињу се стварати нове и веће
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партизанске јединице. Тако се у селу Ображди 9. октобра
формира I јужноморавска бригада, прва бригада на југу
Србије.

РАД ПАРТИЈЕ И ДАЉА ИЗГРАДЊА НАРОДНЕ ВЛАСТИ
НА ПОДРУЧЈУ ПРВОГ ЈУЖНОМОРАВСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА 1943.
Као што је већ поменуто, 7. фебруара формиран је
Окружни комитет за подручје Лесковца и Топлице, чији је
секретар, послат од ПК, био Видоје Смилевски-Бата а
чланови: Радош Јовановић, Бошко Крстић, Радмила Обрадовић и Стојан Миленковић за СКОЈ (њега је ускоро заменио Радован Пантовић). После борбе 13. марта 1943. у
ОК Лесковац ушао је Риста Антуновић, који је истовремено био заменик комесара I јужноморавског партизанског одреда, а после реорганизације Одреда, 2. августа
1943, на ово место је дошао Милан Ковачевић, док је
Антуновић отишао за члана ОК Врање и заменика политичког комесара II јужноморавског партизанског одреда.
Пред новим ОК-ом као основни и најважнији задатак поставило се формирање среских комитета у свим срезовима
у округу и да он преко њих прошири и појача рад партијске
организације. ОК је исто тако предузео све потребно да
побољша ефикасност и организацију свога рада, да побољша
рад партијске технике, да створи пунктове за курире, за
попггу; да обезбеди нормално функционисање веза са
ПК-ом, са суседним ОК-има, као и са својим среским
комитетима. На тај начин партијска организација у Округу
се у потпуности територијализирала, стала чврсто на своје
ноге и почела да савлађује тешкоће у условима сасвим
или делимично окупиране или ослобођене територије. Организације и чланови Партије, као и партијска руководства
су се навикавала да раде и живе у онаквим условима
какви су постојали; нису напуштали територију одласком
у Одред, ни у најтежим приликама, када су се на терену
кретале или дејствовале окупаторске јединице. На тај
начин рад и борба партијске организације у лесковачкотопличком округу била је континуирана и настављала се
увек у успону.
Почетком 1943. у Лесковцу постоји и ради пет партијских јединица са укупно око двадесет чланова Партије.
Све су оне директно везане за МК, чији је секретар Василије Николић. Срески комитет за лесковачки срез формиран је у априлу, а убрзо су формиране партијске ћелије

АФЖ у Пустој Реци, 1943. РОД. црипрема храну за рањенике
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у Мирошевцу, Горини и Тодоровцу. Секретар овог Среског комитета био је Миливоје Ковачевић. У лето 1943. на
подручју среза лесковачког стварају се рејонски партијски
комитети, за више села, прво један за подручје трњанске и
страјковачке општине; други за подручје Мирошевце —
Барје, и трећи за рејон села према Грделици и прузи.
Фебруара 1943, попуњавањем дотадањег партијског
поверенства, формира се Срески комитет за Пусту реку и
Јабланицу, чији је секретар био Милија Радовановић. Већ
тада постојале су партијске организације у многим селима
Пусте реке, као: Белановац Петровац, Стубла, Косанчић,
Лапотинце, Коњувце, Турјане, Вујаново, а у Јабланици, у
Гајтану, Тулару и Реткоцеру. До половине 1943. формирају се партијске организације у Газдару, Рујковцу, Бучумету, Црквици, Речици, Савинцу, Слишану, Брестовцу,
Плавцу, Касабаћу. На територији среза тада постоје и
четири рејонска комитета Партије. Секретар Среског комитета за Пусту реку и Јабланицу Милија Радовановић,
јула 1943, отишао је за секретара Среског комитета
Пасјаче, а заменио га је Милан Момчиловић, а септембра је за секретара дошао Игњат Миљковић.
Партијско поверенство за Јабланицу и Пусту реку је
већ 1942. имало своју добро снабдевену технику коју фебруара 1943. преузима лесковачко-топлички ОК. Током
1943. сви срески комитети формирају своје технике. У вестима, лецима и билтенима и другим материјалима за
идеолошко-пропагандни рад који су се штампали у овим
техникама, налазе се зачеци многих и локалних па и
републичких листова који су настали после рата, а неки
и данас излазе, као што су: „Млади Борац" лесковачка
„Наша Реч", „Глас" и други. У техници је штампан и
разни теоретско-пропагандни материјал. Иначе, са продирањем оружаних одреда у неослобођене, четничке крајеве, по селима су формирани активи а затим и партијске
организације. Тако је октобра 1943. формирано партијско
поверенство за Горњу Јабланицу, чији је секретар био
Петар Гогић.
