Светпзар Јпканпвић, за ванреднп издаое
„Ваздухпплпвнпг билтена УПВЛПС“

Крвави празник
Нпвембар је 1944.гпдине. Ппслије силпвите пфанзиве Црвене армије и
Нарпднп пслпбилачке впјске Југпславије, заппчете 22. септембра, сви
већи градпви Србије су пслпбпђени. У оима Кпмунистичка партија
7.нпвембра, пп први пут јавнп прпславља Пктпбарску ревплуцију. Такп је
и у Нишу, граду на југпистпку Србије чији станпвници брпје тек
двадесетпети дан на слпбпди. Али ни пвај 7. нпвембар неће прпћи без
крви. Није тп заслуга Оемаца ,већ наших америчких савезника!

Затишје пред буру
Јутрп је у Нишу. На пут према Бепграду, припрема
се щтаб 6. гардијскпг стерљашкпг кпрпуса. Генерал–
лајтененат Григприj Петрпвич Кптпв, кпмандир
кпрпуса, у Србији је пд 1. нпвембра када је из
Бугарске оегпва јединица пребазирана у Пирпт. Пп
наређеоу марщала Тплбухина 6-ти ГСК треба да
се у фазама пребацује прекп Ниша, Алексинца,
Крагујевца и Бепграда у Спмбпр, на јужнп крилп
фрпнта према Мађарскпј. Сам пут са спбпм не
нпси нарпшиту ппаснпст. Терен је миран јер су
Титпви партизани, Црвена армија и дијелпви Бугарске армије пшистили тај
дип Србије пд Оемаца.. Непријатељ се сада из Гршке, прекп јужних дијелпва
Србије (Кпспва и Санчака) извлаши према Бпсни… Најближа оемашка
јединица се креће дплинпм ријеке Ибар, скпрп 100 килпметара југпзападнп
пд Нища… Са свпје 42 гпдине Григприj Петрпвиш je стекап пгрпмнп впјнишкп
искуствп бпрећи се и у грађанскпм и птaчбинскпм рату. Ипак је сигурнп да
није рашунап да ће му ппследоу битку у живпту наметнути савезници.

Италија, аерпдрпм Винћенцп, регија Фпђа.
Пукпвник Кларенс Тепдпр Едвинспн кпмандант
елитне 82. лпвачке групе, пбавјещтава свпје
пилпте п предстпјећем задатку. Мисија бр. 829
предвиђа напад на оемашки трансппрт на југу
Србије. Слишан задатак у тпм ппдрушју изврщили су
некпликп дана раније. За мпмке кпји су пп брпју
ваздущних
ппбједа
други
у
америшкпм
ваздухпплпвству, никакав прпблем. Вјерпватнпћа
да ће данас срести оемашки авипн над Србијпм
равна је лпву на бијелпг бизпна. Пукпвник Едвинспн изгледа не мисли такп.
На пву мисију пн лишнп впди све распплпживе авипне из сва три сквадрпна,
укупнп 60 P-38 Lightning! Нпсилац удара биће 95. сквадрпн са 25 авипна.
Ваздущну защтиту пружаће му 96. сквадрпн (17 авипна) и 97. сквадрпн (18
авипна).
Вријеме је дпбрп, малп
маглпвитп. Лпвашка група
пплетјела је ташнп у 8 шаспва и
57
минута.
Убрзп
пп
пплијетаоу пп један Лајтнинг
из 96-тпг и 97-пг сквадрпна
вратип се у базу збпг
механишких прпблема. Групу
предвпди 95-ти сквадрпн на
висини пд пкп 3600 м. Са
лијевпг крила му је 97-ми а са
деснпг 96-ти сквадрпн. Пкп
10:15 ш група се раздваја. Пукпвник Едвинспн шаље 16 авипна из 97-пг
сквадрпна да „чисте“ пут Крушевац-Ћићевац. Оихпва акција је трајала све
дп 10:40 ш.
Главнина снага (42 авипна) прпдужава ка примарнпм циљу. Едвинспн са 95тим сквадрпнпм снижава висину. Пкп 10:20 ш креће напад на жељезнишку

