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Predgovor k 5. knjigi 

V tej knjigi so objavljeni dokumenti prvih dveh mesecev leta 
1943. V tem času so se partijski komiteji in odb&ri Osvobodilne 
fronte razširili že na velikem delu slovenskega narodnostnega ozem
lja. Tudi partizanska administracija je bila že razmeroma' spopol-
njena in urejena. Množina ohranjenega gradiva narekuje pri objav
ljanju nekoliko strožji izbor kakor pri gradivu iz let 1941—1942., 
Objavljamo le gradivo od stopnje okrožja navzgor. Poročila okrožnih 
organov so praviloma izdelana na podlagi rajonskih poročil in ta 
na podlagi poročil s terena. 

Partizanska pošta je bila v tem času že dobro organizirana. 
Okrožnic in navodil ni bilo treba več razširjati v tisku, kurirji so 
jih prenašali hitreje. Poleg tega je .za ta čas partizanski tisk dokaj 
popolno ohranjen in dostopen raziskovalcem. Zato ga za leto 1943 
praviloma ne objavljamo. 

Način izdajanja, ki ga je uredniški odbor razložil pri 1, knjigi, 
je ostal isti, le dokumente objavljamo dosledno v jeziku, v katerem 
so se ohranili. 

Uredniški odbor 



St. 1 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KARDELJA 
DNE 1. JANUARJA 1943 ČLANICI POVERJENISTVA CKKPS ZA 
LJUBLJANO LIDIJI SENTJURC V ZVEZI S PRIPRAVAMI, DA SE 
TEZICSE AGITACIJSKO PROPAGANDNEGA IN TEHNIČNEGA 

DELA PRENESE IZ LJUBLJANE NA OSVOBOJENO OZEMLJE1 

Draga Joža!2 1- I- 1 9 4 3 

Prejeli smo sedaj 2 Tvoji pismi,3 2 Justinovi,4 kratki še izpred 
blokad ter 1 Petračevo5 takoj po blokadah. Mi smo vam poslali 1 
pošto6 takoj po blokadah. Da ga še niste dobili, ne vemo, kje je 
razlog, tembolj ker smo to pismo poslali] kot nujno in po specialni 
poti. • . * 

1. Veseli nas, da ni bilo v zvezi z blokadami hujših posledic. 
Bali smo se hujšega, zlasti po Tvojem prvem pismu. Jasno nam 
je pa, da poslej Ljubljani ne bomo več mogli dajati takih nalog, 
ki jih ne bo mogla več rešiti. O tem mislim govoriti spodaj. 

2. Mi smo ostali seveda brez kakih pretresov, ker tudi vsa stvar 
ni bila s sovražne plati bogve kaj prida. Dejansko se je sprevrglo 
v hud njihov poraz. Prebivalstvo pa je odlično. Menim, da bomo 
zimo kar dobro prebili. Toda za uspešno delo bo treba malo okrepiti 
naš aparat. 

3. Na vsak način glejte, da boste vzdržali zveze med nami in 
vami. Poskušajte najti nadomestilo za tisto pot,7 po kateri sem šel 
jaz. Nikakor se ne smemo prepustiti možnosti, da bodo prerezane 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je 
vlaga močno poškodovala, besedilo je delno nečitljivo. 

2 Lidija Šentjurc-
3 Prvo pismo verjetno ni ohranjeno; pismo z dne 30. decembra 1942 

glej Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji (nadalje Dokumenti), knj. 
4, dok. št. 209, stran 280. 

4 Vladimir Krivic, glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 188, stran 224 
in 225. 

5 Milan Škerlavaj; pismo verjetno ni ohranjeno. 
6 Glej' Dokumenti, knj. 4, dok. št. 207, stran 275. 
7 Misli na zvezo po železnici. 



možnosti naših osebnih stikov. Sporočite nam, kako ste z dokumenti 
razne vrste in kako sami mislite poslej stvari urejati. 

4. Tvoje prvo — krajše pismo,78 ki si ga pisala pod neposrednim 
vtisom belogardističnih blokad nas je močno prizadelo. Mi sicer 
marsikaj razumemo, tudi vaša razpoloženja .. .8 Prav v teh najtežjih 
dneh (mi se popolnoma dobro zavedamo, da je vaš položaj izredne 
težaven in se ne čudimo, da vpliva na živce) je potrebno, da se 
krepko udarite v koleno in se zaveste svoje sile in svoje.. .9 masov
nim zvezam (individualnim kakor kolektivnim), pozicijam v masah 
samih, organizacijski aparat zreducirajte s tem, da boste del zvez 
(kolikor je. to [možno] glede na zaveznike) direktno povezali na 
part-organizacije. Vsekakor vzpostavite tudi aparat NZ. Sicer boiste 
pa sami najbolje vedeli, kaj je treba in kako. Glavno je, da uredite 
možnosti za agitacijo in propagando in da držite osnovne organiza
cijske točke, s katerih bo mogoče pod ugodnejšimi pogoji hitreje 
razviti aparat v širino. Poročajte nam podrobneje, kako stvari iz
gledajo. Vsekakor vzdržujte najtesnejše stike z vrhovi plenuma in 
drugih zaveznikov. 

5. Pošljite nam čimprej in na kakršen koli način morete go
loba.1'0 Vse je zanj pripravljeno. Za bodoče, lahko v glavnem ljub
ljansko delavnico razpustite, odnosno — če imate ljudi — naj bi 
izdelovala samo posamezne dele po zunanjem naročilu, glavno de
lavnico pa bomo napravili zunaj. Toda za to, kar imate v Ljubljani, 
se izredno mudi. Najdite kakršen koli način za prevoz. — Važno 
je istočasno še tudi, da bTse čim prej vrnil Ladi.11 Ne vem, če bomo 
mi sami mogli do kraja pogruntati zadevo. Priženite ga sem na 
kakršen koli način. Pišite mu, naj gre prek partizanov. Sedaj to 
ni težko. Naj se v Z[agrebu] dogovori, da ga vržejo v Zumberški 
odred, od tam pa naj pride prek naših brigad, oziroma kurirskih 
zvez. Njegov prihod' je zelo važen. 

6. Končno še načelno riekaj: stvari, do katerih smo prišli v zvezi 
z belogardističnimi blokadami. Ne da bi podcenjevali še zelo velike 
možnosti našega vsestranskega dela V Ljubljani, ki jih je vsekakor 
treba razvijati dalje v tistem duhu, kakor smo se pogovarjali v 
Ljubljani, smo vendar prepričani, da nam Ljubljana ne more več 
dati vsega tistega, kar mi danes potrebujemo. Vse naše tehnike so 
ostale brez papirja. Napredka ni nobenega. Literature skoraj nobene. 
Občuti se vsepovsod močan zastoj, kajti Lj. ne more več dajati v 
tempu, kakršen bi bil zlasti danes potreben. Mi smo v zvezi s tem 

7 a Pismo verjetno ni ohranjeno. 
8 Izpuščeno 38 vrstic besedila osebnega značaja, nekaj vrstic je 

popolnoma nečitljivih. 
* Poškodovano besedilo, nečitljive štiri vrstice. 

10 Kratkovalovna oddajna postaja. 
" Janek Šubic. 
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prinesli nekoliko sklepov, zlasti: 1. da se težišče nabavnega sek
torja prenese n a . . . ,12 zaradi česar smo že. na ta sektor poslali 
Luko,13 da tam vzpostavi potrebni organizacijski aparat. Deloma bi 
nam v tem pogledu nemara lahko tudi vi pomagali. Ce bo treba, 
bi nam eventualno lahko pomagali tudi s kakimi primernimi kadri. 
Ta ukrep seveda ne pomeni, da s tem lahko vi popustite v svoji 
aktivnosti. — 2. Da ves ostali centralni naš aparat prenesemo izven 
Lj., nekam v našo bližino. Zlasti to velja za del tehnike in za naš 
agit-pirop aparat. Predlagamo naslednje:. 

a) Petrač naj poskuša dobiti nekaj kompletnih tigelnov z vso 
opremo, ki jih naj postopoma izvaža iz Ljubljane na točke, ki so mu 
najdostopnejše. Prej nam mora seveda o teh stvareh javiti. Mi 
bomo osnovno tiskarsko bazo napravili zunaj. V Ljubljani naj do 
tedaj, dokler mi ne zadovoljimo zunanjih potreb, ostane samo že 
obstoječa tiskarna, šele potem ko bo tu dovolj, lahko Petrač misli 
na obnavljanje tiskarne tudi v Ljubljani. Tiskajte v Ljubljani samo 
najnujnejše, vse drugo pa naj gre na ciklostil. 

b) Čimprej bomo zunaj' napravili prostor za cinkografijo in bi 
jo iz Ljubljane prenesli ven. To pa seveda le, če smatrate, da je 
tehnično to izvedljivo. Ce ne gre, potem bi ljubljanskacinkografija 
ostala sicer tam, kjer je, a treba bi bilo najti način, da bi mogla 
oskrbovati zlasti zunanji tisk. 

c) Ven naj bi se takoj preseliMel centralnega agitpropa, zlasti 
Bogdan,14 ki ga nam takoj pošljite, ter po možnosti še 1 stenografko, 
ki bi mogla stenografirati radioddaje. Tu bomo potem formirali re
dakcije vseh časopisov in potem vam pošiljali njihov tekst. Tako za 
vaš, kakor za, nas bo to boljši sistem dela. Kasneje bi pritegnili ven 
eventualno še kake ljudi. O tem vam bomo javili. 

d) Postopno bomo potegnili iz Ljubljane še neke druge tehnične 
sektorje (dokumentno), ki se bodo laže gibali, če bodo črpali sredstva 
iz vseh naših izvirov in nel samo iz Ljubljane. 

e) Nujno potrebno bi bilo, ako bi nam mogli nabaviti kake 
dobre radioaparate na avtomobilske akumulatorje ali s kakimi dru
gimi sredstvi, ki se jih lahko dobi. S tem vred bi nam. poslali tudi 
še kake polnilce, da bi se mi mogli popolnoma osamosvojiti. O tem 
sem vam'deloma že zadnjič pisal. .O konkretnih stvareh bi se potem 
sproti dogovarjali, kakor bi praksa kazala. 

Povejte nam vaše .mnenje. Mi mislimo, da. bi vas s tem močno 
razbremenili in da bi vam istočasno lahko potem od zunaj nudili 
večjo pomoč. Na ta način bi se vi lahko mnogo bolj kot doslej posve-

12 Izpuščamo šifro. Misli na nabavljanje iz~ Italije prek Primorske. 
13 Franc Leskošek. -
14 Boris Ziherl. Pismo Borisa Ziherla z dne 7. januarja 1943, v ka

terem sporoča Edvardu Kardelju, da se pripravlja na odhod, je v arhivu 
CK ZKS, ' 
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tili vsem ostalim/vprašanjem. Pogovori se tudi s Petračem, ki naj 
za vsak primer eventualno išče namestnika, ki bo sprejel njegov 
posel v Ljubljani, njega bi pa potegnili ven. Poudarjam, da to ni še 
naš sklep, [zaenkrat le naše mišljenje,] ker se bojimo, da se P[etrač] 
tam ne bo mogel držati. Č e . . .1 6 

St. 2 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KARDELJA 
1. JANUARJA 1943 SEKRETARJU KOMISIJE ZA AGITACIJO 
IN PROPAGANDO PRI CKKPS BORISU ZIHERLU O PRESELIT

VI KOMISIJE IZ LJUBLJANE V DOLOMITE1 

[Dragi Jan]ko!2 ' 1. I. 1943 

[Ker so težave z vaši]m delom v zvezi s terorjem v Ljubljani 
vse. [večje in ker nam je] nujno potreben zlasti v teh časih dober 
agitacijsko-propagandistični aparat, smo sklenili, da prenesemo Tvoj 
sektor v večjo našo bližino izven Ljubljane. Nujno potrebno je, da 
Ti takoj čimprej prideš k nam, da bomo ta sektor organizirali tu in 
pričeli s sistematičnim delom. Nekaj stvari imamo organiziranih že 
sedaj, tako da bi delati lahko začeli takoj, za izpopolnitev tega apa
rata pa se mi zdi, da bi potem bilo — kot začetek — potrebno.na
slednje: 

1. da pripelješ sem čimprej še nekoga, ki zna stenografijo in 
ki ga bomo uporabili za stenografiranje radiooddaj tudi v drugih 
jezikih. Ti sam veš, na kaj mislim. , • 

2. da se pred odhodom dogovoriš še o tem, da se nabavijo pri
merni radioaparati <1 ali 2), ki bi se dali uporabljati samo na aku
mulatorje, kajti baterij ni. Naši strokovnjaki pravijo, da se baterije 
dajo izbegniti z nekimi akumulatorji. 

3. prinesi s seboj, odnosno naroči, naj pošljejo za Teboj še 1 
pisalni stroj. 

4. dogovori se, da pošljejo čimprej čim več hektografske kože in 
vsega potrebnega materiala, da bomo lahko stalno izdajali primerne 
biltene, iz katerih bodo naši ljudje po vsej. Sloveniji črpali ves po
trebni material. 

15 Konec dokumenta je uničen. Manjkajo verjetno 4 vrstice. Podpisa 
ni. Pismo je pisal Edvard Kardelj. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CKZKS v Ljubljani.. 
• 2 Boris Ziherl, sekretar komisije za agitacijo in propagando pri 

CKKPS. 
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O vseh drugih s tvareh se bomo dogovorili, ko prideš k nam. 
Opremi se seveda čim bolje — po partizanski. Ce si moreš že v 
Ljubljani nabavit i revolver — potem to napravi, p a naj Ti ga ob 
prvi pri l iki pošlje Petrač . 3 Pohit i pa čim bolj. Splošni pogoji za delo 
niso slabi, napravi l i bomo! pa še boljše. O drugih l judeh se bomo pa 
dogovorili, ko prideš Ti sem. Obenem s Teboj bi preselili iz Ljub
ljane sem redakcijo vseh naših listov. — Do tvojega odhoda sem 
n a m p a ne pozabi pošiljati obljubljenih radiobiltenov. 

Pr i s rčno Te pozdravlja in Ti želi srečno novo leto 1943 

Krištof4 

St. 3 

RAZGLAS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1 JANUARJA 1943 
»JUNAŠKI LJUBLJANI«1 

Junaški Ljubljani! 

Z a m a n so poskušali belogardistični Judeži s tret i sroe slovenske
ga osvobodilnega boja, našo junaško in ponosno Ljubljano.^ 

Z a m a n so kradl i in ropali po stanovanjih, zaman skalili božični 
mir, zaman odgnali 2.000 Ljubljančanov. Dosegli so zgolj eno: nji
hovo nezaslišano izdajstvo, njihov s t rahoten moralni propad, njihovo 
popolno, janičarsko hlapčevanje okupatorjem, njihov nedopustl j ivi 
zločin n a d Slovenci in vsem slovenskim narodom je mogel spregle
dat i s leherni pošteni Ljubljančan. 

Verni katoličani so se lahko prepričali, da so klevete, s kater imi 
poskuša itali jansko časopisje oblatit i part izane, verna podoba de
janskih belogardističnih zločinov in zločincev. Prepr ičal i so se lahko, 
da so belogardisti tisti, ki so si prislužili žalostni sloves roparjev, 
mučiteljev, sadistov, morilcev in skrunilćev božjih krajev. 

Redki med l jubljanskimi nacionalisti, ki so doslej še omahovali, 
so lahko spoznali, da so »separatistični« belogardisti in »jugoslovan
ski« mihailovićevci eno ter isto: da so povezani na življenje in smrt, 
v svojem sovraštvu do slovenske in jugoslovanske svobode, da so za
krknjeni sluge okupatorjev, propadl i izrodki, ki so j ih fašistični im-
perialisti pognali kot pse krvaše v boj prot i s lovenskemu narodu, 

3 Milan Škerlavaj. 
4 Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CKZKS v Ljubljani. Objavljen je v 

Slovenskem poročevalcu, letnik IV, št. 1, 1. januarja 1943, ljubljanska 
izdaja. 

2 Misli na »božične racije« v dneh od 21.—23. decembra 1942. Glej 
Prispevke za zgodovino delavskega gibanja I960, letnik I, št. 1, stran 
271—272. 

11 



proti svobodni in združeni Sloveniji, proti svobodni in demokratični 
novi Jugoslaviji. 

»Uspeh«, ki ga je dosegla belogardistična-mihailovićevska svo-. 
jat s svojim bednim pohodom proti svobodoljubni Ljubljani je za 
belogardistične-mihailovićevske voditelje porazen: do neba je vzki
pel srd proti njim, jasno in enotno je postalo spoznanjema njihove
ga uničenja ne zahteva le potreba osvobodilnega boja, temveč da ga 
terjata tudi čast in moralno zdravje slovenskega naroda. 

Hkrati je božično razbojništvo bele garde v Ljubljani znova — 
in to pot glasneje kot kdaj koli poprej — opomnilo tiste, ki bi še . 
radi uganjali »sredino«, da v Sloveniji danes ni in biti ne more 
mesta za »sredino«. V Sloveniji sta danes samo tabor slovenskega 
naroda in njegove vsenarodne OF ter tabor okupatorja in njegovih 
bednih belogardistično-mihailovićevskih priveskov. 

' Prebivalci slovenske prestolnice Ljubljane! Vztrajajte v svojem 
težkem, toda junaškeml in zmagovitem osvobodilnem boju! Se krep-
keje se naj razlega širom svobodoljubnega sveta sloves o nepremag
ljivi Ljubljani, ki je vse doslej nudila edinstven. odpor tujim za
tiralcem in domačim izdajalcem. Propad fašističnih okupatorjev in 
njihovih domačih pomočnikov je blizu. Rdeča armada zadaja.nemški 
vojski uničujoče udarce in pripravlja njen končni poraz. V divizije 
in korpuse narasla Narodno-osvobodilna vojska Jugoslavije osvo
baja pod poveljstvom tov. Tita jugoslovanska tla in v silnem ofen
zivnem poletu razbija fašiste ter njihove paveličevske in mihailovi-
ćevske zaveznike. V »Ljubljanski provinci« se je pričela bela garda 
očitno razkrajati. Brigade slovenske partizanske vojske zavzemajo 

. njene utrjene postojanke, dezertiranje prisilno mobiliziranih in zape
ljanih belogardistov ter njihovo prehajanje na partizansko stran je 
vse češče. Na Primorskem, Gorenjskem in tudi že na Štajerskem in 
Koroškem kipi nov polet Osvobodilne fronte in se kuje čudovita 
borbena enotnost slovenskega naroda. 

Ljubljančani! Oklenite se svoje OF! Vsako vrzel, ki jo povzroči 
pobesneli okupatorski in .belogardistični teror, naj takoj zamaše novi 
aktivisti! 

(Ljubljanski aktivisti OF! Vztrajajte! Neuklonljivo in nezlomlji
vo premagujte težave, ovire in teror! Zavedajte se svoje odgovorno
sti pred slovenskim narodom hi bodite ponosni, da ste vojaki naše 
Svobode na enem najtežjih odsekov naše fronte! 

Junaška Ljubljana, naprej k zmagi, končni obračun z belo gardo 
in okupatorjem je blizu! . 

Na položaju, [na] Novo leto 1943. 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda3 

*' Razglas je napisal Boris Kidrič. 
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St. 4 

POROČILO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. JANUARJA 1943 
PROTIFAŠISTIČNEMU SVETU NARODNEGA OSVOBOJENJA 
JUGOSLAVIJE O TEMELJNEM PROGRAMU OF, USPEHIH POLI

TIČNEGA DELA IN POLOŽAJU V SLOVENIJI1 

IZVRSNI ODBOR OF SN 

Protifašistični'svet narodnega osvobojenja Jugoslavije 
Bihać 

Ob priliki ustanovitve Protifašističnega sveta narodnega osvo
bojenja Jugoslavije pošilja Izvršni odbor Osvobodilne fronte sloven
skega naroda kot predstavniku osvobodilnega boja južnoslovanskih 
narodov svoje iskrene ih bratske pozdrave. Ob tej: priliki smatra IO 
za potrebno, da Vas seznani s temeljnim programom OF, z njenim 
sestavom, z uspehi političnega dela v dobi poldrugoletnega osvobo
dilnega boja in s sedanjim položajem v Sloveniji. Zato Vam o tem 
pošiljamo priloženo poročilo.2 Prosinio Vas, da nas na enak način 
informirate o osvobodilnem delu posameznih južnoslovanskih naro
dov, predvsem pa da nas seznanite s historiatom, delom in perspek
tivami Protifašističnega sveta. Razen podatkov, ki smo jih posneli 
iz poročil RSJ,. nimamo na razpolago nobenega drugega materiala. 

V Protifašistični svet, njegov Izvršni odbor in njegovo pred-, 
sedništvo delegiramo naslednje Sloveiice: 

1) kot enega izmed treh podpredsednikov tov. Edvarda Kocbeka, 
profesorja in predstavnika skupine krščanskih socialistov v IOOF, 

2) kot člana Izvršnega odbora Protifašističnega "sveta tt. Jožeta 
Rusa, sodnika in predstavnika sokolov v IOOF ter ' 

Edvarda Kardelja, publicista ih predstavnika CK KPS v IOOF, 
3) kot člana Protifašističnega sveta tt. Borisa Kidriča, publici

sta, in Leskoška Franca, kovinarskega delavca in strokovnega taj
nika (oba predstavnika CK KPŠ v IOOF), Toneta Fajfarja, grafične
ga delavca in strokovnega tajnika, predstavnika skupine krščanskih 
socialistov, Lubeja Franja, učitelja in predstavnika skupine sokolov 
v IOOF, Jožeta Vidmarja, literarnega kritika in dramaturga ter 
predstavnika slovenskih kulturnih delavcev v IOOF. 

Ko spričo ustanovitve Protifašističnega sveta v Bihaču prihaja
mo v povsem novo .dobo urejanja odnosov med jugoslovanskimi na
rodi in to v času, Ijo nas je poldrugoletna trda borba proti skupnemu 
zatiralcu privedla do novih dragocenejših spoznanj, ko so nam na 
eni strani.fašistični teror, na drugi strani pa žrtve našega osvobo
dilnega boja zbudile novih sil in ko nam gigantska borba zaveznikov, 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 218, stran 307. 
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predvsem pa Sovjetske Zveze daje neomajano vero v bodočnost, slo
vesno poudar jamo sledeče: 

Prvič v zgodovini je slovenski narod vzel krmilo svoje usode 
v lastne roke. S svojo borbo j e dokazal svetu in samemu sebi, da je 
stopil v krog suverenih narodov z vsemi pravicami samostojnega 
odločanja. Slovenski narod ugotavlja, da v tem uveljavljanju svojih 
življenjskih pravic ravna v popolnem skladu z vsemi zgodovinski
mi in duhovnimi izrazi svojega narodnega genija, z resnično vse
bino demokrat ičnih načel in z osvobodilnimi težnjami delovnega 
človeštva. Zato slovenski narod poudarja pravico do narodne zdru
žitve n a vsem svojem nacionalnem ozemlju in sprejema načelo sa
moodločbe s pravica do odcepitve kot najvišje poroštvo svojih na
rodnih in človeških pravic. Popolnoma zaupajoč v to načelo in iz
polnjujoč temeljni p r o g r a m Osvobodilne fronte, stopa slovenski 
n a r o d kot suveren narod z ostalimi suverenimi južnoslovanskimi v 
tesnejšo politično povezanost z namenom, da končno! skupno z njimi 
ustvari novo jugoslovansko državno tvorbo. Moč in osnovno porošt
vo te nove državne tvorbe bosta ravno priznanje in izvajanje teh 
načel ter nov življenjski red, k i bo ustvari l pravične pogoje tako 
posameznikom kakor celim, narodom. H k r a t i ugotavlja slovenski na
rod s posebnim zadovoljstvom, da je borba Narodno-osvobodilne 
vojske Jugoslavije skovala tako slogo in enotnost južnoslovanskih 
narodov, kakršne ni bilo še nikoli v zgodovini. Zavedamo se, da je 
t reba priznanje za to razveseljivo dejstvo izreči predvsem Vrhov
n e m u štabu Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in tov. Titu, ki 
sta n a osvobodilni prapor naše vojske zapisala tudi geslo samood
ločbe slehernega naroda ter s tem dejansko omogočila združitev 
vseh osvobodilnih naporov južnoslovanskih narodov v nerazdruž-
Ijivo celoto. 

Izvršni odbor O F slovenskega, naroda s ponosom ugotavlja, da 
je delo tudi v tej novi fazi osvobodilnih naporov slovenskega naro
da popolnoma v skladu z začetnim temeljnim programom in priče-
tek uresničevanja njegove 3. točke, ki pravi : »Stoječ n a stališču 
naravne in usodne skupnosti vseh južnoslovanskih narodov ne pr i
znava Osvobodilna fronta razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi 
silami za slogo in enotnost njenih narodov. H k r a t i s t remi k poveza
nosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na 
temelju pravice s lehernega n a r o d a do samoodločbe.«3 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
V Sloveniji, n a Novo leto 1943. 

IZVRSNI ODBOR 
OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA 

3 Misli na temeljne točke OF, ki sta jih objavila Slovenski poroče
valec, leto III, št. 1, dne 6. januarja 1942 in Osvobodilna fronta, leto II, 
št. 1, v začetku januarja 1942. Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 111, stran 
255—256. 
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St. 5 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 1. JANU
ARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENISTVU 
IOOF ZA NOTRANJSKO O ZBIRANJU SREDSTEV IN FINANČ

NEM POSLOVANJU1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 

1. januarja 1943 

Na položaju s 

I. Izvršnemu odboru OF 
za Slovenijo 

II. Poverjeništvu Izvršnega odbora OF 
za Notranjsko 

Na temelju odloka Izvršnega odbora OF za polaganje obraču
nov okrožnih odnosno rajonskih odborov OF2 Vam sporočam sledeče: 

Nikjer po celem okrožju nismo mogli pobirati narodnega davka 
in to iz vzrokov, ker narod nima gotovine, niti ni mogel priti do 
denarja, ker ne more ničesar prodati, ker je prodaja okupatorskim 
italijanskim oblastem prepovedana, a da bi kmetje prodali rajon
skim odborom, OF svoje pridelke, niso ti imeli kredita odnosno de
narja ter je zato nemogoče narodni davek pobirati v gotovini od 
naroda. 

Plačevanje davka v hrani je pa tudi nemogoče zaradi tega, ker 
se partizanske čete hranijo neposredno od' naroda in sicer: 

a) V rajonu Mozelj so partizanske -edinice stalno na prehrani 
in to vt mesecu septembru je bil na prehrani 3. bataljon Kočevskega 
odreda, zatem udarna brigada Ivana Cankarja, potem 2. četa 3. ba
taljona Notranjskega odreda. Vse te vojaške edinice niso skoraj nič 
plačale za prejeto hrano, razen udarna brigada Ivana Cankarja je 
plačala en del hrane. Rajonski odbor OF Mozelj je od meseca aprila 
1942. leta pa do danes imel stalno na prehrani partizanske čete, a 
zato ni dobil nobenega povračila od vojaške intendanture, čeprav je 
to večkrat od nadrejenih oblasti zaprosil. 

b) V rajonu Banja Loka so Italijani rekvirirali precej hrane, 
ali v tem rajonu je še precej hrane, vendar kmetje, ker so ostali 
brez denarnih sredstev, hočejo prodati samo za gotov denar, kate
rega pa rajonski odbor nima. Tudi v tem rajonu so bile na prehrani 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 130, stran 108. 
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stalno partizanske čete, a zadnja 2 meseca je bila na prehrani 1. 
četa 3. bataljona Notranjskega odreda, katera tudi ni ničesar pla
čala. 

c) Rajon Stari trg je tudi imel zmeraj partizanske čete na 
prehrani. Tudi ta odbor ni sprejel ničesar za to prehrano vojske. 
Tudi v tem rajonu je enak slučaj, kakor v rajonu Banja Loka, da 
se še dobi hrano, ali da kmetje, ker nimajo denarja hočejo prodati 
samo za gotov denar. 

. d) Rajoni Kočevska reka, Koprivnik, in Stari log so manj na
seljeni in prebivalci, kolikor jih je, so v takem imovinskem stanju, 
da vzdržujejo komaj sebe. Kvečjemu da prehranijo kakšno parti
zansko patruljo, ali niso v stanju, dai plačajo narodni davek. 

Okrožni odbor OF je financiral rajonske odbore OF z boni, ko
likor je mogel za najpotrebnejše stvari. Sprejetih 145 bonov od
nosno 145.000.— Lir v bonih je okrožni odbor OF razdelil na rajon
ske odbore, kateri so svoječasno in dokler so obstajali narodnoos
vobodilni odbori razdelili te bone tem NOO. Nimamo točnih podat
kov za porabo teh bonov, ker so NOO večinoma likvidirani, a od 
terenskih odborov OF še nismo sprejeli točnih podatkov. O tem 
bomo naknadno poročali. 

Rajonski odbori OF Mpzelj in Stari' trg imajo pri kmetih še 
neplačane račune za predmete, katere so kupili za prehrano vojske. 
Nujno bi bilo potrebno, da se rajonskim odborom Mozelj in Stari 
trg dodeli potrebno vsoto denarja in to najmanj vsakemu odboru 
po 25.000.— l i r , da bi mogli kriti svoje izdatke in svoje obveznosti 
za dosedanjo in bodočo prehrano vojske. Rajon Mozelj ima poleg 
tega prek 200 oseb evakuiranega prebivalstva v gozdovih; to. ljud
stvo je zbežalo izpod italijanskega terorja brez vsakih) sredstev ter 
je odvisno izključno od pomoči rajonskega'odbora OF. Nujno je po
trebno, da se tudi ta narod, kateri je dal tak-odpor fašističnemu 
terorju, preskrbi s potrebnimi stvarmi v bodočnosti. 

- Rajonskim odborom je naročeno, da od 1. januarja vzpostavijo 
svoje blagajne, da vodijo predpisane blagajniške knjige, kolikor je 
to mogoče v sedanjih vojnih časih in da redno poročajo vsak mesec 
o stanju blagajne. To do sedaj niso vodili glede na to, ker narodni 
davek pri ljudeh sploh ni zbran. Od rajonskega odbora OF za mesto 
Kočevje še nismo prejeli poročila o stanju blagajne. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Sekretar okrožnega odbora OF:3 

3 Podpisa ni, poročilo je napisal Alojz Zalar. 
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St. 6 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF POVERJENISTVOM 
lOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF DNE 2. JANUARJA 1943 O 

STALIŠČU DO LONDONSKE BEGUNSKE VLADE* 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 2. 1. 1943 

Poverjeništvom IOOF in okrožnim odborom OF: 

Posebna izdaja »Slovenskega poročevalca« in okrožnica z 
d n e . . .a sta Vam že pojasnili pomen bihaškega zbora ter očrtali po
litične naloge, ki so pred vami glede na ta izreden političen dogodek 
prelomnega značaja. 

S pričujočo okrožnico se želimo dotakniti krize v begunski lon~ 
donski vladi in nalog naših terenskih organizacij glede na to krizo. 

1) Kriza begunske londonske vlade dokazuje, da so učinki bi
haškega zbora segli na mednarodno torišče. K temu je zlasti pripo
moglo stališče uradnega moskovskega radia in uradnega moskov
skega časopisja, ki je obsodilo izdajalca Dražo Mihailoviča. Doslej 
je londonski jugoslovanski vladi v zavezniškem svetu še dokaj us
peval nesramni bluff o Draži Mihailoviću, ker ji ni nihče dovolj me
ritorno oporekel. Bihaški zbor in moskovsko stališče sta napravila 
temu kraj. Tu je pač najgloblji vzrok poslednje'krize v begunski 
vladi. 

2) Kako daleč je segla kriza v same vladne kroge, dokazujejo 
izjave bivšega hrvaškega bana Subašiča in ministra Kosanovića, ki 
sta se oba opredelila za partizane in sedaj izpadla iz nove vladne 
kombinacije. O globini krize priča dovolj zgovorno tudi dolgi pre
sledek med demisijo in objavo.nove vlade. 

3) Pričakovati je bilo, da bo vladi, ki je demisionirala, sledila 
še reakcionarnejša vlada, kar se jp tudi zgodilo. Kriza vlade je nam
reč tako daljnosežna, da za londonske begunce skoraj ni pravega 
izhoda. Vlada, ki bi hotela krizo zares rešiti, bi se morala odreči 
izdajalca Draže Mihailovića ter ga posaditi na.zatožno klop. S tem 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in arhivu CK ZKS 
v Ljubljani. ; 

1 Datum okrožnice v izvirniku ni napisan. Misli na okrožnico z dne 
12. decembra 1942. Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 158, stran 166. 
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bi pa odžagala sama sebi vejo, na kateri sedi, in bi priznala Narod
noosvobodilno vojsko ter bihaški Svet za to, kar v resnici sta — 
namreč za edino resnično in upravičeno predstavništvo narodov Ju
goslavije, pa tudi same države Jugoslavije. 

4) Kljub zasilnemu izhodu je položaj begunske vlade temeljito 
omajan v mednarodnem zavezniškem svetu. Njena kriza bo pravza
prav permanentna. Mednarodni zavezniški svet mora danes raču
nati z dejanskim stanjem v Jugoslaviji, kajti Narodnoosvobodilna 
vojska ja zavzela že tak razmah, da je postala nedvoumen medna
roden činitelj. Razen tega uživata osvobodilno gibanje narodov Ju
goslavije in njihova Narodnoosvobodilna vojska vso moralno med
narodno podporo Sovjetske Zveze. Trenutna »rešitev« krize v be
gunski vladi je potemtakem le začasna in je položaj londonskih 
beguncev v bistvu samo poslabšala. 

5) Dolžni ste: 
a) Zgornje naše stališče kar naj intenzivneje pojasniti in razši

riti v organizacijah ter množicah. 
b) Tolči s tako argumentacijo tudi belo gardo, ki se vse glas

neje sklicuje na londonsko begunsko vlado, sklicevanje bele garde 
na londonsko begunsko vlado pa hkrati uporabiti za razkrinkovanje 
same vlade. 

c) Na temelju izjav belgijske in holandske vlade, da bodo so
delavci okupatorjev kaznovani s smrtjo, pokazati množicam, da 
se v niednarodnem zavezniškem svetu vse bolj uveljavlja načelo 
neusmiljenega kaznovanja tistih, ki sodelujejo z okupatorji, in da 
je to dejstvo le še poslabšalo mednarodne pozicije londonskih be
guncev in njihovega eksponenta Draže Mihailovića. 

6) Vse to potrjuje tudi pravilnost linije in taktike Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za IOOF: 
Peter Kalan1 3 

' Boris Kidrič. 
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St. 7 

POROČILO SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISA 
KIDRIČA DNE 2. JANUARJA 1943 VRHOVNEMU PLENUMU OF 

SLOVENSKEGA NARODA O POLOŽAJU V SLOVENIJI1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 2. 1. 1943 

VRHOVNEMU PLENUMU OF SLOVENSKEGA NARODA!2 

Dragi tovariši! 
Da bi izboljšal stike z Vrhovnim plenumom ter na kljub ne

ugodnim tehničnim in konspirativnim delovnim pogojem omogočil 
neposrednejše odločanje o vseh bistvenih in važnejših vprašanjih 
osvobodilnega boja, Vam bo Izvršni odbor pošiljal redna 14-dnevna 
situacijska poročila, ki bodo seveda vsebovala tudi predloge politič
nega in organizacijskega, značaja. 

Piičujoče pismo predstavlja prvo takšno naše poročilo. 
Prosimo Vas, da nam sporočite svoje mnenje o osnovnih prob

lemih, ki se pojavljajo v trenutni fazi našega osvobodilnega boja. 

I. Položaj ha terenu 

Za položaj na terenu so značilna naslednja dejstva: 
1) Politične in organizacijske negativne posledice poletne ita

lijanske ofenzive smo na terenu »Ljubljanske province« v glavnem 
že premagali. Politično je ogromna večina civilnega prebivalstva v 
»Ljubljanski provinci« odločno na strani Osvobodilne fronte. Orga
nizacijsko prehaja OF tudi tam, kjer je italijanska ofenziva uničila 
največ terenskega kadra, od zaupniškega sistema znova na sistem 
terenskih odborov. Zveze med IOOF in terenom funkcionirajo nor
malno. V »Ljubljanski provinci« obstajajo tri poverjeništva IOOF: 
ljubljansko, notranjsko in dolenjsko. V delokrog notranjskega po
verjeništva so vključena naslednja okrožja: vrhniško, cerkniško. 

1 Osnutek poročila s popravki Borisa Kidriča in izvirna kopija 
sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani, izvirna kopija je tudi v arhivu IZDG 
v Ljubljani, fasc. 432. 

2 Poročilo je bilo poslano prek poverjeništva IOOF za Ljubljano. 
Glej dopis IOOF z dne 2. januarja 1943 poverjeništvu IOOF za Ljub
ljano, v arhivu CK ZKS. 
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ribniško-laščansko in kočevsko. Zveze med notranjskim poverje-
ništvom in njegovimi okrožji funkcionirajo normalno. V vseh ok
rožjih in rajonih poslujejo okrožni in rajonski odbori OF; Področje 
dolenjskega poverjeništva obsega novomeško, belokranjsko, stisko 
in grosupeljsko okrožje. Tudi v teh okrožjih normalno funkcioni
rajo okrožni in' rajonski odbori OF. V splošnem smemo trditi, da se 
je na teritoriju »Ljubljanske province« pričel izrazit nov politični 
in organizacijski polet OF. OF je znova jasen in nedvoumen politični 
ter organizacijski gospodar položaja. 

2) Vojaško obvlada Slovenska partizanska vojska na teritoriju 
»Ljubljanske province« z izjemo ceiitrov Belo krajino, Kočevsko, 
vzhodno in osrednjo Dolenjsko, Dolenjsko gričevje ob Ljubljani, Do
lomite in večino Notranjske. Na,tem terenu se italijanske in belo-
gardistične posadke v glavnem ne premikajo iz utrjenih postojank 
in ne tvegajo kontrole nad obsežnejšo okolico. Taka kontrola je v 
rokah partizanov. Ko so partizanske brigade likvidirale postojanke 
v Suhorju in Ajdovcu, je bela garda sama od sebe zapustila večje. 
število manjših pozicij v Beli krajini in na Dolenjskem. Vojaško naj
slabši je trenutno položaj v okolici Velikih Lašč, Kompolj in Sv. 
Gregorja ter v stiškem in grosupeljskem okrožju, kjer Italijani in 
belogardisti še kontrolirajo teren kljub razpoloženju civilnega pre
bivalstva, ki je v osnovnem dobro in za OF! Tudi v teh področjih 
so dani pogoji za skorajšnjo likvidacijo utrjenih belogardističnih in 
manjših italijanskih postojank. V splošnem lahko ugotovimo,.da je 
Slovenski partizanski vojski kljub ogromnim težavam, ki so jih 
povzročile posledice italijanske ofenzive, uspel prehod v lastno ofen
zivno akcijo in da sta Banes na teritoriji »Ljubljanske province« 
okupator ter bela garda znova v defenzivi. 

3) V beli gardi so očitni — izraziti začetki razkroja. Terenske 
organizacije OF in partizanske edinice vzdržujejo po vsej »Ljub
ljanski provinci« vrsto, zvez z zavedenimi in prisilno mobiliziranimi 
belogardisti, ki seveda predstavljajo pretežno večino bele garde. 
Pričelo se je obsežnejše dezertiranje belogardistov in njihovo pre
hajanje k partizanom. Med drugim je značilno, da je v Suhorju 
70 do 163 ujetih belogardistov prestopilo Ic partizanom, medtem ko 
je bila večina drugih izpuščena domov, ogorčena nad svojimi »vodi
telji« in »komandanti«. (Za razmere v beli gardi in za vlogo miha-
ilovičevcev sta nad vse .karakteristična zapisnika o zaslišanju ka
petana Vasiljeviča in patra Norberta, ki ju prilagamo.)3 — Duhov
ščina, ki je v začetku skoraj kompaktno podpirala in celo vodila belo 
gardo, se je pričela v zadnjem času marsikje od bele garde odmika-
ti. Na Notranjskem se je precej duhovščine nevtraliziralo, nekateri 
prej nevtralni duhovniki pa so prešli k OF. Slično se dogaja na Do
lenjskem, kjer so priredili aktivisti OF 3 dobro uspele konference 

5 Zapisnika sta v arhivu CK ZKS. 
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z večjim številom duhovnikov. Konference so, se udeležili tudi 
uglednejši kmetje, ki so o rezultatih seveda na široko pripovedovali 
in .tako precej prispevali k razkroju bele garde. 

4) Na Gorenjskem se razvija zelo močan polet Osvobodilne fron
te. Vsi nemški poskusi, pridobiti množično bazo, so propadli. Na
silno mobilizirana »Wehrmannschaft« se je tako slabo obnesla, da 
so jo morali Nemci poslati na »dopust«. Prisilne »vaške straže« so 
se kmalu povezale s partizani in ne predstavljajo danes za Nemce 
nobene vrednosti. Povsod po Gorenjskem rastejo terenski odbori 
OF. Ne bo pretirano, če rečemo, da je danes na Gorenjskem skoraj 
vse — od bajtarja in pa do vaškega magnata — za Osvobodilno 
fronto iri partizane. Spričo nemškega namena, mobilizirati gorenjske 
fante in može za vzhodno fronto, se razvija nov dotok v partizane. 
Bela garda nima na Gorenjskem nobenih množičnih korenin. Njeni 
voditelji se odkrito družijo z gestapom. V tem pogledu prednjači 
bivši poslanec Brodar,4 ki ima neposredne stike z Rainerjem. 

5) Politično, organizacijsko in vojaško smo prodrli že tudi na 
Koroško. Razpoloženje koroškega slovenskega prebivalstva je dobro. 
Korošci si izrazito žele združitve z drugimij Slovenci. Aktivisti OF, 
ki so jih poslale gorenjske organizacije na Koroško, nam pošiljajo 
ugodna poročila tako o razpoloženju kakor o uspehih svojega orga
nizacijskega dela. 

6) Na Štajerskem nas je okupatorski teror najhuje prizadel v 
političnem, organizacijskem in vojaškem pogledu. Nemcem se je 
posrečilo pridobiti za sebe tudi množično bazo. Kljub temu pa so 
naši aktivisti in partizani vzdržali z junaštvom brez primere. Sadovi 
njihovega heroizma so sedaj pričeli zoreti. Nemški porazi na vzhodni 
fronti izrazito pomagajo. Po vseh zadnjih poročilih imamo opravka 
z začetki prav takega poleta OF, kakršen se že v polnem razvij a 
na Gorenjskem. • " 

7) Na Primorskem kipi polet Osvobodilne fronte slično prvemu 
klasičnemu poletu v >>Ljubljanski provinci«. Terenski odbori OF 
obstajajo po vsej Primorski.5 Mobilizacija novih partizanov se raz
vija zelo ugodno. Dva partizanska bataljona,6 ki smo ju poslali 
na Primorsko je sprejelo prebivalstvo s silnim navdušenjem. Beli 

4 Glej Dokumenti, knj. 2, dok. št. 120, stran 341, op. 11. 
5 Terenski odbori. so se v tem času naglo širili, vendar celotnega 

področja Primorske še niso pokrivali. (Glej dok. št. 65.) 
6 Misli loški odred s I. in II. bataljonom, ki je odšel na Primorsko 

oktobra 1942. Po prihodu na Primorsko se je loški odred preimenoval 
v soški, vanj se je vključil Gregorčičev bataljon kot I. bataljon, II. bata
ljon je ostal 11. tolminski, I. bataljon pa je postal III. kraški. (L. Vršnik, 
Pregled enot narodnoosvobodilne vojske Slovenije in njihovega povelj
niškega kadra. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 1960, št. 1, 
stran 199.) - . 
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gardi ni uspelo doslej dobiti nobenih množičnih korenin. Karakte
ristično za Primorsko je tudi, da simpatizira velik del duhovščine 
z OF. 

8) Odnosi med aktivisti raznih skupin OF so povsod na terenu 
— tako v »Ljubljanski provinci« kakor drugod — dobri in tovariški. 

9) IOOF je povezana z vsemi deli Slovenije. Literatura in agi-
tacijski material odhajata v najbolj oddaljene kraje. Na Štajersko, 
Gorenjsko in Primorsko smo poslali vrsto aktivistov — med njimi 
nekatere najboljše ljudi — iz »Ljubljanske province«, gorenjske 
organizacije pa so delegirale nekaj svojih aktivistov orali ledino na 
Koroško. Za Primorsko in Koroško smo v zadnjem času izdali še 
posebno poslanico in proglas, ki ju prilagamo.7 IOOF je z vodečimi 
aktivisti posameznih pokrajin v osebnih in pismenih stikih, člani 
IOOF pa so zadnje tedne tudi osebno posetili Gorenjsko in Pri
morsko. 

Ce zajamemo položaj na terenu v celoto, je treba ugotoviti, da 
so se perspektive Izvršnega odbora, ki so vam bile sporočene na 
zadnjem plenumu, docela uresničile. OF se je v času najhujšega 
sovražnega navala znova izkazala za neuničljivo narodno gibanje,' 
razvoj dogodkov je v celoti potrdil pravilnost linije in taktike 
IOOF ter Vrhovnega plenuma, bela garda' s e j e razkrila kot gnojni 
tvor, ki je na zdravem narodnem telesu pognal iz žalostne pretek
losti in se nujno pojavil v periodi najsilnejšega sovražnikovega pri
tiska. Osvobodilna fronta, ki iz lastnih sil in zaradi ugodnega zu
nanjepolitičnega razvoja neugnano doživlja svoj novi polet, bo ta 
gnojni tvor sedaj do kraja likvidirala in dokončno zajamčila slo
vensko narodno zdravje. 

II. Vojska 

Na zadnjem plenumu8 Vam je naš delegat očital razvoj naše 
Narodne vojske na svobodnem teritoriju za italijanske ofenzive in 

7 Poslanico Primorskim Slovencem so v začetku decembra 1942 
izdali IOOF, vodstvo ustanovnih skupin v OF in centralni komite KPS. 
Natisnila jo je tiskarna Podmornica v Kozar j ah. 

Izvršni odbor je v poslanici pozval vse sile primorskih Slovencev 
za odločilni boj, centralni komite KPS pa je opozoril na dve nevarnosti 
za osvobodilno gibanje na Primorskem in sicer na nevarnost teorije 
čakanja in 'na nevarnost domačih narodnih izdajalcev. 

Letak Koroškim Slovencem je izdal IOOF, natisnila pa tiskarna 
Podmornica decembra 1942 v Kozarjah, hrani ga arhiv IZDG. 

V letaku poziva IOOF koroške Slovence, naj se pridružijo partiza
nom v koroških hribih, naj se vključijo v OF in -se skupno z drugimi 
Slovenci borijo za svoje pravice in svojo svobodo. 

8 Misli na peto zasedanje Vrhovnega plenuma OF, ki je bilo v 
Ljubljani 6. novembra 1942. Glej Jesen 1942. Korespondenca Edvarda 
Kardelja in Borisa Kidriča, Ljubljana 1963, nadalje Jesen 1942, dok. št. 
82, stran 235, op. 2. 
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neposredno po ofenzivi. K temu poročilu je sedaj treba dodati, da 
je naša vojska že docela prešla v lastno ofenzivno akcijo. Kot po
sebno razveseljivo dejstvo moramo ugotoviti, da je pričela zavze
mati utrjene sovražnikove postojanke, kar je bilo glede na pomanj
kanje težkega orožja in na sovražnikovo sistematično uporabo 
utrjenih postojank za nas pač najtežje, a hkrati najvažnejše vpra
šanje. 

V zadnjem času smo vse štiri brigade številčno povečali in 
tako okrepili tudi njihovo udarnost. Celotno operacijsko področje 
smo razdelili v 4 operativne zone z lastnimi štabi, neposredno pod
rejenimi Glavnemu poveljstvu. Tako smo po eni plati dosegli ekspe
ditivne j še in neposrednejše vodstvo, po drugi strani pa! večjo načrt
nost in sistematičnost akcij. 

Kljub zimi nam uspeva nova mobilizacija, kar je najpozitivnejši 
dokaz, za vero, ki jo ima naše ljudstvo v OF in partizansko vojsko. 

Zimsko oskrbo vojske in njeno prehrano smo doslej zadovoljivo 
reševali. Obstajajo vsi pogoji, da ju bomo mogli zadovoljivo reše
vati, tudi v bodoče, če nas bo Ljubljana v zadostni meri — finančno 
podprla. 

Na Gorjancih in v Beli krajini je naša vojska uspešno sodelo
vala z narodnoosvobodilno vojsko Hrvatske. Razvilo se je pravo 
oboroženo bratstvo slovenskega in hrvatskega naroda. 

Iz poročil RS J (Radio Slobodna Jugoslavija) Vam je brez dvoma 
znano, da se je celotna narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije, ka
tere sestavni del je tudi naša slovenska vojska, krasna razvila. Na
rasla je v divizije in korpuse, opremila se je s topništvom in/ drugim 
težkim orožjem in prešla v močno ofenzivo. Uspehi celotne narodno
osvobodilne vojske Jugoslavije predstavljajo vsekakor izredno krep
ko zaledje tudi za OF in za slovensko partizansko vojsko. 

HI. Bihač 

Bihaški zbor, ki je pod predsedništvom znanega politika in 
predsednika prve ustavodajne skupščine v stari Jugoslaviji dr. Ivana 
Ribarja vzpostavil svoj svet in izvršni odbor za vso Jugoslavijo — 
je po našem mnenju politični dogodek prelomnega značaja, vsaj 
kar se notranje jugoslovanske politike tiče. Glede na zunanjepoli
tične odnose pa je bihaški zbor izrazita zareza v dogajanju, uvod 
v popolnoma nov mednarodni položaj begunske jugoslovanske vlade 
v Londonu in v nov odnos zaveznikov do Jugoslavije ter Balkana. 

Bihaški zbor je zrcalo bratskega sodelovanja, zrcalo elemen
tarne sloge in enotnosti med narodi Jugoslavije. Današnja sloga 
južnoslovanskih narodov je brez dvoma edinstven primer v njihovi 
zgodovini. Odveč bi bilo še posebej poudarjati, da je mogla nastati 
samo na osnovi načela o narodni enakopravnosti in o pravici sleher-
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nega naroda do samoodločbe, načela torej, ki sta ga narodnoosvobo
dilna in prostovoljska vojska Jugoslavije ter njun Vrhovni štab od 
vsega početka in z vso izrazitostjo ter odločnostjo zapisala na svoj 
prapor, V tem pogledu je bihaški zbor hkrati solidni temelj za novo, 
svobodno, na narodni enakopravnosti zgrajeno in demokratično 
Jugoslavijo. -

Kar se tiče begunske londonske vlade, je bihaški zbor njena 
ostra obsodba — doma in pred svetom. Ta vlada ni samo zapustila 
narodov Jugoslavije v najhujši stiski, temveč je tudi skočila v 
hrbet njihovi osvobodilni borbi. Njen »vojni minister« Draža Mi-
hailović, s katerim je poskusila vlada blefirati ves zavezniški svet, 
je vulgarni izdajalec, ki z vednostjo in po naročilu reakcionarnih 
londonskih beguncev sodeluje z okupatorji proti narodnoosvobodilni 
vojski Jugoslavije. 

Po zaslugi bihaškega zbora in oficialne Moskve, ki je v svojem 
uradnem radiu in v svojem uradnem časopisju zavzela odklonilno 
stališče do izdajalca Mihailovića, je nastala mednarodna kriza be
gunske vlade v Londonu. Kako daleč je ta vladna kriza razdejala 
celo same vladne kroge, dokazujejo stališča bana Subašiča in mi
nistra Kosanoviča, ki sta se izjavila nedvoumno za jugoslovanske 
partizane. . 

Mi nismo pričakovali, da bo že prva kriza londonske begunske 
vlade to vlado pognala. Pričakovali smo, da bo prvi krizi sledil 
poskus še reakcionamejše vlade, kar se je tudi) zgodilo. Kljub temu 
pa je treba poudariti, da so se mednarodne pozicije begunske lon
donske vlade po bihaškem zboru in zadnjem stališču uradne Moskve 
do Mihailovića temeljito omajale. Odslej bodo morali prav vsi za
vezniki računati z dejanskim stanjem narodnoosvobodilne borbe v 
Jugoslaviji. To dejansko stanje pa predstavljata narodnoosvobodilna 
vojska: Jugoslavije in bihaški Svet. Ne bo preveč rečeno, če ugoto
vimo, da tudi za uradne angleške kroge begunska londonska vlada 
zlasti še po stališču oficialne Moskve ne pomeni več" solidne postavke 
v Jugoslaviji in na Balkanu. Ze iz teh razlogov bodo morali uradni 
angleški krogi iskati novih postavk, ki vemeje odražajo dejansko 
stanje in dejanski odnos sil v Jugoslaviji. V tem pogledu je zna
čilno tudi povabilo Vrhovnega štaba vsem zavezniškim državam, 
naj pošljejo svoje odposlance, ki bodo v sami Jugoslaviji in na 
osvobojenem jugoslovanskem teritoriju pač lahko jasno razvideli, 
s kom sodelujejo in kakšno borbo vodi izdajalec Draža Mihailović. 
To povabilo je objavil tudi moskovski radio. 

Čeprav predstavlja bihaški Svet že elemente nove narodne in 
ljudske oblasti, je v formalno-političnem pogledu nekaka Osvobo
dilna fronta celotnega jugoslovanskega obsega. 

Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki se 
je takoj solidariziral z linijo in sklepi bihaškega zbora, je delegiral 
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v njegove forume naslednje tovariše: na eno od treh podpredsed
niških mest tov. Edvarda Kocbeka, člana Izvršnega odbora in pred
stavnika krščansko-socialistične skupine v OF; 

v bihaški Izvršni odbor tov. Jožeta Rusa, člana Izvršnega odbora 
in predstavnika sokolov v OF ter 

, tov. Edvarda Kardelja, člana Izvršnega odbora in predstavnika 
KPS v OF; 

v bihaški Svet tovariše: Franca Lubeja (člana Izvršnega odbora 
in predstavnika sokolov v OF), Jožeta Vidmarja (člana Izvr. odbora, 
in predstavnika kulturnih delavcev v OF), Borisa Kidriča in Franca 
Leskoška (oba člana Izvršnega odb. in predstavnika KPS v OF) in 
Toneta Faj farja (člana Izvršnega odb. in predstavnikav krščanskih 
socialistov v OF), 

Po našem mnenju naj bi tovariša Kocbek in Rus odšla v Bihač, 
čim jima bodo tukajšnje delovne naloge dovolile. Drugi delegirani 
tovariši pa bi seveda ostali v Sloveniji in bi samo s svojimi imeni 
predstavljali slovensko delegacijo. s 

Poudarjamo, da je tak sestav delegacije zgolj naš predlog, ki 
smo ga sicer zaradi nujnosti že javili! v Bihač,9 ki ga je pa mogoče 
vsak čas spremeniti. Prosimo Vas, da nam sporočite svoje mišljenje 
in svoje eventualne druge predloge oz. sklepe.. Nam bi bilo v vsa
kem pogledu ljubo, če bi bili v slovenski delegaciji za Bihač tudi 
člani Vrhovnega plenuma. Treba pa je upoštevati, da moramo na
stopiti z legalnimi imeni. Kolikor so vsi člani Vrhovnega plenuma, 
ki niso hkrati v Izvršnem odboru, še legalni, je to seveda teže. 
Mogoče pa je stvar tudi tako urediti, da preidejo tisti člani Vrhov
nega plenuma, ki bi jih delegiral Vrhovni plenum za Bihač, v nele
galnosti z nami vred, oz. da odidejo na osvobojeno jugoslovansko 
ozemlje. Prosimo Vas, da se o teh vprašanjih posvetujete in nam 
sporočite svoje mnenje. Da se razumemo: sestav naše delegacije je. 
mogoče sedaj in v bodoče v celoti in v posameznostih vsak čas 
spremeniti. 

IV. Vprašanje linije, in taktike. Organizacijska vprašanja. 

Menimo, da naj ostane linija in taktika Osvobodilne fronte v 
bistvu tudi v sedanji periodi takšna, kakršno je sprejela zadnja seja 
Vrhovnega plenuma. 

, Kar se nadaljnjega razvoja tiče, mislimo, da mora Osvobodilna 
fronta predložiti slovenskemu narodu svoj detajlnejši program o 
bodoči ureditvi Slovenije po narodni osvoboditvi in o slovenskih 
pravicah v novi Jugoslaviji. Mi sedaj izdelujemo načrt takega pro
grama in ga bomo v kratkem poslali Vani v diskusijo ter v končno 
redakcijo. Končno urejeni načrt bi nato predložili slovenski javno-

9 Glej dok. št. 4. 

25 



sti ter okrog njega organizirali vrsto političnih sestankov in konfe
renc. Poskusili bomo na tak način sprožiti organizirano množično 
diskusijo o programu. 

Naša borba, da pritegnemo v OF vse poštene sredinske ele
mente, ostaja slej ko prej aktualna. Prosimo Vas, da nas tudi 
v tem pogleidu podprete v Ljubljani. Na deželi se ta vprašanja zelo 
ugodno razvijajo. 

Organizacijsko posvečamo trenutno poglavitno skrb novi rasti 
terenskih odborov, ki naj predstavljajo v sleherni vasi element nove 
narodne in ljudske oblasti. Hkrati organiziramo množični organi
zaciji Zveze slovenske mladine in Protifašistične ženske zveze, ki sta 
seveda obe vključeni v sestav Osvobodilnei fronte. 

V. Finančno vprašanje 

Glede na izčrpanost dežele v denarnem pogledu, glede na še 
vedno obstoječe možnosti večjih nakupov za našo vojsko in glede 
na dejstvo, da je finančna pomoč iz Ljubljane zadnji čas skoraj 
ničeva, vas prosimo, da zastavite vse sile za zbiranje večjih finančnih 
sredstev v Ljubljani. Če nam uspe v kratkem času rešiti ta problem, 
ki prav za prav ne bi smel igrati nobene vloge glede žrtev, ki jih 
je slovenski narod že prispeval in na velikanske težave, ki smo jih 
že prebrodili — v bodočnosti odpadlo mnogo žrtev in bo olajšana 
praktična rešitev marsikaterega tehničnega, intendantskoga in orga
nizacijskega vprašanja, ki pa ima seveda, čeprav je samo ob sebi 
podrejenega značaja, v svojih konsekvencah tudi velik politični 
pomen. 

H koncu naj Vam še zagotovimo, dragi tovariši, da zremo v 
bodočnost polni zaupanja v sile slovenskega naroda in v nezlom
ljivo moč Osvobodilne fronte, ki je že prebila najhujše preizkušnje 
in prehaja sedaj V odločilne borbe za končno zmago naše pravične 
stvari. V takem razpoloženju Vam želimo srečno in veselo veselo 
novo leto, ki bo leto zmage slovenskega naroda in vseh svobodo
ljubnih sil sveta. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za IOOF:10 

10 Podpisa ni. Glej op. 1. 
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St. 8 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 2. JANUARJA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF VRHNIKA ZA IZVAJANJE NUJNIH 

NALOG NA TERENU1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 2. 1. 1943 

OKROŽNEMU ODBORU OF ZA VRHNIŠKO OKROŽJE 

Prejeli smo vaše poročilo z dne 26. dec. 1942.B Z Vašim delom 
se strinjamo in menimo, da je v osnovi pravilno. Za Vaše bodoče 
delovanje Vam sporočamo naslednje pripombe: 

1) zavezniški3 sistem je treba v vsem Vašem okrožju razviti 
znova v sistem terenskih odborov; to Vam bo med drugim omogočila 
tudi večja aktivizarija žena, ki jih je treba pospešeno pritegovati v 
terenske in druge odbore OF; 

2) vse svoje zveze, ki jih imate z belogardisti, uporabite, da 
organizirate dezertacije večjih skupin; razvijte v tem pogledu vse
stransko in predvsem vztrajno delo ter ne odnehajte, dokler se ne 
pokažejo uspehi; mi smo prepričani da bodo že začetne dezertacije 
sprožile val razkroja v beli gardi, zlasti če jih bo spremljala naša 
dovolj intenzivna in dovolj vsestranska agitacija; 

3) Vaš letak »Vsem poštenim Slovencem«4 je v glavnem pravilen 
in dobro napisan; ko govori o hajki na Ključ, pa je preveč — defen
ziven. Vprašanje partizanskega umika in požiga, bunkerjev, ki ga 
Vi vse preveč in brez potrebe opravičujete, pač ni bistveno: bistveno 
pa je, da so imeli begi in Italijani 30—40 mrtvih, da so oboji stradali, 
da so italijanski oficirji ravnali z begi ko s psi, da je vsa hajka 
navadne bege toliko demoralizirala, da bi bilo.treba le še nekoliko 
takih »hajk« — in porabljene belogardistične tolpe bi razpadle; vse 
te momente upoštevajte pri svoji agitaciji med begi; razvijte ustno 
in pismeno agitacijo med begi v kar največjem obsegu; 

4) belogardistični »interni« demagogiji o »londonski pomoči« 
odgovarjajte tako, da razkrinkujete londonsko jugoslovansko vlado 

1 Izvirna kopija je v arhivu CKZKS v Ljubljani. 
2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 200, str. 249—253. 
3 Biti mora zaupniški. 
4 Ciklostiliran letak je v arhivu CK ZKS. 
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kot izdajalsko begunsko vlado, ki je odgovorna za vse zločine bra-
tomorilca Draže Mihailovića in ki ni prav nič reagirala na oktobrski 
poziv IOOF, naj javno obsodi belo gardo; na široko publicirajte 
dejstvo, da se. je zaradi Bihača in stališča moskovskega radia že 
pričel razkroj v londonski jugoslovanski vladi; Sava Kosanović (SDS) 
in bivši hrvaški ban Šubašić (HSS), ki imata ministrska položaja, sta 
se javno opredelila za partizane, to je začetek kraha londonske ju
goslovanske vlade, ki je kot celota izrazito izdajalska; pokažite 
ljudem perspektivo popolnega kraha te vlade,' ki pač ne bo mogla 
vzdržati bihaškega in moskovskega pritiska, delujočega po svoje 
tudi na britanska uradno vlado; begom razjasnjujte, da jim »vladna 
pomoč« pač pa ne bo mnogo koristila; 

5) prav je, da ste priredili vaške kmečke konference; s tem 
delom nadaljujte; razvijajte na kmečkih konferencah čim več kmeč
ke iniciative glede predlogov za kmečki program OF; kmetje morajo 
čutiti, da si sami ustvarjajo svoj program; sporočajte nam vse pred
loge, tudi take, ki jih ne smatrate za pravilne; nam je ves tak 
material potreben, če hočemo izdelati dober projekt za kmečki pro-. 
gram,, ki ga bomo predložili glavni kmečki konferenci; 

,6) pošljite nam svoje odgovore tudi na druga vprašanja naše 
okrožnice,5 na katero nam odgovarjate v svojem poročilu; 

7) dopise, poročila, odgovore itd. pošiljajte nam in našemu po-
verjeništvu za Notranjsko; tudi mi bomo pošiljali poverjeništvu 
kopijo vseh svojih pisem za Vas, 

Smrt fašizmu—svoboda narodu! 

Za IOOF: 
Peter Kalan1 6 

5 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 81, stran 60. 
6 Boris Kidrič.' 
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St. 9 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KARDELJA 
IZ DOLOMITOV DNE 3. JANUARJA .1943 ČLANICI POVERJE-
NISTVA CKKPS ZA LJUBLJANO LIDIJI SENTJURC Z NAVO

DILI ZA DELO1 

Draga Joža!2 3.1.1943 

Prejeli smo Tvoje pismo3 (zadnje), kjer nam poročaš p stanju 
v Ljubljani in. nam pošiljaš radio poročila. 

Zelo smo veseli, da nam pošiljaš Jurčka,4 toda tukaj ga še ni. 
Upam, da bo kmalu. Tudi denarja še nismo dobili, morda bo danes 
kaj. Pismo je prišlo samo, brez denarja/ 

Poročila za vaš tisk dobiš jutri, oziromai jutri jih bomo odposlali-
Kaj misliš glede našega predloga o tisku in agitpropu, o katerem 
smo Ti zadnjic pisali?3 Nujno potrebno bi bilo, da nam takoj pošljete 
Bogdana.6 Menim, da bo tu itak bolj koristil kot v sami Ljubljani, 
če je stvar z njim taka, kakor nam Ti poročaš. Mi smo začeli izda
jati »Ljudsko pravico«, organ KP Slovenije. Tekst Ti pošljemo v 
nekaj dneh, skupaj z navodili, kako je treba tiskati, oziroma raz
množevati na ciklostilu. Izhajala bo za zdaj štirinajstdnevno, kasneje 
morda tedensko in -bo popularen organ KPS za mase. Treba jo bo 
čim bolj širiti. 

V zvezi z našim zunanjepolitičnim delom in z Bihačem, je nam 
nujno potrebna karta slovenskega ozemlja, tj. nekako karta etno
grafskih meja slovenskega naroda. Nekaj ima že Ana7 (Koroška). 
Slično bi potrebovali tudi za Primorje. Cas je, da' imamo na karti 
narisano, kar bomo zahtevali pod pogojem, da bodo okoli nas ostale 
imperialistične države. Zato bi potrebovali pregled procenta, ki ga 
Slovenci v odrobhih pokrajinah sestavljajo v odnosu do Nemcev 
(Avstrijcev) in Italijanov. Pošljite nam ta material čim prej. Tisto 
kar ima Ana, nam takoj pošljite. Reci tudi. Peregrinu,8 naj se s 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od 
vlage močno poškodovan. - -

8 Lidija Sentjtirc. 
3 Verjetno je to pismo, katerega iz tega obdobja hrani arhiv CK 

ZKS; uničeno je od vlage, besedilo je popolnoma nečitljivo. 
4 Kratkovalovna radijska postaja z močjo 9 W, M jo je izdelal Ru

dolf Berce (podatek: inž. Jelka Tom-Lasič). 
5 Glej dok. št. 1. 
6 Boris. Ziherl. • ' 
7 Zdenka Kidrič. 
8 Lovro Kuhar — Prežihov Voranc-
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Korošci pobriga, da bomo čim prej imeli karto ozemlja, ki ga lahko 
zahtevamo pri eventualnih mirovnih pogajanjih. Pohitite! 

Pošiljajte nam dopise za »Ljudsko pravico«! — Bogdanu sem 
pred odhodom9 poslal krasno reportažo s Štajerskega za objavo 
v »SP« (Boj na Creti). Ne vidim, da bi objavil in tudi ne razumem, 
čemu ni objavil, ko je ta reportaža gotovo boljša od marsičesa dru
gega. Ce ne misli objaviti v prihodnjem »SP«, naj pošlje nam, pa 
bomo objavili v LP ali v »Partizanu«. Tu bo nemara še najbolje. 
Pošljite nam torej. Podpis je »Doktor Cedrik«.10 

Za VS potrebujemo material (vzorce). Pošljite nam vzorce ti
skanega materiala in zlasti vse Poročevalce vsaj od julija meseca 
dalje. Najprej vsakega po 1 izvod, kasneje več. Kako je s Titovim 
klišejem? Ce je narejen, čemu ga v 1 izvodu ne pošljejo tukajšnji 
tehnikp?] . . . " 

Kako je V Ljubljani? Recite Vlasti12 in Justinu,1 3 naj kaj pišeta. 
Pa tudi poverjeništvo IO bi se lahko malo razmigalo in poslalo po
ročilo IO. Razen Tvojih pisem, nismo dobili — nič! (če izvzamem 
2 Matevževi kratki pisemci izpred blokad). Mi smo Vam poslali cele
ga, teleta in masla! Ne spoštujete našega dogovora! Ce ne boste 
izpolnjevali svojih obvez, bomo jeli tudi mi izvajati —i »represalije« 
in bo potem konec dobrot. 

Glede radio vesti pa je tako: potrebovali bi podrobnejše stvari, 
preglede Moskve in Londona, komentarje itd., kakor je včasih po-, 
šiljal Bogdan. Vesti same pa mi dnevno itak dobivamo. Toliko smo 
si aparat organizirali. Zato se Ti ne trudi s pošiljanjem teh vesti, 
ampak pošlji samo tiste, kolikor boš nagnala ag[it] pr[op], da pobira 
komentarje itd. 

Tu imamo 2 imenitni »matildi«,14 kakšni si Ana že dolgo želi. 
Sporočite nam, kako naj jih pošljemo in kam. Vsa stvar je precej 
velika (zlasti 1, medtem ko je druga dolga okoli pol metra ali še 
manj in široka kakih 10 cm). 

V glavnem stvari pri nas dobro gredo, povsod. O porazu na 
Ključu ni niti govora in tudi tisti naš letak, ki ga »Slovenec« citira 
in v katerem se priznava »neki uspeh« b[eli] g[ardi], je velika ne
umnost. Napisali so ga naši Vrhničani, za kar smo jih mi še pred 
»Slovencem« pošteno ozmerjali, kajti res je to, da je b. g. hajka na 
Ključ velik poraz zanjo in za Italijane in velik naš uspeh. Kako je 
na Dolenjskem ne vemo, čakamo poročil. Zveze so zelo slabe. Kaže 
pa, da so naši zavzeli Žužemberk. 

8 Iz Ljubljane. 
10 Dr. Rudolf Obračune. 
11 Uničeno besedilo, nečitljivo 2 in pol vrstice. 
12 Mira Tomšič. 
13 Vladimir Krivic. 
14 Brzostrelki za potrebe VOS v Ljubljani. 
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Ana naj čim prej piše. Petrač 1 5 naj klišeje in podobne stvari 
čim bolj seli ven. Takoj nam naj javi, ali more priskrbeti kake ti-
gelne in črke za naše zunanje tiskarne. 

Ali se kaj sliši o kakih italijanskih pripravah na hajke? 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Tovariške prisrčne pozdrave vsem! 
Krištofi 

R S . . . 1 7 

Št. 10 

PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRAN
CA LESKOSKA DNE 3. JANUARJA 1943 ČLANU JPOLITBIROJA 

CK KPJ EDVARDU KARDELJU S POTI NA PRIMORSKO1 

Dragi Krištof!2 3. I. 43 

Sprejmite vsi prav tovariške pozdrave preko meje. Prišli smo 
prav dobro, zahvaljujoč dobrim vodnikom. Na javki, ki je bila do
govorjena, nismo dobili veze, šli smo sami naprej, ker sem dobil 
patruljor ki je. nesla literaturo na javko in ni dobila veze ter lite
raturo pri nekem kmetu na meji spravila. Jaz sem, kakor) sem opie-
nil, vzel to patruljo s seboj preko meje in vzel vso literaturo s seboj, 
ker bi drugače ležala kdo ve koliko časa, ker je bila veza doslej zelo 
slaba. Potovanje je zelo otežkočeno. Bele garde je polno postojank, 
mi tam niti nismo vedeli. Na vsem tem sektorju, ko smo pasirali, 
je nova postojanka že na Zažarju. Postojanke so sledeče: Zaplana, 
Petkovec, Rovte, Sv. Trije kralji, Št. Jošt, ligojna, Stara Vrhnika, 
Bevke, Log, Horjul. Kršlanar, Hotedršica, Planina pri Ziberšah. Ti 
banditi postavljajo zasede in kontrolirajo teren. Zveza s Primorsko 
bo precej otežkočena zaradi tega, ker je težko dobiti javko. Stik 
naše patrulje in primorske patrulje je lahko samo na prostem. Tam 
pa je nemogoče čakati enim in drugim. V hišah je to nemogoče, ker 
bega postavljajo zasede po hišah in ti prav lahko pride bega v hišo, 
kjer je naša javka in čaka naša patrulja. Zveza je pa mogoča zelo 

15 Milan Skerlavaj. 
16 Edvard Kardelj. 
17 Uničeno besedilo, nečitlflive tri vrstice. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom je v arhivu CK.ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
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dobra in tudi hitra in sigurna, samo morate jo urediti tako, kakor 
jo predlagam. V tej patrulji, ki je nosila literaturo so zelo dobri 
ljudje, ki odlično poznajo teren in. so fest fanti, zanesljivi in vestni. 
Ti tovariši morajo biti dobro opremljeni, dobre in nepremočljive 
čevlje, dobro obleko in toplo perilo, dobre nahrbtnike, in bele pele
rine, gamaše, ter dovolj hrane s seboj! na vsaki poti, ker pot je zelo 
naporna in nesigurna na naši strani, preko meje pa popolnoma si
gurna. Na tej poti smo imeli vsi dan in noč mokro v čevljih, snega 
dovolj in zameti, čevelj pa ni nobenemu držal. Tovariši so zelo dob
ro prenašali vse napore, nosili so zelo težko in po celem snegu. Jaz 
sem nfeverjetno premagoval vse in sem zelo lahko šel in nisem nič 
precenjeval svoje moči. Torej jaz sem iz teh ljudi, ki so šli z mano, 
organiziral dve patrulje, ki se obe vračata nazaj. Za -komandante 
seru določil za eno patrolo tovariša Karla1,3 ki je kandidat, doma iz 
Rovt, drugače ga ne poznam, ha poti je bil odličen, pozna zelo dobro 
teren na naši strani, preko meje je bil sedaj drugič in nas- je vodil 
po celem snegu in po temnem gozdu tako sigurno, da sem ga obču
doval. Za drugo patruljo pa tovariša Lojzeta4 ki je ravnotak kakor 
Kari, doma je čisto pri, meji iz Ziberš, je kmečki fant, ki pozna ves 
teren tu in tam, dober vodnik, on je čakal pri literaturi, ker patru
lje iz Primorske ni bilo, jo je šel sam iskat in smo ga tukaj našli. 
Za spremstvo si bosta pa sama dobila tovariše, ki jih najbolj poznata 
in, ki tudi teren dobro poznajo. Obe patrulji pa morata1 imeti vsaka 
svoj mitraljez, pripominjam da morata imeti mitraljez, ker lahko 
vsak čas pade v bega zasedo. Vzemi to za resno, če hočemo da bo 
zveza s Primorsko res funkcionirala. Ker je pot res dolga in napor- . 
na, morajo biti dve patrulji, da gre vsak teden druga. Patrulja mora 
iti do prve karavle preko meje, to je dobrih 5 ur čez mejo, to pa 
zato, ker ni nobena javka [na] naši strani sigurna in potem še čaka
n j e — v hišah ne moreš, na prostem pa ni mogoče dan ali dva. Ce 
gre pa patrulja skozi, lahko gre kjer hoče, ni vezana1 na pot in pre
hod in gre direktno v karavlo in se ni treba loviti po gozdovih s-
primorsko patruljo. Zato dve patrulji, vsak teden druga in skozi 
preko meje in veza bo dobra irt sigurna. Se enkrat za ljudi pa op
rema, kakor sem pisal, in oborožitev. 

Moji vtisi tukaj so zelo dobri. Tri ure preko meje smo se oglasili 
pri terenskemu ob 2. uri zjutraj, takoj so vstali in nam kuhali kavo, 
ki se nam je .prilegla, on nas je' vodil dalje k nekemu kmetu, kjer 
smo prespali ves dan in noč. Pri tem kmetu smo bili sprejeti res zelo 
dobro. Za zajtrk smo dobili žgance in zelje, za kosilo repo, golaž in 
krompir in to 19 ljudi, za večerjo zelje in žgance, kavo in mošta ko
likor smo hoteli. Ljudje so veseli, ko vidijoi partizana, ne bojijo se, 
kot pri nas blizu meje. Večer je potekel tako: Ženske so predle volno 

3 Karel Leskovec. 
4 Alojz Rupnik. 
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in pletle nogavice za partizane, mi smo pa peli res zelo lepo. Plačilo 
za hrano pa odklanjajo, pravijo, dokler bomo mi imeli, bodo naši 
fantje tudi imeli, saj oni tudi ne dobijo za svoje delo plačano. Ce je 
povsod tako, je res dobro. Kolikor sem videl dosedaj, terenske or
ganizacije dobro delajo in ljudje so disciplinirani in vestni v svojem 
delu, politično precej zreli, obsojajo bega in Mihailovića. 

4. I, 43 

Danes zjutraj smo prišli v 3. četo Tolminskega bataljona, šteje 
32 mož. Sami domačini, bivši vojaki, dobri partizani, borbenost in 
morala visoka.' Gredo na akcije, ravno sinoči so bili in so zaplenili 
eno brzostrelko. Oblečeni so dobro in hrano imajo tudi dobro. Polo
žaji so nezavzetni, mora priti najmanj 5000 Italijanov. Zadržal sem 
se samo eno uro, da sem uredil za zvezo. Drži kakor sem pisal spre
daj. Naše patrulje morajo skozi do prve karavle. S komandirji pa
trulj sem "se dogovoril. Ona! dva bosta prišla do Klenača5 in naj se 
Miha6 z njima dogovori. Opremo morajo dobiti, kakor sem pisal, ker 
drugače ne bodo mogli hoditi. Hrano jim je treba dati s seboj. 

Sprejmite vsi tovariške pozdrave. 

Smrt fašizmu—svoboda narodu! 
Luka7 

St. 11 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO 
LIDIJE SENTJURC DNE 3. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU 

KOMITEJU K̂ PS V DOLOMITE O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

[Dragi] Krištof!2 [3.] 1.1943 

Sedaj pa k stvari: Na vse strani ti ne bom odgovorila, ker 
se 1. moramo mi tu 6 tem pogovoriti. Prejeli smo pismo dat. 29.4 

5 Pravilno Kelnač, domače ime za Riharjevo kmetijo v Gaber j ah v 
Dolomitih, kjer so se pozimi in spomladi 1943 zadrževali člani vodstva 
narodnoosvobodilnega gibanja. 

6 Ing. Lojze Roječ. 
7 Franc Leskošek. 

1 Izvirnik napisan s črnilom jfe v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Doku
ment je od vlage močno poškodovan. 

2 Edvard Kardelj. 
3 Izpuščeno 32 vrstic besedila o osebnih zadevah. 
4 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 207, stran 275. 
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in tvoje včerajšnje 1.1.5 ter Petrovo s prilogo Jun. Ljublj.6 Sla bom 
še danes k Janku 7 in Gabru,8 da sama uredita poblokadno štev. 
tako, da bo proglas9 še v njej. Mislim, da še ne bo prepozno. Po
pravila bom samol številko 2.000.10 ker je očitno previsoka in napi
sala »nad 1.000 Ljublj[ančanov]«. Nekaj so jih že izpustili, nekatere 
predajo Italij. Julkinega gazdo11 npr. z obtožbo, da je skrival 
Aninega kolega12 in njegovo ženo; zasliševali so punčko1 3 celo uro, 
kaj, se ne ve. Baje so kazali tudi rieke slike. 2. Reorganizacijo smo 
tudi mi zastavili in večinoma tudi že izvršili v vašem smislu. Mi
slili smo predvsem tudi na najvažnejšo nalogo agit[acije] in 
prop[agande] in zato pristopamo k decentralizaciji razpečevalnega 
aparata, ki ga bomo organizirali zlasti tudi po liniji N Z . . . ,14 na 
tem sektorju15 vsaka načrtnost. Božo16, je dobro zastavil, a še malo 
izpeljal, zlasti pa je sedaj težko, ko so šli vsi delavnejši kadri. 
Jurček1 7 je za tok, verjetno bo Turk1 8 moral, zvišati jakost, ker je 
izgotovljen le za 12WT. Videli boste sami. Zakaj se ne lotite tudi 
Tomaža?19 Druga stvar pa je izvor elektr. energije, kar rabite zlasti 
za sprejemnike in verjetno v perspektivi tudi za odd[ajnike]'. Edina 
naprava, da lahko samo z mehansko energ. dobite električno, je 
agregat, ki ga vrtite z roko ali taogo ali motor, kar menda imate. 
En tak agregat je bil tu gotov, a; ga je konstruktor hotel še nekaj 
popraviti in se je z računi in- načrti vred usedel. Sedaj smo naredili 
(včeraj) načrt za takojšnjo izgradnjo novega in prenesli na leg[alno] 
delfavnico]. Treba je dati za to denar, pa četudi nekaj riskiramo 
(2—3000 lir). Ce bi vedela to že preje, bi seveda že preje pristopili 
k temu. A je hudič, če se človek na to ne razume, sedaj bom pa 

5 Glej dok. št. 1. 
6 Boris Kidrič. Glej dok. št. 3; pismo verjetno ni ohranjeno. 
7 Boris Ziherl-Bogdan. 
8 Milan Skerlavaj. 
9 Misli razglas Junaški Ljubljani. Glej dok. št. 3. 

10 Misli število aretiranih v belogardističnih racijah decembra 1942. 
i1 Dr. Miha Kambič. . " 
12 Dr. Vito Kraigher in dr. Emica Kraigher. 
1S Marjetka Kraigher, hčerka Lidije Sentjurc, rojena leta 1940, je 

bila ilegalček pri dr. Mihi Kambiču. 
14 Uničeno besedilo, nečitljivih 19 vrst. 
15 Misli radijski sektor. 
16 Branko Ivanuš. 
17 Kratkovalovna radijska oddajna postaja, ki jo je izdelal Rudolf 

Berce, absolvent elektrotehnike konec leta 1942 in jo decembra 1942 
prenesel Branko Ivanuš-Božo iz Ljubljane v Polhograjske Dolomite. 
(Podatek inž. Jelke Tom-Lasič.) To postajo je sprejel v Dolomitih Rudi 
Jančar. Marca 1943 po italijanski ofenzivi v Dolomite je Silvo Hrast-
Dži-dži odšel s to postajo na Primorsko (podatek Rudija Jančarja). 

1 8 Rudi Jančar. 
18 Kratkovalovna radijska oddajna postaja z močjo 15 W, ki jo je 

spomladi 1942 izdelal Rado Luznar, študent elektrotehnike, konstruktor 
radijske oddajne postaje Kričač (podatek ing. Jelke Tom-Lasič). 
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že kmalu mali ing. Agregat je potreben zlasti tudi za sprejemnik, 
ker tudi tvoj Jpredlog automat, sprejemnika vsebuje to, ker imajo 
autom[atični] sprejemniki poleg akumulatorjev še vibratorje, ali pa 
posebne diname, ki jih tli rabijo tudi za agregfate a jih] ni nikjer 
dobiti, zato je treba pač zgraditi, kot to delajo, še jbn kolektor in 
pustiti za potrebno napetost. Tako nekako. Tu so sedaj načrt in 
perspekt[ive] za 2 agreg[ata], eden na nožni pogon za odd[ajnik] in 
drugi manjši na ročni pog[on] za sprejemnik. Tega se bomo držali. 
Vse drugo pa naj naroča Turk točno in načrtno. Zato mi tudi ni 
jasno, kako mislite uporabiti Bogdana. Ce ni sprejfemnika] na tok, 
boste še nekaj časa odvisni od Ljublj. oz. javite, kako stojite! To 
pa sigurno, da vam ne pišem v bodoče nepotrebne spominske vesti 
s 100 % zemljepisnim analfabetizmom, tudi s perspektivo: bolje nekaj 
kot nič. Zavzeli so včeraj Veliki Luki in nova naselja južno [od] 
Stal[ingrada] ter pri Nalčiku — vsa Ljublj. govori, da je preds. 
vlade Gavrilovič. Krek in Snoj šla v Ameriko — »uradno«, to je 
iz zanesljivega vira, [pa] še ni nič. Ce imaj Janko kaj, bom zvečer 
dodala. Trudim se tudi, da bi ta sektor ojačili, a se je težko zanesti, 
ker si naenkrat v JBP in sama vem, da številke enostavno.. .20 čas. 
Zato takoj javite, če je taka možnost, da bi bil Janko pri sprejem
niku na elektr. tok. V nasprotnem slučaju mislim, da je treba njegov 
odhod odložiti na čas, ko bo nekaj takega zasigurano. V obratnem 
slučaju bomo .. .2 1 

Glede legitimacfij] smo precej na tleh. Imamo sicer nove for-
mularje ... ^.a. sedaj kot veste,; uvajajo nov ciklus legitimacij.. .2i 

vse prilično problematično radi kontrole bega. [Potrebnih] dokfumen-
tov] trenutno za novo situacijo nimamo. Bomo pa jasno vrtali v 
tej smeri. Kako je konkretno s tvojimi, pa trenutno ne vem. Pred 
nekaj dnevi še ni bilo nič. 

Tudi vprašanje Ladija24 ni rešeno. Sedaj se spravlja C.25 spet 
na tisti konec26 in ima to kot glavno nalogo. Je pa neverjeten 
fantast in ga sploh ni mogoče ukrotiti v pameten tir. Tudi na no
vem delu (pt.),27 sedaj ko ni Andreja,28 bo bolj težava z njim. 

2 0 Uničeno besedilo, nečitljivi približno dve besedi. 
21 Nečitljivih 13 vrstic rokopisa. 
22. Dve besedi nečitljivi. 
23 Dve besedi nečitljivi. 
24 Janek Šutiie, ki ga je E. Kardelj poslal v Zagreb, kjer naj bi pri 

Josipu Kopiniču Valdesu prevzel šifro za samostojno vzpostavitev radij
ske zveze s Komintemo (podatek E. Kardelj). 

25 Černivc-Franjo Cucek. 
26 Misli Zagreb. 
27 Pirotehnika — sektor centralne tehnike za izdelovanje razstreliva 

in orožja. 
28 Ciril Lukman vodja ilegalnih delavnic pri Centralni tehniki KPS, 

aretiran 22. decembra 1942 ob padcu ilegalne tiskarne »Truga«. Zaprt v 
sodnijskih zaporih v Ljubjani. 
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. O zadevah fronte mi je obljubila, da bo poročala Vlasta,29. ki 
pa pravi (pametno!), da noče pisati kar v tri dni in zato do sedaj 
ni pisala. Upam pa, da bo v kratkem poslala izčrpnejše poročilo. 

Vsem iskrene tov, pozdrave, sf. — sn. 
Joža3* 

P. s. Od vsega konferiranja pri Janku ne morem poslati nič 
bistvenega. Kopijo SP pošljem jutri, hodi nekje okrog. On o [spre
membi] vlade ni nič slišal, pa mu je nekdo javil, da [je] ostalo 
vse isto, samo manj jih je. Izpadli so menda: Snoj, Ninčič, Jevtič, 
Kosanović (?). Ce je tako, bo treba temeljito.. .M riti. V včerajšnji 
kairski oddaji je bila formulacija: »borci oko Draže Mih[ailovića] i 
ostali rodoljubi« — Torej še povsem nejasno. Pošiljam pa Ehren-
burgovo »Novo leto«32 — Ali ni odlično? Delo33 je predvidoma tudi 
pri nas izšlo včeraj. Jaz ga še~ nimam. Cim bo, pošljem. 

Tovariške pozdrave 
Joža 

St. 12 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO 
DNE 3. JANUARJA 1943 VSEM OKROŽNIM ODBOROM OF NA 
PRIMORSKEM O POŽIVITVI AGITACIJSKEGA IN PROPA

GANDNEGA DELA MED MNOŽICAMI1 

POKRAJINSKI ODBOR OF 
ZA PRIMORSKO 

Na položaju, 3.1. 1943 . 

VSEM OKROŽNIM ODBOROM OF NA PRIMORSKEM 

Velika ofenziva Rdeče Ammade in njeni uspehi, kakor tudi 
uspehi angleškega in ameriškega orožja.v severni Afriki, nam da-

29 Mira Tomšič. 
30 Lidija Sen t j ure. 
31 Nekaj črk nečitljivih. 
52 Misli sestavek Ilije Ehrenburga, Srečno novo leto!, ki so ga obja

vili v Ljudski pravici, VII, 1943, štev. 1. 
33 Misli Delo, organ Centralnega odbora komunistične partije Slove

nije, november 1942, štev. 5. 
34 Izpuščamo štiri vrstice besedila o osebnih zadevah. 
1 Kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 540. 
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jejo nove možnosti za aktivizacijo ljudskih množic v narodnem 
osvobodilnem gibanju. Te možnosti moramo do skrajnosti izkori
stiti, tako v agitacij skem, kakor v propagandističnem pogledu. Zato 
naročamo vsem okrožnim odborom: 

1. Razviti je treba živahno agitacijo za OF in v njej izkoristiti 
za agitacijo uspehe zavezniških vojsk. Zato je treba sklicevati se
stanke in mitinge ter razširjati naš in izdajati svoj tisk (letake, 
listke itd.). 

2. Skrbeti je treba za naglo razširjanje vesti z bojišč: zato je 
treba določiti tovariša, ki mora redno poslušati zavezniške radij
ske oddaje in oddajo Svobodne Jugoslavije (RSJ), najvažnejše vesti 
zapisovati in prepisovati ter razširjati med mase in po organizacijah. 

3. Razpolože;nja, ki ga ustvarjajo uspehi na frontah je treba 
izkoristiti za še večjo izolacijo bele garde, dokazujoč, da je samo OF 
zaveznica zavezniškega tabora Sovjetske zveze, Anglije in Amerike 
in je ta tabor z oboroženo akcijo partizanov in zaščitrdkov podpi
rala, medtem ko je bela garda najprej to podporo zavirala z agitacijo 
za čakanje, potem pa z orožjem nastopila na stran fašistov. 

4. Velika ofenziva zaveznikov približuje zmago nad fašizmom, 
zlasti pa jo bo pospešila, če se bo iz nje razvila druga fronta v Ev
ropi, zato je treba še nadalje poudarjati našo zahtevo, da se Angleži 
in Amerikanci izkrcajo v\ Evropi. 

5. Zavezniška ofenziva nam nudi možnost in nalaga dolžnost, 
da zvišamo našo vojaško aktivnost. Glede aktivizacije partizanskih 
čet je Stab Soškega odreda ukrenil potrebno. Naloga terenskih or
ganizacij pa je, da podprejo te ukrepei v dveh pogledih: 

a) rekrutacija v partizane, še vedno odhajajo fantje v italijan
sko vojsko oziroma se z dopustov vračajo vanjo, v glavnem iz stra
hu pred represalijami nad rodbinami; zato je treba osredotočiti naše 
napore za dosego skupnih odhodov v partizane (odhajanje večjih 
skupin naenkrat), kjer dovoljuje organizacijska povezanost, naj se 
organizirajo istočasni- odhodi za cele občine ali rajone; posebnoi paž
njo je treba posvetiti 24 in 25 letniku, ki ga bodo Italijani s kve-
sturo pobrali, če jih ne prehitimo; sklicevati je treba posebne se
stanke teh letnikov; 

b)'pospešiti je treba izgradnjo Narodne zaščite in jo aktivizirati; 
več vaških vodov NZ je treba združevati v čete in jim postavljati 
četne komandirje in komisarje. Ta četna vodstva naj takoj pristo
pijo k izvajanju poskusnih mobilizacij; poskusne mobilizacije se iz
vajajo tako, da se skličejoi vsi člani NZ z orožjem ali brez orožja, če 
ga nimajo, ob določeni večerni uri na določen kraj, kjer jim četni 
komandir ali komisar naslovi nagovor o nalogah; to delo naj kon
trolirajo bataljonski komandanti in komisarji, ki naj jim bodo pod
rejene 3 do 4 čete; to" pomeni, da naj ima ysiak rajon ali dva manjša 
rajona svojega bataljonskega komandanta in komisarja NZ; komi
sarji NZ naj bodo dobro preizkušeni pristaši OF. V vrstah NZ naj 
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se vršijo priprave za izvrševanje pionirskih in sabotažnih akcij, s 
katerimi bo morala NZ. podpreti partizansko ofenzivo, ki se pri
pravlja (rušenje cest, mostov, telefonskih linij itd.). 

6. Za boljšo koordinacijo dela je treba izboljšati zvezo med 
okrožji in pokrajinskim odborom; stremeti je treba za tem, da bi 
imeli v vse smeri dvojno zvezo: partizansko in civilno (patruljne, 
kurirje). 

7; Da bi mogel pokrajinski odbor naglo ukrepati, kar je v da
našnjem času nujno potrebno, ga je treba o dogodkih v okrožju 
redno tedensko obveščati. 

•8. Da se izboljša centralni tisk (»Primorski Poročevalec«) je 
treba vanj dopisovati in organizirati dopisovanje terenskih aktivi
stov. 

9. O dogodkih na bojiščih je treba obveščati tudi italijansko vo
jaštvo, da ga tako demoraliziramo;.zato je treba tipkati ali drugače 
razmnoževati zavezniška vojna poročila v italijanščini in jih razšir
jati, med vojsko. 

Za pokrajinski odbor OF za Primorsko: Primož Tratnik2 1. r. 
' Jurij Ntiškin* 1. r. 

. . Matevž Vovk4 1. r. 

St. 13 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO 
DNE 3. JANUARJA 1943 VSEM OKROŽNIM ODBOROM NA PRI

MORSKEM O SKLICU KMEČKIH KONFERENC1 

Pokrajinski odbor OF 
za Primorsko 

Vsem okrožnim odborom OF na Primorskem 

Pokrajinski odbor OF za Primorsko namerava sklicati kmečko 
konferenco OF.2 Ta konferenca naj določi kmečki program OF za 
Primorsko, to se pravi, tiste kmečke zahteve, ki naj jih v OF ta
koj po zmagi nad! okupatorji uresniči. 

