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Значајна, можда у овом тренутку још неоцењива акција, која 
)еч‘тину еодина налази ентузијасте у свим крајевима Србије, прсд- 

очи III нам је у рукопису Миодрага Стојановића, један резултат не 
(/11о вредан пажње и специјализованог интересовања историчара 

I пцијилистичке револуције, већ и дело које попуњава једну давно 
иочену празнину историјско етнографског проучавања нашег краја.

17рихватајући се обимног и не тако лаког задатка, да на, ре- 
ипцвно малом броју страница, сажме и прикаже бит прогресивног 
I)руштвено-политичког развоја једног малог насеља у долини Млаве, 
Стојановић је, хроником о Малом Црнићу, без великих научних 
и литерарних претензија, успео да своја хтења доведе до краја. Пру- 
жио нам је могућност да сагледамо стишко село са свих значајни- 
јих страна, како његов развој, тако и друштвене прилике из блиске 
нрошлости читавог краја. Читајући странице ове хронике упознајемо 
сс исто тако с далеком прошлошћу, практично са самим настанком 
насеља, као и с оним што нам живо и упечатљиво аутор припове- 
<>а о последњем рату. Сама чињеница повезивања етнографско ис- 
торијских факата, не у жељи да она послуже једино као предиспо- 
.шцијч, чинило је задатак писца веома сложеним и тешким. Ме7;у- 
1ач. ггрпљивим радом на откривању значајних, а тако брзо забо- 
рчк 1>сних чињеница, аутор је остварио, у својим могућностима, оно 
ш 1о /<• и желео. Добили смо хронику једног стишког села, одсликч- 
пи I/ цс шни, са свим оним елементима које једна хроника ове врсте
4 1 1 11414.

Ичстојећи да срж рукописа буде друштвено политичка исго- 
рир/. Стојчновић равномерно уочава и презентира догађајс, од 
Р< >111јући сваком оно место које оно у историји једног оваквог лока- 
:ио ш грсич и да заузме. Једном, скоро несхватљивом мером (за ис- 

1<<рн'1чри чматера) запажа он суштину збивања и тако их презен- 
три <>« (С читаоцу нс моо/се наметнути мисао о некој другачијој ком- 
//<• ((//(/////. У овој хроници нашли су своје место и носиоци политич- 
> и\ <и>цијч с почетка овог века, исто онако као и политикантски су- 
'.<«41 < тчрс Југославије. Осветљени су у потпуности патриотски дух.



и борбеност народа овог краја како у првом светском рату тако и у 
току народноослободилачке борбе. Нарочито у овом другом аспекту 
— модус селекције дошао је до пуног изражаја, иако јс, уочљива 
тенденција, да период социјалистичке револуције буде доминантан. 
Али, како се друштвено политичка кретања, револуционарни ппкре- 
ти, не јављају сами по себи, већ као што и све појаве у друштвеним 
збивањима имају своје логичне узроке, своју предисториЈу, тако се 
и у овој хроници та развојна нит револуционарних хтења усчава и 
презентира. Приказујући нам тако револуцију у М. Црнићу, аутор 
нам директно сугерира да нимало није изненађујуће што у соци- 
јалистичкој револуцији, грађеној какп на прогресивном радничком 
покрету, тако и на исконском питриотизму л>уди нашс земље, налазе 
своје место све свесне снаге било из које класне структуре потицале. 
Хроничар нас упознаје са тиме, баш као што нам верно и упечатљиво 
описује ликове и јунаке ослободилачке борбе.

У том је једна од најзинимлшвијих особина ове хронике која 
тако превазилази ограничсни локални зиачиј и постаје својсврсии 
допринос изучавању историјске, у првом реду револуционарно-соци- 
јалистичке прошлости читавог овог краја. Читаоцу из Малог Црни- 
ћа биће то драга лсктира, ч историографу значајан документ. Ме- 
ђутим, значај ове хрпнике не исцрпљује се само тиме. Једно млавско 
село нашло сс данас први пут у прилици да сагледа своју прошлост. 
Ова хроника омогућиће му не само да ода дуо/сну почаст прошлим 
генерацијама, или да патриотском социјалистичком мишљу загреје 
нова покољења, већ да на примеру своје историје уцртава путеве 
сопствене будућности, трааси начина и могућности, као што су то 
чиниле раније гснерације и генерације у долини Млаве, да прева- 
зилази савременост, премошћује друштвене и профссиоиалне разлике 
и крчи стазе лепшој и срећнијој будућности.

Александар — Саша Марковић
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ПОЛОЖАЈ

Мало Црниће лежи у  долини Млаве. Река Млава дели село 
на два приближно једнака дела: Горњу малу (која се протеже 
измећу Млаве и пута првог реда Пожаревац—Пртровац) и Доњу 
малу, (која се налази на западној обали реке).

Горњу малу сачињавају мањи делови. као Влашка мала, 
Циганска мала, Сврбаја, делови поред друма, Сопоћанска мала 
и други безимени делови поред мањих сокака. У  подножју сти- 
шке терасе на неколико места извире хладна и бистра вода, ко- 
ја  снабдева извор Топлик и поток Славовац, бару Сврбају и један 
безимени поток који тече кроз Влашку малу, где су остаци на- 
пуштеног Млавиног корита. У  време наглог топљења снега или 
изузетно великих и дуготрајнијих киша, већи део ове Мале бива 
поплављен. У  овом делу села, до краја другог светског рата, на- 
лазиле су се школа, црква, вадруга са продавницом, општина и 
кафана.

Доњу малу, поред централног дела сачињавају још Скокић. 
ки мала, колонија млина и неколико безимених делова око ма- 
н.их сокака. Знатан део Доње мале је  такоће водоплаван. У  овом 
ч лу села до краја другог светског рата налазили су се млинсапо- 
< лоипим просторијама, кантином и продавницом хлеба, два ду_ 
11.Ш.1, жандармериска станица и жељезничка станица.

Жслезничка пруга уског колосека Пожаревац—Петровац до_ 
ч||»ујс село с јужне стране. Пуштена је  у саобраћај 1910. годи- 
и< Мреко Млаве и Орловаче подигнути су гвоздени мостови Од 
.|и-ч шичке станице одваја се индустријски колосек за млин.

Од млина до пута Пожаревац—Петровац, кроз село води до- 
» мр п< »плочани пут, који је  уствари главна саобраћајница села.

Чсмљорадња је  основна грана привреде.
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Најплодније пољопривредно земљиште налази се у Стигу. 
Стишку терасу у  атару села преоецају својим до.шницама Обрш_ 
ки поток (на граници према Батуши) и Славовац, чије воде оти_ 
чу поточићем из Топлика. Плодно је  земљшите и у  долини 
Млгше и Орловаче. Добри виногради се налазе на стишкој зарав_ 
ни према Обршком потоку и долини Млаве. али их има и на по_ 
брћу измећу Млаве и Мораве на Батушком брду, Садови и Би_ 
теклијама.

Од Пожаревца село је  удаљено 12 километара у  југоисточ. 
ном правцу. До села ое долази путем ирвог реда Пожаревац—Пе- 
тровац и железничком пругом уског колосека.

Гробље се налази поред пута Пожаревац—Петровац према 
Стигу.

Границе атара Малог Црнића: са севера Велико Црниће, 
са запада Крављи До и Топоница, са југа Батуш(а и са истока 
Божевац и Шапине.

ПОДАЦИ 0  ИМЕНУ И НАСТАНКУ

Ни Раваничка повеља (1381 год.), ни Горњачка повеља из 
истог периода, не пружају податке који би указивали на посто_ 
јање села у средњем веку.

Први помен насеља под називом Горгве Црниће налазимо у 
турском тефтеру Смедеревског санџаката из 1540—42. године.’ ) У  
овом тефтЈеру садржани су: попис оружја, ратног прибора и мате- 
рнјала у градским утврђењима Куличу, Раму и Голупцу, затим по_ 
пис прихода из ових вароши и Ресаве, број становника у  насе- 
љима који су ослобоћени од пореза и, најпосле, списак насеља 
највећег дела млавског краја са пописом броја домова, прихода 
од тих насеља и повластицама становника неких насеља. Забеле- 
жено је  да у  градовима има Цигана на пр у  Раму 15 градских 
Цигана — свирача и 6 Цигана — ковача „који чине услуту држав- 
ној благајни и  иначе и зато су ослобоћени порезе“.1 2)

У  овом тефтеру наведени су називи 96 иасеља поименично 
из млавског краја, а 33 насеља са 494 дома збирно без навоћења 
имена насеља,.

1) Првказ овог тефтера је  изашао у  издању Мађарск)е академије наука 1886 и 1890 го- 
дине а приказ на српском језику у  чланку „Белешке о Србији у  X V I веку дао је  
Др. Д. Ј. Поповић у  зборнику „Шумадија у  прошлости и садашњости" од 1932 
године.

2) Исто
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У  списку појединачно наведених насеља налазимо и Горње 
Црниће са 25 домова, 66 неожењених и неудатих становника и 1 
удовцем. Даље, налазимо имена Батуше са 26 домова и 1 удовцем, 
Калишта са 60 домова, 15 неожењених и нуедатих становника и 
1 удовцем. (Калиште је  било највеће насеље у читавом млавском 
крају), Кулу са 25 домова, 7 неожењених и неудатих становни- 
ка, Брадачу са 12 домова, 2 неожењена и неудата становника, 
Божевац са 9 домова, 5 неожењених и неудатих и 1 удовцем. По. 
мпњу се такоће Црљенац, Рашанац и друга а и Аљудово уз које 
је забележено: „Пошто је  овоУесто врло опасно и несигурноустанов.
пнци су ослобоћени од ванредних терета и граћења тврћава, а место 
тога обавезни су да плаћају порез као тимариоти" (царски посе- 
ДН):

Овај податак о насељу Горње Црниће упућује да би оно мо_ 
1>;|до да постоји и у српској средњевековној држави, а чињени- 
ца да то насеље није обухваћено у Раваничкој и Горњачкој по- 
пел.и, говори пре у  прилог томе да за то није било интереса.

Касније, помен села под именом Црниће, као насељеног ме„ 
< га, јавља се у  време аустријске окупације ових крајева у периоду 
<>Л 1718.—1739. године. Аустријанци су током своје окупације извр. 
П111ЛП неколико пописа становништва Приликом четвртог пописа 
( 173‘5 год.) дошли су до податка да Пожаревац има 230 домова, 
нлп да пожаревачкој огаптини припадају још и Бубушинац, Дра- 
м'п;ш, Дубравица, Бириковац, Царина и Црниће, те је  у свему По. 
> >|»■иац имао 390 домова. Од насеља из ближе околине помишу
• • 1..1 и/ша, Брадача, Рашанац као и Врбница, али као ненасељено
МГ1 |М

'/порећујући податке из тефтера из 1540—42 године са по_
.... .. п < времена аустријске окупације Србије (Д718—1739) внди

п ’ м |<- овај крај био далеко боље настањен под Турцима у  16 
>м‘1<у "< ><> под Аустријом у  18 веку. Док је  1540—42 године млав. 
........ |мј нмао 2.183 дома, дотле су за време аустријске окупације
• I кмппс, Пожаревачка и Смедеревска нахија заједно имале 
| I ' имк.ма Од 96 забележених насеља у 1540—42 у млавском
• I * • I ч |"\ппе 1732 налазимо само 17 насеља.

' >м|.1шм>сњс ове чињенице може да буде у  томе што су 
. . .. > |м|гип у 17. и 18. веку били поприште честих сукокба изме-
• ч I VI« ' < п Лустрије.

Н "М ' П писеља под иименом Мало Црниће је каснијег дату. 
ми 1 .... ... 1820. године мећу насељима Пожаревачке нахиЈе

М II. 1м
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нема још насел>а са називом Мало Црниће. Мећутим у  материја- 
лима пописа 1826. године мећу насељима у  Пожаревачкој на- 
хији налази се насеље под именом Мало Црниће^). У  раду Јелене 
Недељковић — Пипер. „Историја пожаревачког краја од 1815— 1839 
године“ наводи се да је  „Државна воденица била у  Малом Црни, 
ћу у срезу моравском на Млави“.

Ови подаци и сачувано усмено предање о настанку Малог 
Црнића указују да би село могло настати негде крајем 18. века, 
у време великих метежа и поремећаја у  тадашњој турској царе- 
вини. По предању а и историјски утврћеним чињеницама, Пожа_ 
ревац је  крајем 18. века постао упоршите јаничарске војске зз 
борбу против легалне турске власти. Сукоби јаничара и рег\’лар_ 
не турске војске у  овом крају нису били ретки. У  њима је  веро- 
ватно често страдало и насеље Црниће, које се налазило поред 
друма. Да би се саЧ1увао од пустоШен,а и уништења један део ста_ 
новника се склонио из свог ранијег насеља у шумовити, мочвар- 
ни и тОшко приступачан део Млавске долине, измећу Млаве и Ор_ 
ловаче. Становници своје село назваше Мало Црниће, еа разлику 
од старијег и већег — Великог Црнића.

У  селу постоји веома расирострањено веровање да 
је  село веома старо и да је  првобитно имало назив Бе_ 
лиће До измене имена дошло је  на жел>у самих сељћка. После 
једне епидемије куге, која је  скоро опустошила село, оно ће се на_ 
звати Црниће а потом Мало Црниће, за разлику од Великог Црни- 
ћа које је  било нешто већ& Ово предање се не може прихватити 
као историјски тачно.

ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА

Првобитно се Мало Црниће налазило у Доњој мали. Горња 
мала је настала касније, досељавањем са стране или насељавањем 
одел-.ених чланова староседелачких породица из Доње мале.

Према сачуваним предањима о пореклу појединих породи. 
ца у Малом Црнићу могло се утврдити да су староседеоци следе- 
ће породице: Стојићевићи (6 кућа), Доњомалци — Живковићи и 4

4) Прве податке о људима из М. Црнића налазимо у  судским пресудама наведеним у  
књизи Стевана Максимовића: „СуВења у  Кнежевини Србији пре писаних закона — 
Из архива пожаревачког магистрата" (издање 1898) и Тефтеру „мејанџије" Милу- 
тина Павловића „Ш иш ка" из Пожаревца, у1 коме су као дужници уведени Милоје 
и Стеван Јовчић из Малог Црнића.
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др. (18 кућа), Куручевићи (10 кућа) и Лазићи—Лиле Лазаревог (3 
куће). Све ове породице су биле првобитно насељене у Доњој дма* 
ли. Сада се Лазићи и део Куручевића налазе у  Горњој мали.

Већи број породица у  Малом Црнићу потиче од досељеника 
од којих је  већина дошла у  првој половини 19. века. Већина до- 
сељеника је  раније живела у тадашњој Турској или другим кра_ 
јевима Србије. Но било их је и из околиих места. Српска управа 
јс нарочито радо прихватала избеглице из Турске и др. и у вели. 
ком броју их је  насељавала у тадашњој плодној а слабо насеље. 
ној Пожаревачкој нахији, па и у Малом Црнићу. Необраћене и не- 
заузете земље у селу је  било доста, те насељавање досељеника 
није представљало проблем. Досељенику се једноставно одрећивао 
пезаузети потес у коме је  он сам обележавањем запоседао вемљу 
колико му је требало.

Од радних досељеника најбројнији су Скокићи. Они потичу 
са Косова (22 куће). Насељени су левом страном! Млаве, према 
млину. Сопоћаии из Санџака (5 кућа) су насељени десном стра_ 
мом Млаве. Испод пута Пожаревац—Петровац и према Великом 
Црпићу, у Влашкој мали насељени су Власи (18 кућа), махом из 
Шарбановца и Крајине; Они су се посрбили и до почетка овог 
и* и;| изгубили потпуно језик, тако да на њихово порекло указује 
пргдаље н име Мале. Десетак кућа воде порекло од других досе.. 

инка из Крајине, а 6 кућа од Бугара итд.
Цигани (31 кућа) су присилно насељени око 1868 године са 

1<тс,клија, код садашње Великоцрнићке станипе, где су до тада 
л ши*ли под чергама. Насел>ени су у садашљој Циганској мали на 
м.ппи, подводном и нездравом терену. Били су принућени па си_
I ' . |. >м,1ље и привикавање на живот у сталном насељу, у средини
• "| I 11 ч јс перадо примала и прихватила. Последњих деценија као 
I > • чI*ш|11 и трговци су економски ојачали. Говоре цигански и сри..
< • н И.пгански уче као матерњи језик а српски неШто касније.

()д осталих, досељеника има из Смољинца (7 кућа), Куле (8
• \ I>.•) Калшпта .(6 кућа). Божевца (4 куће) итд. Процес досел»а.
• < |раје до данаЈшњих дана.

I >. I ј лопп су у Мало Црниће дошли 1869 године, пошто су по-
< • ' ч плаепици воденице. Они су пореклом из Литомишла у Чеш_
. • > \.шас вмше пе живе у Малом Црнићу.

'.ппредо са ироширењем млина развијала се н колонија.
1 11 <«-11111 радипцн су скоро искључиво долазили из Аустроугарске,
......... .. Чеча п Словака. Прости радници у млину и рабаџије би-
и 1м м \а п пасшзних крајева Србије. Интересантно је да су 
........ ......... колоппје свој боравак у Малом Црнићу сматралн при_



времеиим и са престанком посла, или услед других узрока, иапу_ 
штали су Мало Црниће. Свега неколико породица радника остало 
.је овде стално да живи.

Ван колоније скоро сво становништво бавило се земљорад. 
њом. Било је  само неколико занатлија (ковача, столара и кожу- 
вара). Сиромашни сељацп су налазили посла у млину на разним 
сталним и оезонским пословима а по изградњи железнице и на 
чздржавању пруге.

МЛИН И СЕЛО

У турско доба воденица у Жевцу је припадала тројици влас- 
ника: Србину и Турчину из Пожаревца и сељаку из Касидола. По_ 
сле успешно изведеног Другог српског устапка 1815 годнне, кнез 
Милош откупи воденицу од власника из Пожареваца, али му се 
трећи сувласник, по имену Жиле из Касидола, успротиви и не 
хтеде продати свој део. Тек после много заплета,, Кнез Милош от- 
купи целу воденицу. После пада Милоша Обрсновића воденица 
постаде државна.

У  вре.ме када су је Бајлони откупили (1869. године) за 2 500 
дуката, била је  то обична воденица на Млави са 6 каменова.

Бајлони су уложили знатна срдества да би природна бо_ 
гатства Стига и Млаве што боље искористили Уствари они су би_ 
ли иззозници аустроуграског капиталау тадашњу Србију. На место 
старе воденице, Бајлони су. почев од 1871. године, саградили пе- 
тосггратни млин на ,ваљке који је ускоро, 1874. године уз погон на 
воду, добио и погон на пару.

За набавку житарица Бајлони су се ослањали првенствено 
иа Сгиг и Млаву. Најјачи произвоћач житарица је било оело Божевац. 
Према писању Милана Б. Милићевића само је  из Божевца прода. 
вано Бајлонијевима до 500.000 ока житарица или око 60 вагона 
годишње.

То је  било велико предузеће са многобројним стовариштима 
у  Србији и тесним везама са продУктним берзама за промет жи- 
тарица у  Бечу и Пешти.

Упоредо са изградњом млина изграћени су: Складишта, ад- 
министративиа зграда, кућа на спрату за власнике, кућа за управ_ 
ника, кантииа, продавница и колонија за смештај радника. У  ко- 
лонији је  крајем 19. века становало око 200 радника и чланова
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и.ихових породица. Радило се у две смене. Највећи део радника- 
је радио на тешким и грубим пословима у млнну или на превозу 
брашна до скела на Морави или до железнице, За превоз је кориш- 
ћено преко 50 рабаџијских кола.

Млим у Малом Црпићу

1 Јтавим радом на изградњи, воћењу послова, набавци жи„.
■ ч*""■!. |ранспорту и пласмаиу брашна, \шрављао је  Антоније, сик
■ " пш.а <ћпрме Игњата Бајлонија. По Антонијевој смрти 1900 го-

лове је преузео његов син Јарослав. Они су живели у Ма_
> ■ 1 * 11 • 11111.у све време. По смрти Јарослава, почев од 1923 године, 
№*""< " »•»; управљало преко добро плаћених управника.

I шпацнтст млина је  временоЈМ и повећаван. После извршене
• |пр.|'Пг оиравке 1903. године капацитет млина је  повећан па 6
> >ин1 I м \,аве за 24 часа, поред сељачке мељаве. Када је тај млии
........ >> >■" до темел>а уништен у  1921. години, изграћен је  до 1923

• " | \пкн експортни млин са силосом- капацитста 11 вагона
"  ......  24 часа и мали млин за потребе сељачке мељаве капа.
" " ч  1 | ’> м.попа за 24 часа. Млин је  имао парни погон и помоћ- 
"  1 " "  ■' Икспортии млин је радио непрекидно до 1926 годкне
■ • ' 'I .  ' педостатку сировина^ млео је  према поруџбинама,

< • .•><<•' I војсгу.