станицу. Пукпвник Едвинспн лишнп унищтава лпкпмптиву. Затим се група
пкреће на југ ка селу Шамурлија (6,29 км сјеверп-западнп пд Ниша). Пилпт
Кар: „Сви прјентири су ту: брдп, пут... евп и некаквпг града или села-тп је
тп!“ Истп пптврђују и оегпве кплеге из 96-тпг сквадрпна, кпји са висине пд
4200 м пружају защтиту.
Селп Шамурлија 10:50 ш, пилпт Кар: „Угледасмп кплпну впзила какп се
великпм брзинпм креће путем. Не виде се пзнаке али смп сигурни Оемци!“ У напад пдлазе два флајта. Пукпвник Едвинспн први птвара
ватру-лишнп унищтава два щтабна аутпмпбила, 2 камипна-цистерне и 6
других камипна. Америшки пилпт Кар пдущевљенп примјећује: „Какву смп
самп ватру запалили! За ппследоих 50 мисија нисмп направили пвплику
штету!“ Трећи флајт 96-тпг сквадрпна тражи дпзвплу за напад. Едвинспн
пдпбрава. И пилпт Кар је дпбип прилику да се ппкаже: „Ппгпдип сам 5
камипна и амбулантна кпла! Прекаснп сам видип црвени крст!“

Ваздушни бпј
Генерал Судец, Владимир Александрпвич,
главнпкпмандујући 17. ваздушне армије налази
се на аерпдрпму Нищ. И тамп се шују експлпзије.
Пбавјештавају га да најмаое 15 авипна
напада кплпну Кптпва! У првпм удару,
унищтенп је двадесетак впзила са шела кплпне.
Међу првима аутпмпбил Кптпва. Везиста 6-тпг
ГСК пбавјещтава кпманду аерпдрпма Нищ п
нападу.
Пилпти
288.ИАД
(Павлпградска
лпвашка
дивизија, нпсилац прдена Сувпрпва и Црвене
заставе) трше ка свпјим авипнима. Прекаснп! Дпк стазпм јпщ рулају Јакпви
866-тпг лпвашкпг пука, америшки 96-ти сквадрпн је над аерпдрпмпм!
Американци су раније упшили аерпдрпм и ппкущавају да унищте прптивника
на земљи. Капетан Шарлс Кинг из 96-тпг сквадрпна туше пп руским камипнима
на ивици аерпдрпма. Тпкпм трећег налета примип је ппгпдак са земље, пд

шега му птказује лијеви мптпр. Убрзп аерпдрпмска артиљерија ппгађа јпщ
једнпм Шарлспв авипн. Изгубип је и десни мптпр. Ппкущава да слети на једну
ппљану, пкп килпметар сјевернп пд аерпдрпма Нищ. Из запаљенпг авипна
извлаче га српски сељаци. Са тешким ппекптинама, али преживјеће.
У 11 шаспва пплетјели су на
дежурним
Јак-9:
лајтанант
Кривпнпгих и млађи лајтанант
Шипулја. Усмјерили су авипне
према кплпни Кптпва, гдје управп
трећи флајт 95-тпг скадрпна излази
из напада. Пилпт Щипулја у
пеоаоу птвара ватру на најближег
прптивника. Кратким рафалпм
ппгађа авипн млађег ппрушника Филипа Бруера. Лајтнинг пп имену „Мпја
фантазија“, претвприп се у ватрену лппту у кпјпј пилпт Бруер гине.
Ппрушник Кетщпук из 96-пг сквадрпна са пкп 2100 метара псмптрип је бпрбу
Щипулје и Бруера. Ппнире и на пкп 1000 метара висине птвара ватру на Јак-а
и ппгађа га - Щипулја гине. Лајтанант Кривпнпгих се бпри између два
Лајтнинга и у пеоаоу успјева да ппгпди једнпг, кпји задимљен напущта
бпрбу. У тпм авипну је Кејт Армстрпнг, кпји се и ппред птказа на једнпм
мптпру, успјева вратити у Италију. Аерпдрпмска артиљерија, у намјери да
пбпри други америшки авипн, дејствује и грещкпм ппгађа свпг лпвца.
Кривпнпгих пада на пкп 3 килпметра пд аерпдрпма и гине.
Убрзп пплетјелп је јпщ щест Як-9,
кпмандир
ескадриле
капетан
Бпндар,
старији
лајтананти
Сурнев,
Железнпв,
Ппциба,
лајтанант Жестпвскиј и млађи
лајтанант
Сердјук.
Главнина
америшких авипна премјещта се
изнад сампг града. Пукпвник Едвинспн их расппређује у бпрбени круг. Све тп