Kot priprava na to konferenco naj se takoj skličejo okrožne 
kmečke konference, kamor naj se povabijo zavedni slovenski kmet-

8 Dr. Aleš Bebler. 
3 Dr. France Škerl. 
4 Anton Velušček. 
1 Kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 540: 
2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 84, stran 62. 
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je, zlasti pa srednji in mali, tako da bo konferenca izražala težnje 
osnovnih kmečkih množic. Delegati naj se volijo na kmečkih sestan
kih. Stremeti je za tem, da bodo voljeni tudi taki kmetje, ki še niso 
aktivisti OF pa uživajo ugled. Na okrožnih konferencah naj se 
razpravlja o najbolj perečih zahtevah narodnoosvobodilnega in de
mokratičnega značaja kakor so: razlastitev tujih veleposestev (ki je 
po odloku IOOF pravno že izvršena),3 izgon tujih kolonov, odstra
nitev posledic fašističnega gospodarskega. pritiska itd. 

Sklepi okrožnih konferenc naj se formulirajo v pismeni obliki. 
Ta dokument naj se pošlje Pokrajinskemu odboru OF. Konference 
naj izvolijo delegata za pokrajinsko kmečko konferenco. 

Okrožne kmečke konference se morajo vršiti najkasneje do 
konca januarja. 

Na položaju, 3. januarja 1943 
Za pokrajinski odbor OF: 

Primož Tratnik* 1. r. 
Jurij Nuškin5 1. r. 
Matevž Vbvk61. r. 

St. 14 

OKROŽNICA OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 4. 
JANUARJA 1943 VSEM ORGANIZACIJAM IN AKTIVISTOM OF 
O ZBIRANJU PODATKOV O OKUPATORSKIH IN BELOGARDI-
STICNIH NASILJIH IN KRIVCIH TER O POŠILJANJU DOPISOV 

ZA SLOVENSKEGA POROČEVALCA1 

Okrožni odbor OF 
za Cerkniško okrožje 

Na položaju, 4.1. 1943 

VSEM ORGANIZACIJAM IN AKTIVISTOM OF 

Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda zbira po
datke o okupatorskih ter belogardističnih nasiljih in o krivcih.2 

3 Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 540, stran 316. 
4 Dr. Aleš Bebler. 
5 Dr. Franc Skerl. 
* Anton Velušček. 
1 Kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 714. 
2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 159, stran 168. 
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Vse organizacije kakor tudi aktivisti OF morajo stremeti za 
tem, da bo dobil izvršni odbor čim točnejše podatke iz vseh slo-

.venskih krajev. V ta namen je potrebno določiti v vsakem odboru 
in forumu, OF po enega tovariša,, kateri bo organiziral zbiranje po
datkov. V krajih kjer ni forumov OF in delo za OF sloni samo na 
posameznih zaupnikih aktivistih, naj isti opravijo navedeno delo. 
Podatke je treba pošiljati sproti Izvršnemu odboru, hkrati pa so 
tovariši, ki bodo določeni za ta posel, dolžni, da sami vodijo točen 
pregled o nasiljih in krivcih na področju svojega kraja. 

Oikrožni odbor je sprejel od Izvršnega odbora dopis sledeče 
vsebine:3 I. O. 

IOOF stremi za tem, da da »Slovenskemu poročevalcu« kot os
rednjemu vestniku Osvobodilne fronte dnevno perečo vsebino. V ta 
namen je potrebno, da pošiljajo vse organizacije in aktivisti OF 
čim več dopisov, ki naj obravnavajo osvobodilno borbo v njihovem 
kraju. Dopisi naj zlasti- odgovarjajo lažem, ki jih širi oficialno belo-
gardistično časopisje in naj navajajo točne podatke o belogardistič-
nem ter okupatorskem nasilju. Dopisi morajo biti glede na omejen 
prostor kratki in jedrnati. Pisani naj bodo tako, da zbujajo mržnjo 
proti okupatorjem ter belogardističnim izdajalcem in spodbujajo k 
osvobodilni borbi. , 

Vse dopise za »Slovenskega poročevalca« je treba poslati na
ravnost na Izvršni odbor. 

Naroča vsem organizacijam OF naj v ta namen aktivirajo za to 
sposobne ljudi. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Okrožni odbor OF 
Cerkniškega okrožja: 

Viko Bobnar 41. r. 
, Krištof Novšak5 1. n 

Andrej Lapa j ha6 1. r. 

3 Okrožnica z dne 12. decembra 1942 je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 432. 

4 Ludvik Lovko. 
5 Jože Koščak. 
6 Andrej Janežič. 
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St. 15 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KARDELJA 
IZ DOLOMITOV DNE 5. JANUARJA 1943 ČLANICI POVERJE-
NISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI SENTJURC Z NAVO

DIO ZA DELO1 

Draga Joža!2 5. I. 1943 

- Odgovarjam na konkretna vprašanja, ki jih postavljaš v svojem 
pismu z dne 3.1. 1943.3 

1. Prav je, da sedaj po blokadah forsirate čim več literature za 
Ljubljano. Naš proglas junaški Ljubljani4 dajte v SP, a eventualno 
ga tudi tiskajte na majhnih letačkih (če seveda obstoje tehnične 
možnosti). V prihodnjih dneh Vam bomo poslali celo vrsto tekstov, 
ki jih je treba tudi za Ljubljano razmnožiti in sicer; 1. Ljudska pra
vica, masovni organ KPS — 2. Slovenski partizan — januarska šte
vilka, ki bo zelo zanimiva v vsakem, oziru — 3. Proglas IOOF v 
zvezi s krizo londonske vlade — 4. Moja brošurića o vlogi KPS v 
sedanji borbi. — Podvzemite vse mere, da boste to čimprej lahko 
tiskali za samo Ljubljano (na ciklostil seveda). 

2. Prav je, da ste pričeli z decentralizacijo razpečevalnega apa
rata. Popolen nesmisel je bil, da je vse to ležalo na naši partijski 
organizaciji. Pritisnite na vse organizacije OF, da prevzamejo del 
na svoja pleča. In ne pozabiti na specialni sektor, o katerem smo že 
govorili, tj. razpečevanje po spisku. . 

3. Aktivizirajte čim bolj in postopno NZ. Kako se je Pepe5 ob-
nesel? V tej zvezi: ali je mogoče v Ljubljani pričeti z obsežnejšo 
mobilizacijo, za partizane? Ali imate kanale, po katerih bi lahko na 
novo mobilizirane odpremljali v partizane? Ustvarite v ta namen 
poseben aparat, ki naj sprejme nase nabor, pošiljajte zdrave ljudi, 
politično krepke, odnosno zanesljive. Pošiljajte pa čim več. Naše 
brigade so imele v zadnjem času take uspehe, da imajo nekatere 
žje rezervno orožje, tj. da je priliv orožja močnejši od mobilizacije. 
Pojdite torej krepko na delo! Pobrigajte se istočasno tudi za razne 
strokovne kadre, zlasti zdravnike, medicince, bolničarje in bolni
čarke (resne ženske, ne kake gospodične), veterinarje, zobotehnike 
itd. Razvijte masovno kampanjo za vstopanje v partizane. -

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od 
vlage močno poškodovan. 

2 Lidija Šentjurc. 
3 Glej dok. št. 11. 
4 Glej dok. št. 3. 
5 Franc Stadler, narodni heroj. 
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4. Našo VOS je treba skupaj [z] NZ pripravljati na to, da bo 
na spomlad v sami Ljubljani treba pričeti s partizanskimi akcija
mi v pravem pomenu besede. Poslali Vam bomo 2 »šnelfajerci« ta
koj, kakor hitro najdemo pot za uvoz v mesto, tretjo pa čez kak 
mesec dni. Opozori Marjeto,6 naj zbirajo municijo, ker je mi mnogo 
nimamo. V cilju teh akcij naj se okrog najboljših vosovcev formirajo 
male grupe, ki bodo znale potem operirati z avtomatičnim orožjem 
po ljubljanskih ulicah. Naj tudi tehnično pripravijo, da bodo borci 
potem imeli možnosti umika in skrivanja. Poudarjam, da je »šnel-
fajerc« mogoče dobiti precej, le municije nimamo. Ce se torej v 
Ljubljani da dobiti (pravijo, da se da), potem bi Vas lahko dobro 
oborožili. A za ulične borbe ni nobeno orožje pripravnejše od teh 
»šnelfajerc«, medtem ko je za partizane to preslabo orožje. Sporoči 
Ani, da nestrpno čakamo naj njeno poročilo, ker ji bomo v zvezi s 
tem dali še neke posebne naloge, ki smo jih dobili od VS. Čemu se 
nič ne oglasi? Pošilja naj redna poročila, ker bodo poslej šla v enem 
izvodu tudi v Vrhovni štab. 

5. Kako je z Dr.?7 Nam je zveza s Quintom3 nujno potrebna. 
Delajte na tem, da jo čim prej najidete, če je doma. Sporočite nam 
njeno adreso, potem pošljemo k njej našega človeka. Naše zveze s 
Primorjem so sedaj zelo tesne in redne. Ce nisi pisma,9 ki sem Ti ga 
zadnjič za Q[uinta] poslal, že oddala, potem ga ne oddaj, keii so se 
stvari med tem že tako spremenile, da je treba postaviti neke kon
kretnejše predloge v zvezi s Primorjem. Naši so se tam že povezali 
z izoliranimi grupami KPI v Trstu in še nekih mestih in te grupe bo 
treba predati Q[uintu]. Sporoči, kakšni so vaši izgledi. Kako je z 
Aninim direktorjem?10 Morda bi se po tisti liniji že lahko.kaj izve-

6 Zdenka Kidrič-Ana. 
7 Draga Tavčar-Ana, rojena 1914 v Dutovljah na Krasu. Absol

ventka filozofske fakultete v Ljubljani, sprejeta v KPS februarja 1940, 
bila je članica partijskega biroja na univerzi. Od julija 1940 do aretacije 
3. aprila 1943 je bila kurirka med CK KPS in vodstvom KP Italije. 

Ob kapitulaciji Italije je bila spuščena iz zapora, nato do decembra 
1943 tajnica ZSM v Dutovljah, potem do maja 1944 članica OK KPS za 
Trst, od maja do avgusta 1944 je bila članica pokrajinske izpostave ONZ 
za Severno Primorsko in kasneje za Slovensko primorje. Padla je v veliki 
nemški ofenzivi 1. aprila 1945 na Vogalcah nad Vojsldm skupaj z na
rodnim herojem Maksom Percem. (Življenjepisi v arhivu CK ZKS.) 

8 Umberto Massola, predstavnik KP Italije, od leta 1940 do konca 
1941 je bil v Ljubljani, nato pa je s pomočjo CK KP Slovenije odšel v 
Italijo. Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 17, op. 20 in 22, stran 63; Metod 
Mikuž, Boji komunistične partije Jugoslavije za zahodne meje (od 1941 
do 1945). Zgodovinski časopis XII—XIII, 1958—59, stran 7 si.; II comu-
nismo italiano nella seconda guerra mondiale. Dokumenti. Uvod napisal 
Giorgio Amendola, Rim 1963, in oceno Ivo Juvančič v Prispevkih V., 
1965, str. 289—291. 

9 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 160, stran 169. 
10 Dr. Franček Kos. 
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delo o Italiji? Nam je sedaj to nujno potrebno, ker bomo najbrže 
kmalu, vzpostavili Jurčka1 1 in bo treba potem javljati. 

6. Jurček je v redu prišel k nam. Zdi se mi, da bi se to pot 
dalo še izkoristiti. Morda tudi za Anine »matilde«?12 Vprašaj Gab
ra1 3 in njegove, kaj mislijo. Morda imajo kake druge predloge? Gle
de delavnice pa naj velja,'kar sem Ti zadnjič pisal.14 Obdržite vsaj 
toliko, da bodo delali posamezne dele. O vsem ostalem se bodo pa 
sproti pomenili. — Naše brigade močno sprašujejo za kake male 
prenosne sprejemnike. Ali bi se tol ne dalo dobiti? Ni nujno, da so 
na baterije. V glavnem so zdaj naše pozicije v Sloveniji take, da 
povsod lahko najdejo možnost poslušanja na elektriko. Gre samo 
zato, da so majhni, da se sliši Moskva (samo za London ne potre
bujemo) in da se pri prenašanju ne kvarijo. Prav tako je povsod 
velika potreba po prenosnih pisalnih strojih — čim manjših. Po
skušajte v tem pogledu napraviti čim več in čim hitreje. 

7. Veliko pomanjkanje se povsod čuti na sanitetnem materialu 
finstrumentih], na ovojih itd. Predlog našega sanitetnega referen
t a . . .1 5 naj bi za vsakega partizana napravili [prvi zavoj].. .1 6 

Pritisnite na zdravnike in bolnice, kolikor se največ da. Na
pravite eventualno tudi masovno kampanjo pri prebivalstvu, naj 
dela take zavojčke (pri čemer pazite, da vam česa ne podtaknejo 
— prekontrolirajte!) Organizirajte tudi nadrobno zbiranje ostalega 
sanitetnega materiala. 

8. Partizani poročajo, da je roba, ki je prišla z vagonom na 
Dolenjsko bila pretežno popolnoma neuporabna. Večina čevljev, 
da je bila popolnoma zanič. Pazite prihodnjič na to, kaj se pošlje 
ven. Organizirajte nekako kontrolo, ker nima smisla, da na tran
sportu toliko riskiramo za — neuporabne cunje. Vsepovsod pa 
manjka v tehnikah papirja. Tak je položaj, da utegnemo v krat
kem ostati popolnoma brez možnosti izdajanja literature v nekoliko 
večjem obsegu. A istočasno teren nima nikoli dovolj literature. Po
skušajte te stvari kako organizirati. S terena nam javljajo (in Miha17 

to potrjuje), da bi lahko pošiljali v Ljubljano mnogo več ljudi po 
material, kakor doslej, če bi Ljubljana dala javke. Lahko bi se or
ganiziralo prihajanje tudi iz bolj oddaljenih točk. V vseh stvareh 
se naj Gaber obrača na Miho, ki bo poslej vršil posel našega cen
tralnega tehnika in ki bo z Gabrom uskladil delo v enotni smeri. 

11 Kratkovalovna radijska oddajna postaja. 
12 Misli brzostrelke za potrebe VOS v Ljubljani. 
1 3 Milan Škerlavaj. 
14 Glej dok. št. 1. 
15 Uničeno besedilo, manjka približno 17 črk. 
16 Uničeno besedilo, manjkajo 3 vrstice. 
17 Ing. Lojze Roječ. 
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9. Glede Bogdana:18 mi tu imamo možnost poslušanja na elekt
riko in tudi poslušamo. Organizirali smo že svoj aparat za, posluša
nje. Toda manjka nam nekoga, ki bi znal te stvari politično obde
lovati in pisati ter komentirati. Mi sami nimamo časa. V zvezi z 
našim načrtom za izdajanje literature pa še celo potrebujemo ta
kega človeka kot je Bogdan. Zato bi bilo vseeno potrebno, da pride 
čim prej sem. Isto velja glede stenografa. Pri tem samo glejte, da 
bo to človek, ki bo dovolj krepak za partizanske razmere. 

10. Glede Gabra velja, kar pišeš. Tudi mi mislimo, da bo on 
v Lj. lahko največ koristil. No, glejte, da ne bo padel, kajti zdi se 
mi da so stvari okoli njega že precej zapletene. 

1. Reci Vlasti,19 naj nam kaj piše. Saj ne gre za to, da piše 
»tja v 3 dni«. Tega sploh ne razumem. Zdaj je vendar jaslno, da smo 
tu, saj ste že dobili od nas nekoliko pisem. Prilagam za Vlasto osteb-
no pismo, ki smo ga dobili z Gorenjskega. 

12. Pritisnite na vsak način, da pride čim prej nazaj Ladi'.20 Naj 
gre preko partizanov. Saj to menda ni tako težko. Naj gre Črnivec21 

čim prej do njega in naj ga nekako pripelje domov. 

Kar se poročil tiče, moram še en dan odložiti. Dali smo, da štab 
izdela poročila in ga še nismo dobili. Jutri pa prav gotovo. Mimo
grede vam samo na kratko lahko povem. Izvršena je reorganizacija 
vojske i. s. so v Ljfubljanski] pokrfajini] vse štiri brigade skoraj 
podvojene v številu, a odredi so postali čisto majhni, z omejenimi 
nalogami. Prihod tovarišev z juga22 je veliko pomagal. Vsa vojska 
je prišla v ofenzivo in sicer so zlasti na Dolenjskem dosegli velike us
pehe. V Ajdovcu je bilo uničenih in ujetih okoli 70 belogardistov 
in zaplenjeno orožje. Borba je bila izredno huda. Potem so naši 
odbili z velikimi žrtvami za sovražnika 2500 Italijanov in bege ter 
ohranili položaje. Ajdovec je še vedno naš. Potem so izvršili napad 
na Žužemberk, trg šam zavzeli, zavzeli tudi belogardistično posto
janko, ali se je ostanek bege skril k Italijanom v stavbo sodišča, 
ki je izredno močna in je naši niso mogli zavzeti. — Na drugi stra
ni so zavzeli naši izredno utrjen Dob, likvidirali posadko 25 fašis
tov in nekaj belogardistov, zaplenili orožje. Napravili so celo vrsto 
rušenj na železnici. Zdaj so zavzeli belogardistično postojanko Mišji 
dol in prodirajo proti Polici. Partizani se drže neverjetno hrabro 
in belogardistične postojanke padajo druga za drugo. Pokazalo se 
je, da naši lahko zavzamejo utrjene postojanke s svojimi! lastnimi 
silami. Vse te borbe je v glavnem vodila Gubčeva brigada, z dvema 

& Boris .ZiherL 
19 Mira Tomšič. 
20 Janek Šubic, iz Zagreba, gl. dok. št. 11, op. 24. 
21 Franjo Čuček. 
2 2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 207, stran 275. 
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bataljonoma Tomšičeve brigade. Cankarjeva brigada pa je bila v 
borbah na Hrvaškem in tam skupaj z eno hrvaško brigado dosegla 
znatne uspehe. Vse tri brigade so sq precej oborožile, tako da smo 
sedaj na najboljši poti, da se odlično oborožimo. 

Težje je s Sercerjevo brigado, ki je napravila nekaj napadov 
na utrjene postojanke, pa izgleda, da — največ zaradi pomanjklji
vega vodstva — ni uspela doseči nobene popolne zmage, pač pa 
nekoliko manjših uspehov. — Bistveno se menja položaj na Go
renjskem, kjer je vzpostavljenih že čez 120 odborov. OF in pričenja 
mobilizacija. Razpoloženje je! izredno dobro in smo na pragu sploš
nega poleta. Podobno je na Štajerskem, kjer sta se formirali 2 bri
gadi,23 ki sta dosegli že precejšnje uspehe. Tudi tam se pojavljajo 
elementi precejšnjega poleta. Prav tako na Primorskem. Skratka: 
še nikoli nismo tako odlično stali kot sedaj. Gre za to, da železo 
Ivroče kuješ]. Mobilizirajte tudi vi! Jutri več o teh stvareh. 

Tovariške pozdrave vsem 

Krištof24 

St. 16 

PISMO,ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KARDELJA 
IZ DOLOMITOV DNE 5. JANUARJA 1943 GLAVNEMU VOJAŠ

KEMU INTENDANTU V LJUBLJANI TONETU TOMANU1 

Dragi Savo!2 ' 5. I. 1943 

Dobili smo Tvoje pismo z dne 3. I.3 kakor tudi prilogo, dopis 
z Gorenjskega. Kar se tiče samega tega dopisa, bi Ti danes odgo
voril samo na kratko, kajti še nisem o tem nič govoril z Miho4 in 
in drugimi. Toda — iavtorja5 mi zelo dobro poznamo in smo že čuli 
o stvareh, ki jih predlaga. Naše mnenje je, da je Lenart0 napravil 
zelo nerodno napako, da se je z njim spuščal v take vrste dogovo-

23 Brigade so le nameravali formirati, ustanovili pa so kamniško-
savinjski odred. (Glej M. Stiplovšek, Slandrova brigada, Maribor 1971, 
stran 24. si. 

24 Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Tone Toman. 
3 Pismo Toneta Tomana Borisu Kidriču in Edvardu Kardelju je v 

arhivu ĆK ZKS v Ljubljani. Priloge verjetno niso ohranjene. 
4 Dr. Marjan Brecelj. . k 

5 Ivan Miklavc. 
6 Jože Sluga. 
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rov — kolikor se je zares spuščal. Mi smo mu v tem smislu že pisali/ 
Avtor pisma je namreč precej nesoliden element in špekulant. Nje
govo pismo je odraz poleta, ki sle sedaj pričenja na Gorenjskem. Mi 
smo že podvzeli, da se tam vzpostavi PO OF, seveda na tak način, 
kakor vsepovsod, ne da bi šli in se ravnali po raznih špekulantskih 
ambicijah posameznikov. Če je avtor pošten človek, bo našel svoije 
mesto, tudi brez njegovega neprestanega vsiljevanja. 

Da je padel Nikolaj,7 smo slišali. Bojim se resno zanj. Ti se 
gotovo spominjaš, kaj smo govorili z njim ob našem zadnjem se
stanku. Ni bilo pametna z njegove strani, da se ni držal vsaj v neki 
meri naših nasvetov. 

Potrudite se, da boste čimprej likvidirali tudi organizacijske 
ostanke posledic belogardističnih racij. Po mojem mnenju se sedaj 
za vas odpira razdobje velikega poleta. Prihodnje dni vam bomo 
poslali izčrpnejše poročilo o položaju zunaj, iz katerega boste videli-
da smo vstopili v povsem novo razdobje naših vojaških uspehov. 
To bo gotovo vplivalo tudi na Ljubljano. Razvijte agitacijo in pro
pagando da skrajnosti. Delajte pa v smereh, ki smo jih postavili ob 
naših zadnjih razgovorih. Delajte med duhovniki in poskušajte od 
njih dobiti tisto, o čemer smo govorili. Mi imamo sedaj enega du
hovnika8 v brigadi in ga bomo najbrže postavili za verskega refe
renta pri Glavnem štabu. 

Pritisni, kar se in tendance tiče. Važno je pri tem zlasti tudi to, 
da prekontrolirate staro robo, ki se pošilja ven. Partizani pravijo, 
da je bilo v tistem vagonu, ki je šel ven, zelo malo uporabljivega 
materiala, vse drugo je bilo pa preveč strgano in pokvarjeno: Jasno 
je, da nima smisla riskirati transporta za robo, ki ni uporabljiva. 

Prisrčne tovariške pozdrave Tebi in Poldetu!9 

Krištof10 

7 Jože Zemljak je bil aretiran konec decembra 1942. 
8 Dr, Metod-Mikuž. 
9 Stane Kovač. 

10 Edvard Kardelj. 
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St. 17 

PISMO SEKRETARJA POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJA
NO VLADIMIRA KRIVICA DNE 5. JANUARJA 1943 ČLANU PO-
LITBIROJA CK KPJ EDVARDU KARDELJU V DOLOMITE O OR

GANIZACIJSKIH SPREMEMBAH V LJUBLJANI1 

Dragi Krištof!2 iS/I, [1943] 
Dostavljam3 še nekatere stvari. 
S financami ne moremo nikamor naprej. Prav tako slabo kaže 

z boni in z radijem, vendar ni hudič, da ne bi uspeli, če se vržemo 
na to z vsemi silami. 

' Ne vem, ali si moje pisemce z dne 15. dec.4 dobil. • Tudi na 
predloge in vprašanja v pismu 22. XII.5 molčiš — to smatram za 
negativen odgovor. Zato smo sklenili spopolnitev odborov brez vaše 
pomoči s slabšimi kadri. Zdaj ima OK 3 kandidate: Janeza6 (od 
NZ), delavko Anglelco7 (ki bo tudi v ONZ) ter Marko,8 ki bo polikom. 
NZ. Je to 1 leto star partijec z rajonsko 1/2 letno prakso iz obrt
niških vrst izrazito proletarske psihologije). Kot namestnik njegov 
bo najbrž Stante, učitelj L.,9 ki ga Janez 9 a pozna in ki je bil v parti
zanih, nato pa v zun. delu okrožja. On bi istočasno vodil skrb za 
zun[anje] okrožje. . 

Skoro vsi, ki smo jih zaposlili po politični ali finančni liniji za 
delo med sredino in purgarijo se usedajo. Krpanje nam tu ne gre 
od rok, čeprav se zmeraj dobi kako nadomestilo. 

Okrožni agitprop smo porazdelili po rajonih — pokazali so se 
ti ljudje preveč daleč od življenja. Zdaj bo v vsakem rajonskem 
[odboru] za to odgovoren tovariš/ 

SNP je že precej stekla. Nabrali so nekaj 10.000 Lir takoj v 
začetku. Iz Glavnega odbora pa sta se 2 vsedla. Imamo že nove ljudi, 
manjka pa nam partijski motor v njem. Tudi list »Narod v ječi« 
je zunaj. 

/Glavne rezervoarje za nove kadre vidimo med ženskami, de
lavci, mladino, kulturniki in nameščenci. Ker so bili slabo zaposleni, 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
" 2 Edvard Kardelj. 

s Pismo Vlada Krivica z dne 3. januarja 1943'je v arhivu CK ZKS. 
Pismo je od vlage močno poškodovano in besedilo delno Uničeno. Govori 
o belogardističnih racijah decembra 1942, o obnavljanju po racijah pri
zadetih sektorjev, o spremembah v londonski vladi in pisanju kdntra-
revolucionamega tiska. 

4 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 169, stran 181. 
5 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 189, stran 225. 
6 Franc Stadler. 
7 Angelca Ocepek, umrla 1. junija 1959. 
8 Jože Zevnik. 
9 Ivan Levstik-Ožbe, padel maja 1944. 
9 a Boris Kraigher. 
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so bili p r i raci jah tudi malo prizadeti . Novih okrepitev1 si o b e t a m o 
po liniji ženskega, humanitamtega, delavskega, mladinskega in kul
turniškega posla. 

Agitprop in tehnika — n a m t r e n u t n o najbolj zavirata razvoj . 
Bihaške številke 1 0 še ni, obeta se n a m v p a r dneh. Propadel n a m je 
tekst, in so bile še s t em težave. Tekstov z mladinskega 1 1 in ženske
ga 1 2 kongresa v Bihaču pa sploh nimamo, ker smo izgubili 2 poslu
šalca. Zdaj iščemo nove. Težko pa je dobiti dobre ' stenografe. Naš 
najboljši stenograf se je vsedel. — Radijskega vestnika posebej za
časno ne bomo izdajali, nego b o m o . v S P objavili k r a t k e preglede, 
ker je zdaj po Ljubljani pril ično dosti aparatov m l judje sami raz-
nesejo in raztipkavajo glavne vesti, tako da bi j im mi vedno ser
virali nekaj starega. V s e naše liste smo bili t r e n u t n o prisiljeni iz 
tehničnih razlogov reducirat i na 4 strani. 

Ostale stvari je sporočila Joža 1 3 in ne bom ponavljal. 
Tebi in vsem znanim tovarišem želim srečno, uspešno in zma

govito novo leto! 
S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

6/1.43. 

P. S. VAŽNO! Pošljite na vsak način kak vojaški komunike in 
čim več podatkov o beli gardi. Dobrodošel bi n a m bil pregled in 
skupno število it[alijanskih] in btelo]g[ardističnih] izgub v pretek
lem letu, kakor tudi število sabotaž, zaplemb itd., itd. Ne vem, kaj 
dela vaš agitprop. Vi očitno n imate časa se s t em baviti, ker si n e 
morem misliti, da n e bi razumeli, da glavna redakcija za Slovenijo 
(SP) n e more brez tega. izhajati. Ali n a m ne bi mogel take stvari 
oskrbeti namestnik Pet rov? 1 4 

Tovariško te pozdravlja 
Jus t in 1 5 

f. S. Oficirjev je iz Gonarsa prišlo vsega kakih 15.1 6 

a Slovenski poročevalec, "posebna izdaja, leto' III, december 1942. 
Tekst je bil stavljen v tiskarni »Truga« v Ljubljani, ki je propadla 22. 
decembra 1942. Ponovno so jo stavili in natisnili v ilegalni tiskarni »T.. 
Tomšič« v Ljubljani. Glej D. Ravnihar, Narodnoosvobodilni tisk v Ljub
ljani v letih 1941—1945, rokopis v IZDG (nadalje Ravnihar, Narodno
osvobodilni tisk). 

1 1 Prvi kongres. Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugosla
vije USAOJ je bil od 27. do 29. decembra 1942 v Bihaću. 

1 2 Prvi kongres Protifašistične fronte žena je bil od 6. do 8. de
cembra 1942 v Bosanskem Petrovcu. 

1 3 Lidija Sentjurc. 
1 4 Boris Kidrič-Peter je bil tedaj sekretar izvršnega odbora OF in 

politični komisar glavnega poveljstva. Član agitacijsko propagandistične 
komisije pri IOOF in pomočnik političnega komisarja glavnega poveljstva 
je bil dr. Jože Brile j . 

1 5 Vladimir Krivic. 
1 6 Pripisano s črnilom. 
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St. 18 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 5. JA
NUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENlSTVU 

lOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Na položaju, dne 5.1.1943 

cerkniško okrožje 

Izvršnemu Odboru OF in Poverjeništvu IOOF za Notranjsko' 

POROČILO št. 22 

Okrožni odbor cerkniškega okrožja je imel redni sestanek dne 
2.1. 43 in podaja po direktivah IOOF sledeče: 

1. Razpoloženje ljudstva v našem okrožju je naslednje: V pre
delih rajonov Grahovo in Cerknica je razpoloženje prebivalstva 
do OF .in partizanov zelo povoljno. V rajonu Loška dolina pa je 
ljudstvo zelo zbegano radi nasilja Bege, kakor okupatorja ter se 
boji in ogiblje vsakih stikov s partizani. To. se je posebno zaostrilo 
po napadu Bege in okupatorja na civilni logor Slivniškega bata
ljona,3 ter radi nekih aretacij pristašev OF, Id so se izvršile zadnje 
dni. Ljudstvo je nenaklonjeno za manjše akcije, pač pa si želi 
akcij, ki bi popolnoma strle ali vsaj omejile moč Bege. Ljudstvo 
Bloške! planote je sprejelo akcijo na Bego v RunarskenU zelo zado
voljivo ter si želi enakih borb proti Begi še v bodoče. Na splošno-
se je morala OF po tej akciji precej dvignila. Pristaši in simpatizer j i 
OF v okolici Sv. Vida, kakor večina ljudstva si prav tako želi akcij 
proti Begi; da bi preprečili samopašnost in strahovlado Bege, ki je 
utrjena pri Sv. Vidu in Begunjah 

2. Organizirali in poživeli so se terenski odbori v rajonu Gra
hovo in to v vaseh Bloška Polica,. Zerovnica, Lipsenj in Goričice. V 
Grahovem, Gornjem jezeru in Lazih pa ne obstojajo organizacije, 
pač pa imamo zaupnike, razen v Lazih, kjer so skoro vsi simpati-
zerji Bege. 

V Loški dolini je trenutno nemogoče vzpostaviti terenske od
bore in to vsled najhujšega terorja okupatorja med in po ofenzivi, 
kakor Bege. Vedeti je treba, da je v tem rajonu bilo ubitih preko 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od vlage 
poškodovan. 

2 Poročilo št. 1 z dne 22. decembra 1942, glej Dokumenti, knj. 4, dok. 
št. 192, stran 230. 

8 Civilno taborišče v Belih- vodah pod Snežnikom, kjer so bile pred
vsem starejše ženske, otroci in rekonvalescenti, so zaradi konspiracije 
imenovali tudi SMvniški ali Poliški bataljon. 
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200 ljudi ter preko 500 interniranih. Ostali so skoro sami nasprot
niki OF. Vendar pa imamo po vseh vaseh svoje zaupnike, ki nas 
obveščajo in dajejo podatke o Begi in okupatorju. Na Bloški pla
noti je samo rajonski odbor, dočim ne obstoje terenski odbori. 
Imamo pa po vaseh zaupnike razen vasi Velike Bloke, Runarsko, 
Topol in Glina. Vseh vasi v tem rajonu je 32. 

Begunje so pač ena najbolj zagrizenih belogardističnih vasi, 
vendar pa imamo tudi tam svoje zaupnike. Nimamo pa veze z vasmi 
Selšček, Bezuljak in Dobec. V okolici Sv. Vida so po vseh vaseh 
naši zaupniki, razen pri Sv. Vidu, kjer je oborožena Bega in ita
lijanska posadka. 

V rajonu Cerknica^-Rakek obstajajo terenski odbori in to 
v Dolenji vasi, Jezeru, Zelšah in Uncu. V Cerknici imamo marljive 
aktiviste OF, kateri pa ne formirajo terenskega odbora, vendar 
delujejo v medsebojnem sodelovanju. Tako so ti aktivisti pomagali 
rešiti enega jetnika iz cerkniških zaporov. Zbirajo se tudi prispevki 
za OF in partizane. Tudi v Martinjaku in na Rakeku imamo svoje 
zaupnike. 

V oelem okrožju obstajajo 4' rajonski odbori OF in eden je 
v formiranju (cerkniško-rakovski) in 8 terenskih odborov. 

. [Bega jie] najbolj utrjena in tudi najbolj zagrizena V Begunjah 
in . . .4 Begunjah, kjer je obonožencev ca. 120, kateri so oboroženi... 
strojnicami, strojnimi puškami, puškami in bombami. Utrjeni — 
ter ograjeni z bodečo žico. Načrt utrjene Bege v Begunjah.. . Gra
hovem je Bega z nastavitvijo vojaškega komandanta. . . že pričela 
z vojaškimi nastopi proti l judstvu.. . kateri so se utrdili v Sokol-
skem domu in so oboroženi bombami, ter puškami. V Podobu (Stari 
t r g ) . . . nastanjeni v hiši. K. Kovač nasproti . . . puškami in bom
bami. Vas P u d o b . . . oborožencev. kateri! so za prebivalce Novie vasi 
in Velikih.. . bombami; utrjeni so v . . . ca 220 oborožencev,... 
puško. Utrjeni so v zvo[niku.] 

Vseh oboroženih belogardistov je v našem okrožju okoli 300. 

Italijanske posadke: 

Na Rakeku 600 mož posadke. Oboroženi [so] s 4 topi, bacači, 
težkimi in lahkimi strojnicami ter puškami in bombami. Topove 
so vzeli g položajev in jih vskladiščili. 

Ivanje selo 60 mož posadke-pehote. 
Cerknica 250 mož posadke z nekaj bacači in ostalo oborožitvijo. 
Grahovo 140 mož posadke-pehote. 
Stari trg 80 mož posadke, oboroženi z bacačem in ostalo obo

rožitvijo. 
Kozaršče — Snežnik 40 mož — financi in karabinerji. 

4 Poškodovano besedilo, naslednjih 16 vrstic samo delno čitljivo. 
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Bloke 380 mož posadke. Oboroženi z enim težkim in enim 
lahkim metalcem min in ostalo oborožitvijo. 

Nova vas 40 mož. Oboroženi s težkimi in lahkimi strojnicami 
ter ostalo oborožitvijo. 

Sv. Vid 50 mož posadke -4 baje imajo metalec min, ter ostalo 
oborožitev. 

4. Razmerje med partizani in prebivalstvom'se je precej izbolj
šalo. Želeti je, da se partizani, ki se puste na; kake posle, ne zadr
žujejo po nepotrebnem izven svojih komand, ker ljudje vidijo v tem 
samovoljnost posameznih partizanov in s tem kvarijo ugled med 
ljudstvom. Opaziti pa je večjo zgrajenost partizanov na splošno. 

5. Odnos terenskih delavcev do partizanskih edinic še vedno 
ni zadovoljiv. Se vedno je opažati nerazpoloženje partizanov do 
terenskih delavcev in se včasih zgodi, da nimajo niti hrane za te
renske delavce in gledajo nanje kot na nekake nezaželene goste. 
Vendar pa se je tudi v tem pogledu nekoliko izboljšalo. . 

6. O odnosih med posameznimi skupinami OF ni opaziti nika-
kega nesoglasja. 

7. Delo agitacije za OF se je vršilo s pomočjo literature in 
sestankov po vaseh. 

8. Zaradi organizacije so se vršili, posebno v grahovskem ra
jonu, sestanki in so se prav zadnji čas obnovili in poživili' terenski 
odbori, kakor tudi rajonski v Grahovem. Formira se tudi rakovsko-
cerkniški rajonski odbor. 

9. Boj proti belogardistični propagandi se v glavnem vrši po 
navodilih Izvršnega odbora OF in po krajevnih prilikah. 

10. Način belogardistične demagogije je v zadnjem času naj
večkrat njihovo nasilje in grožnje: češ če hočete dobiti aprovizacijo, 
primite za orožje, dalje, da bo po zlomu Italije njim pomagala 
Anglija do oblasti, 

11. Sredinskih elementov je zelo malo, vendar je upati, da bi 
z uspehi OF pristopili na stran OF. Posebno važne bi bile uspele 
vojaške akcije. 

12. V Babnein polju imamo enega župnika, ki je zaveden Slo
venec. V Starem trgu je župnik nekak sredinec, dočim je kaplan 
zaveden Slovenec. V Grahovem [je dekan] tudi zaveden Slovenec 
— njegov pomočnik župnik K a n . . .5 od OF dne 26. XII. 42, ker je 
bil organizator Bege in ita[lijanski špijon]. Svojce partizanov je 
blatil in zmerjal ter izvajal pri[tisk na starše tako], da se vrnejo 
njihovi sinovi iz partizanskih.. .6 intemirancev, pa je priganjal, da 
v imenu intemirancev. . . prijeli za orožje, če se hočejo rešiti in
ternacije . . . 

5 Poškodovano besedilo. Nečitljivi- približno dve besedi. 
6 Poškodovano besedilo, naslednjih 16 vrstic samo delno čitljivih. 
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. . . tet je aktivno sodeloval pri . . . Kaplan Tomazin pa je 
organiziral... dinec in še dokaj zaveden S16v[enec}... 

. . . organizatorjev Bege in začet . . . oborožena s pištolami in 
t u d i . . .c, ter je sam prepreči l . . . Kaplan Feme Boris, . . . izberi sez
nama s p i . . . ni o njem več sporočil, vendar bi po izjavi raz prižnice 
pripadal sredini. 

Na Rakeku trdijo domačini, da je župnik tudi nasprotnik OF. 
Na sestanku OOOF se je poleg drugega sklenilo, da bi se vasi 

Rakek, Unec in Planina, ki pripadajo v naše okrožje, [kjer] pa je 
delo radi železniške proge precej otežkočeno, posebno v snegu je 
nemogoče prenašati literaturo, za delo priključile vrhniškemu ok
rožju. V ta namen se je že deloma uredilo. Oficialna priključitev 
teh vasi k vrhniškemu okrožju za enkrat še ni potrebna, po zbolj
šanju razmer prevzame politično delo zopet naše okrožje. 

Obravnavalo se je tudi stanje blagajne, [v] kateri je bilo na 
dan 1.1.1943 Lir 1965.— 

Članom tehnike se je odobrilo mesečne prispevke po Lir 70.— 
na osebo, s katerimi se krijejo vsi osebni izdatki. Tehnika ima 6 
članov. Dalje se je odobrilo k računu osebnih izdatkov, nabavne 
karavle št. 6 A, kot enkratni prispevek Lir 200.—, katere se poslu
žujejo, vsi terenski delavci OF za svoje nabave. K vzdrževanju čla
nov okrožja OF se je določilo za vsakega posameznega člana mesečni 
prispevek Lir 100.— 

V tehniki se je namestil radio aparat. 
Za kmetijsko konferenco so se zbrali 3 delegati iz kmečkega 

stanu in sicer eden zastopnik organizacij OF, ilegalec, drugi iz vrst 
partizanov, tretji legalec s terena. Navodilo o. kmečki konferenci 
nam pošljite pravočasno. 

Rajonski člani za Loško dolino so vsi ilegalci; za Bloško planoto 
trije ilegalci, eden s terena legalec; za vidovsko-begunjski rajon 
trije ilegalci in dva legalca; rajon Grahovo 4 ilegalci in trije legalci 
od katerih dva ilegalca sta predvidena za formacijo rakovsko-cerk-
niškega rajona. 

V krajih, kjer so ljudje premožnejši in) niso utrpeli po okupa
torju in Begi tolike škode, se je sklenilo, da se od Slovenskega po
ročevalca in Radio vestnika pobira prispevke, katere se bo upora
bilo za režijo tehnike. 

Z Ljubljano imamo vezo in imamo delno možnosti za nekatere 
nabave. 

iGlede razpecayanja literature, slovenske in italijanske, vas 
obveščamo, da jo. prejema italijanska vojska skoro direktno iz naših 
rok. Italijanski vojaki prosijo stalno za novo literaturo pisano v 
njihovem jeziku, zato nam pošiljajte redno vso literaturo, katera 
je. izdana za italijansko vojsko. 
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Da si izboljšamo finančno stanje našega okrožja in ker je možna 
zamenjava bonov v manjših zneskih kakor npr. 500 in po 1000.— 
Lir, zato naprošamo, da nam jih čimprej pošljete. . 

Prilagamo vam poročila rajonskih odborov za Loško dolino,7 

za Grahovo8 in Bloško planoto,9 iz katerih so razvidni še točnejši 
podatki. 

Podatke o terorji^ in požiganju posameznih vasi in hiš od strani 
okupatorja in Bege vam pošljemo v prihodnjem poročilu, oziroma 
čim zberemo [podatke]. . ' 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za Cerkniško Okrožje OF: 

Tov. Krištof Novšak10 

Tov. Viko Bobnar11 

Tov. Andrej Lapajne12 

Krištof 

St. 19 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS JESE
NICE KARLA PREZLJA DNE 5. JANUARJA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O ORGANIZACIJ
SKEM STANJU PARTIJE V OKROŽJU IN II. BATALJONU GO

RENJSKEGA ODREDA1 

Okrožni komite, Jesenice 5.1.1943 

Pokrajinskemu sekretariatu! 

Poročilo s terena . . . Rajon Bohinj. 
V Bohinju je sedaj 6 odborov OF in to v sledečih vaseh: 
Nemški rovt, odbor šteje 4 člane. Odbor je aktiven. 
Ravne, odbor šteje 3 člane. 
Bohinjska Bistrica, odbor šteje 3 člane. 

7 Poročilo z dne 27. decembra 1942 glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 
203, stran 258. 

8 Poročilo z dne 28. decembra 1942 je v arhivu CK ZK§. 
9 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 

10 Jože Koščak. 
11 Ludvik Lovko. -• 
1 2 Andrej Janežič. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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Polje, odbor šteje 3 člane. 
Savica, odbor šteje 3 člane. 
Jereka, odbor šteje 3 člane. 

Vsi ti odbori niso do sedaj pokazali še nobenega pozitivnega 
dela. Nadalje obstaja na Bledu odbor OF, ki šteje'4 člane. Razen 
tega obstaja en ženski AntifaMstični odbor, ki šteje 3 člane. V 
Rečici je nadalje en mladinski odbor OF, ki je precej množično 
povezan. 

Partija v Bohinju. — V Bohinju je 6 starih partijcev, ki so vsi 
pasivni, dva celo zasledujeta partizane. Terenski aktivist v Bohinju 
ima nalogo, da jih! zasliši. Rezultata še hi. 

Na jeseniškem sektorju je organizacija OF trenutno zaostala. 
Vzrok temu je bila aretacija enega aktivista in zasledovanje dru
gega po Gestapu, ki pa se je umaknil v partizane. Pasiven je postal 
odbor mrzle valjame v tov[ami]. Odbor Ja[vomi]k, adjustaža gro-
.b[e] pločfevine], je tudi pasiven radi obolelosti vodUnega člana. 
Nadalje sta pasivna odbora Selo in Breg pri Žirovnici radi nera
zumevanja. Na novo sta bila ustanovljena dva odbora in sicer v 
Begunjah — 5 članov, ter na Koroški Beli -^ 3 člani. 

Mladinski odbor na Jesenicah: — sestoječ iz 5 članov, od kate
rih se je moral eden umakniti s terena v partizane. Radi začasne 
prekinitve veze z omenjenim odborom ni točnega pregleda o nje
govem delu. 

Partija na sek[torju] Jes[enice]: ima 4 kandidate, 3 na Blejski 
Dobravi — vsi trije so stari ca. po 30 let, poročeni. Eden je na 
Jesenicah, s katerim smo imeli stalne, stike, ki pa so v zadnjem 
času radi neznanega vzroka prekinjeni. 

Protimobilizacija: v tem pogledu smo napeli vse sile, ni pa ti
stega odziva, ki smo ga pričakovali. 

Tehnika: razmnožili smo Poročevalec štev. 46 in Posebno izda
jo.2 Nadalje poziv za protimobilizacijo, ki je že razdeljen. Potreben 
prostor za tehniko v dolini še ni dobljen, radi nerazumevanja doline. 
Prilagamo sliko tov. Silvestra3 in vzorec legitimacije. 

Partilja v partizanih: Partija v II. batal. je bila nadzorovana. 
Dosedaj se partijci v i . in 2. četi sploh niso sestajali. 

Biro v II. bataljonu. 
sekretar: 
tov. Kos4 

Triglavski5 

2 Posebna izdaja Slovenskega poročevalca, posvečena I. zasedanju 
AVNOJ v Bihaću. 

3 Viktor Stražišar. 
4 Savo Sifrer (podatek Sava Šifrerja in Franca Konoblja; isto za 

opombo št. 5—39). 
5 Vinko Repe iz Gorij. 
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Milan 6 

Marjan 7 

celice: 
1. četa 
Milan 
Mar jan 
Ralec 8 

Dravski 9 

Beton 1 0 

2. četa 
Triglavski 
Iztok 1 1 

3. četa 
Gregor 1 2 

K u k i 1 3 

Drzni 1 4 

N a n d e 1 5 

Božo 1 6 

Iztok 
Brdski 1 7 

Tomi 1 8 

kandidat i : 
Miro 1 9 

Lado, 2 0 David 2 1 

Planinec E d v a r d (dr.) 2 2 

Vodi se račun o kandidat ih : 
Nace 2 3 

6 Milan Botagelj, padel na Koroškem. 
7 Stanko Kocjančič. 
8 Ivan Celar iz Kranja. 
9 Janez 2van. 

1 0 Franc Amrožič. 
1 1 Ernest Seidler,- sudetski Čeh, padel. 
1 2 Ing. Lojze Pohar. 
1 3 Marjan Sifrer. 
1 4 Peter Langus, bivši jugoslovanski oficir, ustreljen kot talec. 
1 5 Albin Zemlja iz Žirovnice. 
1 8 Anton Ambrožič. 
1 7 Franc Slabe iz Bohinja. 
1 8 Avgust Šlibar iz Žirovnice. 
1 9 Miro Lužnik iz Brega pri Žirovnici, padel kot komisar čete 1943. 
2 0 Valentin Slivnik. 
2 1 Lovro Kogoj, padel. . 
2 2 Dr. Edvard Pohar. 
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Škorec24 

Blaž26 

Sodja26 

Skoj: 
1. četa 
Lado 
Jazbec27 

2. četa 
Tomo*8 

Egan2 8 

3. četa 
Valter30 

-Marko31 

Boris32 

Mladina: 
Gorenje33 

Stane3 4 

Izidor35 

- Joža3 6 

Miro37 

Pero"8 

Biro je sestavljen začasno, to vsled tega, ker bodo v biro pri
tegnjene mlajše moči, ki imajo več izgledov za uspešno; delo, kar 
je bilo z birojem sporazumno sklenjeno. Tov. Marjan je tov. Milanu 
samo v pomoč, ker je isti še mlad, toda zelo nadarjen in je bil 
šele pred kratkim sprejet v Partijo. Tov. Marjana bo zamenjal tov. 
Lado iz 2. čete, ki je še partijski kandidat. 3. četa v biroju ni 
zastopana radi preoddaljenosti terena. 

25 Ivan Veber. 
24 Franc Ferjan iz Ribnega. 
25 Blaž je prišel iz Ljubljane, pravo ime ni znano. 
M Jože Burja. 
27 Jazbec je prišel iz Ljubljane, pravo ime ni znano. 
48 Jože Zvan, padel 24. decembra 1942 pod Pokljuko. 
29 Jože Robič. 
3 0 Zdravko Tavčar iz Žirovnice. 
31 Rado Dolžan iz Žirovnice. 
52 Franc Papler. ' 
3 3 Anton Gogala iz Gorij. 
34 Stane je prišel iz Ljubljane, pravo ime ni znano. 
35 Janez Ambrožič, obveščevalec. 
38 Zdravko Kotnik iz Mojstrane. 
37 Jakob Ambrožič. 
38 Peter Stražišar, padel februarja 1945 na Jeseniškem Rovtu. 
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Karakter[istike] biroja 

Tov. Kos, star 20 let, student srednje šole, nadarjen, vzoren 
partijec, predan stvari, v vseh pogledih zanesljiv. Ideološko tudi 
dobro zgrajen. 

Tpv. Triglavski: star 31 let, čiste preteklosti, vzoren partizahj 
politično prilično zgrajen, predan Partiji. Njegova slabost je lastno 
podcenjevanje. 

Tov. Milan: star 19 let, vzoren partizan, tih, vesten, odkrito
srčen, politično precej dobro dograjen. 

Tov. Marjan: star 29 let, dober borec, Partiji predan, politično 
slabo" podkovan. 

Tov. Lado: star 19 let, kmetski sin, v vseh borbah se je izka
zal neustrašnega, preprost in odkrit. S programom Stranke se v 
celoti strinja. Odgovarjal bo za SKOJ. 

Poročilo biroja dosedaj še nismo prejeli. Ko ga prejmemo, Vam 
pošljemo še karakter [istike] ostalih. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
' za OK: 

' ' N Stanko^ 1. r. 

St. 20 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS 
KRANJ ANTONA NARTNIKA DNE 5. JANUARJA 1943 ZAČAS
NEMU SEKRETARJU .POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
GORENJSKO MAKSU KRMELJU O POLOŽAJU V RAJONU 

SKOFJA LOKA1 

Dragi tovariš Mato!2 dne 5/1/1943 

Po tovarišu Tratomiru3 sem zvedel, da moramo takoj odpoto
vati v četo. Jaz prav rad odpotujem, samo se mi zdij vse skupaj zelo 
čudno, kaj je tukaj ozadje. Stvar mi je nerazumljiva. Čudno se mi 
zdi tudi, če res Lenart4 daje take naredbe. Zdaj iščem z njim vezo, 
da se tako stvar razčisti. Zelo se mi zdi stvar suniljiva. Ce ni on 
nasedel kakšni beli gardi, ali pa mogoče ni tovarišu Tratomiru 
všeč, ko sem ga napadal, da ne. dela po partijski liniji in ko ni 
dobil dovoljenja, da bi se povezal s človekom, ki ima veze* s škofo
vim tajnikom. Tako,' da je nujno, da se stvar takoj razčisti. Ce 
imaš kaj veze z Lenartom, mu to sporoči. ' 

39 Karel Preželj. ' 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Maks Krmelj. 
3 Adolf Sluga. 
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Kakor cela stvar izgleda, imamo zopet opravka z nekom, ki 
ima namen stvari škodovati in razbiti. 

Poročilo z mojega terena tukaj: Kakor sem že poročal, je cela 
stvar šele zdaj začela funkcionirati in imamo dosedaj 6 terenskih 
odborov, ostali se še snujejo in 1 kandidatsko celico 5 oseb. Dobil 
sem veze tudi z mestom, tako, da počasi napredujemo. Denarja smo 
nabrali do' sedaj 350 mark, 300 mark imam jaz, 50 mark smo dali 
za podpore. Dobili smo 8 parov perila, tri revolverje, 2 puški, sa
nitetni material. Dobili bomo še tudi razne druge obleke, vse to 
odpošiljamo v grupo. Imamo stalne veze. Dobil sem tudi zvezo z 
Jesenicami, če imate kaj. za sporočiti, lahko sporočite. Če bom jaz 
res odpoklican v četo, mi takoj pošljite namestnika, da ga bom 
v stvar vpeljal, ker jaz ne upam prevzeti odgovornosti in kar tako 
oditi. 

2e zadnjič sem ti poročal, da imam zmerom več dela, da ne 
zmagujem sam, zato sem zaprosil še za Jegorovega.5 Treba je od
našati material in hoditi na veze z grupo in s terenskim iz Radov
ljice. Pavleta6 rabim za druge stvari. 

Tovariš Tratomir pa govori, da ni potrebnih več ljudi na te
renu. Seveda, če nočeš delati nimaš dela, če pa hočeš, ga pa imaš 
vedno več. 

Prosim te, da mi na tole pismo takoj odgovoriš. 
Cemivc7 

Smrt fašizmu — svoboda narodu!'. 

St. 21 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS STIČ
NA RADKA POLICA DNE 5. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU 

KOMITEJU KJPS O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

CK KPS Poročilo OK KPS — Stična 
5. I. 1943 

Upam, da se bo po čistki našega terena zopet pričelo z rednim 
delom, ki je, žal, po ofenzivi iz že opisanih razmer moralo izosta
ti. Sicer bo delo v toliko otežkočeno, ker ni kadrov. Toda z delom 
se bo vse uredilo in zopet bo vzpostavljen OK in druge instance. 

4 Jože Sluga. 
5 Jože Kavčič. 
8 Pavle Kavčič-Miha. 
7 Anton Nartnik. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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Prejel sem okrožnico komisije za kadre.2 Čim bo vsaj v malem 
redno delo v teku in bo postavljen »kadrovik« se bo zahtevana 
okrožnica, izpolnila. Trenutno pa vršim naloge »kadrovika« sam. 

Stanje članov in kandidatov je neizpremenjeno iz že znanih 
razlogov. 

Ker bo ob novem povratku na teren veliko pomanjkanje akti
vistov, zato prosim CK KPS, da intervenira pri Gflavnem] povelj
stvu, da bi nam vrnilo na teren sledeče tovariše komuniste in ne-
tomuniste: 

Tov. Tine Gojčič,8 politkom. 2. bat. UB »M. Gubec« prej član 
OK 

Tov. Zan,4 partizan v UB »Tone. Tomšič«, prej član celice Krka 
Tov. Pepe5 (partiz. ime neznano),.politkom. čete UB »I. Cankar« 

(doma iz Znojil) prej komandant [na] Krki ,, 
Tov. Ris,6 UB »T. Tomšiča«, prej član celice Stična 
Tov. Stane7 (partiz. ime neznano, doma iz Zagradca) UB »Mat. 

Gubec«, 1. bataljon. 
Ponudil se je za delo na našem terenu tov. Bregar Tone,8 

obv[eščevalec] II. grupe, sedaj na bolovanju, ker mu je naš teren 
povsem znan še iz časov, ko se je na njem nahajala II. grupa. 

Delu čast — in oblast! Polič Radko 
sekretar OK, Stična 

P. S. Ker se nahajam trenutno v 1. četi ZDO na terenu no-
vomfeškega] okrožja, opažam med tovariši terenci veliko sektaštvo. 
V njem prednačijo tov. krščanski socialisti. Prihaja celo do grdih 
intrig. Tov. Črtomir,9 član okrožja je izjavil: »Ker komunisti orga
nizirajo samo za sebe, smo začeli tudi mi. V ostalem pa imamo mi 
v slučaju ločitve 2/3 ljudi za seboj.« 

Toliko ad informandum! 
Iz svojega lastnega opazovanja in izjav vseh partizanov 1. čete 

ZDO, je tovariš Ciro,10 dosedanji politkom. te čete, sedaj novoime
novani namestnik politkom. ZDO, povsem, nesposoben za vsako 
politkom. mesto, kaj šele za tako visoko, ki mu je dodeljeno sedaj. 

Tudi to :— ad informandum. Polič Radko 

2 Okrožnica komisije za kadre pri CKKPS z dne 15. decembra 
1942 je v arhivu CK ZKS. 

3 Zvonimir Vrečko. 
4 Zan Hrovat, narodni heroj, umrl po vojni. 
5 Jože Bregar. 
6 Jože Zaje iz Muljave, padel v boju z belogardisti marca 1943 v 

Biču pri Šentvidu. 
7 Stane Hočevar, umrl po vojni. 
8 Tone Marinček. 
9 Janez Mam — Črtomir Mrak. 

m Franc Alič. 
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St. 22 

DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 6. JANUARJA 
1943 SEKRETARJU POVERJENlSTVA CKKPS ZA NOTRANJ
SKO FRANCU POPITU OB IMENOVANJU ZA POLITIČNEGA 

KOMISARJA NOTRANJSKE OPERATIVNE ZONE1 

Centralni komite 

KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE2 . 

Položaj, 6. 1. 1943 

Tovarišu Petrovu Joklu!3 

Kakor Ti je tov. Janez4 že brez dvoma sporočil, Te je Central
ni komite- predlagal za politkomisarja Notranjske zone predvsem 
iz naslednjih razlogov: 

1. ker zaupamo v Tvojo udarnost, 
2. ker poznaš Notranjsko in 

3. ker si glede na svoje dosedanje politično in organizacijsko 
delo na Notranjskem najbolj poklican, da posreduješ združitev vo
jaških nalog s potrebami političnega razvoja in novega političnega 
ter organizacijskega poleta Osvobodilne fronte na Notranjskem. 

V tem pismu Te opozarjamo predvsem na dvoje: 
1. Odgovoren si nam, da se razvije kar najpravilnejši odnos 

med tovariši, ki nam jih je poslal v pomoč Vrhovni štab, in med 
našim domačim komandnim kadrom. V tem smislu delaj po na
vodilih, ki Ti jih je brez dvoma že dal tov. Janez. 

2. Kolikor le dopuščajo vojaški momenti počistite po Notranj
skem predvesm tiste belogardistične centre in postojanke, ki tre
nutno in glede na perspektivo najhuje ovirajo naš politični in or
ganizacijski polet. Dolžan si, da se v tem pogledu temeljito pome
niš s tovariši z juga. Glejte, da boste dobro združili njihove vojaške 
izkušnje in njihovo vpjaško rutino s političnimi potrebami, ki jih 
Ti v zoni najbolje poznaš. Nikakor ne podlegajte njihovemu sek-
taškemu vplivu, ki ga je pri njih verjetno precej. Učite se drug od 
drugega. Ti se uči pri njih predvsem vojaške stroke, njim pa po
magaj, da se bodo čimprej vživeli v1 naše politične razmere in po
trebe. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Napaka, biti mora Slovenije. 
3 France Popit. 
4 Boris Kraigher. 
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Po poročilih, ki jih imamo doslej, se Vašai akcija precej počas
neje in manj udarno razvija kot pa: akcija na Dolenjskem. Kolikor 
je to točno, popravite čimprej. Pošiljajte nam čim več poročil. 

Hkrati se zavedaj, da si za poverjeništvo OF in za partijsko 
delo še zmeraj odgovoren in da moraš tov. Djura5 čim bolje uvesti. 

Smrt fašizmu— svoboda narodu! 

Za CK KPS: 
Peter Kalan6 

2ig: Centralni komite Komunistične .partije Slovenije 

Št. 23 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. JANUARJA 1943 
POVERJENISTVU IOOF ZA NOTRANJSKO1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 6. 1. 1943 

Poverjeništvu IOOF za Notranjsko! 

Prejeli smo od Vas: 
Poročilo poverjeništva na IO z dne 2. 12. 19^2,? z dne 17.. dec.,* 

dopis pov. IOOF za Notranjsko z dne 19. 12. s priloženo okrožnico 
poverjeništva vsem okrožjem OF z dne 19. 12.4 kakor tudi poro
čila, ki so jih poslala prek poverjeništva posamezna okrožja. 

Iz poročil povzemamo, da se je poverjeništvo z vnemo lotilo 
svojega dela, da je ugotovilo stanje v posameznih okrožjih in si 
prizadevalo odpraviti pomanjkljivosti, nedostatke in nepravilnosti, 
kjer naletite nanje. 

5 Stane Kavčič. 
. 6 Boris Kidrič. - • 

1 Osnutek, napisan s svinčnikom, in izvirna kopija dopisa sta v 
arhivu CK ZKS v Ljubljani. Osnutek je napisal Franjo Lube j . 

2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 131, stran 109. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 176, stran 193. 
4 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 183, stran 212. 
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Ker so poročila okrožja Lašče—Ribnica zelo pomanjkljiva in 
razodevajo velike organizacijske težave, je jxrtrebno, da posveča 
poverjeništvo temu okrožju posebno pažnjo. 

Vašemu predlogu, da dostavlja IOOF okrožnice okrožjem ne
posredno, poverjeništvu pa prepis v vednost, je ustreženo. 

Na vprašanje o obravnavi ljudi, ki jih bega nasilno izseljuje iz 
hribovskih vasi je mogoče samo eno: z vsemi sredstvi to prepre
čiti — z odstranitvijo ob prihodu bege, z uporom z vojaško zaščito, 
z odhodom v partizane idr. 

Belogardiste, ki so prisilno mobilizirani se navaja k dezertira
nju, čim pa so šli na oboroženo akcijo, se ne razlikujejo odi ostale
ga bega. 

Kompromitirane belogardiste, ki stopijo z orožjem v roki na 
našo stran ščiti ravno tako naš odlok o razglasu IO in Glavnega po
veljstva,5 ki pravi, da je vsakemu belogardistu, ki se pred bojem 
ali v boju preda, zajamčeno življenje. 

Bonov Vam ne moremo poslati ne velikih ne malih, ker so po
šli, novih pa trenutno ne moremo nabaviti. 

Trenutno tudi. Vaši želji po nakazilu gotovine v svrho nakupa 
živil ne moremo ustreči, ker je gotovina do malega pošla. 

Podatke okrožij glede italijanskih in belogardističnih posadk, 
kakor tudi želje o likvidaciji njihovih posadk smo izročili Glavne
mu poveljstvu. Vaš načrt dela odobravamo. 

Želimo Vašemu delu v novem letu čim večjega uspeha. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Za IOOF: 

Peter Kalan6 

5 Glej Zbornik NOV, del VI., knj. 4, dok. št. 8, stran 23. 
6 Boris Kidrič. 
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St. 24 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. JANUARJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POMOČI 

ORGANIZACIJI NA GORENJSKEM1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 6. 1. 1943 

Pokrajinskemu komitetu za Gorenjsko! 

Prejeli smo Vaše poročilo z dne 21. dec. 1942.2 Poročilo nam 
potrjuje, da se živo zavedate svojih nalog in nedostatkov, ki so v 
pretekli dobi ovirale uspešnejši organizacijski razvoj OF na Go
renjskem. Z Vami vred se zavedamo nujne dolžnosti, da je treba 
z vsemi sredstvi čimbolj pospešeno zadostiti ugodnemu razpolože
nju ljudstva, kovati njegovo enotnost in krepiti organizacijo nje
govih političnih in borbenih sil. Nadaljnjemu razvoju na Gorenj
skem bomo posvetili posebno pozornost in skrbeli, da boste imeli 
čim večjo oporo vi vodstvu OF in čim izdatnejšo podporo od strani 
IO pri Vašem delu. 

Vodstva skupin v IO so prevzela nalogo, da pridobe iz svoje sre
de aktiviste za politično delo na Gorenjskem in vzpostavijo zvezo 
z Vašim delom.' Pričakujemo tov. Lenarta3 na poročanje in porabili 
bomo to priliko za temeljit razgovor o podrobnejšemu delu. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Za IOOF: 

Peter Kalan4 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
3 Jože Sluga. 
4 Boris Kidrič. 
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S t 25 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. JANUARJA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF CERKNICA1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 6. 1. 1943 

Okrožnemu odboru OF Cerknica! 

Prejeli smo od Vašega okrožja: 
potom poverjeništva IOOF za Notranjsko poročila o beli gardi, 

italijanskih posadkah, oborožitvi, utrdbah v Vašem okrožju z dne 
29. 11. 1942,2 

poročilo OOOF Cerknica z dne 22. 12. 19423 na našo okrožnico 
z dne 21. 11., 

splošno poročilo okrožja Cerknica z dne 22. 12. 1942,4 

poročilo okrožja Cerknica z dne 22. 12.5 glede stanja organi
zacije in bele garde, ' / 

dva. obračuna okrožja Cerknica za.mesece september, oktober, 
november in december 1942.? 

Izvršni odbor je poročila pregledal, .ugotovil vestno in pravilno 
postopanje okrožnega odbora ter vnemo, s katero vršite vsestransko 
delo na težko prizadetem področju. Izvršni odbor je po oceni stanja 
v Vašem okrožju ugotovil, da je kljub oviram položaj naše borbe 
zadovoljiv, da je narodna zavest in odpornost prebivalstva nena-
četa, kar je nedvomno pripisati Vaši dosledni delavnosti. Izvršni 
odbor Vaše dosedanje delo odobrava in pričakuje, da boste s še 
večjo vnemo odstranjevali lastne napake, dvigali zavest, pobijali 
malodušje in strah prebivalcev, uničevali okupatorje in izdajalce 
ter izvedli praktično vse pobude, ki ste jih v poročilih označili 
sami že doslej, pa tudi tiste, ki se Vam bodo odpirale v bodoče, 
ko se bodo z vztrajnim delom in. uspehi na poti napredka pokazale 
nove možnosti, pobude in iniciative. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Ohranjen je tudi 
osnutek z. dne 5. januarja 1943, ki ga je s'svinčnikom napisal Franjo 
Lubej. ' .' 

2 Poročilo je v arhivu CK ZKS. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 192, stran 230. 
4 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 191, stran 228. 
5 Poročilo je v arhivu CK ZKS. 
6 Obračuna verjetno nista ohranjena. 
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Na posamezne točke, obravnavane v poročilih odgovarjamo na
slednje: 

1/ Pravilna je Vaša skrb za vzpostavitev organizacijska mreže. 
Z neustrašeno vztrajnostjo narodnih borcev, ki vedo ceniti zmago 
naše velike stvari, Vam bo navzlic sedanjim težkim razmeram 
uspelo sistem zaupnikov zamenjati s sistemom terenskih odborov, 
teh elementov demokratične — narodne oblasti. 

2/ Agitacijsfeo in' propagandno delo je treba stopnjevati do 
take višine, da bo zasegla vse ljudi: okupatorje, belo gardo, omah-
Ijivce, sredino, simpatizerje, pripadnike OF; aktivni kader pa poli
tično izgrajevati, da bodo sposobni samostojno zavzemati pravilno 
stališče in uspešno pobijati vsako demagogijo in sovražno propa
gando. ' . ' • ' . 

3/ S stiki z okupatorskimi vojaki in belogardisti, ki so se 
dobronamerno približali naši borbi, nadaljujte, sicer skrajno pre-

- vidno, a vendar s ciljem demoralizirati njihove vrste,. storiti jih 
nenapadaliie, da koristijo naši borbi,- bodisi, da nosijo obvestila, 
orožje, dezertiraj o in se pridružijo naši borbi, tajno, javno, že 
sedaj ali v bodočem razvoju. Zato morate vestno zasledovati vsak 
pojav, razpresti široko obveščevalno mrežo, skratka zaktivizirati 
slehernega Slovenca. Razvoj mednarodne politike in vojaški uspehi 
zaveznikov in naše vojske nam nudijo realno jn prepričljivo osnovo. 

4/ S podrobnim poročilom o osebni in materialni škodi, povzro
čeni po okupatorju in beli gardi za vsa naselja, okrožja, se pod
vizajte. 

5/ Z uspešnim delovanjem Vaše tehnike smo zadovoljni. 
6/ Staiih bonov in obveznic nimamo več, nova izdaja pa je 

trenutno še neizvedljiva.. 

7/ Obračun blagajne za zadnje četrtletje smo prejeli. V pri
hodnje obračunavajte na že vpeljani način na predpisanih vzorcih. 

8/ Nemudoma pošljite odgovor na našo okrožnico glede kmet
ske konference.7 

Želimo Vašemu delu v novem letu največ uspehov. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za IOOF: 
Peter Kalan8 

7 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 84, stran 62. 
8 Boris Kidrič. 
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St. 26 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. JANUARJA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF GROSUpUF* 

Izvršni odbor ; 

Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 6.1. 1943 

Okrožnemu odboru OF — Grosuplje! 

[Pr]ejeli smo vaše poročilo z dne 18/12. 422 in blagajniško po
ročilo [z dne 26/12.]42.3 Sestavo okrožnega odbora bo prej ko slej 
treba urediti [po načelu] skupinskega zastopstva, ki se vzdržuje 
dosledno v vseh! okrožjih. [Zlasti v] tej dobi je nujno potrebno ves 
organizem OF ohraniti v takem [stanju, da] je mogoče vse pereče 
organizacijske naloge, propagandno in agi[tacijsko] delo vršiti v 
najširšem obsegu. Vodstva skupin Sokolov in krščan[skih socia]li-
stov so vzela na znanje, da niso zastopana v Vašem okrožnem 
[odboru. — S]kušala bodo preko zastopnika skupin v poverjeništvu 
za Dolenj[sko sama] določiti.zastopnike, zaradi česa pa je potrebno, 
da tudi Vi išče[te tovariše] iz obeh skupin, ki bi prevzeli zastop
stvo in razvili.živahno [delo še po]sebej vsak v svojem krogu. Za 
borbo proti beli gardi-moramo .pri[dobiti vsa]kogar, ki ni že na 
strani reakcije. — Skušnje prepričujejo, da se [more na podl]agi 
uspehov, ki jih je dosedaj dosegla OF v političnem in vo[jaškem 
pogle]du, z intenzivnim in vztrajnim propagandnim in agitacijskim 
[delom zmagov]ito utrditi OF nad belo gardo med ljudstvom. Treba 
je izkori[stiti vse mo]žnosti in sredstva, da ljudstvo zaživi s cilji 
OF in se samo [pogumno in od]ločno bori zoper sovražnike OF. 
Brez zakoreninjene opore v [ljudstvu boj] zoper belo gardo ne more 
biti uspešen. 

[Neprimer]no postopanje partizanov med ljudstvom je treba na 
vsak na[čin preprečiti z] neposrednim obravnavanjem vsakega pri
mera s poveljstvom [pristojne edinic]e. Zadevne podatke v poročilu 
in podatke o beli [gardi smo sporočili] Glavnemu poveljstvu, da 
jih upošteva in uporabi pri [svojih ukrepih. Skušaj]te pa predvsem 

i Izvirna kopija in osnutek, napisan s svinčnikom, sta v arhivu CK 
ZKS v Ljubljani. Kopija je od vlage močno poškodovana, besedno je 
dopolnjeno iz rokopisnega osnutka. Dopis podobne vsebme je bil poslan 
tudi novomeškemu okrožju. (Osnutek je v arhivu CK ZKb.) 

* Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 181, stran 206. 
» Poročilo verjetno ni ohranjeno. 



sami storiti vse, da bo razmerje parftizanov do ljudstva kajkor tudi 
do terenskih delavcev čim boljše in piri[srenejše.] 

[Nepopustljivo stremjite za tem, da nadomestite povsod zaup
nike s te[renskimi odbori.] 

[Prirejajte po vsem o]krožju kmečke konference in omogočite 
kmetom [lastno pobudo za reševanje] njihovih vprašanj. Nas po
sebno zanimajo njihovi [lastni predlogi. Splošna kjonferenca bo 
sklicana takoj, ko bodo dani tehnič[ni pogoji.]4 

[Politično propaganjdo usmerite v smislu priložene okrožnice *. 
Belogar[distično propagando z] Angleži pobijajte s primerom Dar-
lana. Utrjujte [dosežene politične uspejhe, prikazujte odločilen po
men teh uspehov in utefmeljujte pravilnost. pre]močrtnost in zma-
govitost politične linije OF, ki [zato edira rr.ore priboriti] narodu 
popolno svobodo. 

[Organizirajte zbiranj] e točnih podatkov o žrtvah in škodi oku
patorskega in belogardističnega] terorja za izčrpno zadevno poro
čanje. ^ 

[Zaradi potrebnega preg]leda redno pošiljajte poročila na po
slane o[kroznice.] 

[Smrt fašizmu — svob]oda narodu! 

. Za IOOF:6 

4 Konferenco so predvideli kot enega izmed ukrepov za okrenitev 
?š 0 OF O S Ke?V 0 b d H b J ? - t e Ž a V ' k i S 0 P 0 i t a l y a * * i ofenzivi nastopfle" IOOF Ker je po odprti razpravi v IOOF prišlo do enotnih stališč in 
K S ^ S T * ^ v . - h u konferencenibilo. (Podatek Edvarda 
Kardelja.) Dne 1. februarja 1943 je IOOF sporočil, da skupne kmečke 
konference ne bo, pač je naročil, da naj poverjeništva IOOF i z v e j o 
konference na svojih območjih, glej dok. štev. 123 izveaejo 

5 Glej dok. št. 6. 
6. Podpisa ni. Osnutek dopisa je napisal Jože Rus. 
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St. 27 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. JANUARJA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF KOČEVJE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda • , 

Položaj, 6.1.1943 

Okrožnemu odboru OF Kočevje! 

Potom poverjeništva IOOF za Notranjsko smo prejeli iz Va
šega okrožja: 

zapisnik seje OOOF z dne 16. 11.1942,2 

politično poročilo OOOF za Kočevje za drugo polovico novem
bra 1942 /z dne 28. 11. 1942/ za poverjeništvo, 3 

dopis OOOF poverjeništvu z dne 29.11. v zadevi št ir ih pri lo
ženih belogardističnih letakov, 4 

dve poročili okrožja poverjeništvu z dne 3. in 6.12. o gibanju 
nasprotnikov, 5 

dve poročili okrožja poverjeništvu z dne 12.12. v zadevi are
tacije in .likvidacije špijonov,6 

poročilo okrožja poverjeništvu z dne 6. decembra 1942 o po
stopku ROOF v Mozlju o kazenskem postopku proti š t i r im izro
čenim osebam, 7 

politično poročilo okrožnega odbora Kočevje za prvo polovico 
decembra z dne 14.12.1942. 8 

Izvršni odbor je poročila in dopise pregledal, ugotovil vestno, 
skrbno in pravi lno postopanje okrožnega odbora v vseh gornjih 
zadevah in vnemo, s katero vrši OO vsestransko. delo n a svojem 
obsežnem področju p a tudi izven njega. Izvršni odbor O F je po 
oceni stanja v Vašem okrožju ugotovil, da je nezmanjšana narodna 
zavest in odpornost, politična, organizatorična, gospodarska in so
cialna delavnost v okrožju — po strahovitem okupatorjevem div
janju v okrožju — predvsem posledica temeljitosti in ekspeditiv-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Zapisnik je v arhivu IZDG, fasc. 712. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 114. 
4 Dopis v arhivu CKZKS v Ljubljani. 
5 Poročilo z dne 3. decembra 1942 glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 

136, stran 130, poročilo z dne 6. decembra 1942 je v arhivu CK ZKS v 
Ljubljani. 

6 Poročili sta v a r h i v u X K ZKS v Ljubljani. 
' Poročilo verjetno ni ohranjeno.. 
8 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 166, stran 175. 
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nosti, skrbi in ljubezni, s katero člani okrožnega odbora vršijo svoje 
narodnoosvobodilne naloge. Izvršni odbor Vaše delo v celoti odo
brava in Vam izreka svoje priznanje.. 

Na posamezna vprašanja in konkretne predloge, [izjnešene v 
Vaših poročilih, odgovarjamo naslednje: 

1. Pravilna je Vaša skrb za izpopolnitev organizacijske mreže. 
Ta naj se dovrši tako, da se v slednje naselje postavi zaupnike, 
sistem zaupnikov pa postopoma nadomesti s terenskimi odbori 
OF, ker morejo le-ti. predstavljati element demokratične ljudske 
oblasti, h kateri stremi OF; . 

2. Agitacijsko in propagandno delo je treba stopnjevati, da bo 
zaseglo v določenih, vedno krajših dobah, vse osebe: okupatorje, 
belo gardo, pasivne elemente, simpatizerje OF, članstvo OF, ženske 
in mladino. Istočasno je treba dvigniti politično in borbeno višino 
odborov in aktivistov' OF, da bodo sposobni čim samostojneje zav
zemati pravilno stališče k vsem pojavom in dogodkom, doma in v 
svetu. 

3. Belo gardo je treba izločevati na vse načine po že izdanih 
navodilih in metodah: izdajalce in škodljivce ter voditelje Z ostrim, 
a smiselnim, kaznovanjem, strahopetce in zapeljance s hrabrenjem, 
poučevanjem in pridobivanjem. Na vsak pojav, njihove propagande 
in laži je treba nemudoma odgovoriti s prepričevalnim razkrinko-
vanjem in pojasnjevanjem z letaki, sestanki, z večjimi političnimi 
zbori. * - • 

4. Zal trenutno stanje blagajne ni ugodno, skrbeli pa bomo, 
da ustrežemo Vaši potrebi. Bonov nimamo, nova izdaja bonov pa je 
trenutno še neizvedljiva. 

5. Vprašanje tov. Cvara rešite čimprej in o načinu rešitve ob
vestite IO. 

'6. Na kmečkih sestankih zahtevajte pobude na predloge o re
šitvi kmečkega vprašanja od kmetov samih. Predloge bomo s pridom 
uporabili. 

Ker okrožni" odbor doslej še ni odgovoril na okrožnice IO z 
dne 21.11.1942 p celotnem političnem položaju na konkretnih 13 
točk,9 na okrožnico z dne 21.11.1942, o kmečki konferenci10 in na 
okrožnico IO glede obnove blagajniškega poslovanja in zbiranja 
denarnih sredstev11 in ker so določeni termini za te odgovore že 
potekli Vas pozivamo, da to čimprej storite. 

Želimo Vašemu delu tudi v novem letu največje uspehe. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Za IOOF: 

Peter Kalan1 2 

. 9 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 81, stran 60. 
10 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 84, stran 62. 
11 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 130, stran 108. 
12 Boris Kidrič. ^ 
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St. 28 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. JANUARJA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF STIČNA — STRUGE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 6.1. 1943 

Okrožni odbor OF za Stično — Struge! 

Prejeli smo vaša poročila z dne 7., 15. in 28. dec. 42.2 — Razu
memo težko[če, ki so] nastale na Vašem področju po ofenzivi, vendar 
ne moremo priznati, [da bi težje] prilike smele opravičevali nekak 
trajnejši zastoj v orgainza[cijskem de]lu. Premagati težkoče in čim
prej zopet doseči pogoje za ugodfnejši raz]voj stanja, prav to je 
naloga vodstva na izvestnem prizadetem [področju. Izjguba številnih 
dobrih aktivistov je gotovo težak udarec za ofkrožje, tem] hitreje 
je treba poiskati novih delavcev in nepopustljivo [stremeti, da] 
vsepovsod zopet nastane živ stik z ljudstvom, ki more biti edi[na 
trajna] opora za nadaljnje delo. Podatke o beli gardi smo sporočili 
[Glavnemu po]veljstvu, da jih upošteva in porabi pri svojih ukrepih. 

[Navzlic] vsem težkočam ni dobro, da se ljudstvu dopušča za
vest lastne [onemoglosti] in pričakovanje trajne oborožene zaščite. 
Zlasti proti beli [gardi mora v]se ljudstvo razviti naravnost fana
tičen odpor in ga neprestano [krepiti v la]stni sredi. Oborožena po
moč more biti le učinkovitejša sila [za odstranite]v oboroženih belo-
gardističnih skupin ob podpori samega ljud[stva. Omeniti] moramo, 
da je po Vaših lastnih in tudi po drugih vesteh nasta[lo kmalu po 
o]fenzivi dovolj ugodno razpoloženje ljudstva za OF skoraj na [ce-r 
lem področju o]krožja. 

[Z organizirahje]m kmečkih konferenc v smislu okrožnice z dne 
21/11. 423 [in okrožnice o ustanovi] tvi poverjeništva za Dol. z dne 
18/12.42.4 [toč. 6 ne odlašajte in] skrbite, da nastane med kmeti 
živo zanimanje za [obravnavanje in reše]vanje kmečkih vprašanj. 
Nas posebno zanimajo njihovi [lastni predlogi, za ka]tere naj se 
daje med njimi smotrne pobude. 

1 Izvirna kopija in osnutek, napisan s svinčnikom, sta v arhivu CK 
ZKS v Ljubljani. Kopija je od vlage močno poškodovana, besedilo je 
dopolnjeno iz rokopisnega osnutka. 

2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 151, strah 153; dok. št. 171, stran 
184; dok. št. 205, stran 270. 

5 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 84, stran 62. 
4 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 180, stran 204. 
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[Politično propaga]ndo usmerite v smislu priložene okrožnice.5 

Utrdite do[sežene politične uspehe] in poudarjajte njihov odločilen 
pomen za popolno [uresničitev velikih narod]nih ciljev. 

[Organizirajte brez od]loga zbiranje točnih podatkov o žrtvah 
in ško[di okupatorskega in beloga]rdističnega terorja, ker je gradivo 
nujno potrebno [za pobijanje lažnive sovražne] propagande. 

[Ne dvomimo, da ste medte] m že dosegli ugodnejše pogoje za 
delo. Upoštevafli smo Vaše težko, stanje in] naročili novoustanov
ljenemu poverjeništvu [za Dolenjsko, kakor ste] obveščeni po po
sebni okrožnici, da Vam je v pomoč [za naglejši napredek v] Vašem 
okrožju. 

[Poročajte nam redno] v smislu poslanih okrožnic, da tudi z 
našimi [ukrepi lahko pospešimo] razvoj v Vašem okrožju. 

[Smrt fašizmu — svoboda] narodu! 
Za IOOF:6 

St. 29 

PISMO SEKRETARJA POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJA
NO VLADIMIRJA KRIVICA DNE 6. JANUARJA 1943 ČLANU 
POLITBIROJA CK K̂ PJ EDVARDU KARDELJU V DOLOMITE O 
SELITVI AGITACIJSKO-PROPAGANDISTICNE KOMISIJE IZ 

LJUBLJANE1 

Dragi Krištof!2 6/1. [1943] 

Komaj sem dobro odposlal svoje »dolgo« pismo,3 pa sta prišli 
dve tvoji pismi.4 — Vaši sklepi oz. predlogi se mi zde edini možni 
izhod iz položaja. Vprašanje pa je, koliko se bo posrečilo dobaviti 
naročene stvari. Mislim pa, da bi bilo popolnoma napačno, da bi mi 
tu stvari demontirali oz. preseljevali, ker se nam tako prav lahko 
zgodi, da ne bomo ne tu, ne tam nič imeli. Tako da o kompletnem 
preseljevanju ne more biti govora. Nujno pa je; da se stvar čim
bolj decentralizira in da se ustvari čimveč medsebojno neodvisnih 

5 Glej dok. št. 6. 
6 Podpisa ni. Osnutek dopisa je napisal Jože Rus. 
1 Prepis pisma, ki ga je Vladimir Krivic poslal v vednost Lidiji 

Sent jure, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
s Glej dok. št. 17. 
4 Glej dok. št. 9. in št. 15. 
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baz in da se ustvari najjača baza tam, kjer smo najmočnejši — in 
to prav gotovo ni tu. Nekatere tehnične prednosti, ki jih imamo tu, 
gotovo ne morejo tega odtehtati. . 

Da je A[gitacijsko] Ptropagandistično] komisijo treba imeti pri 
vas, je pa izven vsakega dvoma — nemogoče je tu izdajati SP za 
vso Slovenijo. Da bi pa redakcije vseh časopisov prenesli sem, se 
mi ne zdi posebno posrečeno (recimo Naša žena, Mlada Slovenija, 
Narod v ječi. Delavska enotnost in sedaj še v kratkem glasilo NZ 
»Borba«) — ker bodo ti listi premalo »ljubljanski«. 

Odlično se mi zdi izhajanje .popularnega glasila »Lfjudska] 
P[ravica]«,. škoda, da niste že preje prišli na to misel. 

Sicer nič-novega. S F — S N ! 

Tov. pozdravlja 

St. 30 . : 

POROČILO SEKRETARKE OKROŽNEGA KOMITEJA ZKM NO-
!VO MESTO VILME BEBLER DNE 6. JANUARJA 1943 POKRA
JINSKEMU KOMITEJU ZKMJ ZA SLOVENIJO O DELU MLADI

NE V OKROŽJU1 

TI v., -, o 6. 1. 1943 
Poročilo st. 3 

Pokrajinskemu Jsomiteju SKOJA! 

Od našega zadnjega poročila,2 ki smo ga poslali CK, se je 
stanje pri nas precej popravilo. Z likvidacijo nekaterih sovražni
kovih postojank se je ponovno odprla možnost širokega dela med 
mladino, kar je bilo prej precej otežkočeno. Ofenziva je tudi nam 
prizadejala precej škode. Mnogo najboljših skojevcev so ali inter
nirali, ali pa prisilno' poslali v belo gardo, nekaj so jih celo ustre
lili. Nekatere skojevke so se slabo izkazale ali pa tako silno pre
strašile, da se še sedaj sploh nič ne upajo. Radi vsega tega smo 
morali marsikje graditi čisto na novo, samo tu in tam smo po 
ofenzivi lahko vzpostavili kar prejšnje aktive. Naše delo je bilo 
otežkočeno ne samo radi tega, ker je še do pred kratkim vladala 
preplašenost, ampak tudi radi tega, ker je manjkalo mladinskih 

5 Podpisa ni. Pimo je pisal Vladimir Krivic. 
i Izvirnik je v Arhivu za radnički pokret v Beogradu. Dokument je 

od vlage poškodovan. Fotokopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
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aktivistov. V skojevskem okrožnem komiteju smo bili prvotno štir
je člani. Tov. Ivan3 je bil težje ranjen, ker mu je bomba odtrgala 
roko. Tov. Cveta4 se pri mladinskem delu ni izkazala in je na last
no željo šla v" partizane. Jaz sem bila skoro dva meseca bolna, tako 
da je delal edino tov. Jože.5 Sedaj sva z Ivanom že skoro čisto 
zdrava in lahko delava. Vsi trije smo s podvojenimi silami prijeli 
za delo. Dela je zelo mnogo, ker je mladina precej razgibana in je 
treba samo zagrabiti, pa bo šlo. 

Ker smo morali po ofenzivi pričeti na novo delati, zato še ni 
toliko narejenega. Do sedaj smo postavili 17 aktivov ZKM z 68 
člani. Ampak delo se je pravzaprav šele pravi pričelo in bomo lahko 
v kratkem času precej povečali število ZKM. Teh 17 aktivov sedaj 
fes deluje. Sicer še niso samostojni in tudi nekaj časa še ne bodo, 
čeprav se mi trudimo, da bi jih privadili na samostojnost. Kadar 
pride kdo od nas in vodi sestanek, takrat! je sestanek, drugače ga pa 
ni, pa če tudi bi minil vmes cel mesec. To je pač razumljivo, ker 
kmečka mladina ni vajena samostojnega udejstvovanja, vedno so. 
jo vodili ali duhovniki ali kdo drugi. Vendar je pa sedaj v tem 
pogledu že mnogo boljše kot v začetku našega dela. Na. sestankih 
jih seznanjamo s.komunizmom, jim dajemo konkretno delo v nji-, 
hovem kraju, posebno v zvezi z ostalo mladino itd. Ponekod, kjer 
je kakšen posamezen član ZKM, ga po možnosti vključimo v sim-
patizerski krožek. Sedaj pripravljamo načrt, kaj bi obravnavali 
na sestankih aktivov. 

Delo za ZDM je vse do nedavnega precej počivalo, ker, se niso 
upali prihajati na sestanke. V zadnjem času pa se je tudi.tu radi 
partizanske ofenzive odprla široka možnost dela. Ob večerih imamo 
sestanke s prav vso mladino v dotični vasi. Razložimo splošen poli
tični položaj po svetu in doma, populariziramo partizanske boje na 
jugu, prikažemo naloge slovenske mladine v tem času, potem še 
po možnosti recitiramo kakšno Borovo piesem, nato zapojemo par
tizanske pesmi, potem pa: se začne nekakšno »domače veselje.« De
kleta in fantje (večinoma so povsod doma samo dekleta) prepevajo 
narodne pesmi, kakšen prinese orglice ali harmoniko in se zavrtijo. 
Mladina zelo rada hodi na take sestanke. Na vsak tak sestanek 
pride 20—30 mladincev, sploh vsa mladina iz ene večje ali več 
manjših vasi. Sprašujejo, kdaj bomo spet prišli. Sedaj, ko je pred-
pust in ples odgovarja šegam kmečkega ljudstva, mislimo da ni 
zgrešeno, čei imajo naši sestanki poleg resnega tudi vesel karakter, 
ker s tem pritegnemo tudi tisti del mladine, ki sicer ne bi prišla. 
Posebno v nedeljah so taki sestanki zelo uspešni. • 

3 Ivan Gorjup. 
4 Cveta Podboršček. 
5 Jože Tejkal-Planinc, padel 21. decembra 1943 v Nemškem Rutu na 

Primorskem, kot sekretar poverjeništva PK SKOJ za Primorsko. 
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Literatura se je dosedaj razširjala zelo neenakomerno in ne
sistematično. Tako da mnogo vasi do nje sploh ni prišlo. Sedaj smo' 
organizirali v enem podokrožju že čisto, v drugih dveh pa delno, 
da bodo skojevci prevzeli nalogo razhašanja in širjenja literature. 
Organizirali smo nekako štafeto, ki je zakcnspirirana. Sedaj se že 
tekom nekaj dni razširi naša literatura v sleherno, tudi najbolj 
oddaljeno vasico. To bomo skušali izvesti tudi še pd| ostalih 3 pod-
Okrožjih. Eventualno bomo to štafetno službo uporabili tudi za 
obveščevalno za važne slučaje, saj v njej sodelujejo samo najza
nesljivejši skojevci. 

Tovariši Crnogorci, ki so prišli z osvobojenega ozemlja pravijo, 
da so tam v čisto vsaki vasi napisane naše parole in da bi bilo 
to tudi pri nas potrebno, kar je res. Ker pa pri nas ni osvobojenega 
ozemlja in lahko pride okupator v vsako vas, zato imajo ponekod 
pomisleke glede parol, ker se bojijo, da bi okupator tiste hiše, 
oziroma poslopja zažgal. Ne vemo, ali bi jemali t$ pomisleke v 
poštev ali ne. Ce bi izvedli akcijo s parolami, potem se nam zdi 
najboljše tako, da bi istočasno v eni noči izpisali parole po čisto 
vseh vaseh in krajih in tudi v Novem mestu. To bi bilo najbolj 
primerno za kakšen naš praznik, da bi s to akcijo tudi manifestirali 
našo enotnost, povezanost in našo moč. Ker mi ne vemo, kdaj so 
kakšni naši prazniki ali proslave, zato vas prosimo, [da sporočite,] 
ozivoma, da nam pošljete seznam, kdaj bodo v Ljubljani proslavfe 
in tudi kakšne] parole so najbolj primerne. Svetujte nam tudi ali 
naj [napišemo parole samo tam, kjer] je okupator ali tudi drugje 
na podeželju. . . .6 po. dolgem iskanju dobili zvezo ž nekaterimi 
skojevci iz Nlovega] mesta šele pred Božičem. Po njihovem pripo
vedovanju izgleda, da je vse razbito, ne vedo drug za drugega, ne 
vedo kdo je bil prej v Skoju, ne zaupajo si, so precej prestrašeni 
itd; Eni partijki, ki je že prej delala pri Skoju v Nfovem] mestu, 
smo poverili nalogo, da naj formira skojevski mestni odbor, gim
nazijski odbor itd., in naj skuša zbrati vse skojevce, naj jih orga
nizira v aktive. Sele potem, ko bomo imeli vsaj nekako zasilno 
hrbtenico v skojevskih organizacijah, bomo prešli na organiziranje 
vse ostale mladine v Ntovem] mestu. Ne vemo pa, ali bi to vršili 
po principih Mlade OF ali pa veljajo principi ZDM v okupiranih 
krajih in po mestih. 

Radi tega, ker smo navezani samo na sebe in ne dobimo od 
nikoder nobenih nasvetov, smo skušali temu vsaj delno odpomoči 
s tem, da bi se sestali mladinski aktivisti vseh sosednjih okrožij. 
Na ta sestanek smo povabili mladinske aktiviste iz grosupeljskega, 
stiškega in belokranjskega okrožja. Iz stiškega okrožja ne bo niko
gar, ker nimamo mladinskega aktivista in tudi zaenkrat tam še ne 
more delati. Izmenjali bi si naše izkušnje pri delu, pogovorili se o 

6 Uničeno besedilo, manjkajo tri vrstice. 
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načinu dela, skušali ugotoviti naše napake itd. Bilo bi sijajno, če 
bi na sestanek lahko prišel kak član PK SKOJ. Ce pa ne bo mogel 
priti, se bomo mi sami čisto po domače in tovariško pogovorili o 
našem delu. Mislim, da to lahko storimo, čeprav nismo kompe
tentni, da bi sklicevali kakšne medokrožne sestanke. Toda potreba 
po takem sestanku je res velika in nam bo vsem zelo koristilo. Se
stanek smo sklicali za 28. 1. 1943 ob 9. uri zjutraj v Hmelniški četi. 