До другог светског рата Бајлони су имали крупно пољопри. 
вредно газдинство на 130 хектара плодне земл>е, које је, узорно 
вођено, нарочито до избијања вели«|е кризе. (1929— 1931).

Као богати индустријалци Бајлони су имали бројне везе у 
ближој и даљој околини^ Старали су се да тај углед повећају. 
Отворили су и помагали четворогодишњу основну школу у  селу 
која је  отпочела са радом школске 1885/1886 године. Подигли су и 
цркву (1892 године) у чисто српсковизантијском стилу чија је  
унутрашњост складно украшена иконама и фрескама од умет- 
ничке вредности. До отварања школе у  оелу писменост, и она 
основна, била је  велика реткост. Они који су желели да заврше 
основно школовање, а ти су били ретки. морали су да иду у  Са- 
лаковац или Велико Црниће, где су школе отворене нешто раније. 
Бајлони су били по политич^кој припадности пре првог светског 
рата — либерали, а после њега — демократи. Економски снажни, 
имали су утицаја на политичке прилике у околини. У  самом селу 
су натеривали раднике да гласају за кандидате које су они наме_ 
тали и тако имали пресудног утицаја на изборпе резултате.

У  периоду измећу два рата старали су се да од млина створе 
упориште реакционара. За чиновнике су доводили руске емигран. 
те — белогардејце. Уз њихову помоћ и настојање створена је жан. 
дармеријска станица 1920 године. Стално су се бринули да мећу 
раднике не дродру идеје напредног радничког покрета.1 Све оне, 
за које се појави сумња о  припадности напредном покрету, отпу- 
Штали су са посла. Ипак у тим настојањима нису у  потпуности 
успели. Пред други светски рат за управ1шка млина је 
дошао Драгомир Милетић, који је  припадао демократској поли. 
тичкој странци. Његова ћерка Вера и син Михајло били су актив- 
исти у напредном покрету и за време свог боравка у  селу, 
вршили су снажан утицај. првенствено на млаће раднике у млину, 
на усвајању напредних идеја. Они су допринели да доће до 
ближих упознавања и сарадње напрдених л>уди, претежно 
омладине из села са напредним људима и омладином из Пожа- 
ревца

УТИЦАЈИ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА ДО I СВЕТСКОГ РАТА

Утицаји граћевинских партија — либералне, напредњачке и 
радикалне — јаче се осећају у  селу деведесетих година прошлог 
века. Странке су се, у  складу са општим политичким приликама



V мемљи, често смењивале на власти. Оштри страначки сукоби 
добијали су у јачини током изборних кампања за скупштинске 
иредставнике и локалне органе управе_

У  том времену истакнути припадници либерарне страшсе су: 
1.||>ослав Бајлони, Јован Стојићевић, Михајло Живковић и Младен 
Ииић — Дема.

Богољуб Николић — Бога, Живојин Станојевић — Пува и 
I и илнје Стојадиновић — Чарапан су били истакнутији припадни. 
" "  плнредњачке странке у селу.

Истакнути радикали били су Илија Миленковић, деловоћа, 
I ' чгап Вучковић. Живан Рајић и Бока Здравковић

V овом периоду долази и до појаве првих социјалиста у
• * лV Мајпознатији пропагатор социјалистичких идеја у селу био 
I- Мплош Стојићевић (1853—1928) Социјалистичке идеје и основе 
м 1| и.гпзма могли су да прихвате само писменији људи у селу, 
Ги I 1И1Ч људи у  том времеиу било је  мало. Због тога се утицај
• 11 м11кч* доста лагано ширио и то скоро искљјучиво на младе, шко-
..... пли уопште начитане људе.

Мплош Стојићевић је  био један од најближих сарадника
м.....  I Мавловића (1854— 1927) из Великог Села„ најзаслужнијег

' I у читавом крају за продираШе социјалистичких идеја. 
IIм. Ш 1 п Милош су сараћивали веома тесно и са Васом Пела- 
|"1м н IIо осиивању Српске социјалдемократске странке они су јо ј 
иI *"■ I уш1Л1г и спроводили њену политику на оелу.

М.шредна радничка штампа тога времена бележм учешће 
.. «1 ' п.1 ирвомајској прослави у Пожаревцу 1904. Мећу њима
" . " п сељака из Малог Црнића. Ове прославе су се одржавале 
.............. ..  уз све масовније учеШће сељака све до почетка I
• ........... |«.1та. Највећи број социјалдемократских манифестација
•. ч ■ I ... |' V Заови. Сељаци су одлазили на те прославе под црве- 
.............. . певајући Марсељезу и борбене радничке песме.5)

|'. ишчка штампа бележи штрајк који је  у марту 1911 годи-
......... ..... у Малом Црнићу. У  штрајку је  учествовало 100 радника
м аI• • I I 1.11 м >1111, највећим делом неквалификованих, поШто су ква-

" I ..... . "III радиици били одлично плаћени и махом странци.
| ................ гражили осмосатни радни дан, радничке књижнце

..............  ......м1 ■: ..Гадннчки покрет у  Пожаревцу и срезу пожаревачком до
II.’......... м |.1.| ригп.
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ради каснијег регулисања радничких пензија и бесплатну доделу 
по 1 килограм хлеба сваком, раднику. Штрајк није у потпуности 
успео због нејединствености, недостатка потпоре квалификованих 
радника и демагошког утицаја власника Једино што се оствари. 
ло у ово.м штрајку било је  добијање радничких књиисица, које је  
радницима поделио лично власник.

Видан напредак Српске социјалдемократске странке у овом 
крају осетио се пред I светски рат, кода је  у Пожаревац дошао 
Триша Каилеровић, .младн и енергични адвокатски приправник.

На збору који је  организовала Срнска социјалдемократска 
странка у априлу 1911 године био је присутан, поред осталих, и 
велики број сељака из Великог Села п Малог Црнића. Они су на 
страначки збор дошли са црвеиим заставама. Иа збору је  говорио 
члан уппаве страпке Лука Павићевпћ. Оп је поздравио сељаке 
који су вољпп да се раме уз раме са радничком класом боре за 
социЈализам. Био јс то први масовнп додир Сриске социјалдемо- 
кратске саранке са сељаШтвом овога краја.

Ценећи резултате у предизборно.ј делатностн, на свом ван_ 
редпом коигресу одржаном у фсбруару 1912 године Српска сонн- 
јалдемократска страика донела је  одлуку о учешћу на изборима 
и постављању кандидата по селима

Прва окружна листа Српсг.е соцнјадемократске сгранке пб_ 
тврћена је 24. фебруара 1912, године; На њо.ј су се налазили Три- 
ша Кацлеровић, адв. приправиик, Цветко Павловић из Велшсог 
Села, Мнливоје Јовановић из Жабара, Стапојло Стојићевић- из 
Малог Црнића и друш. На изборима Страпка је добила 4.723 
гласа и тиме стекла право на једиог послаппка. У  срезу пожа_ 
ревачком добила је  укупно 1.162 гласа. Ме зна се колико је  гла.. 
сова добнла Странка у Малом Црнићу на оним нзборима, чак ни 
по сећањима савремнеика, којих додуше има мало у животу. Да_ 
љи успои Странке прекинут је  Балканским ратовима.

РАТОВИ 1912— 1918. ГОДИНЕ

У јесен 1912. године стпочео је  Балканскп рат са Турцима., 
Војни обвезници су били мобилисани и распорећени у јединицама 
Дуиавске и Шумаднјске дивизије и другим специјализованим је-
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диницама српске војске. Они су учествовали у миогим бојевима 
до ослобођења земље. Борећи се за слободу земље многи Малоцр- 
иићани оставили су своје животе широм Балканског полуострва.

На Куманову. Бакарном гумну и пред Једренем оставили су
• г.оје животе: Радојко Миладиновић, Јеремија Милутиновић, Ми_ 
лован Стевић, Илија Стојадиновић и Стојан Милојковић.

На ретким буквама и положајима код Криве Палаике у  
Микедонији у  борбама против Бутара 1913. године погинули су: 
Г. пасије Станојевић, каплар. Стојан Драгуљевић, Добросав Ни- 
колпћ, и Милија Стевић.

У  борбама против аустроугарске војске у Западној Србији
• н н мпулн су ;или подлегли болестима у  1914. години: Матеја Вел>ко_
• -411111, наредник, Божидар Јовановић, Радојко Здравковић, каплар, 
Божидар С Милошевић, Танасије Златковић, Стојан Томић. Жи-

Дшгаћ, Танасије Ристић, Божидар Милошевић, Стојан Танић,
1 1.11а п Стевић, Огњан Милић, Борисав Ивић, Петар Милић, Бо_

..... .. Живковић, Живан Милић, Раденко Милошевић и Живо-
|им Наитић.

V борбама против удружених снага Аустроугарске, Немачке 
" I \ I. I рске и приликом повлачења кроз Албанију 1915 године по- 
||и. м| су и умрли од напора: Стеван Ранковић, рез. поручник, 
Мн <•. т  Николић. Радосав Мирковић, поднаредник; Андреја Вел>- 
' ""н||, Сиетозар Десимировић, лекар, Сава Мило(шевић, Стаико 
' ■ м11, Михајло Стојићевић, Живота Лазић и Живко Милен_
I ) "Н|||

« 1V носледица исцрпљености после преласка Албаиије 
н могинули у борбама на Солунском фронту 1916. годнне..

.. - I ипковић, Јеврем Милојковић, Милан Борћевић, Радован
'   . ' п нко Мирковић, п. наредник, Богдан Драгуљевић, Мил>_

- » .'Н|||. Цветко Митић, Божидар Перић,. Илија Ивић, Милан
...... ........ .. и Цвеја Милић.

* ' - 'рбама 1917. године на Солунском фронту погинуо је  Бо- 
I •) • * < »111 а 1918 године Миливоје Максић.

I " "  су то тешке жртве релативно малог села дате за сло_
•................- м не. Укупно је  погинуо и умро 51 борац. Ретке су биле
»у1м \ М.пом Црнићу из којих није било жргава.
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Само село Мало Црниће било је  окупирано од Немаца 20 
октобра 1915. године. Почев од 9. октобра 1915, године трупе не_ 
мачких армија, којима је  командовао фелдмаршал фон Макензен 
почеле су да форсирају Дунав После упорних и крвавих борби у 
Стигу, који су бранили делови 9. пешадијског пука Дунавске 
дивизије, 107. пруска пешадијска дившџгја је  заустал&на код Ра_ 
стића, на атару измећу Малог и Великог Црнића и одбачена из 
Салаковца и В. Црнића, Успех је  био кратког века, па су Цемци 
наставили својс напредовање. Нов отпор је  организован у  атару 
М, Црнића, у виноградима изнад Обрп|ко(г нотока. Немачки поло_ 
жаји су били на Божевачком путу. На овим ноложајима је  4. ба_ 
таљон 9. пука, у  коме је  било много Мадоцрнићана, пружио снажан 
отпор и успео да задржи немачко напредоиап>е за 24 часа. После 
тога српске снаге су се цовукле на џоложаје према Бубњу и Цр_ 
л-енцу на којима је непријател> задржан дал>а два дана. Овде су 
борбе биле нарочито крваве и положаји су мењани и по 7 пута. 
По признању самих Немаца, они су у овим борбама победили само 
захваљујући пустошном дејству своје артиљерије, коју Срби ско- 
ро да нису ни имали. Приликом ових борби ноложаје на Булином 
Брду, на побрћу измећу Млаве и Мораве, држали су делови Шу- 
мадијске дивизије. Пре одсгупања Срби су дигли у ваздух желез- 
гшчки мост на Орловачи.

Неколико дана по окупацији Малог Црнића у  кући Бајло_ 
нија сместио се штаб фон Макецзена. Но Немци су се кратко 
време задржали у  селу. Почетком 1916. годиие у  село као окупа- 
тори долазе Бугари.

Бугарска окупација је  трајала скоро до ослобоћења 1918, 
године. Била је  изузетно тешка народу због честих кулучења, 
реквизиција, преметачина- интернаиија и шовинистичке политике. 
Овдашњи Срби једноставно су проглашени Моравским Бугарима, 
Сваки отпор и неслагање су у  крви утушивани. У  селима су фактич- 
ку власт вршили бугарскје комите, који су уносили страх и тре_ 
пет у становништво. Седиште њиховог војводе Муржева било је  
у  Топоиици. Он је  водио честе борбе са српским одметницима из 
околних села, спаљивао и уништавао њихове куће.

Мало Црниће је  ослобоћено у  октобру 1918 године, после 3 
године окупације. Ослободиле су га српске и француске групе 
гонећи непријатеља у  повлачењу од Солунског фронта.
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Пешто касније, током 1919. и 1920. године пристизали су 
уемобилисани ратници. Враћали су се својим кућама и мирном 
|мду прославлзени ратници многих бојева. Шездесст и један бо. 
|мц постао је  носилац Албанске споменице. Ево имена носилаца 
IV споменице, припадника Дунавске дивизије:

1. Миливоје Стојићевић. капетан I класе, 2. Глигори.је Раи- 
мжић, капетан I класе, 3. Радивоје Куљански.Ивић, иоручник,
I Стеван Миленковић, поднаредник, 5. Александар Ивић, нодна- 
редник митраљеског одељ)ења, 6. Богдан Цвејић, борац, 7. Алексан-

Ф Лазић, борац, 8. Стојан Лазић, борац, 9. Милош Стаписанл>е- 
ипћ, борац, 10. Драгутин Мирковић, борац, 11. Живота Перић, бо. 
|чц, 12. Бранко Мирковић, пионир, 13. Радован Живановић, борац,
II Огњан Живуловић, борац, 15. Милош Петровић, борац, 16. Жи_ 
1ога Васиљевић, борац, 17. Светозар Миладиновић- борац, 18. Ми- 
'пћ Стојимировић, борац. 19. Радивоје Стојићевић борац, 20. Или- 
М Лазић, борац, II позив, 21. Војислав.Слава Живковић/ пионир, 
’ ’ Живота Марковић, борац, III позив, 23. Сава Милошевић, ар. 
шлЈсрац, 24. Михаило Милошевић, болничар, 25. Милутин.Мита Ра. 
|м1|, пекар, 26. Милован Стевић, пекар, 27. Алекса Максић, борац,
III нозив, 28. Јован Живковић. подиаредник у комори, 29.. Радован
< п иић, кољаник, 30. Драгољуб Стојановић, коњаник, 31 Петар 
ћивковић, коњаник, 32. Цветко Живковић, коњаник, 33. Јован 
| ппуловић. пионир, 34. Михајло Николић, артиљерац, 35. Војислав

Гд чковић, артиљерац, 36. Милић Петровић, арт. наредник, 37. Сте. 
1М11 Стокић, наредник III позива, 38. Славко Мулин Стевић, арти- 

грац 39. Цветко Стојадиновић, комора, 40. Милан Катин Јова-
....шћ, поручник, 41. Драгољуб Ивић, борац, 42. Живојин Стоји.
1пчшћ, комора, 43. Василије Мишић, поручник.

У саставу јединица Шумадијске дивизије носиоци Спомешшс 
111141 су:

' I Радивоје Цвејић, борац, 45. Миладин Рајић, борац- 46. Живота 
\г| ммовић, борац, 47. Стојан Пауновић, борац, 48. Сава Миљковнћ,
■ (.14, 49. Јован Миленковић, каплар,

V саставу Вардарске дивизије носиоци Спомјенице били су:

50. Милосав Живковић, каплар, 51. Светолик Миладинопић,
■ ■мшчар, 52. Милорад Стојановић, комора артиљерије, 53. Гвозден

< кчшћ, борац. <



Из састава специјализованих јединица носиоци Споменице су^
54. РадолШр Стојићевић, железничка комора, 55. Владимирј 

Милојковић, железничка комора, 56. Станко Танић, 57. Славко 
Миладиновић, болничар рез. трупау 58. Живан Вучковић, рез. I 
трупа, 59. Стојан Миловановић, рез. 'група, 60; Риста Нешић, комо_ 
ра Врховне команде, 61. Бора Лазић, шофер Врховне команде.

Мало Црниће је  имало и једног иосноца Караћорћеве звез-. 
де. Био је  то Јован Миленковић.

Јован Миленковић (1893— 1939) роћеи је  у Малом ЦрнићуЈ 
Син је деловоће Илије Миленковића. За време рата био је каплар- 
у  бомбашком одељењу 12. пеијјалиског нука Шумадиске дивизије. 
Као воћа бомбашког одел>ења током ратних година извршавао јеј 
са успехом веома тешке и деликатис задагке. После једног под_ 
вига, којоЈд приликом су његови бомбашн напели тешке губнтке 
Бугарима код Ветериика на Солупском (Ј)ропгу, предложен је и 
одликован Караћорћевом звездом.

По доласкн из рата држао јс  у селу кафапу у заједници са 
својим1 братом Стеваном Има сина Борпвоја, који живи у Лучици

Током 1920. године вратили су се п скоро сви заробљепици 
и иптериирцм из непријатељских логора.

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ ИЗМЕБУ ДВА РАТА ]

Измећу два рата највише успеха су ималн демократи и ра 
дикали. То су у ствари биле водеће партије у селу и на изборима 
су добијале пајвише гласова. Општинску управу су држали у ско 
ро подједнаком трајању. До 1935. годиие фирма Бајлони је  давал; 
подршку демократима, па су они и односиш победе на изборимај 
а од тада радикалима, по су после тога и они држали власт. Јсј 
дини председнш< огаптине, који је  изабран противно настојањима 
фирме Бајлони^ био је  радикал Миливоје Станковић—Бача. 0| 
је  изабран у првим послератним годинама (1920. г.). У

У  овом периоду истакнути радикаш биш  су: И ш ја  Милем 
ковић са сииовима Стеваном и Јованом. Станојло Здравкови1' 
Радован Вучковић, Божндар Станковић, Гвозден Стевић и Све 
тислав Обрадовић. I
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Од демократа истицали су се: Благоје Стојићевић, Живота 
I Урош Обрадовић, Василије Мишић к Стојан Максић.

Између 1933 и 1935. године видних успеха у селу су имали 
*»чрОаши“ Светислава Хођере. Они су се представл>али „спасиоци- 
>г сељака од економских тешкоћа у које су запали, нападали су

• \ ’ ,\у због корупције и обећавали правду и олакшице сељаку. У  
• спсој економској ситуацији таква пропаганда је усталасала се_
н,е у читавом крају, па и у  Мадом Црнићу. Истакнутије 

■ '1.1 галице ове странке биле су Божидар Јовановић-Луцин, Дра.
. шп Тацић, Угрин Обрадовић и Никодије Мирковић. Странка се 
" иала пред изборе 1935.. годиие, када је објављено да она 

»| - па изборе са владином листом. Чланство је било дубоко ра_
■ мрано и преварено, те ју  је  напустило. Од раније стран_ 

'• 1.1 приличним утицајем у селу, остао је  само ружан иомен.
Политички покрет профашистичког карактера „Збор“. Ди- 

ирпја Лзотића јавља се почев од 1934. године. Димитрије
...... . је искористио незадовољство једног дела задругара

' •н,лу са Драгољубом Стојановићем) са политиком Главног са- 
|" | (  рпских земкорадничких задруга у Београду и понудио им

. • | поро пову задруту која би \се везала за његов Обласни савез
• ' н лнрсву. Правилима задруте је демагошки настојао да ис- 

' " • 14* папредне тежње задругара. Међутим- воћство странке 
• "  јс преко учител^а Радослава Павловића желело да путем
I • VI • проишри свој утицај у селу. Покренут је  и лист „Сељак“

| " I "  |. урсђизао клуб задругара а на изборима 1935. истакнут је  
м | ,импл.1га иа листи „Збора“ задругар Светсмир Миладиновић.
'I - .......... налогу Љотића изборна калшања је финансирана из
I • • | 1 идруге, ради чега су избили неспоразуми и разочаре-

........... уругара, те је  до1шло до расформиран»а задруге. Најве-

...........  ч \р\ гара се вратио у стару задругу а мањи део повукао
""<"|цн да у постојећим условима, идеја задругарства слу_ 

4«п »| м т \1 цил>евима.
н •• оииквог развоја догађаја „36ор“ преко учитеља Радос- 

........ ..  • •ипћа ( погинуо после рата 'у сукобу са органима безбедности
• ...... . пспријатељски шпијун), врши реорганизацију и пре_

I ми оргапизацију фашистичког типа. Павловић је  кори- 
11*11пI \ гпиај на л>уде. Истакнутији чланови ове стран_

• • \ • н II ( к нап Мнл.копић, Војислав Мишић, Александар Ра-
» I ...............младпнцп Живота Миљковић и Стојан Миленовић.

Н • н 4(1 I н • • 1'М« с грапка је имала 40 гласача. По окупацији зем_
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л>е странка се распада, јерникоуселу  није одобравао отвореиуиз-Ј 
Аају Димитрија Љотића, Једине верне присталице странке су ос- 
та/Ш олкладинци. Живота Миљковић и Стојан Миленовић, који су 
зобг непријатељског рада убијени 1943.* године

Скоро сво време измећу два рата Комунистичка партијг 
била је  забрањена и њен рад је  био илегалан.