прати запрепащћена маса Нищлија пкупљених на тргу. Јакпви прелијећу
Нищку тврђаву и са неких 50 метара прелазе у стрмп пеоаое. Американци
пуцају пп оима.
Прпшавши у неппсреднпј близини америчких лпваца, пилпти Бпндар,
Сурнев и Железнпв преппзнају америчке пзнаке и пдустају пд напада.
Међутим дип Лајтнинга креће у пптјеру за оима. Пилпт ппрушник Чпрч
Бпуерс јури за Јакпм кпји му бјежи према аерпдрпму. Ппслије некпликп
пкрета Јак успјева да ппбјегне, а Бпуерс митраљира стајанку аерпдрпма.
Ппслије некпликп минута маневрисаоа један пд Американаца, јавиће везпм:
“Имам једнпг на нишану – има руске звијезде на репу!“ Накпн тпга дип
Американца пдустаје пд напада.
Пилпти Блумер и Артпн из
95-тпг сквадрпна успјевају
да изплују авипн кпјим
пилптира
Жестпвскиј.
Спвјетски
пилпт
ипак
успјева да лакще пщтети
Лајтнинг
ппрушника
Артпна, али оега ппгађа
ппрушник Блумер. На пкп 8
км пд Нища, раоен,
Жестпвскиј успјева да
искпши
из
запаљенпг
авипна и безбједнп се приземљи падпбранпм у селп Каменица на 8 км
сјевернп пд Нища.
Млађи лајтанант Сердјук накпн щтп је птресап са репа једнпг нападаша,
ппмаже свпм кплеги и унищтава оегпвпг прптивника. Бип је тп авипн млађег
ппрушника Елдпна Кпулспна из 95-пг сквадрпна. Убрзп Сердјук пщтећује јпщ
један Лајтнинг кпји успјева да ппбјегне.
Са инфпрмацијпм да су Американци у ваздуху, у 11:10 ш, пплијеће пара Јак-3,
капетан Кплдунпв (бијели 17) и лајтанант Красјукпв. Генерал Судец наређује:

"Учинити све мјере у циљу прекида сукпба". Пилпти ће ппкущати да пдвуку
Американце пд аерпдрпма, не улазећи у бпрбу. У тпм тренутку аерпдрпму
прилази јпщ 16 лајтнинга из 97 сквадрпна. Ппред Јакпва из 866-тпг пука, у
ваздуху су била и шетири Јак-9Т из 897-пг пука (ппд кпмаднпм лајтаната
Лукащевиша). Ппштп су идентификпвали прптивника, нису улазили у бпј.
Ппрушник Блурпк из
пратое
пукпвника
Едвинспна успјева да
пщтети једнпг Јака.
Старији лајтанат
Ппциба пдлучан је
међутим
да
прекине
бпрбу.
Прпщавщи крпз бпрбени круг прилази авипну на кпме лети Едвинспн и лети
у америшкпј фпрмацији. Маще му крилима ппказујући пзнаке
ваздухпплпвства Црвене армије. Едвинспн кпнашнп даје наредбу: „Тп су Руси,
бјежимп дпђавпла пдавде!“. Накпн састављаоа са авипнима из 97-пг
сквадрпна у 11:30, Американци се враћају у базу. Дп 13:05 на аерпдрпм
Винћенцп слетјелп је 55 авипна.
Према америшкпм впјнпм извјещтају, 82-а лпвашка група изгубила је тпг дана
три Лајтнинга, два у бпрби са Јакпвима „кпји су грещкпм напали Америшке
авипне“ и јпщ један „пд дејства флака тпкпм бпмбарпдваоа кплпне впзила“.
Два пилпта су ппгинула, а један теже раоен. Јпш пет Лајтнинга је теже и
лакше пштећенп али су се вратили у базу. Америшка кпманда прпцјеоује
да су пбпрена „два ,три или вище Јакпва“. На земљи су уништена 3
камипна-цистјерне нафте, 28 камипна, 4 штабна аутпмпбила, 1 барака,
1 прикплица,2 лпкпмптиве. Пштећена су: 22 камипна, 25 жељезничких
вагпна, 1 радип станица.
Пилпт Кар каже: „Били смп већ или без муниције или при крају. Мнпгп смп
се истрпшили у митраљираоу кплпне, иначе би Руси-гпре прпшли.
Уништили смп пд пет дп седам руских Јакпва. Били су пппут „месера“,

али ми смп имали и бпљу тактику и ппвпљнију ситуацију.“ Наравнп Кар
забправља на оихпву главну преднпст: изненађеое и знашајнп ппвпљнији
пднпс снага па једнак брпј пбпрених авипна на пбе стране прије мпже бити
неуспјех Американаца.
Руски извпри гпвпре п три пбпрена Јака и пштећеое једнпг. Руски
извјещтај не сппмиое кплики су губици на земљи у техници и људству
аерпдрпма Нищ. Штаб 866-тпг лпвачкпг пука прпцјеоује да је пбпренп
пет Лајтнинга. Ппред кпмандира кпрпуса Кптпва у америчкпм нападу
ппгинула су 34 впјника 6-пг кпрпуса, а јпш 37 је раоенп. Ппслије
нпвембарскпг инцидента 288-а лпвашка дивизија муоевитп је пренапружана
најнпвијим Јак-3.
пбпрене ппсаде 7.11.1944. рејпн града Ниш
тип
P-38L-1-LO

брпј
44-24035
(service no
O-715462)
P-38J-15-LO 43-28662
(service no
O-715478)
P-38L-1-LO 44-24392
Як-9M

2715396

Як-9T

2415351

Як-9T

1215370

припаднпст
пилпт
95th FS,305th FW, Бруер Филип
82nd FG, 15AF

судбина
Ппгинуп

95th FS, 305th FW, Кпулспн
82nd FG, 15AF
Елдпн

Ппгинуп

96th FS, 305th FW Чарлс Кинг
82nd FG, 15AF
866.ИАП,288.ИАД, Виктпр
17 .ВА
Васильевич
Шипулја
866.ИАП,288.ИАД, Дмитриј
17 .ВА
Петрпвич
Кривпнпгих
866.ИАП,288.ИАД, Жестпвскиј
17 .ВА

Тешкп
раоен
Ппгинуп

Ппгинуп

Раоен

Југпслпвенски извпри дају јпщ неке интересантне ппдатке. Према
истраживаоу бивщег директпра Музеја Југпслпвенскпг ваздухпплпвства,
прпф. Шедпмира Јанића, ппслије узбуне на аерпдрпму Нищ првп су пплетјели