У то доба на терен лесковачко-топличког округа дошао је поново Недељко Караичић, члан ПК. У јуну су
одржани десетодневни партијски семинари у селима: Стубла,
Коњувце и Горина у срезу лесковачком, на којима су изучавана нека питања дијалектичког материјализма, основи лењинизма, национално и сељачко питање, и друго.
Окружни, као и срески комитети били су повезани са оружаним одредима на тај начин што је секретар партијске
организације Одреда био члан ОК и заменик политичког
комесара Одреда. Секретар партијске организације бата-
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љона био је заменик политкома батаљона и члан среског
комитета.
Партијски рад и у Прокупљу, после жестоког терора
1942, почетком 1943. године наставља се континуирано и
све интензивније. Средишта политичког рада, у којима је
радила углавном омладина, била су радионица за прераду
лискуна, гимназија, Пољопривредна школа и Домаћичка
школа. У првој половини 1943. у граду су била свега два
члана Партије. Почетком 1943. године, по директиви СК
Пасјача, формиран је месни комитет СКОЈ-а за Прокупље којим је руководила Радмила Дедијер. Значајну
прекретницу у партијском раду на овоме терену представља партијско саветовање СК Пасјача одржано 6. маја у
Ргају, коме су присуствовали и чланови Партије из Прокупља. После тога у Прокупљу су кандидовани нови активисти, тако да је убрзо формирана партијска јединица
којом је руководила Вера Ђуришић. Ова организација је
ухватила везу са неким бугарским војницима, члановима
бугарске Партије, који су давали спрему, оружје, обавештења и слично, а један је и ступио у партизански одред
на Јастрепцу.
Партија је наставила свој континуирани рад на целом
рејону Топлице, и поред свих напора реакције да угуши
Партију 1942. године. До краја 1942. у Добричу, са леве
стране Топлице биле су две партијске организације: једна
у селу Девчи и друга у Пејковцу-Самариновцу. Интензиван рад на стварању партијских јединица на овоме терену
почиње, у ствари, од партијског саветовања на Јастрепцу
августа 1943. Од тада па до краја године формиране су
партијске организације у Бајчинцу, Доњој Расовачи и
Лепаји као и партијски активи у више других села. Како
су партијске ћелије нарастале показала се потреба за стварањем рејонских комитета — први на овоме терену формиран је крајем 1943. у Облачини и Бучићу.
И на северном делу леве обале Топлице, по селима
око Блаца настављен је у 1943. интензиван партијски рад.
Партијски активи створени су у селима Бресничићу, Дреновцу, Поточићу, Маџару, Доњој Речици, Југовцу, Доњој
Трнави. Сви ови партијски активи прерасли су крајем
1943. и почетком 1944. године у партијске јединице.
Први срески комитет на овом терену за леву страну
Топлице формиран је маја 1943. Секретар је био Срба
Андрејевић. У јуну овај комитет је организовао 15-дневни
партијски курс који је похађало 20 активиста.
Разлог за формирање Партијског поверенства ОК за
леву страну Топлице, новембра 1943, био је даљи размах
партијског рада и борбе, као и даље ширење политичког
утицаја према Копаонику и Косаници. Тада су на овом
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терену формирана два среска комитета, један за добрички
и део прокупачког среза, а други за преостали, већи део
прокупачког среза.
Партијско поверенство за Топлицу, које је ОК формирао новембра 1943, имало је, у ствари, рејон дејства само
за половину топличког краја, леву обалу реке Топлице и
моравски срез. Десна обала, од Косанице, преко Пасјаче,
на делу Добрича на десној страни реке Топлице, и даље
је остала под директним руководством ОК лесковачко-топличког округа.
На десној страни Топлице за рејон Пасјаче формиран
је у селу Бучинцу марта 1943. први срески комитет чији
је секретар био Тадија Поповић. На терену овог Комитета,
јануара 1943, формиране су две партијске ћелије: једна
за села Коњарник и Каре а друга у селу Растовници, поред још многобројних актива и упоришта по селима. Ради
руковођења овим активима, до краја 1943, формирани су
општински партијски комитети у Дубову августа 1943; на
Белом Камену; за села у рејону Ћуковац — Вича; за села
у рејону Мрљак — Пестиш. Крајем 1943. на терену овог
среског комитета било је 28 чланова и 18 кандидата Партије.