На скупштинским изборима 1920. године била је  истак- 
нута Окружна листа чији је носилац био Триша Кацлеровић, ад-| 
вокат из Пожаревца а на листи поред осталих био је и Станојлс 
Стојићевић. И овог пута изборни резултати омогућили су КомуЈ 
иистичкој партији да пошаље у скупштину Тришу Кацлеровићај

Драгољуб Ј. Стојановић Станојло М. Стојићевић

У  Малом Црнићу Комунисти^ка партија је добила само 
гласова, далеко мање од других граћанских партија. Мећутим, тр< 
ба знати да је  Комунистичка партија у време избора била прс 
забраном и да је  било потребно имати и граћанске храбрости дас 
гласазању. Најистакнутије присталице Комунистичке партије би/ 
су Станојло Стојићевић, Драгољуб Стојановић, Миливоје Сташ 
сављевић и др). Они су били одлични пољопривредници и нач] 
тани. Комунистичком покрету су идејно припадали.



Још једном је  Комунистич&са партија излазила на изборе. 
За изборе 1927. године потврђена је  листа Републиканске раднич- 
косељачке странке, чији је  носилац био Љубомир Радовановић, 
ирофесор из Београда. Кандидат на овој листи је  био Станојло 
Стојићевић и у  овом: крају добио је  700 гласова. У  Малом Црнићу 
је ова етранка добила 18 гласова, од својих најватренијих при, 
сталица, иако су тласачи малтретирани, а листа била без чувара.

То су уједно били последњи избори у којима је  на пеки на„ 
чнн директно учествовала Комунистичка партија. Касније су чла- 
иови и силшатизери партије били ограничени на то да, не гласају, 
ћи лично, дају подршку демократским снагама у  Удруженој оно- 
»ицији.

*
* *

Вал>а напоменути да су измећу два светска рата и други 
исгакнути припадници, пропагатори и симпатизери Комунисгичке 
иартије Југославије, сељаци из суседних седа, били врло угледни 
л.уди. Они су били познати као одлични пољопривредни произво. 
ћачи, водећи задругари и. за своју средину, врло образовани л>у- 
ди. Остали су доследни својим погледима на свет и у  току рата. 
Т.чко је  Јован Урошевић из Трњана погинуо 1943. године као члан 
КПЈ. Исте године погинуо је  и његов син Светислав као члан КПЈ 
п борац Стишке чете. Милован Радовановић из Батуше је  носилац 
• поменице 1941. године као и његови синови Миодраг и Момчило. 
Живко Димитријевић из Батутие је  био сарадник НОП у току 
рата и пред ослобоћење је  постао члан Окружног народноосло- 
с«>дилачког одбора. Његови синови, Радмило и Властимир, погину- 
м| су као партизани, чланови КПЈ. Рада Васиљевић из Црљенца 
<*ио је  сарадник НОП. Мика Павловић и Станојло Рајчић из Ве_ 
шког Села стрељани су 1943. године као припадници НОП итд.

Истакнути сарадници радничког покрета и по убећењу ко_ 
муписти из Малог Црнића су кроз све време од првог до дру- 
шг светског рата, одржавали тесне везе са својим једномишље. 
нпцима из суседних села. Узајамно су се обавештавали о догаћа- 
|пма и консултовали по свим питањима из области друштвеиих 
.н гивности. Они су одржавали сличне везе са појединим радницима 
и другим напредним људима у  Пожаревцу, где увек није било 
мрганизације КПЈ. Било је  и друтих додира са напредним људима 
шга доба.
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У  периоду оа новембра 1933. године до средине 1936. значај. 
ну улогу у обаНештавању напредних ЛјУди у  овом крају је  имао 
полумесечни лист „Наш лист“_ Излазио је  у Пожаревцу и био 
под непосредним утицајем КПЈ_ У  редакцији листа су напредни 
сел>аци добијали подробнија обавештења о политичкој ситуацији 
са становишта КПЈ, а били су и сарадници листа.

Касније, у годинама пред рат активисти КПЈ из По. 
жаревца Др. Војислав Дулић, Боисндар Димигријевић Козица, Бо. 
гољуб Стојановић и други упорно раде на проширењу утицаја 
КПЈ у селима. Они имају подршку истакнутих л>уди који су се 
осећали комунистиМа, а користе разнс форме легалног и илехал. 
ног рада да се обезбеди и проширп додир и утицај КПЈ у сели- 
ма у настојању да се створе илегаЈлне ћелије КГ1Ј и СКОЈ, способ. 
не да дисхцшлиновано спроводе политику КПЈ. У  тахсвој активно. 
сти затиче их рат. Углед КПЈ био је силно порастао а утицај 
ојачао.

УЛОГА ЗАДРУГЕ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

У  селу, које је  у  току I светског рата имало великих људ- 
ских жртава, људи су тешко живсли а екеплоатација 
у  систему буржоаске државе није ограничавана. Да би се како та_ 
ко олакшао тежак положај сељака, поведена је  акција да се у селу 
оснује задруга. Кроз задругу је  истовремено требало да се одвија 
делатност и утицај комуниста у селу.

Земљорадничка задруга у Малом Црнићу основана је 1920. 
годнне и скупила око себе све напредне снаге у селу. Истовремено 
је  основана и Земљорадничка кредитна задруга. Обе задруге су 
представљале у ствари једну организацију.

Оснивачи задруга били су: Станојло Стојићевић. Драгољуб 
Стојановић, Драгутин Мирковић, Михајло Николић, Станимир Ра- 
дојковић, Богдан Цвејић, Милутин Стојадиновић, Миленко Рајић, 
Милосав Стојићевић, Светозар Митровић. Јован Живковић, Мили. 
воје Станисављевић, Милић Стојимировић, Милић Петровић, Дра- 
гиша Мирковић, Цвеја Станојевић. Радован Обрадовић, Милован 
Стевић, Јован Миленковић, Радован Живкозвић, Милорад Стојко- 
вић, Димитрије Јевтић, Цветко Антић, Андреја Ристић, Костадин 
Лазић, Живко Петровић, Стеван Стокић, Богосав Живковић. Бо- 
жкдар Стевић и Радивоје Стојићевић.
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Дом задруге 1929. године

П"М 1»а ладруга и водећа улога утицајних и полетних кому- 
« < \ п.има изазвала је  подозрење Бајлонија и других; Први

• "I' ......... у таквим условима нису били лаки, али је она за-
■ 1"1 »алагању и самопрегору управе задруге успела да пре_

• .............. тешкоће. Са много напора обезбећиване су пословне
............ оп 1«собл.авани магационери и остало особл.е потребно
....... ............ рад задруге. У  тим најкритичнијим данима по задру-
• ..........»н.||с.Олагајници били су из почасти њени чланови Ста-
• ' "  >■ ' 1чп!| Стојићевић и Драгољуб Стојановић. Благодарећи

»■ "• • 11 ип|'лонању, задруга је  1929. године купила кућу у којој
• I ' • 111Н ЛОМ110 и помоћне просторије за смештај робе и по-
• ........ . 'ин\ м.иппна са којима је  располагала. У  току 1930. го~
............... *•» |» ирошнрила свој рад оснивањем житарског а затим
..............* и \рушх огранака задруге.

А •• 1‘>Ч шдмне долази до расцепа и један део задругара,
• '|..... . •"••* ( I.>ј.111()нн11ем иа челу. незадовољан политиком Са-
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веза српских землорадничких задруга у Београду, и радом Ста„ : 
нојла Стојићевића, који је  ту политику као члан Управног одбора 
проЕодиО; оснује нову задругу везану за Л>отића. Ова нова зад- 
руга је  после годину дана ликвидирана а чланство се вратило у 
стару задругу, која је радила успешно до рата. Један део задру.. 
гара је после тога остао ван задруге, налазећи да су се оне прет- 
вориле V извор прихода одрећених људи и да не играју улогу која 
је намењена задругарству на просвећивању и унапрећењу села.

Без обзира на те околности—  које су и овде пратиле за- 
другарство у условима. када се у његовим врховима смишљено 
радило да послужи учвршћивању капитализма —  оно је  имало по_ 
зитивног дејства у прихватању и васпитавању многих генерација 
способких људи у  селу, у разумевању заједницких потреба села 
и путева развитка напредног људског друштва. То је  била школа 
за многе задругаре о друштвеној одговорности за сопствени рад. 
Све је ово доприносило да је  село, уз разочарање у  друге поли, 
тичке партије, могло лако да прихвати и подржи политику Кому- 
нистичке партије у устанку;

Уз задругу, постојало је  тада у  Малом Црнићу и друштво 
трезвености, драмска дружина, фудбалски клуб итд. у  којима је, 
могло би се рећи, деловао исти круг активиста који је  деловао и у  
задрузи. Сви су са своје стране такоће доприносили просвећи, 
вању и напретку села.

Сви радници. који су потицали из села, били су захваћени, 
мање или више напредним идејама радничког покрета и са своје 
стране вршили позитиван утицај у  селу. Исто тако и малобројна 
школска и студентска омладина била је  обухваћена напредним 
покретом, а неки су већ били чланови СКОЈ.

Напредна литература, часописи и прогласи Комунистичк1> 
партије ширили су видике и упознавали са ставовима Партијс 
шири круг људи у селу. Многи догаћаји, које је  владајућа класа 
приказивала у лажном светлу, били су правилно разјашњени. Та. 
ко су са већим разумевањем примљени издајство и слом стау)0 
Југославије у априлском рату 1941. године.
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ДРУГИ ДЕО





АПРИЛСКИ РАТ 1941. ГОДИНЕ

Од напада Немачке на Пољску 1939. године, војне команде 
I ' 11'хивале поједина годишта војних обавезника на вежбу у 
11• • |ип.у од месец дана а понекад и по неколико месеци. У  време 
> " крнза позивања су обухватала већи број обавезника. Са
... се наставило до избијања Цепријател>ства са Немачком
\ |м1|шлу 1941. године:

11а територији округа пожаревачког пред априлски рат биле 
■ > ' и111(>1шраие веће снаге које су формацијски улазиле у састав

N I Л... . Ту је  био тзв. Браничевски одред са два пешадијска
•" • • " два артиљеријска дивизиона. Затим, Пожаревачки одред 
1 " и I 'кође имао два пешадијска пука и два артилзеријска диви_
...... I ('У били и делови специјалних јединица: бициклисгички
1 • • " 1 Пожаревцу, коњички ескадрон у Раброву и јединице
"  1........ ...  које су као предстраже биле распорећене дуж десие

'хм ва. према Румуиској граници.
• г ч" л тога што је  у привредном иогледу пожаревачки крај

• 1 .........  мнтересовање непријатеља, он је такоће био на удару
и.» и н I ј.-мпшцама због близине Бердапа, затим због велкког 

" "  I мумиције V Забели, складишта авионскшх бомби у Со- 
"•и н •. ммчих војних магацина у Раброву. Очекивало се да ће

.............  || кдаг> још првих дана доћи из правца Румуннје и
1< II "• ма овом терену пружити већи отпор.

' м. |м иреме V Малом, Црнићу, поред 1206 његових жптеља 
•* ■ » • м мап>н делови V коњичког пука, распорећеии по

И * " "  I \|> ча н у млину.

................  мредпнћањима и очекивањима ратне операције
.............1 \ "п>>ч крају Од првог дана рата наша војска је
*'>*’ • "> ........ \> >м «а озбил>пе ратне операције. Издајство је за-

• ■ •>'• и једам за другам комаданти су напуштали своје
.................... ... •«г ' и I ш !жи командни кадар да се сналази како

' ■ м 1"|п I .111.1 м од иочетка дезорганизована, наша војска



се почела распадати и војници враћати својим кућама, видећи да 
су препуштени сами себи. До 18. априла скоро сви мобилисани 
војници из села су се вратили својим кућама. Они су износили 
примере издајства и дезорганизације њихових команди Огроман 
број, препуштен самом себи, дошао је  кући и да није непријатеља 
ни чуо ни видео. Сви су били једнодушни у  томе да треба бра. 
нити земљу, али у  тада створеној ситуацији то није било могуће. 
Издаја је  била потпуна и органнзовано изведена. Чак ни огаита 
мобилизација није објавл>ена.

У таквој ситуацији комунисти су указивали на корене из- 
даје и на чињеницу да се владајућа класа ставила на страну не_ 
пријатеља народа. да би сачувала своје класне интересе.

По заузимању Пожаревца, у коме су десетак дана раније 
запаљена војна слагалишта муниције, и који иије ни имао ко да 
брани, патрола нсмачких војника на моторциклу дошла је  у  млин 
и констатовала да у селу нема југословенских оружаних снага. 
Одмах затим појавиле су се немачке објаве на српском језику у 
којима се тражило безусловно покоравање и разоружање под пре- 
тњом казне смрти

Дотада мирни столар у  Малом Црнићу, Немац Јохан Херт, 
ставио се иа располагање немачкој команди и старао се да се на. 
редбе пошгују и извршавају. Тако је  под њетовом контролом из- 
вршено скоро потпуно разоружање.

Ујутру 20, априла стигли су позиви да се сви обвезници, који 
су били мобилисани у југословенску војску јаве 21. априла 1941. 
године немачкој команди у  Пожаревцу. Био је то позив у ратно 
заробљеништво и почетак мука народа препуштеног на милост и 
немилост непријатељу.

Овом приликом 105 обвезника из Малог Црнића отишло је 
у ратно заробљеништво а још десетак је  заробљено директно од 
непријатеља. За њих је  почињало четворогодишње тамновање по 
логорима ратних заробл>еника широм Немачке.

ПРВИ ДАНИ ОКУПАЦИЈЕ

Већ првих дана окупације отпочела ј.е жива активност чла- 
нова КПЈ. Народ се упознавао са издајничком улогом управљача 
бивше Југославије, које ради за5штите својих уских класних инте-
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и у  страху оа народа и демократије, омогућило фашизму 
' 1 ч.| лак начин пороби земл>у, да је  распрача и отпочне уништа- 
"Ч\11у политику братоубилачке борбе. У  таквој ситуадији једи_

• пада поробл>ених народа да доћу до своје слободе је  велика
• ■ п1|»ол>убива земља слободе и социјализма Совјетски Савез и 
ч'\'Н’ слободољубиве снаге света, које су способне да се одупру 
11,1 пшљалом фашизму, поробљивачу и тамничару народа.

Уноредо са радом на разјашњавању настале ситуације ру_ 
I < 'иидство Комунистичке партије је  повело акцију да се окупе све 
<• м.кратске снаге и створи акционо јединетво у борби за 
|1м|«»лио ослобоћење. Но главни задатак био је да се створе иле- 
' •<"• партиске ћелије КПЈ и СКОЈ које би биле способне да
• |" тпзовано спроводе директиве Партије. У  мају месецу се, на
......шјативу Вере Милетић, а по директиви Окружног комитета
1 |||. цришло стварању једног активастаријихљуди.^У тај активсу 
\ "  п пајистакнутији људи који су се у ранијим периодима ис-
• м м' као комунисти и који су се осећали комунистима. Овај
• < иш требало је  да врши политички утицај и представља једно
........  језгро око кога би се окупљале снаге спремне да се бо-
!•*» м слободу. У  овај актив су ушли: Драгољуб Стојановић, 
•< м иралник, Јелачић Стојићевић, земљорадник, Милутин Стан_
• < < < < I <. радник, Живко Златковић, земљорадник, Светозар Живу, 
%• I ■ • • 11 •, металски радник, Живојин Стојићевић, трговачки помоћ- 
ни' п Миодраг Типолд, студент медицине. Наћена је  и легална 
•| < |им деловања овог актива. Он је  требало да ради као управа

• • < • књижнице и читаонице

<>\ омладинаца који су такоће били симпатизери Комунисти- 
"  • 'м р 1ије стваране су читалачке групе на којима се упознавало 

< ' •• •|ппЈ1,ким материјалом.

Мгћутим, рад ових актива, нарочито оног старијег, није мо_
• I.. «|им жељене резултате, јер су ое догаћаји развијали филм-
• I • >1 н 1ом и спровоћење партијских задатака захтевало је  више

........... .. и осећаја личне одговорности. У  активе је тре_
|' '  • • * киигти такве људе који ће се одмах и беспоштедно стави- 
I "  " I  чгло парода у  борби за ослрбоћење земље., Овакав захтев 
I •<".1.1.1 иеодложна потреба у  тренутку када је  Немачка напала
•  ........... . Савез и када је  Централни комитет Комунистичке пар_
• "I I ' I <клашгјс издао познати проглас са позивом на оружани
'. • • III,ш
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У таквој ситуацији извршена је хитиа реорганизација свих 
актива, како би се оспособили за решавање наступајућих врло 
озбиљних и неодложних задатака. Створена су два актива: актив 
старијих у који су ушли Милутин Станковић — Џони као секре- 
тар, Миодраг Типолд, Светозар Живуловић, Драгиша Чоботаре. 
вић, опанчарски радник, Слободаи Ивановић, пољопривредни тех- 
ничар, Љубомир Ивановић, студснт ветерине и Момчило Ивић 
радиик у  млину, У  актив млаћих ушли су Миодраг Стојановић, 
срдењошколац и члан СКОЈ, Миодраг Радовановић, земљорад-, 
ник, Владимир Костић, коларскн радиик у л*лину, Љубивоје Цве- 
јић, млинарски радник и Миодраг Бурић. радник.

Кафапа Стева';а Миленковића у којој је октобра 1941. године
одржан збор грађана са представницима НОП

Реорганизованим активима стављено је  у задатак од странсз 
дедегата Окружног комитета КПЈ Михајда Мидетића и Драгосда.. 
ва Марковића, студепата из Пожаревца, да иеоддожно присгупе 
прикуиљању оружја и муниције, како би се омогућида оружана
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" "пја и да ;се појача политичка кампања за борбу против оку- 
п.иора;

Лкција прикупљања оружја, онако како је замишљена, није
.... .. да да неке значајне резултате, јер се бачено оружје на те_
I" ч није могло наћи у  већој количини, Наћено је  иеколико
......ака, бомби и реденика пешадијске муниције. Успех, пак, оба-
..... . народа био је  ^елики. Томе је, поред осталог, допри.

■■ м.||)очито један званични распис свим општинским управама 
• • "|" уузимању мера у случају појаве совјетских ваздушиих десант, 
н»и |« лшшца, што је  створило уверење да ће се Совјетски савез
...... ..  месеци обрачунати са Немачком.

V таквој ситуацији жандарми у  жандармеријској станици 
V • • "  били су толико деморалисани и неактивни да су поједиии
• и Н1М, као Миодраг Типолд и Милутин Станковић, одлазили у
• ..Ч »мрријску станицу и агитовали мећу њима да се у  датом
мни н и- ирикључе снагама које се боре против окупатора. Са жан-
• м| Iмма је посебно радио Петар Арамбашић, средњошколац, син 
ММ|н \иика жандамеријске стаЈгице Филипа.

1'| исционарна и љотићевски оријентисана породица попа 
I • | м* м.1 злослутно је ћутала. Примирио се и Немац Јохан Херт, 
|ч I" и активистима почео да пружа уверавања да као радник
• .......... ... к* раднички покрет и Комунистичку партију Југославије.

МчЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ ПАРТИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

111 *Iи* акције су отпочеле одмах по избијању рата измећу 
н п ■ п Совјетског Савеза 22. јуна 1941. године, када је расту- 
|м и | .1 \ас ЦК КПЈ са позивом на устанак. Појачан је  свако- 
»и. ш ■ • |»а \  па обавештавању људи у селу. Интересовање је било

...........  иарочито за вести са фронтова и свако вече на састанцима

.. •».. I \<» стотинак људи- претежно омладинаца. Информације
11" *|.1 11 ||>њој мали пружао је  Миодраг Стојановић а другој гру„
1Н1 • м| IV Михајло Милетић и Драгослав Марковић, којима је  
*»мн 1 |'||Цкупљао и обраћивао професор Илија Рајковић.

' '| )»‘ДО са акцијом информисања, активи старијих људи
• • ■ 1м"- повели су акцију како би се непријатељу онемогућило
• I .......житарица. Приликом' вршидбе 1941. године Немци

" "\и да се поставе људи из општине, који би евиденти-
г " 1 пчппс овршеног исита. Милутин Станковић, запослен
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у  општини као писар, уносио је  далеко мање количине него 
што су стварно овршене. У  млеко, које су немачки војници' 
куиовали у селу за потребе болнице, редовно је  сипано сириште 
и оно се у путу кварило Организовани су станови у селу за при_ 
хватање другова из Пожаревца и других места, који су због теро- 
ра непријатеља или раније активности морали да прећу у илегал_ 
ство Спроведена је  најШира акција у селу за прикупљање намир_ | 
ница и другог материјала за потребе партизана. Акција је  кориш- 
ћена да се скоро сва домаћинства упозпају да се храна прикуп. 
ља за партизане као и са циљсвнма 1Вихов,е борбе_ Акција при, 
купљања хране је  веома успела а радиици млина су самлели сво 
жито које је  прикупљено у Малом Црнићу и околним селима 
Батуши, Калишту, Топоници и другим местима_

Народ је  веровао да ће Совјетскн савез брзо да се обрачуна 
са Немачком. Чак и после неколико месеци рата, када су Немци 
били ушли дубоко у  Совјетски савез и свуда разглашавали брзи 
слом СССР, расположење народа и свс нећа спремност да до- 
принесе борби за ослобоћење није опадало. Рекло би се да је ре- 
шеиост народа да се истраје расла из дана у дан.