Odkar je poleti odšel tov. Silvo,7 od takrat nimamo s pokra
jinskim komitejem nobenih zvez. Mi vsi, ki delamo po mladinski 
liniji v našem okrožju, smo mladi in neizkušeni borci. Uvideli smo, 
da je mladinski list neobhodno potreben. »Mlade Slovenije« sploh 
ne dobivamo. Enkrat smo slučajno v brigadi dobili 3 številke, pa 
smo videli, da za naše prilike, za kmečko mladino,, ne odgovarja. 
Zato smo sklenili, da bomo izdajali »Mladega tovariša,« od katerega 
vam pošiljamo 1 izvod. Ker lahko iz »Mlade Slovenije« posnamemo 
mnogo stvari za »Ml. tovariša« in ker se sploh lahko iz »Ml. Slove
nije« mnogo naučimo, zato vas prosimo, da tako uredite, da bo 
redno s tekstom za »Poročevalca« za novomeško tehniko prihajala 
tudi »Mlada Slovenija.« 

Situacije se menjajo, mi smo pa brez vsakih navodil in se 
pač skušamo nekako sami znajti in najti pravo pot. Jasno pa je, 
da delamo pri tem napake. Zato pa smatramo za neobhodno potre
bno, da se vzpostavi redna in tesna zveza med PK Skojem in nami. 
Radi prilik bi pač morala biti ta zveza predvsem pismena, po mo
žnosti pa bi tu in tam bila tudi osebna. Kolikor opažamo, vidimo, 
da polagajo na Hrvaškem in na osvobojenem ozemlju mladinskemu 
delu veliko pozornost, da se tam delo med mladino sistematično 
vodi in organizirano izvaja. Mi tukaj »plavamo« na terenu, brez 
izkušenj, brez navodil, in se pač skušamo sami znajti. Kolikor 
boste lahko iz tega poročila spoznali način našega dela, vas prosimo, 
da nam pošljete kritiko našega dela, tako glede ZKM in ZDM, 
kakor glede »Mladega tovariša.« Potrebni smo kritike, potrebni smo 
nasvetov in smernic za nadaljnje delo. Zato nam pišite ali nas 
obiščite. 

Za skojevski okrožni komite za Novo mesto: 
sekretarka. 

Špelca,8 

7 Viktor Stopar. 
8 Vilma Bebler. 
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St. 31 

POROČILO ČLANOV OKROŽNEGA ODBORA OF ZA VIPAVSKO 
ŠTEFANA NABERGOJA IN FRANCA LAVRENClCA DNE 6. JA
NUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O POLOŽAJU V OKROŽJU IN DELU ODBORA1 

Vipave2 in Filozof3' poročata Na terenu, 6. I. 1943 

Poročilo o delovanju v Vipavskem okrožju 

Prejela sva 4 obveznice,4 ki jih bova čimbolje uporabila. Glede 
bolnikov, v karavli št. 2 tole: Na srečo ni bilo v njej nobenega bol
nika. Bila je samo, posadka in 1 partizan na prehodu. Tega je tu 
doletela smrt. Posadka je bila o nevarnosti pravočasno obveščena. 
Eden je šel maskirat steze in ta je opazil policijskega psa. Obvestil 
je ostale, ki so hitro poskakali ven in odprli ogenj na okupatorsko 
drhal, ki je bila sestavljena iz questure iz vseh krajev, škvadristov 
in drugih fašistov v civilu ter financarjev.4a Ti so odprli na naše 
ogenj iz 3 mitraljezov. Končni rezultat je, okupatorske žrtve: mrtvi 
1 tenente kvesture, 1 brigadir od kvesture, 1 financar, 4 okupatorji 
so lažje ranjeni. Naše žrtve: 1 partizan težko ranjen in je še isti dan 
umrl, 1 kurir prav lahko ranjen v roko, Medved5 pa ima na roki 
težjo rano. Ker niso okupatorji mogli prijeti partizanov, so se ma
ščevali nad civilnim prebivalstvom s tem, da so v bližnji Podragi 
zaprli vse moške, ki so jih pobili. Pretepali so jih in se sedaj na
hajajo, po številu 52, v tržaških zaporih. Tov. Medved je sedaj v, 
začasni oskrbi in imava s Filozofom vedno v mislih novo varno 
zatočišče. 

Ker smo za tehniko uredili začasen prostor na drugem kraju 
se sedaj prejšnji prostor porabi lahko za karavlo, vendar se pri
zadetim ne zdi primerno, ker je sedaj kraj preveč kompromitiran. 

:Tov. Filozof je že nekaj dni bolan. Zaradi tega sem nadaljnje 
urejanje rajonov I. II, in III prevzel sam. Dal sem navodila za 
ženske odbore in NZ. Posebno moje delo je bilo: dekliški krožki za 
službo zveze. V kratkem se bodo zbirali tudi krožki za saniteto. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Štefan Nabergoj. 
3 Franc Lavrenčič. 
4 Misli 4 bloke obveznic posojila svobode. 

4a Gre za napad tako imenovanega premičnega oddelka javne var
nosti (nucleo mobile P. S.). Več o teh enotah glej Slovensko primorje in 
Istra, Beograd 1953, str. 361 si., Tone Ferenc, Partizanska zmaga v Razo
rih in okuoatorjev požig Vojskega, Idrijski razgledi, 3, XIV., 1969 in Ivo 
Juvančič, Primorski narodni svet — Goriška sredina in OF — NOB, IX., 
Primorski dnevnik št. 182, 18. avgusta 1970. 

5 Anten Semenič. 
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Radi pregleda poročam'sestav celotne organizacijske mreže v 
Zgornji Vpavi.\ 

Rajon, I: 
1 Šentvid, 2 Podraga, 3 Sela, Razgori, Tomaži, 4 Vrabce, Jakov-

ce, Tabor, 5 Pulane, 6 Lozice. Ce se dosedanja razdelitev ne ujema, 
prosiva, da se popravi po naši praktični izkušnji, pri tem mislim 
na nepraktično razdelitev, po kateri naj bi bila meja cesta Šentvid 
—Raša, za katero mi je Zdravko« rekel, da je določena. 

Rajon II: 
1 Vipava z Gradiščem, 2 Vrhpolje z Depljem in Zemonom, 3 

Budanje z Dolgo Poljano, 4 Slap, 5 Lože in Manče, 6 Goče, 7 Erzelj. 

Rajon III: 
1 Ajdovščina, 2 Dol Otlica, 3 Lokavec, 4 Planina. 

Rajon IV: 
1 Braniča, 2 Gaberje, 3 Štanjel, 4 Štjak. 
Pri tem bi bilo zopet potrebno, da se popravi okrožna meja za

radi Štanjela, ki bi iz organizacijskih ozirov spadal vsaj v začasno 
razdelitev. 

; Rajon V: 

1 Col, 2 Podkraj, 3 Sanaber. 

Za ta rajon se,šele navezujejo sjtiki in bo njega organizacija 
zelo težka in zamudna, če ne bomo dobili tistega človeka s Pod
kraj a, o katerem mi je pravil Zdravko in ki ga iščemo za domenjen 
sestanek za dokončno vzpostavljanje okrožnega odbora. Radi na
šega snovanja okrožnega in Gornjevipavskega odbora imamo se
daj preskrbovalnega vojaškega in politično-organizatornega refe
renta. Ker pravi, tov. Jovo,7 naj jaz vodim odslej samo tehniko, in 
ker se vsaj začasno ne morem legalno pojavljati, ker »grem nazaj, 
čez mejo«, bom lahko jaz tehnični referent, kakor smo že prej na
meravali, poleg tega pa naj bi bil še posebni okrožni tehnični refe
rent, ker bi jaz bil potem bolj prost ža vsako delo, kadar bi končal 
svoje delo. Zdravku sem namreč rekel, da bi mi trije, to je Ser-
žente8 Zdravko in jaz ne prišli v odbor kot funkcionarji, ampak bi 
ostali organizatorji okrožja. To vse se bomo domenili na sestanku, 
ko se bomo sestali v prihodnjih dneh. 

6 Srečko Čebron. 
7 Jakob Krašovec iz Trbovelj. 
* Ivan Kosovel; 
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Posebno skrb posvečamo sedaj nabavi radiosprejemnikov, na
bavi bencina, petroleja in drugih tehničnih stvari. Šoferji nam že 
stavijo na razpolago svoje avte, da s kolektivnim bencinom lahko 
kam skočijo. 

Rekrutacija se ni izvršila v nameravanem obsegu, ker je strah 
pred reakcijami oplašil mnogo mladincev in starejših letnikov, tako 
da se izvršuje rekrutacija bolj posamezno kot v masah. Lahi dru
žine vse zapirajo, drugih reakcij izgleda da ne bo. 

Posebno poglavje je vprašanje našega 23. letnika, ki so ga Lahi 
nasilno pobrali. 4 kompanije preko 400 jih je sedaj oboroženih in 
nam pišejo goreče prošnje, naj pride kdo dol, da so pripravljeni na 
vse, da hočejo z vso opremo preiti na našo stran. Med njimi dela 
nekaj naših aktivnih mladincev, ki so jih Lahi iznenadili, toda sami 
ne zmorejo vse težavne poti okrog 660 km iz Pistoje do sem. Meni 
se zdi, da bi bilo najbolje, da se po zvezi s KPI stopi v direktna 
pogajanja in snovanje praktičnega načrta za prevoz naših mladin
cev s kamioni, dokler bi šlo, potem pa kakor bi bilo najprikladneje. 
Urediti bi bilo treba z njimi takoj kurirsko službo po njihovih so-
rodnikih, ki to že doslej opravljajo neorganizirano. Slične razmere 
vladajo tudi v drugih gamizijah in jaz sam sem informiral in uve
del 3 naše aktiviste, toda z nobenim ne vzdržujem zveze, ker zveze 
s KPI- v dotičnem kraju nisem mogel dati. Vse ostalo je pa brez
pomembno, ker se položaj spreminja od dne do dne in se mi zdi 
najbolj enostavno, dati jim generalna navodila za vse glavne slu
čaje. 

Tudi za slučaj, da bi pokrajinski odbor razpolagal z zvezami s 
KPI za Gornjo Vipavo, se priporočamo. Mi sami te zveze najbrže 
ne bomo našli. 

Vedno se bojim, da bodo taka naša odprta poročanja padla La
hom v roke, zato naj.velja kratica za naše delo GV in rajone I-V 
ter posamezne odbore zgoraj pristavljene številke. Za izpisovanje na
slovov pa naj se vzpostavi šifriranje. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Vipavec 
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POROČILO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNE
GA KOMITEJA KPS BORISA KRAIGHERJA DNE 7. JANUARJA 
1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V GROSU
PELJSKEM OKROŽJU O PREUREDITVI PODLIPOGLAVSKE 

BAZE IN NEKATERIH VOJAŠKIH ZADEVAH1 

Pri Jožici,2 7. I. 43 

Dragi tovariši! 

Zopet se mi je pot hudičevo zavlekla. Kot od Vas, sem moral 
tudi od Sercerjeve brigade dvakrat na pot. Poleg tega sem imel tam 
smolo s tov. Crtom.3 Poslal sem ga na mesto tov. Vandeka,4 pa je na 
poti padel v zasedo bege in padel. Tako smo izgubili zopet dobrega 
vojaka, ki je bil na vsak način kandidat za bodočega brigadnega 
komandanta, obenem pa se mi je s tem tudi pot zavlekla, ker smo 
morali iskati namesto Vandeka novega moža. Prej Vandek ni mo
gel zapustiti bataljona. Določili smo na to mesto bivšega komandirja 
krimske čete tov. Moko5 (ki ga menda poznate pod imenom Jaka). 

Zaradi te zakasnitve bom moral tu hitreje opraviti in ne bom 
mogel govoriti z vsemi onimi, s katerimi bi bilo potrebno. Morda 
bom to storil nazaj grede. Za sedaj se opiram enostavno na izjave 
Nandeta6 in ravnam na podlagi njegovih poročil. 

1. Grosupeljsko okrožje: doslej sem govoril samo s sekretarjem 
tov. Cenetom.7 Z ostalimi člani okrožja bom govoril jutri posebej, 
s Cenetom sem govoril še pri Sercerj evi brigadi. 

Okrožje je razdeljeno na tri rajone, ki so razmejeni po želez
nicah Škofljica—Stična in Grosuplje—V. Lašče. V severnem rajonu 
so vasi naše v zapadnem delu, vzhodni del rajona pa obvlada bega 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS. Dokument je 
od vlage močno poškodovan. 

2 Baza na Podlipoglavu, osrednja točka za zvezo med centralnim 
vojaškim in političnim vodstvom narodnoosvobodilnega gibanja in po
krajinskimi vodstvi ter vojaškimi poveljstvi na terenu. 

3 Konrad Šimenc, obveščevalec Sercerj eve brigade, padel pri Lu-
žarjih. 

4 Alojz Popek, komandant III. bataljona Sercerj eve brigade, ime
novan v začetku januarja 1943 za namestnika komandanta Cankarje
ve brigade. Glej M. Luštek, Pregled enot narodnoosvobodilne vojske 
Slovenije in njihovega poveljniškega kadra. Prispevki za zgodovino de
lavskega gibanja 1965, št. 1—2, stran 251 (nadalje Pregled enot). 

5 Jaka Rihar. 
6 Ivan Kavčič, komandant notranjske operativne cone, narodni he

roj, padel 30. julija 1943 pri, Selah-Sumberku. 
7 Ivan Erjavec. 
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na Polici in nimamo mi skoro nobenih postojank. Zapadni rajon (Št. 
Jurij in okolica) je sicer naš, vendar so pogoji dela zelo težki. Mi 
imamo tu samo zaupnike, ki želo hitfo padejo. Ljudje se še upi
rajo in nočejo sprejeti orožja. Boje se nas pa tudi zaradi represalij. 
Bega tod patruljira in pobira vse, kar pokaže najmanjšo aktivnost 
proti njej. Vzhodni rajon obvladuje boštanjska (Lazarinijeva) bega. 
Poleg tega đedaj naseljujejo bego v Šmarju, ki skuša prodirati v za
padni rajon in razširiti moč štajerske bege preko železnice. Posadko 
v Šmarju tvorijo predvsem boštanjski ih poliški begi. Naši nimajo 
proti vsemu temu doslej nič drugega kot partijski OK (4 člani) in 
2 partijca terenca ter nekaj skojevcev in zaupnikov aktivistov OF. 
. . .8 v. vsakem rajonu po eno parttijsko] celico in rajfonski] odbor 
OF je precej aktivistov OF, zlasti žensk. Organizacijo bo treba gra
diti zelo konspirativno in se bo morala uveljavljati predvsem z le
taki in literaturo. Stisko tehniko mislim angažirati, da1 bi izdelovala 
ža to okrožje lokalne letake. Poleg tega sem se tudi s tov. Markom0 

dogovoril, da bo pri Jožici organiziral samostojno tehniko, ki bi 
mogla vsaj z lokalnimi letaki "preskrbovati okrožje Grosuplje in 
rajone Dobrunje ter Dev. Marijo.10 OK sam bo moral delati več 
s. pomočjo rajonskih "odborov; dočim je bilo doslej [v]se delo od
visno samo od direktnega osebnega dela članov OK. v posameznih' 
vaseh. To prvič n i več mogoče, ker je gibanje res zelo težavno. Ra
jonski odbori pa! morajo, ostati strogo zakonspirirani. Zato si pred
stavljam za sedaj najprimernejši način : dela s pomočjo letakov. 

O ostalih problemih tega okrožja' ustmeno. To je najvažnejši 
njegov problem in bi rad, če bi mi o tem sporočili svoje mnenje, da 
bi mogel nazaj grede še kaj popraviti, če sem ga kaj polomil. Od
govor mi lahko pošljete k Jožici in bi me tu počakal, da ga dobim 
nazaj grede. Časa bo dovolj, ker pot v snegu je precej daljša in 
najbrže ne bom mogel kmalu nazaj. 

2. Cerkniškega okrožja nisem pričakal, in ga bom moral nazaj 
grede obiskati pri Sercerju.11 Morda ste že sami videli iz poročil, 
da je treba rešiti predvsem nekaj kadrovskih problemov. Ce imate o 
tem kake predloge, mi prosim javite. 

3. Tehnično organizacijski punkt pri Jožici je prevzel Marko. 
Mislim, da bo šlo. Kakšne politične- funkcije zaenkrat še ne bi mogel 
prevzeti.-Je preveč pod vplivom Ludvika,12 ki je po poročilu Nan-
deta postal nemogoč. S svojo družbico je ločen od partizanov krokal 
na božični in Silvestrov večer. Ne sprejme nobene kritike. Edina 
instanca zanj je Luka.13 Nande ga je odstavil. Menda se je sedaj 

.8 Uničeno besedilo, nečitljive 3 vrstice. 
0 Karel Poljanšek, ubit na Trški gori poleti 1943. 

10 Danes Polje. 
11 Misli Šercerjevo brigado. 
i* Ludvik Smrekar. 
l s Franc Leskošek. 
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r 
pritožil Vam. Sam z njim, kakor tudi s Cirilom,14 to pot še ne morem 
govoriti. [Zmenili sem se, da odpotuje15 . . . hi potreben. Za Gro
suplje je [tu] OK. Za Dobrunje obstoji rajonski odbor. Z Markotom. 
sem se. dogovoril,' da mi bo organiziral s pomočjo svoje zveze z 
Julijem16 direktno zvezo z ljubljanskim OK. Zdi se mi, da bi vsak 
poseben poverjenik tu povzročal samo organizacijsko zmedo. 

Intendanco, kolikor pride še v poštev za širši teren, bo vzdrže
val še naprej Marko, sicer jo bo pa prevzel tu bataljonski intendant. 
Stare zaloge bo čuval še dalje Marko. 

Nevarnost predstavlja »vojvoda« — komandant bataljona — 
Martinov.17 Z Nandetom sem se dogovoril, da bo nad tem bdela zona 
in da ga bo, če bo treba, odsltavila in postavila novega komandanta. 
Preko brigade seveda. Jutri pa imam bataljonsko part, konferenco 
in bomo tam skušali to rešiti. Morda bo šlo brez odstavljanja. Ce bo 
treba odstavi jati, bomo morali Martinova seveda tudi iz Partije 
izključiti. Doslej se je pokazal zelo nediscipliniranega in je part, 
sekretarju grozil, da ga bo pretepel, ker ga je klical na, odgovornost 
zaradi »vojvodstva.« 

4. Padel je v roko begi predstavnik Sokolov18 v Notranjskem 
poverjeništvu. Pravijo, da je že streljan — sigurnih podatkov nima
mo. Padel je na Polici. 

5. Na Štajerskem je težje ranjen Tomaž.19 Cez nekaj časa ga 
pričakujejo tu pri Jožici. Z njim pride najbrže Skala,2« ki gre nato 
na Pohorje. Nazaj grede bom skušal z njima govoriti. Tu sem se 
dogovoril, da me počakajo. Jug 2 1 je v neposredni bližini iri bi ga 
mogel obiskati. Zamudil bi se vsega par dni, kot mi tu poročajo. 
Ce mislite, da bi bilo to koristno, mi sporočite. Sicer jim ne. vem 
povedati nič novega, razen tistega, kar jim je že Krištof22 pisal, 
vendar bi bilo morda dobro z njimi govoriti osebno, da bi dobili 
točnejšo sliko o položaju tam. 

Sprejmite prisrčne tovariške pozdrave 
Janez2 3 

" Jože Moškrič, narodni heroj, Ubit na Polici 13. februarja 1943. 
15 Uničeno besedilo, nečitljive 4 vrstice. 
16 Milan Skerlavaj. 
17 Martin Kos, komandant II. bataljona Tomšičeve brigade. 
"t Mirko Stepišnik, ujet na Hudi polici v začetku januarja 1943 in 

ustreljen 8. januarja 1943 v Grosupljem. 
* Dušan Kveder. 
20 Peter Stante. 
21 Dušan Kraigher je bil takrat na Moravškem. Glej dok. št. 40, 

opomba 29. 
82 Edvard Kardelj, pismo z dne 28. decembra 1942 glej Dokumenti, 

knj. 4, dok. št. 204, stran 263. 
2 8 Boris Kraigher. 
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P. S. To še, kar se tiče Črnogorcev. Ko sem zadnjič pisal,24 d[a]25 

. . . vojaškega položaja. Osebno so večinoma odlični ljudje, predani, 
požrtvovalni, disciplinirani. Zdravko?6 ima vse slabosti, o katerih 
smo govorili. Ni pa nevaren, ker so naši kadri zelo trdni in se jim 
v nobenem vprašanju niso podali. Nasprotno, še pred mojim priho
dom so jim dobro obrazložili linijo OF in našo linijo glede ofenzive. 
Zlasti, politkomisar Sercerjeve brigade27 je v tem oziru odličen, kot 
tudi Florjan.28 Z ozirom na to sem vam sporočil, da stvari niso tako 
nevarne, kot nam je prvotno izgledalo. Bojim se, da je slabše na 
Dolenjskem — ne zaradi Črnogorcev, ampak zaradi Bolka29 in Ur
bana.30 Zato tudi hitim in se nočem tu sedaj dalj časa zadrževati. 

Janez 

St. 33 

POROČILO TEHNIKE ZA CERKNIŠKO OKROŽJE DNE 7. JANU
ARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O OPRAVLJENEM DELU1 

Tehnika OOOF 
Cerknica Položaj, 7.1. 43 

Izvršni odbor OF slovenskega naroda 

V prigibu vam pošiljamo 2 izvoda »Slovenski poročevalec« po
sebna izdaja — december 1942, kateri je razmnožen v 350 izvodih 
in razposlan po terenu, dne 7.1.1943. Tekst prejeli 5.1.43. 

2 izvoda letaka »Možje in fantje, ki ste že vrnili iz [internacije], 
razposlan po terenu v 480 izvodih, dne 7. I. 43. 

2 izvoda letaka »Zakaj je padel župnik Kanfduč] 2 : . . mena 
razposlan po terenu dne 7.1. 43 v 120 izvodih. 

2 izvoda lokalni letak »Prebivalstvu Blo[ške. planote«, razmno
žen] in poslan na teren dne 2.1.43 v 150 izvodih. 

24 Pismo Borisa Kraigherja z dne 3. januarja 1943, kjer govori pred
vsem o vojaškem položaju, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

25 Uničeno besedilo, nečitljivi dve vrstici. 
26 Zdravko Jovanović. 
M Janez Hribar. 
^ Cveto Močnik. 
29 Dr. Jože Brilej. 
• Dr. Marjan Dermastia. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od vlage 

poškodovan. 
2 Uničeno besedilo, nečitljive četrt vrstice. Letak je v Muzeju ljud

ske revolucije v Ložu. 
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2 izvoda letak lokalnega pomena »Pre 3 razmnožen v 150 
izvodih in poslan na teren. 

2. izvoda »Radio vestnik« razmnožen v • • •* teren dne 7.1. 43. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

St. 34 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF 
ZA LJUBLJANO MIRE TOMSlC DNE 8. JANUARJA 1943 BORISU 
KIDRIČU IN EDVARDU KARDELJU O RAZMERAH V LJUBLJA

NI IN DELU POVERJENISTVA1 

Tov. Peter2 in Krištof!3 8. I. 43 

Ker vem, da res težko pričakujeta tudi mojega poročila, bom 
pohitela, čeprav sem računala s tem, 4 a ta Vama nekatere stvari 
bolj točno lahko poročala šele čez nekaj dni. 

Predvsem opozarjani na to. da pišem danes privatno in da bomo 
cficielno poročilo IO poslali skupno s poverjeništva.4 Ce pa želita, 
da tudi jaz sama:5 poročam IO, potem mi to sporočita. 

Začnem kar pri poverjeništvu. Težave, ki smo jih imeli v za
četku z rednim sestajanjem, smo odstranili. Delo pa je še vedno 
zelo, zelo revno. Poverjeništvo se izživlja še vedno v tem, da skrbi 
Savo6 za intehdanco, da je Nikolaj7 do svoje aretacije (blokada) 
skrbel za SP pri Jankotu,8 da se Urh9 ukvarja s svojo skupino in 

3 Uničeno besedilo, nečitljive četrt vrstice. Verjetno misli letak 
Vaščanom Velikih Poljan. Letak je v arhivu CK ZKS. 

4 Uničeno besedilo, nečitljive četrt vrstice. 
5 Podpisa ni. Poročilo je pisal verjetno tehnik Franci Korošec-Zivko. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
Dokument je od vlage močno poškodovan in besedilo težko čitljivo. Na
pisan je na listkih iztrganih iz beležnice. 

2 Boris Kidrič. 
3 Edvard Kardelj. 
4 Misli poverjeništvo IOOF za Ljubljano. 
6 Mira Tomšič je bila članica poverjeništva IOOF in poverjeništva 

CKKPS za Ljubljano, odgovorna centralnemu komiteju KPS za-delo v 
vodstvu Osvobodilne fronte za Ljubljano. 

6 Tone Toman. 
' Jože Zemljak. 
8 Boris Ziherl. 
9 Zoran Polič. 
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včasih kaj napiše in da se skupno zvrstimq na tedenskih sejah: ok
rožja, ev. mladine; NZ itd. Pri delu za sredino10 se ni nihče kdove-
kaj izkazal, niti ni kazal mnogo skrbi za to. Tudi z duhovniki ni 
mogoče pohiteti in za posojilno komisijo11 oz. druge "finančne in 
gospodarske- stvari zgleda, da so že zdavnaj izčrpali vse, kar so 
-imeli. Poskušam jih pripraviti do tega, da bi bolj resno in odgovorno 
gledali na stvari, da bi več dali iz sebe; nisem zaradi tega še popol
noma obupala .. .12 . 

K zadnjemu Petrovemu pismu,13 k odstavku o ženskah, mladini 
in narodni pomoči pripominjam, da stvar z zavezniki ni bila tako 
strašna, kakor je morda Peter imel vtis. Popolnoma razumljivo mi 
je bilo, da so se zavezniki s sklepi IO o teh vprašanjih strinjali, a' 
so vendar imeli kup manj važnih pomislekov, bili so črnogledi, itd. 
Toliko časa, dokler ni po naši zaslugi stvar na terenu začela teči, 
potem so bili pa vsi za to, še celo to so trdili.- da so bili oni že takoj 
takega mišljenja. 

Vse te tri stvari so sedaj že v teku, najboljše ženske, mladina 
malo manj, pri narodni pomoči pa .so nas blokade malo. bolj priza
dele in nimamo zdaj na razpolago nobenega dobrega organizatorja. 
Izšla je že ena številka »Naše žene,« ki še ni najboljša in »Naroda 
v ječi,« glasila SNP, dočim mladina še ni nič izdala. 

. Toda k temu, se vrnem še- kasneje. 
Mislim še prej na plenumaše, sredino, odmev plenuma itd. 

14 

Klerikalna sredina je zelo problematična. Gosar je sicer na 
pismo izjavil, da obsoja bega, da se ne more še. opredeliti za nas 
in da to kristjanom zameri, da ga tako brezobzirno postavljajo pred 
alternativo. Ob racijah pa je izjavil: Jaz sem jim vseskozi pravil, 
naj tega pred božičem ne delajo. Finžgar in razni duhovniki! (ni res, 
da bi koga zaprli) simpatizirajo. Izstopiti bolj vidno si ne upajo. 
Nikolaj je nekaj govoril s Kamušičem. Sedaj ni možnosti, ker sedi. 
Bilo pa je baje ugodno. Nacionalna sredina je bila že enkrat bom
bardirana od Sokolov, rezultatov nismo mogli zvedeti, ker je bil 
aretirani Zvonko15 posredovalec. Zdaj smo sami našli poti do.njih, 
če bo v kratkem kaj rezultatov, bomo videli. Prijateljski krog ing. 
Rusa,-Cemeja in Uršiča, do tu vodijo vezi. Izgledi niso slabi, druga
če kakor poroča VOS. Sicer je pa to res sredina, marsikdo hodi že 

10 Skupine in posamezniki, ki se niso opredelili za sodelovanje niti 
z OF niti z okupatorji in domačini izdajalci (več glej F. Skerl, Prispevki 
k zgodovini razvoja nasprotnikov Osvobodilne fronte v. letu 1941, Zgo
dovinski časopis XXI. 1967, str. 69—198). 

11 Posojilna komisija pri finančno gospodarskem odseku. 
m Izpuščamo dve vrstici in pol. 
13 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
14 Izpuščamo oceno odnosa posameznikov do .V. zasedanja vrhov

nega plenuma OF 6. novembra 1943 (3 strani rokopisa). 
15 Viktor Repič. 
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na bega sestanke, napram našim Ljudem pa ima tudi toliko respekta, 
da pazi, kaj govori in dela. Tudi bi rekla, da imajo ti ljudje toliko 
dobre nosove, da vedo, y katero smer gre razvoj, čutijo pa pritisk 
bega in klonijo marsikdaj tudi iz strahu. Ne smemo tudi, popolnoma 
pozabiti, da se bodo ob dobrih uspehih na fronti in pri partizanih 
začeli pri nekaterih močnejše kazati razredni interesi in neke vrste, 
ogroženost. Gosar npr. strastno sovraži vse, kar je komunističnega 
in presoja fronto predvsem iz tega stališča. Sicer pa bomo lahko 
uporabili neko možnost pri njem (in Dihurju!)16 zvedeti, kaj govore 
v najbolj domačem krogu. Najboljše je pri vsem tem, da sie vsede. 
vsak, ki ima z njimi količkaj opravka. Ne mislim, da so izdajalci, 
toda čvekajo. Tako se je, preden je prav začel delati, pri racijah 
usedel dr. K.,17 s katerim si ti, Peter, tisto nedeljo popoldne pred 
»hinavščino«18 govoril, ko sem bila poleg. 

Prepričana sem, da bi bilo pri vseh teh gospodih več uspeha, 
če bi bil pritisk naših ljudi na sredinske mase hujši, da bi se tu 
moralo vršiti opredeljevanje, ki bi tudi vrhove sililo k temu. Toda 
tu ni skoro nič narejenega. Tudi odmev plenumaškega SP 1 8 ni bil 
tak, kot bi ga želeli. Naši ljudje so nerodni, okorni, bojazljivi, ne 
razumejo važnosti. Tu so z njimi največje težave. Imamo mnogo 
razgovorov, mnogo sestankov, kjer z aktivisti podrobno govorimo 
o vseh teh stvareh, sestajajo se tudi z menoj rajonski,, za fronto 
odgovorni ljudje, posebej za mladino, za žene, za DE. In vendar 
ne vidim še nobenega napredka. Fronta je okostenela v rajonih, 
kvartih, uličnih in matičnih odborih. Naši aktivisti vidijo samo ta 
sistem organiziranja, nič ni spretnosti in življenja v njih. Ne vidijo 
tovarn, podjetij in obratov, ne vidijo bivših društev in organizacij, 
niti raznih obrtniških in drugih meščanskih slojev. Edino še za 
razne ustanove (pošta, Rotovž) imajo še kaj smisla. Na ta način 
mora vse vzeti vrag. Pravijo: kar smo zajeli, smo zajeli — brez 
ozira na dogodke, prilike itd. . . .20 so te racije popolnoma podrle 
nekaj kvartov, da bodo aktivisti sedaj prisiljeni graditi tudi iz 
drugih perspektiv in se prilagoditi trenutnim prilikam, sicer pa ni 
tako hudega razdejanja. Marsikje so bega pobasali svoje osebne ali 
politične nasprotnike, brez ozira na sedanje udejstvovanje. Tako 
imaš primer neke večje stanovanjske kolonije, kjer so pobrali okrog 
30 ljudi. Vsi naši aktivisti pa so ostali, . . . 2 l aktivisti tudi niso. Ža
lostno bo sedaj' samo to, da bodo naši ljudje počasni in okorni kot 
so, zamudili priliko, ko bi bilo treba izkoristiti nastalo razpolo-

16 Dr. ing/ Črtomir Nagode. 
17 Dr. Anton Kržišnik. 
18 Franc Svetek. 
18 Slovenski poročevalec, posebna izdaja. Tiskana v ilegalni tiskar

ni Toneta Tomšiča novembra 1942. 
2 0 Uničeno besedilo, nečitljive 3 besede. 
2 1 Uničeno besedilo, nečitljive približno 3 besede. 
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ženje in kovati železo dokler je vroče. Tudi raziiašalski aparat za 
propagandni material slabo funkcionira. Naši aktivisti se vsega zelo 
boje, slabo razdelijo, velikokrat brez potrebe sežigajo. Dostikrat se 
kakšna literatura v kakšnem koncu sploh ne pojavi. 

Glede DE se pa Polde22 zelo aktivizira. Izgleda, da Je to pod
ročje, kjer se namerava izživljati. ODE23 bodo sedaj na terenu po
stavljeni, bodo delali in bomo morali napraviti tudi rajonske aktive, 
zato da bo več ljudi v tem smislu delalo. Ker je obstajala nevarnost, 
da bi tu vse začel izvrševati samo Polde, ker se midva z Grogo 
(Filipom)24 radi ostalega dela še ne moreva spuščati v podrobnosti, 
smo naredili tako, da sta v glavnem odboru sedaj Groga in namest
nik Cirila,25 če bo prišel notri, druga pa Micka, oz. Angelca D.,'';i 

njena namestnica Dana,27 ki je bila zunaj. Tako smo napravili za 
to delo partijski aktiv teh treh ljudi, ki ga bom vodila sama in s 
tem malo razbremenila okrožje. Ti ljudje bodo sedaj nujno morali 
voditi računa o delu v tovarnah, ki je tako.zelo zanemarjeno. Gltos 
člankov in dopisov za časopis DE, pa bova skrbela za to midva z. 
Poldetom. Mislim, da bo tako mnogo več narejenega, kakor če bi 
sama z Grogo sedela v odboru. Res je, da bomo morali za to 
organizirati tudi ostalo partijo, toda veliko si od tega ne moremo 
obetati, ker so že vsi zelo obremenjeni. Ali'je prav tako? 

H koncu pripominjam, da je okrožni odbor OF silno reven in 
ća ima malo avtoritete, pa tudi zelo slabo se zaveda svojih obširnih 
nalog. Vse njegovo delo obstoji v tem, da obišče tedensko vse rajone 
in, da tam pove najnovejše novice in direktive, kar se v nekaj dneh 
potem razširi na kvarte in ulice in tam obstane. Agencija Avala! Jim 
je pa težko kaj dopovedati. 

To naj bi bilo v grobih obrisih vse. Ce sem kaj pozabila, ne 
smeta misliti, da ni nič narejenega, sem pozabila le poročati. Saj 
skušam biti pozorna na vse. 

Kaj torej mislimo v najbližji bodočnosti še narediti: 
1. Predvsem duhovniško konferenco ali vsaj nekaj podobnega. 
2. Rešiti zadeve okrog gospodarskega] sveta, kolikor že ni 

urejeno. 
3. Ugotoviti »Nar. svete« in njihov namen. 
4. Priti na čisto s tistim užaljenim kmečkim advokatom.28 

5. Pogovoriti z nacionalno sredino. 

22 Stane Kovač. 
23 Odbore Delavske enotnosti so postavljali v tovarnah. 
24 Leopold Krese-Jošt. .. 
" Jože Moškrič, tedaj je dc^.l kot zaupnik CK KPS na področju 

Podlipoglava. Moral bi priti v Ljubljano, toda belogardisti so ga se 
pred prihodom ranjenega ujeli in 13. februarja 1943 na Polici ubili. 

26 Angelca Dovč-Ocepek. • 
2r Cilka Maček-Jakhel. 
28 Verjetno dr. Lado VavpetuV . 
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6. Urediti z Angelco29 in postaviti začasno vodstvo AZZ, 
7. Rešiti vprašanje tovarn v zvezi z DE. 
8. Pospešiti z SNP in s tem v zvezi priti na čisto s tistimi 

škofovimi akcijami.80 

To je prav za prav vse, ker so vse stvari v teku. Kar [se] tiče 
postavljanja stvari, mislim, da mi je jasno. 

Na terenu so najbolj važna tale politična vprašanja, ki jih 
zaenkrat še premalo forsiramo: 

1. odmev plenuma3 1 pri delu za sfed[inske] mase je bil preslab, 
še dalje populariziralti enotnost, poudarek na nacionalnem boju, pra
vilnost OF politike z ozirom na izdajalsko vlogo sredine »prezgo
dnje in prevelike« žrtve. 

2. Odmev bihaških dogodkov je bil tudi preslab, več reakcije 
na to je bilo zunaj kot pri nas; še dalje popularizirati z ozirom na 
posledice, ki so jih imeli ti dogodki zunaj v svetu. 

3. Preprečevati razredno poudarjanje v tej borbi. To nam želi 
bega podtakniti, ker sama nima nacional, značaja in da bi nas izo
lirala. Temu naši ljudje nasedajo. 

4. Dokazovati, da je sodelovanje zaveznikov nam zelo potrebno, 
ker nekateri, postavljajo tako, da bodo .. .32 partizani lahko vse sami 
opravili. 

5. Preprečevati likvidatorstvo, češ tik pred koncem pa res ni 
vredno preveč riskirati, če ne nas bodo vse zajeli in postreUli. 

To naštevam v toliko, da lahko kontrolirate, kaj smatramo za 
važno in da lahko stavite pripombe. Smo pa že veliko govorili o 
tem, a še premalo. 

Se nekaj osebnih pripomb: 
Toliko časa nisem pisala, ker nerada pišem stvari, ki bi drugi 

dan že izgledale popolnoma drugače. Ce že daš izjave, naj drži to 
vsaj za nekaj časa. To sem tudi mislila, pod pisanjem »tja v tri dni.« 
Saj še današnje poročilo ni mnogo boljše. Prosim vaju, da stavita 
takoj svoje pripombe in kritiko. Drugič se me drži še stara gorenj
ska navada, ko sem morala tudi dva meseca ali še več jadrati brez 
poročanja in navodil. Vem, da to ni najboljše, toda, stara navada — 
železna srajca. Tretjič pa vama po pravici povem, da sem se zelo 
težko vživela v to moje novo delo, ki sta mi ga naložila. Ne mislim 
tu fronte, aktivistov, zaveznikov, tega sem naravnost vesela. Samo 
da ne bi bilo te gospode, ki vedno govori in nič ne dela. To me 

29 Angela Vode. 
30 Misli zbiranje pomoči za internirance. 
31 Misli V. zasedanje vrhovnega plenuma OF 6. novembra 1942 v 

Ljubljani. 
32 Uničeno besedilo, nečitljive verjetno 3 besede. 
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grize in me bo grizlo. Saj, se jih ne bojim, saj vi<Jim, kakšni so in 
da je vse skupaj precej bomo. Vendar za te meščane nisem pri
meren človek. Prav . . .3 3 Toda dajeta privoljenje, da bodo to gospo
do obravnavali uglednejši ljudje, ljudje, ki so avtoritete, ki v̂  očeh 
te gospode nekaj pomenijo. Nimam prav nobenih ambicij in mi 
dosti bolj leži vsakdanje politično [organizacijsko] delo kakor pose
danje po sestankih in moraš le marsikaj vedeti, kar jaz ne vem 
in se danes nimam namena v tem pogledu izpopolnjevati. Poskusila 
bom sicer še vse, vendar pa bi bilo najbolj obupno, če bi s svojo 
nevednostjo ali kakimi drugimi nerodnostmi partiji delala sramoto . 
oz. jemala ugled. 

Sicer pa so še vedno ogromne možnosti dela. Prepričana sem, 
da bomo z DE, AŽZ in SNP ter Zvezo slov., mladine tudi v Lj [ub
ijani] lahko še zelo veliko napravili. Polom, ki ga je bega doživela 
je velik. Le, da bomo naše okorne aktiviste uspeli malo razmigati. 
Ljubljansko vzdušje je sicer vražje, nehote se te prijemlje tista' 
puščoba in se znajdemo brez vsakega elana. Sicer pa si navadno 
pomagam z gor[enjskimi] spomini, ki so bolj zdrave narave, kakor 
je ljubljanska megla. Bomo naredili, brez skrbi, saj se tudi naši 
medsebojni odnosi zboljšujejo. Moramo se spremeniti, mi, turobni 
Hamleti! In se tudi bomo! Ta banda nam pa res ne bo še vseh 
živcev požrla. Samo eno prošnjo, šef sporočajte, kaj je zunaj,, to je 
zlasti zame važno in to sta mi tudi obljubila, le da besede ne držita, 
razen sedaj zadnje dni. 

I n še to ne pozabi ta . popolnoma, da sem ostala v Ljubljani le 
po sili svojih privatnih razmer in če me tu ne boste več nujno 
rabi l i . . .3i razmere take, da bi lahko kaj koristili. Sedaj po smrti 
otroka nisem več tako nujno vezana na Lj [ubij an o]. 

Dovolj je; mislim, da se bosta zadovoljila. Sicer pa vama. bom 
sedaj večkrat pošiljala krajša poročila, ko se bo stvar začela bolj 
bujno razvijati. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Vlasta35 

33 Uničeno besedilo, nečitljive pol vrstice. 
34 Uničeno besedilo, nečitljive pol vrstice. 
35 Mira Tomšič. 
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St. 35 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KO
ČEVJE JOŽETA KOPITARJA DNE 8. JANUARJA 1943 CENTRAL
NEMU KOMITEJU KP SLOVENIJE O STANJU PARTIJSKE OR

GANIZACIJE V OKROZ JU1 

Okrožni komitet KPS za Kočevsko okrožje 
Na položaju, dne 8. januarja 1943 

Centralnemu komitetu KPS 

Na položaju 

Poročilo: -

Dne 25. decembra 1942 sem prišel v Kočevsko okrožje, kjer sem 
ugotovil naslednje stanje: partijska organizacija šteje v celem ok
rožju šest partijcev in 17 kandidatov, SKOJ. se šele pripravlja, da 
se začne organizirati. Od teh šestih partijcev bomo morali tri izklju
čiti in to: Cvara, Troho in Fajfa.2 Za Cvara prilagam zapisnik, ka
terega je okrožni odbpr OF poslal IOOP in Poverjeništvu IOOF za 
Notranjsko; iz tega zapisnika je razvidno, da povsem kar je on 
napravil ne more biti član Komunistične partije.3 Partijca Troha 
in Fajfđ sta pa popolnoma pasivna, če [se] ne bosta zaktivizirala, jih 

• bomo tudi izključili. Edino pride v poštev Panter,4 ki je sedaj inten
dant pri okrožnem odboru OF. Za Poldeta5 mi pa ni znano kako je 
z njim, ker se nahaja v Starem logu, ni mogoče dobiti z njim zveze. 
Okrožni odbor OF je imel z njim zvezo preko Stare! Breze,8 ker pa 
je bil dne 20. XII. 1942 od Italijanov cel rajonski odbor OF pobit, so 
te zveze pretrgane. Poročilo o tem slučaju v Stari Brezi7 je bilo 
poslano IOOF in Pover. IOOF za Notranjsko.8 

Okrožni komitet je sedaj še nepopolen, ker obstaja samo iz 
dveh članov in to tov. Gregor9 in Pantarj a, skušali bomo, da se bo 
OK izpopolnil. Partijsko delo v tem okrožju je popolnoma zane
marjeno in bo potrebno mnogo truda in dela, da se bo naša Partija 
tudi v tem okrožju razširila in utrdila. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Ivan Kristan. 
s Zapisnik verjetno ni ohranjen. 
4 Pravilno Pantar Jakob'. 
5 Polde Knapič. 
6 Pravilno Staro Brezje. 
7 Isto. 
8 Glej Dokumente, khj. 4, dok. št. 216, str. 300, 301. 
0 Jože Kopitar. 
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Tukaj se nahaja tov. Mirko,10 polit, komisar 3. bataljona N[ot-
ranjskega] 0[dreda]. Ta bataljon je bil cel priključen v UB brigado 
Ljube Sesrcerja, on pa ni mogel oditi, ker je bil bolan. Ta tov. je zelo 
agilen in bi na našem terenu, ki ga zelo dobro pozna, mnogo koristil 
pri razširitvi in utrditvi naše Partije. Ker je. Partija v tem okrožju 
tako šibka, prosimo CK, da ga izloči iz! vojske in da ga dodeli naše
mu okrožju. Brigadna komanda ga je že pozvala, da se mora takoj, 
ko ozdravi, priključiti v brigado, mi smo tudi brigadi sporočili, ako je 
mogoče, da se ga razreši in pusti našemu okrožju. Ako hočemo ime
ti na tem terenu uspehe, moramo imeti vsaj par dobrih in aktivnih 
članov naše Partije. Zato upamo, da nam bo CK odobril, da se tov. 
Mirko priključi našemu okrožju. 

Tovariš Zalar je mislil, da ima poleg dela v OF tudi delo v 
Partiji, da vrši organiziranje naše Partije, kljub temu da je samo 
kandidat. Mi smo njega poučili, da to delo morajo vršiti samo člani 
partije. Ko sem prišel v to okrožje, sem se najprvo oglasil pri Cvaru 
in sem tam slišal polno pritožb čez Zalar j a in obratno pri Zalar j u 
pa čez Cvara. Ko se bom tukaj spoznal z ljudmi, bom vse te stvari 
raziskal. Od Zalar j a sem se odpravil v dolino Kolpe, da se čimprej 
spoznam s terenom. 

Delu čast in oblast! 
Okrožni komite KPS za 

Kočevsko okrožje 

Gregor 
Dopise je pošiljati na Gregorja 

Okrožni odbor OF za Kočevje. 

Pošiljamo tudi prepise, ki so bili poslani IOOF iz okrožnega 
odbora O F . u 

10 Mirko Kranjc. v 
11 Zadnji stavek pripisa in podpis na izvirniku nista vec vidna. 

Ohranjena sta na prepisu iz leta 1952. 
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St. 36 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEV
JE ALOJZA ZALARJA DNE 8. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU 
ODBORU OF IN POVERJENISTVU IOOF ZA NOTRANJSKO O 

POPULARIZACIJI AVNOJ V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
8. januarja 1943 
Na položaju 

I. Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte 

II. Poverjeništvu Izvršnega odbora OF 
' z a Notranjsko 

Na Vaš dopis z dne 12. decembra 19422 Vam pošiljamo sledeče 
poročilo: 

Vašo okrožnico smo v prepisu poslali vsem rajonskim odborom 
našega okrožja, s priporočilom, da takoj v vseh vaseh in logor jih 
priredijo politične sestanke in mitinge ter na teh sestankih ali mi
tingih narodu tolmačijo značaj ustanovitve Protifašističnega viječa 
narodne osvoboditve Jugoslavije. 

Do sedaj- še nismo sprejeli poročilo od rajonskih odborov o nji
hovih akcijah po prednjem naročilu. V rajonu Mbzelj je podpisani s 
tovarišem Pantarjem, članom Okrožnega odbora OF izvršil politič
ne mitinge v sledečih vaseh: 

1. Dne 4. januarja t. 1. v Muhavasi. Na tem mitingu so bili 
prisotni prebivalci vasi Muhavas in logorja Ferdreng. Zbranih je 
bilo okrog 80 oseb. Miting je trajal od 16. do 20. ure. Po mitingu 
sem imel ožjo konferenco s kmetskimi posestniki o vprašanju pra
vične rešitve kmečkega vprašanja. Prisoten je bil pri tej konferenci 
kmetov tudi član terenskega odbora OF Spodnji log tov. Košir, ka
teri je odrejen kot namestnik delegata konference za reševanje 
kmečkega vprašanja. Kmetje so živo vzeli besedo v diskusiji o 
kmetskem problemu, njihovo željo je tov. Košir, namestnik dele
gata sprejel na znanje zaradi sestavljanja predlogov za kmetsko 
konferenco. 

. 2. Dne 6. januarja t. 1. je bil miting v vasi Bilpa ob Kolpi. 
Prisotni so bili vsi prebivalci iz vasi Bilpe, Grglja in Kuratov, ka
kor tudi ljudstvo iz civilnega logorja Lapinje. Na mitingu je govoril 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 158, stran 166. 
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podpisani in član Okrožnega odbora OF tov. Dekval. Prisotnih, je 
bilo okrog. 100 oseb. Bilo je tudi precej Hrvatov iz onstram Kolpe. 
Miting je trajal od 17. do 21. ure. 

3. Dne 7. januarja t. 1. se je vršil miting v vasi Turkova draga. 
Prisotni so bili prebivalci vasi Turkova draga in civilnega [lo]gorja 
Spodnji log. Na mitingu je govoril podpisani in aktivist Okrožnega 
odbora OF tov. Gregor.3 Zbranih je bilo okrog 50 oseb. Miting je 
trajal od 15. do 18. ure. " > 

Narod je na vseh-teh mitingih sprejel navdušeno vest v ustano
vitvi Antifašističnega sveta narodnog oslobodjenja Jugoslavije. Po
sebno je narod vesel, da je tudi naš Izvršni odbor OF stopil v Proti
fašistični svet. Na mitingih so sprejete pozdravne resolucije za Iz
vršni odbor Antifašističnega vijeća, Vrhovnega komandanta, štaba' 
in Vrhovnega komandanta tov. Tita. 

Naknadno bomo poročali o akciji v drugih rajonih. 

Smrt fašizmu in beli gardi — svobodo narodu! 

Sekretar Okrožnega odbora OF: 

Alojz J. Zalar 

Priloga: Vdanostna resolucija5 

Zig: 
Okr. odbor 

Kočevsko okrožje 
3 Jože Kopitar, sekretar OK KPS Kočevje 
4 Napaka. Biti mora vrhovnega štaba. 
5 Resolucija verjetno ni .ohranjena. 
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St. 37 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO 
LIDIJE SENTJURC DNE 9. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU 

KOMITEJU KPS V DOLOMITE O POL02AJU V LJUBLJANI1 

[Dragi tovariši!] [9. I. 1943]2 

. . . 2 a [tov., je bil bolan, jaz sem imela posla z] drugo stvarjo in 
tako je padel sam 3 (sosed bega [ga je] prepoznal). P r a v t a k r a t je 
prišla Mati j ina 4 k u r i r k a 5 [k] . . . 6davcu, in tako je šla tudi ona z 
gospodarjem 7 in gospodinjo vred;. Kakšno pošto je imela, še nismo 
ugotovili, s igurno pa moje pismo Matiji — (večinoma poročila) in 
tako zelo verjetno, da smatrajo kot pismo njemu. Vzeli so ga beli 
in je v belgijski. P r i ku l turnik ih pr i t i skamo za intervencije. 

2. Isti dan [padlo] skladišče 8 z , zavitim mater ia lom za odpo-
šiljatev. Predvsem tehnični mater ia l (ca. 50.000 vrednosti). V zvezi 
s t em [je padlo] p a r ljudi, nekaj zelo dobrih. 

3. Nocoj ponoči so beli pobral i Maro, 9 verjetno so j i sledili na 
ileg[alno] stanovanje — (obvestite Janeza). 1 0 Dobili [so] nekatere 
stvari, a kaj, še n i ugotovljeno. 

4. V zvezi z Gabrenjo 1 1 (Alex, cesta, bilo v časop.) se odvija 
nit v centru, pobral i so že ca. 50—70 l judi s funkcionarji vred. 

5. Najbolj bedasta je s tvar pr i financah. Ze tako ni bilo nič, 
sedaj pa so kompletno vsi notri . Treba bo začeti čisto n a novo, samo 
res ne vem, kje bomo dobili l judi. 

1 Izvirnik, pisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Doku
ment je močno poškodovan od vlage in plesni. 

2 Datum ni čitljiv. Iz vsebine je možno sklepati, da je bilo pismo 
pisano na soboto, 9. januarja 1943. 

'2a Uničeno besedilo. Manjka 3 in pol vrstice. Razbrati je možno le 
posamezne besede: nekaj . . . s tanovanju. . . kjer . . . sestanek. 

3 Mišljena je aretacija pisatelja Lovra Kuharja-Prežihovega Vo- . 
ranca, dne 8. januarja 1943 na stanovanju Miroslava Črnivca, (več glej 
Janko Jarc, Lovro Kuhar-Prežihov Voranc v italijanskih zaporih 1. 1943. 
Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS, II. 1958). : 

4 France Kimovec, sekretar OK KPS za Ljubljano. 
5 Lenka-Anica Križ. 
6 Uničeno besedilo. Manjka pol besede. 
7 Miroslav Črnivec z ženo Marijo. 
8 IVIisli skladišče na Borštnikovem trgu. 
9 Mira Ružič. 

1 0 Boris Kraigher. 
1 1 Slavko Gabrenja, ubit ob aretaciji 15. decembra 1942, v uradu na 

Aleksandrovi cesti št. 10 (sedaj Cankarjeva). V tej zvezi je bilo aretira
nih 58 oseb in obsojenih v procesu pred italijanskim vojaškim vojnim 
sodiščem v Ljubljani v dneh od 10. do 12. marca 1943. (Proces v arhivu 
IZDG, fond TMG, fasc. 290.) 
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6. Vaše pismo z materialom za PIO in SNOO12 dobili. Samo nič 
ne javljajte, ali se bo kaj takega objavilo oz. kako obdelati mate
rial. Ali mislite poslati še posebna poročila za SP? Javite nemudo
ma. Članek o krizi vlade bo sicer napisal Janko,3 1 a zadnjič sem 
razumela tako, da bo dal IO oficialno svoj komentar. V zvezi z 
včerajšnjim proglasom PSNOJ narodom Jugoslavije sem ugotovila, 
da bi bilo povsem pogrešno — našo Pos. izdajo14 izdati brez komu
nikeja IO. Ker teksta nismo imeli, smo mislili zamašiti luknjo z ev. 
kasnejšimi konkretnejšimi stvarmi. Po proglasu pa je to postalo ne
mogoče. K sreči sem nekje že iztaknila tekst komunikeja in tako bo 
to v redu. Mislim pa, da bo naše delegate treba čimpreje objaviti, 
tudi po RSJ, ker se bo sicer pojavilo kritikasterstvo. Če je tekst 
kdo ulovil, ne vem. Janko ga nima. Če ga imate vi, ga ev. pošljite 
tudi nam. 

7. Dr.15 se je danes javila. [Po tekstu izgleda, da] je bila pri 
Q.16 in se verjetno po [dogovoru zmenila] z njim za javko. Mi ni
mamo trenutno [nobene možnosti] poslati koga k njej. Zato uredite 
to vi preko Primoža.17 Dobi se jo pri 54 listga .. .1 8 Mislim, da bom 
lahko .. .13 funkcionirala, da ne bo tu . . .20 [poti. Potovanje] na tisti 
konec je zelo težavno. Pisma21 nisem poslala, ker je bilo takrat vse 
problematično in t u d i . . . 2 2 Vsekakor je treba proglas23 poslati po 
vaši poti [preko Dragine] nove javke. Ev. lahko ona tudi potuje. 
Ge teksta vi nimate, javite, da vam ga pošljem. Pač. pa sem ji vse 
stvari iž pisma naročila, zlasti tudi glede Aninih zadev.24 Odgovor 
bo verjetno že imela. 

8. Janko je sicer pripravljen za odhod in smo mislili, da bo ta 
teden že pri vas; po novejšem razpletu teh naših poslov pa so iz
gledi minimalni. Tako sem mu danes javila, naj bo vsak hip pri
pravljen za odhod, a naj dela naprej. Sicer malo težka situacija, a 
res ne gre drugače. Po mojem se bo stvar še zavlekla. V torek od-
pošljem tekst za SP, dogovorila sem se za: komentar k vladni krizi, 

12 Glej dok. št. 7. 
1 3 Boris Ziherl. 
14 Misli posebno izdajo Slovenskega poročevalca, datirano z decem

brom 1942, tiskano v malem formatu v ilegalni tiskarni Toneta Tomšiča 
v Ljubljani. Glej dok. št. 17. 

15 Draga Tavčar. 
16 Quinto — Umberto Massola, gl. dok. št. 15, opomba 8. 
17 Dr. Aleš Bebler. 
18 Uničeno besedilo. Nečitljivih 8 vrstic (večinoma šifre). 
19 Uničeno besedilo. Nečitljive pol vrstice. 
20 Uničeno besedilo. Nečitljive tri besede. 
21 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 160, stran 169. 
22 Uničeno besedilo. Nečitljive verjetno tri besede: 
23 Misli na razglas Al popolo ItaLiano, ki ga je napisa) konec no

vembra 1942 Josip Vidmar. Ciklostiliran izvod hrani IZDG v Ljubljani. 
24 Obveščevalna služba. 
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Bihaški proglas, fronta. Teksta bo tu pripravil za 4 strani, če pri
dejo poročila, bomo dodali. Trenutno tu še ne zmoremo obširnejših 
izdaj. 

9. Po teh najnovejših dogodkih je v Lj. malo krize. Ljudje se 
bojijo dati stan[ovanja] za sestanke, za kaj drugega pa še celo. 
Bega oprezuje na vseh vogalih in je res prilično težka situacija. 
Gibanje bomo morali omejiti. Za ženske postaja gibanje ponoči 
težko, ker se dogajajo posilstva sredi ceste, več primerov. Nekateri 
napovedo aretacijo. Tak slučaj je doživela pred tednom.. .2 5 in po
tem sta jo dva izkoristila. Je bila zelo prizadeta in sedaj še to; zlasti, 
če je zdravstveno kaj prizadeta, kar se še ni dalo ugotoviti. Svinja
rije brez primere. Sicer pa jasno, da bo vedno težje. 

10. Potrdite prejem denarja. 
11. Delo26 je tu izšlo z glavo kot jubilejna številka. Zunanja je 

sicer bolj živa, mi smo jo mislili uporabiti za prihodnjo številko, a 
je tudi naš izvod zelo lep. Pos. izd.27 bo zunaj prve dni tega tedna. 

12. Lukova28 žena in hčerka sta tu v belgijski pod pravim' ime
nom. Nekaj smo jima že lahko poslali. Iskali bonio novih možnosti. 
Vesna29 je na Rabu,' od koder se je te dni javila. Na Rabu so razr 
mere obupne. Dnevno umrje povprfečno] 50 ljudi. (Vrnila se je Ma
tij ina žena30 in pripoveduje neverjetne stvari.) 

N a . . . * 1 

Joža32 

25 Izpuščamo ime. 
26 Delo št. 5, 7. november 1942. Jubilejna številka ob 25: obletnici 

Oktobrske socialistične revolucije. Uredil jo je Boris Ziherl. Tiskana v 
ilegalni tiskarni »Tone Tomšič«. 

27 Slovenski poročevalec. 
28 Franc Leskošek, .Marija in Helena Leskošek. 
29 Vesna Stranic. 
30 Vida Bezeljak. 
81 Uničeno besedilo. Nečitljive štiri vrstice. 
32 Lidija Sentjurc.. 
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St. 38 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS PNE 10. JANUARJA 
1943 ČLANICI POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO MI

RI TOMSIC O ODHODU FRANCA SVETKA V PARTIZANE1 

Dne 10. 1. 1943 

Draga Vlasta!2 

'Tvoje pismo smo prejeli.3 V splošnem se s Tvojim delom stri
njamo. V kratkegi.Ti. bomo poslali obširnejše pismo, kjer Ti bomo 
podrobno razložili nekatere svoje pripombe, in tudi nekatere nove 
stvari. Dotlej delaj vge kot doslej, samo več kontakta in sicer Tvo
jega osebnega kontakta s plenumaši si želimo. Obiskuj jih vsak 
teden in nam poročaj, kako zadeve potekajo. Poročaj tudi, kako so 
sprejeli poročilo IOOF Vrhovnemu plenumu4 in ves priloženi ma
terial. , • . 

Nujno pa je naslednje. Onega, ki pravi, da bo šel »s hinavščino 
v grob«5 —• spravi na vsak način ven, k nam. Ne sme pateti, razen 
tega nam je tukaj nujno potreben. Za pomoč Ti prilagamo pismo" 
CK — njemu. Izroči mu ga. Razloži mu, da ne bo spal na snegu 

. itd., da so naše razmere še dokaj udobne itd. Partijsko poverjeništvo 
je odgovorno, da se vse uredi za njegov varen prehod. Takoj na 
delo. Cim bo stvar urejena, javite, da ga počakamo. 

Piši čim prej. 

, Tovariško Te pozdravljamo!7 

\ Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Mira Tomšič. 
3 Glej, dok. št. 34. 
4 Glej dok. št. 7. 
5 Franc Svetek. 
8 Glej dok. št. 39. 
7 Podpisa ni. Pismo je napisal Boris Kidrič. 
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St. 39 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KfS DNE 10. JANUARJA 
1943 FRANCU SVETKU V LJUBLJANO1 

Centralni komite 
Komunistične partije Slovenije 

Položaj, 10, 1. 1943 

Dragi tovariš,2 

dobili smo sporočilo, da je Tvoj položaj v Ljubljani, dokaj og
rožen, in da tudi že sam misliš na odhod k Izvršnemu odboru OF. 

Mnenja snio, da je to zares potrebno. Mi vsi smo kolikor toliko 
zavarovani in tudi življenjski ter delovni pogoji so pri nas v os
novnem dobri. Zato Ti predlagamo, da prav nič ne odlašaš, temveč 
da kreneš takoj. 

- Tvoj prihod pa ni potreben le iz razlogov Tvoje osebne varno
sti. Danes, ko se bližajo velike odločitve, je izredno važno, utrditi 
v slovenskem osvobodilnem gibanju pozicije delavskega razreda 
v splošnem, marksizma pa še posebej. V tem pogledu je seveda žer 
leti, da tudi Ti s svojo skupino3 neposredneje posežeš v vodstvo slo
venske osvobodilne borbe. CK naše Partije namerava predlagati Iz
vršnemu odboru, da Te kot člana Vrhovnega plenuma kooptira v 
svojo sredo.' ; 

Upamo, da se kmalu vidimo. Vse praktične stvari glede od
hoda in prehoda se pomeni s prinašalko tega pisma, ki jo poznaš 
kot našo poverjenico.4 

Se enkrat Te prosimo, da pohitiš, ker bi bil kasneje Tvoj prehod 
do nas lahko težji. , 

Tovariško Te vsi pozdravljamo. 
Za CK KPS: 5 

2ig:. 
Komunistična partija Slovenije 

. . . Centralni komite 

1 Izvirna kopija je v arhivu CKZKS v Ljubljani. 
2 Franc Svetek. 
3 Franc Svetek je leta 1941 vstopil v odbor Delavske enotnosti kot 

zastopnik Zveze svobodnih sindikatov (URSSJ) za Slovenijo, kjer je bil 
podpredsednik. Februarja 1943 je bil kooptiran v vrhovni plenum OF. ' 
V partizane je odšel avgusta 1943 (življenjepis Franca Svetka je v arhivu 
CK ZKS). 

4 Mira Tomšič. . 
5 Podpisa ni. Pismo je napisal Boris Kidrič. 
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St. 40 

POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA ŠTAJERSKO DUŠANA KRAIGHERJA DNE 10. JANUARJA 
1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA ŠTA

JERSKEM1 

Položaj, 10. januarja 1943 
Dragi-tovariši! 

Kot vam poroča Poveljstvo grupe,2 še vedno ni zveze s PK, 
čeprav kaže, da oba, Stefan* in Andrej,4 živita. Jaz sam sem bil 
doslej na Dobrovljah, kjer pa nisem dobil zveze s terenskimi delav
ci. Poročam vam lahko samd o položaju v litijskem okrožju' in Re
virjih. 

1. Revirji. Jeseni so tvorili okrožni odbor Fric5 (orgsek), Polde 
Knez in Ribič. Po mladinski liniji je delala Lojzka,8 ki se je najbolj 
držala Frica. Fric, Knez in Ribič so imeli po direktivi PK ves teren 
razdeljen na tri rajone. Delali so Fric predvsem v trboveljskem 
predelu, Polde v zagorskem, Ribič pa v Hrastniku. OK ni imel 
zveze s PK, ker je padla javka v provali, ki jo je povzročil Miloš.7 

Pred padcem javke je bila zveza redna, tedenska. Položaj v okrož
ju že poprej ni bil najboljši, ker na tem terenu ni bilo večje aktiv
nosti partizanov. Nemci so imeli namreč izredno močne postojanke, 
zlasti v Trbovljah in celo visoko v hribih, na Sveti planini je bila 
dobro utrjena močna postojanka policije. Miloš je provalil veliki 
del organizacije. Ko pa je padel Polde — Lojzka je. tedaj za las 
ušla — in začel izdajati, je šlo vse po gobe. Polde je začel izdajati 
prav tedaj, ko sem jaz prišel na Štajersko. Provalil je vse v zagor
skem in trboveljskem rajonu in tudi nekaj v hrastniškem rajonu. 
Ker je Fric poskušal na novo vzpostaviti zveze, je po nesreči in 
zaradi premajhne previdnosti sam padel. Fric je bil eden mlajših 
aktivistov, delavec iz Trbovelj, zelo predan, manj zgrajen. 

Tako je ostal na tem terenu le Ribič, s" katerim pa ni nobene 
zveze. Govoril sem z njim na Dobrovljah. Tudi on je delavec iz Tr
bovelj. Priden, izredno drzen .. .7 a Ko sem bil na Dobrovljah, se je 

1 Izvirna kopija je v arhivu CKZKS V Ljubljani. 
2 Misli na poročilo štaba štajerske operativne zone z dne 10. janu

arja 1943 glavnemu poveljstvu — raport št. 13. Glej Zbornik dokumentov 
in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, 
knj. 5, dok. št. 11 (nadalje Zbornik NOV). 

3 Tone Znidaršič. 
4 Sergej Kraigher. 
5 Fric Keršič-Gal. 
8 Vera Slander. 
7 Ivan Jelen. 
'a Izpuščamo vrstico osebne • karakteristike. 
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ravno organizirala tehnika za revirje: H r i b a r Franc, C a n k a r 8 (kr
ščanski socialist) in n e k a par t izanka 9 so šli-v bunker . Zvezo z nj imi 
je imel Ribič. Kako. so to tehniko pozneje organizirali in kaj dela, 
ne vem. Verjetno so se oni tr i je enostavno zabili, kajti nikjer n i smo 
zasledili nobenih letakov ali česar koli iz tehnike. O s a m e m Ribiču 
smo čuli, da je z B r a n k o m 1 0 (partizanom, bivšim k o m a n d a n t o m 
bataljona, m e n d a n a Dolenjskem),- pojavil o belem dnevu v Trbov
ljah. Vem le še to, da je imel v hras tn i škem predelu, kl jub prova lam 
še nekaj vasi, v ka ter ih se je lahko držal. 

Lojzke s Skalo 1 1 nisva pusti la več v revirje, ker je bila vsa. 
njena organizacija proval jena in ker bi bilo za njo po provali t a m 
prenevarno. Zlasti še potem, ko je padel Fric. 

V revirje smo poslali pred enim mesecem U r b a n a 1 2 z dvema 
novincema, Matevžem 1 3 (mlad partijec, delavec iz Zagorja) in K r i 
štofom1^ (skojevcem iz Št. Jur ja, Izlake). U r b a n je sicer slab aktivist, 
toda n imamo n a razpolago nikogar drugega, ki bi ga l a h k o posla
li tja. 

Urban ima nalogo; da poišče stike z Ribičem. Tudi m i iščemo 
stike z nj im preko Savinjske doline, — s Strgar jem 1 5 — toda doslej 
nit i njega nismo našli. 

.Okrožni odbor tvorijo tovariši Urban, Ribič in Matevž; kot 
rečeno, se.še vsi niso našli. U r b a n si je doslej uredil bazo za p r e 
življanje in skrivanje, ki pa je daleč od središča revirjev in celo 
Zagorja, in dobil enega človeka iz Zagorja (obrtnik, popolnoma nov 
človek) in Trbovelj (kvalificirani delavec, popolnoma nov). Zaen
kra t dajeta ta dva le informacije. Položaj je tak, da kmet je jšploh n e 
odpirajo in morajo naši vlamljati. Nihče naš im ne zaupa, k e r so 
imeli prej neomejeno zaupanje v Poldeta. Nemška mobilizacija v 
teh kraj ih uspeva. Baje j ih je bilo 60 iz zagorske občine potopljenih 
v Sredozemskem morju. Starejši rudar j i niso mobilizirani. Nemci 
so provalo temeljito izkoristili. P r e d k r a t k i m so priredil i v Zagorju 
cirkus z dvema pliačancema, ki so j ih par t izani kot vohuna ujeli in 
likvidirali. Nemci so j ih našli, j ima porezali jezike, ušesa, spolovila 
itd. in razkazovali po Zagorju kot žrtve »banditskega« terorja. Ljud
je večinoma n e verjamejo. P o -Trbovljah pa so razkazovali v k letki 
zaprtega nekega part izana, ki je bil ujet na Dobrovljah, V na jhu j
šem mrazu so ga bosega, razcapanega in napol nagega t e r silno 
pretepenega i n zanemarjenega vozili p o Trbovljah. Držal se j e dob-

8 Rado Zakonjšek. 
' Janja Poprask-Ribič/padla aprila 1945 v Rečici pri Laškem. 

1 0 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
u Peter Stante. 
^ Vili Vresk; 
1 3 Viktor Kovač. 
14 Vinko Kramar. 
1 5 Albin Vipotnik. 
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ro. V Trbovljah so sedaj mnogo manjše postojanke, menda okoli 150 
policistov. Na Sveti planinij in drugod ni ničesar, le nekaj manjših 
postojank je še. 

Potrebne bi bile partizanske akcije v tem giredelu. To bi spet 
dvignilo moralo in omogočilo novo organizacijo. Urban s svojima 
pomočnikoma prav veliko ne bo opravil, obljubil je, da se bo skušal 
približati bliže centra. ' , 

2. Litijsko okrožje. OK so tvorili Urban, Jamski1 6 in Metod." 
Teren je bil razmeroma dober, toda napravili so zelo malo. Držali 
so se največ v bataljonu, zlasti Urban. Vzdrževali so le osebne stike 
z nekaterimi postojankami, odborov OF ni bilo, razen enega v Mo
ravčah, ki pa je bil slab. 

S pomočjo Cirila,18 grupnega tehnika in Metoda, ki je še naj
boljši od OK sem organiziral v Moravski kotlini tehniko. Daje dva
krat tedensko .radijska poročila (žal še vedno skoraj samo London, 
ker ne moremo dobiti dobrega aparata), razmnožuje material, ki 
smo ga dobili (Dnevna povelja, partijske okrožnice), da lahko poši
ljamo naprej. Izdelala je tudi nekaj letakov. Par primerkov pošilja
mo. Prav zdaj je tehnika spet ogrožena in jo bo treba preseliti. 
Seveda so- s tem v zvezi zastoji. 

Z Litijo že od pomladi ni bilo zveze. Ko smo jo zdaj vzpostavili, 
smo videli, da so tam kljub osamljenosti ostali nekateri odbori 
povezani, da so celo nabirali za partizane itd. Na teren, desni breg 
Save s centrom v Litiji, smo poslali Lojzko. Po slabem mesecu dela 
se že kažejo odlični uspehi. (Npr. mobilizacija, če bo šlo po sreči, bo 
iz tega okrožja v teh dneh prišlo v partizane 40 oboroženih in oprem-

, Ijenih novincev).'Iz Litije že prihaja izdatna pomoč. Delo je seveda 
šele v začetku, toda izgledi so dobri tako na področju OP] odborov, 
kot glede mladine in zveze antif ašističnih žen, kakor tudi glede dela 
med delavci (Delavska enotnost). Na vidiku so celo zveze z nemški
mi železničarji na železnici od Litije do meje. Lojzka se je razvila 
v zelo dobro aktivistko. Na levem bregu Save, ki je deloma ostal v 

.Kamniškem okrožju, dela Jamski. To delo so bolj osebni stiki kot 
pa organizatorično delo. Trudim se, da tudi njega pomaknem z 
»repa« na čelo množic. Center njegovega področja so Vače. Tu mla
dina še ni bila na naboru, pač pa moški preko 40 let, ki jih mislijo 
poslati po Evropi kot žandarje. Tudi med njimi je razpoloženje za 
partizane, ki ga pa Jamski ni podpiral, ampak celo »bremzal«, češ, 
da s takimi starimi iii celo neoboroženimi ljudmi ne vemo kaj po
četi. Seveda smo ga (s komando) temeljito »spucali«, saj bi naše 
simpatije silno trpele, če bi te ljudi pustili na cedilu. Izgleda, da 
se bo v Vačah posrečilo razbiti vaško stražo, med katerimi hi naših 
izrazitih nasprotnikov. 

16 Lavoslav Eberl. 
17 Jože Gričar. 
18 Mitja Ribičič. 
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, V Moravski kotlini dela Metod. To je bivši tekstilni delavec iz 
Maribora, aktivist JSZ, z njim je imel stik še Miloš že za časa Ju
goslavije. Po vplivu Urbana se je doslej pletel na »repu« množic. 
Delavstva tam skoraj ni, med kmeti pa je odlično razpoloženje za 
nas. Zdaj se organizirajo odbori OF in dela dobro napreduje. 

Karakteristično za ves teren je, da so simpatije ljudi za nas 
sicer splošne, toda politične zrelosti nimajo. Ponekod so to celo-
simpatije do »dobrih banditov«,. nekakih rokovnjačev, ki se skrivajo, 
da jih Nemci ne bi pregnali in pobili. To je v mnogem posledica 
dejstva, da na tej strani — kolikoi' sem doslej videl — nihče, razen 
Lojzke, ni skrbel za vzgojo novih kadrov in sploh politično dviga
nje zavednejših ljudi. 

OK tvorijo sedaj Ciril (prej grupni tehnik), Lojzka, Metod in 
Jamski. Ciril je orgsek, ima hkrati nalogo skrbeti za tehniko in za 
vse tehnične in organizacijske zveze z Ljubljansko pokrajino, z 
Revirji, Pohorjem in Savinjsko dolino (kadar bo vzpostavljen stik) 
in ,za zvezo med člani OK samega. Od tehnike in tehnične zveze 
zavisi, koliko bomo lahko dobivali materiala od vas in kako se bo 
ta material izkoristil za ves naš teren. Ciril nima kakega specialne
ga svojega področja. Pomagal bo predvsem Metodu in Lojzki. 

Izgledi za mobilizacijo so dobri. Doslej je vsaj toliko naprav
ljenega, da gredo v partizane mobilizirane! za nemško armado, so 
pa tudi že posamezni primeri čistih prostovoljcev, ki jih še ni nihče 
ogrožal. Zaenkrat se kaka organizirana bela garda še ni pojavila. 
Bivši vodilni funkcionarji JRZ obsojajo belo gardo v Ljubljanski 
provinci. Tu se močno pozna navzočnost partizanov, moravske in 
kamniške čete že ves čas, čeprav ni bilo kakih posebnih vojaških 
akcij. 

Karakteristično za položaj je, da se-že pojavlja javno izražanje 
simpatij za partizane, za enkrat samo bolj po gostilnah. 

O lakoti v kmečkih predelih ni sledu, pač pa primanjkuje vseh 
industrijskih izdelkov. 

3. Partija in SKOJ v moravškem bataljonu1 8 3 sta slaba. Polifr-
komisar bataljona Mišelj19.je premalo iniciativen. Partijci so le ko
manda do vključno .četne komande s politkomisarji vred. Seveda pa 
politično delo ni tako slabo, kot je bilo ido tedaj, ko sem bil jaz na 
Dolenjskem, tam. Nekaj več časa so.le imeli tu kot partizani tam, 
kjer je bilo, toliko drugih poslov. Tudi v bataljonu se pri političnem 
delu opažajo prirepniške tendence. Seveda se trudimo, da bi položaj 
izboljšali. Dali smo v temeljito obravnavanje Dnevno povelje in 
partijske okrožnice. 

. ,8a Moravski bataljon se je imenoval tudi zasavski. (Glej M. Stip-
lovšek, Slandrova brigada. Maribor 1971, stran 23.) 

19 Josip Berkopec. 
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4. Pavle20 je šel z Ateno?1 na bivšo jugoslovansko Koroško. Ima 
možnosti stika s Pohorci, vendar konkretnih stikov do srede de
cembra ni bilo, kaj je napravil ne vem. 

Pošiljam pismo tovariša Vojka.22 

5. S Savinjčani kot rečeno, nimam stikov. Našli so se le sledovi 
rekvizićij,. ki so jih izvršili terenski (Strgar), nobenih sledov pa ni 
o njihovem delu. . 

Po odhodu vermanov na fronto, se je splošen položaj tudi v Sa
vinjski dolini zelo zboljšal in so tla za terensko delo na vsak način 
spet prikladna. Tudi Savinjčani imajo svojo tehniko, ki pa menda 
tudi spi zimsko spanje. Kakšen je položaj v Celju^ ne vem. Skala 
je iskal stik preko Marice.23 Luka2 4 pozna tisto postojanko, kjer se 
je zadrževal Tone G.,25 toda pred slabim mesecem, izgleda, je tam 
padel- sam Tone G. in z njim seveda tudi Marica.26 

6. O Božiču sem govoril z več delavci, ki so na Koroškem. Slo
venci iz Gorenjske in Štajerske tvorijo tam precej povezano (spon
tano, neorganizirano), zaključeno celoto. Med njimi se javno govori 
proti okupatorjem in izražajo simpatije za našo borbo. Seveda pa 
so glavna tema razgovorov in »tuhtanja« maščevalni načrti za čas 
ob »polomu«. Poleg Slovencev so po kmetih in tovarnah še Poljaki 
(ki tudi kujejo grozne maščevalne načrte; ko se bodo vračali domov, 
bodo gazili do kolena nemško kri), Ukrajinci (civilisti), Rusi, Fran
cozi itd. Razen tega so še ruski, francoski in angleški ujetniki po 
taboriščih. Ze poleti so Nemci zalotili neko skupino (Erancozi, An
gleži, Avstrijci in 2 Slovenca), ki so skušali pognati v zrak nek 
železniški most. Pojavov »zelenega kadra« ali partizanov menda ni. 
V Celovcu se govori mnogo slovensko. Med Avstrijci, izgleda, ni 
nobenega gibanja, le strah pred maščevanjem »Auslanderjev«, ki so 
na Koroškem. Skratka, na vsej črti se vidi pomanjkanje našega 
političnega in vojaškega dela, ki bi lahko tam bilo zelo uspešno. 
Spontano gibanje Slovencev, Poljakov in drugih goni vodo na Hit
lerjev mlin, ker seje med Korošci le strah pred maščevanjem, na
mesto da bi pomagalo voditi avstrijsko, osvobodilno gibanje (tu gre 
za avstrijski del Koroške). 

7. Ko se je posušila nemška vojaška sila na Koroškem, Štajer
skem in Gorenjskem, se je oslabila tudi samozavest in sigurnost 
oblastnikov vsega hitler j evskega aparata. Značilno je, da so tako 

20 Ing. Pavle 2aucer-Matjaž. 
21 ELa Letonja. 
22 Ivan Nemec. Verjetno misli pismo z dne 16. novembra 1942. Glej 

Dokumenti, knj. 4, dok. št. 58,.stran 42. 
23 Marica Rode. 
24 Franc Leskošek. 
25 Tone Grčar-Johan. 
26 Sekretar OKKPS za Celje Tone Grčar je iskal zvezo z Ljubljano 

prek Marice Rodetove v Celju. Na njenem stanovanju ga je gestapo 
izsledil 12. novembra 1942. Pri spopadu z gestapovci je bil ubit. 
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na Gorenjskem kot na Štajerskem spustili več golitičnih jetnikov, 
celo takih, ki so sami priznali, da so podpirali partizane. O stre
ljanju talcev v zadnjem času ni slišati. Značilno je ponašanje vojske, 
pri hajki na Pohorju (glej Raport). Seveda je Gestapo še vedno na 
delu. Se včeraj je aretiral tri Slovence iz občine. Tudi vojaške hajke 
so se v prvem snegu spet pojavile, čeprav ni nastopala več taka sila, 
kot je. nastopala še pred par meseci, tako na Gorenjskem, kot na 
Štajerskem. Naši žandarji, Slovenci, iščejo stike z nami, kar bomo 
seveda s primerno previdnostjo zagrabili. 

8. Nameravam s Stanetom27 odpotovati na Štajersko, da poiš-
čem zvezo s P K Eden izmed predpogojev uspešnega dela so zveze 
med okrožji, pa čeprav bi bilo pri. posameznih okrožjih le po par 
naših organizatorjev. To bo pa mogoče vzpostaviti le s pomočjo An
dreja in Štefana. Težko se gledam tu na Gorenjskem, ko sem poslan 
vendar na Štajersko. . 

9. Kot razvidite iz vsega tega, je"nujno potrebno, da nam nudite 
vso pomoč. Potrebni so a) politični kadri; med tukajšnjimi, ki jih 
je itak zelo malo, razsaja oportunizem, zlasti v obliki prirepništva; 

b) literatura; nekaj materiala smo sicer dobili, toda v majhni 
količini, tehnika pa sedaj še ni kos nuditi izdatne pomoči. Jaz sem 
mislil celo na organiziranje prave tiskarne za Gorenjsko in Šta
jersko, toda prvič so silne težave, s prostorom, drugič pa je v zad
njih borbah padel stavec, katerega sem poveril s predpripravami za 
take reči; 

c) vojaško pomoč, zlasti pomoč v orožju; s silo, ki jo imamo, 
in katero moramo zaradi mobilizacije. in drugih potreb terena dr
žati čim bolj raztreseno po vsem teritoriju, ne moremo priti do 
nemškega orožja. Pri vaških stražah in »ponarejenih«28 dobimo le 
avstrijske puške s par komadi municije. 

Dobro bi bilo, če bi kdo od vas prišel sem, da bi se potem na
pravili kakšni bolj velikopotezni načrti, kot si jih morfemo privoščiti 
mi, prepuščeni samim sebi in naši sedanji moči v ljudeh in orožju. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Jug2 9 

27 Franc Rozman. 
2 8 To so bile oborožene skupine Slovencev in v partizane preoble

čenih Nemcev, ki so hodile po vaseh in vohunile za partizani in tistimi, 
ki so partizane podpirali. • 

29 Dušan Kraigher. Po izjavi Sergeja Kraigherja je centralni komite 
KPS poslal Dušana Kraigherja oktobra 1942 na Štajersko kot sekretarja 
pokrajinskega komiteja KPS, ker so bile zveze s prejšnjim pokrajinskim 
komitejem popolnoma prekinjene že od srede avgusta 1942. 

• Doslej je bil v literaturi imenovan le kot član pokrajinskega komi
teja, ker iz dokumentov njegovo imenovanje za sekretarja ni razvidno, 
sam pa se je podpisoval predvsem v svoji vojaški funkciji. 

Padel je na Dobrovljah 15. junija 1943. Razglašen je bil za narodnega 
heroja. 
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St. 41 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRI
JA JAKE PLATIŠE DNE 10. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLČŽAJU V OKROŽJU1 

Dragi tovariš! 

10. I. 43 
C Idrija2 

V zvezi z zadnjim pismoift,3 ti sporočam sledeče: 

1) Eksploziv ti zaenkrat ne moremo poslati, ker imamo samo 
6 kg želatine, ki j o. bomo. pa sami rabili, ko jo še toliko dobimo. Ce 
se nam bo posrečilo, jo bomo v kratkem imeli večjo količino, če so 
informacije točne. 

2) Čevljev sem nabavil 20 parov, kar sem imel denarja na raz
polago. Par stane 550 Lir, to za narodno vojsko, ker drugače stanejo 
po 650 Lir. Jaz sem poiskal vezo direktno, ne preko Hotela, kjer 
bi stalo 650 Lir par. Patrola bo dobila čevlje v roke 13. I. 43. Sli 
bodo preko Crnovrške čete na Stab Soškega odreda. Naročil sem 20 
novih parov, pa zaenkrat nimam denarja, da bi jih plačal. Sporoči, 
koliko po številu bi jih rabili, da se bom znal ravnati. 

3) Vezo z Cmovrško četo sem že vzpostavil in dobro funkcio
nira. 

4) Karbid in lampo sem tudi poslal, kakor hitro sem ga doĆil. 
5) Pred par dnevi smo izročili okoli 70 bom[b] defenzivnih, 

Cmoviški četi. 
6) Dobil sem vezo z gorenjskimi partizani. Kakor poročajo jih 

je veliko na Gorenjskem. Postavil bom zvezo z Cmovrško četo. Ce 
je kaj pošte za Gorenjsko, samo pošlji, bo izročena v redu. 

7) Delo v OF napreduje. Postavilo se je več terenskih odborov. 
Postavili smo tudi dva rajonska odbora. Dobil sem vezo Spodnjo in 
Zgornjo Trebušo. Postavil sem tudi dve četi narodne zaščite. Nujno 
rabim pravilnik narodne zaščite. Postavil sem zvezo s Crnim vrhom ' 
in Sebreljami, Krnicami, Jagrščem, ki [jo] do sedaj še nisem imel, 
ker ni spadalo pod moj rajon. 

8) Mobilizacija v partizane se dobro nadaljuje. Po božiču je bilo 
nekoliko v zastoju, ker je bilo več aretacij in tudi [aretacij] družin, 
kjer so šli sinovi v partizane. Mobilizacija se nadaljuje, v nedeljo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Center. Idrija. Oznaka, napisana na pokrajinskem komiteju KPS 

pri urejanju pošte. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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jih je šlo vseh 10, prišli so jih iskat prav v Idrijo. Med Italijani in 
domačimi fašisti je bila panika in strah, da so tako predrzni in da 
so tako točno vedeli za vsakega. Bili so 24. letnik, zaplenili pa so 
tudi eno puško. Zabave in smeha na ta račun je bilo veliko, ker 
pravijo, da jih je bilo vsel črno, nad sto. Bila je pa samo patrulja. 
Pripravljeni so spet novi, da grejo v partizane. Italijani so mirni, 
ne izvajajo nobenega nasilja. Aretacije, ki so se vršile [pred novim] 
letom, so razen enega vse pustili. Aretirani so bili: 2 [očeta, katerih] 
sinovi [so]'šli v partizane. En gospodalr, in služkinja, ki je šla druga 
služkinja v partizane in nekaj drugih članov OF. Bili so zatoženi, da 
podpirajo partizane s hrano. Postopali so z njimi še dobro, tepli jih 
niso. Bili so izdani od 3 belogardistov, duhovnik, en star fašist in or
ganist. Cisto točnih informacij še nimamo, ko jih dobimo, bomo fa
šista takoj prinesli okol. Marala med ljudstvom je dobra, posebno, 
ko se je Mihailović razkrinkal, koli izdajalec. 

9) V zvezi z žensko organizacijo OF ti poročam, da gre dobro. 
Postavili smo mestni ženski odbor, 2 rajonska in več terenskih žen
skih odborov. V kratkem bomo postavili tudi ženski okrožni odbor. 
Postavili smo nekaj ženskih odborov tudi po deželi ozirbma na va
seh. Ženske so res dobro prijele za delo, štrikajo, šivajo, zbirajo 
toplo zimsko perilo za partizane. Prav točno poročilo o ženskih od
borih ti bom sporočil prihodnjič, ker imamo ravno sedaj nekatere 
reorganizacije., 

10) Partijsko delo, sestavil sem 4 članski mestni komitet, tri 
delavce in eno delavko in OK z 2 članoma, ker oni' iz Baškega ok
rožja še ni prišel. Začasno se nahaja tov. Cvetko4 na mojem pod
ročju, ker se tam okoli Cerknega ne more kretati, ker je preveč 
vojaščine. [On] se nahaja na področju, ki je bilo prej pod njegovim 
področjem. Za njega je sedaj težko, ker je sneg, da se ne more kre
tati. V partijo je sprejetih 7 članov, sedaj članov 13, med njimi 2 
ženski. Kandidatov imamo 7, med njimi 3 ženske. Postavili smo 
tudi rajonski RK. Kandidate in partijce [sriio] povezali v celice. 

11) Na pritisk oblasti so sprejeli nekateri fašisti vodstvo bele 
garde.5 Več jih je odklonilo, da ne sprejemejo tega. Kobal Mirko, 
gostilničar, je to vlogo sprejel, če je to vse res, kakor smo obvešče
ni. V kratkem še,bomo prepričali in tudi takoj obračunali, za vzgled 
ostalim. Pritisk vršijo na vse fašiste, da se morajo vpisati v belo 
gardo. Ukrenili smo vse potrebno, da bomo točno informiram, kaj 
nameravajo in kdo so ti glavni. 

12) Pred par dnevi smo razkrinkali nekatere idrijske trgovce, ki 
so' nas podpirali in obenem sodelujejo z Mihalovićem. Med njimi 

4 Jaka Štucin. 
5 Podatek je nejasen. Italijanska fašistična stranka (PNF) ustanav

ljanja slovenskih belogardističnih oddelkov ni mogla podpirati, ker 
obstoja Slovencev v Slovenskem primorju ni hotela priznati, zanjo so 
bili ]e »cittadini italiaiii« (italijanski državljani). 
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sta 2 inženirja, ki sta prišla iz Jugoslavije in en trgovec. Ti trije so 
bili v bivši Jugfoslaviji] zelo bogati. Upam, da se jim bodo sedaj 
odprle oči, kdo je Mihailović. O teh trgovcih več prihodnjič. 

13) Tata od tov. Ivanke6 ve v Krnicah pod Trnovim v eni hiši 
za eno kišto avstrijske municije. 

14) Najprej mi pošlji po možnosti vsaj 300 izvodov, enako os
talih, kakor • [Slovenskega] partizana in Poročevalca. 

Sprejmi tovariške pozdrave 
od tov. Franca7 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 

St. 42 

OKROŽNICA VODSTVA KRŠČANSKE SKUPINE V OSVOBODIL
NI FRONTI DNE 11. JANUARJA 1943 AKTIVISTOM KRŠČANSKE 
SKUPINE O VLOGI IN ORGANIZACIJSKI OBLIKI KRŠČANSKE 

SKUPINE V OSVOBODILNI FRONTI1 

OKROŽNICA ST. 62 

AKTIVISTOM KRŠČANSKE SKUPINE V OSVOBODILNI FRONTI. 

Sodelovanje kristjanov pri ustanovitvi OF in njihovo intenziv
no delovanje v vsej dobi osvobodilnega boja je odločilno vplivalo 
na razvoj v slovenski narodni revoluciji. Poudarek, ki ga je dobila 
skupina kristjanov, tako glede notranjega razmerja v OF sodelu
jočih sil, kakor v zunanjem slovenskem svetu, je brez dvoma velik. 
Zato mora biti tudi velika zavest odgovornosti, ki naj spremlja vse 
delo skupine. 

• Milena Taškan. 
7 Jaka Platiša. -
1 Ciklostilirana okrožnica je v arhivu IZDG' v Ljubljani, fasc. 441. 
2 Na čistopisu je okrožnica označena s št. 7, ki je s svinčnikom pre

črtana in popravljena v št. 6. V kasnejših okrožnicah je ta okrožnica 
napačno navajana kot okrožnica št. 7. Leta 1942 so izšle: okrožnica št. 1 
(brez datuma), št. 2 (brez datuma, verjetno julija 1942), okrožnic št. 
3 in 4 uredništvu ni uspelo najti, in okrožnica št. 5 (10. septembra 1942). 
Leta 1943 so izšle le'tri okrožnice krščanske skupine v OF: št. 6 (oziro
ma 7) dne 11. januarja, št. 8 dne 20. januarja in. št. 9 dne 1. marca. 
(Arhiv IZDG, fasc. 441 in partizanski tisk.) 

Napaka pri oštevilčenju je nastala zaradi tega, ker so arhive sproti 
zakonspirirali, največkrat zakopali in pregleda nad arhivom ni bilo. 
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Iz razlogov, ki j ih je imelo skupinsko vodstvo s svojimi aktivi
sti, in n a podlagi njihovih pismenih poročil je razvidno, da so 
med njimi še vedno nekatere nejasnosti, ki zadevajo vprašanje 
pomena, vloge in organizacijske oblike naše skupine. Zato j e po
trebno, da o tem jasno spregovorimo. P r i svojem delu m o r a m o do
sledno razlikovati bistvene stvari od nebistvenih. Nobene težave in 
nepravilnosti na te renu n a s ne smejo odvrnit i s pravi lne poti. Na
slednja pojasnila in navodila naj naši aktivisti sprejmejo kot ob
vezna, kajt i le enotni pogledi in enotno usmerjeno delo m o r e voditi 
k uspehu. 

