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Ovo je pravi Prle - čovek koji je bio inspiracija za lik u seriji “Otpisani”
Tanjug | 12. oktobar 2014. 17:33 | Komentara: 9
Sava Anđelković koji se 1944. godine kao ilegalac borio za oslobođenje Beograda, uneo je pre 70 godina prvu radio stanicu u okupiranu prestonicu
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BEOGRAD - Čuveni Prle iz serije "Otpisani" zaista je postojao, i to je Sava Anđelković koji se 1944. godine kao ilegalac borio za oslobođenje Beograda,
a danas je zajedno sa gradonačelnikom Sinišom Malim otvorio izložbu "Oslobođenje Beograda - 70 godina posle" u Istorijskom arhivu grada.
Anđelković, čiji je jedan od nadimaka bio Prle, uneo je pre 70 godina prvu radio stanicu u okupirani Beograd.
Gradonačelnik je istakao zadovoljstvo što je upoznao Anđelkovića koji je učestvovao u oslobođenju Beograda i dodao da Grad u periodu od 10.-20.
oktobra organizuje brojne događaje koji slave ovakve heroje.
Ovakvim događajma, kako je rekao, Grad želi da pokaže da želi da sačuva uspomene i da smo ponosni na sve one koji su izvojevali ovakve pobede.
"Ova izložba simbolično je otvorena baš danas 12. oktobra, jer su tada krenule operacije Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske u Beogradu",
rekao je Mali.
Direktor Istorijskog arhiva Dragan Gačić izjavio je da su neke od fotografija i podataka na izložbi već viđeni i poznati, istakavši da su oni podsećanje na
oslobođenje Beograda u Drugom svetskom ratu. Za oslobođenje Beograda, kako je rekao, borili su se mnogi ilegalci, među kojima je upravo i bio Sava
Anđelković.
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"Prvi put imamo i mape Beograda sa ucrtanim nemačkim bunkerima koji su ilegalci sakupljali... Jedna od najvećih uloga Save Anđelkovića bila je
unošenje i aktiviranje radio stanice u okupirani Beograd u kuću njegovih roditelja", rekao je Gačić i i dodao da je na taj način Vrhovni štab obaveštavan o
situaciji u gradu.
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1. Побјешњели Максо 13. oktobar 2014. 00:22
Опет пропаганда комунистичког режима. Нажалост, неоспорно је да су партизани ослободили Београд уз огромну помоћ црвене армије
али да се отпор немцима приписује само партизанима то у најмању руку није поштено. Као што су у предходним коментарима објавили,
прочитајте и образујте се мало о томе ко је био прови Отписани у окупираном Беораду.
Ocenite Preporučujem 1 Ne preporučujem 0
2. ssss 12. oktobar 2014. 23:43
Neosporna je činjenica da je za vreme II svetskog rata strafao jedan nemački vojnik. Gde su tada bili Prle i Tihi?
Ocenite Preporučujem 2 Ne preporučujem 0
3. Небојша 12. oktobar 2014. 21:40
У Београду је постојао покрет отпора, али присталица ДМ, који су хапшени и стрељани на Бањици. Милосав Самарџић је све то
документовано објаснио.
Ocenite Preporučujem 7 Ne preporučujem 0
4. mile969 12. oktobar 2014. 20:19
Ja ne znam ko izvlači ove kvazi otpisane iz naftalina? Postojala je grupa koja je otkrivena i oni su svi pobijeni ili poslati u logor
Ocenite Preporučujem 9 Ne preporučujem 0
5. Djoka 12. oktobar 2014. 19:41
Tacno!Bezbednosni kordon oko vojnika Vermahta napravili su : cetnici Draze Mihajlovica zatim cetnici Koste
Pecanca,Nedicevci,Ljoticevci,pripadnici specijalne policije,Zandarmi koji su preslli kasnije u Srpsku Drzavnu Strazu,Balisti i ostali rodoljubi i
patriote tada pocivse Kraljevine Jugoslavije.
Ocenite Preporučujem 3 Ne preporučujem 12
БГД - 011 12. oktobar 2014. 23:33
Мање вина, мање вина...!!!
Ocenite Preporučujem 3 Ne preporučujem 0
6. Nikola 12. oktobar 2014. 19:04
Nije tacno da je to bila prva radio stanica. Prva radio stanica je postojala jos od 1941. godine i radila je pune dve godine dok je nemci u operaciji
Valter nisu nasli uz pomoc goniometra.
Ocenite Preporučujem 10 Ne preporučujem 0
7. Сима 12. oktobar 2014. 17:46
Да ли је тачно да за време окупације у Београду није страдао ни један једини војник Вермахта?!
Ocenite Preporučujem 19 Ne preporučujem 1
Miloje 12. oktobar 2014. 20:25
Stradao je jedan! Pod nerazjašnjenim okolnostima.
Ocenite Preporučujem 7 Ne preporučujem 1
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