Почетком августа по одлуци Интерселског актива, у који 
су улазили представници неколико села, оргаппзоваиа је  акција 
сече телефонских веза и уклањања немачких иатписа са именима 
места. Акција се вршила једновремено на чптавом подручју. Па_ 
ралисање телефонског саобраћаја на једном ширем подручју гре- 
бало је  да створи дојам о постојању јачих партизанских снага 
Тим акцијама, које су извоћене у читавом округу, требало је  да 
се скрене пажња непријатеља од места где су стварани први пар„ 
тизански одреди, како их не би унишгио у самом иастајању. Овим 
акцијама, које су понављане, успело се да непријатељ добије лаж- 
ну представу о делатности и снази партизанских одреда у читавом 
крају. Због велике ангажованости на фронтовима Немци нису од. 
мах ни реаговали на те акције. него су само иомоћне јединице 
поправљале кварове. У  овим акцијама су учествовали активисти 
и омладинци по унапред разраћеним плановима.

Интерселски актив који је  руководио овим акцијама ширих 
размера, формиран је  у  мају 1941_ године и први секретар му ј( 
био Властимир Живковић из Батуше, члан КПЈ и истакнуи 
члан Задружне омладине у  окруту. Он је  син Живка Димитри 
јевића—Мике Борћевог из Батуше. Чланови актива су билг
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"I ■ 1.ИШИЦИ сеоских актива, и то хЧз Батуше: Миодраг Несто_ 
г  • м1». н'мл>ораАник и члан Задружне омладине, из Калишта Ллек.
...... I' ('тојимировић, средњошколац, из Топонице Будисав Илић

| ' 11Ш1, земл>орадник и из Малог Црнића Милутин Станковић 
........ м Миодраг Стојановић.

( ргдином августа дошао је  у село секретар ОК СКОЈ Ра_ 
»- И.пгјић, опанчарски радник из Пожаревца. са задатком да 

*♦•!•• *|• "I миртијску ћелију у Малом Црнићу. Водећи рачуна о про-
• I ....... . л>уди и социјалном саставу он је  партијску организаци-
1> "  ........ . у саставу: секретар Милутин Станковић — Џони, рад-
.........  '\.шови: Светозар Живуловић, металски радник, Драгиша
'• ■ I 1 1' IП1, опанчарски радник, Владимир Костић — Диле, ко,
> т  •' | \мпк из млина, Љубивоје Живковић, земл>орадник и Мио, 
♦р"| I мм< |дд, студнет, син радника из млина.

\.1Лмнски актив је  прерастао у актив СКОЈ. Секретар

II .....  Ммодраг Стојановић. средњошколац а чланови Владимир
' о всза са партијском организацијом, Миодраг Милојко- 

м»1 .. м.орадмик, Момчило Ивић, млински радник, Миодраг Ра-
........... . и’мл>орадник и Љубивоје Цвејић, млински радник.

\ • . и се I гобол>шао социјални састав у  Млавском партизан-
......... ■ чпји је командир био Драгол>уб—Бата Булић. адво-
■ ■• . и>) 1.ШМИ1С из Петровца, у Одред су по одлуци партијског

...............  умућсни Светозар Живуловић и Драгиша Чоботаре,
■ •••! чланови Партије. Са њима је  пошао и млински рад- 

Н ћ\лм\м1|' ( ’ гсвнћ. Ови другови су упућени са оружјем, које је 
Ј*«М|** ........... ..

ПАРТИЗАНИ У  СЕЛУ
« .

||рмм 1и I г Мало Црниће партизани су дошли 27. септембра 
и> време жандарми, који су се свуда где су се

........  .I • п\.мвалп тгредавали без борби, били су већ пову,
Н.| | .ргнлц, како по оцени непријател>а не би служили

.1 <и. ИП.1 ЈПМП тај догаВај се овако описује: ,,27 септембра ове го-
............... 1 м 11 \а папала јс  општину Мало Црниће, срез пожаревачки,
, , и 11.■ 1иил;| 1сле.1>опске апарате. Собом су одвели свештеника — 

I .11 1 | п.| Иаитслејмона, н,егову кћерку Тамару и сел>ака Цве-
■ и ...... .. I ик.тјсн умро је  на путу од срчане капи. Истог дана

II. ....  1 1 1 шV' Пелико Црниће и Касидол и спалили архиве. V
, • ■ | >■ I Ш 11.1 п одпсли учител>а Јанићијевић Константина кога

..........  II. \.и||ц.|”  (И з Жандармеријске архиве, V. Ц I. Рег. бр.
1 '
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као извор наоружања партизанима. Партизани су спалили општн 
ску архиву и покидали телефонске везе. Ова група партизана ГИ 
жаревачког партизанског одреда, коју је  предводио комесар ој 
реда, Чедомир Васовић,7) повела је са собом белогардејца пој 
Кокајева, њгеову кћер Тамару и Милосава Цвејића — ЦариЈ 
због показивања непријатељског става према партизанима и п 
родноослободилачком покрету у селу. Поп Кокајев је  умро \ 
пуг од срчане капи а Тамара и Милосав су после неколико а 
на пуиЈтени, пошто су упозорени да се клоне непријател>С1< 
рада. Али, Тамара Кокајева је побегла у Пожаревац и актив 
се ставила на страну непријател>а. Том приликом група која 
извршила акцију у Малом Црнићу, изврћнила је  сличне акције 
Великом Црнићу и Касидолу.

Кедељу дана касније тек формиране јединице Недићев 
„добровол>аца“, које је народ презирао као издајнике, упале 
у село, блокнрале га и претресале тражећи партизане. То је  (3 
ла безуспешна акција. Затим су ухватили и батинали Драгути 
Тацића и одвелн га собом. Он је задржаи као „добровол>ац“ 
пролећа 1942 године То је  био и први сусрст са квислиншком в( 
ском.

Почетком октобра партизански одреди, који су опериса 
на територији тадашњег округа пожаревачког (крајински, зи 
шки, млавски, пожаревачки- моравскп и ресавски одред) створ 
ли су, у непрекидним борбама са окупагором и његовим слу) 
ма, пространу слободиу територију ко.ја се простирала на велип 
псвршиии и имала слободне градове Велико Градиште, Голуб; 
Кучево, Петровац и Мајданпек.

Да би се организовале шире акције на овој пространој ј 
риторији под јелинственом командом, средином октобра је  дош 
до реорганизације Одреда. Командант Одреда је  Вељко Дугов 
вић8), а политички комесар ЧеАомир Васовић. Одред ј.е имао 
чета распорећених у  3 батал-Рпа.

Одмах потом отпочиње концентрација снага Стишког пар' 
занског батаљона и неких делова Млавског батаљона ради напг 
на Пожаревац. Четврта чета и два вода, Р чете Стишког батаљо 
добили су задатак да дигну у ваздух мост на Морази код А>уб 
чева, како би се спречило довоћење непријатељских појачања

7) Народни херој Југославије
8) Народнн херој Југославије
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Пожаревац. Успут су бацили у ваздух мост на Орловачи. Међу- 
тим у два покушаја да изћрше овај задатак, партизанске једшш- 
це су иаишле на жилав отпор непријатеља, који је  бранио овај 
мост Непријатељ је  све више и журно довлачио појачања. По_ 
ред жандармеријских јединица које су раније биле повучене у  По_ 
жаревац, стижу Великоморавски добровољачки одред, (љотићев- 
ци) под командом Богомира Павловића, четничке групе војводе 
битољског Василија и војводе торлачког Павла. Сукоби и борбе 
иаргизана са њима били су свакодневна појава. Делови V II I  че- 
ге Пожаревачког партизанског одреда под командом Ве1лимира 
Маркићевића Макса сачекали су и из заседе уништили један до_ 
бровољачки аутобус са 5 добровол>аца на друму испод Садова.

У  току борби Мало Црниће је било у зони полуслободне 
п риторије у коју су залазиле јаче патроле партизана по специ- 
млпим задацима, док су главне снаге биле распоређене у пре_ 
м',\у Великог Села, Божевца и Шапина на венцу стишке висорав- 
ии.

У  том периоду у  Одред су добровољно ступили Властимир 
Мишћ—Мика Чађа, млински радник, Боривоје Петровић, столар-
• - и радник, Властимир Пауновић—Кочин, Миодраг Перић—Сена-
• ч"»м, млински радници, Божидар Радојковић, млински радник и 
Ммриглав Станисављевић, земљорадник Живојии Стојићевић се 
 !"• палазио у  Одреду као курир Штаба одреда

V тим условима партијска организација у селу и актив 
’ 1 " I  иружили су пуну материјалну и политичку помоћ парти-
• .. м Комесар IV  чете Драгослав Марковић — Рођа је 27. окго-
"I • I'Ј11 одржао говор којим. је  позвао народ на општи устанак.
• • - ћп\ дана сазвана је  широка конференција омладине, на којој
1» • и|шлпчном броју била заступљена и женска омладина. Мио_ 
*»••■■ • |"|аповић је  у свом говору истакао значај борбе у услови- 
|М »• |ии шпског ратовања јер се том борбом развлаче снаге не_ 
............. | са главног места удара и олакшава положај савезни-
• ЧЧ|»

Н "н I у општини, која није била бирана, јер село није било
1 ......1» ппј територији, преузели су чланови Партије и СКОЈ.
!»«■> »• • ••1И111III 1ска управа била је  везана за срез у Петровцу, где 
џ !•>• пм « |ич ки народноослободилачки одбор, и отуда примала

Р * и - .....  • иој рад_ На челу те управе био је  секретар партиј-
• »• • ......ти је у селу Милутин Станковић — Џони. Као први

ННН* М|"’Л општнном се поставило да изврши економску
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блокаду, и да престане са И 1.|Г»Л1М1.1И.« м II" > .........  Нн.1 бло_
када је  успешно спроведепа, М|>\.1 .пм .................. . нч>пмапима.
у обезбеђењу села. Предузима11<' «\ »  с  >• • ><• » •  • чр.шом и
огревом сиромапЈних избсч-лпп I. < ■ ч<' • > ............  < пспред
усташког терора. Сам Џопп ј< и гтп  > п|.м •• §... . |>а\у за
нову власт предњачио и бе.чрг к |>пп................ ........  и<п|>пгења
врло сложених и опасних задапп ,<

Први велики сукоб иа к|)< и< м . ... м ,. . ■ . .... |. 2. но.
вмебра 1941; године. Неггрпјак л.< к. |. ................ . • < пагама
су ово подручје напале из лрапца II"  < ...... . • •• ....... <• ч> • То
је  била демонстрација неирпјак-\.а >. <•.< • ...............  п.п.човим
јединицама које су биле опкол < п< п • .......... ... и. . м. • | >• .пцу. Не„
иријатељ је усф о уз чарке са •<• ............. . ••• • ••»( нмрклама да
продре до Шапина, Слгол>инца и 1>аи'п» .. ............... 1.4 .1, боје~
ћи се доласка јачих партизаш 1чп\ • п.н . .........  !.<• • ■•ппч бор-
би ухваћен је  Џони' са још          и ч• • н  ..................  дана
су стрељани код Батуше. Смр> л|>< • • 1»...... . • ■ >пи« • и кнула у
срцима свих поштених и родол.укшшч .....................  |< р је оњ

Милутнн Б. СтанковнН — 1,101111, ј< • .>• • •■ • • | .........  • •иг.а у овом
нриЈу
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био неуморни борац и неустрашиви покретач свих акција. !«;; 
обзира на чарке које су допирале до прилаза села, сахрана Џо 
нија је  била њега достојна бројношћу присутних. Још једном су 
Малоцрнићани показали колико цене дело.за које је  он живот дао.

После погибије Цонија, члан ОК КПЈ Богољуб Стојановић 
извршио је  реорганизацију партијске организације. Пошто су и:» 
партијске организације отпали неки чланови КПЈ у  партију су 
примљени Миодраг Стојановић и Љубивоје Цвејић. Секрегар 
партијске организације је  постао Владимир Костић — Диле. 
Ускоро се формира актив женске омладиИе у који су ушле Дра- 
га Стојановић, као секретар, Десанка Мирковић, Радмила Петро.

Стара школа. За време окупације ту је била зграда Општиие, а ту су 
радини 10 дана, у октобру 1941. године представници Народноослобо-

дилачке власти

вић и Радмила Милојковић, као чланови. Проширен је  и актив 
СКОЈ. Обе омладинске организације на заједничком састанку 
прославиле су Дан Октобарске револуције. Том приликом је  
читана V I I I  глава Историје СКП/б (р  борби за очување совјетске
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власти и натчовечанским напорими р\чкп»» ............ .....  И.чвлаче-
не су поуке и искуства за рад оргаии <14111 • ........ н>р«*|и) о лику
младих у  условима ослободилачкч- Ги>р»»<-

Све у свему новембарскн удар 1114« м шп» м< п п иа \иае 1'у-
битке и организација је  била гногшим \.1 н » • ............. дејства
на остварењу револуционарних аадамг < \ ..........  м       ус.
ловима У  том периоду активно гг \-к ч\ |. . .....  » 1.|>.нп а Сто-
јановић — Доса која по налогу ОК К И 1 ........ >.(■ л.. шкатне
обавештајне и организационе задап.. « N.. » .( .............. . у били
срачунати на то да се у тренутку и.1р т  мн. »•■» ......... .. .... Пожа-
ревац непријатељ нападне изнутра п м. ............... . паргиза-
нима.

У  овом периоду нико вишс пп|г ............. .. . м.|.. ..... уу Сов.
јетског савеза, Немци су били иргд ........ ................ « , |. .»пло ја-
сно да се борба са фашизмом иодн п.> .........  ........ .. I ,. « а.ада.
ње стварало је  плејаду правих ..................... ........... ......... . да за
победу својих политичких погледа п ... ...»................... .. , . ми- све
своје снаге, не жалећи ни свој ж 111101

ПРВА НЕПРИЈАТМЛ.С КЛ ....................

После брижл»нво извршенпх ............................ ». , | ш По.
жаревца почетком новембра 1941, голппе, > » | »мо< ........  , . отно.
чео офанзиву на партизанску ослоГ«>1ч м.» »• ........рн|\ ....... . р» аеио
је  јаким снагама вршен напад нз ......................... н . (- ,.,», ||«>жа-
ревца према Раброву и Мајдапиека I... I » »• п\ 'I. .........  ЛпКелка
Крајинског и Воје Јевремовића Трпор.»1.................. .. , . парти-
зане са лећа, са правца исток—југ М»». » ч ...>ч, . ... . .. падмоћ.
нијих снага непријатеља ослобо!н-па г. ....... ...........  н р ».1а\а да
постоји. Па ипак највећа издаја допп . ................... • ‘ср .оке Ми.
хајловића, који су све време па речп.м , • ,, •' ................... »рпиани-
ма. Са њима је партизански одред .............. .. дм >> \ • шом ко.
ришћењу територија Неколико ............... • »»* . ........... које су
се повукле на њихову територију, на мр» •» »р\ *\ » < и.р» • али и
затим један део партизана предалп 11> ............ . «р\>п •» е > алн у
својим јединицама. Водили су нроп.п,м»»» »• • у «• иин •• Сн>рбу
против Немаца, али не сада нсго ..........* .............•*, , •»" Ме-
ћутим, у том периоду, они су вшпг .............. • .... р» •»•• • »р »1»пиали
са окупатором. Таква њихова ул»».1 »•». » ................. . »» » и од
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стране активиста објашљена народу. Стога нису могли да рачу_ 
нају ни на какав утицај у селу. Разбивши слободну територију 
— непријатељ ниј.е уништио партизане.

Приликом читаве прве офанзиве, непријатељ ј{з само јед- 
ном свратио у Мало Црниће. Омања јединица упала је 16. но_ 
вембра и претукла Станојла и Јелачића Стојичевића, а потом 
отишла из села. Али само две нрдеље касније партизапи су 
поново били у селу.. Првог децембра 1941. године чета Пожаревач- 
ког партизанског одреда ушла је у Мало Црниће и онеспособпла 
млин за нормалан рад. Мећу борцима ове чете био је  и Власти- 
мир Митић-Чаћа, млински радник из Малог Црнића.9)

Непријатељска офаизмва није нанела никакве губитке пар- 
тијској и скојевској организацији у селу. Крајем децембра оие 
су једине од политичких организација које имају несум, 
Нзиви утицај на прилике у селу, служе партијским руководстви- 
ма да се уз њихову помоћ повежу са партијским и омладинским 
организацијама и упориштима у околини у  њиховом настојаљуда, 
после удара непријатеља, повежу и оживе њихову активносг и 
појачај\ утицај народпоослободилачког покрета,

Веће непријатељске јединице долазе у Мало Црниће тек 
14. јануара 1942 године. V  просторијама великог млина сместиле 
су се две јединице немачке војске са око 500 војника. Исто тако 
у  селу се смсетлиа и једиа чета белогардејаца10,) од око 100 људи, 
која је у  селу вршила патролу и стражарску службу;

Готово у исто време. одлучеио је  да се неке чете партизан, 
ског одреда, пред неупоредиво већим снагама непријатеља, поделе 
у  мање групе, са задатком да се сачувају до пролећа, То је учи- 
њено и због тога што су партизанске јединице, услед непрестаних 
борби по веома Рштрој зими, биле исцрпљене и остале без муни- 
ције а непријатељ је непрестано довлачио све веће снаге.

Окружни комитет КПЈ се пијс сложио са одлуком Одредског 
руководства да подели иартизанске снаге на маање групе, те је  
предузимао мере да се ова одлука ггромени. Одговорни партијски

9) Ево како је  нспријатсљ пратио акције одреда у том месецу: ,,Првог децембра
1941. године 150 комунистичких пљачкашких бандита упало је  у Мало Црниће, 
срез пожаревачки. и из млнна одиели 51.000 готових новца, јсдан млински ка.јиш 
у  вредности 100.000 динара и одвели једног коња.

Истог дана 20 комуиистичких пљачкашких бандита упали су у село Боже- 
вац, срез пожаревачки и одузели 4.000 кгр. жита које је било спремљсно за 
извоз". (В. И. И. рег,- бр. 4/4-1 К 52).

•10) То су биле јединице које су Немци образовали од руских избеглица који су после 
Октобарске револуције нашли уточиште у  нашој земљи.
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руководиоци, који су се сложили са том одлуком били су пар- 
тијски кажњени. Међутим, било је  све касно јер је  неколико 
таквих мањих група партизана пало непријатељу у  руке11).

Партизани из Малог Црнића: Боривоје Петровић, Властимир 
Пауновић и Миодраг Перић свратили су до својих кућа или неких 
рођака, ради опоравка и зимовања. Али тада се поново дао на 
посао Јохан Херт, Пазио је  на домове партизана и пошто је утвр„ 
дио да су неки дошли, пријавио их је  Нсмцима Тако су непри- 
јатељу у руке пала ова три партизана, који се никада нису вра- 
тили V своје село. Једино је  успео да се сачува Светозар Живу- 
ловић, мада је  заробл>ен у  априлу, чекајући на везу да би се вра- 
тио у партизанску јединицу.

Иако је  ситуација била тешка, политинка активност није 
прекидана и рад организација НОП се одвијао нормално све 
до фебруара 1942. године. Са циљем да се узнемири непријатељ, по 
директиви виших руководстава, органи|зована је  акција писања па. 
рола црвеном бојом кроз село пуно непријатеља. Издајом Милу- 
тина Стевића — (Мише Ванкиног) долази до провале. Он је нашао 
судове са бојом којом су писане пароле и пријавио Немцима Вла„ 
димира Костића и Љубивоја Цвејића, чјланове Партије. Они су 
одмах ухапшени, а трећи члан, Миодраг Стојановић, прешао је у 
илегалство. Ухапшени чланови Партије имали су пред неприја_ 
тељем добро држање, никог нису одали и тако су омогућили својој 
ортанизацији да настави даљи рад на развијању народноослобо- 
дилачке борбе Обојица су у  логорима Норвешке изгубили своје 
животе

ОБНАВЉАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У  1942. ГОДИНИ

Већ крајем фебруара 1942. године 11 12) партијска организација 
у Малом Црнићу је  поново формирана. У  КПЈ су примљени 
омладинка Драга Стојановић и омладинци: Момчило Ивић, млин.

11) Из писма члана ПК Моме Марковића од 7. фебруара 1942. године.
12) Штаб одреда је издао проглас народу пожаревачког краја 27. фебруара 1942. го 

дине у коме поред осталог каже:
„Нас. није натерала у бој ни жеља за авантуризмом, ни новац, већ само 

један поштен осећај: отерати непријатеља и уииштити његове слуге. Знали смо 
само за једно: љубити свој народ и његову слободу изнад свега, мрзити непрн ја 
теља, презиратн издају.