J e d r o krščanske skupine v O F 3 so krščanski socialisti. Delav
stvu, organiziranemu v Jugoslovanski s trokovni zvezi, se je pr i
ključil že v pretekl ih l e t i h krog slovenskih izobražencev, ki je v 
revi jah »Ogenj« »Križ n a gori«, »Beseda« in »Dejanje« postavil v 
narodnem, političnem, gospodarskem, družbenem in k u l t u r n e m 
oziru povsem nov program prot i katoliški reakciji. Krščanski soci
alisti so s svojim delavskim in intel igenčnim kadrom ostali v kato
liškem taboru n a Slovenskem izrazita n a p r e d n a sila. Razumljivo je, 
da je zaradi tega rast lo prot i nj im vedno hujša nasprotstvo, t a k o od 
strani velesrbskih centralist ičnih režimov, kakor od domačih vla
dajočih strank, posebno klerikalne. Cim bolj pa se je krščansko so
cialistično gibanje osamosvajalo in diferenciralo od oficialne slo
venske »katoliške skupnosti« in se otresalo klerikalnega jerobstva, 
toliko bolj se je približevalo ostalim n a p r e d n i m silam na. Sloven
skem. Načelo, da svetovnonazorske razlike n e smejo preprečevat i 
političnega sodelovanja, predvsem pa borbe za skupne koristi de
lavskega razreda, ki je prevladovala že od začetka v krščansko so
cialističnih vrstah, in omogočilo uspešne nastope J S Z j n marks i
stičnega delavskega sindikata, marsikdaj pa tudi vsega delavstva. 
Tako sodelovanje je rodilo tudi mnoge skupne politične nastope. V 
drugi polovici političnega življenja v jugoslovanskem državnem ok
viru, se je pokazala močna tendenca slovenskih n a p r e d n i h sil po 
tesnejši politični povezanosti in to po nemajhni zaslugi krščanskih 
socialistov. Krščanski socialisti so že v tej dobi prakt ično dokazali, 
da sodelovanje s komunist i ne more ogrožati ne nazora in ne vere, 
da nasprotno ravno pravi lno pojmovanje krščanstva obvezuje kr i 
st jane k skupnemu delu z naprednimi silami, ko gre za reševanje 
političnih in družbenih vprašanj v smislu napredka. 

V preteklosti je bil glavni poudarek p r o g r a m a in dela krščan-
skosocialističnega gibanja delavsko strokoven, premalo političen. 
Na podlagi izkušenj, k i so j ih krščanski socialisti pridobivali v 
delavski borbi, p a sjo vedno bolj prihajal i do spoznanja, da je 

. 3 Q nastanku in vlogi krščanske skupine v Osvobodilni fronti glej 
še Tone Fajfar, Odločitev. Ljubljana .1966, str. 260 si. (referat na zboru 
aktivistov OF aprila 1943). 
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1 
uspeh naporov delavskega razreda in delovnega ljudstva sploh, od
visen od splošne politične moči. Zato so izstopili iz svojega ozkega 
strokovnega okvira in se pričeli oblikovati tudi kot politično telo. 
Utrdili so svoje načelne poglede na slovenska narodna, politična in 
družbena vprašanja ter pričeli politično vzgajati svoje kadre. Tudi 
v politično-organizacijskem pogledu so zastopali Svoje stališče, raz
lično od onega, ki so se ga z vso ožino oklepali tako imenovani 
katoliški politiki. Ze od prvega posega v javno politično življenje 
so namreč izražali težnjo po skupni politični stranki vseh sloven
skih naprednih sil, po politični tvorbi, ki bi brez ozira na svetovno
nazorske oblike in razlike združila vse pozitivne Slovence v borbi 
za dosego narodne svobode, enakopravnosti in pravice do samood-
ločevanja in ki bi jih tesno povezala v delu za. izgraditev novega 
pravičnega političnega in socialnega reda. Vzroki, da ni prišlo že 
v takratni dobi do uresničevanja, so različni. Vpliv slovenske kato
liške vodilne stranke je bil še po letu 1930 v delavskih vrstah JSZ 
tolik, da so sicer smatrali za potrebno poudarjati razliko v social
nih pogledih in v praktičnem izvajanju delavskega programa, dočim 
se smisel za diferenciacijo v. celotni politični liniji še ni pokazal. 
Čeprav, je ravno opredelitev krščanskih socialistov in njihovo prak
tično delo jemalo ostalim naprednim silam možnost istovetiti kr
ščanstvo na Slovenskem v celoti z reakcijo, vseeno vodstva teh na
prednih sil še niso gledala s takim zaupanjem na naše krščanske 
napredne vrste, da bi bilo omogočeno iskreno skupno politično delo. 
Ko pa so v zadnjih letih pred okupacijo v veliki meri odpadli 
nešteti vzroki, je politični teror v Jugoslaviji oteževal zaželjeno 
javno sodelovanje. Za ilegalno delo pa je bilo v naših vrstah takrat 
še. premalo izkušenosti in pripravljenosti. Krščanski socialisti bi 
imeli lej možnost ustvariti svojo politično, organizacij o, ker so bili 
izpostavljeni manjšemu preganjanju kot npr. komunisti. Taka poli
tična organizacija hi imela predvsem smisel kot protiutež' klerika
lizmu, ki se je tako pogubno zajedal v slovenske katoliške vrste. 
Pozitivna stran krščanskosocialistične politične stranke bi bila v 
preteklosti gotovo ta, da bi se že takrat izvršila diferenciacija v 
katoliškem taboru in bi se krščanske napredne sile odtrgale vplivu 
njegovega oficialnega vodstva. Nevarnost pa bi bila v tem, ker 
bi se taka stranka v glavnem razlikovala od ostalih naprednih po
litičnih tvorb le po nazoru, kar bi lahko sčasoma imelo zopet za 
posledico padec v neke vrste klerikalizem. Zaradi naše politične 
preteklosti ima brez dvoma slovenski katoličan neko nagnjenje uve
ljavljati svoj nazor s političnimi sredstvi, četudi izpoveduje napre
dno politično in družbeno prepričanje. Zato je bil glavni vzrok, ki 
je zadrževal krščanske socialiste, da niso osnovali svoje lastne poli
tične stranke v njihovem pogledu na celotni slovenski položaj. Vsa 
slovenska politična zgodovina je živ dokaz, da politična diferencia
cija na nepravilnih temeljih odločno škoduje narodu kot celoti in 
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mu otežuje razvoj. Tudi če bi našim bivšim strankam odvzeli njiho
vo gla:vno karakteristiko, to je reakcionarhost in izrazite kapita
listične tendence, bi take stranke še vedno ne mogle zadostiti po
trebam narodne skupnosti. Svetovni nazor bi namreč še vendno 
ostal tista ovira, ki bi preprečila združitev političnih sik za ustvar
janje skupnih življenjskih pogojev. Namen vsake politične dejav
nosti mora biti skrb, zagotoviti človeku ustrezajoče življenjske 
pogoje, ki so vsem ljudem skupni. Ureditev političnega in socialnega 
reda pa ni in ne more biti odvisna • od določenega filozolskega 
nazora, ker nima dejansko z njim nič skupnega. Diferenciacija v. 
političnem življenju zaradi izpovedovanja različnih nazorov vodi 
do nezdravih konkurenčnih bojev, postavlja na odločujoča mesta 
ljudi po kriteriju strankarske pripadnosti, ne po kvaliteti, ruši na
rodno skupnost, in slabi narodove pozicije v lastni državni skup
nosti in v mednarodnem svetu. Se bolj pa opravičuje napredne sile. 
za boj proti nazorskim političnim strankam dejstvo, da je nazor 
dejansko le neka krinka za dosego povsem materialnih koristi na 
škodo ljudi, ki taki stranki ne pripadajo. Najbolji jasno pa so se ti 
znaki pokazali pri oficialni katoliški stranki, ki je z zlorabo vere 
in z rušenjem krščanskih resnic, napravila v moralnem pogledu 
največ škode našemu ljudstvu. — V skladu s svojo ideologijo in s 
svojim razvojem so zato krščanski socialisti postavili na eni strani 
načelo priznanja svobode nazora in vere, na drugi strani pa načelo 
združitve vseh naprednih političnih in družbenih sil v korist Slo-, 
venske skupnosti. Zato kot kristjani svoje lastne politične stranke 
niso ustanovili. 

. Ko se je po okupaciji v spomladi leta 1941 pričela za Slovence 
povsem nova zgodovinska doba in ko je nastopil čas, da se posta
vijo novi temelji bodoče narodne in družbene ureditve, so morali 
krščanski socialisti dati dejanskega izraza tej svoji težnji. Ob usta
novitvi OF zato niso zagovarjali kake koalicije političnih strank in 
skupin, ampak postavitev skupne in enotne narodnoosvobodilne 
organizacije. Ustanovitev lastne politične stranke bi pomenila korak 
nazaj in odstop od načel, ki so jih izpovedali kt-ščanski socialisti od 
časa svojega vstopa v javno politično življenje. Strankarski princip 
bi podrl načelo osvobodilnega boja samega. Slovensko ljudstvo ni 
samo razumelo potrebe po. enotni politični organizaciji, ampak jo je 

.celo zahtevalo. Zato bi ustanavljanje novih strank in povezovanje teh 
le v začasno koalicijo upravičeno smatralo, za povratek v prejšnjo 
dobo in. le za nekak konkurenčni boj med njimi. Slovensko ljudstvo 
je ob tej zgodovinski prelomnici spoznalo, da je združitev vseh 
slovenskih pozitivnih sil rešilna in, da si more slovenski narod le 
tako priboriti svojo svobodo in ustvariti nove življenjske pogoje. 

OF so zgradile in jo vodijo le napredne sile, prve med njuni 
Komunistična partija Slovenije, Sokoli in krščanski socialisti. Te 
tri osnovne skupine so v zavesti zgodovinsko važnih odločitev po-
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stavile načelo najtesnejšega sodelovanja in povezanosti v enotno 
politično organizacijo s stremljenjem po sintezi, to je praktično po 
ustanovitvi in zgraditvi enotne vodilne slovenske politične tvorbe. 
Te tri skupine ni povezal med seboj le sedanji vsenarodni osvobo
dilni boj, ampak jih združujie[jo] načelno enaki pogledi na slovensko 
vprašanje v celoti. Zato so pristopile k skupni'organizaciji s pred
hodno slovesno izjavo o priznanju svobode nazora in vere, ne samo 
da bi omogočile skupno delo, ampak zato, ker to načelo resnično 
izpovedujejo. OF sama in KPS še posebej sta podali te izjave v 
slovesni obliki. V takem položaju je še celo odpadel vsak razlog, 
ki bi krščanske socialiste opravičeval na ustanovitev lastne politične 
stranke. Krščanski socialisti sodelujejo v OF z iskreno željo in s 
trdno voljo, postaviti temelje in izgraditi enotno slovensko politično 
organizacijo, ki bo z novim naprednim duhom rešila slovensko 
vprašanje v celoti. Ta volja po skupni politični tvorbi je jasno mani
festirana v temeljnih točkah OF4 (točka 6), kjer je na podlagi dogo
vora z vsemi skupinami določeno, da prevzame oblast kot celota 
OF. 

Nastane vprašanje, zakaj se tudi komunisti niso odrekli svoji 
stranki, če je bil že postavljen in tudi od vseh osnovnih skupin 
sprejet princip enotne politične organizacije. Tega vprašanja ne 
smemo reševati z ožino slovenske politične preteklosti in ne zaradi 
večkratnega napačnega postopanja podrejenih ljudi, ki dejansko ali 
celo samo navidezno pripadajo tej stranki. Predvsem moramo vedeti, 
da je komunistična partija mednarodna politična stranka. Obstoj 
komunistične stranke Slovenije tedaj ni odvisen od nje same, am
pak je navezan na celotno komunistično stranko. Njen cilj še davno 
ni dosežen, zato se ne more razpustiti, niti ne sme dovoliti, da bi 
stranke pri posameznih narodih tudi le začasno prenehale obstajati. 
To je tehničen zadržek. Zaradi vloge in značaja, ki jo ima KP v 
svetu, pa nima samo pravice, • ampak celo dolžnost ohraniti svoje 
organizacije in to ne le iz njenega stališča, temveč tudi radi objek
tivnih potreb. KP je bila prva: sila, ki se je dvignila proti reakciji. 
KP je ostala edina organizirana svetovna sila, ki je ves časi v boju 
proti nazadnjaškim silam. Bistvo programa KP je zrušen je kapita
lizma in imperializma ter ustvaritev in zagotovitev ustrezaj očih 
življenjskih pogojev delovnemu človeštvu. KP je tedaj nastopila 
kot napredna sila v polnem pomenu besede in ta položaj obdržala. 
Zaradi takega značaja je njena vloga v svetu naprednih sil avant
gardistična. Tako priznanje ji gre pred vsem od strani ostalih na
prednih sil, ki z njo sodeljujejo, ker ravno to priznanje potrjuje moč 
in pravo usmerjenost teh sil. Značaj avantgardizma gre KP kot 
celoti, kot organizirani napredni sili. Iz tega seveda še ne sledi, da 
že sama pripadnost tej stranki daje tudi posameznim njenim značaj 

4 Glej dokumenti, knj. 1, dok. št. 111, stran 255. 
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revolucionarnosti, pravega pojmovanja in izvajanja programa in da 
vsi drugi v tej stranki neorganizirani takega značaja nimajo. Ne! 
Vsak, ki se danes bori v slovenskem osvobodilnem gibanju, ki je 
idejni pripadnik naprednega narodnega in družbenega programa in 
prepričan revolucionar, je dejansko avantgardist. Vsak občutek 
manjvrednosti, ki bi ga tako kvalificirani borec imel samo zaradi 
dejstva, da ni včlanjen v. stranki, ki ji kot taki pripisujemo značaj 
avantgarde, bi bil napačen. Z druge strani, pa bi bilo enako napačno, 
postavljati stvari tako, da! bi hoteli kako drugo organizirano silo iz 
pretekle slovenske politične zgodovine, razen KP, označevati za 

. avantgardistično. Nas krščanske socialiste loči danes od komuni
stov stvarno le svetovni nazor. Naša povezanost z njimi ni omejena 
le na dobo sedanje osvobodilne borbe, ampak sega v čas splošnega 
urejevanja slovenskega življenja. Druži nas načelo samostojnosti 
in samoodločbe naroda, druži nas načelo prave ljudske posvetne 
demokracije ž enako prepričanostjo zastopamo potrebo po sociali
zaciji, po družbeni preosnovi, po ureditvi gospodarstva, po kulturni 
svobodi, po skupni borbi, proti sebičnosti itd. Krščanski socialisti 
so zaradi svojega političnega programa in dela postali tedaj na Slo
venskem izrazita napredna sila. To dejstvo pa seveda ne more niče
sar izpremeniti na tem, da nastopajo oficialni predstavniki katoliške 
Cefkve, ki ji pripadajo kršč. socialisti, kot izraziti reakcionarji. — 
Pripadnost h katoliškemu občestvu tedaj kršč. socialistom ni mogla 
dati pred slovensko in svetovno javnost nikake legitimacije v smis
lu napredka, ker so njegovi politični predstavniki, kot organizirana 
posvetna sila, ostali na drugem bregu. Ce so se tedaj krščanski 
socialisti kot v preteklosti še neorganizirana napredna družbena in 
politična sila povezali v narodnoosvobodilnem delu s komunisti, 
to je z organizirano svetovno napredno silo, je iz omenjenih razlo
gov razumljivo, da so morali njej priznati pravico, ohraniti svojo 
stranko, zase pa se lastni politični stranki odreči. Pri takem položaju 
lahko kdo vpraša, zakaj se niso krščanski socialisti kratko malo 
priključili komunistični partiji in v njej ali vsaj ob njej razvili 
svoje delo. Zakaj do tega ni prišlo in zakaj je prav, da so krščanski 
socialisti vendarle nastopili kot samostojna skupina, kljub temu da 
so se odrekli svoji lastni politični stranki? 

Pripadnost KP je vezana na izpovedovanje dialektičnega mate-
rializma. Načelno je vsaj za zdaj postavljen pogoj, da more postati 
član Partije le tisti, ki v celoti sprejema nazor dialektičnega mate-
rializma in ga izpoveduje. Izjeme, kolikor so se oz. bi se dopuščale, 
moramo oz. bi morali smatrati le za taktične. Dokler pa to vprašanje 
ni načelno od strani KP same, rešeno v tem smislu, da nazorska raz
ličnost ne odločuje za sprejem v stranko, toliko časa se kristjan ne. 
more potegovati za članstvo v njej. Kljub temu, da je bistvena vse
bina programa KP politična in družbena preureditev sveta v smeri 
napredka, je vendar komunistična stranka' zaradi svoje vezanosti na 
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določen svetovni nazor v nekem smislu odvzela sebi značaj take po
litične stranke, ki bi dejansko mogla zajeti vse napredne sile sveta. 
Krščanski socialisti torej v KP niso mogli vstopiti, ker javno izpo
vedujejo krščanski svetovni nazor. Toda, ali jih je že to dejstvo 
samo opravičilo, da so ostali organizirani kot posebna skupina? Ne! 
Veljavnost in moč nazora in vere. ne moreta biti-odvisna od varuV 
štva neke organizirane politične sile, pa tudi moč in obstoj krščan
stva nista odvisna od krščanskih političnih tvorb. 

Krščanski socialisti nismo ohranili samostojne skupine kot kri
stjani, ampak predvsem kot politično kulturno homogeni ljudje. 
Zaradi svoje pravzaprav popolnoma samostojne politične rasti, ki 
so jo usmerjale slovenske potrebe, smo našli intimen odnos do slo
venskega ljudstva. Proti težnjam uvajati sistem in metode s pre-
m a J h n i m ozirom na posebnosti naše zemlje in ljudi, smo zagovarjali 
stališče, da mora slovensko ljudstvo iz svojih sil ustvariti pogoje 
novega slovenstva in novega reda v njem ter ga doseči po poti, ki 
bo vsem pozitivnim Slovencem sprejemljiva in dostopna. Postavili 
smo načelo, da mora postati novi človek tislta osnova in izhodišče za 
pozitivno in ustvarjalno delo v svetu, ki bo združevalo vse napredne 
sile brez razlike nazorov. Zato slej ko prej postavljamo novi huma
nizem kot bazo za dokončno združitev teh sil. Te oznake same dajejo 
krščanskim socialistom značaj in upravičenost samostojne skupine. 
Krščanski socialisti so bili zato dolžni najti tudi obliko, da uvelja
vijo ta svoja načela in da prinesejo v osvobodilno borbo* vsa izku
stva, katera so si v svojem delu nabrali. S prevzemom odgovornosti 
je nujno združena tudi pravica soodločanja. Izven organizacijskega 
stava KP svojega vpliva ne bi mogli uveljaviti, temveč bi ostali 
le v vlogi simpatizerjev in pomočnikov. Upravičenost, volja in dol
žnost sodelovanja pri slovenskem preporodu in čut odgovornosti je 
zato krščanske socialiste napotil, da so se udeležili osvobodilnega 
gibanja kot samostojna skupina. S tem so prevzeli dolžnost in pra
vice vodstvenega jedra OF. — Drugi razlog, ki je opravičeval 
krščanske socialiste, da so ostali v neodvisni skupini je bil splošni 
politični položaj na Slovenskem. Tudi če bi odpadli zgoraj navedeni 
razlogi za stmitev krščanskih socialistov s komunisti, bi tega ne 
smeli izvršiti že iz pohtično taktičnega stališča. V polpreteklem 
času je bila politična diferenciacija na nazorski podlagi strogo izve
dena. Na Slovenskem je bil ves katoliški tabor pod vodstvom izra
zitih reakcionarjev, intenzivna propaganda proti komunizmu pa je 
vcepila ljudstvu velike pomisleke in nezaupanje proti njemu, tako 
da ga je katoliško ljudstvo smatralo bolj za sovražnika vere, kakor 
za nositelja in izvrševalca rešilnega socialno-političnega programa. 
Zaradi tega je bilo nujno, da je ravno iz katoliških vrst izstopila 
skupina, ki je javno izpovedujoč svoj krščanski nazor dokazala, da 
je mestopravih kristjanov v borbi za nov življenjski red na strani 
naprednih sil in ne reakcije. Potrebno je bilo, da so krščanski soci-
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alisti izstopili kot krščanska skupina tudi zato, da dokažejo, da tudi 
najtesnejše sodelovanje s komunizmom ne more ogrožati vere in 
to ne samo zaradi medsebojno priznanega načela o~ nazorski in 
verski svobodij ampak zato, ker je pravo krščanstvo že samo po sebi 
neuničljiva duhovna vrednota. Tudi ta drugi razlog je tedaj krščan
ske socialiste opravičeval in jim naložil dolžnost, da so se kot samo
stojna skupina vključili v OF. — Naslednji razlog, ki sledi iz nave
denega, pa je ta: slovenskim katoliškim množicam brez dvoma lahko 
bolj približa smoter in program osvobodilnega gibanja in bodoče 
ureditve kristjan, kakor pa pripadnik kakega drugega nazora. Na 
preprostega slovenskega vernika vpliva že samo dejstvo, da mu 
govori kristjan o potrebi sodelovanja prepričevalne j še od marsi
katerega drugega dokaza. Zavest, da kristjani vodstveno sodelujejo 
v OF, daje poštenim katoličanom večjega poguma do dela, večjo 
vero v pravilen razvoj in jim' razblinja pomisleke o nevarnosti ko
munizma za vero, družine itd. Samostojnost krščanske skupine pa 
izvira tudi iz moralne in vlerske dolžnosti družbeno naprednih kri
stjanov, da prevzamejo nase očiščevalen proces, ki se začenja y 
krščanskem svetu. Kristjan ne more polnoveljavno nastopiti kot 
tvorec nove družbe in kot oblikovalec novega, nesebičnega človeka, 
če ne izvede v'svojem verskem občestvu obračuna med sebičnimi 
reakcionarnimi in izdajalskimi kristjani. Dolžnost krščanske skupinfe 
je, da slehernega slovenskega kristjana postavi pred dolžnost moral
nega očiščenja in verske obnovei Naloga naprednih Slovencev je 
kratkomalo ta, da krščanstvo oddaljijo od starega sveta in ga osvo
bodijo vsakega družbenega in političnega varuštva. Takrat, bo prišla 
do izraza tudi naša humanistična volja, da v bodočem redu kot me
rilo uveljavimo neokrnjenega človeštva in zadostimo vsem njego
vim pravicam. 

To so glavni razlogi, ki so krščanske socialiste privedli do od
ločitve, da se nđ eni strani množični politični organizaciji, to je po
litični stranki, odpovedo, na drugi strani pa da se kot slovenska 
politična napredna sila in kot kristjani organizirajo v samostojni 
skupim, ki se kot elitna organizacija z lastnim vodstvom - omejuje 
le na pridobivanje in vzgajanje aktivistov. Taka odločitev je v skla
du z ideologijo krščanskih socialistov, z njihovim programom in s 
političnimi potrebami na Slovenskem. Oblika samostojne skupine 
OF je tedaj ^a sedanjo osvobodilno borbo najpravilnejša in najpri
mernejša. 

S kakšnimi pplitično organizatoričnimi težnjami gledamo kr
ščanski socialisti v bodočnost? 

Krščanski socialisti stremimo, po enotni slovenski politični or
ganizaciji. Program te enotne stranke mora rešiti slovensko vpra
šanje v celoti. Osnovne skupine v OF združuje program, ki daleč 
presega prvi cilj osvobodilne borbe, to je osvoboditev samo in seže 
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v dobo urejevanja slovenskega političnega in socialnega življenja. 
Te tri skupine imajo organizacijo OF v svojih rokah in dajejo s 
tem celotnemu osvobodilnemu gibanju politično smer. Težnja- kr
ščanskih socialistov je, da postane OF po osvoboditvi enotna poli
tična organizacija, to je politična stranka s točno izdelanim (narod
nim, političnim, gospodarskim in družbenim programom. Taka 
stranka mora vključiti vse napredne Slovence brez svetovno nazor
skih razlik in jih voditi do časa popolnega uresničenja njenega 
programa. Taka politična tvorba mora seveda omogočiti svobodno 
kulturno in versko življenje vsem in vsakemu njenemu pripadniku 
po načelu o svobodi nazora in vere, ki ga že danes* z vso resnostjo 
zagovarja in izvaja OF. 

Kakšna bo oblika te nove politične tvorbe z ozirpm na KP je 
danes težko reči. Rešitev tega vprašanja, je odvisna od razvoja. 
Stremljenja KPS v naši politični preteklosti, njeno delo v času 
sedanjega osvobodilnega boja, celoten razvoj v ZSSR pod vodstvom 
KP in razmah njene moči po ostalem sve(tu, vse to ustvarja najboljše 
pogoje za uresničenje ideje o sintezi vseh naprednih slovenskih po
litičnih'sil. Ako bodo osnovne skupine postavile s KP tudi v po
drobnosti program, ki bo zajel težnje slovenskih delavnih množic v 
političnem in socialnem področju, potem je nujno, da bodo našle 
tudi obliko za skupno, in enotno politično tvorbo. In ker osnovne 
skupine v načelnih vprašanjih bodoče ureditve slovenskega življenja 
že danes vežejo skupni pogledi, moramo osnovano pričakovati, da 
zgolj organizacijsko-tehnična stran ne bo postavljala nepremagljivih 
zaprek. Za nas krščanske socialiste je položaj jasen. Kakor smo si v 
preteklosti postavili za ideal enotno organizacijo slovenskih političnih 
in družbenih naprednih sil, kakor smo to svoje stališče uresničili v 
sedanji osvobodilni borbi, tako ga bomo z vso doslednostjo zastopali 
tudi v bodočnosti, ko bo nastopil čas izgrajevanja novega slovenske
ga doma. Brez pomislekov bomo vložili vse svoje sile za ustvarjalno 
delo v enotni pohtični tvorbi. Z vso upravičenostjo in z trdno vero 
pričakujemo, da bodo tudi komunisti v bodočnosti z enako širino 
reševali to vprašanje, ko bo potreba sedanje načelno enake poglede 
in težnje uresničiti z ustanovitvijo enotne politične organizacije. Mi 
krščanski socialisti moramo že danes z vso gotovostjo pribiti, da nas 
vzroki, ki bi ležali v vprašanju nazora in vere ne bodo nikdar na
potili k ustanavljanju posebne politične stranke. Za samostojen poli
tični nastop z lastno politično organizacijo bi se morali odločiti 
tedaj, če bi nastopila načelna nasprotja v pogledih slovenske na
rodne in družbene ter politične ureditve. Pot, ki jo danes hodimo 
skupno z ostalimi naprednimi silami, ne kaže teh perspektiv, am
pak nasprotno perspektive sinteze. Zato ni danes potrebno podrobno 
razglabljati to vprašanje. Mi bomo ostali zvesti svojemu' programu, 
ki je danes del programa naše osvobodilne borbe, delu in človeku. 
Mi smo in bomo vzgajali v tem duhu naš kader, vplivali s temi 
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smernicami na kristjane in na vse ostale Slovence tako, da bo mo
rala dobiti v bodočem slovenskem svetu potrditev naša ideja m 
naše delo. 

Druga stvar, ki jo moramo enotno pojmovati in izvajati,- je 
vprašanje organizacije naše skupine. Postavili smo načelo: Ne poli
tična organizacija v smislu stranke, ampak skupina z lastnim vod
stvom in aktivisti. Ce smo se odpovedali množičnemu organizi
ranju in obdržali le princip aktivistov, ni seveda s tem še rečeno, 
da sme imeti naša skupina le toliko sodelavcev, kolikor je po pro
porcu določenih mest za našo skupino v sestavu OF. Omejitev m 
postavljena številčno, ampak kvalitativno. Vsak kristjan, ali še širše 
vsak humanist, ki sprejema naša načela, ki sprejema program OF in 
osnovne smernice našega narodnostnega političnega, družbenega in 
kulturnega programa, ki je revolucionar in ki je pripravljen aktivno 
in nesebično sodelovati v naši bodoči borbi, vsak1 tak more postati 
aktivist naše skupine. Drugi in zadnjf pogoj je njegova splošna člo
veška kvalifikacij ia. 

Naša skupina za zdaj še nima svojega, posebej ustanovljenega 
statuta in kakega podrobnega organizacijskega pravilnika in ga tudi 
za zdaj ne namerava uvajati. Za sedanje razdobje našega udejstvo-
vanja zadoščajo le glavne organizacijske smernice, katerih se je pa 
dolžan vsak naš aktivist držati in jih izpolnjevati. 

Skupina ima svoje vodstvo z izvršnim odborom, pokrajinske 
tajnike in sodelavce — aktiviste. Aktiviste sprejema v skupino vod
stvo ali po lastni iniciativi, ali na predlog pokrajinskih tajnikov. Za 
nikogar, kdor ni pri vodstvu vpisan kot aktivist, ne prevzema sku
pina ne politične in ne moralne odgovornosti, čeprav bi se sam pri
števal za našega sodelavca. 

Aktivist naše skupine more postati le tisti, ki izpolnjuje pogoje, 
naštete v prvem odstavku teh organizacijskih navodil in ki izvr
šuje iz tega izvirajoče dolžnosti. 

Aktivisti morajo biti v vsakem pogledu disciplinirani in so 
dolžni izpolnjevati poleg splošnih dolžnosti, ki jih nalaga OF tudi 
tiste, ki jim jih predpisuje vodstvo in politični pokrajinski tajniki. 
Disciplinske kazni, ki jih izreka vodstvo so: ukor, odvzem funkcije, 
izključitev iz OF. Sicer so pa podvrženi splošni disciplini OF.-

Naši politični tajniki in sedanji aktivisti morajo pri pridobi
vanju in vzgajanju novih sodelavcev skrbno paziti, da ne kršijo 
naših organizacijskih in splošnih načel. S simpatizerji naše skupine 
naj vzdržujejo stike, naj vrše z njimi sestanke, naj jih seznanjajo 
s programom in delom naše skupine, naj vodijo evidenco nad njimi, 
toda vse tako, da ne zaide to! delo v sektaštvo in separatizem in da 
ne škoduje enotnosti narodnoosvobodilnega boja. Organizacijsko 

•s 115 



delo naše skupine mora biti utrditev OF; Posameznike, ki se iz vrst 
simpatizerjev krščanskih socialistov in pripadnikov krščanske sku
pine sploh pokažejo za pripravljene in sposobne stopiti v vrste 
naših sodelavcev, je potrebno preizkusiti, ali odgovarjajo pogojem 
za aktiviste, nato pa predložiti njihova imena s potrebno osebno ka
rakteristiko vodstvu^ predlogom za sprejem. 

Politični tajniki so dolžni seznaniti vse aktiviste in tiste, ki se 
pripravljajo za sprejem v skupino, z vso našo dosedanjo literaturo, 
v prvi vrsti z načelnimi članki v »Slovenski revoluciji.«5 

Aktivisti so dolžni redno poročati o svojem delu in o. organi
zacijskih zadevah sploh pokrajinskim tajnikom, ti pa vodstvu. 

Vse delo naših aktivistov in kandidatov ter simpatizerjev se 
/ mora vršiti v okviru OF in za OF. V vojski] in na političnem terenu 
morajo nastopati odločno za utrditev enotnosti OF. Posebno naj 
razvijejo svoje delo med slovenskimi katoliškimi množicami, kjer 
naj nastopajo kot kristjani in naj prepričujejo vse ljudi, da je mesto 
poštenega Slovenca samo v OF. Vestno naj izvršujejo vsa navodila, 
ki jih dajejo politični in vojaški organi OF. Paziti morajo na to, 
da bo OF literatura in literatura naše skupine kar najbolj razširjena. 
V svojem delu mora biti aktivist krščanske skupine vzor delavnosti, 
požrtvovalnosti, nesebičnosti in hrabrosti in iskren pristaš našega 
in skupnega osvobodilnega programa. 

OF se mora povsod in v polni meri utrditi kot slovenska na-, 
predna sila in nosilka noye oblasti, bela garda mora izginiti iz 
površja naše zemlje, naša vojska se mora okrepiti — to so naloge, 
ki zahtevajo od celotne OF in še posebej od naših aktivistov inten
zivnega dela. 

Položaj, 11. I. 1943 

Vodstvo 
krščanske skupine v Osvfobodilni] fronti 

5 Slovenska revolucija; periodično glasilo krščanske skupine v. OF; 
izšlo je pet številk. 

116 



St. 43 

PISMO DR. METODA MIKU2A DNE 11. JANUARJA 1943 LJUB
LJANSKEMU ŠKOFU DR. GREGORIJU ROZMANU O ZNAČAJU 
NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA IN PARTIZANSKE 

VOJSKE1 

Prevzvišeni gospod škof! 

Obljubljeno poročilo pošiljam. Moje gledanje je naslednje, vse-
, buje pa obenem" veliko, prošnjo do Vas, prevzvišeni. Jamčim pri 

svoji človeški in posebej še pri svoji duhovniški vesti, da je to pismo 
pisano popolnoma svobodno, prosto vsake zunanje ali notranje sile, 
a po starem zgodovinskem načelu: sine iraf et studio.2 

Ze v Ljubljani sem bil prepričan v dnu duše,, da je vse, kar 
piše slovensko dnevno časopisje ali verski listi o slovenskem osvo
bodilnem gibanju in še posebej o slovenski osvobodilni vojski — 
partizanih, gola izmišljotina, nisem si bil pa še na jasnem, ali tako 
pisanje izvira iz nepoučenosti ali iz navadne, prostaške, človeške 
zlobe, ali še iz hujšega: zavestnega reakcionarnega oportunizma. 

Danesmimo, z vso odločnostjo trdim, da je tako pisanje le 
zlobno in namerno podtikanje stvari, ki jih v našem osvobodilnem 
gibanju nikdar ni bilo, in jih tudi nikdar biti ne more. Ugotavljam 
z globoko žalostjo, kot Slovenec in.še posebej kot duhovnik svete in 
edino prave katoliške Cerkve, da J e ' t a k i m mistifikacijam nasedlo 
veliko ljudi, da so povzročile celo oboroževanje ne moralno, ne 
zgodovinsko opravičljive tolpe — bele garde. 

Oglejmo si torej nekaj dejstev kot dejansko so: 

1. O nemoralnosti v vrstah partizanov, predvsem o »strahovitih 
spolnih izgredih« itd. 

O vsem tefm sva sicer že govorila in ste se pravilno izrazili, da 
se na seksualne ekscese gotovo pazi zaradi discipline v vojaških edi-
nicah. Po vestnem raziskovanju in zasliševanju — imel sem v tem 
pogledu absolutno svobodo — tako partizanov kot najvišjih pred
stavnikov OF, ljudi torej, ki imajo vsi svoje človeške vesti in.se 
zavedajo polne odgovornosti pred samim seboj in svojim narodom, 
moram po svojih duhovniški vesti odgovoriti samo tole: Vsak seksu
alni izgred, če bi tudi bil, se kaznuje najstrožje radi principa, ne pa 
radi praktičnih vzrokov, kot bi bil npr. ohranitev vojaške discip
line. Princip pa je in ostane edino ta: naravno etični zakon spolne 
zlorabe prepoveduje — so torej prepovedane in od oblasti sankci
onirane z najstrožjimi kaznimi. 

1 Izvirni prepis je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Latinsko: nepristransko. 
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Med partizani in partizankami vlada torej tovarištvo, tovari
štvo, o kakršnem si gnili umirajoči stari red in moralno do dna 
pokvarjena Ljubljana ne more niti sanjati, kaj še,, da bi si ga 
predstavljala pravilno v vsej svoji globini ali celo doumela. To je 
tovarištvo, izkušeno in prekaljeno v toči krogel, stalni smrti nevar
nosti in nečloveških fizičnih naporih. Z vso odločnostjo trdim, da 
v starem buržuaznem svetu tako tovarištvo sploh ne more obstajati, 
obstaja pa pri nas, zaenkrat sicer še po gozdovih, a ni več daleč 
čas, ko ga bomo prenesli tudi v lepše in svetlejše, mimo vsakdanje 
življenje. 

2. Partizani in vera. 

Gotovo Vam je znano, da tvorijo slovensko osvobodilno vojsko 
3 glavne skupine ljudi: komunisti, sokoli in krščanski socialisti. 
Poudariti pa je posebej potrebno, da jie velika množina partizanov 
rekrutirana iz bivšega »verskega slovenskega naroda.« Mimogrede 
bodi povedano, da ni bilo malo slučajev, ko sem med partizani srečal 
svoje bivše učence iz ljudske šole, katerim sem nekdaj ubijal v 
glavo osnovne nauke katoliške Cerkve. Stoodstotno sem že danes 
poplačan za svoje delo. Pri nas je sicer uradni naziv ne glede na 
poklic ali položaj »tovariš,« a moje bivše učence je le premotilo, 
da so mi s solzami v očeh zatrjevali: Gospod, sedaj je pa vse prav, 
ko ste prišli k nam. Radi bi šli k spovedi, maši itd. Zelo nas je 
bolelo, ko se nihče izmed Vas ni zmenil za nas, nasprotno, o nas 
slabo govoril itd. Prevzvišeni, to so bili pretresljivi prizori! 

Rekli boste: prav. Toda, kaj pa komunisti, predvsem »bivši 
španski prostovoljci« itd. Res s pravim veseljem (ki se pač ne da 
skriti ali je iskreno ali ne) so mi vsi in vsevprek stiskali roke, češ 
tako je prav, tovariš, pridi in izvršuj svojo stanovsko dolžnost na 
vsakomur, ki si jo zaželi ali jo je potreben, kajti pri nas vlada 
in tudi dejansko je absolutna svoboda vere in vesti: Kaj hoče potem
takem katoliški duhovnik še več? 

Pomislimo samo nekoliko nazaj, v stari red, kako je bilo tedaj 
in kako po sili še hoče ostati tako. Ko smo namreč mi duhovniki 
sami delili slovenski narod v dve skupini, med »naše« in »ne-naše« 
in s tem narod krivično in nečloveško razdvajali, sami pa se od trgo
vali od velike večine vernih ljudi. V novem redu, kakršen dejansko 
že je in mora tak ostati, pa je prav nasprotno. Taka delitev izo
stane sama po sebi, ker smo pač vsi eno, hegemonija klera pa ne 
more igrati več take vloge, ker je v novem redu zajamčena abso
lutna svoboda vere in vesti. 

Dejali boste, da je bilo včasih tudi podobno, ako odštejemo 
tako početje slovenske duhovščine. Tatvino npr. je kaznovala 
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tudi država. Res je, a zakaj? Le zato, ker je tatvina delikt 
nad lastnino, ne pa zato, ker je tatvina tudi prestopek naravno-etič-
nega zakona. Tako torej partizan ali človek v novem redu ne bo 
maral vedeti samo, da je tatvina iniusta rei alienae ablatio domino 
rationabiliter invito,3 temveč tudi, da je tatvina proti naravno et
ničnem zakonu. Ce sedaj vzamemo enega izmed osnovnih aksiomov 
katoliške dogmatike, da supematurale supponit naturale,4 moramo 
priti do zanimivega, pa resničnega dejstva: da novi družbeni red 
tvori tako rekoč bazo, na kateri je laž ĵe graditi v smeri nadnarav
nega. To ni nikaka utopija! 

3. Likvidacije »vernega in poštenega slovenskega ljudstva, du
hovnikov itd.«. . 

Bodi takoj v začetku povedano, da so se dejansko izvršile ne
katere likvidacije ob lanskem vsesplošnem revolucionarnem razma
hu, ki niso bile v skladu z naravno etičnimi normami OF in so kot 
take vse obsodbe vredne in iskreno obžalovane.. Toda tu gre le za 
skromen odstotek. Vse druge likvidacije, izvršene po točnem sodnem 
postopku (vsi dokumenti so shranjeni v naših arhivih) pa imajo 
svojo nujno zgodovinsko opravičenost. 

Zadenemo na vprašanje, ki ste ga Vi prevzvišeni že javno načeli 
v nekaj govorih, namreč: Quo iure5 vse to, oziroma uzurpatorska 
oblast nima pravice do likvidacij in podobno. Bodimo si v tem, si
cer ne težkem, a praktično silno važnem principu, popolnoma na 
jasnem. Ko je Jugoslavija razpadla, je zbežal kralj in vlada v Lon
don, k nam pa je prišel okupator. Dejstvo torej, ki- se-je-v zgodo-.. 
vini nazorov že večkrat dogajalo. Ce bi sedaj Slovenci, mirovali, 
bi ne bilo nič hudega, to se pravi bi se princip o nosilcu oblasti 
ne zabrisal in ne zapletel v hoteno ali nehoteno nejasnost. Vzpo
redno s tem pa se je zgodil prvi zgodovinski čudež v slovenskem 
narodu od vseh dob njegovega obstanka. Spontano so se namreč 
dvignili vsi, »ki so dobre volje«, se združili v OF, ki v bistvu ni 
neka nova »državna« tvorba, pač pa dejanski odpor slovenskega na
roda proti okupatorju, ali z drugo besedo: nastopila je slovenska 
narodna osvobodilna revolucija. Vzporedno z njo pa nujno reakcija. 

Nesmiselno se je sedaj izpraševati: kdo je vsega tega kriv, kajti 
krivda revolucije in kontrarevolucije je po naiiku vseh zgodovin
skih filozofov nekaj kolektivnega, torej tudi govorjenje o samo-
znanstvu6 »posameznikov« zgodovinsko neopravičeno in. napačno. 
Zgodovina namreč dovolj jasno priča, da je možna »revolucija« brez 
reakcije! • 

3 Latinsko: nepostavni, krivičen odvzem tuje reči, ko se gospodar 
razumljivo upira. 

4 Latinsko: nadnaravno predpostavlja naravno. 
5 Latinsko: s čigavo pravico. 
6 Napaka, biti mora verjetno »samozvanstvu«. 
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V luči tega dejstva je treba gledati tudi likvidacije, tako od 
strani revolucije kot reakcije. Vsako drugačno gledanje, kot npr. 
pisanje o »španskih krvolokih« je smešno in spada v Domoljuba. 
Ali obratno: pripisovati likvidacije reakcije gotovi in določeni osebi 
je prav tako brez vsake osnove in zgodovinsko povsem zgrešeno. 
Drugo pa je seveda vprašanje, ali je slovenska rećdizacija upravi
čena ali ne. Odgovor leži zopet v preprostem dejstvu, ki mu ga ni 
zlepa para v zgodovini svetovnih revolucij. Leži namreč- v usta
novitvi bele garde, katero je oborožil okupator, spričo česar je do
kazano, da oborožena, reakcij a ne izhaja iz naroda samega, temveč 
ima svoje korenine tako ideološko kot praktično izven njega, ali 
krajše: v največjem in edinem sovražniku celotnega slovenskega 
naroda — in tudi vere same. Da je reakcija nujna posledica ver
skega odpora »vernega« slovenskega naroda — tako pisanje dejan
sko sicer res spada npr. v Bogoljuba — a kako bomo tako goro
stasno bedarijo opravičili pred našimi potomci in vsem kulturnim 
svetom, je drugo vprašanje in se lahko že1 sedaj začnemo sramovati. 

4. Slovenska partizanska vojna in njeni dušni pastirji 
Po dogodkih v Bihaču7 je razvidno, da je osvobodilno gibanje 

že sedaj v principu zatrlo reakcijo ih da stopa to osvobodilno gibar-
nje na dan pred celotno pošteno svetovno javnostjo kot edina prava 
regularna vojska nove Jugoslavije. Ni torej odvisno od'tega,'kako 
se sedaj zadrži uradni ali jugoslovanski London, dejstvo je, da je 
poštena svetovna; javnost v časopisih ne samo postala pozorna na to 
gibanje v Jugoslaviji, temveč, da to gibanje tudi smatra za edino 
pravilno. Bodimo si torej čisto na jasnem. Poštena svetovna javnost 
ve, da edino mi bijemo dejaniski boj z okupatorjem, dočim Draža 
Mihailović dela povsem nekaj drugega in je radi tega »nekaj dru
gega« danes pred svetovno javnostjo označen kot — izdajalec. 

Znano Vam je morda že, da je hrvatska osvobodilna vojska že 
postavila po svojih brigadah verske referente, katoliške in pravo
slavne duhovnike. Isto se mora zgoditi tudi v slovenski narodni 
armadi. Vprašanje je le, kje dobiti za to dušne-pastirje, ki so po 
vsem tem, kar sem Vam zapisal ne samo upravičeni, temveč celo 
zaželeni, tako od strani Glavnega štaba kot od strani partizanov 
samih. . ' - . • 

Z iskreno prošnjo se torej obračam na Vas, da kot slovenski 
škof uvedete redno duševno pastirstvo v slovensko armado. Vem, da 
se Vam [bo] to zdelo spočetka kot nekaj povsem nemogočega. Toda 
mi ne želimo, da bi se ta Vaš pristanek in imenovanje objavilo 
javno. Nasprotno, jamčim Vam absolutno tajnost, ker nam gre samo 
za to, da je naše dušnb-pastirsko delo v armadi nekaj legalnega in 
v okviru splošnega cerkvenega prava. 

7 Misli I. zasedanje AVNOJ v Bihaču novembra 1942. 

120 • 



Prosim Vas, torej v imenu Kristusovem, da bi mi na vse to 
odgovorili, koliko in kako pristajate na naše predloge in še lenkrat 
poudarjam, da je tajnost v vsem zajamčena, zlasti si pa nikar ne 
mislite, da bi md, ta Vaš odločilni dušnopastirski korak mogli upo
rabiti proti Vam, npr. na tak način: le poglejte ljubljanski škof je 
tudi z nami. Zavedamo se namreč ,v dno duše, da bi se potem zgo
dilo z Vami v zgodovini revolucije že tolikokrat dokazano dejstvo, 
da bi Vam namreč tisti, na katere se sedaj zanašate ali gradite 
nanje, skočili naravnost v hrbe;t! 

Poleg te odobritve, bi Vas prosil za fakultete, kot so šle bivšim 
jugoslovanskim vojnim kuratom, rad bi dobil postatile, sv. olje, 
obrednik, mašne posode in obleko. (Zdi se mi, da se v arhivu naha
ja kovček za take stvari, a menda ni popoln.) 

Vse to bi izročili prinašalcu8 tega pisma. Koga od duhovnikov 
bi še potrdili za to delo, bi se še pismeno med seboj domenili. Naj-
praktičnejše mislim, da bi bilo, da bi Vam mi predlagali, ko bomo 
seveda zvedeli za pravo osebnost,9 od katere pa se zahteva samo 
ena kvaliteta, da je namreč sacerdos secundum Cor Jesu1 0 in nič 
drugega. • 

Iskreno Vas pozdravljam iri še enkrat prosim. Uvideti morate, 
da gre za velike in odločilne stvari, v korisit ne posameznikom, 
temveč celotnemu slovenskemu narodu in katoliški veri, 

vdani 

Na položaju, 11. januarja 1943 
Metod l.-r.u 

•8 Stane Mikuž. 
9 Dr. Metod Mikuž je bil takrat v pismenih stikih k dr. Maksom 

Miklavčičem (podatek dr. Metoda Mrkuža); 
10 Latinsko: duhovnik pn srcu Jezusovem. 
11 Dr. Metod Mikuž. 12. januarja 1943 je bil z odredbo glavnega po

veljstva slovenske narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov 
imenovan za verskega referenta pti glavnem poveljstvu.-
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St, 44 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKM CERKNICA DNE 11. 
JANUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS CERKNICA O 
ORGANIZACIJSKEM STANJU IN DELU MLADINSKE ORGANI

ZACIJE V OKROŽJU1 

OKROŽNEMU KOMITEJU K P cerkniškega okrožja, 
n a položaju 

Kl jub iskanju veze s pokraj inskim komitejem ZKM še nisem 
dobil stikov, zato pošiljam poročilo n a gornji naslov, da tem potom 
dobim vse potrebne zveze glede prejemanja direktiv in pošiljanja 
poročil. . 

Delo ZKM se je v našem okrožju v zadnjem času pospešilo, 
zlasti v cerkniški dolini. V Dol[njem] Jez[eru] je postavljen aktiv 
t r e h članov. Z akt ivnim delom se bo število znatno povečalo, prav 
tako so dobri izgledi v Dolfenji] vasi. V Zerovnici in Grahovem so 4 
člani ZKM. Na omenjenem rajonu se formirajo rajonski komiteji 
ZKM. 

V Loški dolini je 31 članov ZKM. Aktivi niso postavljeni, ker 
je delo zelo otežkočeno radi terorja bege. Ljudje so se n a pritisk 
bege preselili v bližino postojank oborožene bege. 2 člana ZKM sta 
internirana, 4 so bili zaprt i nekoliko dni, pozneje izpuščeni. Razume 
se, da so ostali precej popustili v svojem delu t e r se prestrašili . Veze 
se držijo le še z nekater imi poedinci, aktivov t r e n u t n o ni mogoče 
postaviti. 

ZKM n a Bloški planoti dosedaj ni bila organizirana. Dobil se 
je en član ZKM, ki je zelo agilen in se bo potom njega ZKM na 
Bloški planoti nadal je organizirala. 

Število članov ZKM v Slivniškem batal jonu 6 in 22 pionirjev.2 

ZKM v tem batal jonu je zelo akt ivna na sestankih, k i j ih imajo 
tedensko dvakrat . N a teh sestankih študirajo zgodovino VKP/b, Raz
voj ljudstva, Slovenski patriotizem ter drugo l i teraturo. 

Na sestankih arhiva ZKM se je š tudirala sledeča l i te ra tura : Raz
voj ljudsttva,3 Mlada Slovenija, Slovenski patriotizem 4 t e r razna 
druga mladinska l i teratura . 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 V civilnem taborišču, imenovanem tudi Slivniški ali Poliski bata

ljon, so bile predvsem starejše ženske, otroci in rekonvalescenti. Vsi nad 
10 let stari otroci so bili v organizaciji pionirjev. Njihova zadolžitev je 
bila v glavnem prinašanje hrane iz zakonspiriranih skladišč (oddaljenih 
do 5 ur hoda). V prostem času pa so imeli vojaške vaje. (Podatek Antona 

3 Razvoj človeštva. Povzetek brošure Edvarda Kardelja, Potovanje 
skozi čas. Ljubljana 1934. Sapirografiran izvod je v arhivu CKZKS. 

4 Boris Kidrič, Novi slovenski patriotizem. Delo, št. 4, jiihj 194Z. 
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Prosim, da se pošlje več mladinske literature, kakor Mlada Slo
venija ter vsa bstala mladinska literatura. 

OK ZKM se je reorganizirala tako, da je sedaj sekretar Matija.' 
člana pa sta tov. Jošt6 in Julka.7 

Smrt fašizmu — svoboda narodu - . 

Za OK ZKM cerkniško okrožje 
Anton Dimač8 

Položaj, dne 11. L 1943 

St. 45 

ODLOK OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVJE DNE 11. JA 
NUARJA 1943 O STALNI KURIRSKI SLUŽBI V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
11. januarja 1943 

Na položaju ' „ « . . , ' 
Rajonskemu odboru OF 

Mozelj 
Na osnovi odloka poverjeništva Izvršnega odbora OF za Not

ranjsko2 je vzpostavljena kurirska služba zveze z vsemi okrožji m 
poverjeništvom, kakor tudi z Izvršnim odborom.-V rajonu Mozelj 
ie kurirska postaja št. 11 pri sekretarju okrožnega odbora OF. 

Kurirje za postajo karavlo št. 11 daje zaščita tri in dva parti
zana. Okrožje ima poleg tega tudi zvezo z rajonskim odborom Stan 
trg in Stari log in za to zvezo je potrebno najmanj pet kurirjev. 

Na temelju prednjega okrožni odbor OF izdaja sledeči 
O D L O K : 

1) Vzpostavlja se stalna kurirska postaja pri sekretariatu ok
rožnega odbora OF in uradni naziv1 je: Kurirska karavla št. 11. 

2.) Za kurirje so odrejeni: 
Sef karavle, vodnik zaščitnega voda tov. Pimat Franc 
1. kurir partizan Rudi, namestnik šefa karavle 
2. kurir tov. Lindič Slavko 
3. kurir partizanka Zdenka in 

s Matija Knap. 
• Jože Ravbar, umrl leta 1972. 
7 Julka Mihelčič. 
8 Anton Preveč. 
i Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Qdlok verjetno ni ohranjen. 

, 1 2 3 



4. kurir tov. Mirko.3 

3.) Za kurirje med rajonskimi odbori in sekretariatom okrožne
ga odbora OF so odrejeni: 

1. kurir Miklič Ignacij, šef rajonske karavle 
2. kurir tov. Marko Majerle ' 
3. kurir tov. Troha Franc 
4. kurir tov. Melink Gvido • 
5. kurir tov. Rudi Kobe. 

.4.) Vsi navedeni kurirji so grupirani v zaščitni vod pri okrož
nem odboru — sekretariatu. Ta vod stoji, neposredno pod upravo 
sekretariata okrožnega odbora OF. Zaščitni vod je izvršni organ ok
rožnega odbora OF. 

5.) Zaščitni vod vrši poleg svoje kurirske dolžnosti tudi službo 
osiguranja logorjev, tudi se lahko uporablja za kolektivno delo v 
slučaju potrebe. 

6.) Brez odobrenja sekretariata okrožnega odbora OF se kurirji 
ne smejo odrediti na druge službe. Rajonski odbor OF bo pravočasno 
zahteval, ako bo nastala potreba od sekretariata potrebno število 
kurirjev za svoje potrebe. 

7.) Šefi kurirskih postaj so osebno odgovorni sekretariatu, da 
bodo kurirji vedno pripravljeni za odhod in niprajo točno vedeti, 
kje se kurirji nahajajo. Brez odobrenja seketariata ne sme noben 
kurir iti iz karavle. 

8.) Kurirji tov. Melink in Kobe ostanejo še nadalje v sedanjem 
logorju, lahko se uporabljajo, kakor do sedaj, za vsako delo, a kadar 
bodo potrebni, bodo pozvani v sekretariat zaradi vršenja kurirske 
službe. 

, 9.) Zaščitni vod je na hrani pri kolektivu rajonskega odbora 
OF Mozelj, za kurirje bo rajonski odbor rezerviral 40 kg, suhega 
mesa radi prehranjevanja na poti. Istotako naj zagotovi moko za 
kruh. -

10.) Denarni izdatki: mesečne podpore; baterije itd. zaščitni vod 
spada na proračun okrožnega odbora. OF. 

11.) Zaščitni vod spada v vsakem pogledu. neposredno pod ok
rožni odbor OF, odnosno sekretariat okrožnega odbora OF in od 
njega dobiva vsa navodila za delo. Nihče brez odobrenja sekretari
ata nima pravice izdajati navodila zaščitnemu vodu. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu 

Sekretar Okrožnega odbora OF: 
Aloj. J. Zalar 

Zig: ' 
Okr. odbor OF v 

Kočevsko okrožje 
3 Uredništvu ni uspelo ugotoviti polnih imen. 
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St. 46 

POROČILO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDE
LJA DNE 12. JANUARJA 1943 GENERALNEMU SEKRETARJU 
KPJ IN VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLAVI
JE JOSIPU BROZU-TITU O VOJAŠKEM IN POLITIČNEM POLO

ŽAJU V SLOVENIJI1 

Dragi Tito 1 12.1.1943 

Šaljemo druga Angela,2 koji će vam dat i podrobni izveštaj o 
vojnom i političkom stanju u Sloveniji. Pošto t u vrlo slabo stojimo 
sa kadrovima, molimo, da ga što p r e vrat i te n a t r a g sa svim potreb
nim u p u t a m a i material ima. 

Malo pre, nego što je došao ovamo drug Arsa,3 napisal i smo m i 
opširne izveštaje, koje prilažemo. 4 Sada, kada smo od Arse približ
no videli — a delimično i od Boštjana/- koji je bio kod vas — kako 
vi gledate na položaj kbt nas, ovi izveštaji sasvim ne odgovaraju 
n a sva vaša pitanja, zato ću na tom mestu potcrtat i nekoliko pitanja, 
a u jedno odgovoriti i na TvQJe pismo, koje je doneo Arsa. 6 

1. Još nekoliko reči o ofanzivi u prošlom letu. Nema sumnje, da 
je bi lo propusta sa naše s t rane u toj ofanzivi — kao i uopšte u 
našem radu — i te smo propuste mi-sami utvrdil i , p a i javili Teb i . 0 a 

No, ti propust i n ikako nisu bili p r e s u d n e važnosti i zbog toga držim, 
da si nas Ti nekoliko suviše oštro »okrcao«. Naša linija je bila ovak-

• va: U Notranjskoj su naše t r u p e dale žestoki otpor i samo na tom 
sektoru palo j e okolo 1000 Itali jana. Naši su u otporu n a položajima 
čak suviše dugo istra j ali, zbog čega j ih je neprijatel j i uspeo 
ogromno nadmoćnim snagama da opkoli tako čvrsto, da su se u 
celini probi la samo dva bataljona, dok su se ostali batal joni p r o - . 

1 Izvirnik je v Arhivu-Instituta za radnički pokret v Beogradu, iz--
vima kopija pa v arhivu CKZKS v Ljubljani. Dokument je objavljen 
v Zborniku NOV, II, krij. 7, dok. št. .109, stran 317. 

2 Ivan Maček-Matija. Z njim sta šla tudi Edvard Kocbek in Jože 
Rus, kot delegata za AVNOJ. Vrnili so se konec januarja, še preden so 
prišli do hrvatske meje. Glej pismo Iva Ribarja-Lole dne 27. januarja 
1943 Edvardu Kardelju (dok. št. 105). 

3 Arso Jovanovič. 
4 Glej poročila Edvarda Kardelja, Borisa Kidriča in Borisa Krai

gherja z dne 14. decembra 1942 v Jesen 1942. Korespondenca Edvarda 
Kardelja in Borisa Kidriča, Ljubljana 1963 (nadalje Jesen 1942), dok. št. 
207, stran 531, dok. št. 208, stran 575 in dok. št. 209, stran 589. 

5 Jože Bradeško. Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 170, str. 183, 184. 
6 Pismo Josipa Broza-Tita z dne 16. novembra 1942 je v Arhivu In

stituta za radnički pokret v Beogradu. Bilo je napisano na podlagi ne
točnih informacij o stanju v Sloveniji, zato ga ne objavljamo. 

•a Glej Dokumenti, knj. 3, dok. št.. 97, stran 203. 
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bij ali po četama, i čak vodovima. Jedan bataljon je kot toga bio 
skoro u celini razbijen. Njegovo moštvo je bilo mlado i politički 
neučvršćeno, zato se velik deo toga bataljona prijavio okupatori
ma. Od ostalih jedinica bio je taj procenat relativno vrlo malen, 
skoro beznačajan. Mi smo se nešto naučili u prvom delu talijanske 
ofanzive, pa smo zato odmah počeli sve ostale trupe da koncentri-
šemo. Dok su Italijani pravili ofenzivu u Notranjsko] mi smo ih 
ostalim trupama tukli u bokove i kod toga bilo je ubijeno najmanje 
500 Italijana. Kad se osnovna ofanziva usmerila na Dolenjski sek
tor, naše su bile trupe već koncentrirane, stvorene su bile prve dve 
brigade in onda su te brigade tako manevrirale, da nisu došle u 
neposredan kontakt sa neprijateljem. Mi smo tako napravili zbog 
toga, jer nismo hteli dopustiti, da riaše jedinice, donekle već mo
ralno pokolebane rezultatima ofenzive u Notranjskoj, budu razbi
jene od ogromne nadmoći neprijatelja. To nije bio nikakav kuka
vičluk, nego smišljen taktički manevar. Mi ne bf ništa postigli, ako 
bi tih naših 1500 partizana bacili u žestoke sukobe sa 30—40.000 
Italijana, nego bi samo imali velike gubitke. Pokazalo se to kao 
pravilno. Osnovne gubitke smo mi imali u Notranskoj (gde smo i 
neprijatelju zadali vrlo teške gubitke, a naši su se notranjski parti
zani herojski borili), dok smo u Dolenskoj te gubitke izbegli. Treba 
kot toga podcrtati samo još to, da smo nastradali mi sami, tj. CK, 
IOOF i deo GŠ sa nekoliko desetina partizana. Protiv nas je juri
šalo 20.000 Italijana i bili smo potpuno opkoljeni i na kraju raz
bijeni u dva dela. Imali smo i nekoliko gubitaka u ljudstvu i par
tijskom kadru, no u osnovnom [m]i smo se nekako izvukli. Tu 
nemamo čega da krijemo, došli smo u takav položaj po našoj sop-
stvenoj krivnji. Trupe smo — koncentrirajući ih — poslali sa našeg 
sektora, jer smo očekivali na naš sektor žestok udarac neprijatelja, 
a mi smo se sa odlaskom — zakasnili, pomalo i zbog toga, jer smo 
nekoliko potcenjivali mogućnosti italijanske ofanzive u čišćenju 
takvog velikog šumskog masiva kao što je Kočevski Rog. Takodje 
smo imali gubitke u našim radnim bataljonima (nenaoružanim), koji 
su jednim delom predali se okupatorima (bili su sastavljeni od vrlo 
lošeg ljudskog sastava, naročito od »spašenih« u jednom zaustavlje
nom vlaku za koncentracioni logor u Italiji, med j u kojima je bilo 
čitav niz belogardistički razpoloženih i. t. d.). Pušaka smo izgubili 
oko 170. — To su bili svi gubici u ljudstvu i oružju. Držim, da je 
za vojsku od 3.000 boraca, protiv koje je pošlo u ofanzivu 6 nepri
jateljskih divizija ipak — pobeda, u toliko više, kada je taj vojska 
ostala na svom terenu. Još što se materialnih gubitaka tiće. Izgubili 
smo prilično hrane, nešto spreme, nešto od radionica, jednu manju 
bolnicu itd. Svakako su to osetljivi gubici, i ja mislim, da je bilo 
pored takve ogromne nadmoćnosti neprijatelja nemoguće taj mate
rial spasiti. Material su posakrili sav po podzemnim bunkerima, no 
pošto se to vršilo suviše nekonspirativno, mnoga su skladišta. Itali-
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jani odkrili. No, i pored toga se očuvalo mnogo materiala Pisao 
sam vam, da nam je propala najbolja bolnica u vrednosti nekoliko 
milijuna. U stvari se kasnije pokazalo, da to nije tačno, i bila je 
spašena sve do poslednjeg zavoja. Danas ta bolnica opet potpuno 
funkdoniše. Takodje se pokazalo i za mnoga druga skladišta, da su 
ostala čitava. . 

Kada ovako proceniš položaj — a ne onako, kao što je to pri
kazao u svojoj panici Valdes7 — onda sumnjam, da ćeš i dalje tako 
oštro da kritikuješ dogadjaje na našem sektoru u vreme ofanzive. 
Ja tvrdim — i siguran sam, da u tome ne pre teravam— da ne bi 
u takvim prilikama i sa takvim snagama nikakav vojnički stručnjak 
mogao da postigne boljih rezultata, bar bitno boljih rezultata. Nas 
se komandni sastav držao — može se reći — vrlo dobro i svojom 
političkom svješću držao je partizane na okupu i u najtežjim okol
nostima. Bile su tu naravski i iznimke. Sa vojničke strane, naravski, 
u mnogim pojedinostima taj je sastav i podbacio, no tu svoju nedo-

' raslost zbog mladosti u vojnim iskustvima nadoknadio je u veliko] 
men političkom svješću (skoro čitav komandni sastav kod nas je 
partijski). 

I u političkom pogledu rezultati nisu negativni ponas, iako — 
razume se — masovnim nastupom bele garde položaj^ se za nas iz 
temelja promenio. Ti pišeš u svom pismu, da se čudiš, kako posle
dice nisu bile teže, obzirom na postojanje OF. U stvari je baš posto
janje OF omogućilo, da smo tu veliku neprijateljsku ofanzivu pre-
odoljeli. Da nije bilo OF, mi bi danas bili — jednako kao u Srbiji 
i Crnoj gori te Hercegovini — potisnuti iz zemlje i nalazili bi se 
možda sa svega dve brigade možda kod vas. Zahvaljujući postojanju 
OF naša se vojska tako srasla sa narodom, da danas ne samo može 
da se razvija i raste pored guste mreže belogardističkih postojanki 
(bele garde ima danas oko! 3.000, no besprekidnom nasilnom mobi
lizacijom još raste), nego je ponovo potisnula i belu gardu i okupa
tore u defarizivu, a na proleće ima sve uslove, da podigne jedan nov 
borbeni polet čitavog naroda, mnogo silniji nego što je bio onaj u 
prošloj godini. 

2. Posle ofanzive okupatora, koja je trajala od 15. jula do 
kraja septembra (i naravski postojala sve slabija, tako da je u kona
čnim operacijama u Dolenjskoj bilo svega oko 20.000 okupatora i 
nešto malo bele garde) počeli smo reorganizacijom. Za nas je to 
bilo najteže vreme, kada smo mi morali tek učvršćavati naše trupe, 
koje su bile skoro nesposobne za kakve ozbiljnije akcije, a osim 
toga bio je silno razbijen naš partijski, omladinski, OF-ovski i ostali 
aparat na terenu, razbijene naše tehnike, tako da smo ostali i bez 
literature, osim onoga, što nam je dala Ljubljana. Taj smo reorgani-
zacioni period nekako završili krajem novembra, kada su već počele 

' Josip Kopinić. 
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ozbUjnije neke akcije naših trupa, a i partijski i OF-ovski aparat 
uspeli smo bar u osnovnom nekako opet poterati u pokret. Naša 
namera — prije nego što je došao Arsa — bila je, da stvorimo samo 
jednu jaku brigadu od oko 800 boraca, a da ojačimo odrede, jer smb § 
mi mišljenja, da nama još dugo neče biti moguće preći takvim ope- $ 
racijama i takvoj taktici, kakva je vaša. Mi ćemo svakako skoro " ' 
do kraja ostati partizani, jer to od nas traže i prilike (terenske) i Jg 
neprijateljski pritisak. No, složili smo se odmah sa Arsom, da se J 
umesto toga sve četiri brigade podignu do broja 500 i preko, aj da J 
odrede smanjimo na najmanji potrebni broj od nekoliko četica, koje % 
ce imati specifičke terenske dužnosti. Time držim, da su stvari- I 
pravilno postavljene i stvari su već pošle dobrim putem. Da smo ..v 
se u reorganizaciji relativno dugo zadržali, uzrok je pre svega u 
razvitku političkih prilika kod nas posle' okupatorske ofanzive. Ot- S* 
voreni sporazum bele garde i mihailovićevaca sa Italijanima i poja
va krupnijih naoružanih belogardističkih odreda tražio je inten
zivni politički rad, tako u masama kao i u vojsci. Mi smo mogli : 

postići prve veće akcione uspehe naših trupa tek posle toga, kada '" 
smo i na samom terenu položaj okrenuli u našu korist. Ranije uspr-
kos našeg pritiska, akcije su se razblinjavale u sitnicama. No, mi- -
slim, da smo zaista uspeli i u vojsci i na terenu. Mislim, da ćemo 
na proleće biti daleko sposobniji podići masovni talas borbe u svim 
pokrajinama Slovenije, nego što smo bili u prošloj godini. Glavno T 
je, da smo očuvah živu snagu i daj smo ostali na čitavom terenu — $• 
to smatram za krupnu našu- pobedu. Mi sa akcijama naravski ne * 
odgadjamo na proleće. Izdali smo naredjenje, da treba naša vojska ; | 
da bude aktivna i kroz čitavu zimu. Nekoliko krupnijih akcija u •*. 
poslednje vreme dokazuje, da će naše čete ispuniti naše upute. 1 
No, pravog poleta očekujemo negde krajem februara i u početku 
marta, naročito u Primorju, Gorenjskoj i Štajerskoj. A 

3. Sve te stvari sam podrobnije izlagao — iako se radi već o % 
prošlosti — jeri sam iz Arsinog stava zaključio, da niste imali prave '*" 
pretstave o položaju kod nas. Priznajem, da smo u tom pogledu 
najviše krivi mi, jer nismo uložili dovoljno napora, da bi došli pošto 
poto u redovne veze sa vama. No, bih smo u vrlo teškom položaju, 
dosta daleko od hrvatske granice, razkomadan teren itd., pa nikako 
nismo uspeli, da uspostavimo nešto stalnije. Rešili smo u novembru, 
da neko od nas ide k' vama. No, bili smo svi taka zaposleni, da se 
nismo nikoga, usudili da pustimo od sebe za tako dugačko vreme. 
Sada, kada je tu Arsa, možemo, da oslobodimo tek za izvesno vreme * 
Matiju, t.' j . Angela. 

Sa Arsom smo u početku, kada je došao,-imali1 nekoliko sukoba. 
Držim, da je on absolutno prekoračio punomočja, koja ste mu vi 
dali ili ste premalo objasnili njegove dužnosti i položaj ovde. Osim 
toga je i opći njegov stav prema prilikama u Sloveniji bio takav, • 
da je morao da izazove odmah i naš sukob sa saveznicima^ Rezultat 

128 



je takav, da — umesto da učvrsti ugled Vrhovnog štaba kod našeg 
saveznika, on mu je naneo štetu, a osim toga se i sam prilično one-
mogučio. 

1. Njegovo samo ponašanje bilo je samom početku kao nekak
vog jugoslovenskog inspektora, koji nije mogao da sakrije velike 
važnosti svoje uloge. Njegov stav je bio stav absolutnog potcenji-
vanja sviju dosadašnjih rezultata, što ga je u samom početku do
velo u sukob sa našim kadrovima. Ja, koji sam Aršu od vas poznao 
kao vrlo skromnog čoveka, nikako nisam mogao da shvatim takvog 
njegovog ponašanja. 

2. No, gornje ne bi nanelo. takvu štetu, kada se ne bi od svega 
početka počeo da meša u politička pitanja. Počeo je, da. napada 
OF, da uvodi znakove srpa -i čekića, da se nepravilno ponaša prema 
našim saveznicima itd. Jednom rečju, počeo je uveliko da prenosi 
bosanske prilike i da povladjuje svojim sektaštvom našim sektaši-' 
ma, koje smo mi uspeli u. toku i posle ofanzive ipak njihovog sek-
taštva da izlečimo. ' ' 

3. A što je bilo u našem odnosu sa saveznicima najgore — a 
konačno i prema nama, prema CK sasvim nepravilno — on se nama 
pri svom dolasku uopšte nije javio, nego je odmah, bez našeg znanja 
i pristanka počeo da nastavlja i da menja kadrove, da reorganizira 
vojsku itd. Ti si u njegovom ovlaštenju jasno podvukao^ da ima 
sve te mere da izvrši u saglasnosti. sa nama i sa OF, no on se toga 
nije držao, izgovarjajući se, da je bilo do nas suviše daleko, da bi 
zbog toga reorganizacija se zavukla još 14 dana itd. 

4. Kada je konačno ipak došao k nama, počeo je nama da drži 
šektaške lekcije o politici, o OF i šta ti ja znam sve, na čemu smo 
se — razume se — oštrije sukobili i rekao sam, da ima on samo 
da se bavi vojskom, a da se ne petlja u naše politične prilike. 

Njegovo ponašanje je izazvalo prvi naš vanredno oštar sukob 
sa IO OF. Svi do poslednjeg su nastupili protiv njegovog ponašanja, 
šta više napravili su iz toga principialno pitanje: nameštanje i pro-
mene u vojsci, koje je Arsa napravio bez sporazuma sa IO, oni 
smatraju za krnenje nacionalnih prava, kršenje samoodredjenja na
roda, ponavljanje jugoslovenske prakse. Iako oni primaju jedinstvo 
vojske naroda Jugoslavije, traže, da se promene izvrše u njihovoj 
saglasnosti. Mi u tom pogledu sa njima nikada.nismo imali sukoba, 
jer smo ispunjavali to njihovo formalno pravo, da se saglase o 
opštim promenama, koje bi nastupili. Oni se sa vojskom nisu ranije 
bavili, jer su kod nas stvari tako postavljene, da je vojska u našim 
rukama u celini. Njihova su u vojsci samo 2 pomoćnika politkomi-
sara (koji nisu članovi štaba!), koji formalno i u vojsci pretstavljajo 
jedinstvo OF, ali nemaju nikakvih prava, osim da se mogu još sa 
jednim našim »pomočnikom« da kreće po četama i da učvršćuju 
jedinstvo OF. Od toga je još sokolski »pomoćnik« već kandidat za 
člana partije. — No u vezi sa Arsinim postupanjem oni su pitanje 
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postavili načelno: [to jeste] da li ima IO pravo, da se saglasi sa 
opštim merama u vojsci ili ne. Mi smo pokušavali, da svar u disku
siji privedemo na praktička tla, t. j . na činjenicu, da se! tu ne radi 
o formi, nego o tome, da li su te mere pravilne ili ne. Oni su priz
nali, da su mere pravilne, pozdravili su pomoć VŠ u kadrovima 
itd., ali smatraju, da je Arsino postupanje kršenje nacionalnih pra
va slovenačkog naroda. Posle toga mi smo morali stvari postaviti 
tako, kao' što su u stvari bile, t. j . objasnili smo im i pokazali ovla
štenje, koje si Ti dao Arsi, t. j . da on ima da postupi u saglasnosti 
sa IO i CK, i mi smo morali priznati'da je Arsa postupio 'u1 suprot
nosti sa Tvojim ovlaštenjem. Jer su se oni Tvojom formulacijom 
potpuno zadovoljili, mi smo na taj način pitanje rešili, no Arsin 
položaj je politički ovdje postao nemoguć, jer u njemu niko od savez
nika više ne gleda pravo lice Vrhovnog štaba, nego samo još bivšeg 
jugoslovanskog oficira, koji nešto ume o vojnim pitanjima — to 
mu već po prvim njegovim merama svi priznaju — ali koji je 
pokušao da uvede neke stare metode u gledanju na slovenački na
rod. Ti, koji vrlo dobro znaš, specifičku slovenačku nacionalnu oset-
Ijivost, koja je rezultat vekovnog nacionalnog ugnjetavanja, razu-
mećeš vrlo dobro, zašto su baš naši saveznici toliko isjtrajni na nekim 
tekovinama naše nacionalno-oslobodilačke borbe i zašto toliko .jašu 
na nekim formalnostima. Kod njih još nema toliko vere u Kompar-
tiju, da se ipak ne bi bojali, da se iza Arsinog postupanja ipak ne 
krije pokušaj »sa juga,« da se opet okmje nacionalna prava slove
načkog naroda. Da bi Ti suština njihovog stava bila još jasnija, neka 
dodam, da su sve mere, koje Arsa sam proveo,, a mi, t. j . CK ih je 
samo donekle ispravio, bile primljene i pozdravljene bez diskusije. 
Radilo se dakle stvarno o njihovom saglašavanju kao vlasti, kao or
gana nacionalno-oslobodilačke borbe slovenskog naroda. 

0 tim pitanjima ću još na drugom mestu da govorim. Možda 
najverovatnije je čak, da će Kocbek i Rus sada Tebi formalno posta
viti, to pitanje. Ja Te molim, da Ti zauzmeš isti stav kao mi. Ti 
potcrtaj nužnost jedinstva vojske, kako bi mogla da se odlučnije 
i uspešnije bori protiv neprijatelja, ali dodaj, da VŠ naravski prizna 
pravo pretstavništvu naroda, da saodlućuje u svim tim pitanjima 
te da je Arsa prekoračio ovlaštenja, koje si mu Ti dao. 

1 konačno još moje mišljenje u vezi sa Ars'om. Držim, da ste 
vi njemu dali i suviše obimna ovlaštenja, odnosno, da mu niste 
dovoljno oštro postavili, kako ima on ta ovlaštenja da iskorištava. 
Ti si imao Arsu pred očima takvog, kakav je on dole bio. No, 
zaboravio si, da je Arsa mlad člian Partije, a k tome bivši oficir. A 
funkcija načelnika je danas u velikoj meri i politička funkcija, kada 
Ti njega šalješ na drugi teren. Priznajem, da nam nije bilo ugodno 
— opet sa formalne strane — da si njemu dao nalog, da stvori GŠ 
Slovenije, jer ne mogu da verujem, da Ti ozbiljno veruješ, da će 
Arsa bolje znati da proceni kadrove, nego što to mi. možemo, koji 
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prvo te kadrove poznajemo, a drugo jer imamo ipak partijski kri
terij, za ocenjivanje kadrova, dok Arsa nema nikakvog, što sam 
video od prvog dana njegovog dolaska ovamo. 

4. Sada su Arsine greške odmah pri njegovom odlasku isprav
ljene, na žalost u velikoj meri na račun njegove avtoritete kao na
čelnika VS. Stvar je_ doduše ostala u IO, no mi smo posle njega 
morali ^a menjamo srpe i čekiće i još i neke vojne mere, što takodje 
nije ugodno. Sto se kadrova tiče, koje je on doveo, držim, da je sve ' 
u redu pošlo., U početku, kada su došli, delili su po večini Arsino 
gledanje na stvari kod nas. No sada su to mišljenje temeljito me
njali, jer su se sami našli sa teškoćama na terenu i videli uspehe, 
koje su naši partizani postigli. Danas oni daju izjave o tome da je 
to najbolji narod, najsvesniji, da se za njega isplati umreti — kaže 
jedan Crnogorac — da su naši partizani takvi borci, kako oni nikada 
nisu očekivali itd., a čude se naročito tome, kako smo mi mogli 
posle italijanske ofanzive da ostanemo na terenu i da sačuvamo 
naše snage na samom terenu itd. Odmah je izmedju njih i naših 
kadrova na terenu nastao vrlo drugarski odnos, brzo su se uživeli 
u naše prilike i kod njih nema ni jednog takvog slučaja kao sa 
Arsom. Njihova će nam pomoć biti od najveće koristi i već se oseća. 
Naša vojska, u koju oni unose iskustva od vas, postaje čvršća, udar-
nija, disciplinovanija, sa više vojničkog držanja itd. Kod nas je 
još uvek vladala u vojsci prilična »demokracija civilista,« koju smo 
mi tek sporo mogli da savladavamo, jer je sve to zavisilo od vaspi-
tanja kadrova, no sada pomoću došlih drugova stvar će ići brže i 
bolje. I sama iskustva iz ratovanja vrlo će nam mnogo pomoći i već 
su nam pomogla. 

Za sada smo mi te kadrove rasporedili uvećini kao zamjenike 
komandanata ili načelnike štabova, kako bi se najpre srodili sa ljud
stvom i pokazali svoje sposobnosti, jer bi njihovo postavljanje na 
komandna mesta unapred ne bilo zdravo za odnos sa našim parti
zanima, pa i u pogledu jezika itd. No, drugovi od njih, koji će se 
pokazati, moći će brzo da se dignu i na komandna mesta. Sa Arsom 
smo i u tom pitanju imali sukobe, jer je on njih sve hteo da na
pravi za komandante, a da pre toga uopšte nije poznao naših kadro
va. Jasno jje, da bi takvo postupanje imalo dve greške u sebi: 1. da 
ubiješ u našim partizanima onu samosvijest, da oni mogu iz svojih 
vlastitih redova da daju komandante i komandire, a 2: da nepraved
no postupiš sa našim komandnim sastavom, koji je komunistički 
proveo partizane kroz veliku neprijateljsku ofanzivu i kroz vanred-
no teške prilike — iako vojnički ne uvek sasvim vesto — i zadržao 
ih na okupu, a sada — kada je vojska reorganizovana i spremna za 
nove borbe, da ih skidaš i time im izraziš nepoverenje, koje nisu 
zaslužili. Takav odnos prema kadrovima bio bi sve drugo samo ne 
pravilan i komunistički. Zato na Arsin predlog — osim u jednom 
slučaju (Saranović kao komandant zone, a sa kursom, da ga privu-
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ćemo u GS) nismo pristali i pokazalo se, da smo pravilno učinili. 
Na toj bazi razvio se srdačan drugarski odnos i u buduće podizanje 
tih drugova na komandna mesta neće imati nikakvih prepreka. 

Mi smo sada potpuno uredili odnose i sa Arsom, koji je uimed-
juvreme iuvideo mnogo što šta, što ranije nije video, počeo je čak 
da shvaća i OF, da se čak njom oduševljava i ubedjen! sam, da će 
u buduće stvari poći bolje sa njim, nego što su počele. Ima doduše 
još uvek tendencije avtomatski prenositi iskustva iz Bosne i na naš 
teren, no to sada nije više opasno, jer je počeo brzoi da shvaća speci
fične prilike. 

5. Reorganizacija u vojnom pogledu udešena je po mom miš
ljenju pravilno. Angelo će vam usmeno obrazložiti, kako je to uči
njeno i kakva je sada raspodela snaga. Mi smo sami spremali slićnu 
reorganizaciju, naročito zbog toga, jer nam je bilo jasno, da su 
brigade brojčano premalene. Hteli smo stvoriti jednu veću brigadu, 
kao što su vaše, a sa ostalim snagama bi ojačili odrede, koje bi više 
koncentrirali, tako da bi ih čvršće mogli imati ur rukama. Arso je 
stvorio brigade od po 500 ljudi, dakle manje od naših namera, no ja 
mislim, da će biti to dobr6, jer će ipak moći da prilično kontro-
lišu teren, a osim toga će brzo da rastu novom mobilizacijom. Na
damo se, da ćemo ih oj ačiti naročito mobilizacijom u Gorenjsko j 
i Dolenjskoj, a donekle i Primorja i Štajerske (iako ćemo osnovne 
mobilizirane snage da zadržimo na njihovom terenu). U Štajerskoj 
smo mi ostavili odrede, no medjutim su — bez nas — stvorili/ dve 
manje brigade od po 300 ljudi i tamo. Mi ih sada — kad su stvorili 
— nečemo opet razpuštati, nego ćemo tražiti od njih da ih novomobili-
ziranim snagama popunjavaju bar do broja 500. U Gorenjskoj i Pri
morju smo ostavih odrede, dok se stvari ne promene. Primorski, 
Gorfenjski i Dolomitski odred smo povezali Alpskom zonom. Čini mi 
se da je ta formacija suviše glomazna i da ćemo jei morati kasnije 
opet reorganizirati, no za sada neka tako ostane. Drugove, koje je 
doveo Arsa za sada smo rasporedili samo u Dolenjskoj i Notranjskoj 
zoni, jer su prilike na ostalim sektorima i suviše teške, da bi se oni 
mogli tamo da snalaze. Kasnije, kada će tamo stvar uzeti većeg raz
maha, razpodelićemo ih po čitavoj zemlji. Uostalom, u Gorenjskoj i 
Štajerskoj naši su kadrovi — zbog besprekidne teške borbe; sa Nem-
eima — u stručnom vojničkom pogledu na dosta velikoj visini i 
mislim, da će moći da izvrše i nove naloge, koje se pred njih po
stavljaju u vezi sa razvitkom dogadjaja. 

Brojčani odnos naših snaga reči će vam- Angelo. Da imamo više 
oružja, mogli bi mobilizirati i više. Sada na proleće mobiliziraćemo 
sve, čak u formi prisilne mobilizacije (ljudi na terenu, koji su pot
puno naši, hoće sami takvu formu, jer su onda represalije nad nji
hovim porodicama sa,strane neprijatelja lakše), pa ćemo nešto raz-
podeliti u naše brigade i odrede, a ukoliko će biti više, nego što mi 
možemo, da zadržimo, poslaćemo vama, pa ih vi možete da naoruža-
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te i za izvesno vreme zadržite u vašim formacijama. To ćemo narav-
ski učiniti onda, ako nećemo biti u stanju sami da ih naoružamo i 
da zadržimo. U Gorenjskoj je sada naša mobilizacija već počela — 
jer i Nemci pokušavaju da mobilizuju za istočni front. Naši se na
daju, da će dobiti od prve klase koja je sada pozvata od Nemaca u 
vojsku, većinu u partizane, jednim delom čak naoružane. U tom 
slučaju bi se naš Gorenjski odred povećao za nekoliko s tot ina. . . 
— Veliki priliv mi očekujemo i u Primorju, gde se partizanske čete 
sve više pojačavaju,— ali veoma slabo stoje sa oružjem. Uopšte su 
kod nas mobilizacijske mogućnosti veće od mogućnosti naoružanja, 
pa ćemo zato suvišak — ukoliko ga bude — morati poslati i vama, 
ako ga možete naoružati. . " 

U pogledu razvitka u proletnim mesecima, sve od februara da
lje, mi smo veliki optimisti i držimo, da ćemo našu vojsku bitno 
povećati. Prednost položaja u kome smo mi, danas je ta, da smo mi 
usprkos silnog pritiska neprijatelja i velikih gubitaka sadržali na 
svojim položajima u čitavoj Sloveniji, proširili svoj vojnički i poli
tički uticaj na Primorje (i čak Furlaniju, u našu vojsku počeli su 
več u priličnom broju da dolaze Italijani i Furlani, što možeš javiti 
Ercoliju)8 i delimično na Korušku. Razpored naših snaga, koje se 
nalaze absolutno u svim delovima Slovenije (osim u madjarskom 
Prekniurju), je sada takav, da možemo da utičemo svuda i da mo
žemo da prihvatimo i da rukovodimo narodni ustanak svuda, gde će 
objektivni u'slovi da sazriju. Kod Arse bila je upočetku izvesna ten
dencija koncentrirati po bosanskom uzorcu, no brzo je on uvideo, 
da to mi tu ne bi smeli da uradimo zbog političke podele Slovenije 
i zbog toga, jer smo mi ovde ipak — nel Bosna — nego zaštitnica 
Bosne, tj. sektor, koji ima da pomaže razvitku naših centralnih sna
ga u Bosni i Hrvatskoj, ali koji sam nije u s t a n j u — zasada! — da 
na isti način razbija neprijatelja. Naša je zadaća — koliko ja to ra
zumem — da mi sa našim snagama i našim uticajem prodiremo sve 
dublje u neprijateljsku teritoriju, da vršimo politički uticaj, da. raz
bijamo neprijateljske jedinice na pragu njegove sopstvene kuće, ali 
mi nesmemo da za sada pomišljamo na nekakav trajniji.i čvršći 
oslobodjeni teritorij, jer ćemo se time samo koncentrirati i dati ne
prijatelju mogućnost — zbog naših objektivnih prilika, komunika
cijama, blizinom osnovnih rezervnih trupa neprijatelja, političke 
važnosti terena itd. — da nas razbije. Zato ćemo mi pored brigada 
još dugoi morati ostavljati i odrede. manje""doduše, koji će ostajati 
na svom1 terenu bez obzira na kretanje brigada i koji će kontrolisati 
teren i vršiti potrebne diverzantske akcije, kako bi sprečavali kon
centrične udare neprijatelja na naše jedinice. Prediskutiraj dobro 
sa Angelom naše prilike. Videćeš, kako su guste postojanke ne
prijatelja i kako malene šu naše teritorialne mogućnosti manev-

8 Palmiro Togliati, sekretar CK KP Italije. 
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r iranja. Mi se dak le možemo da održimo samo onda, ako će nas biti 
svuda, po čitavoj Sloveniji. Naravski, k a d a ćete n a m se vi približiti 
tako, da čemo moći da naprav imo povezani oslobodjeni teritori j od 
Ljubljane pa do Crne gore, onda će se položaj promenit i . No, dok 
su n a našoj hrvatskoj granici takve pri l ike kao sada, t j . dok je tamo 
neprijatelj tako jak, tako dugo mi moramo ostati kod dosadašnje 
takt ike. I Arsa se t ime složio. 

6. Vojnička vrednost bele garde je za sada vrlo malena i naša 
borba protiv nje u otvorenim bi tkama uvek je svršavala sa pobedom 
za nas, čak kod njihove velike premoći. No, po ital i janskem uzorcu 
su se jako utvrdi l i u pojedinim čvrstim zgradama, opojasili se ži
com, bunker ima itd., i u t im tvrd javama dosta su izdržljivi, usprkos 
toga, da je većina prisi lno mobilizovana i čak se sa s impati jama od
nosi p rema -nama. U poslednje vreme naši su uspeli da razbiju ne
koliko takvih njihovih tvrdjavica i da pobiju i zarobe čitave posade 
bele garde i Itali jana, no osnovne njihove postojanke još drže. Nama 
bi veoma bilo potrebno teško omižje, bacači mina, a naročito neki 
mal i topić. Ako n a m vi dole možete da pomognete, onda nas pod-
upr i te b a r sa,1 dva ili t r i bacača i — što1 bi bilo još bolje — malim 
topićem, čime bi se položaj za n a s ovdje bi tno promenio, jer bi belu 
gardu silno mora lno pokolebali, čim bi im razbili j ednu ili dve od 
njihovih osnovnih pozicija. Znam, reći ćeš — kao što je nekada go
vorio naš Blagojević 9 — da se bacaći i topovi nadju — n a trasi«. 
No, svakako, držim, ako se radi o tome, da ubrzate proces našeg 
ras ta — a t ime ćemo, bogme, ozbiljno razteret i t i naše centralne 
snage u Bosni i Hrvatskoj — onda bi n a m jednim takvim — »po-
darkom« napravi l i v a n r e d n u veliku pomoć, koja bi mogla bitno 
da ižmeni položaj kod nas. K a d a sem već spomenuo našu pomoć 
vama, držim potrebnim još jedan put naglasiti, da neprijatelj pr i
daje našem sektoru vr lo veliku važnost i drži tu re lat ivno vrlo 
velike snage. J u č e r smo saznali — ma da sasvim nije provereno ali 
je skoro sigurno — da su u Dolenskoj prot iv naših brigada operirale 
prvi p u t n a talijanskom teritori ju i nemačke snage (i jedni i drugi 
imali su velike gubitke, no podataka još nemamo). Sama ta činjenica 
najbolje dokazuje, koliko se neprijatelj t rudi, da bi nas ugušio. Ka-
rakterist ički je, da je bil npr . u novembru, t j . posle neuspeha ital i
janske ofenzive protiv slovenačkih partizana, smenjen sa svog polo
žaja komandant armijskog korpusa (XI.) general Robotti, a počet
kom decembra i šef generalštaba u Ljubljani general Gallo. 1 0 Imamo 
tačne podatke, da su im prebacivali neuspeh u akciji prot iv part i-

9 Milan Blagojević, komandant I. šumadijskega partizanskega od
reda v Srbiji, ki so ga 29. oktobra 1941 ubili četniki v Užićki Požegi, je 
imel navado, da je na vprašanje, kje je prišel do orožja, odgovarjal: 
»Na trasi!« (to je na cesti z napadom na Nemce). 

1 0 Polkovnik Annibale Gallo je bil načelnik štaba XI. armadnega 
korpusa. 
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zana i obmanjivanju vrhovne komande, jer su toj javili, da je par
tizanski pokret u Sloveniji potpuno uništen. Sada je na mesto Ro-
bottija došao general Gambara, šef italijanskog ekspedicionog zbora 
u Španiji (za vreme gradjanskog rata), zagrižen neprijatelj komuni
sta, koji je počeo naročitu taktiku. Dao je beloj gardi i mihailovi-
ćevcima vrlo velike koncesije, kako bi definitivno stvorio kod nas 
dva tabora i tako našao za okupatore masovnu bazu. Do sada mu 
politički to nije uspelo u većoj meri, no, držim, da je konačni re
zultat zavisan pre svega od naših vojnih uspeha. Mi računamo, da 
će biti Gambara opasniji protivnik od Robottija. Sve vreme, dok je 
on tu, Italijani na Dolenjskoj vrše ofanzivne operacije protiv naših, 
koji se — izgleda — dosta! vesto drže, stalno napadajući slabe ne
prijateljske pozicije. Prema jučerašnjim vestima, stiglo je u Ljublja
nu pojačanje posaide (italijanske) od 4.000 vojnika, koji će biti 
upotrebljeni za pojačavanje operacija protiv nas. Italijanska taktika 
je sada takva kao.nemačka, tj. iskorištavaju svoju prednost u ko
munikacijama i komunikacijskim sretstvima. Stvorili su — poput 
Nemaca — veću manevrsku jedinicu, motorizovanu, koja se preba
cuje prema; potrebi jako brzoi svojim kamionima. Naoružana je av
tomatskim oružjem dosta jako, osim toga bacačima i brdskom arti-
lerijom. Podupire ih stalno nekoliko aviona. Te snage na terenu 
pojačavaju lokalnim snagama i rezervama iz Ljubljane i tako su 
u operacijama vrlo brzi. Kod naših cesta i gustih komunikacija nji
hovo prebacivanje sa severa na jug ili istoka na zapad traje svega 
nekoliko sati. Na taj način mogu vrlo brzo da intervenišu. Takva 
taktika onemogućava našim snagama dulje opkoljavanje pojedinih 
njihovih utvrdjenih pozicija. Uspeh moraju postići u jednoj noći, ili 
bar — ako angažiraju dve brigade istovremeno — još jedan dan i 
drugu rioć — ako izdrže naše zasede neprijateljske napadaje čitav 
dan, a posle se obično moraju povući, jer postaje neprijateljeva 
premoć i suviše velika. Sada je sneg i zima (kod nas tek od Nove 
godine dalje, a prije smo imali tako milu i krasnu jesen i zimu, kak
vu još ne pamtim), pa je i "neprijatelju.teže da se prebacuje po ko
munikacijama, zato bi baš sada bilo vreme za naše razbijanje ne
prijateljskih utvrdjenih tačaka. Baš zbog toga sam gore i zamolio, 
da nam otstupite ako iole možete — neki topić ili bacač mina. 

