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ФОТОРЕПОРТАЖА

Обележавање 72. годишњице
пробоја Сремског фронта

ХЕРОЈИ НИКАДА
НЕЋЕ БИТИ ЗАБОРАВЉЕНИ

Из свих крајева Србије дошли су да се поклоне сенима ратника

Они су пробили Сремски фронт

У име Републике Србије венац на спомен‐обележје палим борцима на
Сремском фронту положио је државни секретар Драган Поповић
присуству представника сећања на све који су дали сводржаве, припадника Вој- је животе на Сремском фронту.
ске Србије, делегација На крају су уследила обраћања
многобројних удружења грађа- представника Општине Шид,
на, бораца НОР-а, војних пен- заменика председника Репузионера, омладине и грађана бличког одбора СУБНОР˗а Ср12. априла у Адашевцима код бије и државног секретара.
Шида, обележена је 72-годишДржавни секретар Драган Поњица пробоја Сремског фрон- повић је у свом обраћању истата. Свечаност је отпочела пола- као:
гањем венаца, одавањем вој,,Опасна је и љута сремска
них почасти погинулим припад- земља, опасна је Шумадија.
ницима НОВ и ПОЈ и борцима Опасна је и љута Топлица, Тистраних земаља који су се бо- мочка Крајина и Мачва. Опасна
рили раме уз раме са југосло- је и љута земља Косова и Мевенским партизанима и интони- тохије. Опасна је Србија. Опасрањем државне химне Репуб- на је Србија увек када неко желике Србије.
ли да јој отме слободу. Опасна
У име Клуба генерала и ад- је Србија увек када ту слободу
мирала венац је положила де- брани. А Србија је увек знала
легација коју су сачињавали ге- да одбрани своју слободу колинерал-мајори у пензији Вукајло ки год јој велики и моћни неприЧађеновић и Владимир Пејак и јатељ претио. Јер српски сељак
пуковник Мирко Божић.
не зна да живи без слободе коДржавни секретар Министар- ја је његов највећи идеал. Хваства за рад, запошљавање, бо- ла борцима Сремског фронта
рачка и социјална питања Дра- који су херојском борбом ослоган Поповић предводио је др- бодили ове просторе од фашижавну церемонију обележава- зма, против којег се и данас боња 72. годишњице пробоја римо. Боримо се и на овакав
Сремског фронта.
начин, сећајући се оних који су
После церемоније полагања у борби против фашизма гинувенаца и одавања државних и ли како зло које је фашизам чивојних почасти одржан је приго- нио никад не буде заборављедан уметнички програм у знак но”.
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На свечаности је приређен и пригодан културно‐уметнички програм
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Војни пензионери из батајничке месне организације

Обележја из НОР‐а и послератне изградње земље и даље привлаче
поштоваоце тог дела наше историје

У музеју Сремског фронта изложене су фотографије и експонати из ондашње битке
На великом народном окупљању, у Адашевцима крај Шида, у оквиру обележавања завршних борби на Сремском фронту при крају Другог светског рата, говорио је у Спомен парку и
заменик председника СУБНОРа Србије генерал˗мајор у пензији Видосав Ковачевић.
„По дуготрајности, тежини, жестини, по величини и значају победе која је извојевана и слави
која му припада, то је једна од
највећих борбених операција вођених у Народноослободилачком рату. На Сремском фронту
судариле су се јаке снаге зараћених страна. Ратовале су три
југословенске Армије, старе и
прослављене дивизије и бригаде НОВЈ потпомогнуте борцима
Црвене армије и деловима Бугарске народне армије, с једне
стране, и немачке дивизије,
усташе, хитлерјугендовци и
остали злочинци, с друге стране.
Обухватни маневар и фронтални пробој који је изведен у
рекордном року, у изузетно непо-

вољним и тешким равничарским
условима, чине особеност у ратној вештини завршног периода
Народноослободилачког рата.
Херојска дела и јуначка борба
Сремаца, који никад нису посустали, од јулских дана 1941, па
до 13. априла 1945, ни онда када је било најтеже, када су на голоруки народ насртале казнене
експедиције окупатора и њихових слугу, иза који су остајали
стравични злочини, за вечно су
памћење. И онда, када је изгледало да је близу крај патњама и
страдањима, историја се још једном поиграла са судбином Сремаца, када се на овим просторима омеђеним Дунавом, Савом и
Босутом, у тим последњим данима и часовима рата, одиграла
велика Сремска битка. Пуна 172
дана, све док сунце слободе није грануло напаћеном народу у
пролеће 1945. године, када је
пробијен фронт у Срему.
Био је то велики рат, судар
моћних и јаких, који не знају за
узмицање. Ломиле су се сабље,

И деца су положила цвеће на спомен‐обележје

пуцале пушке, митраљези, грували топови, тенкови, брујали и
бомбе просипали авиони. Био је
то судар преко 250 хиљада војника, битка ретко виђена не само на овим просторима, битка
какве није било у ослободилачком рату Југославије, и то све на
малом, крвљу заливеном простору. Био је то последњи отпор
и трзај некада моћне немачке
војне машинерије, после чега је
наступило повлачење, расуло и
општа бежанија све до краја
Другог светског рата“.
У тој бици победио је, морао је
да победи, само онај на чијој је
страни била праведност, историјска нужност промена ка бољем, људскијем и хуманијем
друштву”, рекао је, између осталог, Видосав Ковачевић.
Свечаностима обележавања
годишњице славне битке присуствовао је велики број војних
пензионера, међу којима и представници организација из Београда, Новог Сада, Сремске Митровице, Батајнице, Руме, Шап-

ца и из других места.
„Био сам борац 3. армије под
командом генерала Косте Нађа.
Држали смо фронт на северном
делу. Пре пробоја фронта видели смо Тита у рововима, разговарао је са борцима. И када смо
12. априла 1945. године кренули,
нисмо се зауставили док непријатељ није почео да се предаје.
У Дравограду, 9. маја, завршио
се наш ослободилачки поход.
Пре тога, у борбама су између15. и 20. јануара, када је температура била минус 25 степени, Немци су успели да се домогну једне бреше и пробију део
нашег фронта. У једном тренутку ушли су у Шид. Чим је о томе
обавештен маршал Тито, издао
је наређење да Шид мора бити
ослобођен. Тако је и било: Немци су се у Шиду задржали само
неколико сати“, рекао нам је
Бранко Рођеновић, капетан прве
класе у пензији, иначе из села
Гргуревци код Сремске Митровице.
З. П.
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Ветеран
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ВОЈНИ

ГЛАСИЛО ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Војнопензионерске
теме и дилеме
МАЛО РАЗЛОГА
ЗА ОПТИМИЗАМ

•

ГОДИНА

Поводом 25 година од
оснивања УПЛПС
ВЕЛИКА СПОМЕН
-ДИПЛОМА НАШЕМ
УДРУЖЕЊУ
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• БРОЈ 159 АПРИЛ 2017.

72. годишњица пробоја
Сремског фронта
„ОД ИЛОКА ПА ДО
ШИДА, ТУ СЕ БОРБА
НЕ ПРЕКИДА...“
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