. . . „Сада смо *у борби са непријатељем остали сами, јер само партизнни 
воде данас борбу против окупатора и издајника. Сами смо, али не усамљенн, |г|- 
са нама је сав поштени народ, сви. они који су за слободу наше земље, нашгш 
народа. . .
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ски радник и Миодраг Милојковић, земљорадник Они су пре- 
пријема у  Партију били чланови СКОЈ и борбених група, и више 
пута проверени на борбеним акцијама. Секретар те нове партијске 
организације била је Бранка Стојановић. Непосредни задаци став- 
љени пред ову организацију били су даље ширење утицаја Пар- 
тије у селу. У  том циљу требало је  развити живу политичку ак- 
тивност како би народ био правилно обавештен о даљем развоју 
народноослободилачке борбе. Требало је створити политичке ор- 
гане борбе, формирати Народноослободилачки одбор,, организацију 
Антифашистичког фронта жена; створити такве борбене групе 
које би независно деловале вршећи акције на непријатељским 
комуникацијама или у  садејству са партизанским ј|единицама, 
Сем тога требало је  помоћи јединицама одреда у организовању 
акција на терену, обавештавати их о непријатељу и омогућити 
пм стални прилив нових бораца.

Напори организације. КПЈ да се рад оживи уродили су пло- 
дом Користећи се створеним расположењем у селу, и кроз ве- 
лпкм организациони рад. јачала је и паргијска организација. У  
мају 1942. године кандидовани су за партију Николија Милова- 
моипћ, пољоприврдени радник, Десанка Стевић, домаћица, Ви. 
п.мир Стевић, радник, Миодраг Радовановић и Миодраг Јовано- 
"||ћ, зсмљ!орадници Они су августа 1942. године примљени у Пар. 
п| ц У  исто време без пролажења кроз кандидатски стаж због
• •< мол.ене оданости покрету и показане активности, примљена је у 
1111 Мнлева Станковић •— Нана, мајка Милутина Станковића —  
11(»ппја.

Онн чланови Партије радили су у две партијске организације.
• • |'< 1ар партијске организације у  Горњој мали била је  Бранка

........Ми наставља.мо борбу са још  већом вером у нашу борбу. У  досадаш-
•<" < »и.рбама изгубили с.мо много својих добрих, много храбрих бораца, много 
I <нч пародних синова. Они су изгинули храбро за народну праведну ствар и 

»••< •" <«< се увек с.ећати тих наших народних хероја: Вељка Дугошевића, Бате Бу- 
<■•<•■ Гадмнла Живковића, Милутина Станковића Џонија, Вукнце и Виде Стан-

...... •< п других. Они су својим животима цементирали темеље новог жнвота који

........ ...  П>ихова херо|ска смрт потстиче нас на истрајност на борбу до победе.
. МИ СМО ПОШЛИ У  БОЈ ЗА НАРОДНО ОСЛОБОБЕЊЕ И ЗАВРШИ-

..............  СЛ НОТПУНИМ НАРОДНИМ ОСЛОБОБЕЊЕМ. Наша борба, борба на-
< • иодилачког покрета, потпомогнута нашом братском ослободилачком Цр-

<< • <|>ми)ом, упиштиће не само окупаторе и његове слуге, већ и све оне који
< ......  \и од иљачкања народа.

• • м | 1.И се час народног ослобођења, ослобоћења извојеваног борбом наро- 
• < < < <• не добија на златном тањиру. Зало сви који жарко љубите сло- 

" «  ' "|п сте угњетени и обесправљени, ПОБИТЕ СА НАМА, ВАШИМ. ПАР- 
|НГ'ММ\1Л, ЛЛ ПЛША ПРАВА ОТМЕМО ОД ИЗДАЈИЦА, ПРИХВАТИТЕ ПРУЖ Е- 

и ИОБИТЕ СА НАМА. ПАРТИЗАНИ ВАС ЗОВУ У БОРБУ ДО ПОБЕДЕ". 
• \.<- < | н ■'•/ Запод ЦК СКС).
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Стојићевић, а чланови: Драга Сгојаковић, Николија Миловановић, 
Миодраг Радовановић, Миодраг Јовановић. У  партијској органи- 
зашгји Доње мале секрета]) јс био Миодраг Милојковић — Жарки, 
а члаиови: Момчило Ивић, Десанка Стевић, Милева Станковић — 
Нана и Витомир Стевић, Јелачић Стојићевић је примљен у  КПЈ 
у  децембру 1942, године.

Бранка Стојнћевић

Секретари партијских организација Бранка Стојичевић и 
Мнодраг Милојковић улазили су у реонски комитет, који је у  
партијској шифри био „Г“ комитет

Партијски реонски комитет формиран је у фебруару 1942, 
године на иницијативу Окружног комитета КПЈ са задатком да 
ради на развијању народноослободилачког покрета и борбе на 
терену средње Млаве, обухватајући села Мало Црниће, Велико 
Црниће, Кравл>и До. Топошшу, Батушу, Калиште, Велико Село, 
Врбиицу, Црљенац, Старчево, Кулу, Божевац и Шапине, Приликом 
формирања реонског комитета секретар је био Милан Марјановић, 
земљјорадник из Батуше, а члачови: Бранка Стојановић из Малог
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Црнића, Миодраг Несторовић, земљорадник из Батуше, Алексан- 
дар Марковић, опанчар из Калишта и Роса Игњатовић, учитељица, 
илегални партијскн радник — инструктор са седиштем у Вели. 
ком Селу.

У лето 1942. године, после хапшења Милана Марјановића и 
Миодрага Несторовића, као и читаве батушке партијске органи. 
зације ( април 1942. године,) формиран је нови реонски комитет, 
(под назнвом „Г“ комитет) у саставу: Бранка Стојићевић као се- 
кретар, Миодраг Милојковић, — Жарки из Малог Црнића и Бу- 
дидшр Стојадиновић — Љути, првоборац- илегални гтртијски рад_ 
ник пз Великог Села, Инструктор овог „Г“ комИтета, била је  Рад- 
мила Трифуновић — Хитра1!!) , „Г“ комигет је  до краја рата успе- 
шно радио на развијању народноослобо/шлачке борбе на свом те_ 
рену сслањајући се првенствено на партијске организације у Ма- 
лом Црнићу и Великом Селу.

►
У  лето 1942 године у Малом Црпићу почиње да ради техника 

за умножавање партијског, одредс1Сог и теоријског материјала за 
потребе ,,Г“ комнтета. Техника јс ирвобптно бнла смештена у кући 
Сдшл>ке Радовановић пз Малог Цринћа, а затим у кући Љубине 
Петровић. За рад у техпицч био ,је мзабрап Живојин Стојићевић, 
који је свој задатак са успехом обавл>ао. Ои је био члан КПЈ од 
1941 _ тодипе, а био је у паргмјској организацији Доње мале.

У децсмбру 1942. годмме у Малом Црнићу се налазило и 
ссдиште Окружиог коеитста КПЈ Пожаревац. Оно је било у кући 
Божидара Јовановмћа Лумпмог, где су били смештени секретар 
Божидар Димитријенић Козица1*), члан секретаријата ОК Вера 
Милетић, као члан Покрајмпског комитета за Србију, Мома Мар_ 
ковић1"), оргаиизатор устамка V овом крају инструктор покрајин- 
ског комитета Андрија Хабум1 (погииуо 1944 године). Чланови ОК, 
за време боравка у селу ималм су обезбећене станове у кућама 
Михајла Павловића — Вла, Јованке Живуловић, Лепе Милојковић 
— Мидине, Дратаце Мнловановић — Микшхе, Ивана Стаиисавл>е- 
вића и још неким другим. Како је Окружни комитет био руково- 
лсће телс. за покрет у чмтавом Округу,, па и за Одред, то су у време 
боравка ОК у селу, нарасле потребе одр;кавагва веза са друшм 
органнзацнјама, једимицама Одреда и ПК као и за организовањед* 13 14

13) Народни херој Југослави је
14) Каролни херој Југославије 
1С) Пародни хсрој Југославије
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већег броја важних састанака. Овај посао је  сеоска оргапизација 
успешно обавила, Главни организатор одрлсавања веза била јо Дра- 
та Стојановић уз помоћ припадника борбених група п » ссла

Кућа Огљана Живуловића 
у којој је једно време био смештен 0к]>\ /.................

Партијска организација (у  већ наведс-имм > >• 1-м»\ I м мнмла 
је  у селу до почетка непријатељске офапоиис »п Гн  Г»И • ■. ошс.

Најтешњу сарадњу и помоћ основној ............... . • ' ш  иру-
жила је  омладинска организација и њеп .>>>>>• • ЦП| А> тпом
СКОЈ руководио је  Миодраг Милојконић •> н.сгов
утицај на скоро све омладинце у  селу бп»» |> •• .......... И«»рсд
Миодрага Радовановића и Момчила Ивића » >• ................................
СКОЈ од 1941 године, актив СКОЈ је  ир»«11и|тм • •• •'• с» \ипом 
Рајићем, Миодрагом и Михајлом Јоваиот||н • < • •• •••| • Ипко-
лићем, Иваном Стевићем и Витомиром <*и-тп.■

Скојевци и активни омладинци сачии •>■■ ... . ............ гру-
пе Таквом групом у Горњој мали рукоиодп«• |н ••> ••• I III »• • • ч.раг
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Радовановић, а стални чланови групе су били: Велимир Николић, 
Миодраг и Михајло Јовановић, Иван Стевић, Драгослав Ан_ 
тић, Будимир Васиљковић, Драгослав Милојковић и др. Руководи: 
лац борбене групе у  Доњој мали био Је Миодраг Милојковић — 
Жарки а чланови групе Момчило Илић, Новица Милојковић, Дра- 
га Миладиновић, Витомир Стевић и Властимир Милошевић.

Обуку са борбепнм групама изводио је по налсгу КПЈ друг 
Јелачић Стојичевић, који се иоред тога истицао личном храброшћу 
и умешиошћу при нзвоћењу акција. У  извоћењу већих акција уче- 
ствовало је л>удстш» обеју борбених група.

Пугем борбеиих група вршпла се фактички припрема и мо- 
билизација људи за Одред; V акцијама се проверавала борбеиа 
способност и храброст чланова група, Четна руководства партн- 
занског одреда за време боравка у селу новезивала су се са бор- 
беним груПама и уводила цх у овеће акције. С друге стране, сви 
чланови борбених група сматралп су се мобилисаним. Дагву су 
радили своје редовне послове и живелн потпуно легално у селу а 
ноћу су, према потреби, учествовалн у различитим акцијама, као 
Што су вршење диверзија на комуникацијама, преношење најраз. 
личитије опреме и ратног материјала за нотребе одреда, одржа- 
вање бројгшх партијеких и одредских веза у  ближој и даљој око- 
лини.

Непријател. је  регистровао следеће акције коЈ'е је уствари 
извела борбена група из М. Црнића:“ Ноћу измећу 23. и 24. окто_ 
бра око 24 часа дошли су 7 наоружаних лица у постаЈ'у Велико 
Црниће, разлупали су телефонски апарат, посекли неколико теле- 
фонских стубова и размонтирали скретницу. Одмах је  упућено о. 
собље пожаревачких жел>езница које је  кварове довело у  исправ. 
но стање и саобраћај нормално тече.

„Ноћу измећу 23. и 24. октобра на 5 км. од Пожаревца ка 
Петровцу, непозната лица посекла су неколико телеграфско-теле- 
фонских стубова и све ТТ водове. Екипа је  послата да изврши 
оправку".

Сачуван је  и један извештаЈ' који Ј*е борбена група из Малог 
Црнића упутила својој' партијској организацији о својој агсцији 
од 9. октобра 1942. годипе:

„Драги другови 9. о. м. борбена десетина бр. 1 извршила је 
акцију. Ноћу су покидане жице на прузи у  дужини 200 метара, и 
нису били примећени. Ту радили 4 друга. Немци су због тога за_ 
гворили 4 човека и з  број'а 2 кој’и су били на стражи а Због тога
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што нису обилазили р(еон. То иск ...... ншп I ш > <
јер су били у заседи у неком сглу. ( н\ '.I • • п|чгм 
ни секли жице. Немци су дошлп ди ................

За време боравка партнзанекг |< мтшк « <
них група су на погодан намип ..................  ••• !•• п,
купл>али обавештења о кретању непр||ј.н< < < п .........
ни и смештају.

Нначе, партизанске једиппце, пнјчст1и- М < и«
чета са командиром Славком ]1ом<ти1|<м м ............ .
Драгославом Марковићем —  Рођом и М<*р.т. I < •
дом Милана Благојевића — Милапч*-1н. • < ■ *• • \ <
ром Симом Симићем1̂ ) су са л>уоатн, .............. .
у Малом Црнићу. Четама је омогућнним <*\м..р << • 
је  у селу уцек било доста непрпјпк \.< I.и |к<|мш 
је  био потпуно необавештеи о прпсу. пр пнримм 
у  селу.

Неколико стотина Немаца и „Гк*ло1 ир\» |.*■ < ■ •
јем пролећа у млину са стотинак прпп.пш11 < < | 
сграже Милана Недића.

Активност борбених група била је т  пип . 
дшш и првој половини 1943. годппе, тпчмпц' >•< <* 
тел>а. Оне су одиграле видну улогу, кади * у \ • • |< <
вима партизанских једишгца, доставл.але мпр* I« м < 
општинским управама да напусте вршем.е \\ .........

Од жена симпатизера и члаиова К'1И < •• <
створен је  одбор Антифашистичког с|>р<мпп ......

помоћ Бранке Стојићевић, руководпла Де< .мм * « 
члан КПЈ. Чланови одбора билн су Нпколијп Мм«ш 
лева Станковић — Нана, члановн КП.1, < Мм • < < 

Крстина Томић и Мила Милорадовнћ. V млмчу |< <«• 
актив жена.

Одбор АФЖ  је обухватао својим дглоипм . ч 
жена у  селу, тако д.а су акције, које је од»»ор <«•• <<< 
купл>ан>е вегоа, плетење разних одевппч прелм« < < 
биле веома успешне и масовне.

У  јесен 1942. године створеи је  у еелу 1!.<| ,,,<<•• 
одбор. У  НОО су ушли Петар Николпћ, <е\\\.< <р < 
Милорадовнћ и Иван Станисављевић, радпппп п < 16

16) Народни херој Југославије

рмм у патроли,. 
дп < у партиза-

члнпопп борбе 
1< мпшцо, нри.

• \и < < о псхра-

| .| пнрIизапска 
\нм комееаром 
*< иод коман. 

и м |,м комсса. 
<м м прпмани 
1М \ рмо« I , нако 

11< при јател* 
н М1\ р дмпнца

м< ...........   кра-
« «  • I' \р.кавне

м. \<ч 1')4.\ то-
< \< < I м< прија-
• мм1 |м < п дело,

..........   одреда
•
< < 1"1.’ године

11.м <\<• је, уз 

к инћ Ана, 
и < м< ‘ммћ П М и -  

г  < \<<впмовић,.

< I < ■ | .1«  посебан

I I«■ \пкм број 
м 10ППО :»а ири- 

• < мпртизане,

11< \о(<мдплачки 
чмм , Мнлосав 
м \ ш 1п Нешто.
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касније у одбор су ујшли Војислав Станисављевпћ, радгшк нз 
млина, Божидар Јовановић — Луцин и Јелачић Стојићсннћ. члаи 
КПЈ.

Како је  у децембру била донета одлука да се Окружин ко- 
митет КПЈ смссти код Божидара Јовановића, то је  он, радп веће 
безбедносги, повучен из НОО. Овај НОО радио је  под руковод. 
ством чланова КПЈ и имао је  углавиом представнички и полптички 
карактер.

УНИШ ТЕЊЕ ОКУПАТОРСКЕ ВЛАСТИ ПО СЕЛИМА И НАЛЕТ
НЕПРИЈАТЕЉА

Цсла 1942. година била је  сушна, тако да је  народу, уз пл>ачку 
окупатора, претила, нарочито у пролеће 1943. године велика глад. 
Да би се иепријатељ омео у  пљачки, по налогу Главног штаба и 
Окружног комитета КПЈ — Штаб одреда је  издао наредбу свим 
општинским управама да у року од 10 дана престану са радом. 
Наредба је  издата у  јесен 1942 године. Њен текст гласи:

„Нашем народу претн страшна глад. Издајничка „влада“ Милана 
Недића, као иајвернијн пас окупатора, опљачкала је пшеницу и предала 
окупатору, који су је извезли нз наше земље.

Окружие, среске н општинске власти које извршавају наређење 
„владе“ Милана Педмћа, припремају пљачку кукуруза нашег народа. Као 
што је пшеипца отишла V руке фашистичког окупатора, тако би и кукуруз 
отишао у њпхове руке. Извезао би се из наше земље а народ би остао да- 
умре од глади.

Све ошптипскс унраве треба да буду свесне опасности која прети 
нашем народу од пл.ачке кукуруза. Треба да буду свеспе пздајничке и на- 
јамничке улоге, коју бп оне однграле, ако би извршавале наређења слугз 
окупатора Милаиа Недића и н>егове „владе“.

Сбссни опасностн која ирсти нашем народу од глади

да све општинске управе V року од 10 дана поднесу оставке. У противном 
случају снн опи који не поднесу оставке 'биће сматрани издајницима народа 
и по заслузи кажњени.

Спровоћење наредбе у живот контролисале су јединице пар- 
тизанског одреда. После кажњавања неколико истакнутих непри- 
јатеља који су се одупиралн спровоћењу наредбе у живот, почет. 
ком 1943. године, окупаторска власт је  престала фактички да по„

17) (Докумспт се чуЕа у  архиви ЗРП нсрегистрован)

Н Л Р Е Ђ У Ј Е  М О'

Народноослободилачки 
одбора округа 
пожаревачког

Народноослободила^ког. партнзан- 
ског одреда „Вељко Дугошевић“17>

ШТАБ
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стоји на целом подручју округа, Тиме је онемогућена свакоднев. 
на пљачка за потребе окупаторских и квислиишких војних снага. 
Једина могућност за „снабдевање" били су повремепи Изгледи ради 
пл>ачке у села близу града. Ова акција била је  псома тгопуларна 
у народу и касније је  омогућила да се лакшо пребродс тОшке по.. 
следице гладне године.

При спровоћењу ове наредбе Стишка иартпзапска чета је 
гре(ижом запалила општинску зграду у Малом Црпнћу Н  јану. 
ара 1943. године и за то је  оштро критикопапа од III 1аб.. .>дреда. 
Требало је  само спроводити одлуку Шгаба о прссганку рада оп- 
штинске управе и спалити документацију која п 1 одпосм па по- 
датке о обавезама према окупатору у хранн :»а појслппа домаћин. 
ства а никако не спал>ивати зграде1̂ .

18) Непријатељски извештај о тол^е гласио је: ,,Даи'» 14. «|* *«-сц«л .цм (1’М») око 22 часа
једна банда од 5 до 6 наоружаних партизана ааналили р .... .. ку аграду у
Малом Црнићу, а око 1 час по подне иста банда .|;и(нлм |< и '•и1М1 т к 1<у зграду
у  Великом Црнићу" (В. И. И. рег. бр. 23/3-2 К 22).

Али ова акција није била тако једноставпа као ............ «  < < . опом непри-
јател>ском извештају. У  селу Малом Црнићу постојала |< < .м < <|<м< |шц ка станица

• са приличиом посадом. Мећутим, она не само ипо мм|< имк |........ .\а, нећ изгледа
није ни знала да су партизани у селу. Како је тскла м <м и м |  > м мпа је све том 
приликом уништено описује комесар чете Драгослам Мм|м<<<м|1> Г<<1м

,,14 фебруара запаљена је  општинска згрпда <,. ............. м мамештајем у
Малбм Црнићу. У  селу је  било 50 до 70 жандарма........ • •• .... ..  учшшли живи
ни онда, када смо ради знака за повлачсње испалнлм ч'м •<• • < • Око села имали 
смо стражу од цивила те је, ради брзине изпоћем.,1 .<< п<<)• <• <|<..<• да им се да
знак за повлачење пуцањем.

У  згради је  било више од 5000 кгр. цемемг.1 ................... . ГОТ (немачка
радна служба. Организација за јавне радове-ирнм р< \ I ............... <кичане жељез-
нице Костолац—Бор. (Ради се о изградњи стуГиш.. м << ........ Прим. ред.)
Сав овај цемент постао је  неупотребљив. Заплем.енм !<■ \ ......... .....  мемгго коверата.
Благајну нисмо отварали јер смо били обаисппенн \,\ \ .......... . • <.< мрло мало но-
ваца, то је  због брзине акције, и због тога одлучнлн . •<<< .............ражимо благај-
.ника. По селу  излепљене плакате са нашнм марил.1 \1.1 м ............ .. м рад општи-
нарима под претњом стрељања. Читава акција >ра|.< \<< |. ......... .. 15—20 минута.