Nemci jednako rade. Oni nemaju mnogo snaga u Štajerskoj i 
Gorenjskoj. Vojnika skoro uopće nema. Postoje samo dosta jake 
formacije žandara, policije, gestapoa i SS.' Brojčano te snage nisu 
velike, napadaje vrše obično sa snagom 300, 500, a maksimalno do 
2.000 ljudi. Napadaju naše čete pojedinačno. Ukoliko se naši skon-
centrišu, Nemci povlače svoje snage sa terena, koga su naši napustili 
i tako pojačavaju svoju manevrsku jedinicu te vrše manevre za 
opkoljavanje većih naših jedinica. Kada su osetili koncentraciju 
nekih većih naših snaga, doveli su trupe iz Koruške i Avstrije 
neverovatno brzo i bacili ih na naše snage. U takvom položaju i kod 
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postojanja relativno malog broja naših snaga na tom sektoru, mi 
nismo mogli postupiti drukčije, nego, da smo morali čete da držimo 
prilično dekoncentrirane. Držim, da će se sada ukoliko će uspeti 
naša mobilizacija i u tom pogledu popraviti naš položaj. Mi čemo u 
tom primeru formirati jednu čvrstu veću jedinicu, osnovu buduće 
brigade, koja će manevrirati po čitavom gorenjskom terenu, a osim 
nje ćemo na pojedinim sektorima zadržati odrede, čete, koje će 
svojom aktivnošću sprečavati mogućnosti nemačke koncentracije, 
sprečavati im, da onako »ekonomički« kao do sada, upotrebljavaju 
svoje male snage i da njima zadaju partizanima ozbiljne gubitke. 

Karakteristička za Nemce je još jedna forma borbef protiv nas. 
Ljeti je gauleiter Rainer rekao: »Partizanštinu ću da razbijem par-
tizanštinom.« I stvarno su sš skoro posle toga u našim brdima po
javili tako zvani »krivi, lažni partizani«. Obučeni su u civil, dobro 
naoružani, u malim četicama i desetinama, sestavljeni od gestapa, 
izdajica, žandara, partizanskih dezertera, belogardista itd., jednom 
rećju, svakojakih propalica. Ti banditi drže usred šuma zasede na 
naše patrole, kurire, manja odelenja itd., provociraju civilno sta
novništvo kao »partizani«, vrše špijunski posao, predhodnice su ve
ćih nemačkih jedinica itđ. Njihov broj doduše nije takav, da bi 
pretstavljao neku vojnu opasnost za nas, no ipak je njihova pojava 
napravila nesigurnima čak i šumske staze i puteve i jako ugroža
vaju naročito naše veze..Ranije, dok smo na tom terenu slabo sta
jali u pogledu organizacije OF ti su nam banditi napravili dosta 
štete. Sada terenske organizacije OF, kojih ima preko 100 i preko 
kojih je organizovana i obaveštejna služba vrše dosta dobar pregled 
nad kretanjem tih bandita. I ovoga se puta pokazalo, da sve ovak
ve mere postanu za neprijatelja brez vrednosti, aku' so partizani 
organizaciono povezani sa narodom, tj. ako na terenu postoje orga
nizacije OF, na koje se partizani u svim pitanjima mogu obračati. 

U Štajerskoj je opet osnovni neprijatelj tako zvani »Wehr-
mannschaft«, sastavljen po većini od prisilno mobiliziranih Slove
naca, ali sa čvrstim jezgrom gestapovaca i »nemčura« (tj. domaćih 
slovenačkih 'izdajnika). Tom formacijom Nemci su dugo vremena 
sa uspehom napadali i čak razbijali neke naše jedinice u Štajerskoj. 
Ta formacija moguća je bila samo zbog naše političke slabosti u 
Štajerskoj, ali bolje zbog naše organizacione slabosti. »Wehrmann-
schaft« je bila za Nemce pouzdana vojska tako dugo; dok mi nismo 
bili u stanju da podignemo narodne mase u Štajerskoj iz duboke 
utućenosti, u koju ih je bacio strašni fašistički teror (streljano na 
hiljade taoca, razbijanje i poubijanje čitave naše partijske organi

zacije, većina naših rukovodećih kadrova itd.).' Pod uticajem spolj-
no političkih promena, uspeha naše vojske u Ljubljanskoj pokrajini 
i naših centralnih snaga u Bosni počela je da raste u masama vera 
u slom Hitlerove tiranije, što je i našim organizacijama i aktivisti
ma dalo mogućnosti, dai su postigli izvesne veče uspehe u organiza-
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cionom pogledu KP i OF. Time je i Wehrmannschaft postala vrlo 
nepouzdan element i prema poslednjim izveštajima sa tog sektora, 
Nemci imaju sa Wehrmannschaft sve više muke i u izgledu je, da 
će ga morati likvidirati, kao što su ga već ranije morali likvidirati 
u Gorenjskoj. 

.7. Oprema i prehrana naših partizana za sada nije još neko 
važno pitanje. U obući doduše imamo poteškoća, no ipak ne pre-
teranih. No, u vezi sa perspektivama' prilične mobilizacije s jedne 
strane, a sa druge strane u vezi sa pomanjkanjem hrane, koje se već 
pojavljuje kod seljaka u nekim predelima, verovatno, da će nastu
piti veće poteškoće. No, obzirom na potporu masa, koju daju parti
zanima, izgleda ipak, da u tom pogledu ozbiljne krize ne trebamo 
da očekujemo. Za sada je prehrana dobra, čak vrlo dobra. Problem 
je jedino u jednostranosti te hrane, zbog čega smo imali nekoliko 
primera avitaminoze. Držim, da ćemo moći voćem (organizovat će
mo to i sa Primorjem za transport limuna i narandji) donekle po- . 
manjksinje vitamina da sprečimo. U ostalom, te su se pojave bolesti 
za sada pojavile samo na nemačkom teritoriju. — Sto se odela tiće, 
nekako su se partizani obukli — u glavnom zahvaljajući— posto
janju bele garde! No vojska nam je sada postala mnogo šarenija 
nego u prošloj godini, kada je skoro većina već bila prilično »unifor-
mirana«. Nadamo se, da ćemo u proleću moći da joj damo. neki je-
dinstveniji spoljniji lik, što u moralnom pogledu svakako prilično 
utiće. 

8. U pogledu perspektive naše borbe: 
a.) U Ljubljanskoj pokrajini verovatno ćemo sada na proleće 

podići sve četiri brigade na broj od 600—700, a neke možda i više. 
Istovremeno ćemo donekle — bar naše mišljenje je takvo —• pove
ćati broj odreda, koji će na takav naćin moći da obezbede kretanje 
brigada i da spreće koncentraciju neprijateljskih snaga. To naravski 
važi sve dotle, dok ne oslobodimo čvrsto bar jednog sektora našeg 
teritorija. 

b.) Najveću nadu polažemo u razvitak prilika u Primorju, gdje 
se nadamo, da čemo u proleće udvostručiti sadašnji broj partizana, 
a možda još više. Verovatno je čak, da će se baš tu rekrutirati 
glavna] naša snaga u ovoj godini (oyo područje ima oko' pola mili
juna stanovnika, Slovenaca,103 a Ljubljanska pokrajina samo 300.000. 
U tom slučaju ćemo i tamo moći da podignemu jednu ili dve brigade. 

c.).U Gorenjskoj' očekujemo već u toku januara i februara ve
lik priliv u partizane. Izvesta j i partijskih funkcionara govore, da 
še 80 % vojnih obveznika sprema, da ide u partizane, umesto na 
istočni front. Nadam se, da će bar priličan deo tih snaga stvarno 

10a O številu in razvoju prebivalstva glej Slovensko primorje in 
Istra. Beograd 1953, str. 94, si. in Trieste nella Lolta per la Demokrazia. 
Trst, september 1945; stran 4. 
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biti za nas mobiliziran. U tom slučaju tu bi dobili jedan vrloj jak 
odred sa osnovnim manevrskim jezgrom, koga ćemo eventualno pre
tvoriti u brigadu, ako bi brojčano dovoljno porastao. Pošto se tu 
i politički rad počeo ugodno razvijati, mi se nadamo, ćak mogućno
sti podizanja opšteg ustanka, koji bi nam doveo vrlo velika po
jačanja. 

d.) U Štajerskoj je zasada položaj još uvek dosta neodredjen, 
usprkos jasnih činjenica, koje govore o priličnim našim političkim 
uspesima. No, teško je reći, da li ćemo i tu postići slićno, čemu se 
nadamo u Gorenjsko], jer je tu nemački pritisak najžešći. U svakom 
ćemo slučaju forsirati, dai se sadašnje njihove »brigade«10b podignu 
bar do| broja 500 i da se istovremeno na terenu razvijaju manje je
dinice, koje će diverzantskim i sličnim akcijama sprečavati nepri
jatelju, da se koncentiiše. 

Sve u svemu gledamo u ovu godinu sa puno optimizma i nade, 
da ćemo moći ove godine da formiramo čvrstu i dosta jaku vojsku,' 
sa kojom ćemo moći i vama bitno da pomognemo. Ukoliko će Hrvati 
ojačiti svoj pritisak na liniju Sušak—Karlovac, a naročito u vezi sa 
tim na sektor Kupe, Zumberka i Gorskog Kotora, onda će nastupiti 
mogućnost sjedinjavanja našeg teritorija izmedju Ljubljane i Kupe 
sa vašim oslobodjenim teritorijem, što bi naravski bilo od prvo
klasne političke važnosti. 

8.11 Na kraju a u vezi.sa svim tim pitanjima još nekoliko na
pomena o našoj taktici. Molim Te, da nam u tom pogledu odgovoriš, 
kako bi mogli mi tu zaista da vodimo jedinstvenu liniju. Izmedju 
nas i Arse je naime došlo u početku do nekih manjih nesuglasica 
baš u vezi sa taktikom. U glavnom se ta pitanja tiću sledečih stvari: 

a.) Pitanje odreda: Naše je mišljenje, da mi nipošto ne bi smeli 
da likvidiramo odrede, dok ne sazriju stvarni uslovi za to, a ti će 
da sazriju onda na nekom teritoriju, kada ćemo te teritorije moći da 
donekle kontrolišemo samim akcijama naših brigada, tj. kada ćemo 
stvarno brigadama moći da zaštitimo izvesnu oslobodjenu terito
riju. Dok smo medjuton mi i sa svojim brigadama još partizani, dok 
nemamo ni komadića istinski oslobodjenog teritorija — kao što je 
sada u suštini kod nas stanje — onda treba na terenu —- pored 
brigada ostavljati i manje odrede, koji će svojim akcijama spreča
vati na terenu slobodno kretanje neprijatelja, izvršavati diverzant
ske akcije, sprečavati koncentraciju neprijatelja itd. Vaša uredba o 
uredjenju »područja« kod nas još ne može da se sprovede, pošto 
slobodnog područja nema. Angelo će Ti na karti objasniti, kako 
stvari kod nas izgledaju. Arsa je hteo likvidirati sve odrede, no mi 
na to nismo pnstali. Tako su ostali mali odredići od 60—120 ljudi. 
Praksa je odmah pokazala npr. u Notranjsko], gde je u odredu ostalo 

"b Glej dok. št. 15, opomba 23. 
11 Napaka v izvirniku, biti mora 9. 
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svega 60 ljudi, da su se odmah posle reorganizacije belogardisti i 
Italijani — ojačili i mobilizuju tamo, gde ranije uopšte nisu imeli 
pristupa. To će naravski moći sprečiti, no ja mislim, da bi se u 
buduće morali pridržavati na našem teritoriju principa, da.se od
redi ne likvidiraju prije, dok se samim akcijama brigada ne stvori 
čvrsto terensko oporište tim brigadama. Inaće će biti posledica sa
mo ta, da će na našu koncentraciju odgovoriti neprijatelj sa svojom 
sopstvenom koncentracijom, a da se u takvom slučaju na našoj te
ritoriji prepletenoj sa komunikacijama, mi nećemo moći meriti sa 
neprijateljem; to je potpuno očito. Nas može da spasi i da omogući 
naše izdržanje na terenu samo kombinacija brigada i odreda. Bar za 
sadašnje vreme. Držim, da u suprotnom primeru dajemo neprijatelju 
mogućnost da nas uništi ili bar potera sa našeg teritorija, što bi u 
političkom pogledu bilo jednako, kao u Srbiji i Crnoj gori. Naš cilj 
nije samo taj, da neprijatelju nanosimo što teže udarce, nego i taj, 
da se održimo na položajima. Ako nas sve sateraju u Bosnu, onda 
če im i tamo biti lak posao sa nama.. Molim Te, da nam po tom pi
tanju pismeno odgovoriš. 

b.) po pitanju stvaranja oslobodjene teritorijalne baze: Arsino 
mišljenje je, da je naša glavna zadaća, da negde u Dolenjskoj pošto 
poto stvorimo oslobodjenu bazu, na koju će se naše trupe opirati. 
Mi držimo, da kod sadašnjeg odnosa naših snaga to ne može da bude 
naš glavni cilj, jer bi se mi timel sami strpali u jedan džep, u kome 
bi nas okupatori mogli da razbiju. Pitanje oslobodjenog teritorija 
je za sada kod nas pitanje naše opšte akcije. U proleće mi smo. za 
14 dana imali u svojim rukama čitavu Dolenjsku i Notranjsku i 
oslobadjali su zemlju ne samo partizani nego i naše terenske orga
nizacije na čelu naroda. Zadaća naših snaga je za sada po mom 
mišljenju ta, da sistemskim akcijama uništava neprijateljsku snagu 
i tim svojim akcijama vrši što veći politički uticaj na maše do tak
vog stepena, kada će opšti rezultati naše vojne i političke akcije 
omogućiti stvaranje oslobodjenog terena bar na jednom sektoru. 
Za sada! smo još preslabi, da bi mogli pomišljati nato, da bi samo 
našom vojnom snagom mogli da oslobodimo i da držimo komad 
zemlje. To bi bilo i politički pogrešno, jer bi onda čitavu ostalu te
ritoriju prepustili političkom i vojnom uticaju neprijatelja. Primer 
sa Bosnom tu ne može da' izdrži, jer je i naše centralno oslobodjeno 
područje u Bosni istovremeno rezultat partizanske akcije po ostalim 
zemljama Jugoslavije. Bez te akcije ne može se zamisliti oslobod
jenog područja u Bosni. Drugim recima, suviše brzo forsiranja pre^-
laženja naše vojske na našem terenu u regularnu vojsku, koja će da 
bije frontalnu borbu sa neprijateljem u zaštitu svojih osvojenih pod
ručja bio bi za nas štetan u svakom pogledu. Da smo se mi mogli 
politički da održimo na čitavom terenu Slovenije, da smo mogli i 
vama, a naročito Hrvatima nuditi stvarnu vojnu pomoč, to je —•• po 
mom mišljenju u prvom redu rezultat činjenice, da smo se uspeli 
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i vojnički dejstvovati svuda. Treba naše snage posmatrati kao se
stavni deo opšte naše NOVJ, a ne kao posebnu jedinicu, pa. će. se 
videti, da su zadaće naše slovenačke vojske posebne. Ja sam ubed-
jen, da ćemo mi time, što ćemo se kao partizani pošto potoi (naravski 
ne za cehu suviše velikih gubitaka žive snage) održati na ovdašnjem 
terenu i vezati na sebe okupatorske snage, kud i kamo više koristiti 
vama, nego ako bi veštački forsirali preranu koncentraciju sviju 
naših snaga, čime bi prije ili kasnije bili potisnuti iz Slovenije, i 
došli bi k vama možda sa 3.000 čvrsto organizovanih boraca, ali — 
bez naroda. Jednom rečju, moje je mišljenje, da je naša osnovna za
daća, održati živu snagu i održati se na terenu, a taktiku udešavati 
prema tim ciljevima. Dosta nam je Srbije, dosta nam je Crne gore 
i Hercegovine, da bi isti proces doživeli v Sloveniji. A da je za naše 
kasnije borbe ostajanje na terenu od prvenstvene važnosti, to je još 
pogotovo činjenica, o kojoj se ne može sporiti. Ako mi hoćemo us
pešno posle da ratujemo protiv londonaša, nama su potrebne u voj
ničkom pogledu 2 stvari: 

a.) jedna centralna jaka vojska, koju će se moći da prebaci pre
ma potrebi u koju bilo pokrajinu Jugoslavije. Takva je sada naša 
vojska u Bosni i Hrvatskoj, i tu vojsku moramo svim snagama pot
pomoći i održati te povećati. 

b.) stvoriti u Srbiji, Crnoj gori, Sloveniji itd. dovoljno jake 
vojske, koje će kombinirati partizanski rat sa akcijama brigada, 
divizija itd. i koje će biti dovoljno jake, da u vreme kraha fašizma 
spreče koncentraciju londonaške vojske, koja će se sigurno hteti da 
sastavi od svih mogućih sadašnjih formacija: nedićevaca, mihailo-
vićevaca, ustaša, domobrana, bele garde, a verovatno i od izvesnih 
formacija sadašnje okupatorske vojske. 

Upravo zbog toga je moje ubedjenje, da mi moramo našu tak
tiku udešavati tako, da ćemo se održati. Činjenica, da smo se održali 
usprkos italijanske ofanzive sa 60.000 Italijana i nemačke istovremene 
ofanzive sa 20.000 Nemaca ulilo je u partizane yeliko poverenje i u 
taktiku, koju je provodio GS i sam VS. Ako bi zbog forsiranja su
više brze koncentracije utrpeli suviše velike gubitke, odnosno, ako 
bi čak morali da napustimo pojedine teritorije, to bi imalo i u mo
ralnom pogledu štetne pogledice. 

. Uostalom, i praksa zadnjeg vremena je pokazala. Naše dve bri
gade, koje su operirale sa ciljem da osvoje neku osnovnu bazu, u 
tim su borbama postigle velike uspehe, ali su se konačno ipak — 
po partizanski — m o r a l e sa terena povući. 

c.) po pitanju oblika rukovodstva GS (i CK naravski, jer se to 
ne može odvajati) Angelo će da Ti objasni, gde se mi nalazimo i u 
kakvim uslovima. Istina je, naš je položaj tu dosta težak, no jedino 
nam nudi takav centralni položaj, sa koga možemo da imamo pre
gled nad svima pokrajinama. Arsa drži, da bi mi trebali na Dolenj-
sku. No, kada smo mi tamo bili, izgubili smo veze sa svim pokraji-
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nama, osim Dolenjske i Notranjske. Sada se medjut im zbivaju od
lučujuće stvari u Primorskoj i Gorenjskoj. Mi držimo, da je naša 
zadaća, ne rukovodit i detaj l ima operacija u Ljubljanskoj pokrajini, 
nego ppš tem ras tu naših snaga u Sloveniji. Zato za sada naše ru
kovodstvo mora da izražava naročito u pomoći.onim sektorima, koji 
se sada razvijaju i daće prevagu budućim dogadjajima na našem 
području. Štabovi naših zona, naročito u Dolenskoj i Notranškoj 
dovoljno su jaki, da mogu da rukovode konkre tn im operacijama, 
naročito sada, kada su pojačani drugovima, koje,si Ti slao. A mi 
moramo svu .pažnju posvetiti s istematskom podizanju naših borbe
nih snaga u drugim pokraj inama. I o našim perspekt ivana pogovori 
se sa Angelom. 

9. Na kra ju još u pogledu našeg Gl. štaba. J a sam Ti u tom 
. pogledu već javio naše s labos t i . . . 1 2 

Kad će Arsa da odlazi odavde, m i mislimo da; povučemo u GŠ 
Šaranovića i to ili kao načelnika štaba ili kao zamenika komandan
ta. Razgovorite se u t im s t v a r i m a još sa Matijom. P e t r a 1 3 čemo 
kao politkomisara morat i što prije da smenimo sa nekim drugim, 
jer n a m je i suviše potreban n a drugim sektorima.' Dali smo ga za 
politkomisara samo • privremeno, u vreme najteže krize, kako bi 
svojim avtoritetom što više pomagao rešavanju teškoća. Sada to 
više neće biti potrebno pa ćemo bit i u stanju da postavimo nekog 
drugog druga. J a držim, da bi takav štab — pored naše saradnje i 
pomoći — mogao da radi. J a se nadam, da ćeš se i Ti složiti, kada 
ćeš upoznat i detajle našeg položaja. Ubjeden sam, da će Matija 
našom pomoću svoju funkciju b a r u osnovnom moći da obavlja. A 
posle ćemo videti. U borbama ljudi ras tu i ako će se neko od naših 
mladjih k o m a n d a n a t a dovoljno/podići, mogli bi ga kasnije dati n a 
komandno mesto. Naglašavam u vezi sa t ime samo još to,, da ko
m a n d a n t absolutno mora biti Slovenac, jer je to političko pitanje, 
nacionalna tekovina u vreme oslobodilačke borbe, koja igra u n a 
šem ugledu u m a s a m a upravo neverovatno veliku ulogu. Moći će 
se takve stvari potcenjivati tek na kasnij im etapama borbe, kada 
će se mase ubediti, da njihove nacionalne pravice nisu okrnjene, a k o 
je k o m a n d a n t druge nacionalnosti. Tu t reba zaista ići postepeno, 

. kao što su i boljševici islTpostepeno u revoluciji 1917 i gradjanskom 
ratu. 

PARTIJA I OPŠTA POLITIČKA PITANJA 

Podrobnost i o stanju Part i je i OF izvesta vaj u Peter i Janez 1 4 

u svojim iz vesta j ima. 1 3 J a se zato u ta pi tanja neću upuštat i . Napo-

1 2 Izpuščamo 47 vrstic. 
1 3 Boriš Kidrič. 
14 Boris Kraigher. 
1 5 Glej opombo 4. -
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minjem, da su njihovi izveštaji skoro već donekle zastareli i da 
smo naročito u poslednjim nedelj ama svuda napravili vrlo osetljive 
korake unapred. Zaustaviću se samo na nekim konkretnim pitanjima: 

1: Znam, da ste se sigurno ljutili na nas, jer nismo učestvovali 
ni na jednoj od velikih antifašističkih manifestacija na vašem teri
toriju. (Ženska konferenca, omladinski kongres, PVNOJ, naučnici 
itd.) 

Mi smo prvu vašu poštu dobili okolo 22. decembra, a u toj pošti 
sva vaša pisma od oktobra dalje, čak jedno pismo od hrv. GS od 
kraja septembra. Praktički nam je dakle bilo posle toga nemoguće 
izpuniti vaše zahteve. Da su veze tako slabo funkcionisale sa vama 
je krivo stanje, koje je do poslednjeg vladalo kod nas. Mi smo 
glavnu brigu posvetili unutrašnoj izgradnji te izgradnji tehnike i 
tako su nam veze vrlo loše funkcionisale. Osim toga nismo uspeli 
uspostaviti trajnih veza sa Hrvatima. Naši kuriri su padali u belo-
gardističke zasede, slabo smo stajali baš na obrubnim predelima, 
a osim toga smo i mi sami zbog našeg sadašnjeg položaja donekle 
izgubili pregled položaja na samoj hrv.—slov. granici. Nismo ni 
znali, gde ste vi, da li vas je uopće moguće naći i t d . . . Priznajemo, 
da smo pogrešili, da nismo intenzivnije nastojali, da se veza pošto 
poto redoviiije uspostavi, no imajte ipak nekoliko u vidu, da smo 
baš u ovo vreme morali da se borimo sa ofanzivom i njezinim po
sledicama. 

Sada da se dodirnem tih sektora: 
OMLADINA: Na tom sektoru nas je okupator najviše udario. 

Najviše gubitaka smo utrpeli tu. Naš najbolji omladinski aktiv de-
limično ja u internaciji, delimično je pobijen, delimično u partizar 
nima. Sam PK SKOJ-a bio je razbijen. Sa njegovim ponovnim us
postavljanjem mi smo nekoliko zakasnili, zato se zapravo tek u de
cembru stvar okrenula opet na bolje. Povukli smo nešto mladjih 
kadrova iz Partije i vojske i držim, da će sada ići. Naročito u pita
nju sekretara PK' držim da smo imali spretnu ruku i držim, da će 
se Lola16 potpuno u njega moći da osloni (radnik od 23 god.).17 

Poslačemo vam ga na izveštaj čim se još malo uvede u posao i do
bije čitav pregled. 

Loline primetbe u pitanju Saveza radne omladine potpuno su 
ispravne i mi smo počeli grešku ispravljati još pre njegovog pis
ma 1 7 3 (isto kao i po ženskoj liniji). U vreme oslobodjenog teritorija 
pokazalo se naime, da omladinska OF nije dobro održavala stanje 
u omladini, jer su pokušavali da kopiraju potpuno OF, da dakle 
skoro nasilno stvaraju iz omladine »pretstavnike« katoliške, soc. 
dem., komun., nacion. omladine itd. A u stvari je omladina bila 

16 Ivo Ribar. 
17 Misli Staneta Kavčiča. 
1 7 3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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potpuno jedinstvena i traženje »pretstavnika« raznih s t ru ja samo bi 
je politički diferenciralo, što bi nesumljivo bilo u š te tu našeg 
političkog uticaja na, omladinu. Zato smo sproveli kroz IO O F za
ključak, da se s tvara jedinstven omladinski savez iste š i r ine k a o 
ranija omladinska OF, ali da se odbori tog saveza s tvara ju n e po 
političkoj pr ipadnost i omladine, nego prosto po opštoj akt ivnost i 
(dakle nikakve par i te te itd., što do nekle v lada u odbor ima O F — 
okružnim i,višim). 

Pod uticajem poleta omladinskog pokre ta n a t e r e n u (oslobo-
djenom), gde se naročito naglašava uloga r a d n e omladine, m i smo 
onda stvorili Savez radne omladine. No ubrzoj se pokazalo, da smo 
pogrešili, zato smo već u oktobru prošle godine Savez radne omla
dine pretvori l i u Savez slovenske omladine.' Razvi jamo ga sada po
moću omladinskih antifašističkih konferencija na t e r e n u . Imaj te pr i 
tom u vidu, da m i n e m a m o oslobodjene ter i tori je i za to se či tav taj 
rad vrši u nekakvoj polulegalndj formi, t j . sama organizaci ja je 
nelegalna, ali se njezin rad vrši pril ično masovno. U n e k i m p r e d e -
lima Dolenjske, gde neprijatel j ima najmanju kontrolu f o r m i r a n e su 
i čete »Dece slobode« (pionira). Sa razvi tkom naše borbe i sve ve
ćom našom kontrolom nad teri tori jem nesumljivo će se povečati 
zamah omladinskog rada. 

Sa radom medju ŽENAMA stoji slično. O tome vas j e izvestio 
u svom referatu i Janez. Sada izlaze dva ženska l ista 1 8 i izgleda, da 
će rad n a antifašističkim ženskim konferencama uspešno d a se raz
vija. Delegatke u Gl. odbor poslaćemo vani n a početku proleća, ka
da će se i rad na ovom sektorju nekoliko pojačati. 

U agitaciji i propagandi stajali smo sve od avgusta do decembra 
loše. Ofenziva i nas tup bele garde, koji je bio vezan sa či tavim nizom 
provala (izgubili smo u Ljubljani već dve najmoderni je š tampari je 
pod zemljom) 1 9 na neoslobodjenoj teritori j i pri l ično su n a m razla-
bavili tehniku kao i t ransport . Sve do decembra mogli smo opskr
biti te ren sa vr lo malo l i terature . Nismo bili u stanju' dovoljno po
pular iz irat i uspehe na' istočnom frontu i kod vas, što se je svakako 
odrazilo u relativno sporom procesu savladjivanja preplaha,, koji je 
nastao u vreme ofanzive. Sada smo uspeli t ehniku u osnovnom 
opet razporedit i na terenu, tako da sada prilično dobro ide i ići će, 
ako ćemo moći da rešimo pitanje harti je, koje i m a m o vr lo malo. 
Sada smo se orientiral i na Pr imor je i Itali ju. Tamo smo poslali Loj-
za( da organizuje nabavu potrebnog mater ia la . Do sada smo zbog 
slabih veza slabo mogli saradjivati u vašoj centralnoj štampi, no, 
n a d a m se, da će u buduće biti bolje. Mi bi veoma želeli, da i vi n a m 

1 8 Naša žena, glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze, prva 
številka je izšla decembra 1942, in Našim ženam, ki ga je že novembra 
1942 začel izdajati okrožni odbor OF za Novo mesto. 

1 9 Misli na padec »Tehnike« in »Jame« oziroma »Truge«. 
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što češće pišete, a naročito bi dobro bilo, ako bi se Ti obratio jed
nom specialnem dnevnom zapovešću ne slovenačke partizane, kako 
bi izmedju k o m a n d a n t a i njih bio postignut veći dodir. Mi smo naihie 
zbog slabih veza nekoliko zaostali u pogledu stapanja sve naše voj
ske u celinu, pa bi sada bilo potrebno to jedinstvo što više cemen
tirati . Par t izani nisu osetili živog kontakta sa VŠ, što se u buduće 
može i mora osigurati. 

Sa radio-vezom bilo je dosta slabo. Naši su zbog teškoća t rans
por ta iz Ljubljane neverovatno dugo zavlačili sa izgradnjom apa-

' rata . Sada imamo gotova dva i danas počinju probe. J e r Arsa nije 
doneo sobom kompletne šifre — kome ju je Pajo 2 0 navodno dao tu 
niko ne zna, mi je nismo primili — potrebno je da se dogovorite sa 
Matijom. A m i ćemo medjut im uhvati t i možda sa Dedom 2 1 i preko 
njega čemo se dogovoriti, za v r e m e početka. 

Ako su vam. potrebni klišeji itd. za vašu štampu, dajte Angelu 
svoje slike i fotografije, p a čemo m i u našoj cinkografiji izraditi, 
klišeje za vašu i našu potrebu. Naročito bi bilo dobro, da n a m poša
lješ neku Tvoju bolju sliku od cine, koja je bila objavljena u »Bor
bi«. Napravićemo dobar kliše i za vas, za H r v a t e i za nas. Pošaljite 
i fotografije i slike drugih j u n a k a partizanskog rata. 

Std še veza tiće, dogovori se sa Angelom. Jai držim najboljim, 
da se uspostavi s ta lna d i rektna patrola izmedju nas i vas, sastav
ljena iz dva dela, tako da bi mogla što brže saobraćati. Dobro bi 
bilo, da u tom pogledu izdaš i naredjenje Hrvat ima. 

Pozdravi sve drugove oko Tebe. N a d a m se, da ćemcu se na po
četku proleća videti, jer — ako se slažeš — naftieravamj doći (kad 
prodje sneg) k vama n£ razgovor. 

Drugarski i srdačno Te pozdravlja 
Bevc 2 2 

Komunist ična parti ja Slovenije 
Centra lni komitet 

2 0 Pavle Savić. 
2 1 Komintema. 
2 2 Edvard Kardelj. 
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St. 47 

ODLOK IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 12. JANUARJA 1943 O 
UVEDBI FUNKCIJE VERSKIH REFERENTOV V SLOVENSKI 

NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 12. januarja 1943 

O D L O K 

o uvedbi funkcije verskih referentov v Slovensko narodno 
osvobodilno vojsko 

1. Da se omogoči zadoščanje verskim potrebam v Slovenski 
narodno osvobodilni vojski, se uvede v vojsko funkcija verskih re-
rerentov — duhovnikov ustrezajočih veroizpovedi. 

2. Verske referente nagtavlja Glavno poveljstvo Slovenske na-
. rodne osvobodilne vojske. 

Izvršni odbor 
Osvobodilnel fronte slovenskega 

naroda 

1 Odlok je objavljen v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 2, 15. 
januarja 1943. • 

2 Glavno poveljstvo je z odredbo dne 12. januarja 1943 imenovalo 
za verskega referenta dr. Metoda Mikuža. (Odredba je objavljena v 
Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 2, 15. januarja 1943.) 
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St. 48 

POROČILO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIKTORJA 
STOJARJA DNE 12. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITE

JU SKOJ O MLADINSKI ORGANIZACIJI V SLOVENIJI1 

Pokrajinski komite SKOJ 
za Slovenijo Položaj, 12.1.1943 

Centralnemu komiteju SKOJ V Bihaću 

Dragi tovariši. Vaše tretje pismo, ki je prišlo štiri đni pred 
Antifašističnim kongresom jugoslovanske omladine v Bihaću, smo 
prejeli, toda nemogoče je bilo priti v Bihać v tako kratkem času. 
Jaz sem se pa v tem času nahajal na teritoriju pod nemško okupa
cijo, tako da sem zvedel za kongres že po prvem januarju preko 
radia. 

Od okupacije Slovenije po nemško-italijanskih-madžarskih os
vajalcih smo vsC delo SKOJ usmerili za borbo proti okupatorskim 
banditom ter njihovim pomagačem. Sovraštvo mladine do okupa
torja je bilo veliko, ter smo imeli najlepše izglede za res masovno 
organizacijo SKOJ. Vsa slovenska mladina je bila dostopna za naše 
parole, ter smo dnevno pridobivali nove in nove aktiviste. SKOJ se 
je širil s posebno naglico v Ljubljani. Podeželje ni dalo v začetku 
mnogo novih aktivistov, ker so Nemci in Italijani prve dni nasto
pali zelo hinavsko in previdno. Toda par tednov po okupaciji, ko 
so fašistični banditi pokazali svoje pravo lice ter je mladina obču
tila njihov pritisk, se je priključevalo vedno večje število mladincev. 
Posebno se je razvijala mladinska Osvobodilna fronta v kateri je 
bilo pretežno število SKOJ-evcev. SKOJ in Mladinska OF so še 
posebno razvili svoje dejavnost ob napadu Nemčije na bratske sov
jetske narode. Uničevanje telefonov, napisne akcije, razoroževanje 
poedinih okupatorskih vojakov itd. je bilo na dnevnem redu. Tudi 
večje sabotažne akcije npr. iztirjanje vlakov so vršili SKOJ-evci in 
ostali mladinci. S povečanjem terorja se je borba zaostrevala hi s 
tem v zvezi so se naši najboljši aktivisti kompromitirali. Mnogo akti
vistov je odšlo takoj prve dni v partizane, a mnogo je bilo aretira
nih ter ubitih. V sami Ljubljani smo vsake dva do štiri tedne menja
li okrožne in rajonske komiteje, ker so nam jih razbili, ali so pa 
morah v partizane. 

Slabše stanje je bilo na Štajerskem, ker je petokolonaška in 
nemčurska manjšina terorizirala in izdajala naše aktiviste. Selitev 

1 Izvirnik je v arhivu CKZKJ v Beogradu. Iz vsebine in iz tipko-
pisa je razvidno, da je bilo poročilo pisano v presledkih. 
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Slovencev na Štajerskem je tudi odvzela marsikaterega aktivista. 
Večji del teh naših aktivistov, ki so. bivali pod nemško okupacijo 
je izkrvavel v ječah, a drugi del je padel v partizanih. 

Prve dneve partizanstva nismo posvečali dovolj pažnjei SKOJ-
evski organizaciji v partizanih. Delo se je pričelo komaj lani pri-
četkom spomladi, toda one širine nismo zajeli, kakršna bi bila po
trebna za takratni sestav partizanskih edinic. Prvi uspehi SKOJ-
evske organizacije. so se pokazali v naši majski ojfenzivi, kjer so 
mladi partizani pokazali mnogo iniciativnosti in hrabrosti proti ita
lijanskemu okupatorju. V tem času je bil y partizane ogromen 
pmliv kmečke mladine. Ta mladina se je pričela sistematično vzga
jati ter smo v nekaterih primerih imeli zelo dobre uspehe. V tem 
času se je na terenu aktiviziralo zelo mnogo ženske mladine. De
kleta so v glavnem prevzela vse delo izven partizanskih eđinic. Po
sebno so se dekleta izkazala pri pomoči partizanom, nobeno delo 
jim ni bilo pretežko ter so tudi težja dela opravljala sama. Trdnost 
mladine se je pokazala pri italijanski ofenzivi, ki [se] je! začela 15. 
julija, ter je po svoji brutalnosti prekašala vse dosedanje barbarsko 
početje Italijanov. Med samo ofenzivo smo izgubili tudi precej ak
tivistov ter je v borbi padel član PK SKOJ.2 Tudi z okrožnega vod
stva smo izgubili poedine aktiviste, tako da je bila organizacija 
precej razbita. V partizanskih edinicah ni bilo mnogo žrtev naših 
aktivistov, čeprav so SKOJ-evci dobro prestali1 preizkušnjo v preko 
dvomesečni ofenzivi. 

Na osvobojenem ozemlju pred ofenzivo se je organizacija zelo 
izboljšala, izgledi za res masovno pridobitev mlajših kadrov so bili 
veliki. Organizirali smo po vseh vaseh SKOJ-evske aktive ali pa 
pridobivali poedince toda kratek čas osvobojenega ozemlja nam je 
preprečil večjo trdnost povezave. 

Kakor smo na okupiranem ozemlju imeli mladinsko OF, smo na 
osvobojenem ozemlju, da pritegnemo čimveč mladine, organizirali 
Zvezo delovne mladine in pionirje. Poleg vzgoje in raznih zabavnih 
ter kulturnih prireditev smo mladino vzgajali v borbenosti in mrž
nji do okupatorja. ZDM nismo organizirali po političnem prepri
čanju, ker ga med mladino skoro ni, ampak smo zajemali vso mla
dino ter jo tako združevali. V ZDM smo zajeli v nekaterih vaseh 
skoro stoodstotno, v nekaterih vaseh pa je že bela garda delala, 
da nam onemogoči sestajanje otrok in mladine. Po vaseh smo prire
jali mladinske mitinge, kjer smo govorili skoro izključno o stanju 
mladine ter njeni borbi za boljše življenje. Na mitinge je po neka
terih vaseh prišlo do 500 otrok in mladincev. 

Po ofenzivi je bilo stanje na terenu slabše, ker je večji del 
aktivistov "šlo v partizane, a bilo je tudi nekoliko žrtev, ker so 
Italijani počenjali grozodejstva, kakršnih še do takrat ni bilo. 

2 Maks Nahlik-Samo, padel 8. avgusta 1942. 
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Takoj po ofenzivi sem ponovno vzpostavil okrožne komiteje, 
ki so začeli razvijati organizacijo in povezavo med ofenzivo raz
bitih komitejev in odborov. Komiteji so bili vzpostavljeni "v petih 
okrožjih, ljubljanske province, a eno okrožje je bilo v.formiranju. 
Kakšno je organizacijsko stanje v teh okrožjih ne vem, ker sem 
se ravnokar vrnil iz Gorenjske ter nisem imel stika z' okrožji. V 
sami provinci pa ni ostal niti en član PK, ker je še edini preostali 
član3 odšel na delo na Štajersko. 

Na Gorenjskem so formirana 3 okrožja, ki so po sestavu še 
nepopolna, imajo pa možnost, da se hitro izpopolnijo. Na Gorenj
skem je bilo stanje.zelo obupno ter so nam Nemci večkrat popol
noma razbili organizacijo.; Iz Štajerske nimam nobenih poročil. 
Nahajata se tam dva člana PK.4 

Na iniciativo CK KPS smo sedaj spremenili- Zvezo delovne mla
dine v Zvezo slovenske mladine, ob istem času ste isti predlog po
slali tudi vi. 

Sedaj se je reorganiziralo vodstvo pokrajinskega komiteja, ter 
pridejo v vodstvo popolnoma! novi mladi aktivisti. Sekretar PK bo 
nilad delavec,5 a za ostale člane še ni dokončno urejeno, toda ver
jetno Vam bo lahko že poročal tovariš; ki prihaja v Bihać.6 

Takoj ob ustanovitvi Osvobodilne fronte smo organizirali tudi 
Mladinsko OF v vseh krajih Slovenije. Toda praksa nam je v krat
kem pokazala, da je tak način organizacije preozek. V Mladinski 
Osvobodilni fronti se je kazala med mladino diferenciacija po sku
pinah. Takoj, se je opazila napaka, ki je bila storjena z Mladinsko 
OF. Mi sami smo s svojim delom nekako razvajali mladino v-ko
muniste, krščanske socialiste in nacionaliste. Da preprečimo to di
ferenciacijo in da še bolj široko zajamemo mladino, smo spremenili 
naslov v Zvezo delovne mladine. Zakaj delovne mladine? Ker smo 
pred seboj videli razvoj, kol se je odigraval v Ljubljanski pokrajini, 
kjer je skoro popolnoma prevladal malomeščanski element ter smo 
si s tem obetali, da pridejo med naše vrste sami malokmečki sinovi 
in hčere. Toda tudi ta razvoj Zveze delovne mladine po opazova
nju v mestu in ostalih pokrajinah nam je narekoval, da organizi
ramo mladino bolj široko. Ko so se nahajali naši partijski funkci
onarji v Ljubljani so že spremenili Zvezo delovne mladine v Zvezo 
slovenske mladine.7 

3 Ivan Nemec-Vojko. 
4 Vera Slander, padla 15. junija 1943 pri Dobrovljah in Ivan Nemec-

Vojko. 
5 Stane Kavčič-Djuro Dolžan. 
6 Ivan Maček. 
' Zvezo delovne mladine so spremenili v Zvezo slovenske mladine 

oktobra 1942; glej D. Jeršek, M. Kacin, A. Nedog, Oris mladinskega giba
nja na Slovenskem v obdobju 1941—1945. Ljubljana 1963, stran 44. 
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Kot je zgoraj navedeno, se je reorganiziral P K SKOJ, t e r je 
prevzel posle sekretar ja Djuro Dolžan, delavec, s tar 26 let, doma iz 
okolice Ljubljane. Ostali člani bodo po vsej verjetnosti (možna p a 
je še mala, isprememba) sekretarka novomeškega; okrožja tov. Spe
la,8 sekretar notranjskega okrožja, 9 batal jonska pol i tkomisarka Ma
ruša, 1 0 sekretar kočevskega okrožja 1 1 ter 1 član notranjskega OK 
SKOJ. 1 2 Mene je CK K P S dal na drugo, delo, obdržim p a pr i CK 
mladinski referat. 

Organizacija SKOJ je med in po ofenzivi bila na mnogo niž
ji stopnji, kakor pa je bilo razpoloženje mladinskih mas. Da je 
vladalo tako stanje, leži največja odgovornost pač na meni, k i sem 
zanemarjal mladinsko delo. Namesto, da bi po vseh okrožjih vrši l 
delo ter organizacijsko pomagal mlajšemu kadru, sem bil pa s ta lno 
na potu ter sem se za vse ostale part i j ske naloge bolj zanimal k a k o r 
za SKOJ. 

E d e n od vzrokov pomanjklj ivega dela je bil pač tudi ta, da 
, sem bil popolnoma sam n a teritori ju, okupiranem po Italiji. Zave

d a m se. vse važnosti mladinskega dela ter bom novemu pokraj in
skemu komiteju čimbolj pomagal, da se organizacija r a z p r e d e p r e k o 
vse Slovenije. N ' • 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u 

Za P K SKOJ-a : 
Silvo Moščan1 3 

8 Vilma Bebler. • , . . ' , , , ™r 
9 Anton Preveč, sekretar OK ZKM za Cerkniško okrožje. Clan PK 

SKOJ ni postal, ker je bil pred tem pritegnjen v OK VOS za Notranjsko. 
(Življenjepisi v arhivu CKZKS.) 

1 0 Ljudmila Saje. 
. " Albin Videnič," padel leta 1944. 

. ' 1 2 Jože Kladivar-Leon. 
".Viktor Stopar. . 
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St. 49 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 12. 
JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANI

ZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komite KP[S] 
cerkniškega okrožja 

Položaj, 12.1. 1943 

Centralni komite KPS 
n a položaju 

Pošilja se naslednje redno poročilo cerkniškega OK K P : 

RK I. (Loška dolina). Stanje kompart i je nespremenjeno. Na te
r e n u nima ta rajon partijcev, nit i kandidatov. Veze z vasmi so le 
potom zaupnikov, zgledi za nove kandidate K P so bolj slabi. Delo 
n a terenu je otežkočeno radi terorja bele garde. Iz daljnih vasi so 
se ljudje preselili n a pri t isk bele garde v bližino centra bg! Pris taše 
OF zapirajo, ustrahujejo, potem pa j ih izpustijo. Posebno so bg 
oživeli s svojim umazanim delom po n a p a d u n a civilni logor in 
n a taborišče terenskih [delavcev] Loške doline, 2 ker vedo, da n i v 
bližini nobene večje part izanske edinice. P r i terenskih so poleg osta
lega dobili v roke tudi spiske oborožene bg y Loški dolini in sploh 
vso l i teraturo, k a r jo je imel RK v arhivu, za k a r j e dobil opomin 
kot kazen. Aktivnost tega komiteja ni dovolj elastična, ugotavlja 
se, da kl jub opominu OK nimajo zveze z vasmi, s kater imi bi j ih 
lahko dobili. Predvidena je reorganizacija tega komiteja. 

Da bi se politično delo v loški dolini pospešilo, zavaroval civilni 
logor in bolnica, bi bilo potrebno, da pr ide vi bližino ena part izan
ska edinica. 

RK II. (Bloško-Vidovska planota). Poleg RK je n a terenu en 
parti jec (Zalar Janez iz Gore pr i Sv. Vidu) še v legalnosti, t e r trije 
kandidat i (Sraj Fani, Kocman Josip in Zalar Mima). Pridobilo se 
je več novih simpatizer j ev OF, od kater ih je upati, da postane nekaj 
kandidatov in članov ZKM. Teror na Bloško — Vidovski planoti je 
od bele garde zelo velik. V zadnjem času so j im ukinjene vse 

1 Izvirnik je v arhivu CKZKS v Ljubljani. Dokument je poško
dovan od vlage. 

2 Belogardisti so napadli civilno taborišče pri Belih vodah pod 
Snežnikom 12. decembra 1942, taborišče terenskih delavcev v Črnem vrhu 
nad Babnim poljem 20. decembra 1942. (Podatek Alojza Mlakarja.) 
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živilske nakaznice v vaseh, kjer n i bele garde, oziroma kjer niso 
hotel i sprejeti orožja. 

R K III. (Cerkniški rajon). Izvršena je reorganizacija R K tako, 
da so sedaj v komite ju: Jovo 3 sekretar, člana Robert 4 in Zvone, 5 vsi 
v ilegalnosti. Na te renu so 4 člani K P in 10 kandidatov, t j . 3 k a n d i 
datne grupe. Delo je v t e m rajonu razmeroma še najbolj razgibano. 

Na sestankih parti je, se je poleg drugih tekočih zadev predela-
vala poslana l i t e ra tura kakor »Ustava,«' »Mednarodni značaj Okto
brske revolucije,« Delo štev. 2, 3 in 4, in drugo, dalje vso pre je to 
l i teraturo OF* posebno važnejšo itd. 

Na vaš dopis z dne 24.11.1942 6 vam po točkah poročamo: 
1. Letake O F kakor »Zavedenim« in »Poziv« so se razpečal i 

potom rajonskih, terenskih odborov in zaupnikov OF po vsem ok
rožju, razen vasi "Rakek, Unec in Ivanjeselo, kamor pa so dostavi l i 
omenjene letake iz vrhniškega okrožja. 2. Letaka »Slovenskemu 
kmetu« pa do sedaj "nismo prejeli. Posebno izdajo »Slov. poroč.« 
smo razmnožili v nakladi 40.0 kom. Od. te množine se je poslalo del 
za ribniškoi-laščansko okrožje, del za kočevsko okrožje in del za 
Pr imorsko. Pomen teh še je obravnaval na sestankih. 

3. Delegate za kmečko konferenco so izbrali na predlog tov. 
Krištofa 7 kot zastopnika K P pr i OOOF za Cerkniško okrožje dva 
tov., ki šta. oba parti jca. 

4. Za dosego zahtev na okrožnico z dne 27.11. pr.l. 8- je p o 
reorganizaciji part izanov prešla pristojnost v brigade, kajt i ba ta
ljoni N O so prešli v brigado še p r e d n o smo prejeli omenjene okrož
nice. 9 Naredbo Glavnega poveljstva pa nismo prejeli. V prejšnjem 
sestavu part izanskih edinic pa se je kot forum obiskalo in imelo 
sestanke s partbiroj i II . batal jona in Poliškega batal jona NO v ka
ter ih je bilo nekaj nesoglasja, ki je, kot se je ugotovilo, obstajalo 
v g lavnem vsled osebnega nerazumevanja med t a k r a t n i m politko-
misar jem Ninom 1 0 i n t a k r a t n i m članom OK Ladom, 1 1 seveda k a r je 
zelo nepravi lno s parti jskega stališča. Tov. Nino se je n a p r a m osta
l im članom OK pokazal še dovolj lojalen. Delo part i je pa je bilo 
zelo omrtve lo .— V Poliškem (Slivniškem) batal jonu je delo part i je 

3 Franc Pire, študent z Rakeka, padel leta 1943. 
4 Franc Mlakar iz Viševka. 
5 Tone Debevc. 
6 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 95, stran 79. 
7 Jože Koščak. „,„ 
s Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 4, dok. št. 107, stran 310. 
9 Okrožnica z dne 27. novembra 1942, glej opombo 8 in okrozmea 

z dne 17. novembra 1942, glej Jesen 1942, dok. št. 143, stran 366. 
1 0 Franc Strle. 
1 1 Franc Plos iz Markovca, umrl v Mariboru po vojni. 
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še dovolj aktivno, pošilja redno poročila, pr4v tako . . .12 čiti zadev 
tudi predelavala razna partijska literatura, kakor »Delo« in drugo. 
Poslana jim je tudi vsa ostala vzgojna literatura, katero smo prejeli. 
Organiziran je tudi Skoj in Pionirji, kar deluje zelo živahno.. Par 
dni po odhodu II. bataljona NO s položaja je bil Slivfniški] bataljon 
napaden po okupatorju in belogardistih. Približali so se v neposre
dno bližino logor j a, preden so bili opaženi od straže. Komanda je 
zagrešila, ker ni polagala dovolj pozornosti pravilnemu patrulira-
nju. Radi tega je OK dal opomin komandantu in politkomisarju kot 
članoma paiitije. Ob napadu je bil en bolnik ubit v logorju, njegova 
žena s tremi otroki pa ujeta, ujeta dva pastirja, pobrana skoro vsa 
odeja in obleka, uničeno precej, živeža in požgane barake (tabo
rišče). 

5. Večjih konferenc ni bilo, bili so le sestanki z nekoliko ljud
mi; Dnevni red teh sestankov je bil navadno politični ii\ vojaški 
položaj, obrisi Nove Jugoslavije, program OF, priznanje OF od 
vseslovanskega kongresa v Moskvi — razrinkjivanje izdajalske Be
ge in Mihailovičevskih tolp, vzbujanje narodne zavesti in posvetitev 
poživitvi organizacij OF (terenskih odborov) itd. 

Točke 6, 7 • so zajete v prejšnjem poročilu13 . in nimamo kaj 
dodajati. , 

8. Brošure »O nacionalnem vprašanju« smo dobili dva izvoda 
in to iz brigade. 

9. Razpolagamo s sledečo partijsko literaturo: Delo št. 2, št. 3, 
št. 4; O Kadrih; Revolucionarna vojska in rev. vlada; Ustava; Vpra
šanje leninizma; Osnove leninizma, (Stranka, Diktatura proletariata, 
Metoda); Mednarodni značaj Oktobrske revolucije; Izbruh in vzroki 
imperialistične vojne; VKPb (razpolagamo samo s prvim poglavjem), 
kakor literaturo OF. 

Poročilo'4 o tehniki je priloženo poslani literaturi. 

Okrožni komite ZKM se je reorganiziral in so sedaj imenovani: 
sekretar Matija,15 ter dva člana Julka1 6 in Jošt.17 Kontrolo nad delo
vanjem ZKM bo imel tov. Dimač.18 Vsi potrebni podatki ZKM so 
priloženi.19 

12 Uničeno besedilo, nečitljivi dve vrstici. 
13 Glej dok. št. 18. 
14 Glej dok. št. 33. 
15 Matija Knap. ' -
16 Julka Mihelčič. 
17 Jože Ravbar. 
18 Anton Preveč. 
>» Glej dok. št. 44. 
"a Okrožnica CKKPS z dne 24. novembra 1942, glej Dokumenti, 

knj. 4, dok. št. 95. 
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V smislu direktiv C K 1 9 a o. tedenskem pošiljanju poročil sklene 
OK, da bi zadostovalo samo dva podpisa za OK, ker se je vsem 
članom tedensko nemogoče sestajati. 

DELU CAST — IN. OBLAST . 

Priloga: .Poročilo ZKM2 0 

Za cerkniški OK K P : . 

Ljubo Skalar2 1 

Viko Bobnar2 2 

Dimač Anton 
Krištof Novšak 2 3 -

Dodaja se: 2 4 

Okrožni odbor O F cerkniškega okrožja deluje povoljno, zelo 
agilnega se je pokazal tov. Lapajne Andrej , 2 6 zastopnik sokolstva v 
OOOF. Postavl jeni so rajonski odbori O F : v Loški dolini, Bloška 
planota, Vidovska planota, Grahovski rajon in v formiranju je peti 
ra jon Cerkniški — Rakovski rajon. 

Zastopniki K P so~v vseh rajonskih odborih OF ter sloni v glav
nem vse delo na K P . • • 
12.1.1943 

Tovariški pozdrav 
Ljubo Skalar 

2 0 Pripisal s črnilom Alojz Mlakar. 
2 1 Alojz Mlakar. 
2 2 Ludvik Lovko. 
2 3 Jože Koščak. 
24 Pripisal s črnilom Alojz Mlakar. 
2 5 Andrej Janežič. 
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1 
St. 50 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS JESE
NICE KARLA PREZLJA DNE 12. JANUARJA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O ORGANIZACIJ
SKEM STANJU PARTIJE IN OF IN O AKCIJAH H. BATALJONA 

GORENJSKEGA ODREDA1 

Okrožni komite Jesenice 
12.1.1943 

Pokrajinskemu sekretariatu 

Okrožni odbor 
iStanko 2 sekretar, -
Gorjanec 3 , vojaški sektor, 
Gabr in 4 mladinski sektor: 
Mitja 5 tehnika, 
Kostja 6 

Rajonski komite 
Bohinj—Bled: 1 
Gorjanc, 7 

Božo,8 

Gaber, 9 

Kranjska gora: 
Kostja, 
Jovan 1 0 

I. V našem okrožju je bilo postavljenih do sedaj 20 odborov . 
Osvobodilne fronte starejših in 4 mladinski odbori OF ter eden 
ženski antifašistični odbor. 

1 Izvirnik je v arhivu CKZKS v Ljubljani. 
2 Karel Preželj. 
3 Ivan Hribar. Februarja 1943 je padel v nemško zasedo, bil je 

ranjen in ujet. GLej Stane Bergant-Radovan, Korak za korakom, Boj 
pod Triglavom, Gorje pri Bledu 1966, stran 352. 

4 Franc Benigar. 
5 Ivan Gašperin. 
6 Ivan Krivec. 
7 Glej opombo 3. 
8 Anton Ambrožič. 
9 Tine Sušnik. 

1 0 Ivan Dovžan. 
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Rajon Jesenice: tovarna, obrat martina[ma], šteje 4 člane. Delo 
tega odbora je sledeče: za mesec december je nabral narodnega 
davka 135 RM od 28 ljudi. Vodi precej na široko propagando za 
osvobodilni boj. ' 

II. [V] obratu mrzla valjama je bil tudi postavljen odbor, ki 
sestoji iz 4 članov, kateri pa niso razumeli dane jim naloge. Odbor 
ni aktiven, je pasiven. Njegovo delo je bilo samo razpečavanje lite
rature. Davek je plačeval samo odbor. 

III. Tov[arna] Javornik — obrat adjustaža grobe pločevine, 
odbor šteje 4 člane, bil je šele pred kratkim postavljen. Rezultata 
o delu še ni, ker član do katerega imamo dostop je nalezljivo bolan 
in se ne more do njega. 

IV. Blejska Dobrava: Odbor šteje 5 članov, od katerih so 3 
partijski kandidati. Delo: narodnega davka je nabral 203 RM od' 63 
ljudi in precej oblačil za partizane. Ne moremo jih! navaditi, da bi 
se redno sestajali kot Odbor. 

V. Jesenice, okraj Podmežaklja: odbor šteje 4 člane, od katerih 
je eden kandidat. Delo: davek 147 RM od 16 ljudi in nekaj perila. 

VI. Radovljica: odbor šteje 5 članov, eden je kandidat. Delo: 
davek 178 RM od ljudi ??? Precej obleke in nekaj hrane. 

VIL Begunje: odbor šteje 5 članov, je pa šele postavljen. Zbral 
je nekaj hrane. 

VIII. Koroška Bela: odbor šteje 3 člane, nameravamo priteg
niti še dva člana, eden je nacionalist, eden pa je bivši funkcionar 
JSZ kateri ima velik ugled v njegovem krogu. Branita se z vsemi 
silami. [Odbor] je bil pred kratkim postavljen in je naredil sledeče: 
zbral nekaj obleke in 31 RM. 

IX. Odbora iz vasi Selo in Breg pri Žirovnici: Ta dva odbora 
radi strahu ne vršita svoje dolžnosti. Skušamo dobiti nove ljudi, 
da bodo bolj aktivni. 

X. Ljudi za okrožni odbor OF, še nimamo, da bi se jim lahko, 
zaupala ta funkcija, nacionalistov in krščanskih socialistov ne mo
remo pritegniti k delu. 

Mladinski odbori: 

Jeseniški mladinski odbor je štel do sedaj 5 članov, od katerih 
sta šla dva v partizane. Delo: do sedaj so raztresali letake in nabrali 
nekaj denarja. 
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Mladinski odbor Blejska Dobrava: odbor šteje 5 članov, med 
njimi sta dve ženski. Ta odbor je bil šele postavljen. 

Mladinski odbor Radovljica: odbor šteje 3 člane. Bil je šele po
stavljen. , 

Rajon Bohinj—Bled: I 
Iz tega rajona še nismo dobili nikakega sporočila, razen spodaj 

navedenih. 
V Bohinjskem kotu je 6 odborov OF. 

1. Nemški rovt: odbor šteje 4 člane, je aktiven, posebno v zbi
ranju hrane in v obveščanju. 

Ravne: Bohinjska Bistrica, Polje, Savica in Jereka: nadalje Žg. 
Gorje: odbor šteje 4 člane, med njimi staj dve ženski. Delo odbora: 
narodni davek 91 RM. od ljudi ??? zbral nekaj hrane, obleke in 
sanitetnega materiala. 

Bledrodbor šteje 5 članov. Delo odbora: prostovoljni prispevki 
in narodni davek 300 RM pa eno posojilo v znesku 700 RM. 

Rečica pri Bledu: odbor šteje 5 članov, zadnjega poročila o nje
govem delovanju še nimamo: Po prejšnjih podatkih je odbor delal 
pri zbiranju hrane. 

Mladinski odbor Rečica: šteje 5 članov, rezultata o delu ni. 
Bled: ženski antifašistični zbor šteje 3 članice. Zbrale so nekaj 

perila. ' 
Rajon Kranjska gora: ima dva odbora OF Rateče—Planica in 

Podkoren. Točnih poročil nimamo, ker tov. Kostjaj na zadnji okrožni 
seji ni bil navzoč, je pač težak prihod. Po hribih je zelo daleč, po 
dolini pa je za njega nemogoče. Imamo pa legalno vezo po. dolini. 
Zadnji čas nismo dobili nobenih poročil, kljub temu da ve, da se 
morajo poročila redno pošiljati. 

Mobilizacija se nam ni posrečila, kljub temu da smo napeli vse, 
svoje sile. Vzroki, zakaj nam ni uspelo jih' mobilizirati v, partizane, 
so: 

I. Jeseniški-star oportunizem — še ni čas. 

II. Ker se ni šlo dosti zgodaj med mladino, dopustilo se je, da 
so jo Nemci v svojih mladinskih organizacijah sfanatizirali. 

III. Prevelik vpliv staršev na mladino, ki hočejo za vsako ceno 
kot starce ohraniti svoje življenje, mladino pa žrtvovati kot napre
dno silo. Do danes ne moremo nič točnega poročati, koliko nam 
bo uspelo. Imamo pa 5 fantov, ki so nam obljubili, da bodo šli za 
vsako ceno in to 14. I. [1943]. 

Kar je pa moških od 24r—30 let pa je morala boljša. Pravijo, če 
pride do nemške mobilizacije, da se ne bodo odzvali. 
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Tehnika: 

Za tehniko potrebne stroje; imamo. Manjka nam pa ciklostil 
papirja, ki ga ne moremo dobiti. Tiskamo na raznovrstni papir, 
kateri pa ne odgovarja. Manjka nam pa tudi potrebnega prostora 
v dolini, katerega do sedaj še niso mogli dobiti. 

Rajohsfci komite Boh[inj] ima samostojno tehniko V dolini. Zato 
je potrebno, da nam pošljete dva teksta, da bo stvar šla hitreje na
prej. Obe tehniki sta, medseboj povezani z legalno vezo. Razmno
žimo pa »Slov. Poročevalca« za celo okrožje po 30.0 izv&dov. Litera
ture, katera pride iz Ljubljane, je premalo, .zlasti pa brošur. Važno 
pa je za Jesenice in okolico-Delavska enotnost, katero je treba v 
večji množini poslati. Razmnožili smo tudi Poročevalca [z dne] 10. 
decembra. ' .'" 

Morala med civilnem prebivalstvom je tipično jeseniška. Večina 
„prebivalstva simpatizira z nami, ima pa v sebi še to, da še ni čas, . 
računajoč, da jim bo nekdo prinesel svobodo na krožniku. Stvar 

. pa je tudi ta, da so Jesenice precej dobro prečiščene med mladino 
in starejšimi. Ce pogledamo samo tovarniško kartoteko, manjka v 
enem letu in pol preko dvatisoč ljudi. 

Partija v dolini: Podkoren 3 člani, Rateče—Planica 1 član, Slam
niki 1 član, že deset Iqt v Partiji, bolj sektaško usmerjen in neakti
ven, ima že opomin radi svoje pasivnosti; Radovljica 1 član, delavec, 
bivši sokol, je" pa aktiven, politično pa je slabo zgrajen, v Radov
ljici je še eden kandidat, ki dela v OF, bil je sokol, politično je 
prilično dobro zgrajen, je samostojen obrtnik; Blejska Dobrava ima 
3 kandidate, so delavci in vsi v odboru OF, Jesenice eden kandidat 
je delavec, je v odboru OF. Za Bohinj še danes nimamo točnih po
datkov. Nadalje imamo še tri ljudi na Jesenicah, ki delajo v Of, 
ki bi v Partijo spadali, so bivši social-demokrati, ne razumejo pa 
partizanske discipline, da je treba Partijo postaviti na prvo mesto 
in da je treba žrtvovati vse za njo. Imajo preveliko ljubezen do 
družine, so pa precej politično podkovani, imajo dober ugled v 
svojem krogu, ker'niso omadeževani z delom bivše social-demokra-
cije. V bodoče nam bi veliko koristili. Nato odgovorite z obratno 
pošto, ali se sprejme take ljudi ali ne. Skupaj .6 partijcev in 5 
kandidatov. 

Akcije partizanov II. bataljona: 

Dne 16. .XII. 1942 je izvršila prva četa sabotažnoi akcijo in sicer 
so požgali 30 drogov tovarniškega električnega voda na Mežaklji. 

Dne 9. XII. 1942 je patrola tretje čete napadla ob enajstih zve
čer v vasi Breznica nemško orožniško patrolo. Oddanih je bilo 21 
strelov. Nemci so se po kratkem odporu umaknili. 
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Dne 20. XII. 1942 je patrola 5 mož tretje čete napadla iz zasede 
jeseniške vohune. Napadla jih je z bombami, ker bomba ni delovala, 
so jo vohuni srečna odnesli. 

Dne 26. XII. 1942 je bil ustreljen pobegli partizan in denunciant 
Prešeren Janez iz Žirovnice. Istega dne je tročlanska patrulja tretje 
čete ustrelila v vasi Zgoša pri Begunjah gestapovca iz Begunj. Dne 
20. XII. 1942 je bil ustreljen na domu znani denunciant gozdar Svo
boda iz Sp. Gori j . 

Dne 24. XII. 1942 je bil izvršen napad na skupino 64 belogardi
stov in okupatorjev, ki so se vračali iz Mojstrane preko Mežaklje 
na Pokljuko. Napad je izvršila 12-članska patrulja druge čete. Na
sprotnik je imel sledeče izgube: Pokljukar Lovro iz Polšice pri Ble
du, bivši partizan, ki je vse leto vodil Nemce po našem terenu, 
Bradač gostilničar z Bleda, znan denunciant, na posledicah je v 
Kranju umrl neki gestapovec. Te žrtve so točno dognane. Dalje je 
prišel na mesto napada trikrat rešilni avto. Eksplodirala je sredi" 
petih sovražnikov bomba in na tem mestu je bilo videti ležati več 
sovražnikov na tleh. 

Upravičeno se sklepa, da je bilo več žrtev, katere pa Nemci 
spretno prikrivajo. Pri napadu smo izgubili tov. Tomota (Žvan Jože 
Gorje). Tovariš Tomo je bil eden tistih partizanov, ki mu ni bila 
nobena dana naloga v službi slovenskega naroda pretežka. 

Poročilo biroja II. bataljona vam prilagamo.11 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

Za OK 
Stanko 1. r. 

11 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 

158 



St. 51 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA—VELIKE LA
ŠČE DNE 12. JANUARJA IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLO

ŽAJU V OKROŽJU1 

1. Ljudsko razpoloženje: Razpoloženje v okrožju je v g lavnem 
enako, kot je bilo javljeno v našem poročilu št. 2.3 V ribniške vasi 
se še vedno vračajo in temiranc i . Večinoma se vračajo še vedno sami 
taki, ki so bili prej v dobrih odnosih bodisi z duhovščino, ali z raz
nimi klerikalci, ki so sedaj belogardisti. Ljudje so radi tega zelo 
razjarjeni. Liudje še vedno močno nasprotujejo temu, da bi sprejeli 
orožje. Belogardisti iz Slemen so zadnje čase zaprli n e k a t e r e nase 
l judi in j im oplenili premoženje. Tudi t o je vplivalo na| l judi pozi
tivno. Ob stikih terenskih delavcev z l judmi, so ljudje v r ibniških 
vaseh večkrat in v več kra j ih vprašali, zakaj že vendar ne pridejo 
n a Slemena part izani in posadko n e likvidirajo. Ljudje skoraj za
htevajo to. V sodraških vaseh se je po akciji »Sercerjeve« brig[ade] 
na Runarsko in po dvodnevnem bivanju iste na Gori razpoloženje 
l judi izboljšalo n a m v prilog. To zato, k e r so part izani s svojo u d e 
ležbo pr i polnočnici napravi l i n a prebivalstvo dober vtis. Za božične 
in novoletne praznike so ljudje v 2 imar icah javno v gostilni peli par
tizanske pesmi. Neki belogardist iz Benet, ki je bil oborožen n a Ru-
narskem in ki je po n a p a d u odvrgel orožje in šel domov, dela po 
vaseh veliko propagando o tem, da so part izani nepremaglj ivi, kako 
so se n a R u n a r s k e m h r a b r o boril i itd. Obenem so l judje radi požiga 
mlina p r i »Matečih« s s trani bele garde nanje še bolj besni. Ženske 
se iz belogardistov že direktno norčujejo. (Ko so šle neke nedelje 
ženske i2i vasi v Sodražico k maši, je močno snežilo. Vso pot so si 
raz sebe otepale sneg, češ »da n e bodo bele«). V Slemenih so ljudje 
po »ugrabitvi« duhovnika Metoda Mikuža govorili, da so ga p a r t i 
zani ugrabil i in ustrelili. Sedaj pa že govprijo, da je bil to eden n a j 
slabših duhovnikov in, d a je šel samovoljno k part izanom. To je 
oči vidno plod propagande od zgoraj. 

2. Postojanke OF in naše organizacijsko delo za OF: Po zad
njem poročilu št. 2 se je spremenilo sledeče: V Ribnici je glavni, de
lavec odbora (občinskega) O F še vedno zaprt, med tem časom pa se 
je odbor izpopolnil in je imel že dva r e d n a sestanka. Poleg, t e g a ob-

i Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je po
škodovan od vlage. 

2 Začetek poročila ni ohranjen. _ 
3 Poročilo verjetno ni ohranjeno. Bilo je priloženo poročilu OK-K^b 

Ribnica-Velike Lašče z dne 28. decembra 1943; glej Dokumenti, knj. 4, 
dok. št. 206. 
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činskega odbora, ki ima nalogo organizirati odbore po vseh vaseh; 
je v Ribnici formiran tudi trški odbor OF, ki ima naloge samo v 
okviru trga Ribnica. Ta odbor je že nabral nekaj obleke za parti
zane in jo oddal. V občini Sodražica je formiran terenski odbor OF 
v vasi 2imarice. Sestavljen je iz štirih članov. V Loškem potoku sta 
formirana terenska odbora v vasi Travnik in Segova vas. Člani obeh 
odborov so še zelo plahi. Za Slemena smo pridobili tri zaupnice, za 
raznašanje letakov po Slemenih. Žive vse tri izven Slemen, imajo 
pa stalne dobre stike s Sv. Gregorjem in okoliškimi vasmi. 

3. Postojanke BEGE in njena agitacija: Oborožene posadke so 
ostale neizpremenjene. V Dolenji vasi vežba vaške stražarje tenente 
Carlo Desko po rodu Slovenec iz Gorice. Je eden najbolj zagrizenih 
antikomunistov. Morala med fanti vaške straže je na najnižji stop
nji. Zahtevajo, daf jih druga skupina fantov, ki še ni oborožena.— 
zamenja. Duhovni vodja župnik Skulj se je baje pred neko osebo 
izrazil, da so fantje pripravljeni položiti' orožje, če jih bodo potem 
partizani pustili pri miru. (Sliši se, da mislijo Italijani oborožiti vse 
vasi v ribniški dolini in to pod vodstvom 40 bivših jugoslovanskih 
oficirjev.) V Loškem potoku je morala med fanti tudi na najnižji 
stopnji. Prišlo je do malega pretepa med belogardistom in . . . " 

Od Sv. Gregorja so začeli belogardisti patrolirati bolj redno po 
Sodražici in Gori. Na Goro pridejo patrole Bege iz Loškega potoka, 
Sv. Gregorja in iz Blok — iz vsakega kraja en dan, tako, da so bili 
na Gori 5 dni zaporedoma. Na Velikih Poljanah so.fantje že prejeli 
orožje. Cez dan se-umaknejo v Kompolje, ponoči pa skupno s Kom-
poljci patrolirajo po Vel. Poljanah. 

Belogardisti še vedno agitirajo na ta način, češ da se borijo za 
Jugoslavijo, da so zvezani z Angleži, ki pri nas ne bodo pustili,' da 
bi zmagali komunisti. 

4. Naše agitaciijsko delo za OF in borba proti BEGI: Agitacijo 
za OF vršijo ter[enski] delavci na sestankih s posamezniki, agitacija 
med masami pa nam je mogoča samo potom literature in letakov. 
Od cerkniške tehnike dobimo »Poročevalca« in »Radio vestnik«. 
Zadnjič smo dobili ca. 30 letakov »Možje in fantje, ki so se vrnili iz 
internacije«. Sami pa smo napravili: za Slemena okrog 200 letakov 
»Bratje iz Slemen« — glej priloga št. I ! 5 Letake smo dali zaupnikom, 
ki so jih že deloma po Slemenih raztrosili, podtaknili in razdelili. 
Učinek še ni znan. Za Loški potok smo napravili okrog 150 letakov 

„»Tovarišem iz Loškega potoka« — glej prilogo št. 2! Ta dva letaka 
sta po vsebini taka, da v smislu trenutnega razpoloženja zadeneta 
belogardiste v Slemenih oziroma v Loškem potoku najbolj v živo. 

Ker so v ribniškem rajonu zlasti v občini Ribnica in Sodražica 
ljudje razburjeni (posebno ženske) radi tega, ker se iz internacije 

4 Poškodovano besedilo, nečitljive verjetno tri vrstice. 
5 Prilog 1 do 5 uredništvu ni uspelo najti. 
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vračajo samo n e k a t e r i (glej točko 1), smo napravi l i in razdelili 
okrog 300 letakov »Ženam in materam« — glej pri loga št. 3. 

V Ribnici se je 18. XII. 1942, vršil po naših zaupnikih opazovani 
sestanek vodilnih belogardistov, ki smo j ih z nekaj izvodi letaka 
>-Izdajalci.. .6 v Ribnici« razkrinkal i . — Glej prilogo št. 4. 

Radi popularizacije našega Vrhovnega štaba in Ustavotvomega 
zbora PSNOJa, smo napravi l i 300 letakov »Obrisi nove Jugoslavije«, 
glej prilogo št. 5! 

V ca. 40 izvodih smo razmnožili članek »Grozni zločini bele 
garde pred pragom Ljubljane«, k i j e bil priobčen v »Poročevalcu« 
posebna izdaja od decembra 1942. Letake smo razdelili po vaseh. 

V splošnem je organizacijsko in agitacijsko delo skrajno otežko-
čeno radi snega. Gaz v snegu izda mesto zatočišča ter[enskih] de
lavcev, njih kretanje itd. 

5. O terorju okupatorja in belogardistov: Belogardisti iz Slemen 
so zadnje čase zaprli iz vasi Vince t r i dekleta in njihovim družinam 
oropali premoženje. V Podklancu so zažgali mlin »pri Matečih«. 
V Loškem potoku so pr i dveh naših somišljenikih vse oropali. 
Sploh zadnje čase vsi belogardisti nastopajo nekako oblastno i n 
odurno. Ljudem vedno znova grozijo n a razne načine. 

Itali jani so nekako pred tednom blokirali izhod iz Velike gore 
v podnožne vasi. Zasedli so vasi Dane, Kot, Ravni dol. Kaj s tem 
nameravajo, še ni znano. Radi tega n a m je sedaj zveza z dolino 
nemogoča (z Ribnico). 

Razno: 
Delegate za kmečko konferenco nismo uspeli dobiti, ker noče 

nihče od kmetov r iskirat i 10-dnevne odsotnosti. 
Obveščevalcu »Sercerjeve brigade« smo poslali najnovejše po

d a t k e o postojanki pr i Sv. Gregorju. Apeliramo ponovno, da je ak
cija n a Sv. Gregor nujna, in da bi bila uspešna ravno sedaj, ko 
smo mi tja vtihotapil i letake, ki naj bi bili nekaka pr iprava za 
akcijo. 

[Smrt fašizmu — svoboda narodu!] 

[12. I. 1943]7 Za OOOF: 

6 V izvirniku naslov nepopoln. 
7 Poročilo ni datirano. Datum je razviden iz poročila OOOF Ribnica-

Velike Lašče z dne 19. januarja 1943. 
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St. 52 

PISMO SEKRETARJA POVERJENlSTVA CK KPS ZA LJUBLJA
NO VLADIMIRJA KRIVICA DNE 13. JANUARJA 1943 ČLANU 
POLITBIROJA CK KPJ EDVARDU KARDELJU V DOLOMITE O 

POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi Ivan!2 Ljubljana, 13. j an. [1943] 

Začel bom pri polit, položaju. Reči moram, da sem mislil, da 
bomo več izbili iz tako ugodne situacije. Vzrok je v tem, ker se 
nam še ni posrečilo izkoreniniti vseh starih apatičnosti in pognati 
stvari v času primeren tempo. Največja naša slabost je v tem, da 
ne uspevamo organizacijsko slediti masovnemu razpoloženju, a še 
manj, da bi ga mi vodili in konkretizirali v delu. Čeprav se čuti, da 
se zbirajo sile za poslednji odločilni spopad, čeprav je jasno, da 
riioramo napeti vse sile, se pojavljajo tendence, kot da bo zdaj vse 
opravila za nas SZ in je pri nas škoda žrtev. Vendar smo led prebili. 
Stopnjema dvigamo borbeno razpoloženje — to najbolj kaže uspela 
napisana akcija NZ. Parole so bile Tito, OF, Rusija, Stalin in VOM 
(vsesl[ovanski] odbor Moskva). Žrtve ni bilo nobene. Karakteristič
no pa je, da nismo uspeli mobilizirati razen borbenih grup nikogar, 
in da je bilo veliko truda in premagovanja birokracije, preden je 
šlo. Center in glavne ulice (prometne žile) so bile predvsem popi
sane. Italijani so sicer pošiljali k hišnim gospodarjem karabinjerje, 
a poostrenih mer ni. Vojaki se obnašajo nezainteresirano. 

Najbolj karakteristično za današnji politični položaj tu, je mor
da vidna diferenciacija v taboru bele garde, ki se je tudi tu začela. 
Sredina kaže občutek i][esigumosti in razočaranja. Proces, ki se je 
zunaj že preje izvršil, se je začel tudi tu, a z zamudo. Na sredino 
izvajamo premajhen pritisk. Dobro bi bilo v tem smislu prikrojiti 
našo oficialno propagando. Zdi se mi, da je v takih vprašanjih med 
Ljubljano in deželo precejšnja razlika, ki bi jo morali upoštevati tu
di pri naših publikacijah, zlasti Poročevalcu. — Zdaj, ko je celo 
London za OF, imamo najboljše pogoje, da tudi sredino pripeljemo 
do spoznanja in priznanja. Da nam te stvari ne gredo, kot bi bilo 
treba, je bila kriva naša zbirokratizirana in »pomlajena« OF or
ganizacija in slabost našega kadra, ki ga nismo dovolj vzgajali. 
Zdaj se te stvari precej popravljajo. Tudi razdeljevanje literature 
bomo kmalu spravili v tek, če nam ne pride spet kaj vmes. Dvignili 

1 Izvirnik je v arhivu CKZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Izpuščamo 3 vrstice uvoda, ki je zasebnega značaja. 
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smo z veliko težavo od 1300 na 2000 komadov naklado SP. Raz
veseljivo je, da se nam je posrečilo oblikovno precej dvigniti našo 
literaturo. V tiskani propagandi smo gotovo pokazali velik napre
dek in razgibanost, saj smo pravzaprav začeli na novo izdajati 4 
liste: Našo ženo; Mladino, Delavsko enotnost in Narod v ječi. Tudi 
SP izhaja bolj redno. Ne moreš si misliti, koliko truda je bilo, pre
den so bili novi uredniki vpeljani v delo in so začeli razumevati 
linijo svojega dela. Zdaj smo preko glavnih težav. Vsi sme« bili en 
čas uredniki vseh teh listov. In povrhu šel vedno težave s tehniko. 
Veliko truda nam je dajalo tudi konkretiziranje listov in delo po 
posameznih, novih masovnih organizacijah. Stalno so se in se pojav
ljajo tendence oportunistov, ki bi hoteli vse zreducirati na NP* 
linijo, ali pa zmanjšati delovni tempo in ostati pri suhi propagandi 
brez konkretnega dela. 

Glede NP samo to: Zdi se mi, da ste prekmalu v Ljudski pra
vici opozorili na NP. Ce pa ste o tem pisali, mislim, da bi bilo treba 
pokazati odnos do NP, mislim odnos OF do NP. Zdaj izgleda, oz. bo 
izgledalo kakor, da je NP najmanj OF organizacija. V »Slovenskem 
domu« je bil zadnjič že napad nanjo, češ da je to nova krinka ko
munistov itd. Gotovo ste brali. Bilo je zelo živčno napisano, kakor 
vselej, kadar se čutijo od kakega našega podviga masovno ogrožene. 
V resnici pa pri nas za zdaj NP še ni na veliko mestih prestopila 
bregov OF. Nabrana vsota znaša prejšnji mesec 20.000 [Lir] — regi
striranih. Ostalo se nabere in odda naprej direktno. Odgovornih pri 
tem poslu je zdaj okrog 150. Ta mesec s'e bo nabrana vsota potrojila, 
a gre precej na račun OF. Uspeli nismo še začeti s sestanki (masov
nimi). Odbori oz. zaupniki pa so že skoro po vseh rajonih in obratih 
in drugih področjih. Pri tem imamo seveda vse sorte organizacijskih 
težav in novosti. Nekateri so se vendarle pokazali iznajdljivi, kar 
je v tej suhoti ljubljanske samoiniciative res zelo razveseljiv pojav. 
Med srednje pridobitne kroge si prizadevamo prodreti. Je že nekaj, 
a zelo skromnih ""rezultatov. Organizacijsko mislimo stvar rešiti tako, 
da bi določeni ljudje delali politično in finančno samo s temi ljud
mi. Na star način tj. z vezanjem na rajone ne pridemo nikamor, 
čeprav vedno poudarjaš važnost dela s temi ljudmi. 

2. št. Delfavske] enotnosti je neprimerno bolj živa in konkretna 
ter nam bo v veliko oporo pri delu. Izšla bo vsak čas. 

»Slovenskega partizana« sploh ne bomo mogli izdati. To so cele 
knjige! Isto je z Ljudsko pravico. Najbolje bi bilo nemara, da bi mi 
izdajali, upoštevajoč ljubljanske prilike in naše tiskarske zmožno
sti, svojo ljubljansko, skrajšano izdajo in deloma ev. dopolnjeno s 
kakimi našimi stvarmi. Isto je s SP. Zadnja številka zelo ustreza 
našim potrebam, čeprav so poročila z Vzhoda prestara za nas. Do-
čim prejšnja številka, ki ste jo poslali, ni za nas odlična. Zdaj sva 

4 SNP — Slovenska narodna pomoč, 
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s Poldetom5 nekaka pomožna redakcija. Zaenkrat sva se pomenila 
kako in kaj, pisal pa sem stvari in spreminjal sam. Sedaj ne jamra 
nič več, se je zelo popravil. V našem tisku, predvsem v SP, bi bilo 
mislim treba začeti s popularizacijo Partije na primeren način. To 
vsekakor manjka. Dalo bi se to v neoficialnih člankih, dopisih itd. 
napraviti najbolje, na najbolj učinkovit in prirođen način. 

Glede propagande med Italijani in belo gardo smo še v zelo 
slabih začetkih. Mislim, da bi bilo najbolje izdati mesto biltena, 
redna tedenska, kratka, udarna poročila o položaju na kratkih le
takih, pregledno delanih. 

Vaše poročilo Bihaču6 mislimo izdati v obliki brošure: Program, 
razvoj, delo in uspehi OF. Najboljše bi bilo, če bi jo! vi priredili v 
tem smislu. Naš teren nekaj takega zahteva že1 1 leto. 

Za belogardistične in sredinske »mase« bi kazalo izdati letak, 
kjer bi se izkoristilo najnovejše izjave Londona glede OF. Zdi se 
mi, da bi bilo dobro poleg kritike pokazati, da so vrata v OF vsem, 
ki šele zdaj spregledujejo, vsem poštenim nacionalistom še vedno 
odprta. Vtis imam, da pri zadnjem uvodniku za SP »Dejstva so huda 
rečr niste mislili na ljubljanske prilike v tem pogledu. Zdi se mi, 
da Ljubljana ni imela toliko možnosti od blizu videti in spoznati 
stvari, kot dežela in, da ima mednarodni položaj na Ljubljano veli
ko večji vpliv, kot na deželo. Mislim, da je to vzrok počasnejšemu 
razvoju stvari tu, počasnejši diferenciaciji in nekoliko drugačnemu, 
razvoju kot zunaj. Tistega uvodnika si pa vendarle nisem upal do
polnjevati, a še manj popravljati. Najbolje bi bilo morda dati ob 
tej priliki nekaj oficielnega. Za Ljubljano bi bilo to dobrodošlo. 

Zveza z golobčkom7 bo mislim zdaj na pomlad itd. nujno po
trebna. 

Gaber8 pravi, da zunanja tehnika razmetuje matrice in papir 
na neverjetne načine, in da bo treba uvesti štednjo oz. malo več 
vestnosti. Materiala da ni. — Glede Cirila9 mislim, da nima smisla, 
da hodi sem. 

Naše finance stoje slej ko prej slabo, zelo slabo, čeprav bi mo
rali imeti celo rezervo za nekaj mesecev. Našli smo spet nove ljudi. 
Tudi okrožni zbrani znesek je padel za 440.00 [Lir] pretekli mesec. 
Izgleda pa, da se bo ta mesec popravil. (Tako smo upali tudi prejš
nji mesec.) Nabranih je bilo 156.000 [Lir] — skupno z NP. Zbirka 
materiala in sanitete pa je dala boljše rezultate. — Mislim, da je 
osnovni vzrok, ker ne delamo politično z denarniki in ker ne izva
jamo nobenega moralnega pritiska nanje (glej naš tisk!). Na drugi 

5 Stane Kovač. 
« Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 218, stran 307. 
7 Radijska zveza. 
8 Milan Skerlavaj. 
* Jože Moškrič, ubit od belogardistov 13. februarja 1943 na Polici. 
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s t rani pa so izpostavljeni vpl ivu n a s p r o t n e propagande in njih pri
tisku. — P r i t em poslu bi n a m zelo koristi le dame, a doslej še nismo 
nobene p r i m e r n e našli. 

Se to : Ljudska pravica naj bi pisala (a bolj k r a t k o in konkretno) 
kot o vprašanju las tnine in K P , tudi o tehle vprašanj ih: 1. družina 
in K P (morala, vzgoja, svobodna ljubezen, pr ivatno življenje, raz
vrat) 2. K P in narodnost (brezdomovinstvo, trockizem itd.) 3. K P in 
izobrazba, šolstvo, inteligenca 4. K P in teror (revolucija, anarhi ja, 
uničevanje, red, brezdelje, mir in državlj. vojna itd.). 

S F — S N ! 

S tovariškimi pozdravi 
Justin1 0 

St. 53 

POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA ODRE
DA VINKA HAFNERJA DNE 14. JANUARJA 1943 CENTRALNE

MU KOMITEJU KPS O MOBILIZACIJI NA GORENJSKEM1 

Položaj, 14. I. 1943 
Centra lnemu komiteju K P S ! 

Na poziv tov. Starca, 2 k o m a n d a n t a Gor[enjskega] odreda, sem 
v svrho obširnega razgovora o nastal i močno razgibani situaciji v 
našem odredu prispel semkaj v s tan PKja, da se doseže povsem 
enotno postopanje v številnih važnih vprašanjih. Šele t u p a sem 
bil obveščen o nekem nesoglasju in dokaj neumesni kr i t iki neka
ter ih sodrugov radi nepoznanja situacije pr i začasni preložitvi na
meravane, delne mobilizacije v Selški dolini, o čemer vam je že 
nedvomno poročal Silvo Moščan. 2 a K e r sem pa prepričan, da v a m je 
on radi naglega menjavanja svojega gledanja n a ta primer, poročal 
o t e m načinu, ki b i mogel mene, kot tudi ostale tovariše, ki so bili 
tedaj prisotni, [postaviti] v kaj čudno luč, s m a t r a m za dolžnost, da 
vam stvar pr ikazem tako, kot je v resnici bila. 

Jasno je, da v a m pismeno r a d i pomanjkanja časa ne bom mogel 
opisati s tvar i do popolnih podrobnosti, k i b i v a m šele omogočile res 

1 0 Vladimir Krivic, podpis na izvirniku ni več viden. Ohranjen je 
na prepisu iz leta 1951. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
* Stane Stare. 
2a Viktor Stopar. 
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točen pregled, vendar upam, da si boste lahko že potem ustvarili 
precej jasno sliko. Ker vam bo PK in s[odrug] Vitez3 poslal, če tega 
še ni storil, obširno poročilo o celotnem političnem in vojaškem po
ložaju pri nas in našem dosedanjem delu, se bom jaz v tem pismu 
opredelil v glavnem na ta primer. 

S. Vitez, ki je bil vse do pred kratkim z menoj po edinicah 
prejšnjega Gor. odreda, vam bo lahko v celoti poudaril pravilnost 
naše linije glede mobilizacije, in mnoga prizadevanja, da se to tudi 
v resnici čim bolje izvrši. Z njim sem se razstal, ko je on 23. dec. 
1942 odšel od nas, da se sestane s člani PKja in s. Starcem, kjer naj 
bi uredili mnoga važna vprašanja, kakor tudi glede enotnega posto
panja pri mobilizaciji, ki smo jo tedaj že z gotovostjo predvideli. 
Od tedaj od njega, razen kratkega poročila, da je prispel na mesto, 
nisem prejel nobene vesti več. Dne 29. dec. smo dobili odredbo Gl. 
poveljstva o reorganizaciji naše vojske.4 Torej ostali smo si needini 
v praktičnem izvajanju masovne partizanske mobilizacije, katere 
ugodnost in nujnost se je stalno stopnjevala z nevarnostjo naglih 
nemških vpoklicev. Za.nas vse je sicer obstojala jasna direktiva — 
mobilizirati takoj brez ozira na sovražnikov teror. To stoji dovolj 
jasno in:tako smo mi tudi postopali s temi, da smo takoj začeli mo
bilizirati prostovoljce, to je tiste, ki so prihajali v partizane brez da 
bi se poslužili načina nekega ugrabljenja, ki naj bi zaščitil mobili-
zirančeve svojce pred okupatorskimi represalijami. 

Pritok teh prostovoljcev pa je ostal vse do zadnjega časa kaj 
maloštevilen. Vzroki za to so bili jako številni, npr. nezadostna 
aktivnost partizanskih edinic, ki se je sicer počasi stopnjevala, tež-
koče zime; strah pred problemom oborožitve in še zlasti dosti 
preozko in prepočasno prodiranje terenske organizacije OF na 
obširna področja, kamor partizani niso prihajali v direktni kontakt 
s prebivalstvom, ki pa zavzema nedvomno najmanj dve tretjini 
njegovega celokupnega števila. Seveda pa so bile krive temu šte
vilne napake pri mobilizacijah v decembru 1941 in pa lansko pole
tje. Vsekakor pa tiči glavni vzrok v oportunizmu ljudi samih, ki so 
se še zmerom tolažili z možnostjo, da Nemci sploh ne bodo mobili
zirali, ter so tako do konca ostali neodločni. 

Prav zato ni moglo priti že takoj v začetku do postopne mobi
lizacije, ki bi bila za nas sigurno prikladnejša radi lažje podelitve 
in učvrščevanja novih kadrov. Treba je bilo čakati na ugoden mo
ment, ki naj nam omogoči spontano pritegnitev večjega dela mo-
bilizirancev. Priznam pa, da je bilo to napačno, toliko, kolikor smo 
dali sovražniku časa, da bi si bil mogel za odločilni moment oja-

3 Franc Ravbar. 
4 Misli na odredbo glavnega poveljstva slovenskih partizanskih 

čet o preureditvi slovenske narodnoosvobodilne vojske z dne 26. decem
bra 1942. Glej Zbornik NOV, VI, knj. 4, dok. št. 138, stran 388. 
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ćati svoje pozicije in nam. tako že vnaprej onemogočiti našo učin
kovito protimobilizacijo. Na srečo pa oni niso imeli zadostnih sil, 
da bi to mogli storiti in prav temu se moramo zahvaliti, da nam 
je mobilizacija še toliko uspela. Sicer pa so v tem oziru partizanske 
edinice v glavnem izpolnile svojo dolžnost. Res, da se njihova ak
tivnost v tem času ni stopnjevala do zadostne udarnosti, vendar 
so zato številni vzroki, kot maloštevilnost, težki vremenski pogoji 
in drugo, bili pa so vendar razporejeni in pripravljeni tako, da bi 
bili mogli zajeti pritok novincev. Bili pa smo v tem oziru povsem 
zavisni od direktiv in položaja na terenu, ki je mobilizacijo v glav
nem pripravljal. 

Dne 1. t. m. pa smo nenadoma prejeli vest, da namerava 2. četa 
Gregorčičevega bataljona mobilizirati v Selški dolini ca. 30 fantov. 
Toliko smo ustmeno izvedeli po nekem kurirju od Mirkota,5 teren-
skegsi delavca na področju Selške doline in sicer čisto nejasno, s pri
pombo, da če se ne strinjamo s tem, naj takoj sporočimo, ker stvar 
lahko prepreči. Tam smo bili tedaj prisotni s. Stane Jelovčan,6 nam. 
komandanta Nartnik, sekretar OK7 in jaz. Vsi skupaj smo po dalj
šem razgovoru sklenili, da stvar preložimo in izdamo terenskim 
[delavcem] pa bataljonom, ki smo jih mogli naglo obvestiti, nekaj 
splošnih navodil za izvajanje bolj enotne mobilizacije. Istočasno je 
bilo odposlano tudi moje pismo PK,8 tičoče se tega vprašanja. To 
preložitev smo utemeljili s tem: 

1. Ker smo smatrali, da je ta mobilizacija povsem osamljena 
in slabo pripravljena ter bi tako zajela le ca. 30 fantov, torej komaj 
tr[etji]no tistih, ki bi bili sicer za mobilizirati. 