авипни Јак-3 из 659.ИАП. Какп Јанић не сппмиое 866. ИАП, мпгуће да је
ппгрещнп идентификпвап пук, с пбзирпм да су пба била у саставу 288.ИАД.
Са пптпунпм сигурнпшћу пвп ће бити мпгуће прпвјерити тек увидпм у
ратни дневник 659.ИАП, кпји нам, за сада , није дпступан.
Савременик тпг дпгађаја, пплитишки кпмесар аерпдрпма Нищ, Јпка Дрецун,
руским Јакпвима приписује 7 ппбједа и уписује ппгибију 14 америшких пилпта
(братска наклпнпст ка рускпј страни је евидентна)! Истпвременп Дрецун каже
да су Американци пбприли три Јака. У сведпшеоу кпје је дап инжеоер завпда
„Утва“ Драгпслав Димић, сазнајемп да је међу ппгинулима била и једна
дјевпјка пилпт, студент из Мпскве, кпја је станпвала кпд Димићевих
рпдитеља. Међутим не знамп оенп име нити пкплнпсти ппд кпјима је
ппгинула. Да ли је пна пбпрена у авипну или је једна пд жртава америшкпг
митраљираоа стајанке аерпдрпма Нищ?
Тијела Американаца, Црвенпармејци
су сахранили недалекп пд улаза на
тадашои аерпдрпм Ниш и ту
ппдигли пирамиду. Данас није мпгуће
утврдити мјестп грпбнице. Мпгуће је
да
су
тијела
касније
негдје
премјещтена. Тпкпм маја 2012
делегација министарства пдбране
САД ппсјетила је Србију са намјерпм
да пткрије судбину 18 америчких
пилпта страдалих над Србијпм
тпкпм рата. На списку несталих
пилпта нащлп се и име Филипа
Бруера, за кпјег се вјерује да му се
тијелп налази негдје у Крущевцу?!
Ни мјестп грпбнице ппгинулих руских пилпта и впјника није ппзнатп.
Знамп самп да је генерал Кптпв сахраоен у Пдеси, у Алеји славних.

Заштп другпви савезници ?
Ппщтп је изгубип стратещки важну кпмуникацију-друмпве и железницу крпз
дплине ријека Јужна и Велика Мправа, прекп Бепграда дп Мађарске,
Вермахт је принуђен да се из Гршке ппвлаши уским путевима Кпспва и
Санчака. На тпм прпстпру Хитлерпва армада ужива ппдрщку и лпкалнпг
станпвнищтва, али прплаз сталнп сужавају пслпбпдилашке снаге. Оемачке
кплпне су свакпдневнп излпжене нападима из ваздуха.
Пд септембра 1944. над
теритпријпм
Југпславије
дејствују четири ескадриле
НПВЈ, али и снаге британскпг,
америчкпг
и
спвјетскпг
ваздухпплпвства. Са тпм се
силпм све теже мпгла нпсити
авијација пкупаципних снага.
Пд
нпвембра
оемачка
Кпманда 4. Ваздухпплпвне
флпте (у кпјпј је тада самп 656
авипна) збпг прпблема на
истпчнпм фрпнту, ппкрива
самп сјевер Србије. „Авијација
Хрватске“ кпнцентрисана је
над западнпм теритпријпм Југпславије такп да су оемачке кплпне на
Кпспву практичнп незаштићене.
У брпјним западним публикацијама навпди се да је за трагедију крива
руска страна кпја није пбавјестила Американце п „прпбпју кпји је
направила предхпднпг дана у дубини пд 100 км“, штп је пптпуна
измишљптина. Нищ је слпбпдан пд 14. пктпбра, а пут дп Алексинца је јпщ
дубље у слпбпднпј теритприји. Уз тп се наппмиое да су Спвјети касније
„стрељали пфицире пдгпврне за пвај прппуст“, иакп не ппстпје билп какви
дпкази за ту тврдоу.
Кпбнпг дана, према извјещтају кпји је направип америшки щтаб у Казерти 25.
нпвембра 1944. циљ 82. лпвашке групе је билп пметаое оемашкпг друмскпг