Поред слања кадрова из Топлице на курсеве који су
се одржавали у Пустој реци, јуна 1943. у селу Јовине Ливаде одржан је четвородневни партијски курс за оспособљавање партијских активиста. Курс је похађало десетак
активиста. Пре тога, у мају, у селу Обртинцу, одржано
је партијско саветовање са свим члановима Партије са
подручја СК Пасјаче.
У оквиру Среског комитета на десној обали Топлице,
марта 1943, формирано је Партијско поверенство за Косаницу чији је секретар био Радомир Милутиновић. Са
рејона Косанице током 1943. ступили су у партизанске одреде скоро сви партијски активисти, што се негативно одразило на партијско-политички рад на том терену те је
ОК од бораца са тога терена формирао једну ударну десетину која је, поред политичког рада, имала за задатак
и мање војничке акције. Ова десетина била је веома активна, али је 1. јануара 1944. била опкољена од четника у
селу Вршавцу којом приликом су погинула четворица, од
којих двојица чланови Партијског поверенства за Косаницу.
Као што је већ речено, новембра 1943, у оквиру ОК
за Лесковац и Топлицу, формирано је Партијско поверенство за Топлицу, које је имало рејон дејства само на десној обали реке Топлице, а чији је секретар био Радош
Јовановић а чланови Трајко Јовановић, Јован Крстић, Радомир Тодоровић и Аранђел Младеновић.
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На терену ОК за Лесковац и Топлицу 1943. године
нарочито је била активна организација СКОЈ-а. ОК СКОЈ-а
за овај округ формиран је у исто време, 7. фебруара, кад
и ОК Партије. Одмах затим почело се са формирањем
среских а затим и општинских комитета СКОЈ-а и до
јула 1943. скоро није било села на слободној и полуслободној територији у којима није постојао актив. СКОЈ је,
поред рада са омладином, организовао аналфабетске течајеве, омладинске домове, омладинске радне чете, као и
војне десетине које су радиле на војној обуци омладине.
Формиране су исто тако дилетантске секције и хорови који
су по селима одржавали приредбе. Из редова омладине је
такође у одреде свакодневно пристизао велики број нових
бораца. Ово је чак стварало проблеме теренским организацијама јер су остајале без чланства. С друге стране било
је то и позитивно: убрзало је пријем нових чланова, а резерве су биле неисцрпне. Октобра 1943, само на територији
лесковачког округа, било је 210 чланова СКОЈ-а не рачунајући оне у оружаним одредима. Крајем исте године
писмо упућено II конгресу УСАОЈ-а потписало је преко
2 000 омладинаца и омладинки.
Село Гајтан Бугари су и трећи пут спалили марта
1943. године. ОК и СК одмах настоје да овом тешко пострадалом селу пруже помоћ. Омладина је предњачила и у
томе. Сакупљане су намирнице и предаване Народном одбору Гајтан. 250 омладинаца Пусте реке и Јабланице, формирани у радне чете, дошли су у Гајтан. То су били они
омладинци који су познавали грађевинарски рад. Сакупити
и послати омладинце под тадањим условима није био лак
задатак, али организација СКОЈ-а решила је ово са
успехом. Мештани Гајтана заједно са омладинцима завршили су делимичну преправку својих кућа или направили
привремени смештај, где су склонили своје породице. Том
приликом Гајтану је подељено неколико вагона жита као
дар народа Пусте реке. Јуна 1943. године радне чете Косанчића и Стубле за један дан направиле су мост на Пустој реци. Радна чета из Лапотинца направила је бетонски
мост између Лапотинца и засеока Грајевца. У свим селима
Пусте реке убрзо су формиране чете које су сачињавали
омладинци и омладинке. Основни задатак ових чета био је
обрада земље и помоћ партизанским породицама, као и
оним чији су храниоци били у заробљеништву, интернацији
или су инвалиди из првог и другог светског рата.
Почетком 1944. године одржан је велики омладински
збор Пусте реке и Пасјаче на коме је учествовало око 8 000
омладинаца. Збор је одржан у Доњем Коњувцу. На збору
су говорили: Бидоје Смилевски-Бата, секретар ОК, Бошко
Крстић, секретар Окружног НОО, Александар Виденовић,
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члан ОК СКОЈ-а, а и Зора Игњатовић у име АФЖ. Најактивнијој омладинској организацији села и најбољој радној чети на збору предате су прелазне заставе. За свој рад
и успех на свим пољима делатности биле су проглашене
за најбоље организације народне омладине села Вујанова и
Петровца. На овом збору предложено је формирање
омладинског радног батаљона. Батаљон се састојао из
штаба и радних чета, а радне јединице биле су организоване
по десетинама. Десетине састављене од 12 — 15 омладинаца
биле су подесније за самостално извршавање задатака, а
то је и одговарало јер се земља обрађивала код појединаца
у разним селима и на мањим парцелама. Батаљон је
бројао око 150 омладинаца.