2. Ker bi mogla taka lokalna mobilizacija s takim postopkom 
odpreti Nemcem oči. Oni so sicer prav dobro poznali naše stališče, 
niti sanjalo se jim pa ni, v kolikem obsegu in na kakšen način bomo 
mi to vršili. Bili so nedvomno prepričani, da se mi ne bomo poslu
ževali načina nekakega prisilnega ugrabljanja, ker smo imeli s tem 
lansko poletje slabe izkušnje v primeru mobilizacije Wehrmann-
schafta v Kamniku, Ribnem in Žirovnici. Oni so sicer dobro vedeli, 
da smo pri tem postopali povsem v dogovoru z mobiliziranci radi 
zaščite družin pred okupatorskimi represalijami, pa so pri tem 
gladko zamižali, ker jim je šlo to povsem v račun, kajti prav to je 
dajalo mnogim slabičem v težkih dneh, ko smo jih preživljali, priliko 
za množične dezertacije. Nemci so jim šli seveda v vsakem oziru 
na roko, saj smo mi na ta način izgubili več kot 70 % teh ljudi, 
ki so potem povzročili številne provale in nas močno diskreditirali 
pred ljudmi. Treba je seveda upoštevati mnoge težke okoliščine, ki 
so privedle do tega, danes pa so nasprotno čisto drugi momenti. 

5 Mirko Kmet. 
6 Stane Kersnik. 
' Anton Nartnik, sekretar OKKPS Kranj. 
8 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 210, stran 282. 

167 



Dejstvo pa je, da smo s tem Nemce povsem presenetili, kajti na od
ločitev ljudi so oni skušali vplivati z odkritimi grožnjami. Takega 
načina se torej nismo poslužili v posameznih primerih, temveč edi-
nole pri vsaj prilično časbvnoi enotno izvajani mobilizaciji." 

3. Ce bi ostala ta mobilizacija povsem lokalna, kot se je po
zneje tudi izkazalo, bi mogli Nemci nedvomno ponoviti najhujši 
teror nad svojci mobilizirancev, kot so to delali pred nedavnim na 
Štajerskem, kar bi moglo imeti za posledice močan upad morale pri 
prebivalstvu. Seveda tudi sedaj na teror z gotovostjo računamo, le 
da ga bodo morali razliti nad vso Gorenjsko, iz česar pa upam, ne 
bo mogel niti on niti bela garda izbiti taktičnih uspehov. Če se nam 
posreči, da bomo takoj dvignili aktivnost naših pojačanih edinic 
do res učinkovite udarnosti in če bo uspešna propaganda naše te
renske organizacije OP šla; vzporedno s tem, bomo nedvomno ljud
ski strah pred terorjem pretvorili v odkrit odpor proti okupatorju 
in mu tako onemogočili nadaljnjo mobilizacijo, našo pa pospešili 
brez ozira na to, [kaj bo] on delal. 

Poleg tega je bila tudi edinica, ki je imela nalogo mobilizirati 
v takem moralnem položaju, ki je bil vse prej kot primeren za 
sprejem novincev. 

Vsa ta dejstva smo torej smatrali za odločilna, da smo tako 
ukrenili. Pri informacijah, ki smo jih torej v tem trenutku imeli, 
je bil to po mojem mnenju edino primeren postopek. S tem sta 
se v celoti strinjala tudi s. Silvo Moščan in s. Kosta Dobrave,9 ki 
sta dan kasneje prispela v naš stan. S tem se sicer niso strinjali 
nekateri drugi, ki so za dan kasneje pripravljali mobilizacijo tudi 
v Poljanski dolini, ki pa se potem ni odložila radi naše odpovedi 
Selški dolini ainpak radi meni neznanih tehničnih ovir, o katerih 
vam bo gotovo poročal PK. Pripominjam pa, da prav iz istih vzrokov 
mobilizacija v Poljanski dolini in pa na pretežnem delu kranjskega 
OK-ja še sedaj precej zaostaja za onimi predeli, kjer smo imeli 
možnost direktno vplivati na potek dogodkov. 

S tem bi jaz v glavnem končal in upam, da ste si po vsem tem 
lahko ustvarili precej jasno sliko. Resničnost teh mojih trditev 
lahko v celoti potrdi PK in vsi člani odr[ednega] štaba. Razumljivo 
je, da se mnenje le teh v kolikor tedaj niso bih prisotni pcx razči-
ščenju situacije bistveno izpremenilo, razen tistega, ki ostaja pri 
principu. Pišem pa vam o tem v glavnem radi tega, če vam je morda 
s. Silvo poročal o tem nekoliko drugače, kar bi bilo razumljivo kaj 
čudno, ko je bil vendar prvotno o tem poučen ravno toliko kot jaz 
ter je naš postopek v celoti potrdil. Ker bi želel o tem vedeti vaše 
mnenje bi prosil, da mi čimpreje pošljete vaš odgovor. Če se vam 
bo zdelo potrebno, vam bom poslal še morebitne podrobnosti, da se 
stvar dodobra razčisti. 

9 Stane Bizjak. 
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Ker imam sila malo časa ter se nocoj že vračam na sever, ne 
morem pisati tudi Gl. poveljstvu, zato prosim, da ga vi o tem točno 
informirate. Kakor hitro bom imel priložnost, bom tudi tja poslal 
daljše poročilo o tukajšnjem položaju in še zlasti o uspehih naše 
mobilizacije, o čemer sedaj še nimam točnega pregleda. 

V nadaljnjem vam bom v kratkem poročal o poteku mobili
zacije in z nastalim položajem, kolikor jih sploh poznamo. Ker 
prav nocoj prispeta sem s. Lenart1 0 in Vitez vam bo PK poslal toč-
nejša poročila, ker bom jaz odšel že pred njima. 

Mobilizacijo smo začeli izvajati precej enotno po vsem Gorenj
skem od 7. januarja dalje. Povod ža to je bila govorica, da prip
ravljajo Nemci mobilizacijo dveh že potrjenih letnikov in sicer 1923 
in 1924. To smo izrabili za naše takojšne ukrepe. Kolikor se je stvar 
res organizirano izvajala, je v glavnem zaviselo od naše terenske 
organizacije OF. Partizanske edinice so bile povsod na razpolago, 
razen na področju Tržiča in Kokre, pa tudi tjakaj so verjetno že 
prispeli na naše povelje. Koliko ljudi se [bo] dobilo, nam sedaj še 
ni znano, dejstvo pa je, da se bodo sedaj pojavili pri nas mnogi važni 
problemi, na katere bomo morali biti mi, kot poveljstvo sila pozorni. 

S tovariškim pozdravom11 

St. 54 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 14. JA
NUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENlSTVU 

IO OF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 
14. januarja 1943 
Na položaju 

I. Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte slovenskega naroda 
II. Poverjeništvu izvršnega odbora OF za Notranjsko 

Pošiljamo Vam poročilo o stanju situacije v okrožju: 
1.) Ljudsko razpoloženje: V vseh rajonih okrožja je razpolože

nje ljudstva dobro, morala vkljub.temu, da Italijani napravljajo 

w Jože Sluga. 
11 Podpisa ni. Na prvi strani v levem zgornjem kotu, je z rdečim 

svinčnikom naknadno napisano: Vinko Hafner. Tudi Iz vsebine je raz
vidno, da je poročilo pisal Vinko Hafner. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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pohode iz svojih postojank po vaseh, je prav dobra. Posebno ie 
vplivalo na mase, ker so moški, kateri so se vrnili iz italijanske 
internacije orisali trpljenje naših ljudi v internaciji tako da se ie 
sovražno razpoloženje proti Italijanom pojačalo. Tudi v mestu Ko
čevju, čeprav je tam precej razvita propaganda bele garde, je raz
položenje naroda za nas in morala dobra. 

2.) Organizacija OF in njene postojanke: V rajonih Mozelj in 
banja Loka ni spremembe. Odbori delajo v redu. Vsi odbori so 
tesno povezani z narodom. 

^ V r ^ 0 n U K o č e v s k a r e k a smo organizirali dva nova terenska 
odbora OF ter bo tudi ta rajon kmalu popolnoma organiziran. 

V rajonu Stari trg ob Kolpi bomo *• kratkem organizirali še 
en terenski odbor OF za vasi ob Kolpi: Dol, Prelesje in Sadjevci, 
ker se tudi v teh vaseh razpoloženje ljudstva menja v našo korist, 
a v teh vaseh smo do sedaj imeli samo zaupnike. 

V rajonu Koprivnik nismo še uspeli organizirati nov rajonski 
odbor, ker se nismo dobili zvezo s terenskim odborom na Hribu 
kateri se je umaknil pred italijanskim napadom na teritorij belo-

Hitatsko6 3 0kT0Žia' a ^ d e l n a r 0 d a i e P 0 b e g n i l P r e k o K o l P e n a 

Ker [je] rajonski odbor OF Koprivnik, pri katerem je bila ku
rirska postaja za Stari log, ves pobit od Italijanov, zato še nismo 
mogli vzpostaviti zvezo z rajonom Stari log. Imamo nepotrjene 
vesti da je moral rajonski odbor OF Stari log pobegniti, ker se 
je v Starem logu naselila posadka bele garde. Naša patrulja katera 
je odpos ana, da dobi zvezo s Starim logom, se še ni vrnila. O tem 
bomo naknadno poročali. 

3.) Bela garda In njene postojanke: Od zadnjega poročila ni 
nobenih izprememb glede organiziranja bege v našem okrožju Do 
sedaj m opažena nobena agitacija bege v okrožju. Tudi v mestu 
Kočevju ne kažejo belogardisti nobenega napredka. Po poročilu iz 
Kočevja ni bega dobila nobeno pojačenje v Kočevju ter se da skle
pati, da jim stvar ni uspela. V belokranjskem okrožju tik na meji 
našega okrožja so 8. t. m. belogardisti napadli civilni logor v vasi 
Mavrlen ter so zajeli tudi 3 člane okrožnega pododbora za Črnomelj 
med njimi političnega sekretarja pododbora tov. Bregarja, katerega 
so odpeljali v Črnomelj, ga tam mučili in dne 10. t. m. ustrelili. 

4.) Odnosi med partizani in civilnim prebivalstvom: normalni 
in korektni. Narod ima popolno zaupanje v naše partizane. 

5.) Odnosi med četami in terenskimi delavci: normalni. 

6.) Odnosi med skupinami OF in njihovimi aktivisti: ni nobe
nega nesoglasja. 

7.) Agitacijsko delo za OF: Od zadnjega poročila so odbori OF 
razvili močno agitacijo v korist Antifašističkog sveta ter so v tem 
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cilju održani mitingi in.politični sestanki po.vseh vaseh in logorjih; 
o tem smo Vam posebej poročali. Nimamo še poročila iz rajonov 
Stari trg in Banja Loka. Agitacija je zelo težka glede na to, da 
italijanske posadke sedaj večkrat napravijo pohode po vaseh in 
tudi v gozdove. 

8.) Organizacijsko delo za OF: je omenjeno pod točko 2.) z 
dodatkom, da sedaj nimamo zveze s Koprivnikom in Starim logom, 
ali smo naredili korake, da čimprej dobimo zvezo. 

9.) Način agitacije in borbe proti beli gardi: Ker v okrožju ne 
obstaja bela garda, niti ni opažena agitacija v korist beli gardi, se 
naše delo proti beli gardi omejuje na stalno propagando med ljud
mi proti beli gardi, katero jim prikazujemo kot izdajalsko skupino 
ljudi ki delajo v korist Italijanov proti svojemu lastnemu narodu. 
Ker je občinski tajnik v rajonu Banja Loka razmnoževal nam sov
ražno literaturo, smo ga opomnili ter je sedaj prenehal deliti to 
literaturo. 

V mestu Kočevju, kjer je bila agitacija bele garde pred enim 
mesecem najhujša, je po poročilu rajonskega odbora OF akcija 
belogardistov sedaj onemogočena. V Kočevje smo vtihotapili veliko 
množino naše literature in propagandnega materiala ter smo pre
prečili nadaljnji razvitek bele garde. 

10.) Način in metoda belogardistične agitacije: V okrožju belo-
gardistični agentje niso javno agitirali ter nam niso poznane metode 
belogardistične agitacije. Od zadnjega poročila v okrožju niso za
paženi letaki bega niti kak drug material. V Kočevju belogardisti 
ne pretepajo več ljudi. 

11) Sredinski elementi: Jih nimamo razen v rajonu Stari trg, 
kjer so vsi ti pristaši bivše klerikalne stranke. V tem rajonu smo 
precej teh omahljivcev pridobili na našo stran ter se V tem rajonu 
še napnej dela na pridobivanju teh elementov. 

12.) Ravnanje in razpoloženje duhovščine: Nima bistvenih spre
memb od zadnjega poročila. Dekan Flajnik v Kočevju je postal 
nekako bolj rezerviran v svojih zvezah z bego. Ne nastopa več 
javno proti nam. Za Staro cerkev in Borovec, OsUnico ter Polom 
še nimamo podatkov. . 

Župnik Kraker iz Kočevske reke se je odselil v Kočevje baje 
vsled- strahu pred Osvobodilno fronto. Po rodu je Kočevar — Nemec 
ter je bil vedno proti nam. 

13.) Podatki o terorju okupatorjev in belogardistov: Od zad
njega poročila nimamo posebnih podatkov o tem. Dne 12. t. m. so 
Italijani iz Morave izvršili pohod čez Skril j v Muhovas in Turkove 
drage v smeri logorja Ferdreng. Pri povratku so v Muhavasi od
vedli 18 letno dekle Frančiško Henigman. Vodili so jo Skrilja, 
kjer jo je italijanski komandant kolonelo zaslišal, da pove, kje so 
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partizani. K e r dekle ni hotelo povedati, jo je itali janski kolonelo 
dvakrat udari l t e r ji pretil, da jo bo dal ustreliti, ako n e pove za 
part izane. Toda kl jub temu n i hotela ničesar povedati 

Po poročilu iz Kočevja je ponehala bela garda s teror jem nad 
nasinu ljudmi. 

T o p o r o č i l o nismo pravočasno poslali zato, k e r nismo pravoča
sno dobili poročila od rajonskih odborov OF. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Zalar2 

Člani Okrožnega odbora O F : 
i . 
2 

St. 55 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO 
MESTO FRANCA CERNETA DNE 14. JANUARJA 1943 CEN
TRALNEMU KOMITEJU KPS O KADROVSKIH SPREMEMBAH 

IN POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Poročilo št. 4 N a terenu, dne 14.1. 1943 

Centralnemu komiteju KP Slovenije 

Vašo pošto v zvezi s s istematičnim delom s kadri, smo prejeli 
Na današnja seji OK-ja smo prišli do zaključka, da bo za okrožnega 
kadrovika najbolje odgovarjal tov. Rok (Maks Stermecki). Sklep ie 

S P ^ P ^ ' d e
f ! ? m

D
t a k 0 ; i Z a e n e " s i c e r n a ^ r e J s ^ a n o m OK-ja, 

potem-RK-jev itd. P n ocenjevanju posameznih parti jcev m u bodo 
pomagali tisti tovariši iz OK ali iz RK, ki dotičnega parti jca n a j 
bolje poznajo. & ^ J J 

Namesto tov. Štefana,* ki odhaja v poverjeništvo.« smo določili 
tov. Vida, k a r se tudi strinja z vašim predlogom. K o t s e k r e t a r ok-

2 Alojz Zalar. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CKZKS v Ljubljani 

- Dušan Jereb. 
^ v, 3- : ? n e £ v

d e c e m b r a 1942 je bilo osnovano poverjeništvo IOOF za 
Dolenjsko Dušan Jereb pa imenovan za sekretarja. 'ukinjeno je bilo 

v 3 L l u P S t a f a s 9 c 4 3 4 S f " ^ S e j e I O O F 2 3 - S e p t e m ^ V a r ^ I z S 1 . 0 

4 Ing. Jože Levstik. 
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rfožnega] odbora OF, bo prišel tov. Vid tudi v OK, kjer bo odgo
varjal za delo OF. 

Odhod tov. Štefana od n&s pomeni za naše okrožje veliko iz
gubo, ker so do sedaj odšli od nas v vojsko) najboljši aktivisti, kot 
so tov. Rudi,6 Zoran,6 Franci,7 Cort,8 Taras9 in drugi. 

Kot smo že poročali, je v ofenzivi padlo več partijcev in ravno 
pri zadnji hajki t. j . pred tremi tedni je bela garda ubila enega 
dobrega partijca10 iz St. Peterskega rajona. Sedaj smo v težavnem 
položaju, ker obstaja naš kader večinoma iz mladih partijcev, kateri 
še niso sposobni, da bi jim poverili odgovornejše naloge. Med temi 
je precej tovarišic, ki pa še niso dorasle vsem nalogam, katere 
se nujno postavljajo pred njih radi pomanjkanja moških tov[arišev]. 

Pred letom je bil iz Partije izključen tov. Sali Franc, čevljar, 
ker po nenadnem napadu na Žužemberk ni znal kot četni komisar 
preprečiti, da bi se četa ne razbila. Sedaj se nahaja v patrulji, ki 
drži zveze z Novim mestom in precej pomaga pri delu na terenu. 
Je zelo aktiven in požrtvovalen in nam kot domačin pri političnem 
delu na terenu mnogo koristi. Z ozirom na to, da se je zelo popra
vil ter da si želi priti v Partijo, predlaga naš OK, da bi CK odobril, 
da se ponovno sprejme. Isto smo v poročilu št. 211 predlagali za tov. 
Prežlja Srečota, pa nismo od vas prejeli še nobenega odgovora. 

Za kmečko konferenco še vedno nismo, dobili nobenega progra
ma, tako da nismo mogli vršiti predkonference. Ta program nujno 
rabimo in smo vam že dvakrat pisali zanj. Iz Roške čete'so baje 
delegati že odšli za kmečko konferenco, mi pa nismo bili nič obve
ščeni. Delegate imamo že določene, treba je samo pravočasno obve
stiti, da krenemo na pot. 

Letaka »Zavedenim«12 in »Poziv«13 smo s precejšnjo zamudo 
sprejeli in razmnožili. Sedaj imamo precej nove študijske literature 
in sic[er] Stalin-Stranka, Stalin-Diktatura proletarijata, oboje iz 
»Vprašanja leniriizma«14 in »O slovenskih mejah«.15 

Morala prebivalstva se je zelo dvignila, v prvi vrsti radi ugod
nega mednarodnega položaja in radi uspelih akcij naših brigad. 
Kadar pa se brigade umaknejo, se teren vedno poslabša, ker delajo 
okupatorji in bela garda svoje hajke neovirano. Terenska četa, koli-

5 Viktor Avbelj. 
• 'Zoran Dobrave. 
7 Franci Kocjančič. 
8 Franc Pirkovič. 
9 Nace Majcen. 

10 Tone Gregorčič. 
11 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
12 Glej Jesen 1942, dok. št. 124, ^stran 327. 
13 Glej Jesen 1942, dok. št. 125, stran 330. 
w Glej dok. št. 61, opomba 2. 
is Misli brošuro Pavla Vilharja — (Lovra Kuharja) O slovenskih 

mejah; izšla je leta 1943. 
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kor se sploh nahaja na kakšnem terenu, je popolnoma nesposobna, 
da bi to preprečila. Okupator in bela garda p a terorizirajo prebival
stvo in morala takoj vedno pade. Terenske čete so zelo slabotne in 
p r a v za prav samo životarijo. 

Naša protifašistična ženska zveza je dobila pred nekaj dnevi po
vabili od AFZ za Hrvaško. Od nas bo šla tja delegacija 1 6 t reh to-
varišic in sicer tov. Mara iz OK, ena part izanka iz Gubčeve brigade 
in še ena tovarišica. 

Za OK K P S Novo mesto: 

Klement 1 7 

St. 56 

PISMO POVEKJENISTVA CK KPS ZA NOTRANJSKO DNE 15. 
JANUARJA CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O KADROVSKIH 

IN ORGANIZACIJSKIH VPRAŠANJIH1 

Poverjeništvo CK K P S za Notranjsko 
Položaj, dne 15. 1. 1943 

Centra lnemu komiteju K P S 
na položaju 

v Vaše pismo z dne 6. 1. 1943 prejeli. 2 Djuro 3 se do danes še ni 
javil. 3. 1. 1943 sem prevzel mesto politkoma. 4 8. 1. 1943 je bil s pr i
hodom tov. N a n d e t a 5 izpolnjen naš štab in začeli smo z delom. Za
stavili smo si cilj razširiti in okrepiti našo Part i jo in preko nje od
stranit i vse slabe s t rani naših part izanskih čet, tako v vojaškem 
kot političnem oziru. Z delom v UBLŠ smo s tov. K r t o m 6 dobro pr i
jeli in že se kažejo p r v i sledovi. Isto je v NO. 7 Škoda bo i v vojaš-

1 6 V delegaciji naj bi bile Mara Rupena, Ljudmila Saje-Maruša in 
Dana Mišigoj. Delegacija zaradi sovražnikove ofenzive in snega na 
Hrvatsko ni odšla. 

1 7 Franc Čeme. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej dok. št. 22. 
3 Stane Kavčič. 
4 Franc Popit je postal politični komisar II. operativne zone (no

tranjske). 
5 Ivan Kavčič, ki je postal komandant II. operativne zone (notranj

ske). 
6 Stane Dobovičnik. 
7 Misli notranjski odred. 
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k e m i vzgojnem oziru, ker sta dva batal jona UBTT dodeljena I. do
lenjski operativni zoni. I. bat. pa mora nazaj na Pugled. J a s n o je 
torej tudi, da n e moremo vršiti tak ih akcij, kot I. opferativna] zona, 
ker imamo na razpolago, če n e upoštevamo zaščito bolnice, komaj 
eno brigado. Zato prosimo, dosezite pri Glavnem poveljstvu, naj 
n a m da n a razpolago vso UBTT. 

K a r se tiče koordinacije parti jskega dela v zoni, pa čutimo po
trebo, morda, po nekem skupnem part i j skem forumu za vso par t i j 
sko organizacijo v zoni, ker bi se n a ta način moglo kontrol i rat i or
ganizacijo Part i je v part izanih in j i po svojih močeh pomagati . J a s 
no n a m še ni, k a m spada celica štaba zone in ali jo poleg članov 
štaba sestavljajo tudi kurir j i — člani Part i je . Pros imo CK tozadev^ 
n i h nasvetov. 

Zelo pr ik ladno bi bilo tudi, če bi del Grosupeljskega okrožja 
kolikor se nahaja na sektorju II. op[erativne] zone spadal pod P o -
verjeništvo, tako CK K P S kot I O O F za Notranjsko. 

Glede izpopolnitve Poverjeništva IOOF za Notranjsko nismo 
prejeli še nobenega sporočila. Izpopolnite čim preje ! 

Cerkniškemu OK K P S smo sporočili, da j e tov. L a d o 8 z odobrit
vijo CK K P S kot dosedanji član tega komiteja, razrešen svoje funk
cije radi neaktivnosti in nepopravl j ivih sektaških napak. Mesto nje
ga pa je imenovan tov. Krištof,9 do sedaj kandidat omenjenega 
komiteja. 

Pr i lagamo tov. k o m a n d a n t a zone, tov. Anjute, 1 0 tov. Jok la 1 1 

kadrovske liste. 
S tov. z juga 1 2 so odnosi najboljši. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Za Poverjeništvo CK K P S : 
Popit Franc 

P. S. Ce še CK K P S zdi pot rebno naj postavi čimpreje kadro-
vika v poverjeništvo CK K P S za Notranjsko. 

Ko bo štab II. op[erativne] zone izvršil v noči 16.—17. januar ja 
akcijo na belogardistično in itali jansko posadko v Robu, z namenom, 
da jo l ikvidira in pr ičaka v zasedah' morebi tno sovražnikovo inter
vencijo, bo poslal Glavnemu poveljstvu natančno poročilo, k i bo od 
sedaj napre j rednejša. 

J O K L 

8 Franc Plos. 
9 Jože Koščak. 

1 0 Milica Gabrovec. 
1 1 Franc Popit. 
1 2 Misli na tovariše, ki so po nalogu vrhovnega štaba NOV in PO 

Jugoslavije prišli v Slovenijo in bili dodeljeni posameznim vojaškim 
enotam. 
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St. 57 

POROČILO ZAČASNEGA SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KO
MITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 15. JA
NUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O MOBILIZA
CIJI ZA PARTIZANE IN BELOGARDISTlCNI KURIRSKI 

ZVEZI1 

Pokraj inski komite K P S 
za Gorenjsko 

Položaj 15. I. 1943 

Centra lnemu komiteju, tov. Krištofu !* 

Z mobilizacijo počasi napredujemo, v nekater ih kraj ih je odhod 
v part izane bolj šibek, še zmerom se bojijo, da bodo izseljeni. Vendar 
pa je opaziti, da tudi to n e bo dosti zadrževalo, ker ljudje so začeli 
gledati vso s tvar precej drugače. Tako so se v zadnjih dneh odzvali 
našemu pozivu celo v mestu Kranju, kjer n a m dosedaj ni uspelo 
mobilizirati. V Selški dolini so prišli part izani in obkolili vse Želez
nike, pobral i moške in j ih odpeljali s seboj, pr i t e m s o tudi ustrelil i 
enega policaja, drugi so se poskrili, zažgali so še eii most, tako je 
zdaj dolina čisto odrezana, uničena sta zdaj dva mosta, ki sta vezala 
Škof j o Loko z dolino. Z orožjem je tako v Selški dolini da se kar 
čudimo. [Do] zdaj je po večini vse oboroženo prišlo s puškami, pr i
nesli so tudi [en pujškomitraljez, kakor smo danes zvedeli pa celo 
2 težka mi[tra]ljeza. T a batal jon ima zdaj ca. 260 part izanov in bo 
v k r a t k e m času dosegel število 300 mož. 

^ V Skofji Loki je zbežalo iz kasarne 8 vojakov, v Kranju 15, 
večina od tega je v part izanih, nekaj pa so j ih polo vili. Dobili pa 
bomo tudi 5 fantov & Koroškega, ki so tudi pobegnili iz kasarne. 
Obleke civilne so že odnesene tja gor zanje, to pa m f ni znano ali 
so Gorenjci ali Korošci. Pretek l i teden smo imeli v tej dolini zopet 
hajko, ca. 20 kamionov policije je bilo pr i nas, 5—10 pa v Lučah — 
Sent Jošt. Tudi mi smo bili izdani, nekdo je zasledoval kurir ja kje 
in k a m hodi, javil je gestapu v Škofji Loki. Obveščevalna pa je bila 
še pravočasno obveščena od policije in smo še dovolj zgodaj zvedeli. 
Rešili smo vse stvari, hišo pa dobro zadelali, zdaj jo niso dobili, 
vendar pa notr i ne gremo, smo še k a r pod smreko v gozdu. 

Naši obveščevalci so odkrili, da ima belogardistična svoj at tu 
skozi našo dolino kur irsko zvezo. Ta pr i teka iz Polhovega Gradca od 
nekega kaplana, Sent Jošt nekam proti Lučam, Poljane čez Martinji 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani 
2 Edvard Kardelj. 
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v r h v Selsko dolino, potem v Kranj in Gorenjsko. Za t r i belogardi-
stične kurir je že vemo, ostalo se še zasleduje, bo pa to p r a v hitro 
l ikvidirano; da smo to zasledili se imamo zahvaliti n e k e m u zelo 
uglednemu katoličanu v naši dolini, ki so ga že večkrat snubili za 
ta črni posel, pa j im je odklonil. 

S m r t fašizmu — svoboda narodu! 
Mati ja 3 

St. 58 

POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA ŠTAJERSKO DUŠANA KRAIGHERJA DNE 15. JANUARJA 
1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLITIČNEM IN VO

JAŠKEM POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM1 

15. I. 1943 
Centra lnemu komiteju K P S 

Ko še ni bilo odposlano moje pismo od 10. I. 43,2 sem prejel 
vaše pismo od 28. XII. 1942.3 Kl jub temu pošiljam pismo od 10. I. 43 
in dodajam v odgovor na Vaše pismo, sledeče: 

K 1. a) Popolnoma se str injam z ugotovitvami o uspehih in ne
uspehih političnega in vojaškega dela Part i je n a Št]tijerskem. 

b) Iz pisma od 10. I. 43 lahko razločite, da se položaj pr i nas 
res naglo menja. Mobilizacija rekrutov v part izane razmeroma dob
ro uspeva. Značilen je primer, ko je m a t i jokala, zakaj po njenega 
sina nismo prišli. Seveda pa je več primerov, ko m a t e r e strašno 
brani jo sinovom v part izane. Nemci si skušajo na razne načine zasi-
gurat i mobilizacijo v nemško armado. Prepreči l i jo bomo le, če 
bomo uspeli prepričati ljudi, da mora v part izane vsakdo, ki je spo
soben za vojsko, ker nihče ne ve ne u r e ne dneva, kdaj ga bodo za
grabil i Nemci in vtaknil i v vojaško suknjo in — seveda — ker je 
to slovenska narodna dolžnost. Vprašanje je, kako bodo vplivale na 
ljudi nove grožnje Nemcev, da bodo preselili in klicali na odgo
vornost svojce partizanov, ki ne bodo dokazali, da so j ih part izani 
vzeli s silo. Po najnovejših vesteh so Nemci že začeli z aretaci jami 

3 Maks Krmelj. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je poškodo

van. 
2 Glej dok. št. 40. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 204, stran 263. 
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svojcev onih, ki smo j ih m i mobilizirali in sicer v liti jskem okrož
ju. Trdovratno se širi vest, da je gestapu vzeta pravica osumljence 
ali talce streljati. Obsodba na smrt, da je pr idržana le sodiščem. 
Res je, da po Vseh svetih nismo slišali o streljanju talcev niti na 
Gorenjskem niti na Štajerskem (pač p a še v oktobru). 

c) Iz Celja smo dobili informacije. Organizacije t a m ni. Tone 
Grčar je res padel, ko so ga obkolili v hiši Marice Rodetove. 4 Tja 
je prišel na zdravljenje in s t em zagrešil napako, kajti hiša je bila 
zelo kompromit i rana. Zaprl i so Marico, ki jo zelo pretepajo in nje
ni dve hčerki t e r mater . Med l judmi — zlasti delavci — ki so še v 
Celju in kater ih simpatije so na naši strani, je Skala 5 lahko naštel 
še kakih 15 svojih znancev. Simpati je ljudi so splošno n a naši stra
ni, demoralizacija pr i Nemcih in nemčurj ih napreduje. Seveda pa 
razsaja tam teorija »zloma« in maščevanje nad Nemci in izdajalci 
ob »zlomu«. Nikogar razen Skale ni, ki bi lahko na novo dvignil 
O F in parti jo v Celju. To bomo moral i upoštevati,, ko bomo delali 
načr t za naše nadaljnje delo. 

č) Stab zone vam med drugim pošilja tudi sliko n a Dobrovljah 
ujetih partizanov. Ko so te part izane razkazovali po Celju, so zra
ven njih kot ujetnika razkazovali tudi Čeč T.,6 ki ga pa ni na sliki. 
On je bil tisti, ki je demonstr ira l za SZ, Stalina, Svobodno Slovenijo 
itd. Izgleda, da še vedno živi. — Zvedel sem, tudi, d a še vedno živi 
Dolinšek,6^ ki se je p r a v tako herojsko držal. 

d) K položaju na Koroškem: Iz letaka IO Koroškim Slovencem 7 

razvidim, da so t a m po vaših informacijah neke part izanske edini-
ce. Kolikor mi vemo, to ni točno. Prvič o part izanih ali »zelenem 
kadru« ničesar n e vedo Gorenjci, ki t a m delajo in s kater imi sem 
govoril. Drugič sem od Štaba Kokrškega odreda slišal, da so. padle 
vse postojanke, k i so j ih ustvari l i gorenjski part izani na Koroš
kem. 8 — Ce vi veste kaj drugega, n a m sporočite. — Storili bomo, 
k a r bo v naši moči. da se bo letak IO vendar le v k r a t k e m času raz
širjal po Koroškem. Ze po dosedanjih informacijah obstoji možnost, 
da bi se na Koroškem zadrževali in delali nekater i naši aktivisti. 
Zal j ih n imamo na razpolago. Kolikor je morda Pavle 9 prodr l iz 
bivše jugoslovanske Koroške na ono s t ran na Koroškem, mi n i zna-

4 Glej dok. št. 40, opomba 26. 
5 Peter Stante. 
6 Tončka Čeč. 
"a Tone Dolinšek, sekretar pokrajinskega komiteja KPS za Gorenj

sko, ujet marca 1942, zaprt v Begunjah, marca 1943 odpeljan v.koncen
tracijsko taborišče Mauthausen. 

7 Glej dok. št. 7, opomba 4. 
8 Novembra 1942 je bilo poslanih iz savinjskega bataljona 11 borcev 

na področje Koroške z nalogo, da organizirajo upor. Kmalu je bila usta
novljena vzhodnokoroška četa, katere komandir je bil Lojze Vresk-Lojz, 
politični komisar pa Milan Mrzel-Mile. (Olga Kastelic — ustni vir.) 

8 Ing. Pavle Zaucer-Matjaž. 
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no. — P r a v nič ne dvomim, da bi lahko v k r a t k e m času n a Koroš
k e m uspeli v taki mer i kot smo uspeli n a Pr imorskem in da bi ra
zen tega ustvaril i celo lahko k a k o internacionalno armado (Poljaki, 
Rusi, Angleži itd.). Le za orožje n e vem, kje bi se dobilo. Razpada 
vojske t a m ni bilo, p r i sovražniku ga p a tudi ni mnogo. 

Sporočite n a m prosimo, vaše sklepe glede Koroške. Ali bi se 
dobili kaki kadri? K e r spada sedaj Kamnišk i batal jon k n a m in k e r 
na področju Kokrškega odreda višje n a Gorenjskem m e n d a t r e n u t 
no ni partizanov, s m a t r a m o za svojo dolžnost, da se več ukvar jamo 
tudi s Koroško. Pošlj ite n a m še letakov »Koroškim Slovencem«. 

e) K položaju v Avstriji in Nemčiji. P o zanesljivih informaci
jah se je npr . na Dunaju nezadovoljstvo stopnjevalo do odkritega 
godrnjanja. Cez H i t l e r j a . . . 9 a javno zabavlja npr . t u d i nasproti 
tujcu v gosti lnah . . .9l> mnogo godrnjanja in norčevanja . . , 9 c 

K 2) K dodelitvi Kamniškega batal jona IV. zoni pripominja
mo, da r a z u m e m o stvar tako, da se tudi kamniško okrožja podredi 
P K za Štajersko, čeprav to ni nikjer izrecno rečeno. To je nujno 
potrebno, ker je pač delo na1 t e r e n u in v vojski v naših (in vaših) 
r a z m e r a h neločljivo povezano. Upamo, da pr i kamniškem OK ne bo 
kakega odpora proti temu. Glede odprave odredov pr ihajamo tu do 
sklepa, da je področje K a m n i k — Savinjska dolina, Revirji taka 
sklenjena operat ivna celota, da potrebuje neko skupno komando. 
K e r je pohorsko področje in kozjansko področje tako zelo oddaljeno 
od tega področja, d a bi š tab zone, k a d a r bi se nahajal n a teh dveh 
področjih ne mogel povezovati operacij Kamniškega, Savinjskega 
in Moravškega bataljona, smo G Š predlagali, da imenuje tudi od
redili štab za te batal jone. K o se bodo batal joni razvili v brigade, 
se bo pač našla druga rešitev. 

K 3) V pismu, od 10. I. predlagam med drugim tudi pomoč v 
l judeh za našo vojsko. Uvidevam težave, k i bi bile zvezane s tem. 
Uspeh bi bil le, če bi prišla sem kaka večja edinica, vsaj brigada, 
s 500 možmi. Najbrže bi pohod take br igade lahko precej n a debelo 
mobiliziral Štajerce za part izane. Brigada bi morala biti ena bolj
ših, udarnejš ih. S kakim batal jonom p a n a m ne bi bilo veliko ali 
nič pomagano. Pač pa smatramo, da bi n a m pristojala pomoč v 
orožju. Iz litijskega področja je šlo ogromno orožja (težkih in p u -
škomitraljezov, pušk, munici je za puške, ročnih bomb) n a Dolenj
sko. N a tem področju je še sedaj nekaj orožja. Mislimo, da bi moral i 
nekaj orožja, k i je šlo n a Dolenjsko, vrni t i in d a pod nobenim pogo
jem ne sme dolenjska edinica, ki bi operirala na liti jskem sektorju, 
odnesti t am na te renu dobljenega orožja s seboj n a Dolenjsko. Ce 

'a Poškodovano besedilo, manjka približno 18 črk. 
9 b Poškodovano besedilo, manjka približno 18 črk. 
9 c Poškodovano besedilo. Manjka cela vrstica. 
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dobimo nazaj nekaj orožja, nam ne bo treba pošiljati neoboroženih 
ljudi na Dolenjsko, kakor to predlagate pod točko 12 b). Glede na 
pomanjkanje partizanov na Štajerskem, ki je večje področje kot vsa 
Ljubljanska provinca, smatramo,, da bi bila težka napaka pošiljati 
ljudi tja. Ce je tam orožje zanje, ga lahko dobimo tudi od tam sem 
zanje. — Baje je šlo precej rekrutov iz Zaloga v partizane na ono 
stran. Dobro bi bilo, da jih — oborožene — pošljete nazaj, kajti oni 
se prav dobro spoznajo na tukajšnje razmere. Pripominjamo, da že 
pri sedanjem prilivu v partizane primanjkuje orožja (puške, muni
cija, puškomitraljezi) precej. Pošiljanje neoboroženih novincev čez 
mejo bi v tem snegu bilo zelo težko izvedljivo. 

K 4) Partizani na Štajerskem so v glavnem premagali strah 
pred zimo tako, da se ni več bati množičnih dezertacij na Dolenj
sko, razen v primeru kakih razbitij. Ta subjektivni moment: strah 
partizanov pred zimo na Štajerskem, pa je bil glavni razlog za 
oktobrske predloge in opozorila grupnega štaba. Zdaj tu nihče več 
ne misli na umik s Štajerske. 

K 5) Glede namestnika politkoma zone smo s Stanetom10 in 
Skalo prišli doi sklepa, da naj ostane po vaši odredbi. Z Andrejem11 

še ni zveze. Ker je padel Tone Grčar, je po vsej verjetnosti tudi 
padla preko njega najavljena zveza z Andrejem. — Pavle doslej ni 
imel opravka s partizani na Štajerskem, ker dela na področju, kjer 
jih ni. Računamo z njim kot neposrednim organizatorjem partizanov 
na Koroškem. 

K 6) Trudili se bomo, da se kljub silnemu pomanjkanju kadrov 
izvede ta direktiva glede nam. politikomov oz. part, sekretarjev in 
glede tehnike. V bataljonih bi zaradi težke prtljage imeli lahko le 
šapirografe. Ce morete, nam pošljite šapirografskih kož in šapiro-
grafskih tint ter kemičnega papirja. Kamničani so npr. svoj ciklo
stil v zadnjih borbah izgubili, ker je bila vsa stvar pretežka. 

K 7) Glede legalnih imen bodo težave le pri onih, ki imajo 
družine na Štajerskem in zanje Nemci še ne vedo. Stane in Skala 
kot vidite — se že podpisujeta s polnimi imeni. Ker sta popularna 
tudi pod imenoma Stane in Skala, bosta pripisovala legalnemu ime
nu tudi ti dve imeni. 

K 8) Iz Vojkovega pisma12 razvidite, da je daleč nekje v Slo
venskih goricah. Pri Pohorskem bataljonu najbrž čaka njegovo 
drugo poročilo. Upam, da se je v domačih krajih dobro usidral, se
veda, če je bil dovolj previden. Potovanje iz Slov. goric v Ljub. 
provinco bi bilo zanj pač težak štrapac v tej zimi. — Sporočil mu 
bom vaš pogojni poziv na vaš teren. 

10 Franc Rozman. 
11 Sergej Kraigher. 
12 Ivan Nemec. Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 58, stran 42. 
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•K 10) Naša tehnična .. . 1 2 a minimalna. Imamo tehniko v litij-
sko-moravškem.. .12t> 

Brž ko se vprašanje tehnike vsaj nekoliko konsolidira in ko 
vzpostavimo vsaj zvezo med litijskim, revirskim, moravskim, kam
niškim, šaleško-mislinjskim, koroškim (Dravograd—Prevalje) in 
mariborskim okrožjem, morda tudi s savinjskim okrožjem (tamoš
nje terence išče posebna patrulja) in kozjanskim bataljonom (kamor 
je odšel Simon),13 bomo na vsak način organizirali partijski in OF 
organ za Štajersko. Prosimo pa, da nam po kanalu, ki čisto stalno 
funkcionira, pošljete čim več literature od tam. 

Še nekaj pripomb: 

Kali bege se opažajo že tudi tu. Posadka na Primskovem ali 
morda na Javorju je npr. pošiljala na gotovo javko v litijskem 
sektorju oboroženo patruljo z literaturo in navodili bege. Stvar še 
ni raziskana, raziskuje Lojzka.14 Tudi iz Zagorja se nekaj sliši o 
begi. Nemci so pred nekaj dnevi spet sprejeli belogardistične ubež
nike iz province in jih vrnili (oborožene) italijanskim oblastem. Raz
širjali so vest, da gredo partizani (Srbi) kar z noži nadnje in da 
koljejo vse, tudi starčke, žene in otroke. 

Vermanšaft je prenehala biti tista največja prilika, da se iz nje 
formira oborožena bega. Vsi starejši vermani so šli na fronto, mlaj
ših pa ne bo več mogoče preparirati kot so prejšnje, če jih bodo 
sploh še ustanavljali v prejšnji obliki. Zdaj so nevarnejši »ponare
jeni« partizani, to so oborožene tolpe Slovencev in v partizane pre
oblečenih Nemcev, ki hodijo po vaseh in hribih in vohunijo za parti
zani in tistimi, ki partizane podpirajo. 

Ker tu še ni diferenciacije, moramo biti previdni pri formiranju 
okrožnih odborov OF. Postavili jih bomo lahko na zelo široki osno
vi, toda vedno smo v nevarnosti, da postane eden ali drugi odbornik 
pozneje, ko se tudi tu pojavi bega, provokator bege v vrstah OF ali 
da nam napravi škandal. Zato, mislim, da v odborih ne smemo 
hohštaplirati s kakimi župniki ali drugimi »uglednimi« bivšimi kle
rikalci ali nacionalisti, dasi bi trenutno marsikoga lahko pridobili 
za OF (kot iskrenega pristaša — do nadaljnega seveda). To nas 
sili k previdnosti pri postavljanju terenskih, revirskih15 in okrožnih 
odborov OF. Za Pokrajinski odbor danes še ni pogojev, ker še ni
mamo zvez z glavnimi centri. 

l sa Poškodovano besedilo. Manjka približno 18 črk. 
12t> Poškodovano besedilo. Manjka verjetno vrstica in pol. 
13 Janko Sekirnik. 
14 Vera Slander. 
15 Misli rajonske odbore OF. 
16 Boris Kraigher. Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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K Janezovemu 1 8 .p i smu od 16. 12. glede mater ia la : 

Prejel i smo v spremnem pismu navedeni mater ia l . P o možnosti 
bomo letak K P J in Titov članek razmnožili. Če to n e bo mogoče, 
bomo pa preskrbeli, da se bo vsaj v batal jonih prebira l in predisku-
tiral. 

Doslej smo prejeli že precej »Ustav«, nekaj »Nacionalnih vpra
šanj«, »Kristjane« (zelo malo), »O kadrih«, »Revolucionarna vojska 
in rev. vlada«, po nekaj izvodov »Poročevalcev« (tudi t iskano »po
sebno izjavo«), »O stranki«, »Strategija in taktika«, 25 »Poslanic 
Pr imor . Slovencem«. Zadnja »Poročevalca« sta o d 17. 12. in Poseb
na izdaja (Obrisi Nove Jugoslavije), p a r letakov »Slovencem pod 
nemško okupacijo« (ki smo jih razmnožili), »Koroškim Slovencem« 
(2), »Delavsko enotnost« (par sto), veliko »Dela« 3. in 4., toda šele 
včeraj preko Gorenjske. 

Pripominjamo, da nismo dobili niti enega izvoda novembrskega 
»Dela«, ki ga omenja tov. Krištof.17 

Literatura, ki smo jo dobili, še ni priš la daleč. Za Štajersko še 
vse čaka v moravškem batal jonu. Zelo počasi se pri l ike konsoli-
dirajo, ko ustvar jamo nove zveze. Nekaj je odnesla s seboj zaščita 
k o m a n d a n t a Staneta. 

2 e večkrat sem naročil, zlasti tov. Murku, 1 8 da pošlje osnovne 
potrebščine za dokumentno tehniko, zlasti »Tintentodt« in šapiro-
grafske t inte s peresom. Pisal in naročil sem tudi za vse štajerske 
(deloma gorenjske) legitimacije in štampiljke, k i so izdelane (listi
ne le po p a r izvodov). 

Prejel sem »Kennkarte« z mojo sliko. To je zmešal Tomaž, 1 8 ki 
je pisal, naj se meni izdela legitimacija. Jaz p a sem K e n n k a r t e po
slal le kot vzorec, če bi se mogle take izdelati v Ljubljani. N a tisti 
»Kennkarti«, ki sem jo dobil, sem star 21 let, to pa j e vendar le 
pre t i rana starost zame. 

Zelo p r a v bi n a m prišle obveznice in prosimo, da n a m pošljete 
kakih 50 blokov. Doslej smo imeli le 4 bloke, ki sem j ih prinesel 
jaz, ki sem j ih slučajno: prejel od Miklavža 2 0 t ik pred odhodom sem. 

V zadnjih 14 dneh se je zelo poživilo politično delo v zasavskem 
(prej Moravškem) bataljonu, k a r je predvsem posledica tega, da so 
dobili na razpolago vsaj nekaj . . . 2 0 a [rezultjati se že kažejo v mo^ 
rali, disciplini itd. 

1 7 Edvard Kardelj. 
1 8 Franc Čuček. 
1 9 Dušan Kveder. 
2 0 Mirko Zlatnar. 
20a Poškodovano besedilo, manjka približno 10 črk. 
2 0 b Poškodovano besedilo, manjka tričetrt vrstice. 
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. . . 2 0 b [Kamničani] . . . 2 0 c poišče zveze najprej n a Kozjansko itd. 
Cim dobi zvezo z Andrejem in Štefanom, 2 1 bo organiziral sestanek 
celotnega P K in celotnega štaba zone, Če pr ide k d o od vas oz. od G Š 
— k a r bi bilo koristno — b o imel takoj stik s Skalo in m e n o j . Za 
bivališče in varnost bomo poskrbeli. 

P o najnovejših vesteh bodo Nemci v k r a t k e m zelo n a debelo 
mobilizirali na Gorenjskem in Štajerskem. Mi bomo t e m u težko1 kos, 
ker nas je malo in n imamo orožja. Uspeli bi, če bi se pojavi le pov
sod večje naše sile po vaseh. Več kot tret j ina moštva Kamniškega, 
Savinjskega in Zasavskega batal jona je brezi orožja. Razmer je med 
oboroženimi in neoboroženimi se vsak dan slabša. 

Upam, da si boste iz obeh poročil lahko napravi l i precej točno 
sliko o položaju pr i nas. Pr ipominjamo še, da smo bili p i sma od 
28. XII. silno veseli, da pomeni za nas veliko mora lno in politično 
pomoč. Priporočamo se, da bi bila vaša pisma, namenjena specialno 
nam, čim pogostejša. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

S tovariškim pozdravom 
J u g 2 

P. S. — Pošta, ki je bila novembra poslana š tabu II. g r u p e p r e 
ko I. grupe, je prišla do nas šele včeraj, 20. I . 2 3 

^c Poškodovano besedilo, manjka približno ena beseda. 
2 1 Tone Znidarič. 
2 2 Dušan Kraigher. 
2 3 Pripisal Dušan Kraigher s črnilom. Uredništvu ni uspelo ugoto

viti, katero pošto misli. 
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St. 59 

BLAGAJNIŠKO POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS JE
SENICE DNE 15. JANUARJA 1943 ZA ČAS OD 18. DECEMBRA 

1942 DO 14. JANUARJA 19431 

Okrožni komite Jesenice 

Blagajniško poročilo od 18. XII. 

Dohodki: 
Stanje blagajne 18. XH.42 

1.) Rajon Boh. Bistrica: 
Boh. Bistr. posojilo 
Gorje pr i Bledu, član[ski] 
prostfovoljni] prispev[ki] 
Bled 

2.) Rajon Jesenice: 
Jesenice posojilo' 
Jesenice davek 26 os[eb] 
Kor. Bela davek 18 os. 
Radovljica davek ? os. 
Mežaklja davek 15 os. 
Dobrava davek 53 os. 
Selo davek 28 os. 

42. do 14. I. 1943 

Dohodki: 
RM 2.133.— 

RM 
RM 

RM 

RM 
RM 
RM 
RM 
RM 
RM 
RM 
RM 

700.— 
91.— 

300.— 

20.— 
110.20 
62.— 

178.50 
147.— 
203.50 

10.— 
135.— 

15. I. 1943 

Izdatki: 

Izdatki : 
Za podpore za j a n u a r smo izdali in 

1.) Rajon Boh. Bistrica: 

Gorje pr i Bledu 7 družin 

2.) Rajon Jesenice: 
Jesenice in okol. za 11 druž. 
17 otr. 
Radovljica za 3 druž. 7 otr. 
J a v o m i k za 1 druž. — 
Dobrava izdatki za cigarete 
Mežaklja izdatki za.zdravi la 
ostanek v blagajni 

1943 
jan. 15. gotovina v blagajni 

sicer: 

RM 

RM 
RM 
RM 
RM 
RM 
RM 

335.— 

570.— 
175.— 

30.— 
8.50 

50.— 
2.921.70 

RM 4.090.20 RM 4.090.20 

RM 2.921.70 

Za OK Jesenice: 
Stanko2 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Karel Preželj -Stanko. 
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St. 60 

PISMO ČLANA POVERJENISTVA IOOF ZA LJUBLJANO ZORA
NA POLICA SREDI JANUARJA 1943 PREDSTAVNIKU SOKO
LOV V IOOF JOŽETU RUSU V DOLOMITE O DELU MED SO

KOLI1 

Dragi A n d r e j 2 

Pismo prejel. K a r se tiče spremembe zraka 3 sem pravzaprav 
s svoje strani uredi l že vse. Kot veš, sem se že dalj časa pr iprav
ljal na pot in zato tudi uredi l »nasledstvo.« Tu torej vse redno 
teče oz. bo teklo tudi po mojem odhodu, k e r je v dobr ih r o k a h in 
pravzaprav posebnega dela n imam. Kolikor je t reba navodil, na
svetov ali pisanja, se da uredi t i tudi zunaj. Malo hudo se m i zdi, 
če zunaj n i nobenega dela in bi šel mogoče samo n a letovišče. Res 
je, da t u nisem kaj posebno spravljen. P o t i k a m se s kraja n a kra j . 
Dokler m e ne dobe, bo k a r dobro. Ce gre samo radi varnosti, je 
pravzaprav odvisno od tega, v kakšnem položaju ste vi. Ce visite 
ravno tako na nitki, je že vse en vrag, kje počakam. Dokler se bo 
dalo, bom migal tu ali tam. K vam sem želel predvsem zato, da 
se mnoge stvari pogovorimo. Pismeno se n e da. So pa gotovo za 
nadaljnje delo važne. Zato prosim, da vzamete stvar tako: J a z sem 
tu uredil, sem pripravl jen na pot in pridem, ko mi sporočite. Ali 
naj pr idem ali ne, odločite po gornjih podatkih. Sicer p a sedaj še 
vedno velja, kolikor jaz vem, da ni s igurne zmožnosti. Dokler torej 
ni s igurno in n i m a t e z menoj kaj početi, je bolje, da m i g a m tu. 
Zdi se. m i pravilno, da v tem pr imeru prepust im odločitev vam, ker 
ne poznam niti vaših prilik, ni t i potreb. Brez dela n e bi želel 
ostati. 

Glede Jošta 4 bom naročil Jožetu 5 (mislim, da bo prav i : g[lavni] 
bl[agajnik], k a m naj ga pošlje. Naroči t i Joštu, da se čim preje javi 
pri Jožetu. Z Gor[enjsko] imamo sedaj dve zvezi. S Šta[jersko] je 
slabo! Tu so že, samo do tja nobeden ne seže. Bomo še poskušali. 

Da Z.6 dela vemo. Imeli smo že neke stvari. S igurno je, da 
ima zvezo z L.7 (ki je v službi tam, kjer je bil Zvonko 8). L. sicer 
plačuje in govori, da je pret rga l z onimi, toda zdi se mi, da ja že 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, osebna 
zbirka Z. Poliča. 

2 Jože Rus. 
3 Misli odhod iz Ljubljane na sedež IOOF v Polhograjske Dolomite. 
4 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
5 Jože Gorjanc, glavni blagajnik IOOF. 
6 Zane-Ivan Miklavc. 
7 Janez Loze j , član sokolskega društva na Taboru. V sporu med 

demokratičnim krilom in upravo Sokola v tako imenovani Taborski revo
luciji je bil na strani uprave. (Podatek Zorana Poliča.) 

8 Viktor Repič, zaposlen je bil pri Prvi hrvatski štedionici v Be
ethovnovi ulici v Ljubljani. 
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pres tar za tako ločitev. Bil je pa tudi eden tistih, ki je imel pri 
I.9 preveč koristi, da bi se danes od te družbe res ločil. Uvedli bomo 
nadaljnje poizvedbe. • 

, Morda Bogdan 1 0 res kaj p o r o č ^ toda zvemo prav malo. Kaj je 
z Dobom, Bičem, Pleter jami in hrv. mejo 1 1 n e vemo nič. Bilo bi pa 
res dobro, da zvemo čim več, ker samo to bo dvignilo moralo na 
terenu. Kolikor vem tudi drugim ni nič znano, ker saj Jus t in 1 2 

sam sprašuje za podatke. 
V zvezi z oddajo Sl]obodna[ Jugfoslavija] o Sokolstvu smo pri

pravil i letak. 1 3 Upam, da bo kmalu zunaj . V njem poudar jamo tudi 
naše stališče da P S N O J in do lond. vlade. Brošura 1 4 je izšla. Kak
šen je odmev še n e vem. Dobili smo enega člana N S Z 1 5 za DE, ki 
bo prevzel organizacijo DE tudi po društvih. Za naše ljudi b o sedaj 
izšla okrožnica št. 3, l e v kater i med drugimi obravnavamo n a kra tko 
odnose do ostalih skupin (boj sektaštvu), konspiracijo in pa so-
kfolsko] oddajo v SI. Jug . Dobro bi bilo, da ti ponovno napišeš 
stvari, ki si j ih t a k r a t iznesel v pismu in da to datao n a te ren kot 
naslednjo okrož[nico]! (Okrožfnice] izidejo v omejenem številu, za 
nač. vod. vrst in teren, delavce.) Hotel sem pr ipravi t i T.: Naša 
n. srn. in cilji.17 P a doslej nisem dobil. Slavko 1 8 m e je prehitel . Ko 
sem jaz (posredno) t a m 1 9 prosil, nisem dobil. Morda bo sedaj« Mož 
je navdušen, odobrava in — se boji! 

Verjetno ste medtem že prejeli poročilo povferjeništva IOOF]. 2 0 

Nisem se sicer v celoti strinjal,! s t istim delom namreč, kjer pravi, 
kaj nismo storili, ker p a r stvari niti ni bilo mogoče izvršiti, kar 
pa je bilo odvisno predvsem od vas; ki ste zunaj . To bi se pa moral i 
e n k r a t res pogovoriti. Napisal sem nekaj pr ipomb k poročilu, toda 
k e r niso bistvene, ne vem, ali jih bo Jus t in še n a k n a d n o vneseL 

9 Sokol I., sokolsko društvo na Taboru 
1 0 Boris Ziherl. 
1 1 Misli partizanske vojaške akcije. 
1 8 Vladimir Krivic. 
1 3 Uredništvu letaka ni uspelo najti. 
" Sokol v borbi za svobodo, št, 2, december 1942,. tiskan v ilegalni 

tiskarni Jama ali Truga, celotna naklada je propadla ob vdoru okupa
torja v tiskarno 22. decembra 1942. (Edini ohranjeni primerek je v NUK.) 
V začetku 1943 je izšla cikldstilirana brošura iste vsebine z naslovom 
bokol v narodnoosvobodilnem boju. Glej Dokumenti knj 4 dok št 212 
in D. Ravnihar, Narodnoosvobodilni tisk v Ljubljani v letih 1941—1945 
rokopis v IZDG. ' 

1 5 Narodna strokovna zveza; Imena člana uredništvu ni uspelo ugo-

1943 1 6 O k r o ž n i c a v o d s t v a sokolstva v OF št. 3 je izšla konec februarja 

iQ-jn" ^ H b™8«??-.Miroslav Tyrš, Naš zadatak, smer i cilj. Ljubljana 
1930, sokolska knjižnica, zv. 3 (v srbohrvaščini) 

*8 Lojze Vrhovec. 
M S1"- V ^ t 0 T M u r n i k . 1874—1964. (Podatek Zorana Poliča.) 

arhiv,, ^ ° r ° " l 0 _ p ° v e r J e n i š t v a IOOF za Ljubljano januarja 1943 je v 
arhivu IZDG. Dokument je od vlage močno uničen in le delno čitljiv. 
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Kar se morale tiče, vztrajam še vedno pri svojem zadnjem 
poročilu,21 Pomanjkanje II. fronte je ljudem v kosteh in ne veru
jejo, da bo kaj kmalu konec. Samo-po sebi to sicer ne bi bilo 
važno, ker ti ljudje itak ne bodo verjeli preje, preden ne bodo 
prisostvovali resničnemu polomu, toda poudariti želim, da bomo 
dosegli saj malo večjo aktivnost, če bomo imeli ugodna domača 
poročila. To je pa zopet odvisno od vas. 

Ko bo prišel Jošt sem, bom dal tudi imena ljudi, ki jih imamo 
zunaj. Sporočite takoj, kako je z njimi. Mislim, da jih predvsem 
Drejče22 dobro pozna. 

Tvoje pozdrave bom sporočil! Je še vse v redu! 
Dobro bi bilo, da bi Porfočevalec] malo obravnaval procese 

pred vojnim sodiščem, saj gredo kar celi bataljoni. Monstre pro
cesi s 30, 50 in več udeleženci postajajo že vsakdanja stvar. 

Javi se čim preje s poročili. Ali Drejče kaj piše? Izkoristite 
lepe dni! Morda imate zunaj boljše pogoje za tisk! 

Zdravo! Urh 2 3 

Sfsn. 

Prav lepe pozdrave Drejčetu, 
Slavku in ostalim! 

St. 61 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DNE 16. JANUARJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS O 

POLITIČNEM IZOBRAŽEVANJU KADROV1 

PK KPS za Primorsko 
Položaj, 16. 1. 1943 

Okrožnemu komiteju KPS ' 

Dragi tovariši! 
Pošiljamo Vam »Primorskega poročevalca« št. 2. Ta »Poro

čevalec« je zelo važen in bi z njegovo vsebino moral biti seznanjen 
sleherni Slovenec. Zato je treba razmnožiti tega »Poročevalca« vsaj 
400 izvodov za vsako okrožje ter ga tako načrtno, razširiti, da pride 
v vsako vas in v vsako hišo. Kolikor ga ne morete tiskati toliko, 
da bi ga bilo dovolj, je trebai doseči, da bo šel od hiše do hiše po 
sistemu: prečita j in daj naprej! 

21 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 212. 
22 Franjo Lube j . 
2 3 Zoran Polič. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
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Iz vaših poročil sledi, da ste sprejeli precej novih kandidatov 
v parti jo. Treba j ih je povezati v celice in posvetiti posebno pažnjo 
na to, da se prično takoj vzgajati v duhu marksizma-leninizma. Zato 
vam pošiljamo v pomoč nekaj študijskega mater ia la in sicer: 

Lenin: III. Intemacionala, 
Stal in: Definicija Leninizma, 2 

Stalin: Stranka, 3 

Stalin: Metoda, 4 

Stalin: Mednarodni značaj Oktobrske revolucije, 
Tito: 25. letnica Velike Oktobrske revolucije, 
C K K P J : 25. letnica Velike Oktobrske revolucije, 
Položaj žene v ZSSR. , 
Tega mater ia la Vam pošiljamo le po nekaj izvodov, k a r Vam 

seveda ne bo moglo zadoščati. Zato je t reba organizirati stalno 
pret ipkavanje mater ia la v toliko izvodih, da dobi vsaka parti jska 
celica in vsaka skupina kandidatov vsaj po en izvod in da Vam 
ostane še nekaj rezerve za bodoče novoustanovljene celice. Skrbet i 
je zato, da vsaka celica, čim se ustanovi, dobi študijski mater ia l 
in takoj pr ične študirat i . 

Končno skrbite tudi zato, da izgradimo k a d r e propagandistov, 
to se pravi tovarišev, ki bodo sposobni voditi študijske krožke. P r i 
čnite, da najdete tovariša, ki ima največ sposobnosti za prouče
vanje teoretičnih vprašanj in za poučevanje in ga vzgajajte v okrož
nega propagandista. Dokler n imate propagandista, naj celica štu
dijski mater ia l na celičnih sestankih skupaj čita in diskutira. P r i 
teh diskusijah boste našli ta lente za propagando, iz kater ih se bodo 
dali vzgojiti propagandist i . 

S m r t fašizmu —• svobodo n a r o d u ! 
Za P K K P S : 

Primož5 

2 Poglavja iz zbornika J. Stalin, Vprašanja leninizma. Moskva 1938, 
izdala Založniška zadruga inozemskih delavcev v ZSSR Iz ruščine pre
vedel Ivan Regent. 

Prvo poglavje o osnovah leninizma obsega: 
Uvod O osnovah leninizma 

I. Zgodovinske korenine leninizma 
II. Metoda 

III. Teorija 
IV. Diktatura proletariata 
V. Kmečko vprašanje 

VI. Narodno vprašanje 
VII. Strategija in taktika 

VIII. Stranka 
v Posamezna podpoglavja so med narodnoosvobodilnim bojem razmno-
herhi) p 0 S a m e z n e t e h n i k e P o d različnimi naslovi. (Podatek Borisa Zi-

3 Glej opombo 2. 
4 Isto. 
5 Dr. Aleš Bebler. 
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St. 62 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KARDELJA 
DNE 17. JANUARJA 1943 VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV 
IN PO JUGOSLAVIJE IN GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ 
JOSIPU BROZU-TITU O SPLOŠNI POLITIČNI LINIJI KOMUNI

STIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE1 

DRUGU TITU — VRHOVNI STAB 17-1- 1943 

Dragi Tito! 
Hteo bih na kraju, da kažem još svoje mišljenje po pitanju 

opšte političke linije naše Part i je . 2 U glavnom će se oslanjati ove 
moje pr imedbe na razgovore sa Arsom. 3 Koliko Arsa može da bude 
u tom pogledu pouzdan izvor, to je drugo pitanje, p a zato ove moje 
pr imedbe shvati prosto kao mišljenje. Arsa mi je takodje pričao , 
p tome, kako Ti navodno sumnjaš u uspešnost naše ovdašnje linije, 
OF. Ti o tome u pismu 4 ne govoriš, no ukoliko kod Tebe s tvarno 
postoje takve sumnje, ja ču se nekoliko više zaustavit i n a t im pita
njima. 

Nema sumnje, da smo mi u Jugoslaviji izvojevali k r u p n e pobe-
de tako nad okupator ima kao i nasuprot u n u t r a n j e reakcije, naro
čito velikosrbske. No, ja držim, da te pobede još nisu odlučujuće iz 
dvaju razloga: prvo, jer se mi još nismo sukobili otvoreno) sa dru
gim glavnim faktorom u n u t r a n j e reakcije, t j . sa HSS, kioje če varo-
vatno u buduće pretstavl jati glavni rezervoar snaga reakcije u J u 
goslaviji pored ostataka velikosrbske hegemonije, koja je doduše 
u Jugoslaviji politički razbijena, ali nije razbijena u samoj Srbiji 
i nije razbijena s svim svojim formama;' a drugo, moraćemo da iz-
vo ju jemo još k r u p n e borbe za medjunarodno priznanje, drugim 
recima, moraćemo da razbijemo još teške otvorene ili pr ikr ivene 
intervencije medjunarodne imperialističke reakcije. Naravski, po
stoji j edan povoljan p u t : da ćemo direktnom pomoću ZSSR moći da 
rešimo sva ta pitanja. No, prvo n e t r e b a da se t ime rukovodimo u 
našoj politici, a drugo, pitanje je pod kakvim opštim okolnostima, 
će takva pomoć biti moguća. Svakako je naša dužnost, da čak u tom 
slučaju omogućimo Sovjetskom savezu, da nas podupre n a bazi 
postojećih ugovora izmedju saveznika. P r e m a tome, naša unutarn ja 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v ^Ljubljani. 
2 Istega dne sta Edvard Kardelj in Arso Jovanović pisala pismo 

Titu, kjer govorita v glavnem o splošnem vojaškem položaju. Izvirna 
kopija poročila je v arhivu CK ZKS. Poročilo je objavljeno v Zborniku 
NOV, del II, knj. 7, dok. št. 128. 

3 Arso Jovanović. 
4 Glej dok. št. 46, opomba 6. 
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politika mora se ravnati ne samo prema razvitku unutarnje nego i 
vanjske političke situacije. 

Jako je verovatno, da će doči do engleske intervencije na Balka
nu. Istina, naši dosadašnji uspesi su tako obimni, da ih engleski im-
penalisti neće moći da obidju, a da ne dodju u sukob sa ZSSR, a ka
moli da pokušavaju već u samom početku nasilnom likvidacijom na
ših snaga. No samo prisustvo EngJeza na našem terenu dalo bi našoj 
reakciji mogućnost ujedinjavanja i učvrščavanjai svojih vojnih for
macija. Nema sumnje, da bi došlo do ujedinjavanja sviju reakcio
narnih snaga, od Nedića i Pavelića do HSS, SDS itd. Držim, da mi 
nismo narodnih masa u svim zemljama Jugoslavije, a naročito ne u 
dve glavne zemlje u Srbiji i Hrvatskoj, dovoljno zahvatili svojim 
političkim radom. Naši vojni uspesi mogu se sutr.a pokazati kao vrlo 
privremena stvar, ako nećemo istovremeno da stvorimo potrebne 
političke baze. Istina je, resolucija i proglas PVNOJ daje vrlo dobro 
opstu liniju naše borbe za,mase, za jedinstvo svobodoljubivih snaga, 
a ta je linija nesumljivo potpuno pravilna. No, ja imam utisak, da se 
u praksi ipak ne sprovodi svuda sa dovoljnom istrajnošću, dosled-
nošću i širinom. Držim, da sektaštvo igra1 još vrlo veliku ulogu kod 
nas. 

Navesti ću samo nekoliko primera. 
Držim, da se pisanje naše »Borbe« — iako je nesumnjivo for

malno ispravno — ipak dosta jednostrano odražava forme naše sa
dašnje borbe. Ona suviše ima pred očima samo jedan kos našeg 
područja — oslobodjenu Bosnu i deo Hrvatske — a premalo obrav
nava pitanje naše taktike u Jugoslaviji uopće. Ona ustvari ne odra
žava činjenice, da naša Partija u sadašnje vreme vodi odlučujuću 
borbu za srednje slojeve, za seljaštvo, da vodi sistematsku borbu za 
okupljanje demokratskih elemenata na bazi nacionalno-oslobodi-
lackog rata itd. Može se donekle reći čak, da ona nije onaj organi
zator nase borbe, koji ukazuje na najpravilnije forme organizacije i 
borbe, koje odgovaraju sadašnjoj našoj taktici, nego je isključivo 
skoro samo agitator. Pre svega nema »Borba« dovoljno pred očima 
položaja van oslobodjene teritorije. Neznam, da ' l i ču preterati no 
crni mi se, da je i u tome element sektaštva. Kada slušam po radiu 
proglase njemačke Kompartije (koja stvara »Nacionalni front mi
ra«), italijanske partije (koja stvara Nacionalni front jedinstva ita-
hjanskog naroda), Francuske partije (koja se pridružila De Gaulleu) 
onda imam još pogotovo utisak, da naša »Borba« baš glavno na[še 
pojhticko pitanje, tj. glavno pitanje naše taktike najmanje, skoro 
uopste ne dodiruje, naime: kako se boriti za jedinstveni front pa
triotskih, demokratskih elemenata. Istina, »Borba« ne provodi sek-
taske linije, ali pomanjkanje baš tih najvažnijih stvari ipak je sek-
laskog izvora. Ja mislim, da se protiv toga treba boriti. Dosta nam 
je gorkih iskustava u Crnoj gori, pa i Srbiji, bilo bi štetno, ako bi 
te preneli još dalje. 
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Drugi primer, koji ću da navedem, je pozdrav, koji je antifa
šistička ženska konferencija poslala slovenačkim ženama.4* U po
zdravu nema nikakve takve sadržine, po kojoj bih se moglo prosu
diti, da je konferenca zaista bila antifašistička, ali zato u pozdravu 
ima mesto, u kome izražava konferencija svoju odanost KPJ. Mislim, 
da je svakako pravilno, da je tamo KPJ bila pozdravljena kao prvo
borac i iniciator sadašnje oslobodilačke borbe. Ali kada se u tak
vom pozdravu takva stvar istakne na jedan formalni način, ona 
označava, da je konferencija bila u stvari — komunistička. Ja ne 
kažem, da je to u stvari bilo, ali svakako drugarice, koje su taj 
pozdrav sastavljale, u stvari nisu bile svesne, kakvu širinu treba 
antifašistički front žena da zauzme. Takav stav naravski ne može 
da šteti nama u Bosni, gde su specifičke prilike, ali može da šteti 
onim pokrajinama, gde se tek moramo da borimo za mase. Mislim, 
da bi drugovi, koji rukovode tim sektorima morali jače paziti na 
sektaške tendencije, koje su sigurno sada za nas najopasnije. 

Treći primer je za nas sam Arsa, koji je — kada je došao k na
ma — smatrao za jednu od svojih prvih dužnosti, da u vojsku .—-
bez našeg znanja — uvadja srpe i čekiće i automatski uvadja neke 
forme organizacije, koja je potrebna tamo, gde na terenu nemaš ni 
partijske ni neke druge masovne organizacije, na koju se može 
vojska osloniti. Mi smo imali grdne muke dok mu bar malo nismo 
objasnili suštinu OF i zbivanja kod nas uopće. A Saranović5 je opet 
— takodje bez našeg znanja — čim je došao pretvorio Udarnu bri
gadu »Matije Gubca«, koja mu se najviše svidjala, u proletersku 
brigadu (u tom pogledu bi uopče želeo, da nam objasniš vaš stav. 
Mi smo naime od Dede6 dobili. telegramu — adresiranu na Walter a7 

i Birka8 — u kojoj se dosta oštro traži od nas, da prekinemo »sa 
takvim lapsusima, koji liju vodu na mlin neprijateljima naroda«, 
tj. sa stvaranjem proleterskih brigada. — Mi smo tu poruku shva
tili kao signaliziranje na opasnost od sektaštva uopče. Ja sam ubed-
jen još uvek, da je stvaranje 1. proleterske brigade nama omogućilo 
pobede posle Srbije, no neznam kako daleko se u tom pogledu može 
ići. Objasnite nam vaš stav.). 

Dalje, imam utisak, da se rukovodeća uloga Partije i suviše 
formalno naglašava, a da se premalo i stvarno sprovadja time, da bi 
se mase positepeno, na • svojim sopstvenim iskustvima ubedile u 
pravilnost politike naše Partije. Kada čitam proglase ostalih Kom-
partija u poslednje vreme, vidim, da skoro i ne pominju svojih 

4a Verjetno misli razglas centralnega odbora Antifašistične fronte 
žena Jugoslavije, decembra 1942, glej Slovenke v narodnoosvobodilnem 
boju. Ljubljana 1970, knj. I, stran 729. 

6 Milovan Saranović, komandant I. operativne cone. 
* Kominterna. 
7 Josip Broz-Tito. 
8 Edvard Kardelj. 
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Partija, ali očito je da čitava linija, koju razvijaju predpostavlja 
stvarnu rukovodeću ulogu Kompartije. Držim,, da je vrlo pravilno 
stvar postavila resolucija PVNOJ u Bihaću, koja konstatuje inicia-
torsku ulogu Kompartije, a čitavim ostalim postavljanjem manife-
stuje se rukovodeća uloga Partije, a da se to nigde ne naglašava. 
Za učvrščavanje naše Partije potrebne su danas — prema mom 
shvaćanju — dve stvari: 

1. stvaranje jednog širokog fronta narodnog oslobodjenja sa 
okupljanjem sviju slobodoljubivih i . patriotskih elemenata. Ta 
opšta linija nesme da bude zabrisana ni onda, kada Partija sama 
rukovodi tom frontu. I onda ne treba da se vidi, da je Partija sama. 
Zbog toda treba PVNOJ dati vrlo veliku ulogu, ne samo ulogu ne
kakve vlade, nego i ulogu političkog pretstavništva i rukovodioca — 
pored Vrhovnog štaba koji je svojim dosadašnjim radom nesumnjivo 
stekao avtoritet, koji ga diže iznad PVNOJ ne formalno, ali stvarno i 
toga se ni za koju cenu nesmemo odricati, jer u tome je jedno od 
najvažnijih materialnih jamstva rukovodeće uloge naše Partije — 
čitavog narodno-oslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji. U tom Veću 
treba Partija da saradjuje kao faktoi* sa najviše avtoriteta, faktor, 
kome praktički priznaju avantgardnu ulogu, no koji tu ulogu ne isti
če na jedan formalni način (ne zbog ljudi u PVNOJ, nego danas pre 
svega zbog inostranstva). PVNOJ treba da literaturom svake vrste 
utiče na razmah pokreta oslobodilačkog fronta u čitavoj zemlji. Na
glašavam još jedanput, da ne smatram nužnim, da se stvara nekako 
takvo rukovodstvo, kao što je kod nas OF (ma da bi to bilo za nas 
konačna garancija naše pobede protiv londonaša), no politička linija 
veća mora biti zaista široka, zaista takva, kakva je npr. oživotvorena 
u našoj OF. Iz literature, koju su nam poslali Hrvati i iz pisma 
Andrije9 i Vlade10 zaključujem, da su naši hrvatski drugovi pošli 
pravilnim putem i ja mislim, da nas u Hrvatskoj može da ojači je
dino taj put. Sektaštvo nigde ne bi imalo tako teških posledica za 
čitavu Jugoslaviju nego što bi ih imalo, ako bi zacarilo u Hrvatskoj. 
Smatram — zbog toga — da treba zaista budno paziti kod hrvatskih 
drugova, da ne bi sužavali baze, na kojoj su počeli da rade, naročito 
pod uticajem elemenata »vrtoglavice od uspeha«, koje se — prema 
mom utisku — laća nekih drugova na čvrsto oslobodjenoj teritoriji. 
Mislim, da nas ništa više ne može bacitti u sektaštvo, nego baš »vrto
glavica od uspeha«. Mi smo to doživeli na svojoj sopstvenoj koži u 
vreme našeg oslobodjenog teritorija, kada je sektaštvo zauzelo ne-
verovatan obim i zapravo se čitav naš partijski rad sastojao u žesto
koj borbi protiv sektaštva. No., i pored toga mil smo delimično i sami 
zapali u neke sektaške uticaje (npr. sa Savezom radne omladine). 

9 Andrija Hebrag, takratni sekretar CK KP Hrvatske; nedatirano 
pismo je v arhivu CK ZKS. 

10 Vladimir Popović, glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 116, stran 274. 
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Sve te stvari sam naglašavao ne toliko zbog naše unutarnje si
tuacije. Verujem, da smo tu već prilično čvrsti, da ćemo u buduće • 
biti još čvršći, tako da za reakciju već predstavljamo faktor, 
koga se više ne može uništiti. Ukoliko ćemo u Hrvatskoj — od koje 
je po mom mišljenju zavisan konačni rezultat naše borbe — provo
diti pravilnu politiku, kojom ćemo izolirati Mačeka, t j . politiku širo
kog hrvatskog nacionalno-oslobodilačkog fronta, onda ćemo imati do
voljno čvrstu osnovu, sa koje ćemo moći da slomimo velikosrpske 
hegemoniste, koji če svakako ostati jezgro reakcionarnog otpora u 
budućnosti. No, za nas je važno, da imamo i formalnu širinu, tj. 
širinu u samom rukovodstvu PVNOJ zbog inostranog sveta. Nema 
sumnje, da če biti intervencija imperialista kud i kamo lakša, — 
upravo neminovna — ako će biti na čelu PVNOJ samo Partija i 
neke manje grupice. Ukoliko ćemo mi — na bazi demokratskih 
parola — diferencirati sam gradjanski elemenat, diferencirati bur-
žoazne i malogradjanske partije, izolirati krajnu njihovu reakciju 
— onda će biti za inostrane imperialiste intervencija politički daleko 
više otežena. Pri tome ja i ne računam na najtežu mogućnost — ali 
je i ne izključujem — mogućnost oružanog sukoba sa imperialistič-
kim interventima, nego prosto sa mogućnošću, da intervencija dodje 
ovamo u »legalnoj« formi, kao saveznik, koji će nas kao vojnu 
snagu formalno priznati, ali koji će samim svojim prisustvom stvo
riti mogućnost, da i reakcija formira svoju vojsku i da se osloni 
na elemente sadašnjih okupatorskih režima i na one mase, koje mi 
svojom akcijom i propagandom nismo uspeli da zahvatimo u naš 
politički uticaj. Kolebljivci će se pod uticajem tudje intervencije 
osloniti na reakciju, koja će se eventualno pojaviti pod demokrat
skim zastavama. Nema sumnje, da bi u takvom slučaju mogla situ
acija i odnos snaga bitno da se promeni u našu štetu. Cak'ako ćemo 
u isto vreme mi dobiti legalnu pomoć sa strane ZSSR, će naš položaj 
ipak biti težak. Osim toga držim, da mi kod toga moramo računati 
na sukob imperializma sa ZSSR u različitom obliku. Ton engleskih 
novina je naročito u zadnje vreme neverovatno neprijateljski pre
ma ZSSR. Afrika je očita sabotaža i potpora fašističkim banditima. 
Engleski reakcionari počeli su čak o tome otvoreno da govore u 
svojim naj reakcionarnim listovima (u jednom od njih su ovih dana 
npr. pisali: Sada se radi ne samo 6 postojanju engleskog imperija, 
nego i engleske države. U odbranu opstanka nije u suprotnosti sa 
našim principima ni saradnja sa neliberalnim režimima i snagama, 
čak ako bi nas to dovelo u sukob sa našim saveznicima. — Zar se ne 
da takvim stavom odlično objasniti — Afrika!). Mi moramo dakle 
grupirati snage oko naše Partije na takav način, da ćemo sprečiti i 
eventualne otvorene antisovjetske prepade, koje bi eventualno po
kušavali da sprovedu baš na našem teritoriju. Držim, da je nova 
jugoslovanska »vlada« u Londonu rezultat odlučne volje engleskih 
imperialista, da ove baze ne prepuste ZSSR. Boriće se dakle za tu 
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bazu uporno i sa svim sretstvima. Za nađ je — na političkom pod
ručju — Oslobodilački front' u čitavoj Jugoslaviji, koji će okupiti 
što više demokratskih elemenata i večinu naroda — najbolje sred
stvo, da politički ispodkopamo sve intervencionističke namere im-
perialista. 

Iz tih razloga dakle držim, da bi trebali naši drugovi jače udariti 
po izvesnim sektaškim tendencama odozdo i kako bi se zaista svira 
našim masovnim manifestacijama dalo široki antifašistički karakter 
i po suštini, a ne samo po formi i po nazivu. 

'2. Za učvršćavanje Partije same je sa druge strane, da istovre
meno Partija kao takva nastupi u masama, objašnjavajući propa
gandistički (ne akciono) svoje ciljeve i zadaće, koje stoje pred rad
nim masama, naročito pred radničkom klasom. Mi izdajamo OF li
teraturu, a izdajemo i partijsku. Imamo OF, a stvaramo istovreme
no i odbore radničkog jedinstva, seljačke konferencije itd. OF drži 
svu potrebnu širinu, ali na odborima radničkog jedinstva, na se
ljačkim konferencijama itd. mogu se stvari postavljati i drukčije, 
oštrije, mogu se propagandistički postavljati pitanje zemlje, vlasti,' 
kontrole nad proizvodnjom itd. Objašnjava se tu i suština sovjetskog 
sistema itd. Na taj način se i pored maksimalne širine OF stvara u 
masama ona potrebna baza, sa koje ćemo mi na idućim etapama 
moći bez poteškoća/ da idemo dalje, a da se sama širina pokreta u 
masama neće bitno smanjiti. To je po mom mišljenju put zbijanja 
radnih masa oko Partije već na današnjoj etapi, a da se ipak ne 
sužava širina OF. 

Na kraju još o našim pitanjima u vezi sa gornjim primedbama. 
Sto se tiće budućnosti OF mi nemamo nikakvog straha. Danas 

(zapravo je već od samog početka tako) se ne bi ništa promenilo, ako 
bi izašli iz IOOF hriščanski i sokoli, jedino bi nam u nekim pogledi
ma otežali borbu. Evo, kako praktički izgleda na pojedinim sek
torima: 

a) vojska je potpuno u rukama Partije. Svi politkomisaii, za-
menici, svi komandanti, velika večina komandira itd. su članovi 
Partije. To ne znači, da smo mi njih postavljali kao komuniste, nego 
su om postali članovi Partije tek u, vojsci. To znači, da je — i pored 
OF — naša Partija bila dovoljno aktivna, da je mogla da pokupi 
sve što je valjalo. Sto je bilo sokola i socialdemokrata — to je danas 
gotovo sve u Partiji. I od hriščanskih- je prilično u Partiji, no — 
zbog vere — oni su čvršći. Imaju — uostalom nekoliko komandira. 
GS je sastavljen od samih članova Partije, osim pukovnika,11 koji 
je tek sada postao kandidat. OF ima u vojsci kao takva samo jednu 
instituciju, tj. tri pomočnika politkomisara (jedan Sokol,12 jedan 

11 Misli na Jako Avšiča. 
12 Lojze Vrhovec. 
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hriščanski, 1 3 j edan komunista). 1 4 Od te trojice je sokol naš s impati
zer i želi da udje u Part i ju . Uloga t ih pomočnika je, da kao celina 
obilaze t r u p e i da tu drže mit inge sa part izanima, objašnjavajući im 
jedinstvo OF i njezinu ulogu, polit iku OF itd. Dakle ništa više. 
Pomočnici nisu članovi štaba. Istina, ima i ta institucija izvesne 
opasnosti. Znamo, da hriščanski i s tovremeno pokušava donekle da 
zastupa i svoju las tnu liniju, da vrši čak organizacioni neki rad. 
No, to su poteškoće,, koje t reba konkretno ' suzbijati r a d o m Part i je . 
Mi smo sve takve pojave odmah postavili i pred IO, braneći jedin
stvo naše vojske. Svi su takvi pokušaji propali . Vojska! je potpuno 
naša. 

b) Organizacioni sistem: Pokraj inski, okružni, a samo delimično 
i rajonski odbori gradjeni su po pr incipu pari teta, t j . isti broj obič
no naših, sokola i hriščanskih. Pošto su sokoli obično i članovi 
Part i je taj odnos s tvarno izmenjen, osim toga nigde] nije sprečavao 
stvarnog rukovodstva Part i je. Terenske organizacije OF gr ad j ene 
su bez obzira n a politički sastav, kao jedinstvene i ne diferencirane 
organizacije, tako, da je sve zavisno od r a d a Part i je u1 njima. J a s n o 
je, da je naša Part i ja daleko nadmoćnija i p r e m a tome nema nikak
vog straha, da bi te OF-ovske mase mogle iči drug im p u t e m a n e 
p u t e m parti je. Naravski, ako ćemo voditi prav i lnu politiku. 

c) Agitacija i propaganda ide isključivo preko nas. Sva tehnika 
je naša parti jska. OF — tehnike nema. Mi š tampamo l i te ra turu i za 
hriščanske i za sokole. Ništa ne može da izadje, a: d a se m i n e sla
žemo. Oni u s v o j o j agitaciji i javno priznaju rukovodeću ulogu P a r 
tije, izjavljaju, da oni neće da grade parti ju, nego samo »skupine«, 
koje će da saradjuju sa Part i jom. U p l e n u m u imamo doduše i dru
gih tendencija, no t a m o su ministri, bivši banovi itd., koji uopče ne 
dolaze u obzir, pr imaju našu liniju i pr imaće ju još izvesno vreme. 

d) U pitanju Engleza i Amerikanaca OF je jedinstvena sa na
ma. Ne t reba zaboraviti da je bila O F u sadašnjem sastavu stvorena 
odmah posle kraha- Jugoslavije, zapravo još pre njezinog kraha. 
Zvala se onda »Antiimperialistična fronta«-. Nastupala je n a liniji 
naše Part i je u ono vreme, t j . prot i Njemaca i Engleza, za ZSSR. Mi 
se ne bojimo za naše saveznike ni u slučaju ako bi zbilja došlo do 
engleske intervencije (drugo je naravski sa onima, koji su u ple
numu.) 

e) U pitanju Jugoslavije naši saveznici po suštini potpuno stoje 
n a stanovištu naše Part i je. Nu, osetljivi su za neke formalnosti, o 
kojima govorim u drugom pismu. 1 5 Sa t ime m o r a m o računati , no to 
je najmanje opasno, šta više, u budućnosti, u borbi protiv veliko-

1 3 Stefan Pavšič. 
14 Dr. Jože Brilej. 
1 5 Glej dok. št. 46. 
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srpskih hegemonista koji će biti naši glavni neprijatelji, moći ćemo 
se potpuno osloniti na njih. 

U vezi sa tim bi nai kraju potcrtao još jedno pitanje. 

Za našu Partiju će biti sve vreme i sa svakim danom sve više 
parola samoodredjenja naroda najjaća parola. Pred opasnošću ve
likosrpskog hegemonizma u budućnosti mi ćemo kod sviju ugnje-
tenih naroda Jugoslavije naći čvrsta oporišta baš tom parolom. 
Držim, da će u budućnosti baš to biti ona karika, za koju ćemo se 
morati čvrsto držati protiv snaga imperializma i reakcije. Baš zbog 
toga treba već danas paziti na svaku meru, kako ne bi povredili bar 
prividno toga principa. 

Arsa je nešto inapominjao o mogućnosti likvidacije Glavnih 
štabova (nacionalnih). Moje mišljenje je, da bi za takvu meru ap
solutno bilo još prerano. Potpuno jasno je, da sav razvitak naše 
vojske (brigade, divizije, korpusi, u buduće možda armije itd.) teži 
već ka likvidaciji takvih foruma, kakvi su GS, jer su oni zapravo 
formacija, koja je terenski opredeljena. No i pored toga treba imati 
na umu, da narodi — tjar slovenački — smatraju te GS i svoju 
vojsku kao najveću tekovinu sadašnje oslobodilačke borbe. Da si tu, 
čudio bi se upravo naivnom vezanošću naroda na »prvu istinski 
slovenačku vojsku«, u kojoj gledaju garantiju za svoju pobedu. 
Naša borba u tolikoj meri nosi nacionalno-oslobodilački pečat, da 
bi diranje u formalnu stranu te tekovine imalo vrlo teške posledice. 
Ljudi se boje povratka »srpskih oficira i srpske hegemonije«. Treba 
najpre da te mase dobiju potpuno poverenje u nacionalni stav KPJ, 
onda će se moći i u tom pitanju dalje. Ja daklei držim, da vi u pi
tanju GS nekako tako postupite, da ih formalno zadržite a da i 
pored toga sprovedete jedinstvo vojske u svakom pogledu.' Načina 
za te stvari nesumnjivo ima. No, mislim, da bi za sada bilo prerano 
i sa potpuno vojničkog stanovišta. Dok smo još u glavnom partizani 
ne bi valjalo stvarati formacija, koje ne bi bile u stvari to, što znači 
njihovo ime. Ja mislim, da bi trebalo ostati to, kako kaže i ime naše 
vojske: Narodno oslobodilačka vojska i partizanski odredi, tj. kom-
bmacija elemenata regularne armade sa partizanskom vojskom. Ka
snije, kada ćemo čvršće imati u rukama sve konce, onda ćemo tek 
moći pristupiti postepenoj unifikaciji naše armije i njezinim dokon
čnim pretvaranjem u regularnu. — Molim Te da stvarno kod svojih 
mera imaš pred očima te činjenice. Ne radi se pri tome o suštini, ali 
treba čuvati spoljne znakove suverenosti naroda, jer moraš računati 
sa masama, koje često baš po takvim znacima ocenjuju suštinu Mi 
nemamo posla sa komunistima, kojima je tudje svako ugnjetavanje 
pa zato mnogo ne misle na formu. Treba imati pred očima one koji 
su stekli poverenje u Partiju baš zbog toga, jer je Partija tako do
sledno branila prava ugnjetenih naroda Jugoslavije i koji često neće 
znati razlikovati izmedju forme i sadržine. 
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Još sam se setio jednog pitanja u vezi sa našom OF, koji je 
više teoretskog značaja, ali je kod opredelj ivanja O F najvažnije. OF 
nije koalicija i m i smo' uvek t rudi l i da n e bude. Istina, u p l e n u m u 
OF ima elemenata koalicije, no ti nisu presudnog značaja. Osnovne 
su t r i grupe, koje drže i O F : pored nas sokoli i hriščanski. Baš zbog 
toga, d a n e bude O F koalicija m i smo sa n j ima postavljali pi tanja 
n a dulje vreme, tako da je izmedju nas i njih post ignuto pril ično 
jedinstvo čak za etapu sovjetske revolucije. No, kako će u praks i 
sa njima onda izgledati — to je drugo pitanje. Mi sebi u tom pita
nju n ikada nismo pravil i iluzija, iako smo donekle ubjedjeni, da će 
čak večina rukovodećih l judi iz vodstva OF preći sa n a m a u konač
n u etapu. Ako m i postavl jamo — p r e m a tome pitanja proširenja O F 
i n a ostale zemlje Jugoslavije, onda se dakle ne radi o koaliciji, nego 
o bloku Kompart i je sa srednjim slojevima i drugim patr iotskim 
elementima, koji se p r e t v a r a u jedinstveni pokret pod rukovod
stvom Partije. 

Dodajem u ovom pismu još jedno pitanje, koje sam u izvešta-
ju zaboravio a to je Obaveštajna služba. — Mi smo dobili vaše upu
t e , 1 5 3 no naša OS je bila dosada gradjena nekoliko drukčije, p a m o 
limo, da n a m i po tom pitanju odgovorite. 

Mi smo imali kod CK K P S »Centar obaveštajne i varnostne 
službe«, koji je u svojim r u k a m a družio (tj. i danas još druži) dve 
g r a n e naše obaveštajne: vojnu i civilnu. Vojna je organizovana p o 
sistemu, kakav vi predlažete, a civilna po parti jskoj organizacionoj 
mreži, a ima svoje l jude po organizacijama OF i svim drugim, koje 
mi možemo dostići. Osim toga su uz Centar vezani još »specialni 
sektori« (okupatorska vojska, bela garda, mihailovićevci, policija 
itd.). Taj centar je poslao sada svoje agente i na neko mesto, o ko
j e m neka vam kaže usno Angelo. 1 6 N a d a m se, da čemo i od tamo 
dobiti rezultate, koji će i za vaš bit i važni. To smo učinili n a zahtev 
Direktora, 1 7 sa kojim smo preko Steve 1 8 naš centar d i rektno pove
zali. Pri l ične uspehe smo postigli u Ljubljani, dok je n a t e r e n u ta j 
a p a r a t nedogradjen, ali ćemo ga sada, u vezi sa vašim u p u t a m a do
gradit i po obe linije. Moje je mišljenje, da je najbolje, da t a k o os
tane, naročito i zbog postojanja O F kod nas. Baš zbog toga smo tu 
mrežu preložili — pored vojske — direktno n a Part i ju . Ovaj naš 
centar slaće v a m izveštaje. Angelo nosi sobom dva njihova izveštaja. 
Ni j e d a n ni drugi ovoga p u t a za vas .nisu mnogo interesantni, no 

i5a Navodila vrhovnega štaba s podpisom Josipa Broza Tita glav
nemu štabu NOV in PO Slovenije z dne 27. novembra 1942 so v arhivu 
CK ZKS. 