и жељезнишкпг сапбрађаја на пптезу Сјеница-Нпви Пазар-Ращка-Митрпвица
(у прпсјеку 150-95 килпметара југпзападнп пд Нища). „Пукпвник Едвинспн је
наишап на густ сапбраћај крпз мјестп за кпје је пн мислип да је Нпви
Пазар.. Ппслије развијаоа снимака камере види се да је митраљиран
ппгрешан пут-пкп 72 км удаљен пд циља, штп је пкп 10 минута лета“. У
америшкпј дпкументацији је такпђе уписанп мејстп пада првпг Лајтнинга кап
Сјеница (мјестп тада ппд кпнтрплпм Оемаца и муслиманске милиције), щтп
је шитавих 152 км даље пд стварнпг мејста пада авипна. Јпщ већу сумоу на
америшке твдое дпнпси свједпшанствп, спвјетскпг пилпта Бприса Смирнпва.
Пн је у свпјим мемпарима написап да су у плупини јендпг Лајтнинга
нашли карту на кпјпј је Ниш пзначен кап циљ!
Америшки щтаб даље каже:. „Едвинспн је пдмах преппзнап авипне кап
спвјетске, али није успип да сакупи свпје снаге и за тп вријеме је јпш један
Лајтннинг пбпрен и најмаое два, три или више Јакпва. За вријеме
сабираоа оегпвих авипна, један Јак се приближип Едвинспнпвпм авипну,
накпн чега је и пптврђена идентификација. Тада је Едвинспн издап наредбу
п ппвлачеоу“.
Американци у извјештају пд 25.
нпвембра кажу да су спвјетски
авипни „пправданп напали амерички
сквадрпн“ и да је амерички
кпмандант разријешен дужнпсти.
И Спвјети су ставили ппд лупу свпје
снаге.
Пптпукпвник
Степан
Никифпрпвич Кузин, птищап је са
дужнпсти кпманданта 866. ИАП 29.нпвембра 1944. Ппслије утврђиваоа
пкплнпсти инцидента над Нищем, пслпбпђен кривице Кузин ппстаје замјеник
кпманданта дивизије у Мађарскпј.
Генерал Вилспн, кпмандант америчких снага на Медитерану писмпм је
изразип жаљеое и упутип извиоеое за трагични инцидент. Ппсебнп је
ппхвалип пилпта Кплдунпва кпји је „исказап изузетну храбрпст и
усппставип кпнтакт са америчким авипнима, штп је дпвелп дп прекида
скукпба“. Извиоеое је упутип и генерал Ајра Икер.

Кривица за ппгрешну прпцјену мјеста дејства, приписана је пукпвнику
Едвинспну (пилпту са 4000 часпва налета!). Пп ппвратку у Фпђу, сваки
пилпт је мпрап написати изјаву. „Руси су хтјели Едвинспнпв скалп.. У
ствари хтјели су да буде стрељан!“, тврди пилпт Кар и сву кривицу сваљује
на руску страну кпја је „направила велики прпбпј фрпнта, а п тпме није
пбавјестила Американце. Нисмп ппгријешили, ппгпдили смп мету!“
Пбјашоеое би ималп смисла да је Ниш некп селп, а не један пд највећих
градпва Србије.

Да је Ниш дпбрп ппзнат Американцима гпвпри и тп да су га пд
20.пктпбра 1943. укупнп 16 пута беспмучнп бпмбардпвали. Најжещћи
напад десип се на Велику субпту (15. априла 1944. гпдине) када је убијенп
700 цивила (следећа два дана, Американци су бпмбардпвали Бепград,
убивщи 2000 и ранивщи 7000 Бепграђана!). Защтп је сваки град у Србији и
Црнпј Гпри систематишнп бпмбардпван пд стране савезника тещкп је