Ове наше акције имале су снажан од|ек. ( нн .............. . <\ се усколеба-
ли. У  селима где још  нисмо извели акцнје ......... .. ............... . долазе у  (оп-
пггину). Народ свуда одобрава ову акцију. V . < \\ \р\м I ..... ..  (односи се
на Трњане) омладинци би хтели сами да спале п.нчки\ <<• .... .

Ова последња акција у Малом ЦршМн пм.< н< .......... . . ц р показује већу
дрскост и смелост наших другова, показује да љанларан |<н|.< • • • • р \ стању да др-
жи ПОД својом контролом чак НИ ону 011111ГИ II, I \г . <• 1 1 .  ....... . да није у
стању да присили на послушност општпнарг ма ........... |< .....  м.ч Iу , а камоли
широм терена. Ова акција, као и низ раиијмч, м<>■ • <\ ..................  ене пнше руши
и распада окупаторска власт. Ова акција понтннк. л< |< <<•< I ■< ма иаше борцг,
јер подиже борбеност и даје полета за смслпјо ,н,мн|< ‘ |Д.......... 71 Зборник Т  1
К  стр.).

Међутим, спаљивање општинских аграла к.<|е |. ........ .. <ша чета није
од стране Штаба оцењена као потпуно прамплпк м >и|<т <<• <и • •о.иака. Штаб од- 
реда због тога 15 фебруара упозорава рукомпдпкце <•■» •< <•

„Сазнајемо да сте у  неким местнма .............................. (( мољпнац, Мало
Црниће). С тим одмах треоа престатн, јер «е  < I <<< < • << <|• << • <» поетиже много.
Непријатељ може узети оило коју зграду аа ......... .. ......................... да врши ду
жност. Ви иматз строгу директиву да прпмеопк- < ,< «<■......... ... мрема управама
које нису поступиле по нашем Наређсп.у н к> • <, • ................ ..... ш пајефикас-
није. Паљење општинских архива можс се 1мип ш ■ <<< \ <<|» < <<< носао, носле ли- 
квидирања и расгурања општинских упрама" (.11*11 .цм <<|< Ш!|
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У фебруару месецу 1943. године почиње мобилизација чла. 
нова борбеннх група за одред. Раније, у јануару, у Стишку пар- 
тизанску чету доброволпш је  ступио скојевац Жнвота Стојади- 
новић; У  фсбруару, по оддуци партијске организације, у Одред 
су отишли следећи припадници борбених група: Миодраг Мнлој. 
ковић — Жарки, Иван Стевић, Божидар Милојковић и Војислав 
Рајић. На регрутацији је  одбијен Будимир Васиљковић, због пе_ 
развнјепости.

У то време долази и до преокрета у рату. Велике немачке 
снаге биле су уништене под Стаљинградом. 'Црвена армија је  
прешла у наступање. То је дало нове снаге покрету, али и до- 
нело решеност окупатора да што пре рашчисти са покретом от_ 
пора у својој позадини и тако створи себи основу за нормално 
снабдевање,

За офанзиву против партизанских чета на територији пожаре, 
вачког округа биле су ангажоване следеће снаге: 734 немачки греиа- 
дирски пук, трећи пук руског добровољачког корпуса, чије су једи_ 
нице биле распорећене у Пожаревцу и Петровцу; три батаљона 
I I  руског добровол^ачког пука, чије су снаге биле распорећене 
у  Дољем Милаповцу. Бору, Неготину, Пожаревцу и Костолцу; 
IV  пук српског добровољачког корпуса под командом љотићевца 
Марисава Петровића и све јединице Српске државне страже За 
офанзивом окупатора н његових слугу ишли су као стрвинари 
четкици Драже Михајловића и уннштавали све оне симпатизере 
НОП за ко је су сматрали да Немци и његове слуге не знају, да 
би тереи у  потпуностн рашчистили за своје циљеве.

Упоредо са прпнремаи.ем офанзиве непријатељ ја приступио 
организовашу обавешта.јне службе. У  ову сврху ангажовани су 
љотићевци, омладинци Живота Миљковић, Стојан Миленовић и 
Славко Стевић, чији је син стрељан 1941; године као пљачкаш. 
Обзиром на масовпост народиоослободилачког покрета није им 
било даного тешко да утврде имена активиста који се истичу.

Снаге I I I  батаљона IV  добровољачког пука стигле су у Ма- 
ло Црниће 21. марга 1943. године и одмах отпочеле са хапшењем. 
Многи активисти се нису на време склонили те је  непријатељу 
омогућено д а  народноослободилачком покрету у селу зада јак 
ударац. У  тглегалство су прешли само Миодраг Радовановић, 
Бранка Стојићевић и Драга Стојановић
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Похапшено је  око 60 лица. ЈелачиИ и Стапојло СтојиНевић* 
Момчило Ивић- Милева Станковић, Живо.јпп Стоји1и,нпН м Иван 
Стевић* су страховито мучени. Показало се, да < \ аа п-м \ иодагке 
дали иаведени љотићевски обавештајци. Мимчц' <'|,11м.ониИ је 
издао Гаврило Бурић, деловоћа из Великог (\ ли, 1..10 « н<»ј\’ везу 
у селу. Слабо држаље пред непријатељем ммали ■ ' 1Нии Стевић 
и Момчило Ивић, Остали чланови Партпје м <м\м нп к |ш <\ мма- 
ли добро држаље. Изузетно се добро м јум.ми п \|>|ц\,1 Ммлева 
Стаиковић, која је пред непријатељем оетала п< \м \<< < чцтм, мума 
презрења према њиховој издајничкој рабтм

Нешто касније, 2. априла 1943. годммг м< .>| •< 11 < м п  мреки
слуд осудио је у  Братинцу на смрт грумл <»\ "> м и.< ........ етва-
рања комунистичке организације, учеспим т  < << ............ . , чнх
организација" . . .  мећу којима Станојла ( ’ 1 • • .......... < 1< \лчића
Стојићевића, Мидеву Станковић, Ивапа ( ’ 1сииП.1 и Миммтл Мви- 
ћа.

Непријатељ је у то време спалмо иуП< ....... ... > « шјано-
вића, Смиљке Радовановић, Драге РајмПа п ..........  1<> су
биле куће партизана.

Запаљена кућа Драгољуба <’. 1 *>| • •• <■ 1
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Псред железничких мостова Бугари су нзградили бункере

У  исто врсме се предао Божидар Милојковић, који је после 
лошег држања, стрел>ан на Чачалици а Миодраг Милојковшћ 
Жаркн се на недовол>но расвегљен начин обрео у Немачкој п 
каеније, па повратку у земљу 'је умро.

Непријатељ је у затвору у току маја стрељао и Драгољуба 
Стојановпћа. V псто времс су стрељани у логору на Бањици Ж и. 
војпп Стојпћевпћ п Будимир Васиљковић. Крајем јуна исте го- 
дине по ировали иеког заробљеног нартизана, ухагпнене су и стре- 
љапе па Чачалшш Смиљка и Мплица Раловановић, велики пома_ 
гачп паролноослоболплачксл’ покрета; Њихова кућа је пс други 
пут спаљена до темеља.

Из страха пред пепријатељем преко 20 омладинаца из села 
отпшло јс на рад у Костолац. Већина се вратила до јесени и мко_ 
ш су наставили са помагањем НОП.

БОРБА СЕ НАСТАВЉА

Ускоро по обављеном крвавом послу у Малом Црнићу, љо- 
тићевске снаге су се повукле, остављајући у селу мање снаге. Њих 
сч у августу 1943. године заменили Бугари, (око 50 војника) који 
су били задужеии за чување објеката.
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Партијска руководства су настојала да сс рад оживи и бор- 
ба настави. Партија је имала упориште од 2 члана: Десанке Сте_ 
вић и Ииколије Миловановић. Поред тога држапа је веза са Мио- 
драгом Тнполдом, студентом из млина, који је у гим тешким тре_ 
нутцима чинио драгоцене услуге покрету. Истоирем.епо из КПЈ су 
искључсни Витомир Стевић, због нејаспог држап.а прсд класним 
непријателзем и Миодраг Јовановић због псактшшосш.

Реонски комитет КПЈ сада су сачпп.апалп плсгалпн иар- 
тис.ки радници Будимир Стојадинови11_Л>у I п иа Вслпког Села, 
Бранка Стојићевић, Драга Стојановп]1 п Мподр.и 1'адопаповић ИЗ' 
Малог Црнића. Бранка Стојићевић била јс мосеипо аадужеиа од 
ОК КПЈ за оживљ|авање партијског рада \ Малом Црннћу.

Са стварањем организације, послс опе офап ижс, ншло је 
тешко, јер људи су страховали од непрпјател.а. алп су и даље 
били спремни да покрету чине услуге П оск т  по |. с>жнвл>ен рад 
мећу женама и одбор жена је радио у сап.нц Л.е< аика Стевић, 
Л>убина Петровић, Лепосава Живаповп1|, Живка 1’ајн1|, Л>убина 
Милутиновић, Крстина Томић, Наталпја Мпча|лоно|| п Ппколија 
Миловановић. Деловао је и омладиискп акшп од нреосшлих чла_ 
нова који нису били на раду у  Костолцу

Нови удар дошао је крајем 1943. годп1и Оп.на пута са чет- 
ничке стране. Они су у борби заробнлп јсдтп паримана од кога 
су сазнали да су силшатизери и актшшсш IК >11 Мплисав, Сто_. 
јан и Живадин Васиљевић- Стојаи 13ор1 »епи11 Лрагутнн Тацић, 
Бора Стевић, радник у млину, Десанка ( ’и-пп1| Ппколија Мило- 
вановић и Велимир Митић. Сва ова лнца <»п\а с\ похапшена и 
код Врбнице поклана.

Истовремено четници са велпкпм с п.пама \ палају у село 
и настоје да силом освоје овај тсрсп, којм |с «>по па гласу као- 
партизански.

V исто врем/г у селу се налазпла Млапс к.с паршзаиска чета 
са око 30 бораца. По одлуци Штаба одрсда, >а '.момима Печке 
чете, дошао је и Миодраг Стојановнћ, нос с-Ми \||\к1ва о даљој 
делатности партизанских јединица. Гако се \ премс иајтежих 
прогона, нашло у селу око 40 бораца Опп с\ \с»с»млп задатак да 
се не откривају и не упуштају у борбу са на \\нс1ин|јнм неприја_ 
тељем, него да пастојс свим средствпма да сач\иај\' живу силу 
за предузимање акција у повољнијнм 1рсп\ипма

V овим тешким и веома опасппм чассшпма м покрет, људи 
из Малог Црнића показивали су вслик\ одамо. I п. х рсчу, тако да.
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ни један партизан није откривен. Једном приликом, док су к-од 
Василија МиШића боравили партизани, пред кућу су стигли чст 
ници. Хтели су да претресу кућу. Али сналажљиви домаћин На 
силије Мигаић истрчао је пред љих, изгрдио и постидео четничког 
поручпика, који је  предводио јединицу, како се усућује да тражп 
партизане у кући резервног мајора са Солуна. Четници су билм 
одмах повучени а партизани избегли једну сигурну борбу за иро„ 
бијање ић обруча у којој би свакако било жртава. Било је број- 
них случајева и тешких ситуација у којима су партизани сачувапп.

Овај већи број партизана задржао се само неколико дана у 
Малом Црнићу, а онда су делови чета отишли у разне правце 
по разним задацима. Једна група од десетак партизана остала је 
до краја јануара 1944. године а затим се повукла са овог терепа.

И партијским радницима је исто тако пружена пуна по- 
дрШка, чшме је  омогућен каснији нов замах и успешна припрема 
нових снага за ослобоћење. На овом месту треба истаћи пожртво_ 
ваност симпатизера покрета ВојиславаХлаве Живковића, Кате 
Милошевић, Љубице Стојановић и других, који су не штедећи 
себе омоРућили покрету да сачува снаге и касније настави успе- 
шну борбу.

Четници су продужили да уместо окупатора врше поли_ 
цијску службу па терену очекујући истовремено да ће се пред са_ 
везницима они појавити као једина снага отпора која ће се мо_ 
рати прихвагити, јер иартизана, наводно, неће бити. Очекивалн су 
да „доће време за борбу са окупатором“, а да у исто време за_ 
држе и сачувају позицијс издајничкој буржоазији и после осло_ 
боћења. Мећутим. у нашој земљи је било довољно створених сна. 
га да се овакви паклени плаиови омету.

ДОГАБАЈИ ПРЕД ОСЛОБОБЕЊЕ

Користећи застрашеност народа четници, уз помоћ Чедоми_ 
ра Вучковића, кафеџије и Светислава Несторовића, насилно ио_ 
кушавају да наметну свој политички утицај. Ипак, упркос прет- 
њама расположење народа према народноослободилачком покрс- 
ту није опадало. Симпатије и спремност народа да га помогне 
расле су из дана у дан, уколико је  пропаст фашистичког окупа- 
тора била све очитија и победа Народноослободилачке војске Ју_ 
гославије и антихитлеровске коалиције у целини све ближа.



Када се у априлу 1944. године на овај терен вратила Бранка 
СтојиЗаевић, наишла је  на повољно тле за даљи ра,звој организација 
на читавом подручју реонског комитета.

У  Малом Црнићу је наишла на пуну подршку Миодра. 
га Типолда, Светолнка Стокића, Андрије Рашета, Стојанке и Или_ 
је  Рајковића. Љубомира Ивановића и других дугогодишљих сим- 
патизера покрета. Убрзо су у  селу створена упоришта за смештај 
илегалаца који су упућивани на партијски рад у. друге крајеве 
округа. Мало Црниће је  убрзо постало једна од база ширења 
утицаја НОП.

У  току лета 1944. године кандидовани су за чланове КПЈ 
Миодраг Типолд, Драга и Живка Рајић. Формиран је  и Месни 
народноослободилачки одбор у кога су ушли Миодраг Типолд, Во- 
јислав Живковић, Драга Рајић и Живко Златковић. Одбор АФЖ  
су сачињавали: Љубина Петровић, Живка Рајић, Наталија Михај- 
ловић и Лепа Живановић. Велики број омладинаца ушао је у 
актив омладине То су били Влада Петровић, Драгослав Златко- 
вић, Властимир Милошевић. Властимир Миловановић, Божидар 
Здравковић и други.

Овакав брзи развој организације довео је  до тога да сг 
убрзо формирају среска Партијска и Скојевска руководства м 
створе оргаии власти. У  Малом Црнићу била је смештена те.ч 
ника Окружног комитета у  којој је  радио Ненад Николиш. Ома 
је  издала први број листа „Слобода“, који је  претходио „Речп на 
рода“ . Техника је била смештена у кући Љубине Милутинопмћ 
Неколико састанака Окружног народноослободилачког одбора одр 
жано је  у близини Малог Црнића.

Догаћаји су се развијали великом брзином. Почетком о  и 
тембра 1944. године Црвена армија избија на Дунав а четммци, 
да би спровели своју ранију замисао, проглашавају војну мт»и 
лизацију свих обвезника. Разоружавају деморалисаие бугарн ' 
војнике и воде живу пропаганду за борбу против окупатора М< 
ћутим, до те борбе с њихове стране не долази.

Са истока, из правца Мајданпека, јединице X IV  корт. • 
Народноослободилачкс војске под борбом потискују спг ммт* 
торске снаге па и четничке. С друге стране реоргам'м:»<л*амм м>*
жаревачки партизански одред са неколико стотипа борамм ......
ди акције срачунате на уношење расула и деморалмзацм ј\ \ • I
ничким редовима.
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Одрсд улази 19. септембра у Мало Црниће и уништава чег_ 
гшке Чедомпра Вучковића. Светислава Несторовића и издајншса 
Мплутииа Стевића Овај ударац, уз неколико удараца на бојнолг 
пол>у, синхронизовап са обилпом пропагандом наших ахстивнста 
мобилисаннх код четппка доводи до расула 1&ихову акцију. Чет- 
ннчке јединпце су се распале а четнички командаити н злшсовци 
у дренпву са Иемцнма п п.иховпм осталим слугама у паници су 
бежалп на Запад.

Мало 'Црппће је ослобоћено 14. октобра 1944. године. У  ос_ 
лобо!х‘п.у места учествовале су једнинце 25. српске дивизије X IV  
корпуса Народпоослободилачке војске п делови 113. дивизнје, Ш  
украјпнског фронта, којима је комаидовао маршал Совјетског са_ 
веза Толбухин.. Ове јединице су из правца Божевца надирале пре_ 
ко села према Пожаревцу, обилно подржаване од моћне совјет- 
ске артиљерије. Испред њих 1сроз Пожаревац су се извлачиле 
Прва кемачка брдсхса дивизија и други пук „Браидебург“, којп 
су нехсодшсо дана 1сасније уништени под Авалом.

Како је  село било у  зони операција нпак су са ггуно радости 
дочекане наша и Совјетска армија и богато даровани ослободи- 
оци. Село је ослобоћено. Опет је почињао мпрни рад и живот без. 
страха.

Ускоро по ослобоћењу неколико 1’одишта је  позвано под 
заставу да би узело учешћа у коначном ослобоћеил/ земље. Од_ 
зив је бно изиад очекивања, било је мио1’о добровољаца. Сви оии 
су распорећени по јединицама 25. српске дивизије. у којима су 
кзборпли потпуио ослобоћење земље у мају 1945. годиие.

V тим борбама за 1соначно ослобоћеље земље село је  дало 
нове жртвс. Изгинули су Властимир Миловановић, Александар 
Басић, Владислав Живковић, Властимир Ншсолић, Миодраг Ва_ 
снљевић, Мнодраг Јовановић, Бранислав Рајић, Љубнсав Митро_ 
вић, Миодраг Бурић, Боривоје Живковић, Милутин Ивић и Буди- 
мир Пауновић.

Крајем лета 1945. вратили су се хсућама демобилисаии бор- 
ци а почсли су да прпстилсу и ешалони бивших ратпих заробље_ 
ника. Село је улазилО' у  нормалан живот.

Пред свима се налазио нови задатак — обнова и изградља 
земље,борба за нзгради>у социјализма и социјалистичких друш- 
твених односа, за остварење оних идеала за које су дали живоге 
најболчх и најдушевнији синови Малог Црнића и читаве наше 
•земље.
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ТРЕЋИ ДЕО





С П О М Е Н  К Њ И Г А

БОРЕБИ СЕ СВИМ СРЦЕМ И СНАГОМ ЗА ОСЛОБОБЕЊЕ ЗЕМЛзЕ 
И СТВАРАЊЕ НОВЕ, СОДИЈАЛИСТИЧКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПАЛИ 

СУ СМРБУ ХЕРОЈА

СТАНКОВИБ МИЛУТИН 
— ЏОНИ, рођен 1914 годинеу 
Малом Црнићу_ Родитељи су 
држали су дућан у  селу и 
пред рат су били осиромаши- 
ли. Основну школу завршио је 
у  Малом Црннћу, прва два 
разреда гимназије у Пожареп. 
цу а I I I  и IV  разред гимна- 
зије у  Петровцу. По занрше. 
ној малој матури 1930. годппе 
одлази у Београд, где се запо. 
шл>ава код Владе Митића. По- 
сле две године прелазн за 
књижарског помоћшнса у рад- 
њу Јевте Павловићаг За време 
рада у Београду укл>учно се 
у  напредни раднички покрег 
и то врло активно, У  Београ. 
ду остаје до 1935. године, када 
је отпуштен с посла. После отпуштања, пошто је неколико месе. 
ци провео у селу код родитеља, налази посао у руднику Нерес- 
ница, где бива изабран за представника радника. Ту је  провео 
две године, па је  прешао на рад у  Трепчу, где је узео живог учеш-
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ћа у једном штрајку радника. Често одла ш \ ћгшрад и спраћа код 
Радмила Димитријевића, радника инлустрмјк- мотра, родом из Ба- 
туше_ После избијања рата у априлу 1941. I дола »м у Мало Црни. 
ће. Ту одмах ступа у  додир са напрсдпмм \.\ уими у селу_ Привре- 
мено налази запослење као општиискм ммсар \ и-лу. Био је врло 
ингелигентан и имао богато борбеио мскуч шо м « радничког по. 
крета. Чим се Партија њему обратила, пшм \ рцсм .је почео да 
ради на остварењу њених револуцмомармич 1адатака. Био је
смео. продоран, неуморан. Као члан ................. .. КПЈ
одиграо је видну улогу мобилизатора мамрсдммч снага у  овом 
крају. Уживао је велико поштопам.с ком\мм«та и осталих 
граћана. За време док је  село било на м«>\уо« лшјоћсној терито- 
рији, вршио је успешно дужност рукополмоца Мссног народно- 
'ослободилачког одбора. Ухваћен је мрмлт.ом м «ирм1сн>а задатака
и стрељан код Батуше 2. новембра 194! ........  II стрељање је
примио хладнокрвно и храбрио осталс .............. уа јуиачки умру
за идеале за које су се борили, како долнм |> мародмим борцима. 
Његова смрт је била ненакнадив губм гак ........ . у овом крају.