1 6 Ivan Maček. 
1 7 Obveščevalni sektor kominterne. 
1 8 Ivan Krajačić. 
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ima nekoliko mesta, koje svakako pročitaj (u pitanju Italije, dru
gog fronta i prisustva bugarske vojske u Italiji). Osim sektora, koje 
vi predlažete za OS mi smo uspostavili i Primorje sa Trstom (centar 
Gonca). Time češ se sigurno složiti. U ostalim pitanjima postupi-
cemo prema vašoj naredbi. Javi nam, dali se takvim sistemom sla
žeš. U suštini dakle — da ponovim — stoji tako: kod nas stoji oba-
vestajm centar CK KPS iznad obaveštajnog centra GŠ i ujedinjava 
obaveštajnu liniju vojske (po vašem sistemu) i civilnu (koje vi ne 
spominjate). 

U vezi sa tim potsetio sam se još jednog pitanja, koga smo' po
stavili u razgovoru i sa Arsom koji u početku toga nije razumeo. 
Radi se naime u bitnoj razliki izmedju. uloge vojske kod vas, u 
Bosni i kod nas. Na našem terenu svuda postoje partijske organi
zacije i terenski odbori OF. Kada dolaze na takav teren, onda ne 
nalaze tog terena praznog — kao npr. u Bosni, gde Partija nije imala 
baza — nego nadje tamo rajonske komitete Partije i OF i čitav niz 
terenskih organizacija i radnika, terenske partijske tehnike itd. Pri
rodno je, da smo si u takvom položaju tehniku, literaturu, agitaci-
one centre (i za. vojsku!) vezali na teren. To u toliko više, jer zbog 
partizanskog karaktera naše borbe ne možemo opterećivati vojske 
sa svim mogućim tehničkim materialima. Sve to vojska dobija sa 
terena, od partijskih organizacija koje smo obavezali i za- politički 
rad u vojsci, koja se nalazi na njihovom terenu. Pored toda narav-
ski, forsiramo i minimum tehnike u vojsci, a zamjenici politkomi-
sara kao partijski sekretari uvek su povezani sa terenskim organiza
cijama i tehnikama. Kod nas je i takav običaj da politkomi ili za
mjenici prisustvuju često sednicama OK Partije na njihovom terenu 
tako da se stvarno obezbedi najtešnija veza izmedju vojske i naroda 
(terenskih organizacija). Ja držim, da je takav sistem svakako za 
nas bolji i da ne bi imalo smisla reducirati stvar po vašem primeru 
kada niste mogli da se oslonite na terenske organizacije jer ih prosto 
mje bilo. Imajte i kod vaših odluka, koje čete izdavati za svu Ju
goslaviju pred očima takve bitne razlike. Javi nam svoje mišljenje. 

Ako ima kod vas nekog slobodnog druga, bi dobro bilo, da nas 
eventualno poseti. (Možda Marko,1« Lola2«, itd.). Ako ne, ja ću sva
kako čim malo prodje sneg, doći do vas. Molim Te, da nam po mo
gućnosti odgovoriš na sva ta pitanja, ili da bar Angelu usmeno te 
stvari objasniš. 

Srdačno Te i drugarski pozdravlja 

Bevc21 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
19 Aleksander Ranković. 
20 Ivo Ribar. 
21 Edvard Kardelj. 
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St. 63 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA 
DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU HR

VATSKE1 

CK K P H — 17. I. 43 

Dragi Andri ja 2 i Vlado! 3 

Primio sam pisma 4 obojice. Ne znam, koga če ovo pismo zateči, 
zato pišem obojici, sasvim n a kratko, jer mi Angelo^ odlazi. Bio 
sam vrlo zadovoljan i veseo, kada sam čuo, da si n a slobodi, druže 
Andrija. Čestitam Ti, čini mi se skoro, kao d a ostao od mrtv ih. 

Citao sam i vaše izveštaje i čini mi se da ste sada dobro zapeli. 
Mislim, dai če u buduče hrvat ska reakcija (HSS) biti jedna od os
novnih snaga reakcije i kontrarevoluci je u Jugoslaviji. Treba danas 
svim snagama r a d i t i ' n a diferenciaciji hrvatskih masa. Jač i te Nacio-
nalno-oslobodilački front. Sa drugom Angelom dogovorite se o ne
kim pitanj ima naše saradnje. Treba da b u d u oba štaba čvršče 
povezana, jer je to i za nas put ka Vrhovnom štabu. 

P r e m a podacima naše Obaveštajne mihailovićevci imaju cilj, da 
se usidra[ju] na Gorjancima, koje hoče da pretvore u bazu za akciju 
na Zagreb u vreme sloma Hitlera. Posvečujte tim n a m e r a m a mak
simalnu pažnju. 

Sa Angelom šaljemo u Bihač naše delegate PVNOJ, 6 jedan je 
hriščanski socialista, drugi Sokol i nacionalista. Naročito hriščan-
ski socialista mogao bi i vama da posluži. Dogovorite se s njim u 
tom pogledu. Intervjuvišite ga za vaš Vjesnik, da da neku dobru 
izjavu. Mi imamo sada kod GS i verskog referenta, dr. teologije 
Metoda Mikuža, svečenika l jubljanske biskupije. Ako su v a m po
t r e b n e neke izjave za vaš rad, možemo da pošaljemo. 

Dogovorite se sa Angelom za redovne veze. Drugi p u t ću malo 
opširnije da vam se javim. Stanje kod nas postaje vr lo dobro, kako 
znaš smo izašli iz ofanzive skoro bez ozbiljnih žrtava. Ono što vam 
je pričao Valdes 7 je čista panika, slična onoj u Zagrebu. Za tu nje
govu paniku trebače ga j edanput dobro uhvatit i . Istraži vaj te i kle-

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Andrija Hebrang. 
s Vladimir Popović. , 
4 Nedatirano pismo Andrije Hebranga-Fattya je v arhivu CK Z.Kb, 

pismo Vlada Popovića glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 116. , 
5 Ivan Maček. 
6 Edvard Kocbek in Jože Rus. 
7 Josip Kopinić. 
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vete, koje je on širio na račun Tebe, druže Andrija (sličnei kao ra
nije prema Radi Končaru). Pričao je to i nama. 

Javljajte se što češće! 

Sa srdačnim drugarskim pozdravima 
Bevc8 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

St. 64 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO 
DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O 
MOBILIZACIJI V PARTIZANE NA GORENJSKEM IN PADCU 

BUNKERJA V SREDNJI VASI PRI POLJANAH1 

Pokrajinski komite 
za Gorenjsko 
Položaj, 17. I. 1943 

Centralnemu komiteju! 

Sporočamo Vam, da smo prejeli pošto, komisijo za kadre1* 
in priložene obveznice, katere smo tudi že vse razdelili po bataljo
nih; radi tega Vas prosimo, da nam po možnosti takoj pošljete 
primerno število obveznic, ker ljudje jih radi sprejemajo kot potrdi
lo za narodno posojilo ali pa za nakup hrane. 

Se vedno pa se nismo sestali z Lenartom.2 Pač pa smo zvedeli 
kje se nahaja, večinoma se je držal v okolici Št. Vida zadnjih 14 
dni pa se je držal v okolici Škofje Loke. To smo zvedeli od naših 
terenskih delavcev, kakor smo tudi zvedeli, da na terenu ni napravil 
takih uspehov, kot smo bili obveščeni od njega samega. Od okrožnih 

okrnfn^nP ^ L ^ ^ ^ ^ "* Go™isk<™ postavljen noben 
okrožni OF odbor, čeprav nam je Lenart poročal, da je postavil 
v vseh okrožjih te .odbore. Vrti pa se okrog glavnega odbora^ki ga 
je spravil skupaj.3 s 

8 Edvard Kardelj. 

i a I ^ c I ? i \ n a - p i ? a n , S s v l n P n i k o m > je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
z dne 25 s e o t e ^ 1 1 1 ^ ^ 0 1 1 " 5 1 ^ Z a k a d r e p r i c e n t r ^ e m komiteju KPJ 
«Ha o t j e p t e m b r a P 4 2 0 izpolnjevanju kadrovskih pol, ki jo je komi
sija za kadre pn centralnem komiteju KPS z dodatnimi navodil i dneTs 
n f m S U 9 4 ^ 0 3 1 ^ ********* m okrožnim k o m i l e S I S StJL 

2 JožTShf a' O Z m c a ] e v a r h i v u C K Z K S v Ljubljani. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 153, opomba 4. 
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Po poročilih, ki smo jih prejeli od okrožnih, rajonskih sekre
tarjev in drugih terenskih delavcev ni posvečal naši mobilizaciji 
nobene pozornosti, ravno tako je razvidno iz njegovega pisma, ki 
ga je poslal nam, da je pozabil na tisto vprašanje, ki je danes naj
važnejše na Gorenjskem, mobilizacija, okoli katere pa se vrtijo vsa 
ostala vprašanja. 

Na Gorenjskem so hoteli Nemci mobilizirati dva letnika 1923, 
1924, kar pa se jim nikakor ni posrečilo. V gotovih predelih, rajonih 
kjer so bili politično dobro obdelani in pripravljeni ter povezani z 
partizansko vojsko, tam je večina fantov prišla v partizane, nekaj 
pa se je tudi kar poskrilo doma, ker malo jih je prestrašila zima, 
ki je ravno v tem času precej ostro nastopila. Na deželi je torej 
mobilizacija za Nemce čisto propadla, pač pa je po nekaterih vaseh 
policija pobirala z avtomobili za mobilizacijo obvezne fante. Nekaj 
boljše pa so uspeli Nemci v večjih centrih, ko so kar pograbili fante 
in jih odpeljali, vendar jih je tudi dosti zbežalo v hribe ali pa se 
doma poskrilo, da pridejo pozneje v partizane, ko malo popusti zima. 
Seveda pa so takoj začeli s svojim terorjem, streljanjem, selitvijo 
družin, katerih sinovi so odšli v hribe. Vtem so jim pa v Kamniškem 
okraju temeljito zakurili partizani. Mobilizirali so precej novih par
tizanov. Nemci so to hoteli takoj v kali preprečiti, prišli so z avto
busi, naložili žene, otroke in hoteli vas takoj požgati. Tukaj pa so se 
pojavili partizani, napadli Nemce, jih pobili, ljudi osvobodili iz av
tomobilov, potem prazne avtomobile požgali. 

Vtem pa se je naša mobilizacija raztegnila po celi Gorenjski. 
Nemci videč, da temu ne bodo kos, so popustili s selitvijo družin, 
izdali pa so letake, da naj se čimprej vrnejo, da se jim, ne bo nič 
zgodilo. Zaenkrat je vse to tako ostalo, seveda brez uspeha. S tem 
so pokazali, da nimajo vojaških sil na razpolago, da bi takoj zadu
šili ta tako nevaren pojav in so napravili to neumnost, da so za 
trenutek . . .4 Koliko smo dobili novih partizanov na celem Gorenj
skem, to zaenkrat še ni mogoče ugotoviti, ker so veze trenutno malo 
zastale zaradi snega in tudi radi nemških zased po raznih poteh. 

Toliko pa je gotovega, da naša partizanska vojska na Gorenj
skem se je povečala za dobrih 100 procentov, toliko smo dobili 
poročil potom legalnih ljudi iz raznih krajev. 

Opazili pa smo, da smo bili še vedno premalo politično obdelali 
teren in s tem pripravili ljudi na našo mobilizacijo. Vse te strani, 
slabe in dobre, smo našli pri tej mobilizaciji, katere bomo za naprej 
poskusili čisto odpraviti. 

Ko smo zvedeli, da se tov. Lenart nahaja nekje v okolici Škofje 
Loke, je tov. Marko5 takoj krenil za njim, da ga končno ujame in 
pripelje k nam, da se pogovorimo o vsem nadaljnjem delu in potem 

4 Poškodovano besedilo, nečitljivi dve vrstici. 
6 Franc Ravbar. 
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bi obadva prišla k vam, s to vezo, kot prihaja to pismo. Kurir je 
pripeljal v Poljansko dolino Markota im Lenarta. Tam jih: je čakal 
Stare Stane v enem bunkerju, Lenart pa je šel v tehniko in se tam 
toliko zadržal, da so potem vsi skupaj zastali za en dan v bunkerju, 
namesto da bi takoj prišli v naš bunker, kjer smo jih pričakovali 
Matija,6 Jaka,7 Vinko,8 da bi imeli skupno sejo in rešili vsa vpraša
nja ki so nujna, posebno pa vprašanje mobilizacije, ki je danes 
najvažnejše. 

V četrtek zjutraj je.policija izvohala ta bunker. Opazovali so 
že dalj časa kretanje ljudi tam v neposredni bližini in so ga zgodaj 
zjutraj obkolili in v njem so dobili 5 ljudi: Starca Staneta, Markota, 
kurirja Groga9 ki je držal vezo med tehniko in z nami, Pekajem, 
kurirja Pavleta,9a ki je držal vezo z bataljonom in Tineta,10 ki ga 
je Marko postavil da M organiziral obveščevalno službo( v odredu. 
Stane, Marko in Groga so bili oboroženi in so se uprli. Policaji so 
jih po kratkem boju uničili. Ostala dva pa nista imela nikakega 
orožja, so ju pa Nemci ujeli an odpeljali. Lenart pa se je s tem 
rešil, da je bil odšel V drug bunker, to je v tehniko, vendar pa ga 
nismo še dobili v roke in ga zato tudi ne moremo* Vam poslati. Ne 
vemo, kje se sedaj drži, nekje v bližini, samo zaenkrat je nemogoče 
hoditi tam okrog, kjer ima policija še vedno patrulje, ki pričakujejo, 
da bo kakšen prišel, da ga bodo ujeli. 

S tem smo spet izgubili kadre, ki jih bo težko nadomestiti. Polo
žaj pa je danes takšen, da je treba to čimprej urediti, ker partizan
ska vojska bo naraščala vsak dan, s tem pa bo treba tudi skrbeti, da 
bo temu primemo postavljeno vodstvo'. Po našem mišljenju bi bil 
za to mesto sposoben komandant kamniškega bataljona Matija.11 

Silvo13 ga dobro pozna, radi tega poskrbite da se čim prej uredi ta 
vodilni kader Gorenjskega odreda. 

."Pri tem pa je padla tudi vsa literatura za OK Kranj, katero 
pa smo nadomestili z ono, ki je bila namenjena za Štajersko, ki pa 
jo po možnosti poskusite nam ponovno poslati. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu!1 3 

6 Maks Krmelj. 
7 Oskar Savli. 
8 Vinko Hafner. 
9 Gregor Rupnik. 
9a Pavle Rihtaršič/ 

"> Tine Rihtaršič. 
11 Matija Blejec-Matevž ali Silvo Kamnikar je padel na Kostanjski 

planini ali Slevcu 24. decembra 1942, ko je bil že imenovan za koman
danta kokrškega odreda. Glej M. Stiplovšek, Slandrova brigada, stran 
21. 

12 Viktor Stopar. 
13 Podpisa ni, ker je del dokumenta uničen. Iz rokopisa je razvidno, 

da je poročilo napisal Maks Krmelj. 
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St. 65 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O 

POLOŽAJU NA PRIMORSKEM1 

Pokraj inski komite K P S 
za Pr imorsko 

Na položaju, 17. januar ja [1943] 

Centralnemu komiteju KPS 
Na položaju 

Dragi tovariši ! 

K m a l u po našem zadnjem pismu, 2 v k a t e r e m smo vam sporočili, 
da ne dobivamo nobene pošte od vas, smo prejel i vašo p r v o pošto? 3 

in odtlej je skoraj vsaka patro la iz vaše smeri prinesla k a k dopis 
ali material . Končno je prišel k n a m tudi tov. Luka. 3 P o njegovem 
zatrdi lu smo sprejeli vse, k a r ste n a m v tem razdobju poslali, tako 
da ni potreba naštevat i danes vseh pošiljk. Ko že govorimo o pošti, 
vas prosimo, da strogo ločite pošto za Štab Soškega Odreda in za 
PK. Tudi l i teraturo je t reba pošiljati ločeno in sicer vsake publika
cije eno tret j ino Štabu Odreda in dve tret j ini na naslov P K . V tem 
pr imeru priložite zavoju pismo z obvestilom, da je ustrezajoča koli
čina poslana na drugi naslov. 

Največjega pomena za nas sta bili obširni pismi CK,4 ki nam 
jih je pisal tov. Krištof.5 Ti pismi so študiral i vsi člani P K in končno 
sta se na skupni seji 10. in 11. januar ja ob prisotnosti tov. Luke 
ponovno bral i in diskutirali . N a tej seji so bili sprejeti sklepi za 
postopno uresničevanje nalog, k i n a m j ih postavl jata obe pismi. Z 
njima n a m je bilo mnogo pomagano. Zlasti je dragocena osvetlitev 
vprašanja sredine. Do take jasnosti v tem vprašanju se sami ne bi 
mogli dokopati. P r a v tako je vel ikanske važnosti rešitev tržaškega 
vprašanja. 

1 Nepopoln izvirnik in italijanski prevod sta v arhivu CK ZKS v 
Ljubljani, popolna kopija pa v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
Poročilo je bilo poslano skupaj z dopisom Franca Leskoška z dne 28. 
januarja 1943 (glej dok. št. 110). Poročila s prilogami centralni komite 
KPS ni prejel, ker je pošta 30. januarja 1943 v Vipavski dolini padla v 
roke okupatorju. Glej dok. št. 179, opomba 3. Osnutek tega poročila je 
prinesel na centralni komite KPS Franc Leskošek, ko se je februarja 
1943 vrnil s Primorskega. 

2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 165. 
2a Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 213. 
3 Franc Leskošek. 
4 Glej Dokumenti, knj, 4, dok. št. 213 in 214. 
5 Edvard Kardelj. 
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Po več ali manj slučajnih sporočilih v zadnjih pismih in po 
prvi p lenarni seji P K od konference, 6 je danes čas, da damo splošno 
poročilo o položaju in delu na Pr imorskem. 

1. Splošna ocena položaja je : na podlagi odličnega splošnega 
razpoloženja-— globokih simpatij l judskih množic za ZSSR, par t i 
zane in OF — raste vpliv in ugled Part i je in ras te borbenost mno
žic. Ta borbenost se izraža v naglem dotoku v part izane, v razšir
jenju in aktivizaciji NZ, v rastoči pomoči prebivalstva part izanom. 
Itali janski kolonisti zapuščajo deželo. Med ital i janskim vojaštvom 
se pojavljajo vedno resnejši nemiri . V mest ih se ponavljajo ženske 
demonstracije. V vrhovih bega j e opaziti zmedo. 

2. Partija: P K je delal zadnji mesec tako, kakor smo vam spo
ročili; Ahac 7 n a severu, D a r k o 8 na jugu, Matevž 9 in Pr imož 1 0 v cen
tru . Rezultat i so le na pol zadovoljivi. Ahac je delal dobro. Pr i redi l 
je parti jsko posvetovanje 1 0 3 z udeležbo 9 aktivistov iz severa, ki niso 
prisostvovali n a pokraj inski konferenci. T u se je predelala resolu
cija konference in so se formirali štiri severni OK. Posvetovanje je 
trajalo dva dni. Prv i rezul tat i se že kažejo. V sredini sta bila Ma
tevž in Primož obložena z delom (štiri okrožja in vse centralno delo). 
Vendar so uspehi vidni. Na jugu pa so rezultat i popolhoma neza
dovoljivi. Deloma je t e m u kriva provala v Trstu, ki n a m je vzela 
15 aktivistov in med njimi 1 parti jca, glavni vzrok pa je v tem, da 
je tovariš Darko preslab. Vprašanje vodstva part i jske organizacije 
v T r s t u in na ostalem jugu je torej slej ko prej nerešeno. S pr ihodom 

6 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. »144, opomba 2. 
7 Dušan Pirjevec. 
g Darko Marušič, narodni heroj, rojen 1919 v Ljubljani, kamor so 

prišli starši iz Opatjega sela. Bil je strojni ključavničar. Clan KPS je bil 
od 1940. Leta 1941 do februarja 1942 je delal v mladinski organizaciji v 
Ljubljani, zlasti v Šiški. Bil je sekretar mestnega komiteja SKOJ, jeseni 
1941 pa sekretar okrožnega komiteja SKOJ za Ljubljano. Sredi februarja 
1942 je bil poslan v Trst. Novembra 1942 je postal član pokrajinskega 
komiteja KPS za Primorsko in sfekretar OK KPS za Trst, marca 1943 pa 
sekretar poverjeništva pokrajinskega komiteja SKOJ za Primorsko. Ob 
razpadu Italije je postal komisar tržaške divizije, nato pa komisar go
riške divizije. Padel je 17. novembra 1943 v Srednjem Lokovcu. (Življe
njepisi v arhivu CK ZKS.) 

9 Anton Velušček, rojen 1912 v Ločniku pri Gorici, avtomehanik, 
emigriral v Francijo, nato v Jugoslavijo; član KPJ od leta 1936, član MK 
KPS Maribor, poslan na Primorsko junija 1941, član PK KPS za Sloven
sko primorje. Dne 5. novembra 1944 aretiran v Trstu in verjetno decem
bra 1944 sežgan v Rižami v Skednju. Razglašen je bil za narodnega 
heroja. (Več glej: Ciril Zupane, Narodni heroj Anton Velušček-Matevž. 
TV-15, 1. aprila 1970.) 

1 0 Dr. Aleš Bebler, predstavnik CK KPS za Primorsko. 
""» Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 194. V naslovu dokumenta je 

pomota. Na posvetovanju niso bili prisotni delegati srednjega in južnega 
dela Slovenskega primorja, temveč delegati severnega dela Slovenskega 
primorja. 
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tovariša B r a n k a 1 1 n a m je sedaj mnogo pomagano. Centra lno delo 
bo šlo n e p r i m e r n o bolje izpod rok. Tudi jugu bomo mogli nudi t i 
več pomoči, vendar rabi Trst mnogo več, kakor samo pomoči od 
zgoraj. Cetrtmil jonsko mesto, s 50.000 delavci bi moralo imet i n e p r i 
m e r n o krepkejši OK. 

Izgradnja OKjev se vrši že ves čas od konference sem in i m a m o 
dva do tr i članske odbore doslej v Trstu, na Krasu, v Ajdovščini, v 
Tolminu in v Brdih. V ostalih okrožjih imamo le po enega tovariša, 
k i ga tam, kjer je tudi že kaj članov, imenujemo sekretarja, drugod 
pa zaupnika PK. Kvalifikacija tega osnovnega parti jskega k a d r a je 
na splošno zelo nizka. Našemu povprečnemu sekretar ju OK n e bi, 
recimo pred letom dni v Ljubljani, nit i celice poverili. Dajemo vam 
pregled teh osnovnih kadrov z nekater imi osnovnimi podatki . 

Trst: sekretar Udo, 1 2 ' delavec, član K P H od m a r c a 1941 (v Za
grebu), dosti dobro zgrajen, funkcionar še ni bil; ima nekaj uspehov 
— organiziral je ODE 1 3 V tržaških ladjedelnicah; 

član OK Stanko, 1 4 kovinar, član K P S od leta 1935 v Ljubljani, 
za silo zgrajen, dobro povezan z masami, prvič funkcionar; 

član OK Anarhist, 1 5 polintelektualec, član K P S od septembra 
1942 v Trstu, slabo zgrajen, je kazal še do p r e d k r a t k i m anarhis t ične 
nagibe, zelo delaven in poln iniciative. 

Istra: zaupnik Vidko, 1 6 š tudent iz železničarske rodbine, član 
K P S od 1. 1941 v Rajhenburgu (Primož ga pozna kot terenskega 
delavca v K r š k e m okrožju v času akcije na Bučko), par t izan od 
pomladi n a Notranjskem, bivši politkomisar batal jona Simona G r e 
gorčiča, kjer ni odgovarjal, srednje zgrajen, malo iniciativen. Odkar 
je n a terenu, smo izgubili zvezo z njim. 

V t renutku, ko t o t ipkamo, smo prejeli poročilo da je v Trstu, v 
spopadu s policijskimi agenti smrtno ranjen sekretar! t ržaškega OK 
tov. Udo (Nino). Leži v bolnici, k e r ga policija še ni identificirala. 
Skupina 40 policistov ga je čakala v zasedi, ko je šel n a nek sesta
nek. Izgleda da je očitna provokacija. 

Materi ja: zaupnik Rudo, 1 7 nameščenec iz Ljubljane član K P S 
od leta 1941, part izan od pomladi 1942 n a Dolenjskem, bivši namest-

1 1 Branko Babič-Vlado. 
1 2 Jože Udo^ič-Pepi. 
is Odbor delavske enotnosti. 
" Franc Mezgec. 
1 5 Clan OK KPS za Trst je bil Stane Bidovec-Nando, aretiran 15. 

februarja 1943. Ilegalno ime Anarhist se v drugih dokumentih ne po
javlja. 

1 6 Vidko Hlaj. 
1 7 Rudi Mahnič, rojen 1917 v Rojanu pri Trstu, padel 19. novembra 

1943 v Topolovem v Beneški Sloveniji kot politični komisar goriške di
vizije. Razglašen je bil za narodnega heroja. 
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"nik politkomisarja Kraškega bataljona, zelo dobro zgrajen, iniciati
ven, eden naših najboljših funkcionarjev. Odkar je na terenu, ni 
nobene zveze z njim. 

Kras: sekretar Maks,18 čevljar, domačin, član KPS od oktobra 
1941, srednje dobro zgrajen, zelo inteligenten in žilav, ima vse 
pogoje, da se dobro razvije; 

član OK Stmad,1 9 brivec, član Saveza kom. omladine Italije 
v Goriški okolici od leta 1930, član KPS od oktobra 1941, srednje 
zgrajen, dober organizator s posebnim smislom, za tehniko. 

Gorica: sekretar Janko,2 0 srednji kmet, simpatizer in aktivist 
KPI V Goriški okolici, od leta 1932, zaradi tega 2 leti v internaciji, 
član KPS od julija 1942, zelo inteligenten in vpliven, se zelo hitro 
razvija. 

Brda: sekretar Kavkaz,21 srednji kmet, bivši krščanski socialist, 
član KPS od avgusta 1942, nezgrajen, vpliven, prezaposlen z delom 
na svojem posestvu; 

član OK Slavko,22 delavec, iz Kranja, član KPS od leta 1936, 
sekretar celice v Semperitu, partizan na Gorenjskem, iz zdravstve
nih razlogov na terenu (domačin); 

član OK Železničar,23 kandidat KPS od leta 1941 v Ljubljani, 
član KPS od decembra 1942, slabo zgrajen, politično malo samo
stojen. 

Ajdovščina: sekretar Štefan,24 mizar, član KPS od leta 1941 v 
Ljubljani, uživa zaupanje množic, zelo aktiven in iniciativen vendar 
še malo zgrajen (domačin); 

član OK Seržente,25 zidar domačjn, član KPJ od leta 1937 v 
Bosni, tam bil aktiven v strokovnem gibanju, slabo zgrajen, ima 
veliko voljo do dela in velike uspehe v masovnem delu. . 

Pivka: zaupnik Tarzan,26 elektromonter, eden najstarejših pri
morskih partizanov, član KPS od novembra 1942, uživa zaupanje 
množic, ima najboljšo voljo, popolnoma neizgrajen, Slovenec, dezer
ter iz italijanske vojske. 

Kanal: zaupnik Franc,2 7 zidar, aktivist strokovnih organizacij 
v Mariboru, član KPS ocTleta 1940 v Mariboru, domačin, neizgrajen, 
se zelo trudi, pa ima "malo uspehov; 

18 Avgust Dugulin. 
19 Avgust Spacapan. 
20 Julij Beltram. 
21 Benedikt Simčič. 
22 Ludvik Vitez. ' 
23 Albert Miklus. 
24 Srečko Cebron. 
25 Ivo Kosovel, padel 7. marca 1943. 
26 Niko Šturm, padel 27. februarja 1943. 
27 Franc Jakopič. 
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drugi zaupnik Borigoj 2 8 (sin starega Andreja 2 9 ), mladinec z J e 
zice, član K P S od decembra 1942, zelo marl j iv in resen, se zelo dobro 
razvija. (To stanje se n e more držat i in ga bomo popravili in formi
rali OK, čeprav slab). 

Tolmin: sekretar Medved, 3 0 čevljarski mojster, član K P I od 
leta 1921, odličen element, dobro zgrajen in zelo aktiven; 

član OK Mirko, 3 1 samouk slikar, član K P S od oktobra 1942. 
član OK Skalar, 3 2 kmečki sin, partizan, vzet iz vojske na teren. 

Bača: sekretar J a k a 3 3 (Albin iz Jezice), ga poznate vsi. Dela 
dobro. 

Idrija: sekretar F r a n c e (Platiša 3 3 3 , bivši sekretar OK Kranj), 
je bil od Luke poslan na Gorenjsko v Kranj lansko leto februarja, 
po, raznih pripetl jajih prišel s part izani na Primorsko, ker ga je 
Lojze 3 4 poslal n a teren. Dela odlično, ima velike uspehe in ga smat
ramo za našega najboljšega sekretar ja OK. 

K a k o r vidite iz tega pregleda imamo komaj kake tr i okrožne 
sekretarje, ki ustrezajo zahtevam in poleg njih še kake tri , ki se 
bodo v doglednom času razvili v dobre sekretarje. Večina ostalih 
bi rabi la daljšo vzgojno dobo, nekaj bi j ih p a bilo' t reba n u j n o takoj 
nadomestit i . 

Število članov je seveda v zadnjem mesecu naglo narast lo, ker 
smo na konferenci »odprli v ra ta na široko«. P o poročilih n a p lenumu 
P K in n a k n a d n i h poročilih imamo danes članov in kandidatov: 

2 8 Adrijan Kumar. 
2 9 Andrej Kumar — Stric Marko. 
3 0 Franc Savli, bil je sodelavec Josipa Srebmiča, član antifašistične 

organizacije TIGR. Na lastno pobudo je vzdrževal zvezo s partijsko 
organizacijo na Jesenicah in organiziral OF že leta 1941 v Tolminu in 
okolici. Umrl marca 1943, zaradi rane, ki jo je dobil 12. marca 1943 v 
italijanski čistki. (Življenjepisi v arhivu CK ZKS.) 

3 1 Mirko Skočir. 
32 Ferdo Kravanja, rojen 1912 v Cezsoči, emigrira! v Jugoslavijo, 

član TIGR. Udeležil se je spopada s karabinjerji 13. maja 1941 na Mali 
gori in bil težko ranjen ujet. Prepeljan je bil pod ileganim imenom 
Djuro Jovanovič v ljubljansko bolnišnico, od koder je kljub ranam po
begnil v partizane. Padel 10. oktobra 1944 pri Paljevcu nad Kanalom, kot 
sekretar zahodnoprimorskega okrožja. (Arhiv IZDG, fasc. 596, TMG fasc. 
267—316, Slovensko primorje in Istra. Beograd 1953, stran 167.) 

s* Albin Kovač. 
33a Jaka Platiša — Franc Medved, rojen 1910 v Počah pri Cerknem. 

1935 je emigriral v Jugoslavijo. Bil je član protifašistične organizacije 
TIGR. Delal je kot stavbinski delavec- v Ljubljani, na Jesenicah in v 
Kranju. Član KPS od 1937. V letih 1939—1941 je odšel zaradi kompromi-
tiranosti v Zagreb, 1941 se je v m E v Kranj. Spomladi 1942 je odšel na 
Primorsko. Bil je komisar čete goriškega bataljona, nato organizator na
rodnoosvobodilnega gibanja v Idriji in okolici in sekretar OK KPS v 
Idriji. Marca 1943 je bil poslan v Trst in tam v spopadu s policijo 26. 
aprila padel. (Življenjepisi v arhivu CK ZKS). 

3 4 Tomo Brejc. 
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jug: 
Trst 14 članov in 10 kandidatov, 
Istra 1 član in — kandidatov, 
Materija 1 član in 3 kandidati, 
Kras 3 člani in — kandidatov, 

center: 

Gorica 11 članov in 22 kandidatov, 
Brda, 6 članov in 3 kandidati, 
Ajdovščina 24 članov in 30 kandidatov, 
Pivka 1 član in 9 kandidatov, 

sever: 
Tolmin 7 članov in 12 kandidatov, 
Kanal 2 člana in 3 kandidati, 
Bača 15 članov in 8 kandidatov, 
Idrija 13 članov in 7 kandidatov. 

V dveh naslednjih okrožjih, ki bi jih radi formirali Trbiž in 
Beneška Slovenija, še nimamo članov. V Beneško Slovenijo prodi
ramo potom partizanov. V Trbiško okrožje smo prodrli po terenu 
in sicer smo dobili stike z rudarji v Rablju.343 Po zadnjem poročilu 
je povezano okoli 30 rudarjev v OF. Iz gornje statistike torej sledi, 
da imamo danes na terenu 98 članov in 107 kandidatov. O vojski ni
mamo točnih svežih podatkov, vendar je po starejših podatkih bilo 
v četah 80 članov Partije. 

Ideološki nivo članov in kandidatov je seveda želo nizek. Zato 
smo na zadnji seji PK postavili v ospredje ideološko izgradnjo 
tovarišev.35 Razširili smo material ki smo ga dobili od vas (posa
mezna poglavja iz »Vprašanje leninizma« itd.). Postavili smo vpra
šanje kadra propagandistov. 

Masovna povezanost Partije je zadovoljiva, saj smo zadnji čas 
sprejemali v Partijo zlasti aktiviste OF. 

V zvezi s tem vprašanjem je opozorilo v vašem zadnjem pismu. 
Naša formulacija, ki je v končni redakciji naše resolucije itak 
izpadla, da »Partija ni društvo ateistov,« je namreč merila na spe
cifično tukajšno zablodo. Ta zabloda je bila v tem, da spadajo v 
Partijo zlasti tisti redki vaški »antikristi,« sovražniki domačega 
župnika. Te ljudi sta Lojze in Matevž najraje sprejemala v Partijo, 
češ da so nam ideološko najbližje. Ti ljudje so nam kot prvi pred
stavniki Partije na podeželju silno škodili. Predno je Partija pričela 

3 4 3 Rudarji v rudniku svinca v Rablju prihajajo dnevno na delo z 
Bovške, največ iz Čezsoče. 

35 Glej dok. št. 61. 
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živeti je bila že ločena od množic. Tej praksi smo zato napovedali 
boj, in jo odpravili. Novi partijci oziroma kandidati so tisti najboljši 
elementi iz ljudstva, ki so se v gibanju OF postavili množicam na 
čelo in so v kontaktu z OF spoznali odločilno vlogo Partije v boju 
za svobodo naroda in ljudstva ter zaželeli stopiti vanjo. Zavedamo 
se seveda nevarnosti, na katero nas opozarjate in jo imamo pred 
očmi. Zato se je tudi na konferenci debeli dve uri razpravljalo o 
tem, kdo spada v Partijo in kdo ne (socialni položaj, instinktivna 
razredna zavest itd.). Nevarnih skretanj izgleda, da tovariši, ki so 
sprejemali kandidate, niso zagrešili. 

3. Masovne organizacije so še v povojih. V Goriškem okrožju 
imamo nekaj dobro povezanih aktivov ZKM, v Idriji nekaj ženskih 
odborov z dvema rajonskima odboroma. Toda kakor rečeno, to so 
šele začetki. Na teh sektorjih dela so uspehi med drugim zato tako 
skromni, ker nimamo na razpolago specialnih delavcev za žensko 
in mladinsko linijo, niti pri PK. 

4. Obveščevalna služba je ena naših največjih slabosti, ki. se 
tudi v zadnjem mesecu ni zmanjšala. Tovariš Bojan,36 ki je bil do
ločen za pokrajinskega obveščevalca, je po našem navodilu delal 
ves čas v Goriškem okrožju, pa niti tu ni mogel doseči večjih 
uspehov. Tako navodilo smo mu dali, ker je bilo Goriško okrožje 
kot eno najvažnejših posebno potrebno pomoči in ker nas tudi z 
obveščevalne plati zelo zanima. (Gorica je politični center Slovencev 
in torej tudi center bega itd.). Zavedali smo se, da ne more biti 
dobre VOS, kjer ni Partije in smo zato dali tov. Bojanu navodilo, 
naj pomaga pri izgradnji partorganizacije in hkrafl gradi VOS. Nje
gova pomoč okrožju je bila zelo izdatna in 'tudi skromen zarodek 
VOS-a je nastal. Upamo, da bomo v najkrajšem času tov. Bojana 
lahko poslali v druga okrožja. V Trstu, ki je ravno tako važen, ni
mamo še nobenega zarodka VOS-a. 

5. Tehnika. Ciklostilnih točk imamo dosedaj 7. Centralna točka 
je postala sedaj produktivna. Nekaj njenih proizvodov pošiljamo na 
vpogled. Mnogo dela tudi tehnika odrednega štaba, ki posluje tudi 
kot partijska tehnika za sever. Nekaj produciraj© tudi tehnike v 
Ajdovskem in Pivškem okrožju ter v Idriji. V Brdih je točka op
remljena, pa še ne posluje. Trst ima vse potrebno, je v novembru 
razmnožil letak za obletnico oktobra, odtlej pa ni produciral še ni
česar. Izgovarjajo se na razne težave. »Poročevalce« moramo delati 
mi zanje. Splošna težava vseh tehničnih točk je pomanjkanje pisme
nih ljudi, ki bi se dali izvežbati za tipkanje. Slabo dela nabavni 
sektor. Celo centralna tehnična točka dela s presledki, ker ji zmanj
ka zdaj tega, zdaj onega. To je posledica naše organizacijske sla
bosti v večih mestih. — Zarodek dokumentne tehnike je ustvarjen, 
vendar producira še malo in slabo. 

8 9 Bojan Stih. 
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6. Osvobodilna fronta. Zadnji mesec se je naglo razširjala mre
ža terenskih odborov OF. Naši osnovni aktivisti, ki smo jih imeno
vali za sekretarje partijskih OK, so prevzeli hkrati dolžnosti sek
retarjev OK OF.3 7 S tem so prevzeli odgovornost za cela okrožja, 
kar je bila tu novost. Dotlej so delali ti tovariši, kjer so hoteli, v 
praksi torej, v omejenem številu vasi. Tako so nastali obdelani 
otoki, m e d njimi pa obsežni nedotaknjeni pasovi. Zadnji mesec se 
v teh pasovih razširja mreža terenskih odborov, povezujejo se spon
tano nastale organizacije OF (te dni smo imeli zopetj primer spon
tano nastalega odbora OF tokrat v večjem kraju — Št. Peter na 
Krasu — in sicer pod vtisom enega izvoda »Poročevalca«, ki je pred 
kratkim slučajno prišel v mesto). Pri tem razširjanju mreže. OF 
krepko pomagajo partizani, ki prirejajo sestanke in mitinge pone
kod celo pri belem dnevu v vaških šolskih poslopjih itd. V Beneško 
Slovenijo prodiramo izključno s pomočjo partizanov iz Brd, preko 
Predila smo prodrli po civilnih zvezah in ustvarili odbor OF med 
rabeljskimi rudarji. Tudi v mestu Gorica je nastal odbor OF, po 
socialnem sestavu dokaj dober, V Idriji smo pa trdno vsidrani. V 
Trstu ni napredka. 

Izgradnja rajonskih odborov OF počasi napreduje. Glavna ovira 
je v strahu legalnih ljudi pred funkcijami. Tukajšnja konspirativ-
nost, kakršna je bila 24 let v navadi in, ki meji na, bojazljivost, je 
zelo trdoživa. Okrožne odbore v OF imamo kljub temu že v Go
rici, Ajdovščini, Tolminu, Brdih, ter mestni odbor v Idriji. Politič
no so ti OK dobri. Liberalni in krščanski zastopniki so — kakor nji
hove mase — Partiji zelo blizu, nekateri med njimi so tudi že člani 
KP ali Skoja. Takega frakcionaštva, kakor smo ga doživeli s strani 
krščanskih socialistov na Dolenjskem, tu ni nikjer opaziti. Upamo, 
da ga ne bo zanesel sem Nuškin.36 Tovariš Luka nam je sporočil 
vaše opozorilo, naj v želji, najti izrazitih zaveznikov, ne ustvarjamo 
diferenciacij tam, kjer so že izginile. Opozorilo bomo upoštevali. 
Sicer pa so naši odbori razen v Gorici in Tolminu in Idriji enotni, 
to je sestavljeni iz aktivistov brez -nekomunističnih strankarskih 
opredelitev ali zvez, kakor je pač večina ljudstva. V večih krajih, 
kakršni so trije gori omenjeni, pa smo našli med malomeščanstvom 
tudi točno opredeljene liberalce, kar smo upoštevali. Ponekod, npr. 
v Idriji, so se našli tudi krščanski socialisti in ja njihov zastopnik 
v odboru. (Zanimivo je to, da se v nasprotju s krščanskimi sociali
sti, socialdemokrati niso obdržali, čeprav je Idrija bila njihova 
trdnjava.) 

Vprašanje pokrajinskega vodstva OF omenjamo tudi v pismu 
Izvršnemu odboru.39 Kljub prisotnosti poverjenikov dveh skupin, 

37 Biti mora OOOF — okrožni odbor OF. 
38 Dr. France Škerl. 
3 9 Glej dok. št. 66. 
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smo sklenili izgraditi pokrajinski odbor iz vplivnih domačinov in z 
naš5m novim sekretarjem PK. Politično bo to gotova boljše. Tovariš 
Nuškin pa s tem ni nič kaj zadovoljen. On bi rad izpopolnil pover-
jeništvo z malo pomembnim liberalcem. Ker se tov. Primož težke 
giblje, bi bil rezultat ta, da bi on, Nuškin, postal vidni vodja pover-
jeništva. Tudi s tega vzroka vztrajamo na izgradnji pokrajinskega 
odbora. Težava pa je v tem, da ni primernega zastopnika katoliča
nov. Tista najuglednejša osebnost katoličanov, o kateri smo vam že 
pisali, se ne more odločiti za aktivno sodelovanje. Vzroki so najbrž 
dvojni: politični in osebni (strahopetnost). — Pred tednom dni se je 
vršil nekoliko razširjen sestanek pokrajinskega odbora, ki pa je bil 
dejanski neuspeh, ker tak kakršen je bil po svoji sestavi, ni mnogo 
pomenil. V pomanjkanju vidnih in vplivnih osebnosti v pokrajin
skem merilu bomo skušali prirediti še širši zbor pod nazivom po
krajinska konferenca. Tej konferenci bo prisostvoval tudi tov. Luka. 
Tehnične težave so zelo velike. — 

Kar se tiče tovariša Nuškina, posebej izgleda, da bo koristil po 
liniji razkroja sredine. Pričel je s pisanjem dolgoveznih in polpis-
menih, toda v bistvu politično pozitivnih in navdušujočih pisem raz
nim župnikom in katoliškim osebnostim ter z obiski po župniščih. 

7. Vojska. Kakor razvidite iz priloženega vojaškega poročila40 

rekrutacija krasno napreduje. Največ odhodov v partizane je še 
vedno v kmečkih rajonih. Na čelu stojijo Zg. Vipava, Tolminsko in 
okolica Idrije. Vendar je led prebit tudi v nekaterih industrijskih 
krajih. Iz Trsta in Idrije sta prišli prvi čisto proletarski skupini. 
Mimogrede: po idrijsko skupino je prišla partizanska patrulja v 
samo mesto, kar je zbudilo veliko senzacijo. Prekoračili smo število 
500 partizanov. Ob tej priliki omenjamo, da so tukaj rekrutaciji 
postavljene ožje meje nego v ljubljanjski.pokrajini. 16 najboljših 
letnikov — v starosti 19 do 35 let — manjka. Za 18-letne fante se 
vrši pravcata tekma med nami in Italijani. Oni jih pobirajo s poli
cijo, ki obkol[ju]je vasi in jih aretira, mi pa smo jih pričeli pobirati 
s patruljami, ki dostavljajo pismene pozive. — Od letnikov,, ki so 
pri vojaluh, dobimo le tu pa tam kakega fanta, ki pride na dopust. 
— Te dni smo doživeli zanimivost: dobili smo po čudnih okolnih po
teh pismo skupine slovenskih fantov, ki so v italijanski vojski ne
kje v centralni Italiji. Pismo je naslovljeno »partizanskemu štabu« 
in sporoča, da so v kasarni ustanovili »Društvo partizanskega zma
ja«. Člani društva so pripravljeni priti k partizanom in prosijo za 
pomoč, zlasti v municiji, kajti oni imajo -— prazne puške.. 

Aktivnost partizanskih čet ni zadovoljiva. Bataljon Simona Gre
gorčiča, ki ima na čelu odličnega komunista iz Maribora, tov. Ru-

40 Glej dok. št. 67. Vojno-politično poročilo je bilo verjetno poslano 
naknadno, ker ga ni med pošto, ki jo je zajel okupator. Glej opombo 1. 
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dija,41 (Branko in Matevž ga poznata, skupaj so tvorili prvi MK 
v Mariboru), ter prav dobrega četnega komandirja, popularnega 
junaka Vojka,42 je edini bataljon, ki vrši akcije. Ostali bataljoni 
imajo slabo vodstvo. V teku je obsežno premeščanje kadrov v 
vojski. Vodilni partizanski kadri iz bivšega Loškega odreda so se 
slabo pokazali. Tako je bataljonski komandant Leveč43 šel v Trst in 
v civilu hodil v kino. Mi bi ga bili odstavili in izključili iz par
tije, da ni s svojo patruljo padel v italijansko zasedo, bil težko ra
njen in se sam ustrelil. 

Od izvrševanja vojaških akcij, v ožjem pomenu besede, odvra
ča čete tudi precejšnja zaposlenost z agitacijo, rekrutacijo in teren
skim delom sploh. V to so se spontano usmerile, ker jih prebivalstvo 
želi videti in slišati Mi jih od tega seveda ne odvračamo, ker se nam 
zdi v današnji dobi priprav za vstajo ta aktivnost racionalna. Kljub 
temu zahtevamo več vojaških akcij in stavljamo četam za zgled ba
taljon Simona Gregorčiča, ki največ agitira in rekrutira, pa hkrati 
vrši največ vojaških akcij. (Mimogrede: v začetku januarja je ena 
četa Kraškega bataljona iztirila brzovlak pri St. Petru na Krasu, 
promet je bil prekinjen 21 ur.) 

Partijska organizacija v vojski je številčno razmeroma močna. 
Po približnih podatkih šteje okoli 80 članov. O njej je omeniti dvo
je. Prvič je premalo povezana s partorganizacijo na terenu. Okrožni 
odbori partorganizaciji v vojski ne morejo mnogo pomagati. Deloma 
ne razumejo še dobro te svoje naloge, deloma pa je temu krivo dej
stvo, da so terenski partijski funkcionarji mnogo slabši nego vo
jaški. Zato nudijo zaenkrat vojaške partorganizacije mnogo več 
pomoči terenu nego pa obratno. Z dviganjem ideološkega nivoja čla
nov OK se bo to popravilo (prav s stikom s partorganizacijo v voj
ski in našo pomočjo). Drugo vprašanje pa' je nekaj gnilobe, ki smo 
jo zasledili v partorganizaciji bivšega Loškega odreda. Tu so se npr. 
sprejemale partizanke v partijo po čisto privatnih vidikih. Ta pojav 
smo zasledili zlasti v štabu že omenjenega padlega komandanta 
Levca. Odredili smo kontrolo in čiščenje. Izvor pojava so očitno 
ostanki vojvodstva. 

Narodna zaščita se naglo razvija. V najboljših rajonih (zgornja 
Vipava in Tolminsko) imamo že ponoči zastražene vasi in zaščitne 
patrulje. Delo v tej smeri še nadalje močno forsiramo. Spričo sta
rostne sestave moškega prebivalstva se nam zdi NZ nad vse važna, 
kajti moški nad 35 let se lažje mobilizirajo v NZ kakor v partizane. 

8. Bela garda. V tem pogledu se je položaj malo spremenil. V 
poročilu Izvršnemu odboru omenjamo, da so neki italijanski vojaški 

41 Martin Greif. 
42 Janko Premrl. 
4 3 Ivan Rozman, komandant III. (kraškega) bataljona soškega od

reda, padel 4. januarja 1943 v Borovcih pri Bazovici. 
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komandanti na Tolminskem zadnji čas sklicevali posvetovanja njim 
vdanih župnikov. Del članstva fašistične stranke, Slovenci vključno, 
[je] bil pozvan v prostovoljno vojaško službo za boj proti »ribelom«. 
Odziv je bil mizeren. Poseben dogodek je sporočilo, ki nam ga je 
poslal eden znanih belogardističnih figur, neki dr. Bric, češ da ni 
res, da sodeluje z belo gardo in da naj mu prizanesemo, ker je ne
dolžen. Iz tega sklepamo na precejšen preplah v bega vrhovih. — 
Iz Jugoslavije je bilo poslanih šest kaplanov, ki so pričeli z agitacijo 
za belo gardo. Razdelili so se po dva v vsaki škofiji (reška, tržaška 
in goriška). Nastanili so se pri župnikih — belogardistih. Med maso 
nastopajo kot begunci s Štajerskega. Ponekod imajo nekaj uspeha. — 
Naših najboljših župnikov pa ne bodo omajali. Ti že nastopajo proti 
njim. 

9. Proletariat. Zaradi važnosti smo to vprašanje izločili. V polni 
meri se zavedamo naše pomanjkljive povezanosti s proletarskimi 
masami (in to se odraža tudi v naši resoluciji).. Zato o tem nekaj 
več. , 

Številčna moč proletariata na Primorskem je približno.tale:. 
Trst 50.000 (od tega 10.000 Slovencev, ostali 

Italijani — ladjedelnice, kovinska 
ind., rafinerije) 

Tržič 12.000 (od tega 1000 Slovencev, ostali Ita-
Ijani in Furlani — ladjedelnice) 

Gorica 2.000 (od tega 600 Slovencev, ostali 
Furlani — mehanična in tekstilna 
industrija) 

Anhovo 350 (Slovenci, peščica Furlanov — to
varna cementa) 

Idrija 450 (Slovenci, peščica Furlanov — 
rudnik živega srebra in tovarna 
cinobra) 

Rabelj 1.200 (Slovenci, nekaj avstrijskih Nem
cev, rudnik svinca) 

Skupno 66.000 od tega nekako 14.000 Slovencev. 

Število trenutno zaposlenih seveda ni tako visoko, ker obra
tovanje zaradi pomanjkanja surovin in goriva zastaja. Tako npr. 
v Gorici zadnji mesec stoje vsi obrati (iz istega vzroka so zaprte vse 
šole že delj časa). 

Naše pozicije med delavstvom: 
Trst: kakih 15 delavcev je v KPS. Tako imenovana KPI je baje 

vsa delavska in je v njej in okoli nje zbranih kakih 100 delavcev; 
v ladjedelnicah imamo odbor Delavske enotnosti, v katerem so 
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Slovenci in Itali jani. Nekaj delavcev je povezanih po liniji OF. 
ODE je delo KPS., 

Gorica: v K P S smo zadnje tedne pritegnil i 10 kandidatov — 
delavcev iz goriških predmest i j ; več j ih je povezanih v OF, ki je 
v predmest ja odločilno prodrla; nekaj furlanskih delavcev smo zad
nje tedne povezali v »Comitati d'azione« 4* 1 

Tržič: takoimenovana K P I je baje čisto delavska, baje veže 140 
delavcev, K P S n ima pozicij, dobivamo prve st ike preko Krasa. 

Anhovo: v tovarni cementa malo akt ivna kandidatska skupina 
K P S ; že dolgo ni glasu o njej, ker je okrožni zaupnik slab. 

Rabelj: po liniji OF povezanih okoli 40 rudarjev, iz kater ih 
u p a m o dobiti nekaj kandidatov. 

Idrija: celica K P S s 4 rudarj i ; obstajala je ZKM, ki je odšla) v 
partizane, po liniji O F t r d n e pozicije med rudarj i . 

Naši odbori gredo v smeri kadrovske okrepitve proletarskih 
rajonov in izboljšanja dela. V tem drugem pogledu smo dali navo
dila za postavljanje ODE v vseh obratih. ODE naj bo mešan, kjer 
je delavstvo mešano (po narodnosti). Postavljajo naj se gospodar
ske zahteve in v r š i sabotaža. V pogledu kadrovskega ojačanja pro
letarskih centrov smo pa seveda v zadregi in lahko samo tu ali 
t am zakrpamo kako kričečo vrzel. Tako smo pokrajinskega obve
ščevalca4 3 1 5 dali gor iškemu OK v pomoč, seveda z navodilom, da 
gradi tudi VOS (goriški OK je sestavljal en sam tovariš).. Tako, si 
bo nabra l izkušenj, ki j ih bo uporabil v drugih okrožjih. Našega 
najboljšega F u r l a n a 4 4 smo usmeril i na delo med furlanskim prole-
tar iatom. Tudi tu so rezultat i vidni. Edino delo idrijskega OK je v 
polni mer i zadovoljivo. T a m smo v rudarsk ih množicah t r d n o za
sidrani. Trst pa je in ostaja naša največja slabost, ki zahteva nujne 
in radikalne rešitve. P o smrt i tov. Nina-Uda je jasno, da se bo dalo 
to vprašanje rešiti le s tem, da se pošlje v Trs t več novih krepkih 
delavskih aktivistov, med njimi vsaj enega politično samostojnega 
ter z organizacijskimi izkušnjami bogatega tovariša (kretanje, zveze 
itd. v večjem mestu, konspiracija, budnost itd.). Tudi za Rabelj bi 
bilo dobro, ko bi imeli nekoga. 

10. Italijanska narodna manjšina. Zaradi kapi ta lne važnosti 
vprašanja o tem nekaj več. Številčna moč narodne manjšine: 

Trst 130.000 tržaških Italijanov, poleg njih 
50.000 »regnicolov« t j . Itali janov 
priseljenih iz »kraljevine«, 10.000 
Grkov in 10.000 2idov; 

" a Akcijski odbori. Ilegalne, napol vojaške skupine Italijanov in 
Furlanov, ki jih je formirala Komunistična partija Italije, na področju 
Gorice in Furanije. (Podatek Branka Babica.) 

^b Bojan Stih. 
4 4 Bruno Borghese-Ugo. 
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Tržič 25.000 tržaških Italijanov in Furlanov, 
mešani; 

Gorica 10.000 Furlanov. 

Tržič smo tu omenili, čeprav je v tistem koncu narodnostna 
meja sporna. Sporen je namreč ves trikot med Sočo, morjem in 
soškim prekopom (prekop vzhodno od Soče nekako od Gradišča na
vzdol). Slovence najdeš v tem trikotu le v samem Tržiču in v dveh 
sosednjih vaseh Ronke in Sv. Polo. Pa še tu jih je malo. V Tržiču 
jih je le neznatna peščica, v Ronkah in Sv. Polu so v manjšini. Vse 
ostalo je furlansko. Res da so še drugi momenti, ki jih je treba upo
števati. Prvič dejstvo, da dela v Tržiču okoli 1.000 slovtenskih delav
cev, ki se na delo vozijo (s kolesi, in vlaki) s Krasa in celo dolnje 
Vipavske doline. Drugič dejstvo, da sta Trst in Tržič gospodarsko 
in po tradiciji silno tesno povezana. Tretjič strateški moment: Soča 
je boljša meja nego prekop. 

Na severu ni takih problemov. Zdi se nam. izven dvoma, da 
spadata k bodoči Sloveniji tudi Rezija in Beneška Slovenija, četudi 
gravitirata k danes popolnoma furlanskim mestom Čedadu ini Vid
mu. Obe pokrajini imata namreč kompaktno slovensko prebival
stvo, njuni ozemlji sta strnjeni s slovenskim zaledjem (Brda in 
gornja-soška dolina) in ne predstavljata neposredne okolice ome
njenih furlanskih mest. Vmes je.pas čisto furlanskih vasi. Tudi 
strateško jezikovna meja ni slaba. Skoro vsa poteka po obronkih 
hribovja in gorovja tik nad furlansko ravnino. 

Trenutno razpoloženje te narodne manjšine je v glavnem zelo 
dobro. Večina italijanskih delavcev in velik del malomeščanov, ve
čina tržaških in, goriških furlanskih delavcev ter okoliških furlan
skih polproletarcev je odločno antifašistično. Prav te dni smo imeli 
novice iz Tržiča, ki govorei o demonstraciji delavskih žen pred! ob
čino in o rastoči sabotaži v ladjedelnicah. 

Odkar nas je tov. Krištof opozoril na; to, da bo vprašanje raz
mejitve kmalu postalo aktualno, nas zanimajo še posebno čustva 
narodnih pripadnosti teh množic. Kakor že omenjeno, se tržaška 
manjšina cepi na tržaške Italijane in Furlane. 

Glede Furlanov. Ti imajo nekatere poteze od Italijanov loče
nega naroda. Imeli so nekaj zagovornikov furlanske avtonomije, 
svojega pisatelja Pietra Žoruttija, v Vidmu dolga leta svoj dnevnik 
v furlanščini. Neka furlanska pesem govori o posebnem izvoru Fur
lanov,' ki da so prišli »dalla Rusija lohtanade« (iz daljne Rusije). 
Res da je furlansko avtonomistično gibanje bilo zlasti intelektualsko, 
vendar trdijo poznavalci Furlanije, da je tudi v kmečkih množicah 
nekaj separatističnih čustev. Zato je fašizem furlanski tisk in avto
nomistično gibanje zatrl. Danes je protifašistično razpoloženje bolj 
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vidno v Furlaniji, kakor v drugih italijanskih provincah. CK KPI 
res da ni nikoli postavljal zahteve po samoodločbi za Furlane in 
smatral njihovo gibanje za reakcionarni separatizem Vendar — naj 
bo ocena tega gibanja taka ali taka — za< nas je ta okolost važna, 
ker je zaradi nje predvidevati manj odpora s strani furlanske manj
šine. 

Glede tržaških Italijanov. Ti so nedvomno del italijanskega na
roda. Vendar jê  pri njih silno močan lokalni patriotizem, ki je zras-
tel na podlagi posebnih gospodarskih interesov mesta Trsta, ki so 
v kričečem nasprotstvu z narodno pripadnostjo večine Tržnčanov. 
Ta lokalni patriotizem gre celo tako daleč, da se raje nazivaj o Tri-
estini kakor pa Italijani. Zato bi najbrž vaša rešitev tržaškega vpra
šanja bila med tržaškimi Italijani zelo popularna. 

Ob tej priliki še to: Ce naj bi bil trikot Soča—prekop—morje 
priključen bodoči Sloveniji, bi kazalo priključiti ga posredno to je 
združiti ga s Trstom v tržaško-tržiško avtonomno enoto (kljub temu, 
da ta enota ne bi imela strnjeno ozemlje.). 

KPS ima s svojim delom med italijansko-furlansko narodno 
manjšino nekaj uspehov. Naš tržaški OK je ustvaril že omenjeni 
ODE v ladjedelnicah, v katerem so tudi italijanski delavci. Nekaj 
dobrih stikov so imeli naši tudi med tržaško italijansko inteligenco. 
Zadnja provala je te stike oslabila. Gibanje »per Tunita«,415 za katero 
smo tržaškemu OK dali vsa navodila, ima dobre pogoje. V Gorici 
imamo v KPS tri Furlane, dva nameščenca in enega obrtnika. Eden 
od obeh nameščencev je odličen element — partijsko ime Ugo, član 
KPS od aprila 1942. Njega smo določili za referenta za delo med 
italijansko narodno manjšino pri PK. On bi bil tudi najbolj prime
ren zastopnik italijanske narodne manjšine pri PK OF. Zadnji čas 
smo ga usmerili na delo med Furlani po liniji gibanja »Per Tunita«. 
Znova je pokazal, da je eden naših najbolj sposobnih in delavnih 
partijcev na Primorskem sploh, ustvaril je celo vrsto »Comitati 
d'azione«, ki so te dni izvedli akcije z razdeljevanjem letakov in 
listkov s parolami za separatni mir itd. (3000 letakov, ki so jih sami 
razmnožili). 

O KPI je treba najprej pojasnila. To, kar imamo tu običaj ime
novati KPI so dejansko popolnoma samonikle organizacije razred-
nozavednih italijanskih delavcev, ki se smatrajo za komuniste. Na
stale so brez vsake zveze s sedanjo centralo KPI. Iz dejstva, da so 
take organizacije nastale in da uspevajo, črpamo naš optimizem 
glede bodočega razvoja dogodkov v sami Italiji, Te organizacije ne 
poznajo organizacijskih principov KP, nimajo celic, ne ločijo članov 
od simpatizerjev itd. Linijo si kujejo sami in zato dostikrat skrenejo 

45 Skupna italijansko slovenska organizacija, ki pomeni enega prvih 
poskusov pritegnitve Italijanov v skupni osvobodilni boj. (Podatek Bran
ka Babica.) 
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v sektaštvo iri oportunizem. Kljub vsemu temu jih nazivamo KPI, 
ker delajo v bistvu kot Partija, vežejo le najbolj borbene elemente, 
se sami smatrajo za komunistično organizacijo in se stalno trudijo 
dobiti stike z višjimi forumi KPI. V pogledu teh stikov imajo včasih 
kak delen uspeh, ki ga mi ne moremo kontrolirati. Za primer kurir 
ene takih organizacij se vozi iz Tržiča nekam v Italijo, menda v 
Udine, in je od tam zadnjič prinesel direktivo za svojo organizacijo, 
da naj pojača sabotažo v ladjedelnicah in postavi ekonomske za
hteve. Tržaška organizacija te vrste je pred kratkim dobila od ne
kod iz Italije en izvod decembrske štev. Centralnega organa KPI 
»Unita«. Tu nekaj podrobnosti o teh organizacijah. 

V Trstu obstajajo tri take skupine. Imamo zvezo z vsemi tremi. 
Najmočnejša skupina stoji pod vodstvom nekega Daville46 (partijsko 
ime). Davilla je poklicni revolucionar, ki ga njegova organizacija 
vzdržuje. Je pravi Tržačan, ki govori enako dobro italijansko kakor 
slovensko. Skupina je organizirana »a catena« (po verigi), to se pravi 
vsak član drži zvezo samo z enim naslednjim članom. Po raznih 
okolnostih cenimo skupino na kakih 100 mož. Zveze ima vsepovsod, 
tudi izven Trsta npr. v Tržiču, na Krasu itd. Pred. kratkim je poslal 
našega aktivista po svojih zvezah preko Krasa k nam in je tovariš 
v redu prispel na mesto ter se pohvalil, da je vso pot imel oskrbo 
pri delavskih rodbinah in spremstvo. »Davillisti«, kakor jim včasih 
pravimo, ne delajo na bazi podjetij, temveč samo po delavskih na
seljih. Mnogo časa izgubljajo v brezplodnih diskusijah. Z Davillo 
smo imeli velike težave, ker se je najbrže bal, da mu bomo vzeli 
njegov vodilni položaj. Svojo organizacijo je pred našim OK skri
val. Ko smo postavili vprašanje o sodelovanju, je za svoje člane iz
dal cirkular pod naslovom »Discussione su quatro punti« (diskusija 
o štirih točkah). Najvažnejša točka je bila vprašanje o tem, kdo bo 
komu v Trstu podrejen, italijanski komunisti slovenskim ali narobe. 
Zadnje čase se je Davilla popravil. Silno se je ogrel za slovenske 
partizane in je njegova organizacija pričela zbirati zanje denar, sa
nitetni material itd. Sam Davilla je po dolgih naporih našel stik s 
štabom Soškega odreda in obiskal tovariša Mirka47 in Ahaca. K na
daljnjemu ugodnemu razvoju naših odnošajev z Davillo je mnogo 
pripomoglo dejstvo, da je Ahac pri tem razgovoru zahteval od 
Daville, naj koordinira svoje delo z Darkom, ki da je naš predstav
nik v Trstu. Končno smo poslali k Davilli še našega tov. Uga, ki je 
imel dolg razgovor z Davillo. Ugo je imel vtis, da je Davilla v bistvu 
zdrav element in da bo izvedel naše nasvete o reorganizaciji njego
ve skupine. Davilla je bil zelo zadovoljen z vašim stališčem, naj se 
v Trstu organizira ne le KPS, temveč tudi KPI. Po poročilu tov. Uga 

*' Vincenzo Marcon. 
47 Mirko Bračič, rojen 1915 v Trstu, padel kot komandant XIV. 

divizije 11. decembra 1943 v Kočevju. Razglašen je bil za narodnega 
heroja. 
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smo dali t ržaškemu OK p r i m e r n e direktive za nadal jnje delo z da-
villisti (vključitev njihovih l judi v skupne tovarniške celice, orga
niziranje ODE ter »comitati d'azione«). Toda kakor vsa druga vpra
šanja v Trstu, se tudi to zadnji mesec ni ganilo napre j . Vemo le, 
da Davilla organizira svoj ciklostilni punkt, ker n a m e r a v a razmno
ževati »Unita«. Davillo smo klicali v našo bližino ter bodo po mož
nosti govorili z njim Luka, Primož in Vlado (Br). 

V Tržiču obstaja, kolikor vemo, ena sama skupina pod vod
stvom nekega F . 4 8 (pravo ime). Ta F. je v zvezi z Davillo. Njegova 
[skupina] šteje baje okoli 140 delavcev. Tudi ta skupina dela za naše 
part izane in zalaga Kraško četo z mater ia lom (oprema in saniteta). 
V mars ikaterem pogledu je boljša od davillistov. V ladjedelnicah 
organizira sabotažo in postavlja gospodarske zahteve. En član te 
skupine je prišel1 v našo par t izansko četo, ko se je na terenu kom
promit i ra l (v spopadu s kvesturo je izgubil legitimacijo in jo je 
kvestura našla). Tudi n a sektaštvu ta skupina ne boleha toliko. Uga
jala jim je š ir ina naše O F in so izdali protifašistični letak s podpi
som »OF Italiana«. Te dni organiziramo sestanek voditelja te sku
pine z nami. P o možnosti bomo govorili vsi tri je z njim, vsekakor 
pa ga bomo povezali s tov. Ugom. 

Za nadaljnje delo med Italijajii pa bi bilo t reba vaših direktiv 
še vi enem vprašanju, ki v vaših t reh pismih 4 9 še ni konkretno re
šeno. Zaradi delikatnosti teh vprašanj se tudi tov. Luka n e more sam 
odločiti. Vprašanje je v t e m : K a k o se naj organizira Part i ja v trža
ških podjetjih, ki so po narodnosti vsa mešana. K e r se n a m zdi lo
gično, da bi celice v takih podjetjih mora le družit i slovenske in ita
lijanske komuniste, izvira iz tega še drugo vprašanje: kdo naj te 
celice vodi MK K P I ali MK K P S . Luka se nagiba k sledeči rešitvi 
in sicer v podjetjih, kjer je povsod večina delavcev italijanska, naj 
bi se organizirale celice KPI, ki naj bi j ih vodil MK K P I (mi bi 
seveda v ta MK poslali svojega krepkega človeka); K P S pa bi se or
ganizirala izključno po ul ičnem in k v a r t n e m sistemu v slovenskih 
delih mesta in okolice ter bi imela svoj MK. To bi bilo tudi pri
kladno za masovno delo med Slovenci. 

Ob koncu vam stavljamo nov predlog 6 reorganizaciji glavnih 
forumov na Pr imorskem, ki smo ga izdelali skupno s tov. Luko po-
dolgem razmišljanju. Kolikor je ta predlog v nasprot ju s sklepi 
CK in Glavnega štaba, vas prosimo, da upoštevajoč naše nujne po
trebe te sklepe spremenite. 

4 8 Bratje Fontanot, Armido, Licio, Vinicio, zaposleni v ladjedelnici 
v Tržiču, so bili na čelu skupine furlanskih delavcev v ladjedelnici, 
k i j e organizirano podpirala partizane in že leta 1942 izvršila več sabo-
tažnih akcij. Med drugim je odnesla zdravniško opremo z letališča v 
Ronkih. (Spomini Viktorja Tavčarja v arhivu CK ZKS.) 

" Glej opombo št. 4. Tretje pismo je verjetno pismo za CK KPI, glej 
Dokumenti, knj. 4, dok. št. 219, stran 314. 
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P K bi sestavljali: Vlado (Br.), Matevž, Ahac, Vitez,4 9* Darko. 
Delo bi si razdelili po novem: V l a d o — sekretar, Matevž h k r a t i član 
OK Gorica, Ahac - - sever in odgovoren za vojsko, Vitez — jug (po
sebno Trst), D a r k o — mladina; Ugo — pr i P K referent za Ital i jane; 

S tab Soškega odreda: Kaj t imir 5 0 — komandant, Rudi — komi
sar, Flor jan 5 1 — namestnik komisarja; 

OK Trs t : sekretar Platiša, člani dosedanji; Darko ostane do na
daljnjega v Trstu, da izroči svoje zveze in postavi mladinsko delo; 

Inštruktor j i P K : Bojan (hkrat i" glavni obveščevalec), Tesar 5 2 

(dozdaj namestnik komisarja odreda); . 
Organizator tehnike : U r b a n ; 5 3 

P o ženski liniji: Mara 5 4 

P o mladinski liniji: Spela 5 5 (Primoževa sestrična) 
Obrazložitev: Osvoboditev Ahaca od komisarskega dela je po

t r e b n a zato, k e r ga je parti jsko delo zadržalo, da ni mogel pose-
čati čet izven svojega parti jskega področja (sever), pa tudi zato, ker 
je t reba P K ojačati s človekom, sposobnim tudi publicističnega 
dela, zlasti, če naj se izdaja še parti jski organ in tudi l i t e ra tura za 
Itali jane, po kater i se kaže vel ikanska potreba; poleg tega smo pr i
siljeni zaposliti tov. Matevža čim bolj pr i goriškem OK, da bi ta 
prodr l Y mesto in se mogel več posvečati svojim št ir im okrožjem. 
Na mesto Ahaca bi k o t komisarja odreda postavili tov. Rudija, do
sedanjega k o m a n d a n t a batal jona Simona Gregorčiča, k i je bil z 
Vladom in Matevžem član MK v Mariboru. Tov. Rudi je naš na j
boljši aktivist in je nudi l povsod veliko pomoč parti j i n a terenu. 
J e zelo sposoben, dobro zgrajen in ima veliko avtoriteto v vojski. 
Njega pa b i nadomesti l i s sedanjim četnim komandir jem tov., Voj
kom, domačinom in popularnim junakom, k a r bi t u dobro vplivalo. 

Z a namestnika politkomisarja bi pusti l i tov. Florjana, ki ste ga 
postavili vi, in ki ga pričakujemo vsak dan. 

Tov. Platišo, ki je bil sekretar OK v Kranju in je danes sekre
t a r OK v Idriji, bi premesti l i v Trst. N a njegovo mesto pa bi dvignili 
nekega domačega rudarja, ki bi delal z večjo pomočjo, ki bi jo 
odslej P K mogel nuditi . Tov. Platiša je dober delavski element in 
bi z nj im mnogo pomagali T r s t u posebno zdaj, ko t a m sploh ni se
kretar ja OK, odkar je padel tov. Nino. 

>«a Franc Ravbar, rojen 1913 v Vrhpolju pri Sežani, član KPS od 
1938 bil član OK KPS za Ljubljano, 1941 organiziral VOS v Ljubljani. 
Padel 14. januarja 1943 pri Srednji vasi v Poljanski doini. Razglašen je 
bil za narodnega heroja. (Življenjepisi v arhivu CK ZKS.) 

5 0 Albert Jakopič. 
5 1 Cveto Močnik, padel je 26. aprila 1943 na Golobarju kot politični 

komisar Gradnikove brigade. Razglašen je bil za narodnega heroja. * 
5 2 Franc Caserman. 
5 3 Dr. Marijan Dermastia. 
54 Mihaela Dermastia: . 
5 5 Vilma Bebler. 
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Tov. Darka, ki je bil za vodstvo v Trstu in na jugu preslab, bi 
odslej uporabljali za mladinsko delo. To delo dobro pozna, saj je 
bil v Ljubljani sekretar OK Skpj-a in je dobro delal. Začasno bi 
ostal v Trstu, da bi izročil zveze in postavil temeljne mladinske or
ganizacije, nato pa bi nadaljeval mladinsko delo po drugih okrožjih. 

Trst smatramo za tako važen industrijski center, da vidimo po
trebo, da pošljemo tja zelo krepkega partijca izkušenega v delu v 
večjem mestu, ki. bi bil sposoben postaviti v takem kraju, kakršen 
je Trst, zdrave temelje partorganizacije in masovnega gibanja. Zato 
smatramo za potrebno, poslati na to odgovorno mesto tov. Viteza, 
ki ga je CK in Glavni štab namenil za komisarja Alpske zone. Mis
limo, da bi tov. Vitez bil tega sposoben. Okolnost, da ne zna itali
jansko (nekaj itak gotovo razume), ne bi bila nepremostljiva ovira, 
ker bi smel itak imeti stike samo z OK in vodilnimi funkcionarji 
zaradi nevarnosti provokacij. Trst je za nas nekaj zagonetnega in 
polnega provokacij. Vsi naši stiki tam zahtevajo nove kontrole, ker 
so problematični in slabo preizkušeni. Provalam naših funkcionar
jev tam je treba napraviti konec. Zato mislimo, da je treba poslati 
tja res dobre ljudi, kakor sta Vitez in Platiša. — Omenjamo, da je 
gibanje v Trstu za ljudi, ki jih policija ne pozna, še prav lahko, ker 
racij in legitimiranj po cestah tam sploh še ni. — Prepričani pa 
smo, da s temi premestitvami vprašanje Trsta še vedno ni popolno
ma rešeno. Treba bi bilo še nekaj dobrih delavcev, ki jih nimamo 
in bi želeli, da nam jih pošljete. Tam bi bil posebno, potreben še 
en pismen tovariš, ki bi lahko napisal kak letak ali podobno. Kon
kretno mislimo na Vil.,66 ki se boji iti na Primorsko. Pomagal bi 
lahko v Trstu tudi po liniji OF. 

Poleg dosedanjega inštruktorja PK tov. Bojana, bi postavili še 
enega inštruktorja PK in sicer tov. Tesarja, dosedanjega namestni
ka politkomisarja. odreda. Tov. Tesar je delavec iz Rakeka, član 
Partije od 1. 1940, bivši strokovni funkcionar lesnih sindikatov, po
litično trden; bavil se je v vojski s partorganizacijo in kazal lepe 
uspehe. 

Zavedamo se, da bi po teh premestitvah nastala vrzel v štabu 
Alpske zone. Toda prepričani smo, da bo CK in Glavni štab lažje 
našel novega komisarja zone, kakor pa bi našel PK novega tovariša 
za Trst. 

Nadalje prosimo, da nam pošljete tov. Urbana in njegovo Maro. 
Upamo, da se bo tov. Urban v novem miljeju lažje popravil in več 
koristil kakor drugod. Uporabili bi ga na istem poslu, kakor ste to 
nameravali vi, to je za organiziranje tehnike po okrožjih; njegova 
Mara pa bi delala po žehski liniji. Tako bi lahko potovala skupaj, 
eden po tehnični, drugi po ženski liniji, ker eden brez drugega nista 
popolna človeka. 

56 Dr. Joža Vilfan. 
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Prosili bi tudi za Primoževo sestrično Spelo, ki bi jo uporabili 
po mladinski liniji v pomoč tov. Darkotu ter bi še s kakim dobrim 
domačinom formirali PK SKOJ-a. 

2e zgoraj smo omenili, kako nujno rabimo strojepiske. Zato vas 
prosimo, da nam pošljete vsaj kake tri ali štiri tipkarice in med 
njimi zlasti tov. Tino.57 Tu imamo v tem pogledu velike težave, ker 
tukajšna mladina ne zna slovenščine in je naša edina res dobra 
tipkarica tov. Ahac. 

Naknadno smo govorili z našim referentom (za delo med Itali
jani tov. Ugom). Vprašali smo ga, kako bi po njegovem mnenju bila 
sprejeta v Trstu vaša rešitev tržaškega vprašanja (avtonomija). 
Brez oklevanja je odgovoril, da bi Tržačani to naravnost navdušeno 
sprejeli. Glede Tržiča je potrdil, da je tako tesno povezan s Trstom, 
da [bi] bila, kakor smo že zgoraj omenili avtonomna enota skupno s 
Trstom in furlanskim zaledjem med Sočo in soškim prekopom zelo 
dobro sprejeta. Med ostalimi njegovimi novimi informacijami je ta, 
da je med vrhovi fašizma in skvadristov nastal velik preplah glede 
novega razvoja na frontah. Ta strah pred porazom in zmago Sov
jetske Rusije jih žene v objem Anglije, kjer mislijo, da bi našli za
ščito pred svojim ljudstvom. Med domačimi goriškimi Furlani pa ni 
strahu pred zmago Slovencev in so pripravljeni na sožitje s Sloven
ci v slovenski državi. Imajo celo mnogo simpatij za partizane. Po
samezni tudi precej pomagajo. To vam naj bo nekako v ilustracijo 
in pomoč k razumevanju položaja na Primorskem in pri prinašanju 
tozadevnih sklepov. 

Kakor smo že. zgoraj omenili, mi do danes še nismo dobili pra
vega stika s KPI. Tov. Luka nam je sporočil, da se nahaja bivša 
zveza sedaj na Primorskem, toda mi nimamo naslova, da bi jo mogli 
najti. Zato vas prosimo, da nam z obratno pošto pošljete njen naslov 
ali vsaj približne podatke, kje jo naj iščemo. 

Ker je zveza med nami in vami sedaj zelo težavna in počasna, 
ki je sicer za nenujne stvari dobra in jo bomo vzdrževali naprej, bi 
za hitre in nujne lahko napravili boljšo. Predlagamo vam, da nam 
prav tako z obratno pošto pošljete javko, na katero bi' vam lahko 
na zelo hiter način dostavili pošto in takoj lahko tudi vi z obratno 
pošto odgovorili. Javka naj bo na takem mestu kakor vam bo tov. 
Martin5 8 sporočil. Njemu jo tudi osebno izročite kemično pisano. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
s tovariškimi pozdravi 

Luka 
Primož 
Branko 
Matevž 

57 Zora Ščekič. 
58 Ivan Kerševan. 
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St. 66 

POROČILO ^POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO 
DNE 17. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽA

JU NA PRIMORSKEM1 

Pokrajinski odbor OF 
za Primorsko : Položaj, 17. januar ja 1943 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

na položaju 
Dragi tovariši ! 

Od našega zadnjega poročila, ki je bilo pisano pred poldrugim 
mesecem 2 in ki ste ga, kakor poroča tov. Luka, 3 v redu sprejeli, se 
je položaj na P r i m o r s k e m 3 3 v mnogočem spremenil. 

Splošno razpoloženje l judstva je slej ko prej odlično. Njegova 
borbenost pa se celo vidno dviga. Okupatorj i skušajo ta val iz glo
bine zajeziti z nagl imi in ostrimi ukrepi, zadnji čas zlasti z masov
nimi aretacijami. P r i teh aretaci jah odganjajo okupatorj i na stotine 
moških iz vasi, ki so se kompromitirale. V vaseh puščajo kvečjemu 
starce, žene in otroke. Verjetno pa bodo te represali je le še pospe
šile rekrutaci jo v part izane in dvignile aktivnost Narodne zaščite. 

.Rekrutacija v part izane je zadnje tedne lepo naraščala. Pričeli 
so se odhodi celih skupin vaških fantov letnika 1924, k i so klicani v 
itali jansko vojsko, pa gredo raje k part izanom. Priš la je v par t i 
zane tudi prva skupina desetih tržaških slovenskih delavcev. 

Spričo teh okolnosti je bilo t reba le nekaj "pobude od strani 
terenskih organizacij in vojaških štabov, da se sproži pravi plaz. 
Organiziral se je odhod fantov iz celih rajonov naenkrat . Štabi so 
izdelali pismene pozivnice, ki so j ih patrul je dostavljale in odvajale 
novince. Imamo že kopico primerov, ko so starši t e naše pozivnice 
nato pokazali karabinjer jem in j im javili, da je fanta odpeljala par-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 540, italijanski prevod 
pa v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

2 Ohranjena so le poročila centralnemu komiteju KPS. Glej Do
kumenti, knj. 4, dok. št. 134, stran 118 in dok. št. 164, stran 173. 

3 Franc Leskošek. 
3 a Ta pojem se je med narodnoosvobodilnim bojem uveljavil za 

poimenovanje vsega ozemlja naseljenega s Slovenci zahodno od jugo-
slovansko-italijanske meje, določene v Rapalu leta 1920. 

Z imenom Primorska (Kustenland) so še pod Avstrijo imenovali 
ozemlje Goriške, Trsta in Istre, sedaj pa je postalo to skupno ime tudi za 
del Notranjske, Beneško Slovenijo, Rezijo in Kanalsko dolino. (Glej še: 
Slovensko primorje in Istra, Beograd 1953 stran 1 si.; Metod Mikuž, 
Boji komunistične partije Jugoslavije za zahodne meje (od 1941 do 1945), 
Zgodovinski časopis XII—XIII, 1958—1959, stran 7 si. 
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tizanska patrulja. Karabinjerji so le skomignili z rameni in — re
presalije so izostale. Na tak način sta prav v zadnjem tednu nastali 
v vipavski dolini dve novi četi. Ta prijem razširjamo na druge ra
jone in smo prepričani, da se bodo naše partizanske čete pomnožile 
za več kot sto novih borcev v kaj kratkem času. O nagli rekrutaciji 
nam poročajo tudi s Tolminskega, iz okolice Idrije in rajona Cerkno. 

Ena največjih vrzeli pred poldrugim mesecem je bilo silno po
manjkanje naše literature. Ta vrzel je bila tem globlja, ker je bilo 
med ljudstvom povsod opaziti neutešljivo žejo po tiskani slovenski 
revolucionarni besedi. V tem pogledu se je stanje sprecej izboljšalo.. 
Izdane so bile tri številke »Slovenskega poročevalca« (z besedilom od 
vas) in ena številka »Primorskega poročevalca« (druga je v tisku), 
brošura Iva Ribar j a o sovjetsko-angleški pogodbi in nekaj leta
kov. Razširjal se je tudi vaš tisk, ki je prav v tem času pričel obil-
neje dotekati. Naša naklada »Poročevalca« je 1.500 izvodov, brošur 

. po 500 izvodov. Več zaenkrat še nismo zmogli, ker še vedno šepa 
nabavljanje materiala iz mest. V bližnji bodočnosti pa se bodo na
klade zvišale. Od vas smo dobili brošuro »Slovenski kristjan v boj 
zoper belo gardo«, »Delavsko enotnost« št. 1., Stalinov govor in 
»Poslanico primorskim Slovencem«. Večji del so poslane količine 
zadoščale, le Stalinovega govora je bilo zelo malo, zato smo ga tu 
razmnožili na ciklostil (500 izvodov). V tisku imamo »Slovensko 
revolucijo« št. 1 

Stanje naših organizacij se je v zadnjem času znatno zboljšalo. 
Po našem navodilu so naši najboljši aktivisti prevzeli dolžnost or
ganizirati OF po točno določenih okrožjih, na katere smo razdelili 
vso Primorsko. Okrožij je štirinajst. Vsak v svojem okrožju so zdaj 
že več ko mesec dni na poslu, da razširijo mrežo terenskih odborov 
OF ter da ustvarijo rajonske in okrožne odbore OF. Po poročilih, ki 
jih prejemamo, gre delo zelo dobro izpod rok. V okrožjih Gorica, 
Brda, Trst, Idrija, Tolmin in Ajdovščina imamo okrožne odbore. V 
Idriji je .tudi mestni odbor. — Kamor naši organizatorji še niso 
prodrli, nadalje nastajajo organizacije OF spontano (npr. prav v 
zadnjem času v St. Petru na Krasu). 

Poseben problem je tu zastopstvo raznih stru j. v odborih, ker 
so tu množice strankarsko mnogo manj diferencirane kot v bivši 
Jugoslaviji. Točno opredeljeni so samo komunisti in deloma manjše 
skupine liberalcev. Vsi ostali pristaši OF so politično dokaj enolič
na masa, ki je vsa za tri stvari: Stalin, Jugoslavija in katoliška vera. 
Spričo tega je razumljivo, da so pri nas terenski odbori veliko bolj 
enotni in večji del živo nasprotje naših ljubljanskih »parlamentov«. 

Za sestavo rajonskih in okrožnih odborov smo dali navodilo, 
naj tovariši iščejo ugledne in delovne zastopnike raznih struj. To 
so tudi storili. Toda le redkokje se jim' je posrečilo najti primerne 
ljudi. V Idriji imamo npr. mestni odbor sestavljen iz komunista, 
Sokola in krščanskega socialista. Podobno je sestavljen OK Tolmin. 
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Ze za Gorico pa imamo težave. Ne moremo najt i izrazitega pred
stavnika katoliškega tabora. Morali bomo vzeti v okrožni odbor ka
toliškega posestnika brez s t rankarske opredelitve in s t rankarsk ih 
zvez. 

Vprašanje katoliške sredine, 4 ki je sicer organizacijsko nepo
vezana, ki pa seveda kot nevt ra lna masa obstaja, smo načeli že pred 
prihodom tov. Nušk ina . 4 3 Vsepovsod smo iskali stikov z duhovščino 
in se obračali na nevtra lne premožne kmete. Posebej smo se zani
mali za najbolj vidnega predstavnika te mase, katoliškega profe
sorja B.5 Med duhovščino smo imeli nekaj uspeha. Nekater i župniki 
so postali celo aktivni, eden redno poseča sestanke terenskega od
bora, drugi sprejema celo ranjene par t izane pod streho in j im nudi 
sam zdravniško pomoč. P r i njem sta bila en dan in eno noč gosta 
tudi tov. Luka in Vlado. 6 Glede omenjenega vidnega ideološkega 
predstavnika katoliške sredine pa je doslej ostalo le pr i razgovorih 
z našim posrednikom, uglednim liberalcem. Sestajanje z nami (tudi s 
tov. Nuškinom) pa dosledno odklanja. Kakor smo obveščeni, pa so 
ga naši dopisi zanimali in ga torej brez dvoma odvračamo od bele 
garde. 

Odkar je prišel tov. Nuškin, s kater im se prav dobro razume
mo, j e prevzel skrb za to delo. Obiskal je več novih župnišč in našel 
stik z uglednim goriškim kanonikom. 

Bela garda je bila pred pol leta precej živahna. Izdajala je celo 
periodične okrožnice pod naslovom »Povelje«. Vsebino teh »povelj« 
si lahko predstavl jate: klevete prot i OF, K P , ZSSR itd. ter sl.avo-
spevi Mihailoviću. Nesrečni Bebler je bil v njih posebej ožigosan kot 
— štajerski n e m š k u t a r ! P o t e m pa so ta »povelja« prenehala izhajati 
in nekaj časa n i bilo čutiti aktivnosti bele garde. P r a v zadnje tedne 
p a je postala spet živahnejša. Pojavili so se novi agitatorji in sicer 
(po podatkih, ki j ih je dobil tov. Nuškin) šest kaplanov, ki so služ
bovali nekdaj n a Štajerskem. Porazdelili so se po dva v vsako škofi
jo (goriška, t ržaška in reška). Stanujejo po župniščih pr i belogardi-
stično razpoloženih župnikih in razvijajo zelo živahno agitacijsko 
delo. Množicam se približujejo s poudarjanjem, da so žrtve nemške
ga terorja na Štajerskem t e r s hvalo itali janskih oblasti, ki so »ka
toliške«. Ponekod žanjejo nekaj uspehov. Tudi domači vodja bele 
garde, dr. Kral j , 7 je pričel spet šarit i po vaseh, potem ko se je po 
zanesljivih podatkih naše obveščevalne službe povezal in dogovoril 
z goriško kvesturo. — Tudi z itali janske s t rani je videti zadnje čase 

4 Glej Ivo Juvančič, Primorski narodni svet — Goriška sredina in 
OF — NOB. Primorski dnevnik, 5. 27. avgusta 1970, št. 172—190 

4a Dr. France Skerl. 
6 Rado Bednafik. 
8 Branko Babic. 
7 Gle j : op. 4. zgoraj in Dokumenti, knj. 4, dok. št. 214, stran 298, 

op. 7. 

224 



več iniciative v pogledu aktivizacije slovenske reakcije. Italijanski 
komandanti gamizij (npr. v Tolminu) zbirajo na dolge razgovore 
belogardistične župnike. 

Liberalno-mihailovićevska skupina goriških malomeščanov, ki 
je lani izdala nekaj številk lista »Svobodno Primorje« je popolnoma 
skrahirala. Danes ni po njej najmanjšega sledu. 

Ker imamo v naši pokrajini močno italijansko narodno manjši
no, bo koristno, če vam predočimo nekatere plati tega problema. 

Številčna moč narodne manjšine na Primorskem je tale: Trst 
— 130.000 tržaških Italijanov, poleg njih okoli 50.000 tako imenova
nih »regnicoli« to je Italijanov priseljenih iz »kraljevine«, 10.000 
Grkov in 10.000 Zidov! Tržič — 25.000 tržaških Italijanov in Fur-
lanov mešanih; Gorica — okoli 10.000 Furlanov. 

Tržič smo tu omenili, čeprav je v tistem koncu narodnostna 
meja sporna. Sporen je namreč ves trikot med Sočo, morjem in 
Soškim prekopom, ki teče vzhodno od Soče nekako od Gradišča 
navzdol. Slovence najdeš v tem trikotu le v samem Tržiču in dveh 
sosednjih vaseh: Ronke in Sv. Polo. Pa še tu jih je malo. V Tržiču 
jih je le neznatna peščica, v Ronkah in Sv. Polu so v manjšini. Vse 
ostalo-je furlansko..Res je, da so še drugi momenti, ki jih je treba 
upoštevati. Prvič dejstvo, da dela v Tržiču okoli 1.000 slovenskih 
delavcev, ki se na delo vozijo (s kolesi in vlaki) s Krasa in celo z 
dolnje Vipavske doline. Drugič dejstvo, da sta Trst in Tržič gospo
darsko in po tradiciji silno tesno povezana. Tretjič strateški mo
ment: Soča je boljša meja nego prekop. 

Na severu ni takih problemov. Zdi se nam izven dvoma, da 
spadata k bodoči Sloveniji tudi Rezija in Beneška Slovenija, četudi 
gravitirata k danes popolnoma furlanskim mestom Čedadu in Vid
mu. Obe pokrajini imata namreč kompaktno slovensko prebivalstvo, 
njuni ozemlji sta strnjeni s slovenskim zaledjem (Brda in gornja 
Soška dolina) in ne predstavljata neposredne okolice omenjenih fur
lanskih mest. Vmes je pas furlanskih vasi. Tudi strateško ta jezi
kovna meja ni slaba. Skoro vsa poteka po obronkih hribovja in go
rovja tik nad furlansko ravnino. 

Trenutno razpoloženje te narodne manjšine je v glavnem zelo 
dobro. Tržaški delavci in malomeščani so po večini odločno proti
fašistični, prav to velja za tržiške in goriške Furlane. Prav te dni 
smo imeli novice s Tržiča, ki govore o demonstraciji delavskih žen 
in o rastoči sabotaži v ladjedelnicah. 

Odkar nas je tov. Krištof8 opozoril na to, da lahko vprašanje 
razmejitve kmalu postane aktualno, nas posebno zanimajo čustva 
narodne pripadnosti teh množic. 

Kakor iz zgorjih podatkov razvidno, se narodna manjšina ceni 
na tržaške Italijane in Furlane. 

8 Edvard Kardelj, 
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Glede Furlanov. Ti imajo nekatere poteze od Italijanov loče
nega naroda. Imeli so nekaj zagovornikov furlanske Avtonomije, 
svojega pisatelja Pietra Zoruttija, v Vidmu dolga leta celo dnevnik 
v furlanščini. Neka furlanska narodna pesem govori o posebnem 
izvoru Furlanov, ki da so prišli »dalla Russia lontanade«. Poznavalci 
Furlanije trdijo, da je v kmečkih množicah živih nekaj separatistič
nih čustev. Zato je fašizem furlanski tisk in avtonomistično gibanje 
zatrl. Danes pa je protifašistično razpoloženje v Furlaniji bolj vidno 
kakor v drugih italijanskih provincah. 

Glede tržaških Italijanov. Ti so nedvomno del italijanskega na
roda. Vendar je pri njih silno močan lokalni patriotizem, ki je zras-
tel na podlagi posebnih gospodarskih interesov mesta Trsta, ki so v 
kričečem nasprotstvu z narodno pripadnostjo večine Tržačanov. Ta 
lokalni patriotizem gre celo tako daleč, da se raje nazivajo »triešti-
ni« kakor pa Italijane. 