Без икаквог прекида организације Партије и СКОЈ-а
издавале су и растурале огроман број летака, саопштења
и билтена, који су информисали народне масе о актуелним
политичким и војним збивањима у свету, у нашој земљи
и у самом округу. Свакако треба истаћи једну посебну публикацију Окружног народноослободилачког одбора издату
крајем 1943. године у више стотина примерака. Реч је о
публикацији: „Документа о издаји Драже Михаиловића",
у којој је, са датим техничким могућностима први пут у
писменој форми пружена прилика нашој јавности у округу
да се упозна са низом оригиналних докумената о издаји
четника Драже Михајловића, заплењених приликом разбијања низа четничких штабова од стране јединица наше
војске током 1943. године.
Половином септембра 1943. године одржано је окружно саветовање скојевских руководилаца на Пасјачи. Саветовању су присуствовали сви чланови среских комитета
и ОК СКОЈ-а као и секретари рејонских комитета. Било је
око 40 учесника са територије ОК КПЈ за лесковачки
округ. Саветовањем је руководио Драги Стаменковић, а били су присутни Недељко Караичић-Милисав, члан ПК за
Србију, Видоје Смилевски-Бата, секретар ОК КПЈ Лесковац, Радован Пантовић, члан ПК СКОЈ-а и чланови
ОК СКОЈ-а Нада Караичић и Ранђел Младеновић. На
саветовању претресано је организационо питање и поднет
је извештај о стању и проблемима сваке организације појединачно. Саветовање је поставило пред СКОЈ следеће
задатке: подићи идеолошки ниво руководећег кадра скојевске организације, у првом реду организацијом курсева;
примити у СКОЈ све активне омладинце, тако да ниједан
активни омладинац на слободној територији не буде ван ове
организације; извршити припрему и послати што већи број
омладинаца у Одред, јер предстоји формирање нових и већих оружаних формација.
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После овог саветовања ОК и ПК СКОЈ-а предузели
су одговарајуће организационе припреме. Одржани су састанци рејонских и општинских комитета а затим актива по
селима. На свим овим састанцима расправљало се о одласку омладинаца у одреде. Тај рад трајао је више од месец
дана, у њему су учествовала и партијска и скојевска руководства не само са терена него и из оружаних одреда.
Омладинци су се, на збору, пријављивали и слободно
изјашњавали за одлазак у Одред. Један овакав збор у Пустој реци хроничар је овако описао:
„И река почиње да тече, непресушна река нових
бораца ка Радану. Ваде се пушке из земље, вади муниција, ножеви и бомбе, ваде и чисте. Спремају се
одело, обућа, договара се на зборовима, јавно и тајно,
прави се списак и сутра на великом збору јасно изражавају жеље за одлазак са друговима. Зборови су
масовни, изађе цело село, и старо и младо, и мушко
и женско. Сви хоће да чују, да виде своје партизане,
да их поздраве, да кличу својој народноослободилачкој војсци и врховном команданту Титу и савезницима
Енглезима и Американцима. Зборови се претварају у
весеље".
Процес рада и борбе СКОЈ-а на топличком делу
округа био је исто тако интензиван почетком 1943. У Прокупљу је радило више актива СКОЈ-а, у радионици лискуна
два актива, у гимназији такође два, а било их је и по
рејонима града. Почетком јула исте године формирана су и
два среска руководства СКОЈ-а, за десну и леву обалу
Топлице. После септембарске окружне конференције
СКОЈ-а на Пасјачи формира се, крајем октобра, Окружно
поверенство СКОЈ-а за целу Топлицу чији је секретар био
Аранђел Младеновић. После тога почели су да се оснивају
и рејонска руководства СКОЈ-а. Крајем 1943. на територији Окружног поверенства СКОЈ-а за Топлицу, постојало
је око 60 скојевских актива са око 200 чланова. Но у исто
време, крајем године, у скојевској организацији у Прокупљу извршена је провала, ухапшено је готово читаво руководство СКОЈ-а, као и око 30 скојеваца који су послати у
Смедеревску Паланку, у тако звани „Дом за преваспитавање".
Иначе рад и борба Партије 1943. на подручју ОК за
Лесковац и Топлицу најбоље се види из сећања секретара
истог ОК Видоја Смилевског-Вате, који о томе пише:
„Већ крајем јуна 1943. године формирани су сви
срески комитети у округу. У срезовима су формиране
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основне партијске организације у великом броју села.