пбјаснити. Кпликп је тек тещкп пбјаснити защтп је тај исти Нищ и пслпбпђен
ппет бип мета?!
Какп су Американци
казнили
пукпвника
Едвинспна? Пн се на
мјесту кпманданта 82.
лпвашке групе задржап
дп 22. нпвембра када је
ппслат кући у Америку.
Јануара 1944. ппстап је
замјеник кпманданта
базе Блутентал Филд,
Сјеверна Карплина, а
убрзп пптпм и оен
кпмандант. Ппслије јпщ некпликп виспких кпмандних дужнпсти, у мају 1946.,
Едвинспн је ппет у Еврппи. У Оемашкпј, преузима кпманду над 366 лпвашкпм
группм авипбазе Fritzlar. Слиједи ппет низ највиших впјних дужнпсти,
пдликпваоа и кпначнп дпбијаое генералскпг чина. П оему је 1985. гпдине
издата коига „Edwinson A 'Legend' in His Time."
Акп је пвакп „кажоен“ шпвјек кпји је пзнашен кап кривац за катастрпфалан
напад, није ли тп дпказ да пва мисија и није била грещка? Праву истину
вјерпватнп нећемп наћи у впјним, већ архивама пбавјещтајних служби.
Данас самп мпжемп да нагађамп да ли пвај дпгађај има везе са јавнп
исказаним незадпвпљствпм западних савезника збпг уласка Црвене
армије у Југпславију? Једнп је сигурнп и Оемци и наши западни савезници,
били изненађени брзим напредпваоем Црвене армије на Балкану.

Аутпр текста, првпбитнп пбјављенпг на рускпм језику у
магазину „Авиация и кпсмпнавтика“ (бр.11/2013), је
впјни нпвинар из Ппдгприце Светпзар Јпканпвић.
Оегпвпм љубазнпщћу и уз дпзвплу и превпд на српски
језик, у прилици смп да и ми прпшитамп пвај текст.

Фптпграфије:

1. Генерал Григприј Петрпвич Кптпв, кпмандант 6. Гардијскпг кпрпуса Црвене Армије,
извпр за фптп:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/56/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D
0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F
%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
2. Пукпвник Кларенс Едвинспн, кпмандан 82. Лпвачке групе, извпр за фптп:

http://images.ookaboo.com/photo/m/Gen_C_T_Curly_Edwinson_m.jpg
3. Фпрмација америчких Лајтнинга П-38, извпр за фптп: аутпр текста
4. Генерал Владимир Александрпвич Судец, кпмандант Спвјетске 17. Ваздушне армије,
извпр за фптп:

http://www.generals.dk/content/portraits/Sudets_Vladimir_Aleksandrovich.jpg
5. Фпрмација Спвјетских Јак-9, извпр за фптп:
http://woplanes.com/pics/yak-9.jpg
6. Јак-9 на пплетаоу, извпр за фптп:
http://www.airwar.ru/image/idop/fww2/yak9m/yak9m-3.jpg
7. Лајтнинзи 96. Сквадрпна 82. Лпвачке групе у фпрмацији, извпр за фптп:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/82d_Fighter_Group_-_P38_Lightnings.jpg/800px-82d_Fighter_Group_-_P-38_Lightnings.jpg
8. Јак-3, извпр за фптп:
http://segundaguerra.net/wp-content/uploads/2011/11/yak3-550.jpg
9. Ппручник Блурпк испред свпг Лајтнинга, извпр за фптп:
http://www.trbimg.com/img-4fe287a2/turbine/tn-dpt-blurock-2.jpg-20120620/488/379x488
10. Фпрмација П-38 Лајтнинг, извпр за фптп:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Lockheed_P-38L_061019-F-1234P015.jpg
11. Јак-3, извпр за фптп:
http://weapons-of-war.ucoz.ru/_ph/4/689789751.jpg
12. Aерпфптп снимак бпмбардерских дејстава Савезника над Нишпм, извпр за фптп:
http://www.mycity-military.com/imgs2/132517_72074429_Nis-43-10-20.jpg
13. Кларенс Едвинспн испред Лајтнинга, извпр за фптп:
http://www.volacapitanata.it/public/44/7.jpg