ЧОБОТАРЕВИН ДРАГИША омам 
чарски радник, роћен је  1917. годмпс 
у Малом Црнићу./ Основну школу аа 
вршио је  у Малом Црнићу а опанчар. 
ски занат у Пожаревцу. Тамо је до 
шао у додир са напредним покретом, 
постао члан Уједињених радничкм.ч 
синдиката и осећао се комунистом.
Пошто је  изучио занат, дошао је у 
село, где је  радио и издржавао себс м 
мајку По окупацији, од самог обра- 
зовања актива старијих, узима актпи , 
ног учешћа у његовом раду на п.ч 
вршењу поставл(ених партијских за- 
датака. Од августа 1941. године је члам КПЈ И«> одлуци КПЈ од- 
лази крајем августа 1941. године у Млавскм мар1 М1.шски одред и 
учествује у свим борбама против непријател.а V' ммследње време 
био је  у V I чети Пожаревачког партизанског одр« \а. Није рас. 
ветљено када је и како погинуо. Његова мајка Дама је била то- 
ком читавог рата драгоцени сарадник партмчама Драгмша је био 
свестан борац за комунизам и часио је  дао сиој а.моот у нашој 
народно револуцији.
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МИАЕТИИ МИХАЈЛО, студент права. Рођен јс 1922. годппе 
■у Жагубици. Отац Драгомир, службеник — пред рат упршшмк 

' млина у Малом Црнићу и политичКи демократскн оријентисап. 
Михајло је  гимназију завршио у Пожаревцу и уписао школске 
1940/41 године Правпи факултет у Београду. Још у пожаревачкој 
гимназији, обухваћен је напредним радничким покретом. 1938. ш- 
дипе иостаје члан СКОЈ и узима активног учешћа у раду на.. 
предних организација у пожаревачкој гимназији. И на факулгсту 
активно учествује у свим револуционарним акцијама напредне 
омладине. За време својих боравака у  Малом Црнићу извршио 
је  снажан утицај на рад нике и омладинце из села, са. којима је 
долазио у  додир, да усвоје идеологију радничке клаое. Код свпх 
је био омил>ен и цењен као необично добар друг. Члан КПЈ је 
постао априла 1941. године у  пожаревачкој партијској организа. 
цији. После прогласа ЦК о дизању устанка, он по задатку Пар- 
тије, почетком јула 1941. године, заједно са Јованом Шербапо- 
вићем и Драгославом Марковићем, студентима одлази у Пегро. 
аЕЦ где ради на припреми људи за ступање у партизански од- 
ред у реону Петровац — Жагубица. Мећутим, у Петровцу 
буде ускоро откривен, ухапшен и спроведен за Пожаревац, 
Тамо је у  затвору? био задржан 20 дана а онда условно пуштен. 
За место пргтпудног боравка бнло му је одрећено Мало Црниће, 
где је био под полицијском прнсмотром. Но ови услови не оме- 
тају га да актишто ради ио војној линији на припреми устанка 
у  овом крају По задатку Паргије, заједно са Драгославом Мар. 
ковићем непосредио п преко Иптсрселског комитета неуморно ра. 
ди на прикупљању оружја. преосталог иза југословенске војске, 
организацији борбених груна по сслпма и организовању борбених 
акција у овом крају. Крајем августа, но задатку КПЈ одлази у 
Млавски партизански одред тсојн је  био у формирању. Учествује 
у  свнм борбама тога Одреда носећи се свакодневно са проблемима 
јачања и учврп^ћења организације КПЈ у Одреду и јачању бор- 
беие способности јединице. После реорганизације Одреда, крајем 
октобра 1941. године он је  у V II чети Пожаревачког партизанског 
одреда политички делегат вода. Учествује у свим борбама Пожа. 
ревачког партизанског одреда у току јесени и зиме 1941—42 го. 
динс водећи свакодневне борбе са надмоћним непријатељем. У  
једиом сукобу са непријатемем, гине 22 јануара 1942. године у 
Црљенцу. Тако је  пре времена прекинут живот једног младог, 
одушсвљеног и у борби прекаљеног револуционара.
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М ИТИБ ВЛАСТИМИР — МИКЛ
ЧАБА, млински радник, рођен је  1912. 
године у Малом Црнићу. Потичеј из 
врло сиромашне породице. Осиовну 
школу је завршио у Малом 'Црнићу а 
млински занат у млину Бајлони У том 
млину је  провео најдуже време а ра„ 
дио је  по млиновихма у Пожаревцу н 
Смедереву. Као млад радник симпати- 
сао је  напредни раднички покрет. У 
септембру 1941 године добровољно сту_ 
па у  IV  чету Пожаревачког партизан. 
ког одреда у коме је  политички ко- 
месар био Драгослав Марковић —
Роћа. са којим је од раније одржавао нсме ' Порбн се истакао 
као храбар борац и добар друг, те је  прпмл.ен м члана КПЈ. Као 
борац издржао је сву тежину зиме п нснрп ја и-л.ске офанзиве, 
налазећи се у свакодневним борбама са непрп.ја'ј г \.ем У  фебруару
1942. године његова чета, у којој је  носЈао .1аменнк командира, 
откривена је од непријатеља и скоро цела спнпиепа у селу Лучи- 
ци код Пожаревца. Борећи се до последн.ег д.1\а храбро је  пао 
народни борац Мика Чаћа, 14# фебруара 1942 шдпне.

ПЕТРОВШ ) 1л)1'11ИОЈЕ, столарски. 
радник, роћсп је 1911 године у Ма- 
лом Црггаћу. Исппче ш  с иромашне по„ 
родице. Основпу 1пм>л\ је завршио у  
Малом Црппће, а сапаг пзучио код 
Бајлонија у м лпт К.н> радник радио 
је  у Београду, Мсчрошп п у селу код 
Јохана Херта. Дог је »>мо у Београду 
био је  члап Уједппепнх радничгсих 
синдиката п оссћио ее комунистом. 
Одржавао је  тссне пе и- еа активима и 
:у  Одред добровол.по етуппо почетком 
октобра 1941 годппс. Ппо је  борац I I  
чете Пожаревачког пар| наапског од_ 

реда и учествовао је у свим акцијама у  току знлп |9.Ц -1942 годи_ 
не. У  јануару месецу 1942 године свратио је кућп на одмор и 
преобуку У току боравка био је  откривеп од Јохана Херта, који 
га је уз помоћ Немаца заробио. Стрељан је  на Бап.пцн 3. фсбруара 
1942. године.
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ПАУНОВИБ. ВЛАСТИМИР, кочијаш у млину Бајлони. 
Рођен је  1923 године. Потиче из врло сиромашне породице. Основ- 
ну школу је завршио у  Малом Црнићу_ Чим је  поодрастао да 
може зараћивати, ступио је  на рад код Бајлонија под надницу а 
касније је постао кочијаш код иста фирме. У  партизане је ступио 
почетком октобра 1941. године. Као борац учествовао је  у свим 
борбама одреда у току зиме 1941—1942. године. Почетком фебруара 
свратио је  кући на одмор и преобуку, али је  био откривен од 
немачког шпијуна Јохана Херта и заробл^ен од Немаца. Као 
заробл>еии партизан отеран је  у  логор. Отада нема о њему ни- 
каквих вести, па се претпоставља да је  погинуо.

ПЕРИБ МИОДРАГ — Сенаторов, 
кочијаш у млину. Роћен је  1923. годи_ 
не у  Малом Црнићу, где је  завршио 
и основну школу.' Потиче из јако си- 
ромашне породице. Чим је  одрастао 
ступио је  на рад код фирме Бајлони 
као кочијаш- Дружио се са напред- 
ним омладинцима у  селу. Почетком 
септембра ступио је  добровољно у пар_ 
тизане. Као борац учествовао је  у 
свим акцијама и борбама Одреда у то_ 
ку зиме 1941— 1942 године. У  друштву 
са Властимиром Пауновићем је  свра_ 
тио до куће на одмор, али је  откри- 

вен од Херта и заробл>еи од Немаца. Огсран је у логор за Не- 
мачку и отада нема трага о н>ему, Претпоставља се да је  по- 
гинуо.

КОСТИБ ВЛАДИМИР — Диле, коларски радник у млину 
код Бајлонија. Роћен је 1924, годиие у Малом Црнићу, где је  завр- 
шио основну школу. Потиче из сиромашне радничке породице. 
Коларски занат је  изучио код Бајлонија у млину. Још као врло 
млад радник упознао се са напреДним радничким покретом преко 
студената Михајла Милетића и Драгослава Марковића. Осећао 
је  велику жећ за знањем и миого је  чктао и настојао да се што 
боље марксистички образује. У  активу узима живог учешћа од 
његовог формирања а члаи је  КП.Т од августа 1941. године. Био 
је  јако ревностан при извршењу партијских задатака и одличан 
друг. После погибије Милутина Станковића — Џонија, био јђ се_ 
кретар основне организације КПЈ. Као члан борбених група уче- 
ствовас је  у  више акција. Ухапшен је  ,у фебруару 1942. године, по_
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што је  било откривено да је  учествовао у акцијп чпсан.а рарола у 
селу. Пред непријатељем је  имао одлично држан.е тако да је  пар- 
тијска организација после његовог нада бпла способна да настави 
са радом. Отеран је у  логор у  Норвешку, где је каспије стрел>ан, 
10. августа 1942џ године.

ЦВЕЈИП Л»УВМВОЈЕ, млинарски 
радник код 1>а јлопија_ Рођен је  1921. 
годиие у Малом Црппђу, где је  завр. 
шио осноипу школу Мотиче из поро. 
дице средп.сг пмомпог сгања. Млииар- 
ски занат је мирпшо у млину Бајло- 
ни_ У  додпр 1.1 напредним радничким 
покретом је  дошао преко напредних 
студеиата Мпчајла Милетића и Дра. 
гослава Маркоип1|а Лкгивно ради на 
припреман.у у» ганка од првих даиа 
окупације Члап СКОЈ је  постао у 
августу а члап КМЈ у новембру 
1941, годппе Као члап ударних гру- 

па учествовао је  у  више акција, 1>но ј. пераздвојни друг 
Владимира Костића. Заједно са н.пм уч< <1ноиао је  у  писању 
парола по селу у  фебруару 1942. годппг п иио омчрпиен Немцима. 
V  затвору је  имао добро држање пргд кл.н ппч нгпријатељем. Та- 
мо му се губи сваки траг.: Вероватпо ј< х т ј .п

СТОЈАДИНОВИБ. ЖИВОТА, зсч 
љорадник, роћен 1925. године у Малом 
Црнићу у  кући средњег имовног с га 
ња Основну игколу је  завршио у Ма 
лом Црнићу, Потом је  радио иол.о 
привредне радове на свом имању. Од 
мах по окупацији је  пријшао напргд 
ном покрету, Члан СКОЈ је  постао п<> 
вембра 1942, године, пошто се п оа  
као својим пожртвованим радом у 
ударној групи и храброшћу при п и«> 
ћењу акција. Јануара 1943. године до 
бровољно је ступио у  Стишку партп 
занску чету Пожаревачког партизап 
ског одреда. Погинуо је  код Снракоиа 
дине у  борби против далеко иадмоћнп
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ПАВЛОВИК МИХАЈЛО, стражар код фирме Бајлони Ро_ 
Ђен је 1890. године у Бошњаку Потиче из врло сиромашне рад_ 
ничке породице. V  Мало Црниће је  на раду у млину од 1926. 
године. Са припадницима НОП и партизанихма сараћивао од 
1941. године. У  својој стражарској кућици је  скривао партизане 
и повезивао их са месном организацијом. Једно време, 1942. го- 
дине, скривао је  и Драгослава Марковића — Роћу. Његова кућа у  
селу је  исто тако радо примала партизане. Тајно је  2; јануара 1942. 
године, ухапшен и мучен, па бачеи у Млаву. Тело му је  пронаћено ' 
тек после 2 месеца. Према томе што нико од оних са којима је 
сараћивао није ни узнемираван, закључује се да је  имао одлично 
држање пред класним непријатељем и да никога није одао.

СТОЈИКЕВИК СТАНОЈ- 
ЛО, земљорадник и пчелар, ро. 
ћен 1879. године у Малом Цр. 
нићу, где је  завршио основну 
школу. Његов отац Милош је  
један од првих социјалиста у 
овом крају. Он је  био пре 
првог светског рата члаи Срп_ 
ске социјалдемократске пар_ 
тије и на изборима 1920. го_ 
дине кандидат на окружној 
листи Комунистпчке партије 
која је била добила право па 
слање једног послаппка у Скуп_ 
штину • На изборима од 1920.V 
године он је  на листи Кому.. 
нистичке партије Југославијс 
која је исто тако према нз_ 
борним резултатима добила 
право на једног посланика. На
изборима од 1927. г. оп је кандидат на листи Радничкосел.ачке ре- 
публичке партије, коју је образовала КПЈ. Као истакнути кому- 
ниста у  периоду измећу два светска рата више пута је хапшен и 
малтретпрап од органа буржоаске власти. Био је  један од покрета- 
ча задругарства у овохм крају. Једно времејебио члан Управногод- 
бора 1’лавног савеза српскнх земљорадничких задруга. Као делегат 
Југославије био јенаКопгресу сељачке интернационале у  Бечу 1931. 
год., после чега је провео годину дана у Петроварадинској тврћави.
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Приликом избора заступао је  политику КГ1Ј Међутим. он је био 
комуниста старога кова и није се могао иосле реоргапизације КПЈ 
1937. године укључити у организовани револуцпонарни рад По. 
крегу је давао .моралну и материјалнл/ помо1), алп ее личЈно није 
јаче ангажовао. Био је  свима на удару као иетакнут комуниста 
од раније и често је  у  току рата малтретпрам п тучен. У  марту
1943. године је  без стварних доказа о сарадп.п са НОП ухап- 
шени и стрељан 2. априла 1943. годиие у Братипцу од љотићев- 
ског преког суда. Имао је  храбро и достојапп нено држање, као 
што му је доликовало.

СТОЈИЕЕВИН ЈЕЛАЧИЕ, земљо- 
радник, роћен 1903. године у Малом 
Црнићу, у имућној али комунистички 
оријентисаној кући. Завршио је  пољо- 
привредну школу. Био је наЧитан, по- 
штен, уважаван и вољен као добар 
друг. Био је  у задружном покрету и 
увек у вези преко оца Станојла са 
Партијом. После окупације почиње да 
сараћује са активистима, али нису од. 
мах коришћене његове могућности и 
утицај у служби народноослободилач. 
ком покрету. Погнто је  од раније био 
познат  ̂ као комуниста, од четника 
је био батинан. али сва матретирања нису м  по1чолобала и он је 
наставио са великом активношћу. После .чаи«м иелике провере 
његове оданости и спретности да активно ставп « иг спаге у службу 
НОП у децембру 1942. године бива примл.см аа члапа КПЈ, иза- 
бран је  за члана Месног народноослободплачког одбора и пред. 
ложен за члана Среског одбора. Био је војпм мм< 1|)\ к гор чланови- 
ма борбених група и оспособљавао их за извоћем.п разних борбе- 
них задатака. За њега није постојао задатак које мпје био спреман 
да изврши. Његов лични утицај био је врло јак м ма л.уде у блп. 
жој и даљој околини. Ухапшен је од љотићоваца у марту 1943. 
годике и после великих мучења осућен је  од л.от мћспачког преког 
суда и стрељ.ан 2. априла 1943. године у Братппцу Г.ио< је то вели- 
ки губитак за народиоослободилачки покрет у опом 1срају.

СТАНКОВИЕ МИЛЕВА — НАИА, домаћица, роћеиа је 1883. 
године у  Жабару, срез рачански. Била је удата за Божпдара Стан.
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ковића, дућашдију. Потиче из сиромашне сел.ачке породице. Пре 
рата јс  живела у Мало»м( Црнићу и помагала у радњи свога мужа. 
Са напредним радпичским покретом упознала се преко свог синаЏо- 
нија и помагала га је  од првих дана 1941. године. Када ј'е Џони по. 
гинуо она пије хтела да се повуче, него је  наставила са радом на 
помагању НОП. У  својој колиби, где су свраћали партизани и иле. 
гални иартијски радници, старала се да увек буде нешто штобиим 
олакшало мукотрпни живот. Било је  тамо покривача, нацепканих 
дрва. понека свећа и др. Водила је  бригу о овој колиби са вели- 
ком, материнском пажњом. Ценећи њену спремност да се бори 
за остварење задатака КПЈ она је  без кандидатуре у  августу 1942. 
године примл>ена за члана КПЈ. Због повол>ног положаја њиховог 
дућана, у који се без икакве сумње могло свраћати у  свако доба, 
он је  постао главно место где су доношени различити извештаји 
и материјали НОП. Она је  свој задатак самопрегорно и са успе. 
хом обављала. Провалом у  марту 1943. године пала је  у  руке 
непријатељу, али се достојанствено држала и није упркос велико.м 
мучењу одала. Стрељана је у Братинцу 2. априла 1943. године.

СТОЈАНОВИБ ДРАГОЉУБ, 
земљорадник, роћен! 1888. го- 
дине у Малом Црнићу. Сред- 
њег имовног стања Носилац 
је  Албанске споменице. После 
Првог светског рата постаје 
комуниста и много чита. Од- 
личан је  пољопривредник. За. 
једно са Станојлом Стојићеви. 
ћем један је од покретача за. 
другарства у селу. Гласао је  
за комунистичке кандидате 
1920 и 1927. године а касније 
се држао директива Комх/ни- 
стичке партије. Дружио се са 
напредним људима у селу и 
околини и уживао утлед по- 
штеног човека и доброг селек. 
ционара у пољопривредној про
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изводњи. Често је  био малтретиран ор органа буржоаских власти, 
због своје политичке пр1шадности_ Када је  нзбпо рат помагао је  
НОП, али се лично није безрезервно ангажонао Али п>сгова кућа 

у целини се свим силама ангажовала за победу ствари Комуни. 
стичке партије и он је  бодрио да се у борбп пстраје до победе 
или смрти_ Све богатство куће ставл>ао је у службу покрета. Сви 
одрасли чланови породице били су у актпнпој борбн: зет Живо- 
јин, син Миодраг, ћерке Драга и Брапка као члапови Партије 
Ухапшен је 21. марта 1943. године, куМа м\ ( пал.сна до темел>а 
а он стрељан на, Чачалици 6. маја 1943; годппе. Имао је достојан. 
ствено држање и био свестан својс ж р т г

СТ0ЈИ1П П1М. ЖМВОЈИН, трго- 
вачки помо1п1пк, ро1нт1 1902. године у 
Малом Црнп1|\ Ос понпу школу завр- 
шио је  у Малом Црппку а трговачку 
школу и тргоиачм! ипат у Пожарев. 
цу.' Потичг- п 1 пмућме породице. Од 
младостп је \< \нн рагски настројен, 
али се као 11апр< \ап човек пред рат 
приближана комушк шма п постаје је_ 
дан од најак гпиппјп\ \»уди у струков. 
ном савезу \ Мо.каревцу, који је ра- 
дио по дирск 1пнама 1П1Ј. Као војник 
бивше југослшктм I <• иојске био је за- 
робљен од Мсмаца, по он успева. 

да побегне из заробљеништва и да се пиии па р.нположење по- 
крету. По започињању партијске акцпје апганчонап је као курир 
партизанског одреда. Као такав иа прснару јс \ шму 1942. године 
заробљен од четника и предат Немцпма. О.уатле бива' пуштен 
на јако јехмство својих роћака. По поврапо ку1ш одмах му се 
поверава рад партијске технике за умпожанап.<' м.ггсријала. Као 
курир и члан борбених група истакао сс чра1)ро1ш1|у. Члан КПЈ 
је од 1941. године. Ухапшен је  од љотнћенаца 23. марта 1943. годи. 
не и страховито мучен а потом, као стари по 1на1шк полиције, 
спроведен у логор на Бањицу где је  25. маја 1943 1одинс стрељан^
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ВАСИЉКОВИЕ БУДИМИР, земљо- 
радник, роћен 1926. године у  Малом 
Црнићу у  сиромапшој циганској' поро- 
дици. Радио је  од раног детињства на 
тешким и грубим пословима код се„ 
л>ака и у млину Бајлони. Симпатише 
народноослободилачки покрет од 1941. 
године, али као врло млад могао је  да 
се више ангажује тек у  1942. години 
када постаје члан СКОЈ. Учествује у 
акцијама борбених група и делује вр. 
ло смело и одлучно. Жарко је  желео 
да оде у партизане али је  због младо- 
сти и неразвијености био одбијен од 
партизанске регрутне комисије у фебруару 1943. године. Ухап- 
нТен је  21. марта 1943. године и спроведен у Гестапо где је  25. 
маја 1943. године стрељан на Бањици. Имао је  добро држање и 
никога није одао.