Крајем октобра исте године у округу је, без партијске
организације у оружаним јединицама, радило 400 чланова и кандидата за чланове П а р т и ј е . . . У огромном
делу округа почетак ослободилачке борбе био је
обележен масовним учешћем народа у оружаним и
другим акцијама против окупатора и домаћих издајника. Хиљаде људи су активно учествовале у разним
облицима борбе, показале ванредно велику храброст
и самопрегор и биле спремне да дају све од себе за
остварење циљева народноослободилачке борбе. Како у периоду јачања оружаног устанка тако и у
време кад је он западао у тешкоће давали су обиље
доказа и дисциплине, организованости и способности, и утицаја личним примером. Међутим, и доцније
њихово примање у Партију није одговарало могућностима и потребама све сложенијих и ширих облика
народноослободилачке борбе. Чланови Окружног комитета имали су бројне примере сусрета и рада са
људима који би по својим политичким, идеолошким
и личним квалитетима, уз одговарајућу помоћ у раду,
могли одговорити за чланове среских партијских
комитета, али који нису били примљени ни за чланове
Партије. Не може се опростити тако великом секташтву у примању нових чланова у Партију и према
оним борцима партизанских јединица који су од 1941.
године, с пушком у руци у одредима, у диверзантским акцијама или на политичком раду гинули са
десетомесечним и вишемесечним кандидатским стажом или без кандидатског стажа. А таквих случајева
било је на десетак.
Са бројним јачањем Партије у округу и са ширењем мреже територијалних организација, партијска
организација је показала извесну гипкост у раду, није
се круто држала датих организационих облика. Тако
је у појединим срезовима прилазила формирању рејонских комитета, а на територији Топлице, руководећи се потребама непосреднијег и ефикаснијег
руковођења, формирано је крајем 1943. године Поверенство КПЈ.
Створивши мрежу среских комитета на полуослобођеној и ослобођеној територији, Окружни комитет није никада занемарио потребу стварања партијске организације и на неослобођеним деловима
округа. Он је непрекидно инсистирао на њиховом
стварању и раду у моравском срезу, Косаници и деловима лесковачког среза. Али је дозволио озбиљну
слабост што је занемарио рад у градовима у округу,
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пре свега у Лесковцу, Прокупљу, Лебану и Власотинцу итд. Партијске организације ових великих
насеља биле су испражњене, њихови руководећи кадрови још у 1941. години. Током 1941. и 1942. године
оне су претрпеле тешке губитке у сударима са окупатором и специјалном полицијом и у низу провала.
Њиховим проблемима није поклоњена неопходна
брига. Пре свега, нису на време повучени компромитовани активисти, нити им је помагано да у својим
изванредно тешким условима створе одговарајуће
облике и садржај свога рада. Сам Окружни комитет и
одговарајући срески комитет окренули су се лицем
подручју ван града и тако озбиљно сузбили базу своје
активности.
Свакако треба истаћи да су у склопу своје партијске изградње организације лесковачког округа
систематски пришле идеолошко-политичком васпитању кадрова. Поред посебних теоретских састанака у основним партијским организацијама, који
су се одржавали једанпут недељно, приступило се
и другим облицима идеолошког и политичког школовања чланова Партије. Почетком јуна 1943. године
одржан је први кратки семинар са члановима Среског комитета Партије и СКОЈ-а и секретарима
основних партијских организација у Пустој реци, на
којем је, путем предавања и дискусија, обрађено неколико питања дијалектичког и историјског материјализма, партијске изградње и текуће партијске политике. Такви семинари одржавани су за кадрове пусторечког среза и партизанског одреда, укупно три,
као и у другим срезовима, Поречју и Топлици.
Почетком јесени исте године пришло се организовању
сталног курса за идеолошко и политичко уздизање
чланова Партије при Окружном комитету, који је на
темељнији начин и много успешније вршио посао ранијих семинара. Он је из месеца у месец остваривао
све боље резултате и добијао карактер партијске школе. На тим курсевима прошло је наставу више партијских активиста округа и војних јединица са његовог
подручја.
Једно од основних питања којима се партијска
организација у округу бавила свакодневно, било је
свакако и развијање оружане борбе против окупатора.
Тим питањем се није бавила искључиво партијска
организација у војним јединицама и војнопозадинским
организацијама, већ и све територијалне партијске
организације, среска партијска руководства и општински комитети. Њиховим узајамним дејством на
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