РАДОВАНОВИЕ СМИЉКА, дома- 
ћица, роћена 1898. године у Малом 
Црнићу. Потичс из породице средњег 
имовног стања. Народноослободилачки 
покрет помаЖе активно од 1941. годш 
не уз свога сина Миодрага Радовано„ 
вића, којн је  био прво члан СКОЈ а за„ 
тнм, од августа 1942 године, члан КПЈ. 
Она се осећала партизанским човеком 
п све своје силе, и личне и материјал_ 
ие, ставл>ала иа располагање потреба- 
ма борбе Била је  одличан активиста 
мећу женама и залагала. се акгивно 
да акције мећу женама буду што 

боље. Како јо ј је кућа била на погодном месту, то је  била 
често свратиште илегалних партијских радника и партизанских 
чета. О1 та их је са љубављу увек сачекивала и  настојала да им 
пружи што бољу негу и олакша им мукотрпан живот. Ухапшена 
је  23. марга 1943. годиие. када јо ј је  син Миодраг био прешао у 
илегалство, али је  убрзо, у  Братинцу, пуштена. Поново је ухапше_ 
на у мају 1943. године по провали једног заробљеног партизана. 
Са ћерком Милицом, после мучења у Гестапоу, где је имала храб - 
ро држање, стрељана је на Чачалицп 29. јуна 1943. године. Кућа 
јо ј је  до темеља уништена.



РАДОВАНОВИК МИЛИЦА, рође- 
на 1926_ године у Калнпггу, Потиче из 
породице средњег имошшг стања Би_ 
ла је  то млада и предна девојка. НОП 
је  упознала преко брата Миодрага и 
његових другова п жарко је  желела 
његову победу. Са осгалпм сеоским де_ 
војкама плела је  чараие п бринула се 
да партизани у њпхопој кући буду што 
безбеднији и бол.с- еачеканњ Како су 
код њихове куће чеего евраћали пар_ 
тијске радници, и> је опа често била 
врло поверл>ив п епгурап курир. У  ма- 
ју  1943. године ухаптена је  заједно са 

мајком по провали једног заробљеног партпаапа, п после муче- 
ња у Гестапоу, стрељана је  на Чачалици 29 јупа 1943. године.

СТЕВИК БОРИВОЈЕ, маШинбравареки радншс у млииу 
Све време је  радио као радник у  млину. V народпоослободилачки 
покрет се укључио 1942. године, преко своје жепг Десанке Стевић, 
која је  постала члан КПЈ исте године. Чиипо је мап.е услуге. Када 
су му жену ухапсили четници по једној нровалп, почетком јануара
1944. године, он је отишао да интервеншпе да (>п је иустили, ади 
су четници и њега заклали код Врбнице 2. јапуара 1944. године.

СТЕВИК ДЕСАНКА, домаћица, ро- 
ћена 1905. годинд у Батуши. Потиче 
из сиромашне сељачке породице Са 
НОП се повезала почетком 1942. годи. 
не а ч л̂ан КПЈ је  постала августа 1942. 
године. Она је  била веома добар, по_ 
жртвован и продоран комуниста и по_ 
стизала је  видне резултате у  раду са 
женама, те је руководила одбором 
АФЖ  у селу. V живој активности пре- 
кида је  хапшење од четника у  почет- 
ку јануара 1944. године. После муче- 
ња од стране четника пред којима је 
имала херојско држање и никога под 
мукама није одала, заклана је  код Врбнице 2. јануара 1944. године.
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ВАСИЉЕВИК СТОЈАН, земљорад. 
иик, рођен 1896_ године у Малом Цр- 
иићу. Био је врло сиромашаи и из- 
државао се радом у млину, иадничс- 
њем и наполицом, Био је  задругар. 
Од почетка рата прима код себе пар_ 
тијске раднике и партизане Издаг је 
од свог роћака, заробљеног партизана, 
коме је, за време његовог боравка у 
селу, слободно причао о свом раду 
за НОП и који је све то одао, по зароб. 
љавању четницима, Четницисуга ухап. 
сили са братом Милисавом и сином 
Живадином и после мучењај заклали 
код Врбнице 2. јануара 1944, године.

ВАСИЉЕВИЕ ЖИВАДИН, замљо- 
радник, сиромашног имовног стагва. 
Основну школу је заврш/ио у Малом 
Црнићу. Радио је као надничар и рад. 
ник на џаковима у млину Бајлони Ро_ 
ћен је  1921. године у Малом Црнићу 
У  напредни покрет се укључио од 1941. 
године и имао сталну везу са иокре- 
том и чинио услуге а повремено ишао 
и у акције борбених група. Као са-

ВАСИЉЕВИЕ МИЛИСАВ, земљо- 
радник, роћен 1903. године у Малом 
Црнићу, где је  завршио основну шко. 
лу. После тога је радио код своје ку. 
ће пољопривредне послове или у мли- 
ну. Симпатисао је борбу партизана од 
1941. године, Као сарадиик партизаиа 
откривен је од четиика и после муче- 
ња, заклаи код Врбинце 2. јануара 
1944 годиие.

73



радник партизана откривен је од четника који су га ухапсили и 
после мучења, зато\али код Врбнице 2. јануара 1944. године.

ТАЦИБ. ДРАГУТИН, сироцашан 
земљорадник, рођеп 1884. године у Ма„ 
лом Црнићу. До рата је  био припад- 
ник четничке оргаппзације Косте Пе- 
ћанца, имао је  пушку п живео усам~ 
љено на свом салашу у Ллуги. Био је  
истински родол>уб п јавио исказивао 
своје антинемачко расположење.

Приликом првог упада Недићева_ 
ца у  село, 1941.- годппг, он је  био ухаги 
шен и присилно моГшлпсан, јер се шт- 
је одазвао позиву тлајпика Косте Пе- 
ћанца и јер пскаауја пспријатељско! 
расположење према окупатору. Одве_ 

ден је у Пожаревац и задржан у  јединици до нролсНа 1942. годи_ 
не, када је као старије годиште пуштен кући. Чпм је дошао кући 
иовезао се са НОП и изразио жељу да га свпм сплама помаже, 
али се испочетка није имало у њега поверсчва Кас није је он по- 
чео да прима партизане, да им даје оружјс н мсппцију, коју је  
ка иочетку рг1та склонио. За његову сарадпа са нартизанима 
сазиали су четници, те су га ухапсили и послс I фачовитог мучења, 
каводно због тога што је погазио четничкс ааклству и помагао 
партизане — заклали код Врбнице 2. јануара 1944, године.

БОРБЕВИП СТОЈАН, млинарски 
радник, роћен 1890. године у Малом 
Црнићу. Од како је  стасао, радио је у 
млину код Бајлонија на различитим по_ 
словима. Од 1941 године симпатише 
партизане и указује им гостопримство. 
У  дотицају са људима био је  познаг 
као одани партизански човек. Уханшен 
је  од четника и после достојанственог 
држања и отпора, заклан код Врбнице 
2. јануара 1944 године
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МИТИН ВЕЛИМИР, сиромашни 
земљорадник, роћен је 1887, године у 
Малом Црнићу. До 1933 године радио 
је  као баштован код Бајлонија а кас- 
није радио је под наполицу нлн над. 
ничио. Иако је био врло сиромашап 
био је  јако цешен и углсдан као пош- 
тен човек.' Са НОП се повезао од 
1941. године, када је  његов син Мика 
Чаћа ступио у партизане, али н ире 
рата је симпатисао комунисте. До смр- 
ти је  био члан Месног народноослобо- 
дилачког одбора и као такав активно 
радио на прикупљању хране и одеће 
за партизане, бринуо се о њиховом смештају итд. У  сваком тре- 
нутку био је  драгоцен сарадник. Пао је четннцима у руке. По_ 
сле страховитог мучења, којом приликом иије ништа признао о 
свом раду, заклан је  у Врбници 2. јануара 1944 године.

МИЛОВАНОВИБ НИКОЛИЈА, сиромашни пољопривредни 
радник, роћена је 1900 године у  Батуши Рано је остала удовица 
и, да бн издржавала троје иејаке деце, била је свакодневни надни- 
чар код богатијих сељака. Њена ужа родбина у Батуши актнвпо 
је  уче,с'гвовала у организовагву устанка и имала ј'е итицаја и 
на њеио држат; е. Почетком 1942. године укључује се актнзпо у 
борбу за бољи живот а захваљујући запаженој активности у ав_ 
густу 1942. године примл-рна је за члана КПЈ. Своје партијске за_ 
датке озбиљно је  примала и извршавала нх са светом пажњом и 
одговориошћу, Имала је великог утицаја н због њене дубоке ода- 
ности покрету, која је избијала на видело из сваког њеног чина 
и акције. Четницп су је ухапсили у ноћи пред Нову годину. При- 
ком стрељања она је непријатеље назвала отворено издаји. 
цама и. проданим душама и рекла да ће одговарати пред народом 
за своја недела. На то су је четници заклали 1. јануара 1944 го. 
днне на путу нзмећу Батуше и Калишта.

МИЛОВАНОВИБ ВЛАСТИМИР, опанчарски радник, рођен 
1925 шдине у Малом Црнићу. Николијин је син. По завршеној 
основиој школи, у Пожаревцу је изучио опанчарски занат а по- 
том је радио у Пожаревцу. Божевцу и Црљенцу. Он рано постаје 
курир а 1943. године члан СКОЈ. Када су му четници почетко.м
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1944 годнне заклали мајку, он је  са несмањеном снагом наставио 
•са актшзношћу у омладинској организацији. У  септембру 1944. 
године добровољко је ступио у Пожаревачки партизански одред и 
учес.твовао у вшне борби које је одред водио. Био је на борбеном 
иоложају у Кучеву, када су Немци 10. октобра 1944. године са ве- 
лшсим снагама од 3 моторизоване дивизије ударили на Кучево. 
У  тој неравној борби, борећи се до задњег даха, он .је погинуо.

ЈОВАКОВИБ. МИОДРАГ, землгорадник, роћен 1926 гсдине 
у Малом Црнићу. Потиче из сиромашне земл>орадничке породице. 
која се нздржавала махом радом у млину. Са НОП је  сара- 
ћивао од 1942. године и његова кућа је примала партизане. Пред 
ослобоћење стугаго ја у НОП и са својом јединицом, 2. четом, I I I  
баталгона 9. бригаде 23. српске дивизије борио се за ослобоћење 
земл>е. Погинуо је у стрељачком строју код Подоришта у близини 
Брчког у Босни од Немаца и усташа 5. јануара 1945 године.

ИВИБ МИЛУТИН, ћурчијсхси радншс, роћен 1922. године у 
Малом Црнићу Потиче из сиромашне породице чувара јаза код 
млина Бајлони. Сараћивао је  са НОП од 1944. године и покрет 
.је помагао у новцу. Преко брата који је  био у четницима, 
ббавештавао партизане о скровиштима четничког оружја и муни, 
ције, коју су партизани заплењивали. Добровољно ј'е ступио у 
НОГ1. Учествовао је у даљим борбама за ослобоћење земље. Био 
је  борап 9. бригаде 23. српске дивизије. Заробљен је 15. јануара
1945. године у борби у Босни и отада о њему нема трага. Нрет- 
тхоставља се да је погинуо,.

ВАСИЉЕВИБ МИОДРАГ, радник, 
роћен 1926 године у Малом Црнићу. 
Родитељи су му били сиромашни и из. 
државали сусерад.ом код Бајлони.ја. И 
он је  такоће радио код Бајлонија. Окто. 
бра меоеца 1944 године мобилисан је 
V НОВ Био је борац 2. чете, I I I  бага. 
љона. 9, бригаде 23. српске дивизије. За- 
робљен је од четника 10. јануара 1945. 
године код -села Подоришта, код Брч- 
ког у Босни и вероватно стрељан
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ЖИВКОВИН ВАДДИМИР, иемл>орад1шк, рођеи 1926 го„ 
дине у Малом ЦрнпНу. Средњег имовиог стања. Радио је до мо- 
билисања код епоје куће. Октобра 1944. годиис мобилисан је у 
НОВ_ Као отресит борац био је  курир I чете III багољона 9_ брн- 
гаде 23, срнске дивизије. Погануо је  у борби против четника 15. 
јаиуара 1945. године у првом стрељачком строју код Поребрице у 
близини Брчког, у Босни.

НИКОЛИЕ ВЛАСТИМИР, рођен 
1921. годмне у Малом Црнићу. По за- 
нимању је био радник. Октобра 1944. 
године мобилисан је  у НОВ. Био је  ау- 
томатичар 1 чете I I I  батаљона, 9. бри. 
гаде, 23. српске дивизије. Погинуо је 
у борби са Немцима 9. марта 1945. го. 
дине, код Доње Сребринице у Босни.

ПАУНОВИБ БУДИМИР, радник, рођен 1921. године. Ос- 
новну школу завршно је у Малом Црнићу а потом радио у Бај- 
лониЈевом млпиу пт џаковима; У  НОВ је мобилисан октобра 1944, 
Године. Био је раепоређен у неку јединицу као допуна. Заробљен 
је  од непрнјатеља п стрел>ап 25. лЛарта 1945. годнне код Сарајева.

МИТРОВИЕ А>УБОМИР, столар, 
рођен 1912. године у Малом Црнићу. 
Потиче из сиромашне радничке поро. 
дице. Радио је  код више приватних 
мајстора. Мобилисан је  октобра 1944. 
године. Био је  у инжењеријској бри. 
гади X IV  Корпуса НОВ. Умро је од 
тифуса у  Тузли 27. марта 1945. године.
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БУРИБ. МИОДРАГ, скретничар, 
рођен 1922, године у  Малом 'Цриићу. 
Потиче из сиромашие породице. Учио 
је обућарски занат за израду гумених 
опанака. Са партизанима сарађивао је  
1944. године. Даје ирнлоге и муницију. 
Добровол>но је  ступио у НОВ 1944. го„ 
дине. Био је  у штабу 14, корпуса — 
Инжењеријска бригада.железничка че- 
та. Погинуо је  15. априла 1945. године 
од бомбе код Грачанице у Босни.

ЖИВКОВИБ. БОРИВОЈЕ, земљорадник н опаичар. Рођен 
1923. године у Малом Црнићу. Средњег је  имовног стања. Опан- 
чарски занат је  учио у Божевцу и Пожаревцу а касиије радио у 
селу. Мобилисан је октобра 1944. године. Био јс борац IV батаљо- 
на, 14 бригаде. 23. ерпске дивизије. Заробл>еп је 26. априла 1945. 
године од четника и од тада му се губи траг, па се претпоставља 
да је погинуо.

РАЈИБ БРАНИСЛАВ, земљорадник, рођеп 1926 године. 
Потиче из сиромашне породице. Са НОП сараћује од 1943. годи„ 
не. Добровољно је  ступио у  партизане. Умро је  од тифуса у Шап- 
цу 14 маја 1945. године.

ВАСИБ АЛЕКСАНДАР, радник, рођен 1921 године у  Ма- 
лом Црнићу у врло сиромашној породици. Од рапог детињства 
ради код Бајлонија и богатих сељака да би обезбедпо средства за 
живот. Симпатисао је НОП. У  партизане је  ступио добровољно и 
као борац 23 српске дивизије погинуо у борбама против Немаца 
код Зворника, у децембру 1944. године.



НОСИОЦИ СПОМЕНИЦЕ 1941.

РЛДОВАНОВИБ. МИОДРАГ — ТУ.
БИНАЦ, роћен је  1923. године у  Кали- 
шту. Потиче из имућне сељачке поро. 
дице. Члан СКОЈ је  постао 1941. године, 
а члан Комунистичке партије Јутосла. 
вије постао је  у лето 1942. године. Био 
је  активиста НОП и члан борбених 
група а 1942. и 1943; године и руководи. 
лац борбене групе која је  извршила 
више организованих акција у околини 
села. Марта 1943. године прелази у  иле- 
галство. По преласку у  илегалство јсд- 
но време је  радио као илегални партиј- 
ски радник а у јесен 1943. године но 
налогу Партије ступио је  у  Пожа. 
ревачкп наргпзапски одред „Вел.ко Дуго(шевић|“. Затим, у про. 
леће 1944. годиие у Космајстш партизански одред., На терен По. 
жаревца долази у јеееи 1944. годиис. После ослобоћења ради у 
Југословемекој пародпој армпјп на разиим дужностима. Пензио. 
нисап је као мајор Југословепске пародне армије 1963. године. 
Сада живи у Београду.

РАЈИБ ВОЈИСЛАВ —I ЈАБЛАН, земл>орадник, роћен 1924. го- 
дипе у Малом Црнпћу. Потиче из сиромашне сел>ачке породице. 
Изучпо је  коларски запат. Од иочетка устанка је  у  активу омла- 
дипе. Члан СКОЈ је  од 1942. годиие а члан КПЈ је  постао у  лето 
1944. годпие. Учествоиао је  у  акцијама борбених група до свог сту. 
пања у Пожаревачкп портизански одред „Вел>ко Дугошевић“ у фе- 
бруару 1943. годиие. Био је  борац у  Пожаревачком и Космајском 
партпзанском одреду а у  лето 1944. године радио је  у Среском по. 
веренпштву СКОЈ среза Пожаревац. Касније је  био у  Народној 
мнлпцији а затим радио на разним пословима 'као радник. Пен. 
зиописан је  1963. године. Живи у Малом Црнићу.
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СТОЈАНОВИН МИОДРАГ — КОЛЕ,. 
рођен 1921 године у Малом Црнићу, 
син је  Драгољуба Стојановића. Основ- 
ну школу је учздо у  Малом Црнићу,. 
гимназију у Пожаревцу а Правни фа- 
кулгет у Београду. Напредним раднич. 
ким покретом је  обухваћен 1938. годи. 
не, члан СКОЈ је  од 1940. године а члан 
КПЈ од 1941. год. Активно је радио на 
развијању омладинскс организације и 
учествовао у акцијама борбених група. 
Фебруара 1942; године коиачно прелази 
у илегалство и радм на разним пар- 

тијским задацима. Августа 1943.. године одлази у Одрсд где је по- 
литички комесар Печке чете Пожаревачког паргпзанског одреда, 
заменик комесара батал»она у Космајском одрсду, сскретар СКОЈ 
и члан штаба у I I  шумадијској бригади. Августа 1944. године 
долази за секретара Окружног комитета СКОЈ ;»а округ Пожа_ 
ревац. Од 1945. до 1953. год. налави се на разнпм руководећим 
дужностима у УпраЈви државне безбедности у Поашревцу и Бео- 
граду. Живи у Београду.

СТОЈАНОВИБ ДРАГА — МАЛА, ро- 
ћена је  1920. године у Малом Црнићу у 
сељачкој породици средњег имовног 
стања,, која је  симпатисала КПЈ. Ос_ 
новну школу је  завршила у  Малом 
Црнићу, у  НОП је од 1941. године. Ра. 
дила је  као секретар актива женске 
омладине. Члан КПЈ је  постала у  фе. 
бруару 1942. године. Радила је  највише 
на организовању и функционисању 
бројних веза НОП. У  илегалство је  
прешла марта 1943. године и радила 
на одржавању веза и извршењу других 
партијских задатака. Године 1944. је 
члан Среског руководства СКОЈ за срез Пожаревац. После рата је 
члан Среског народноослободилачког одбора у  Пожаревцу а од 
краја 1945. године ради у  ресору унутрашњих послова у Пожа- 
ревцу и Београду. Пензионисана је  1962 године. Живи у Београду.
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СТОЈИЕЕВИБ БРАНКЛ — 
ДОСЛ, рођсна јо 1913. годнпе у 
Малом Црнићу. Осповиу пко„ 
лу  је  заврш(ила у сслу а два 
рајгфеда гимиазије у  Пожарсн- 
цу. Изучила је  кројачки за- 
нат. У  покрету је  од 1941. го» 
дине и пружала му драгоцеие 
обавештајне податке. Члаи 
КПЈ је  од краја 1941 године. 
Истакла је  изврсне организа- 
ционе способности и знатно 
допринела развоју НОП у  свом 
крају. Била је  секретар пар» 
тијске организације у  Малом 
Црнићу и члан реонскио „Г“ 
комитета. Од мирта 1943 годи- 
не је  у1 илегалству. По ослобо- 
ћењу бирана је  за члана Срес. 
ког комитета у  Жабару и По- 
жаревцу. Неколико пута је  би- 

рана за члана народибг одбора и била председник организације 
АФЖ  у округу Пожаревац. Због слабог здравља пензионисана је  
1955. годппе. Жмни у Пожаревцу.
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о
Консултовани су активни учесници у народноослободилачком рату 

Бранка Стојићевић, Миодраг Радовансвић, а нарочито Драга Стојано- 
вић, Војислав Рајић, Живко Златковић и други.

Податке о настанку насеља, политичким приликама, ранијим рато- 
вима, политичким и другим приликама у селу прикупљени су, норед навода, 
од Милорада Стојановића, Александра Ивића, Стевана Миленковића, Све- 
томира Миладиновића, Гвоздена Стевића, Војислава Обрадовића, ЈБубо- 
мира Ивановића и других.

Податке о задругарству прикупио је Драгослав Стојићевић.
Овим се захваљујем посебно свима који су ми омогућили сарадњу.
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