Končno še nekaj besed o pokrajinskem vodstvu OF. Do prihoda 
tov. Primoža9 je tu obstajal Pokrajinski odbor OF sestavljen iz dveh 
komunistov in enega liberalca. Primož se je trudil pritegniti pri
mernega zastopnika katoličanov. S prihodom tovariša Nuškina in 
navodilom sporočenim v pismu tov. Pavleta,10 se je vprašanje po
stavilo na novo. Po vsestranskem pretresanju zadeve smo vsi soglas
no prišli do zaključka, da bo politično boljše, če gradimo pokrajin
ski odbor ves iz domačinov, ki imajo ugled in zveze, oba poverjenika 
— Primož in Nuškin — pa naj bosta temu odboru svetovalca in 
zveznika z izvršnim odborom OF. V tem duhu je bila sklicana seja, 
katere so se od domačinov udeležili 3 liberalci, 2 komunista in 1 
krščanski socialist (drugi je iz tehničnih vzrokov izostal). Prisotni 
so se konstituirali v razširjeni pokrajinski odbor, odobrili dosedanje 
delo ožjega pokrajinskega odbora (sekretariata) in mu poverili na
daljnje vodstvo tekočih poslov. Sestav sekretariata pa je ostal ne
spremenjen, ker sta oba krščanska socialista neprimerna, ker živita 
daleč (Tolmin in Brda) ter sta legalna, družinska očeta in posestni
ka. Na seji je bilo sklenjeno sklicati konferenco OF z delegati iz 
vseh okrožij. 

•Kakor vidite, se v vseh smereh dela in nismo v nobenem po
gledu ostali na mrtvi točki. Vendar nas doseženi uspehi ne zadovo
ljujejo. Vemo, da je pomanjkljivosti še več ko preveč in storili bo
mo vse, kar je v naših močeh, da jih popravimo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
Luka 

Primož 
9 Dr. Aleš Bebler. 

10 Edvard Kocbek. 
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St. 67 

POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA SOŠKEGA ODREDA 
DUŠANA PIRJEVCA DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU 
KOMITEJU KPS O STANJU V PARTIZANSKIH ENOTAH NA 

PRIMORSKEM1 

Vojno-politično poročilo 

1. Organizacija Soškega Odreda 
1. bataljon: 1. in 3. četa se nahajajo v Trnovskem gozdu, 2. in 

4. četa se nahajajo v Vipavski dolini. 
2. bataljon: 1., 3. in 4. četa se nahajajo na sektorju Idrija ob 

Bači, St. Viška gora, Nemški Rut, Cerkno. 2. četa je razdeljena na 
tri vode po 15 mož, ki tabore nad Tolminom, Kobaridom in Bovcem. 

3. bataljon: njegove tri čete so razdeljene po vsem Krasu, se 
morajo stalno premikati. 

4. bataljon: 1. četa v južnem delu Brd, 2. in 3. četa so v sever
nem delu Brd. 

Zvezno službo vrši 10 karavl. Čete štejejo 30 do 50 mož, karav-
le od 3 do 5 mož. 

2. Rekrutacija v partizane je bila v zadnjem času zelo močna, 
posebno na terenu okrog Idrije in Cerknega ter v Vipavski dolini. 
Prav tako smo dobili tudi nekoliko več fantov iz Brd, kjer v začet
ku nismo mogli nič rekrutirati. Prišla je tudi prva delavska skupina 
iz Trsta. V kritje staršem novincev fingiramo nasilje z dostavlja
njem kategorično formuliranih pozivnic. Sredstvo se je pokazalo za 
zelo učinkovito. Rekruti na ta način lažje odhajajo in so sami zelo 
zadovoljni. 

3. Socialni sestav vojske: Večina mladi kmečki fantje (1923. in 
1924. letnik), ki beži pred italijansko mobilizacijo. Delavskega ele
menta je še zelo malo. 

4. Partijske organizacije: Število partijskih članov je okoli 80. 
Partijci so vsi komandanti in politkomisarji ter velik del koman
dirjev. Partijsko celico ima vsaka četa. Celice imajo običajno en
krat tedensko organizacijske sestanke ter po možnosti vsak dan 
študijski sestanek. Delo partijske organizacije so vodili bataljonski 
partorgi (namestniki politkomisarjev). Spričo pomanjkanja kadrov 
na Primorskem pa te najboljše tovariše moramo uporabljati dru-

1 Izvirni prepis poročila, narejen na pokrajinskem komiteju KPS za 
Primorsko, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. Napisano je bilo kot 
priloga poročilu pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko z dne 17. ja
nuarja 1943. (Glej dok. št. 65.) 
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gače, 1 je šel na teren, drugi je moral nadomestiti svojega komi
sarja, ker je bil ta odšel na teren, tretji pa je bil imenovan za na
mestnika politkomisarja odreda. S.prihodom tov. Florjana2 bo na 
teren odšel tudi ta (kot instruktor PK). Odgovornost za partijsko 
organizacijo v vojski je zaenkrat torej prešla na bataljonske komi
sarje. To tem bolj, ker bataljonskih partijskih birojev nimamo, kaj
ti čete so ena od druge preveč oddaljene) in se ti biroji ne morejo 
sestajati. Posebnega partorga je obdržal samo tretji bataljon. Dol
žnost odrednega partorga je zadnjem času vršil tov. Tesar;8 namest
nik politkoma odreda. 

Delo partorganizacij je še zelo šibko, posebno v pogledu ma
sovnega političnega dela med partizani. Najresnejša ovira za to delo 
je zelo nizka politična in ideološka raven naših partijcev. 

Eden izmed vzrokov, da se delo v partijskih organizacijah še ni 
dovolj razvilo, so nekateri nezdravi odnosi, ki so jih bili nekateri 
naši partijci, partizanski funkcionarji ustvarili v partiji, zlasti s svo
jim nezdravim odnosom do tovarišic še v bivšem Loškem odredu. 
Ti ljudje so s tem povzročili, da je komanda marsikje postala po
polnoma odvisna od moštva, oziroma zlasti od oportunističnih ele
mentov; ustvarili so v četah pa tudi v samih partorganizacij ah ne
znosno familiamost. S tem so razbili avtoriteto komande in pripra
vili tla za frakcionaštvo v vojski in partiji. Proti tem pojavom se 
odločno borimo in jih bomo energično zatrli. To seveda ne velja za 
vse naše partijske organizacije, temveč le za del partijcev in parti
zanskih funkcionarjev iz bivšega Loškega odreda. Kjer teh napak 
ni bilo, so partijske organizacije sprejele vase mnogo novih zdra
vih elementov, ter že polagoma pristopajo k masovnem delu (1. in 
deloma 2. bataljon). 

Kakor že omenjeno je politična izobrazba naših partijcev zelo 
nizka. Studijskega materiala nam sicer ne manjka, toda marsikje ni 
ljudi, ki bi vodili izobrazbo partijcev po četah. 

Odnos partijskih organizacij do komande boleha na istih na
pakah, ki jih obravnava okrožnica CK KPS.4 K temu je treba do
dati še zgoraj omenjene slabosti. 

5. SKOJ. Spočetka Skoja v primorskih partizanskih četah sploh 
niso poznali, čeprav so te čete sestavljali skoraj izključno mladi 
fantje. Zaradi tega [je bilo] treba mnogo napora, da se ta pomanjk
ljivost odpravi. Danes imamo že [skoraj] v vseh četah aktive Skoja. 
Seveda, ker je partija še politično in organizacijsko šibka, ie šibak 
tudi SKOJ. 

6. Naši kadri. Skoraj ves komandantski, komisarski in koman-
dirski kader iz bivšega Loškega odreda je odpovedal. Deloma je po-

* Cveto Močnik. 
3 Franc Caserman. 
4 Glej Jesen 1942, dok. št. 143, stran 366. 
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kazal gori navedene napake, deloma pa oportunizem in birokrati-
zem, ki na oni strani v drugih prilikah ni bil tako viden, kakor 
je pa tukaj. Zaradi tega moramo dvigniti na odgovorna mesta nove 
ljudi, sicer v borbi preizkušene, toda politično in vojaško neizobra
žene. Da bi tem vsaj deloma pomagali, je štab Soškega odreda pri
čel izdajati »Partizanskega komandirja« in »Vestnik politkomisa-
riata«. 

7. Politično delo po naših četah polagoma napreduje. Temu je 
v veliki meri pripomogla literatura, ki jo politkomisarji v zadnjem 
času precej dobivajo. Poleg.tega je uspelo s pomočjo okrožnic in 
ustmenih navodil politkomisarje[mj politično delati. Z dosedanjim 
političnim delom smo odpravili napake starega primorskega parti
zanstva, ki je bilo dokaj anarhično in zelenokadrovsko in pojasnili 
množici partizanov osnovna politična vprašanja naše borbe. Glavna 
pomanjkljivost političnega dela v četah je danes popuščanje opor-
tunističnifm] in nediscipliniranim elementom, ki prav zaradi tega 
marsikje rastejo komandi čez glavo. Druga napaka je nenačrtnost. 
Politkomisar navadno obravnava vprašanja, ki se jih slučajno do
misli ali pa se omejuje na komentarje zunanje-političnemu vpraša
nju, posebno k dogodkom na vzhodni fronti. Vendar se je tudi v 
tem pogledu v zadnjem času mnogokaj izboljšalo. 

8. Vojaška aktivnost je prinesla odredu precejšnjo količino 
orožja in municije ter v posameznih predelih Primorske defenzivo 
okupatorja. Največjo- aktivnost je pokazal 1. bataljon (Simona Gre
gorčiča). V zadnjem času se je pa vojaška aktivnost vsepovsod 
zmanjšala. K temu je treba dodati dejstvo, ki je velikega politične
ga pomena, da so naši partizani prodrli v skoraj vse predele pri
morske zemlje, dosegli Tržaški zaliv, Furlanijo; le prek Predila tre
nutno ni mogoče priti. Teren je pozimi tam neprehoden, edina cesta 
pa na Predilu močno zastražena. 

Kako skuša štab Soškega odreda doseči izvršitev nalog, ki se 
sedaj pred njegove čete postavljajo, je razvidno iz priložene zadnje 
okrožnice.5 

Ahac 1. r.6 

5 Izvirna kopija okrožnice z dne 29. decembra 1942 je v arhivu 
IZDG, fasc. 218. ' 

6 Dušan Pirjeveo. 
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DOPIS OKR02NEGA KOMITEJA ZKM NOVO MESTO DNE 17. 
JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU SKOJ ZA HR

VATSKO S PREDLOGI ZA SODELOVANJE1 

17. 1. 1943 
Pokrajinskemu komitetu SKOJ 

za Hrvaško 
Naše okrožje j e n a meji s Hrvaško n a Gorjancih. Radi tega bi 

nas zelo veselilo, če bi imeli z vami redno zvezo. L a h k o bi si iz
menjali svoje izkušnje pr i mladinskem delu in s t em bi svoje izkuš
nje obogatili. Naš kontakt bi bil v prvi vrst i pismen preko Gorjan
cev. Ce bi pa kdaj lahko stopili v oseben kontakt, bi kdo izmed n a s . 
z veseljem prišel na sestanek na vašo stran. Zelo nas zanimajo vaše 
metode dela z mladino pr i S K O J in Savezu mlade generacije na 
fronti in v zaledju, na osvobojenem in neosvobojenem ozemlju, kako 
mladino pritegujete, kako vzgajate, kakšno konkretno delo j i daste 
itd. 

Prosimo vas, da n a m redno pošiljate vse vaše mladinske publi
kacije, kot so »Mladi komunist«, »Omladinski borac«, »Pionir«, 
»Omladinska borba« in vse druge. P a tudi za nazaj n a m pošljite, če
p r a v je že več mesecev staro. Razen tega vas prosimo, če bi nam 
poslali kakršnokoli l i teraturo o mladini v ZSSR, članke, podatke 
itd. To najbolj potrebujemo. In če imate kakšne edicije Mladinske 
Komunist ične Internacionale v Moskvi v nemškem ali drugem jezi
ku. L i tera ture n a m najbolj primanjkuje. 

K e r nismo mogli prisostvovati I. antif. mladinskemu kongresu 
v Bihaču, 2 ker smo bili prekasno obveščeni, zato n a s zelo interesira, 
kako je bilo tam, kakšni referat i so bili, kakšna resolucija! je spre
je ta itd. Zelo n a m je žal, da nismo mogli pri t i na kongres. P r i nas 
je mladina zelo navdušena, posebno radi edinstva mladine vseh na
rodov Jugoslavije v protifašistični borbi. Z navdušenjem pozdravlja 
mladina v novomeškem okrožju bratsko hrvaško in drugo mladino. 
Naša skupna borba n a m daje še večjo moč in vztrajnost v borbi 
prot i zverskemu fašizmu in domačim izdajalcem. K e r smo n a meji, 
zato bodo naše tesne in prijateljske zveze še bolj zbližale hrvaško in 
slovensko mladino v skupni borbi. 

Pokra j inskemu komitetu SKOJ za Hrvaško in vsej mladini na 
Hrvaškem pošiljamo tople bratske in borbene pozdrave. 

Za Okrožni Komitet S K O J Novo mesto: 
sekretar Špelca 3 

1 Osnutek, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Prvi kongres USAOJ v Bihaću je bil od 27. do 29. decembra 1942. 
3 Vilma Bebler. 
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POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMIN
SKO FERDA KRAVANJE DNE 18. JANUARJA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU NA KO-

BARIŠKEM1 

N a te renu 18/1/43 

Dragi tovariš Ahac! 2 

S poročilom sem sicer nekoliko zakasnil, toda delo sem imel 
tako razporejeno, da nisem mogel prej zaključiti. Praznega papir ja 
Ti pa n e m o r e m pošiljati. 

P r i nas se prebivalstvo v vedno večji mer i pridružuje OF. P r o 
glasitev obsednega stanja je delovanje sicer nekoliko otežkočilo, 
vendar se dela vedno uspešneje. , 

Od zadnjega poročila pa do-danes smo toliko napredoval i : 

Sprejet ih je bilo v K P S 6 članov. 

Kandidatov K P S 6 tovarišev. 

Sestavljen 1 rajonski odbor OF. 

Terenskih odborov OF 5(16). 

Ženskih odborov O F 3. 

2 četi NZ po 10 tovarišev. 

ZDM v 3 vaseh. (Število članov Ti b o m prihodnjič javil.) 

V part izane je šlo 8 tovarišev. 

Izgledi za rekrutaci jo v part izane so zelo dobri ."Zaenkrat so raje 
doma radi zime, toda stalno so v pripravl jenosti in na preži. K a k o r 
hi t ro se bo pa v r e m e izboljšalo, bodo šli med part izane. 

Nujno bi rabili : čim več l i te ra ture K P , potreben je pravi lnik 
ZDM, mladinska l i teratura, pravi lnik NZ, 3 letaki izrecno za rudar ie . 

Itali jani so začeli prodajat i svoja posestva. P o t r e b n o bi bilo čim 
prej izdati odlok s kater im naj se vsa imovina tistih, ki se ne bi 
mogli izkazati, da so prišli do tega imetja n a pošten način, zapleni 
v korist naroda. . 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. 

2 Dušan Pirjevec. 
s Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 2, dok. št. 12. 
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Neki duhovniki poskušajo blatit i OF, toda brez vsakega uspeha. 
Ostajajo osamljeni! V neki vasi so bili za Božič raztreseni neki stari 
belogardistični letaki. Ne opaža pa se kake posebne belogardistične 
aktivnosti. Mi smo seveda stalno in povsod na preži. 

Stanje v Benečiji je dosti poveljnejše. Pot rebno in to čim prej , 
bi bilo t reba napravi t i nekaj letakov izrecno za tamkajšnje razmere. 
Narodna zavest je sicer zelo šibka, toda njih socialni položaj je 
obupen. So k u l t u r n o zelo zaostali. Mobilizacija se vrši v večjem ob
segu kot v drugih krajih. Največ j ih gre v Rusijo, kjer j ih je tudi že 
dosti padlo. Fašizem j ih vsestransko izmozgava! 

Morala itali janske vojske zelo vidno pada. Potrebno je letakov 
zanje. 

Dobro bi bilo, da bi se čim prej izdal odlok prot i narodnim 
izdajalcem in vsem tistim, ki so proti osvoboditvi in združitvi slo
venskega naroda in njegovi samoodločbi. 

Morala part izanov je odlična; posebno je razveseljivo dejstvo, 
da se novinci, čeprav so šli v sneg in mraz, dobro počutijo. Nekaj 
tovarišev je bolnih na želodcu, ni pa posebno nevarnih slučajev. 

Prebivalstvo napačno tolmači osvobodilno borbo jugoslovan
skih narodov. Tukaj ne marajo nič slišati o samostojni Jugoslaviji. 
V splošnem se čutijo Slovane. Dobro bi bilo razširit i med ljudstvo 
Temeljne točke OF.4 

Pošlji čim več l i te ra ture in navodil za nadaljnje delo! 

Z našim pozdravom! 

Prejel 25. I. 43 Ahac 6 
P e t e r Skalar 5 

4 Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 111. 
5 Ferdo Kravanja. 
8 Pripisal s črnilom Dušan Pirjevec. 
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NAVODILO GLAVNE INTENDANTURE NARODNE ZAŠČITE V 
LJUBLJANI DNE 19. JANUARJA 1943 INTENDANTOM ZA ZBI

RANJE, SKLADIŠČENJE IN ODPREMLJANJE BLAGA1 

Ljubljana, 19. I. 1943 

I n t e n d a n t o m N Z ! 

1. Bataljonski intendanti naj se povežejo z vojaškim intendan
tom. Skrbe naj, da v vsakem bataljonu dobe skladišče za zbiranje 
blaga, ki ga bodo sprejemali od intendantov NZ in civilne inten-
dance. Voditi morajo evidenco nad zbranim materialom in koliko 
se ga bo nabralo po posameznih rajonih. Rajoni naj bodo označeni 
z začetnimi črkami. 

2. Polbataljonski intendanti naj bodo povezani z bataljonskimi 
intendanti in civilnimi rajonskimi intendanti. Skrbeti morajo tudi 
za skladišča, v katerih naj se skladišči nabrano blago, dokler.se ne 
odpremi naprej. 

3. Četni intendanti morajo biti povezani s polbataljonskimi in
tendanti in kvartnimi civilnimi intendanti. Oskrbe naj si tudi skla
dišče za prevzem blaga, dokler se ne odpremi naprej. 

4. Intendanti vodov naj skrbe za nabiranje blaga na terenu. 
Oskrbeti si morajo skladišče za spravljanje blaga, predno ga oddajo 
četnem intendantu. Povezani morajo biti s civilnim terenskim in
tendantom, da ne bo potem nadlegovanja za nabiranje pri ljudeh, 
kateri dajejo civilni intendanci, prav tako radi prevzema blaga od 
civilne intendance Kajti vse blago, ki se bo nabralo na terenu za 
partizane bo pobral četni intendant, kateri ga bo po svojih zvezah 
oddal naprej. 

Vsak intendant naj zbere potreben krog ljudi pri delu. Posebno 
važno je to za terensko delo. Naloge vseh intendantov od bataljona 
navzdol so: 

Zbiranje sledečega blaga: moške gornje obleke, spodnje perilo 
(zimsko), površnikov, kožuhov, sukenj, rokavic, ušesnikov, nogavic, 
robcev, čevljev (gojzarjev), nožev, žlic, posode za hrano, cigaret, 
vžigalic, bencina (čistega za rane), petroleja, mila, britvic, nahrbtni
kov itd. Posebna naloga vsakega zaščitnika naj bo: 

»OBLECI ENEGA PARTIZANA« 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 530. 
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Skrb vsakega intendanta pa naj bo iskanje javk za odpravlja
nje blaga, po zanesljivih osebah preko bloka. Ravno tako je želeti, 
da po možnosti poiščete tudi zvina j bloka zanesljive javke za oddajo 
blaga. Ne sme pa nihče na lastno roko odpremiti blaga, ne da bi o 
tem na katerikoli način obvestil bataljonskega intendanta. Vsi in
tendanti so dolžni dajati bataljonskim intendantom točno poročilo 
o nabranem blagu. Intendanca narodne zaščite naj bo samostojni 
odsek s tesno povezavo vseh ostalih odsekov narodne zaščite. Poleg 
tega pa, kakor je že omenjeno, povezava s civilno intendanco toliko, 
da se ne bodo križali interesi ter da bodo prevzemali blago kolikor 
spada pod vojaško obeležje. 

Posebna skrb pa naj velja organizaciji skladišč, nabiranju in 
odpošiljanju blaga. Delo se mora nadaljevati kljub temu, če nimajo 
momentalno na razpolago skladišč in naj se blago oddaja po zvezah, 
ki obstojajo. Te zveze se pa ne smejo prekiniti, četudi bi nastale 
.nepredvidene zapreke. Imeti je treba stalno nekoga, ki v tem sluča
ju prevzame delo in ga nadalje vrši. Vse delo naj bo konspirativno, 
da ne bo nepotrebnih žrtev. Vsak naj se zaveda, da s tem, če je kon-
spirativen pomaga sebi in drugim, V drugem primeru jim škoduje. 
Vsakdo naj se zaveda, da so potrebe nujne, da tovariši, ki se bore 
za svobodo slovenskega naroda, težko čakajo naše pomoči. Žrtve, v 
primerjavi s tovariši v partizanih, so malenkostne. 

Na delo za boljšo bodočnost nas vseh in celotnega slovenskega 
naroda. 

Pripis. Nad vse važno pri vsem zbiranju je pa, da zbirate sa
nitetni material, posebno male žepne lekarne, katere naj obstajajo, 
če ne več, vsaj iz obvezilnega ovoja, vate, bencina in joda. Zavedaj
mo se, da je dostikrat ravno taka malenkost rešitev življenja posa
meznika. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Glavna intendantura 
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St. 71 " 

ZAPISNIK SEJE OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 19. 
JANUARJA 19431 

Z A P I S N I K 

redne seje Okrožnega odbora O F za kočevsko okrožje v vasi Pod-
stene, rajona Banjaloka, dne 19. januar ja 1943. 

Prisotni : Zalar, Dekval, P a n t a r in 'Klar ič . 

Sekre tar tov. Zalar predlaga dnevni r e d seje: 
1. Poročilo sekretar ja o politični situaciji v okrožju. 

2. Vprašanje okrožnega proračuna. 
3. Vprašanje tov. Cvara, člana okrožnega odbora, povodom pre

iskave proti njemu. . 
4. Slučajnosti. 

ad 1.) Tov. sekretar poroča, da je stanje vseh terenskih odbo
rov v vseh rajonih dobro in da odbori razvijajo delo v vseh krajih. 
Poroča, da se rajonski odbor O F še ni organiziral, k e r n i m a na raz
polago dovolj ljudi, a prejšnji rajonski odbor so pobili Itali jani. 
Sklene se, da v tem rajonu ostane še nadal je p r i istem sistemu — 
zaupnika — poverjenika, dokler se ne organizira nov rajonski od
bor. Stavl ja se v dolžnost sekretar iatu, da se vzpostavi zveza s te
renskim odborom na Hribu, rajona Koprivnik in, da se ta odbor re
organizira v rajonski odbor, a v terenski odbor se delegirajo novi 
člani. Sekretar poroča, da je zveza z rajonskim odborom Star i Log 
vzpostavljena pod zelo težkimi okolnostmi. Predlaga, da se patrulji, 
ka tera je vzpostavila zvezo, od strani OO izreče pismena pohvala, 
k e r je patrul ja z nadčloveškim naporom preko gorovja, kjer je bilo 
do 1 m snega in stalno ogrožena od Itali janov uspela, da najde ra
jonski odbor OF Star i Log in mu preda važna pisma Okrožnega od
bora in preda tudi denarno pošiljko ra jonskemu odboru, kater i je bil 
ostal brez denarja in mater ia lnih sredstev. Odbor soglasno sprejme, 
da se patrul j i tov Mirka, 2 politkomisarja 3. bataljona, da pismena 
pohvala. 

ad 2.) Sekretar poroča, da je po nalogu Poverjeništva IOOF za 
Notranjsko organizirana kur i r ska karavla št. 11 pri sekretar iatu. 3 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
712 (zvezek zapisnikov od 7. junija 1942 do 22. julija 1943). 

2 Mirko Krarijc. 
3 Misli sekretariat OOF Kočevje. 
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Za karavlo je odrejeno moštvo dva partizana in trije od zaščit
nega voda. Predlaga, da bi bilo potrebno, da se vzpostavi tudi ku
rirska kar avla za zvezo med okrožjem in rajonskimi odbori OF Stari 
trg, Stari Log in Koprivnik, pa tudi z rajonom Banjaloka. Predlaga, 
da izdatki za te kurirje spadajo na proračun okrožja in da se vse 
moštvo organizira v zaščitni vod pri sekretariatu. Dalje predlaga, 
da se odredi stalna mesečna podpora izvršnim organom okrožnega 
odbora: sekretarju, blagajniku, intendantu in pisarniški pomočnici 
v pisarni okrožnega odbora., Poroča, da so ti tovariši že 10 mesecev 
v gozdu in da so ostali brez vsakih sredstev in da so dosedaj spre
jemali podpore od rajonskega odbora Mozelj, kateri pa sedaj nima 
več materialnih sredstev za pomoč. 

Odbor je soglasno odobril, da se vsi izdatki kurirskih karavel 
krijejo iz blagajne okrožnega odbora, odobrava se vzpostavitev ku
rirske postaje za zvezo z rajoni. Podpora organom izvršnega odbora 
OO se odredi: sekretarju 300.— Lir, blagajniku 200.— Lir, inten
dantu 200.— Lir in pisarniški pomočnici 100.— Lir mesečno. — 
Hrano za kurirske postaje daje rajonski odbor OF Mozelj po njego
vem pristanku. Vsi kurirji pa spadajo v zaščitni vod pri Okrožnem 
sekretariatu in izdatki za ta vod spadajo v breme okrožne blagajne. 
Vsak mesec morata na seji okrožnega odbora blagajnik in sekretar 
poročati o izdatkih in dohodkih blagajne. 

ad 3.) Sekretar poroča, da je izvršil zaslišanje prič o zadevi 
tov. Cvara, člana okrožnega o'dbora. Iz spisa se vidi,, da je tov. Cvar 
pred imenovanjem v okrožni odbor imel več takih postopkov, kateri 
dajejo slabo luč o njegovi moralni vrednosti. Poroča tudi, da tov. 
Cvar dva in pol meseca ni na političnem polju ničesar delal, kljub 
opominom, pa tudi sedaj ne kaže nobenega stvarnega uspeha. Neko
liko se je zdramil tedaj, ko je prišel v njegov rajon aktivist okrož
nega odbora tov. Gregor,4 ki je začel reorganizacijo terenskih od
borov v tem rajonu. Po izjavi partizana Resmana je nagovarjal tov. 
Cvar njegovo mater, naj gre pod zaščito Italijanov. 

Tov. Klarić je izjavil, da ima tudi on podatke, da ljudje ne 
gledajo lepo na postopke tov. Cvara. 

Odbor reši: da se tov. Cvar suspendira od dolžnosti člana okrož
nega odbora in da se preiskava nadaljuje, o tem pa takoj poroča 
Izvršnemu odboru in Poverjeništvu IOOF za Notranjsko. Ker je tov. 
Gorše, član Okrbžnega odbora tudi v Cvarovem logorju, je s Cva-
rom kompromitiran, ker na političnem polju sploh ničesar ne dela 
in je popolnoma pasiven na terenu, se tudi on razreši svoje doseda
nje dolžnosti. 

Glede na prednji odlok, da se člana okrožnega odbora tov. Cvar 
in Gorše odstavita, je potrebno, da se okrožni odbor OF izpopolni. 

4 Jože Kopitar, sekretar OK KPS Kočevje. 
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Odbor je mišljenja, da se v okrožni odbor delegira predstavnik rajona 
Stari trg ob Kolpi tov. Romanic, član rajonskega odbora Stari trg. 
Eajon Stari trg je popolnoma naseljen in je potrebno, da ima svo
jega zastopnika v okrožnem odboru. 

Naroča se sekretarju, da 6 tem obvesti takoj Poverjeništvo 
IOOF in Izvršni odbor OF in, da se spisi o prestopkih tov. Cvara 
pošljejo Izvršnemu odboru OF s tem zapisnikom, da se v posebnem 
poročilu poroča o potrebi reorganizacije okrožnega odbora. 

ad 4.) Pri slučajnostih omenja tov. Klarič, da se aktivist okrož
nega odbora tov. Gregor, za nekaj časa dodeli rajonskemu odboru 
Banjaloka na delo. Odbor je odločil, da tov. Klarič napravi plan 
političnega dela za ta rajon in se bo potem tov. Gregorja odredilo 
za nekaj časa na delo na terenu. < 

Sekretar prebere dopis Izvršnega odbora,5 s katerim je IOOF 
pohvalil delo odbora. Sklene se, da se bo politično-delo še pojačalo 
ter da bodo v tem letu doseženi še boljši uspehi, kakor pa v pretek
losti. 

Odbor sklene, da bo poslal vdanostno resolucijo Izvršnemu od
boru za njegov sklep, da je vstopil v Antifašistični svet, kateri je 
bil ustanovljen v Bihaću. Odbor popolnoma soglaša s politiko Izvrš
nega odbora OF slovenskega naroda in sklene, da tej politiki ener
gično pomaga med ljudmi. 

Člani odbora: 
C. Dekval 

Sekretar: 
Zalar 

Okrožni odbor OF za kočevsko ozemlje, 
dne 19. januarja 1943 

5 Glej dok. št. 27. 
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POROČILO OKR02NEGA KOMITEJA KPS RIBNICA — VELIKE 
LASCE DNE 19. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU 
KPS O DELU STUDIJSKIH KROŽKOV V RIBNIŠKEM RAJONU1 

OK K P S Ribnica—Velike Lašče 
Poročilo št. 4 

CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 

n a položaju 

V zadnjem času je OK najintezivneje razpravl jal o postavitvi 
RK-ja za laški rajon. Niti na terenu, nit i pr i part izanih zaenkra t ni 
pr imernih ljudi, ki bi j im bile razmere vsaj deloma znane. Na Go
lem živi tov. parti jec ilegalec, ta pr ide v poštev. Ostala dva bo 
sedaj poiskal tov. Fr ic 2 med part izani v »Serc[erjevi] brigadi« ali 
kje drugje. — R K za r ibniški rajon v redu, posluje. 

Parti jci in kandridatski] krožki predelujejo vso poslano lite
ra turo . Zadnjič smo člani OK in RK-ja skupno predelal i »Ustavo«.3 

Poročilo k a n d i d a t s k e g a ] krožka v Nemški vasi pr i Ribnici je 
zelo razveseljivo. Aktivizacija vseh okoliških vasi v smislu OF je 
delo tega krožka. Predelujejo l i teraturo: zgodovina V K P (b) in vse 
odlomke, k i j ih je CK pred kra tk im poslal OK-ju. 

V ZKM je sprejeta nova tovarišica. Odšla je v Ljubljano v šolo, 
kjer bo organizirala krožek iz tovarišev, ka ter ih imena so ji spo
ročena. ZKM v Dolenji vasi še ni formiran, ker je zelo težavna 
zveza. 

Vsa ostala poročila glej v prilogi. (Prepis poročila na IOOF.) 4 

Obenem pri lagamo prve dele kadrovskih listov št. 4, 5 in 6 ter 
drugi del kadrovskega lista št. 1. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Na položaju, 19. I. 1943 
Za OK: 

Ciril 5 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Ignac Voljč, narodni heroj, padel 4. aprila 1944 pri Dravogradu. 
3 Misli Ustavo SSSR (Temeljni zakon), izdala Agitprop komisija CK 

KPS 1942. 
4 'Glej dok. št. 73. 
5 Matija Maležič. 
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St. 73 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA—VELIKE LA
ŠČE DNE 19. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O 

POLOŽAJU V OKROŽJU1 

OOOF Ribnica—Velike Lašče 
Poročilo o položaju št. 4 < 

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE 
na položaju 

Zadnjič smo prejeli od Vas dopis od 6. I. 43,2 v katerem nam 
sporočate, da ste doslej potom poverjeništva za Notranjsko iz naše
ga okrožja sprejeli le poročilo št. 2 od 7. 12. 1942.3 Niste pa še spre
jeli našega poročila na Vašo okrožnico od 21. dec.,4 o poslovanju 
blagajne in kaj smo ukrenili glede kmečke konference. Pripomi
njate, da je naše poročilo skromno. 

K gornjemu sporočamo: 
Prvo poročilo, ki Vam ga je poslal naš odbor je bilo tu oddano 

18. dee. 1942.5 To poročilo nismo numerirali. Drugo poročilo smo 
Vam poslali 29. dec.6 numerirano s št. 2. Tretje poročilo smo poslali 
12. I. 1943.7 Poročilo št. 1 je imelo štiri priloge, št. 2 nič, poročilo 
št. 3 pa je imelo pet prilog. Razen tega smo Vam poslali obračun 
od 30. dec.8 ki ustreza Vaši zadevni okrožnici. Vaše okrožnice od 21. 
dec. nismo prejeli. Naše prvo poročilo (nenumerirano) smo v dveh 
izvodih poslali poverjeništvu s prošnjo, naj en izvod pošlje Vam, to 
je bilo 18. dec. in ne razumemo, kako ste potem Vi prejeli naše 
poročilo št. 2 že 7. dec. Verjetno Vam je tedaj poročalo o stanju' v 
našem okrožju poverjeništvo samo. Vljudno prosimo, da nam spo
ročite, če ste doslej prejeli vsa naša poročila, kot jih navajamo 
zgoraj. 

Ponovno pripominjamo, da v vsem okrožju pred začetkom dela 
našega odbora ni bilo niti enega zaupnika in odbora. Položaj je po 
večini tak, da se terenu1 ni mogoče približati npr. laški rajon, kjer 
so vsa Slemena, okolica Karlovice, Kakane, Rob in Lašče popolnoma 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dopis verjetno ni ohranjen. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 152. 
4 Misli verjetno okrožnico IOOF z dne 2. decembra 1942. Glej Do

kumenti, knj. 4, dok. št. 130. 
5 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 

• 6 Ohranjeno je samo poročilo OK KPS za ribniško-laško okrožje z 
dne 28. decembra 1942. Glej Dokumenti knj. 4, dok. št. 206. 

7 Glej dok. št. 51. 
8 Obračun verjetno ni ohranjen. 
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v posesti oborožene bege. Dosti boljše ni v ribniškem rajonu. Razen 
tega manjka v odboru zastopnikov Sokolov in kršč[anskih] so-
c[ialistov] — oziroma, ko so ti bili, (Majnik 9 in Bradač 1 0 ) niso ničesar 
koristili, marveč stvari in delu celo škodili. 

Poročilo: 

1. Razpoloženje ljudstva: P o zadnjih vesteh iz r ibniške doline, 
se je morala l judi znatno dvignila. Ljudem se najbolj čudno zdi to. 
da part izani kl jub snegu in mrazu, brez h r a n e še vedno vztrajajo 
v hribih. V vasi Vince v sodraški občini je rekla neka žena teren
skemu delavcu, ko je zvečer vstopil v hišo: »Zakaj te toliko časa 
ni bilo?!« m e d t e m ko je bila prej vsakokrat v s trahu, če je kdo pr i
šel tja. Na. Velikih Pol janah so z oboroženimi belogardisti zelo ne
zadovoljni, posebno zato, ker postopajo zelo surovo, preiskujejo 
ljudi itd. V Gorici vasi je bil na dan po Tbreh kral j ih napovedan 
sestanek, ker bi vaščane nagovarjali k pre jemu orožja. Govorniki 
»voditelji« iz Ribnice so res prišli, vaščani pa so se večinoma raz-
gubili v Ribnico »po opravkih«. Po dolini se je razvedelo, da je na 
Rabu samo ena skupina ljudi (skupaj 14) do 7. I. 1943 pokopala 1378 
moških, 230 otrok in 70 žena, ki so vsi u m r l i od gladu. (Na Rabu 
je 28 barak, vsaka je dolga po 60 m, široka 14 m. Ljudje pobirajo 
po k a n t i n a h papirčke od zavitih bonbonov, da j ih potem žvečijo.) 

2. Organizacija O F : Od početka s t remimo za. tem, da bi v obeh 
ra jonih organizirali rajonske odbore. P r i t em smo mišljenja, da 
rajonski odbori, ki so sestavljeni iz aktivistov legalcev iz doline, v 
tem času ne morejo delat i povezano, ker [se] aktivisti ne morejo 
kre ta t i iz kraja v kraj, oziroma na določeno mesto, da bi se sesta
jali. Za ribniški rajon je s tvar rešena. R O je sestavljen iz zastop
nikov Parti je, ki so domačini in vzeti od part izanov k terenskemu 
delu — ter iz zastopnika katoličanov, ki je legalec v dolini. Zastop
nika Sokolov še ni, zato dokončno formiranje ROja še ni končano, 
čeprav že deluje v imenovanem sestavu. 

Mnogo težje je z rajonskim odborom za laški rajon. Prerešetal i 
smo vse part izanske edinice, pa nismo našli pr imernih partizanov, 
ki so j im r a z m e r e v tem rajonu vsaj deloma poznane, oziroma bi 
imeli p r i terenskem delu izglede za uspeh. Legalce n a te renu je še 
težje dobiti. 

3. Delovanje bele garde: Belogardisti v Dolenji vasi so bili do
slej pod kočevsko komando, sedaj pa so prikl jučeni Ribnici, ki je 
postala tako center tudi v vojaškem pogledu. 

9 Anton Majnik iz Volč, učitelj, pribežal s Primorskega, član pro
tifašistične organizacije TIGR, udeležil se je spopada s karabinjerji v 
Lovšinov! lovski koči na Mali gori 13. maja 1941. Decembra 1943 ga je 
nemški okupator ustrelil v Ribnici na Dolenjskem. (Življenjepis v arhivu 
CK ZKS; Slovensko primorje in Istra, Beograd 1953, stran 167). 

1 0 Blaž Bradač. 
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Zadnje dni je opaziti, da se je vohunstvo bege silno razvilo. 
Razvejo se največje tajnosti. Pred kratkim so npr. v Ribnici štiri 
aktiviste in aktivistke, ki so imeli nalogo raznašanja literature — 
po trikrat dnevno aretirali in preiskali. Javljeno je, da somed temi 
ovaduhi najnevarnejši trije bratje Škrabeo iz Hrovače. 

Naš terenski delavec je bil pred tednom na domu komandanta 
bege pri Sv. Gregorju, to je v Brezah pri Grebenčevih. Starši ime
novanega so izjavili, da je Lojze zapeljan, da bi se nam rad »predal«, 
da bi rad z nami zvezo itd. Rekli so tudi, naj mu pišemo pismo, da 
naj se poboljša, starši in brat (ki je prišel iz internacije in je zelo 
proti begi) pa da bodo tudi s svoje strani zahtevali, da obrne hrbet 
beli gardi. Grebenca Alojza osebno poznamo in kot se sliši, da ni 
navdušen belogardist, je zelo verjetno, da je staršem izrazil željo 
(kot pravi mati), priti V stik s partizani. Radi gornjega bomo Gre-
bencu potom staršev dali pismo, v katerem ga bomo pozvali na raz
govor. (Garancijo mu bo dal nek sorodnik partizan, ki je bil že na 
njegovem domu.) Navedli bomo, naj pride na razgovor samo pod 
pogojem — dejansko koristiti OP in dejansko škodovati begi pri 
Sv. Gregorju. Edino to je, kar mu lahko reši življenje. Pisma do 
sedaj še nismo oddali, ker je nemogoče priti v Breze (tam sa Itali
jani — glej poročilo spodaj!). — Če bi imel IOOF k temu kake 
pripombe, jih pričakujemo. 

O učinku naših letakov proti begi v Slemenih in Loškem poto
ku še ni znano. 

4^ Delovanje duhovščine: Zadnje čase se iz prižnice ne sliši 
drugega kot borba proti partizanom in komunistom. Najhujši v rib
niški dolini je Skulj, ki je zadnjič izjavil na prižnici — tisti, ki pod
pira ali da prav partizanom, ni več katoličan. (Ob neki priliki je 
Skulj rekel: »Ce ne bomo zmagali, bo po nas!«) , 

5. Teror okupatorja in bege: Kot smo že poročali, nastopajo be
logardisti vedno brutalnejše. V Ribnici so zaprli že precej ljudi sa
mo zato, ker so fante »grdo« pogledali. V Ribnici so še vedno* zaprte 
nekatere družine partizanov, kot smo poročali zadnjič. Med njimi je 
neka žena stara 67 let, njen mož pa 73 let. Oba sta vzorna katoliča
na. Ljudje se kar zgražajo. Italijani so pred 10 dnevi zasedli obrob
ne vasi pod Veliko goro, kar smo omenili že v poročilu št. 3. Zvedeli 
smo, da se je večina posadke iz Ribnice preselila v te vasi. 
V teh vaseh nam je onemogočeno delati, obenem pa pretrgana zveza 
z Ribnico. Točne podatke o teh posadkah smo že poslali brigadi. 
Posadka v Brezah šteje samo 20 mož. Ce bi napadli ena vas, bi se 
Italijani verjetno umaknili iz vseh. 

Razno: 
Iz Ribnice smo prejeli poročilo, da so pretekli mesec nabrali 

400 lir narodnega davka. Denarno stanje se torej počasi urejuje. 
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V Ribnici so Itali jani podrl i vse barikade, ki so bile napravl jene 
jeseni n a vseh vidnih izhodih iz trga. Kaj to pomeni, ni znano. 

Oficir Vetturini (znan po zvezah z našo OS), se je po Ribnici 
hvalil, da ima zvezo s partizani, da se pogaja, da bi oni odložili 
orožje in šli prosti domov. Nato bi bilo konec begef in Itali jani bi 
sami vladali. 

Iz Kočevja so delavci prinesli novico, da se bodo moral i vsi 
delavci v Kočevju (rudnik itd), ki set pribežali iz Štajerske ali Go
renjske preseliti nazaj v Nemčijo, in da se morajo v ta n a m e n pri
javit i do 24. I. Delavci izjavljajo, da bodo šli k part izanom. Morda 
velja to za vse begunce iz Nemčije. 

Pr ipomba: Poročilo je nepopolno, ker še ni poročil iz ostalih 
krajev. 

S m r t fašizmu — svobod n a r o d u ! 

Na položaju, 19. I. 1943 
Za OOOF: 

St. 74 

POROČILO TERENSKEGA AKTIVISTA DR. MAKSA REJCA DNE 
19. JANUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O POLOŽAJU V TOL

MINSKEM IN BAŠKEM OKROŽJU1 

19. I. 1943 
Tovariš Ahac! 2 

Potr jujem pre jem Tvojega pisma z dne 5. I. t. I.3 I skrena hvala 
zanj. 

V smislu Tvojega naloga Ti podajam sledečo poročilo: 
Dne 6. I. sem opravil sestanek za vasi Poljubinj in Prapetno. 

Prisotnih je bilo 8 članov OF. Predsednik je krščanski socialec. Z 
mojimi izvajanji so bili prav zadovoljni. Govoril sem le o politič
n e m položaju in podrobno o liniji OF. Organizacijskih stvari se 
nisem dotaknil, ker so bili že prej organizirani. V Poljubinu so sicer 
nekoliko boječi in bi bil zelo potreben širši sestanek. J e to v tol
minski fari največja vas. K e r je bila svoje dni zelo kler ikalna vas 
(imeli so samo kler ikalne organizacije, pred 15 leti nisem mogel 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Dušan Pirjevec. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 

242 



prodreti z organizacijo naprednega društva), je pričel nekoliko v 
njem ribariti hov tolminski belogardistični kaplan Alojz Duhovnik, 
ki je prišel iz ljub[ljanske] škofije. Pravijo sicer, da ne bo uspel, 
razen pri ženskah. Ker so naši nekoliko boječi, je težko z njimi. — 
Isti so mi govorili o potrebi sestanka v Tolminu, ko pa sem se izjavil 
pripravljenega, so se radi strahu skisali. 

Dne 7. in 8. I. 43 sem imel več sestankov pri, Sv. Luciji. Neko
liko večji sestanek sem imel le s klerikalci, ki so mi celo izjavljali, 
da so bili bivši belogardisti. Mislim pa, da prej niti pojma niso dobro 
poznali. Postavili so mi pogoje nedotakljivosti vere in narodnosti, 
toda po mojem daljšem referatu in še daljši debati smo se prav dobro 
razumeli in stopil sem z njimi v precej pristen kontakt. Kei* ni bilo 
ničesar organiziranega, sem jih nekako konstituiral, vendar pa radi 
posebnih krajevnih razmer nisem presiral na postavitev odbora, 
ampak jim pustil, da se konstituirajo sami. Eden pa je prevzel za
enkrat odgovornost za delo. Sicer pa je naš krajevni — Tebi znani 
tov. Stoj an4 itak vse pozna in je v kontaktu z njimi. Po dvodnevnih 
razgovorih so bili precej navdušeni in obdelani in upam, da bo šlo. 
To so, kot sem dejal, klerikalci. — Tov. Jaka 5 za baško okrožje mi je 
dejal sicer, da bo tudi sestanek trgovcev. Z njim pa ni bilo nič. Za
hteval sem krajevnega zaupnika tov. Stojana, da jih pozove, pa ni šlo, 
ker so prestrahopetni. Pač pa sem glavne in odločilne pozival sam 
in konferiral poedinično z njimi. Ker so me večinoma osebno po
znali, sem tudi tukaj opravil prav dobro in upam, da se( bodo vsaj 
materialno prav dobro obnesli. Hotel sem opraviti še sestanek z 
mladinci, pa mi je krajevni rekel, da ni potreba zaenkrat. Vendar 
ga bom opravil ob prvi priliki kljub temu, gledal bom v teku febru
arja, ker vidim, da ni nikoli preveč kontakta z njimi. 

V teku teh 2 dni sem imel sestanek tudi z nekom iz vasi Mod-
rej, ki je kratko rečeno precej slaba in bo le težko prodreti. Ljudje 
so nezavedni in nezanesljivi. 

Pripomniti moram, da sem imel v Sv. Luciji precej težav z 
ljudmi in da je bilo potrebno uporabiti vso spretnost eloquenze, da 
se jih prepriča. Ta vas, kot tipično trgovsko-pridobitna ni hotela že 
svojei dni v noben tabor in je po vseh svojih organizacijah hotela 
ostati nevtralna, kar je zelo značilno. Moram pa poudariti, da je na
rodno precej zavedna. Vendar prave povezanosti raznih odborov ne 
bo moči doseči, ker so različni poli, vsled trgovske vsidrane konku
rence precej ločeni. — Gotovo pa je, da sem se pri tem mnogo na
učil, kar bo i meni i drugim v nadaljnji propagandi in delu za' OF 
mnogo koristilo. — 

9.—10. in 11. sem imel sestanke v vasi Modrejce, tipičnem kle
rikalnem gnezdu. Bal sem se, da bo težje, pa sem lahko in prav 

4 Andrej Stergulc. 
5 Albin Kovač. 
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dobro opravil. V uvodnem dolgem referatu in v naknadnih tridnev
nih razgovorih sem ljudi dobro pripravil. Vas je precej premožna, 
ljudje, ki so jih prej zmernejši belogardisti sicer nekoliko begali, so 
navdušeni in upanje imam, da bomo imeli tukaj prav dobro posto
janko. — Cez nekoliko tednov bom šel ponovno tja doli. Kake re
zultate je moj obhod imel, Ti bom takrat lahko poročal podrobno. — 

Iz teh prav posebne sorte vasi, sem si dobil v glavnem sledeči 
pouk: Marsikdaj je prekomerno naglaševanje bele garde škodljivo. 
Cim se razjasni pojem [bela garda], se zadene v polno. Največje 
težave sem imel z ljudmi, ki so jim to.vse preveč pred menoj na-
glaševali. Ljudje postanejo ob tem pozorni in začnejo takoj misliti, 
aha saj je to silai s katero bi bilo računati. Največkrat pa je to ne
zavedno. Seveda je to čisto lokalne nature in spoznaš, čim prideš v 
kontakt z ljudmi. Sijajno vlogo bo v tem oziru odigrala brošurica 
»Poslanica Prim. Slovencem«,6 ki bi jo bilo [treba] mnogo razširiti. 
—r Drugo, kar je OF važnejše in škodljivejše, je vprašanje sektaš-
tya. V vseh krajih, kjer sem bil, sem videl, da se od preje organi
zirani ljudje v tem oziru nočejo zavedati strogih navodil glede »lini
je«, kar seveda silno škoduje kasneje uspešnemu našemu linijske
mu delu. — Najtežje je, da v mnogih primerih to zlo povečavajo 
nekatere naše partizanske patrole, ko pridejo v kontakt s teren
ci, ki samovoljno tolmačijo politične dogodke in organizacijske na
loge OF. Ker ljudje na te gledajo najpozomeje, lahko' domnevaš, 
da mnogo škodi. — 

Seveda moraš vzeti, dragi tovariš, to kot moje osebne opazke 
in ugotovitve in, če bi k nadaljnji organizaciji koristile, bi bil le 
vesel. O marsikateri podrobnosti pa bi se lažje osebno porazgovo-
rila, kjer bi bili meni Tvoji sveti prav koristni, saj si po dolgome-
sečni praksi gotovo zelo izkušen v delu. — 

V organizacijskem pogledu bi Te prosil za sledeča pojasnila: V 
raznih krajih vidim potrebo tako ožjih in posebnih širših sestankov 
radi poglobitve splošne organizacije OF, mladinskih in ženskih or
ganizacij, zlasti pa radi pariranja belogardistični propagandi. Ker 
so pa ljudje deloma preveč oplašeni, nadalje ker so postavljeni 
okrožni zaupniki, s katerimi ne maram priti kakorkoli v kolizijo, 
ampak delati absolutno v polnem sporazumu z njimi in Tvojimi na
logami, Te prosim pojasnila, koliko se take sestanke lahko pospe
šuje in v kolikšnem področju iste lahko opravim. Kot sem Ti dejal, 
sem v celoti na razpolago in. bi bil rad v polni meri zaposlen. Ljudi 
poznam mnogo iz svojedobnega organiziranja društev Zveze kultur
nih društev iz Gorice (org. Zorko Jelinčič) v vsej' gornji soški dolini 

• Poslanica Primorskim Slovencem izvršnega odbora Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda, krščanskih socialistov, sokolov, kulturnih de
lavcev in centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, tiskana 
v začetku decembra 1942 v tiskarni Podmornica v Kozar j ah. 
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t j . od Kanala do Rablja, Idri je in Cerkna. Kjer torej smatraš, da bi 
mogel koristiti, sem popolnoma na razpolago. 

Poleg tega bi Te prosil, da m i dostaviš propustnico, k o t ste jo 
izdali tov. Jaki , ker bi mi bila pot rebna za kretanje. — 

Se nečesa bi T e prosil : Kot veš sem bil u r e d n i k lista »Tabor«, 
tajnik »Slov. zadruge« in član vodstva »Kmečko-delavskega giba
nja«. 2 e poleti sem s tov. J a k o m govoril radi članstva K P S . Na
k n a d n o mi je dejal, da sem kandidat . Sedaj mi je sporočil, da se 
je s tvar zavlekla, ker o intelektualcih odloča štab, odnosno vodstvo. 
K e r bi rad vedel, kako je sedaj s tem vprašanjem, k i r n e n e zadeva. 
Te prav toplo prosim pojasnil. 

Oprosti moji dolgi pisariji. Omenil sem sicer, da prideš sem 
gori, k e r pa so se snežne r a z m e r e poslabšale, sem domneval da tako 
h i t ro n e boš mogel, vsled tega sem se bolj razpisal. Želel pa bi, da 
bi se lahko osebno porazgovorila, kakor tudi pr ičakujem Tvojega 
odgovora. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Tone Mladen 7 

St, 75 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. JANU
ARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1 

CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

D n e 20. I. 1943 

P O K R A J I N S K E M U K O M I T E J U K P SLOVENIJE 

za G O R E N J S K O 

Dragi tovariši ! 

Sprejeli smo pismo tov. Mati je od 17. I. 1943,2 k a k o r tudi pis
mo tov. Vinka Hafnerja, politkomisarja Gorenjskega odreda od 14. 
1.1943.3 Kolikor se tiče drugega pisma, ki ga pošilja tov. Vinko Haf-

7 Dr. Maks Rejc. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je 

objavljen v Zborniku NOV, del VI, knj. 5, dok. št. 22. ' 
1 Glej dok. št. 64. 
3 Glej dok. št. 53. 
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ner in vprašanja, ki ga an načenja, bomo o tem razpravljali kasneje, 
kajti na dnevnem redu so sedaj važnejše stvari in bi od tov. Vinka 
tudi pričakovali, da nam piše prav o teh važnejših stvareh. Odgo
varjamo predvsem na vprašanja, ki jih postavlja tov Matija. 

1. Močno nas je prizadela vest o smrti tov. Viteza4 in tov. Fa
zana,5 tem bolj, ker nam je ta velika izguba prizadejana prav sedaj, 
ko so nam na Gorenjskem dobri kadri najbolj potrebni. Kar naj-
skrbneje raziščite, kam vodijo v tej zadevi izdajalske sledi in ma
ščujte padle tovariše. 

2. Mi vam trenutno ne moremo poslati zadovoljive pomoči v 
kadrih in morate začasno rešiti to vprašanje s svojimi lastnimi 
silami. Kakor vidite iz pisma Glavnega poveljstva, je GR. to vpra
šanje rešilo začasno na naslednji način: tov. Kosta6 se postavlja za 
začasnega komandanta, dokler ne nastopi svoje mesto novi koman
dant tov. Matija,7 iz Kamniškega bataljona, ki ste ga sami pred
lagali. Tov. Lenart8 prevzame začasno mesto namestnika odrednega 
namestnika politkomisarja, dokler se na svoj položaj ne vrne zopet 
tov. Kosta. — Po tov. Matijo pošljite takoj. Kolikor bo dovoljeval 
čas in razmere pri vas, naj se javi za en dan tudi k nam, kjer bo 
dobil podrobnejše instrukcije za svoje delo. 

3. Tov. Matijo postavljamo s tem na mesto sekretarja PK za 
Gorenjsko, na katerem je doslej bil tov. Lenart. To spremembo je 
CK sklenil še predno so se izvršili zadnji dogodki in bo torej ostala 
trajna. Ta ukrep je CK napravil zaradi tega, ker tov. Matija najbolje 
pozna razmere na Gorenjskem in ker je tudi po svojem položaju 
dejansko središče partizanskega organizacijskega dela na Gorenj
skem. Tov. Lenart se bo kasneje, ko se bo na svoje mesto vrnil tov. 
Kosta, vrnil na politično delo kot član PK. Kolikor razmerel dopu
ščajo, da bi tov. Lenart prišel za kratek čas k nam, potem naj to 
stori. Toda, kolikor so sedaj vsi vaši kadri nujno potrebni na terenu., 
da bi se uresničile naloge, ki jih postavljajo sedaj pred vas najno
vejši dogodki, tudi tov. Lenarta ne obvezujemo, da bi prišel k 
nam. 8 3 

4. Osnovno vprašanje, ki ga mora sedaj reševati ves partijski 
kader na terenu in v vojski, je vprašanje sedanje naše mobilizacije 
na Gorenjskem. Morate se jasno zavedati, da tu ne gre za običajno 
mobilizacijo, marveč za nov ofenzivni razmah ljudske vstaje proti 
okupatorjem, ki nam ne bo dala samo množice novih partizanov, 

4 Franc Ravbar. 
5 Stane Stare. 
6 Stane Bizjak. 
' Matija Blejec. 
18 Jože Sluga. 
sa Jože Sluga je odšel na centralni komite KPS, ki je bil takrat v 

Dolomitih, februarja 1943. Ohranjeno je njegovo pismo Maksu Krmelju 
z dne 15. februarja 1943 (arhiv IZDG, fasc. 660). 
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ampak mora zadati fašističnemu sovražniku tudi močne vojaške in 
politične poraze. Ce ne bomo enega povezali z drugim, tedaj tudi 
sama mobilizacija ne bo uspela v taki meri, kot bi po objektivnih 
pogojih lahko uspela. Z drugimi besedami: ne gre samo za mobili
zacijo, ampak tudi za takojšen splošen prehod k OFENZIVNEM vo
jaškim operacijam, k splošnemu napadu na okupatorje s strani naših 
partizanskih čet, a z druge strani k splošni politični aktivizaciji 
VSEH PATRIOTSKIH IN ANTIFASlSTlCNIH SIL na Gorenjskem. 
Pri tem je vse odvisno od vaše hitrosti, udarnosti, organizacijske 
sposobnosti in iniciativnosti. Samo od vas je odvisen potek dogodkov 
na Gorenjskem v bližnji bodočnosti. Tudi to dejstvo morate imeti 
jasno pred očmi. Naglašam to zaradi tega, ker tov. Vinko v svojem 
zadnjem pismu meče krivdo za dosedanjo slabo mobilizacijo na vse 
drugo, samo ne na lastne slabosti našega partijskega kadra v vojski 
in na terenu. Lenin je vedno poudarjal: kadar voditelji tožijo o 
oportunizmu mas, tedaj je to samo dokaz, da so oni sami oportu-
nistični. Jasno se je torej treba zavedati, da je usoda veličastnega 
bojevnega poleta slovenskega ljudstva na Gorenjskem samo v vaših 
rokah. Dajemo vam tu nekoliko konkretnih navodil po posameznih 
vprašanjih: 

5. POLITIČNA OSNOVA sedanjega poleta ljudske vstaje na 
Gorenjskem je v splošnem procesu razpadanja fašizma na medna
rodnem in našem notranjem področju. Polet je ustvarilo jasno spoz
nanje ljudskih množic, da se fašizmu bliža konec, na drugi strani 
pa težnja slovenskega ljudstva, da usodo svoje bodočnosti vzame 
v svoje lastne roke. Na gre torej samo za priliv mas v partizane, 
ampak za . . .9 težnjo slovenskega ljudstva, da vrže s sebe jarem 
fašističnega [zatiranja] . . .10 ti dogodke . . . " svoje nacionalne pravi
ce, pozivajte vse moške brez razlike starosti, ki so sposobni za orožje, 
naj takoj vstopijo v partizane, prav tako ženske, ki naj ali vstopijo 
v partizane, ali na pomožna dela, pozovite k splošni sabotaži, uni
čevanju sovražnikove materialne in žive sile, pozovite na formiranje 
terenskih organizacij OF, na čiščenje vasi in mest okupatorskih 
tolp. Vzemite kurs na osvobajanje posameznih predelov Gorenjske 
itd. — skratka v vsem vašem delu naj se izrazijo odločne ofenzivne 
tendence. Obstoje dejansko vse objektivne možnosti, da dosežete 
velike uspehe in da — vsaj začasno — preženete sovražnika iz 
znatnih področij. 

6. METODE MOBILIZACIJE naj se ravnajo po konkretnih pri
likah. Glavno je, da s svojimi partizanskimi četami in terenskimi 
OF organizacijami ter partijskimi pozicijami napravite tak raz
pored, da boste lahko zagrabili vse tiste, ki hočejo iti k partizanom, 

9 Na koncu strani uničeno besedilo, manjka sedem črk. 
10 Uničeno besedilo, manjka 23 črk. 
11 Uničeno besedilo, manjka 22 črk. 
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ki iščejo partizane, pa tudi vse tiste, ki omahujejo. Ne smete se 
omejiti samo na tište, ki so sedaj vpoklicani. Jasno je treba povedati 
vsem moškim, ki so sposobni za orožje, da jih bodo Nemci v pri
hodnjih dneh nasilno pobrali. Uporabljajte naslednje metode: 

a.) Terenske partijske in OF organizacije naj organizirajo ko
lektivne odhode za orožje sposobnih po predhodnem sporazumu z 
najbližjo partizansko edinico. 

b.) Na terenu, kjer ni takih Organizacij in ne partizanov, po
skušajte razporediti posebne zaupnike z drugih sektorjev, ki bodo 
organizirali odhod v partizane. 

c.) Kjer imajo novomobiliziranci orožje, naj neposredno v do
mačem kraju prično z akcijo (likvidacija manjših posadk, izdajalcev 
itd.), potem naj pa preidejo k najbližji partizanski edinici. 

d.) Mobilizacijo spremljajte z množičnimi mitingi partizanskih 
edinic in prepričujte potrebo, da gredo vsi za orožje sposobni k 
partizanom. 

e.) Kjer gre za ljudi, ki so dejansko za OF in partizane, toda 
odlašajo in omahujejo, lahko uporabite tudi mere prisilne mobili
zacije, toda potem jim naknadno objasnite potrebo te mobilizacije 
in jih takoj politično obdelajte. 

f.) Težite za tem, da boste v tempu mobilizacije čim hitrejši 
in da boste s terena pobrali vse, kar je sposobno za borbo. 

7. VPRAŠANJE PRISILNE MOBILIZACIJE: V zvezi z gornjo 
točko pod e) — da nas ne bi napačno razumeli — dodajamo še 
naslednje: 

a.) Izraz »prisilna« mobilizacija ne smete dobesedno razumeti, 
kajti mi za enkrat v splošnem tak način mobilizacije izbegavamo. 
Gre za take odločnejše mere, ki so posledica predhodne močne poli
tične priprave, ki naj na nekak moralno obvezen način zlomijo pri 
omahljivcih njihovo kolebanje, da se jih privede v partizane. V tem 
pogledu se ravnajte po a.) proglasu IOOF1 2 in po b.) navodilih, ki 
jih istočasno izdaja Glavno poveljstvo Gorenjskemu štabu.13 

b.) Najbolje je, da ta »prisilna« forma obstoji samo v pismenih 
pozivih, da se za orožje sposobni moški javijo k partizanom (ne 
s kakim obkoljevanjem itd.) Sam poziv naj pa le bo stiliziran v 
obliki, ki apelira na moralno dolžnost slehernega Slovenca, da se 
odzove pozivu edine slovenske zakonite oblasti. 

c.) Take mere imajo bolj namen, preprečiti nemške represalije 
nad tistimi, ki bi se popolnoma prostovoljno odzvali, kakor pa pove
čati samo število. Ni dvoma, da bo tudi samo ljudstvo raje sprejelo 
take mere, ki jih do neke mere ščitijo pred nemškimi represalijami. 
Pri tem pa je seveda treba paziti, da ne pride do pretiravanj, ki 
bi nam lahko nanesla veliko škodo in celo vgnezdila belo gardo. 

12 Glej dok. št. 80. 
"3 Glej Zbornik NOV, VI. knj. 5, dok. št. 21, stran 63. 
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•d.) Potrebno je, da te vrste mobilizacijo vi neposredno budno 
spremljate in da se predhodno dobro pogovorite z našimi koman
danti in politkomisarji. 

8. VPRAŠANJE VOJAŠKIH AKCIJ: V tem pogledu je dal 
navodila že Glavni štab. Osnovno je, da naše gorenjske trupe takoj 
preidejo k ofenzivnim akcijam po vsej Gorenjski, ker bo edino tak 
nastop osigural maksimalne rezultate sedanjega borbenega poleta 
na Gorenjskem. Potrebno je, da vi preko partijskih organizacij v 
vojski absolutno osigurate izvajanje te linije. Kolikor naše parti
zanske čete na Gorenjskem ne bodo teh nalog izpolnile, bomo sma
trali za odgovorne predvsem vas. 

9. POLITIČNO DELO: Pred partijsko organizacijo na Gorenj
skem se postavljata dve osnovni nalogi: politično mobilizirati Go
renjsko za OF ter čim hitreje politično obdelati na novo mobilizi
rane partizane ter v tej zvezi v splošnem dvigniti politični nivo naših 
partizanskih čet na večjo višino. 

a.) V zvezi s splošnim poletom na Gorenjskem stremite, da bo
ste organizirali čim več terenskih odborov OF ter takoj tudi formi
rajte rajonske in okrožne odbore OF, a čim prej — p o predhodni 
naši odobritvi — tudi Pokrajinski odbor OF. Razvijte maksimalno 
agitacijo in propagando. Istočasno stremite za okrepitvijo partijskih 
organizacij in splošnega vpliva Partije v ljudskih množicah. V tem 
pogledu vam bomo v najkrajšem času poslali še naknadna navodila. 
Organizirajte] . . . l 4 nistične mladine. Formirajte po vaseh odbore 
Zveze slovenske mladine, ki naj zajema vso žensko in moško mla
dino, ne glede na politično prepričanje od 14.—24. leta (in celo več). 
Prav tako formirajte po vaseh Protifašistične ženske odbore, ki naj 
zajamejo vse žene in naj organizirajo politično delo med njimi, 
pa tudi pomoč žena naši vojaški in politični akciji. V teh vprašanjih 
vam bomo v najkrajšem času poslali še posebna podrobnejša na
vodila. 

b.) Dajte politkomisarjem in njihovim namestnikom specialno 
naročilo, naj čim bolj okrepe politično delo v partizanih. Treba je 
partizane vzgojiti v brezmejni mržnji tako proti okupatorjem, ka
kor proti domači izdajalski beli gardi, kolikor se bo pojavljala. Tol
mačite jim smisel velike borbe, ki osvobaja tako slovenski narod, 
kakor delovno ljudstvo. Tolmačite jim stališče Komunistične partije 
do vere, do zemlje itd., kolikor se bodo taka vprašanja pojavljala. 
Učvrstite organizacijske postojanke Partije v vojski. Poštene, pre
dane in hrabre partizane sprejmite v Partijo. Dalje: partijska orga
nizacija naj dela na tem, da se vnese v vojsko čim več vojaškega 
duha, resnične discipline, avtoritete komandirjev, komandantov in 
politkomisarjev, čim več reda, izpolnjevanja komand itd. Na Go
renjskem se je med partizani pod firmo »tovarištva« razpasla pov-

" Ob koncu strani besedilo uničeno. Manjka ena vrstica. 
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sem nezdrava tendenca zmanjševanja avtoritete vojaških- poveljni
kov, lomljenja discipline, postopanja posameznikov po svoji uvidev
nosti itd. S takimi pojavi je treba prenehati. Treba je partizanom, 
zlasti pa partijcem pri partizanih, raztolmačiti, da resnično »tova
rištvo« pri partizanih obstoji v izpolnjevanju vseh povelj, v abso
lutni disciplini nasproti poveljujočemu sestavu. Vojska bo lahko 
svoje dolžnosti izpolnila samo tedaj, če bo v njej železna disciplina 
m če bo avtoriteta poveljniškega kadra na taki višini, da noben 
partizan ne bo storil.ničesar, kar bi bilo v nasprotju z odredbami 
poveljstev. To je važno naglasiti zlasti sedaj, ko bodo prišli novi, 
mladi partizani. Moramo naglasiti, da je — kljub mnogim pozitiv
nim stranem — v tem pogledu sedaj naša gorenjska partizanska 
vojska najslabša, tj. v njej je pravi vojaški red in vojaška disciplina 
na najmanjši višini. 

10. NEVARNOSTI SEDANJEGA POLETA: Opozarjamo vas že 
vnaprej, da ima sedanji polet v sebi tudi celo vrsto nevarnosti. Imeti 
jih morate jasno pred očmi, če se hočete izogniti neugodnim izne
nađenjem: 

ia.) Prva nevarnost je v vas samih, tj. v našem partijskem akti
vu. .Ta nevarnost obstoji v »vrtoglavici od uspehov.« Ce boste sma
trali, da je že sama številčno močna mobilizacija zagotovila naše 
uspehe na Gorenjskem, boste napravili napako. Sovražnik je še 
vedno dovolj močan in ima še dovolj sredstev, da te naše uspehe 
likvidira, če jih ne bomo hitro razvijali dalje in utrjevali. Tedaj: 
dosežene uspehe utrjujte z borbo za nove uspehe, za novo akcijo 
na političnem in vojaškem področju, a zlasti se učite na svojih 
lastnih napakah, opozarjajte partijske kadre na vse slabosti, ki bi 
jih v teku akcij pokazali. 

b.) Pazite, da vam dogodki ne zdrsnejo iz rok. Zlasti nevarno 
bi utegnilo postati, če bi se razni vojaški kadri — politično slabše 
podkovani — izmuznili izpod kontrole partije in prišli s svojimi 
postopki v nasprotje s civilnim prebivalstvom (pretirane likvidacije 
rekvizicije, »vojvodstvo« itd.). Učite se v tem oziru na primeru Ljub^ 
Ijanske pokrajine, kjer je samovolja nekaterih kadrov doprinesla 
Partiji veliko škodo. Izvedite potemtakem čvrsto svojo kontrolo tako 
v vojski kakor na terenu. Vaša kontrola v vojski ne sme biti for
malna, ne sme imeti karakter vašega neposrednega vmešavanja v 
vojaške zadeve, pač pa kontrolirajte vse dihanje vojske preko par
tijcev (zlasti namestnikov politkomisarjev, tj. sekretarjev Partije v 
vojski) v vojski. 

c.) Dalje računajte na možnost spremembe taktike s strani oku
patorjev, ki bi lahko eventualne vaše napake (pretiravanja v kate
rem koli pogledu) izkoristil, da bi pridobil del prebivalstva na svojo 
stran m ga oborožil proti nam. Zato manevrirajte zelo gibčno in na 
vsak ukrep okupatorjev takoj odgovorite s primernim protiukrepom. 
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d.) Posebno velika nevarnost pa se pojavlja t u d i pr i vas v mož
nosti, da bodo Nemci dali večje koncesije beli gardi. Zato sedaj že 
vnapre j razvijte maksimalno kampanjo, zakrinkavanja o vlogi bele 
garde v Ljubljanski pokraj ini in o njenih zvezah z Nemci in z ge
stapo. Zasledujte budno vsak belogardističen pojav na t e r e n u in 
ga v kali zadušite. 

11. V zvezi z novim poletom se odločneje kot kdaj koli pojavlja 
potreba, da nemudoma formirate svojo obveščevalno službo. Podrob
nejša navodila boste dobili pr ihodnje dni, toda osnovne u k r e p e pod-
vzemite takoj . 

12. K a r se novomobilizirancev tiče, postopajte, kakor naroča 
Glavno poveljstvo. Zadržite na svojem terenu vse oborožene ljudi 
kakor tudi 20—25 0/o neoboroženih. Ostale pa takoj pošljite sem, ki 
j ih bomo razporedil i za e n k r a t po tukajšnjih četah, ko j ih bomo pa 
oborožili, v a m jih v rnemo nazaj n a vaše področje. Tukaj nam[reč] 
odvišne[ga] orožja n imamo [toda] akcij . . . 1 5 dneva v dan vedno več 
. . . 1 6 separatizma, ako bi se pojavil pr i naših kadrih, na novo mobi
liziranim samim pa raztolmačite, da je ta mera napravl jena samo 
zaradi pomanjkanja orožja, da se po vsej Sloveniji bore prot i istemu 
sovražniku in da se bodo — oboroženi — kasneje vrni l i n a Gorenj
sko. 

13. Glavna vaša skrb mora biti, da se ne ponovi lanskoletna 
izkušnja, ko so neoboroženi ljudje padal i v nemške roke. Tako je 
t reba neoborožene ljudi al i razporedit i po četah in j ih s t e m posta
viti pod njihovo disciplino in zaščito, a drugo takoj pošiljati na 
področje Dolomitskega odreda, ki jih bo nekaj zadržal na svojem 
sektorju, a ostalo poslal dalje po naših brigadah. 

14. Odobravamo, na predlog tov. Silvota Moščana, 1 7 da v P K 
kooptira še tov. K o r l a l g iz Jesenic. O ostalih vprašanj ih P K kasneje. 

Ob koncu vas še e n k r a t opozarjamo, da leži usoda dogodkov na 
Gorenjskem v vaših rokah. Vrzite ves parti jski aktiv sedaj n a ta 
osnovni sektor dela. Ne m o r e danes obstajati komunist, ki bo delal 
»samo« na terenskem sektorju ali pa »samo« na vojaškem. Težišče 
part i j skega dela, t j . dela celotne Part i je je t reba vreči na odlo
čujoče sektorje. Danes je nedvomno naš vojaški sektor odločilen. 
Posveti te se vsi t em osnovnim vprašanjem. 

K a k o r naroča G P je t reba osigurati zvezo med Dolomitskim 
sektorjem in vami vsaj 3 k r a t tedensko, dokler bodo dogodki pri 
vas tako nagli. Vzpostavite za te zveze p r i m e m o število patrol . Na 
ta način vam bomo m i lahko neposredno pomagali. Hoteli smo pr-
votno poslati k vam enega naših tovarišev iz vodstva, toda dogodki 

1 5 Manjka 9 črk. 
1 6 Manjka sna vrstica. 
1 7 Viktor Stopar. 
1 8 Karel Preželj-Stanko. 
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se tudi po ostali Sloveniji vrste tako naglo, da sedaj tega n e moremo 
storiti. Pošiljali vam bomo pa k o n k r e t n a pismena navodila, kolikor 
bodo k o n k r e t n a tudi vaša poročila. 

Poročajte n a m torej obširno, konkre tno in š čim več podrob
nostmi. ' 

^ Zavedajte se, da je borba, ki ji sedaj stojite n a čelu, odločilne 
važnosti ne samo za Gomejsko, marveč tudi za vso ostalo Slovenijo 
Pokažite se dostojni zaupanja, ki vam ga je dala Part i ja in sloven
sko ljudstvo. Želimo vam v vašem delu veliko uspehov! 

Tovariško vas pozdravl jamo! 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 
Za 

Centralni komite 
Komunističije part i je Slovenije 

Krištof19 

St. 76 

OKR02NICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENISTVOM 
IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF O SLOVENSKIH DELEGA
TIH ZA PROTIFAŠISTIČNI SVET NARODNE OSVOBODITVE JU

GOSLAVIJE (AVNOJ) IN O KONSTITUIRANJU IOOF1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda Zaupno! 

OBVESTILO 

poverjeništvom IOOF in okrožnim odborom OF o slovenski delega
ciji za Protifašistični svet narodnega osvobojenja (Bihač) in o kon
stituiranju Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda 

1.) IOOF je delegiral za Protifašistični svet narodnega osvobo
jenja Jugoslavije naslednje tovariše: 

a) na eno izmed t reh podpredsedniških mest tov. Edvarda Koc
beka (Pavla Tratarja), člana IOOF in zastopnika krščanske skupine 
v IOOF; 

1 9 Edvard Kardelj. 
1 J,2™1?11* J e v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in arhivu CK ZKS 
ubliani. v Ljubljani. 
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b) v Izvršni odbor Protifašističnega sveta narodnega osvobo-
jenja Jugoslavije tt. Jožeta Rusa (Andreja Hribarja), člana IOOF 
in zastopnika Sokolov v IOOF, ter Edvarda Kardelja (Krištofa), čla
na IOOF in zastopnika CK KPS v IOOF; . 

c) v Protifašistični svet narodnega osvobojen j a Jugoslavije tt. 
Josipa Vidmarja (Sašo), član IOOF in zastopnika kulturnih de

lavcev v IOOF; 
Borisa Kidriča (Petra Kalana), člana IOOF in zastopnika CK 

KPS v IOOF; 
Leskoška Franca (Petra Strugarja), člana lOOF in zastopnika 

CK KPS v IOOF; 
Fajfarja Toneta (Gašperja Jeraja), člana IOOF in zastopnika 

krščanske skupine v IOOF; 
Lubeja Franja (Drejčeta Jakliča), člana IOOF in zastopnika So

kolov v IOOF. 
2.) IOOF se je na svoji seji dne 14. 1. 1943. takole konstituiral: 
predsednik IOOF — tov. Jože Vidmar, , 
sekretar I O O F — t o v . Boris Kidrič, 
ostali tovariši vršijo svoje funkcije kot člani IOOF. 
3.) Pričujoče obvestilo se dostavi tudi štabom operativnih zon 

Slovenske narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov. 
4.) Pričujoče obvestilo je internega značaja ter namenjeno zgolj 

poverjeništvom IOOF, okrožnim odborom OF in štabom operativnih 
zon. Javnosti ga bo IOOF objavil v primernem času. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Sekretar: 
Boris Kidrič 

Položaj, 20. I. 1943 
2ig: Izvršni odbor 

Osvobodilna fronta slovenskega naroda 
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St. 77 

OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENISTVOM 
IOOF, OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM OF 
O PREOSNOVANJU MLADINSKIH ORGANIZACIJ OF V ZVEZO 

SLOVENSKE MLADINE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 20. I. 1943 

VSEM POVERJENISTVOM, OKROŽNIM, RAJONSKIM 
IN TERENSKIM ODBOROM OF 

OKROŽNICA 

o preosnovahju mladinske organizacije OF 

V svrho izpopolnitve mladinske organizacije OF, njene razši
r i tve in pri lagoditve najširšim potrebam slovenskega osvobodilnega 
boja je IOOF sklenil preosnovati mladinsko O F kakor sledi: 

1.) Dosedanja »Mladinska organizacija OF,« temelječa doslej v 
g lavnem na združitvi mladinskih organizacij osnovnih skupin OF 
se razširi na vso slovensko mladino in zato preimenuje v »Zvezo slo
venske mladine« (ZSM). »Zveza slovenske mladine« je sestavni del 
OF. 

2.) Doslej obstoječe mladinske organizacije osnovnih skupin O F : 
SKOJ, sokolski naraščaj, organizacije krščansko socialistične mla
dine se s tem n e razpuščajo, nasprotno, ohranjajo svojo samostoj
nost, a preidejo v celoti v ZSM. 

3.) »Mlada Slovenija«, dosedanji organ mladinske OF, ostane 
organ tudi ZSM. 

4.) ZSM je v okviru O F popolnoma samostojna organizacija, 
kjer naj slovenska mladina razvije vso svojo aktivnost in iniciativ
nost. 

5.) Naloge, delovanje in organizacijski ustroj ZSM bo urejal 
Pravilnik, ki naj ga n a osnovi gornjega sklepa in smernic IO sestavi 
sama mladina. 

Vsem poverjeništvom, okrožnim, rajonskim in terenskim' odbo
rom O F naročamo, da o tem sklepu obvestijo slovensko mladino, 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu CK 
ZKS v Ljubljani. 
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posebno že obstoječe mladinske odbore OF, oziroma odbore »Slo
venske delovne mladine« z nalogo, da gornje sklepe izvedejo. Tam 
kjer mladina še ni,organizirana, določi terenski odbor OF iz vrst 
mladine zaupnika z nalogo, da organizira vso krajevno moško in 
žensko mladino od 14—26 let in izvoli krajevni (terenski) odbor 
ZSM. Mladina naj na sestankih razpravlja o nalogah ZSM in sestavi 
predloge za Pravilnik ZSM. 

Takoj je treba pričeti s prirejanjem krajevnih množičnih mla
dinskih konferenc, na katerih naj se med drugim tudi volijo dele
gati za rajonske dn okrožne mladinske konference. 

Sedanji zimski čas porabimo tudi za to, da bomo v slednjem 
naselju organizirali slovensko mladino, jo vpeljali v narodnoosvo
bodilno delo ter tako sprostili doslej tlačene sile, ki bodo same 
gradile sebi svetlo bodočnost. 

Pozivamo okrožne odbore OF, da nam do 15. 2. t. 1. pošljejo 
podrobno poročilo' o dosedanjem stanju mladinske organizacije in 
kako se je uvedel nov sklep. 

Poročilo naj obsega: ' i ' 
1.) v katerih krajih je izvršena organizacija 
2.) koliko članov ima krajevni odbor ZSM 
3.) kako je sestavljen krajevni odbor ZSM 

4.) kaj je doslej izvršila mladinska organizacija (seje, delo na 
terenu itd.) 

5.) predlogi, ki jih stavlja mladina o delu, organizaciji, pravil
niku itd. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

sekretar: 
Boris Kidrič 

Zig: Izvršni odbor 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda 
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St. 78 

OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENISTVOM 
IOOF IN OKR02NIM ODBOROM OF O PREUREDITVI LJUDSKE 
POMOČI IN PREIMENOVANJU V SLOVENSKO NARODNO PO

MOČ1 

Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda 
Položaj, 20. I. 1943 

POVERJENISTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF 
zadeya: NARODNA POMOČ 

Izkušnja je pokazala, da je treba organizacijo »Ljudske pomoči« 
povsod obnoviti. Da bi pa dali »Ljudski pomoči«; še širši karakter, 
kot ga je imela doslej, se naj spremeni ime »Ljudska pomoč« v 
»Slovensko narodno pomoč.« 

Posebno naglašamo, da je »Slovenska narodna pomoč« še širša 
organizacija od same OF. Stremeti je treba da bo »Slovenska na
rodna pomoč« zajela tudi tiste Slovence, ki so sicer zgolj iz huma
nitarnih razlogov pripravljeni podpirati žrtve okupatorskega in be
logardisti čnega terorja. 

»Slovenska narodna pomoč« ne sme biti kaka okostenela orga
nizacija s strogo opredeljenimi organizacijskimi principi. »Sloven
ska narodna pomoč« je predvsem gibanje, ki mu je sicer treba 
ustvariti lastne forume, ki pa šteje za svoje pripadnike vse Slovence 
kakor koli podpirajoče žrtve okupatorskega in belogardističnega te
rorja. 

. IOOF odreja: 
1.) v vsakem odboru OF je treba poveriti tovariša z nalogo, 

da organizira na področju svojega odbora gibanje »Slovenske na
rodne pomoči«. 

2.) razen nabiranja sredstev za žrtve okupatorskega in belo
gardističnega terorja mora »Narodna pomoč« organizirati čim več 
konferenc in sestankov, na katerih naj tolmači svoje naloge in smo
tre, zbira podatke o okupatorskem in belogardističnem divjanju, 
razkrinkuje krivce itd. 

3.) potrebno je čim prej formirati tudi lastne odbore »Sloven
ske narodne pomoči« — od okrožnih do rajonskih in terenskih — 
ter pritegniti vanje tovariše in zlasti tovarišice, ki so se izkazale 
aktivne v gibanju »Slovenske narodne pomoči.« 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Za Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda 

sekretar: Boris Kidrič 
Žig: Izvršni odbor Osvobodilna fronta slovenskega naroda 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu 
CK ZKS v Ljubljani. 
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St. 79 

OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENISTVOM 
IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF O ORGANIZACIJI NAROD

NE ZAŠČITE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 20. I. 1943 

POVERJENISTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF 

Zadeva: Narodna zaščita 

Izredno važno je, da naše organizacije t e r njihovi forumi sedaj, 
ko se razvi jata novi polet OF in nova mobilizacija v partizane, 
pravi lno razumejo in v praksi pravi lno rešijo tudi vprašanja Na
rodne zaščite. 

Narodna zaščita je v razvoju oborožene akcije slovenskega na
roda prot i okupator jem in njihovim pomočnikom odigrala zelo po
membno vlogo. Po eni plati je aktivizirala slovenske n a r o d n e m n o 
žice, po drugi s t rani pa predstavl jala množično predstopnjo za par
tizansko mobilizacijo. Hkra t i je bila Narodna zaščita na osvoboje
nem teritoriju najpripravnejša oblika za oboroženo zaledje par t i
zanskih čet, se pravi z drugimi besedami, za stalne partizanske 
straže n a osvobojenih oziroma kontrol i ranih ter i tor ialnih področjih. 

Vloge Narodne zaščite sedanji razvoj osvobodilnega gibanja n i 
ukinil. Pač pa je glede n a izpremenjene razmere potrebno modifi
cirati značaj Narodne zaščite po posameznih pokraj inah. 

V tem pogledu odreja IOOF naslednje: 

1.) Na področju primorskega poverjeništva je t reba N a r o d n o 
zaščito organizirati p r a v povsod; pritegnit i vanjo t u d i ženske; akt i-
vizirati jo za akcijo proti okupatorju; hkra t i pa razvijati k o t pred
stopnjo partizanske mobilizacije in pritegovati posamezne člane N Z 
kakor tudi cele njene čete čim prej V part izane; 

2.) Na področju Gorenjske in Štajerske velja v osnovnem isto 
kot n a področju Pr imorske; posebej je t reba poudarit i , da so naši 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu 
CK ZKS v Ljubljani. 
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organi v zvezi z nemško mobilizacijo dolžni v pospešenem tempu 
pritegovati NZ med partizane, zlasti še tedaj, kadar mobilizacija 
neposredno preti; 

3.).na področju Ljubljane ima NZ posebne naloge in ostanejo 
veljavi dosedanje odločbe IOOF ter Glavnega poveljstva Sloven

ske narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov; 

4.) na področju ostale »Ljubljanske province« je treba v zvezi 
prisilno belogardistično mobilizacijo že obstoječe ali pa znova 

organizirane čete NZ hitro pritegovati v partizane; prisegi, ki so 
jo položili zaščitniki, pripisati tudi v tem pogledu vso potrebno važ
nost; razen tega je nujno, da se v vseh tistih krajih, ki so očiščeni 
okupatorjev in belogardistov, ki jih torej kontrolira naša vojska, 
ki pa so jih naše čete zaradi operacij drugod — zapustile, organi
zirajo oddelki NZ z vlogo stalnih partizanskih straž, v te oddelke 
je treba pritegniti ženske in tiste moške, ki so sicer sposobni upo
rabljati orožje, niso pa sposobni stalnega partizanskega udeistvo-
vanja. 

5.) Kot doslej so čete NZ tudi v bodoče v vojaškem pogledu 
podrejene ustrezajočim partizanskim štabom, štab ljubljanske NZ 
je podrejen neposredno Glavnemu poveljstvu Slovenske narodno
osvobodilne vojske in partizanskih odredov. 

Poverjeništva IOOF in okrožni odbori OF so odgovorni, da se 
bo NZ v zgornjem smislu čim uspešneje razvijala.2 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda . 

sekretar: 
Boris Kidrič 

Zig: Izvršni odbor 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda 

T^O^. ? k r o ž n i . o d ,?? r O F z a Kočevje je v dopisu dne 4. februarja 1943 
l ?F i n Poverjemstvu IOOF za Notranjsko predlagal še dopolnilo. (Gelj 
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St. 80 

OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENISTVOM 
IOOF TER OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBOROM OF O MOBI
LIZACIJI ZA SLOVENSKO NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO 

- IN PARTIZANSKE ODREDE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda Strogo zaupno! 

Položaj, 20. 1. 1943 . . . . 

VSEM POVERJENISTVOM TER OKROŽNIM IN RAJONSKIM 
, ODBOROM OF, 

Belogardistični voditelji so pričeli z izredno široko prisilno mo
bilizacijo slovenskih fantov in mož za svoje izdajalske tolpe. Ta 
mobilizacija ima dva cilja: 

1.) S predčasno mobilizacijo preprečiti spomladansko partizan
sko množično mobilizacijo, ki bi privedla do novega poleta sloven
ske narodne vstaje. 

2.) V zvezi z vieliko stisko fašističnih • razbojnikov na vzhodni 
in afriški fronti ter v zvezi z rastočo nevarnostjo vzpostavljanja 
druge fronte v Evropi so okupatorji prisiljeni zmanjševati svoje 
posadke v okupiranih deželah. Zato poskušajo za spomlad formirati 
čim večje belogardistične tolpe, ki bi nadomestile okupatorsko voj
sko. 

Dolžnost slovenske zakonite oblasti, dolžnost vseh organizacij 
OF je, da te naklepe sovražnikov slovenskega naroda razbijajo tako 
na političnem kakor na vojaškem področju. Zaradi tega izdaja Iz
vršni odbor Osvobodilne fronte —• poleg splošnih navodil ža okre
pitev politične akcije proti beli gardi in njeni prisilni mobilizaciji 
— še naslednja specialna 

NAVODILA O MOBILIZACIJI ZA SLOVENSKO 
NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO IN PARTIZANSKE ODREDE: 

1.) Dopušča in odreja se neka oblika prisilne mobilizacije za 
našo Narodnoosvobodilno vojsko, toda pod naslednjimi pogoji: 

a) V rajonih, ki so neposredno ogroženi od bele garde in kjer 
bela garda direktno lahko izvaja mobilizacijo, v vseh ostalih rajonih 
naj se vrši mobilizacija kakor doslej. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu CK 
ZKS v Ljubljani. 
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b) Mobilizirajo naj se za orožje sposobni moški po spisku, ki 
jih sestavijo terenski oz. rajonski odbori OF in sicer izključno tisti, 
ki so znani kot pripadniki OF, pa so zaradi kakršnih koli razlogov 
omahovali, da bi se prostovoljno prijavili v partizane. 

c) Mobilizacija naj se vrši na ta način, da naše terenske orga
nizacije ob sodelovanju partizanske vojske prirede javna zborovanja 
po vaseh in ob tej priliki po spiskih mobilizirajo. Na zborovanjih 
naj se prebivalstvu objasni, čemu so podvzeti taki ukrepi. 

d) Med tovariši, ki so na tak način mobilizirani, je treba razviti 
intenzivno specialno politično delo po partizanskih taboriščih, pre
pričati jih o potrebi, da vstopijo v partizanske odrede. Naknadno 
se lahko odpusti po nekaj dneh političnega dela med njimi tiste, 
ki bi navedli tehtne razloge, ali tiste, ki nikakor ne bi razumeli 
potrebe mobilizacije. Z drugimi besedami, prisilno mobilizacijo je 
treba naknadno spremeniti — z intenzivnim političnim delom — 
v prostovoljno. 

2.) Do nadaljnjega naj ta okrožnica ostane strogo zaupna, toda 
organizacije OF so dolžne postopati v skladu z njenimi navodili. 
Organizacije OF naj takoj stopijo v stik z odgovornimi partizan
skimi štabi in naj postopajo v njenem duhu. 

3.) Okrožnica se dostavlja tudi vsem štabom operativnih zon, 
brigad in odredov Slovenske narodnoosvobodilne vojske in parti
zanskih odredov. 

^ 4.) Takoj je treba — ob sodelovanju partizanskih oddelkov — 
pričeti najintenzivnejšo politično kampanjo v ljudskih množicah, ki 
naj politično pripravijo in utemelje te ukrepe. 

5.) Mobilizacijo naj na predlog terenskih in rajonskih odborov 
izvedejo odgovorni partizanski štabi. V krajih, kjer takih organizacij 
OF ni, lahko to izvedejo partizanski štabi neposredno po svoji uvi
devnosti in na podlagi predhodno zbranih podatkov. 

6.) Vsa poverjeništva ter okrožni in rajonski odbori OF naj 
takoj javijo IO OF o ukrepih, ki so jih napravili v zvezi s to ok
rožnico. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Izvršni odbor 

sekretar: 
Boris Kidrič 

Žig: Izvršni odbor 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda 
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St. 81 

OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 VSEM POKRAJIN
SKIM POVERJENISTVOM, OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBO
ROM OF O ORGANIZIRANJU ODBOROV PRISILNO MOBILIZI

RANIH V BELOGARDISTICNIH ENOTAH1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 20. 1. 1943 

VSEM POKRAJINSKIM POVERJENISTVOM, OKROŽNIM 
IN RAJONSKIM ODBOROM OF SLOVENSKEGA NARODA 

Porazi fašističnih sil na mednarodnih frontah, težka kriza, v 
kateri se je spričo velikega razmaha osvobodilnega boja narodov 
Jugoslavije znašla londonska begunska vlada s svojim »ministrom« 
Dražo Mihailovićem, kakor tudi znatni uspehi, ki so jih slovenske 
partizanske čete dosegle v svojih vojaških akcijah zadnjih teh 
mesecev, so sprožili v belogardističnih vojaških in drugih forma
cijah močne in hitre procese demoralizacije in razpadanja. Ta proces 
se tem hitreje odigrava že zaradi tega, ker je velika večina belo
gardističnih oborožencev nasilno mobilizirana ter celo odločno raz
položena proti političnim ciljem in namenom belogardističnih vodi
teljev. Vsa ta dejstva postavljajo pred vse organizacije in aktiviste 
OF posebno nalogo: s svojim političnim in organizacijskim delom 
pospešiti prehod nasilno mobiliziranih in zapeljanih članov belo
gardističnih formacij na postojanke Osvobodilne fronte, pospešiti 
njihov prehod na stran Slovenske narodnoosvobodilne vojske in 
partizanskih odredov. 

To vprašanje postaja danes odločilne važnosti v zvezi z razvo
jem političnega položaja tako na notranjem kakor na mednarodnem 
področju. Dan odločilnega zloma fašističnih razbojnikov se izredno 
naglo približuje. Sile reakcije, ki se na mednarodnem kakor notra
njem političnem področju pripravljajo in zbirajo svoje sile, da bi 
zadušile demokratične ljudske sile, hite ustvarjati svoje čvrste mno
žične in zlasti vojaške pozicije. Slovenska belogardistična gospoda 
se v tem svojem stremljenju poslužuje okupatorske pomoči in zlasti 
v zadnjem času poskuša v čim večjem številu mobilizirati za orožje 
sposobne moške, pri čemer zasleduje dvojni cilj. 

» Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu CK 
ZKS v Ljubljani. 

' 261 



1.) Politično obdelati in preslepiti del prisilno mobiliziranih v 
svojih taboriščih. 

2.) Ustvariti na tak način čvrstejše vojaške formacije za borbo 
proti Osvobodilni fronti in Slovenski narodnoosvobodilni vojski. 

Naloga narodnoosvobodilnih sil slovenskega naroda je ne le vo
jaško razbijanje izdajalskih belogardističnih, formacij, marveč tudi 
njihovo politično razbijanje, pospeševanje njihovega notranjega raz
kroja, sistematično delo na organiziranju prehajanja posameznikov 
in celih grup iz belogardističnih formacij k partizanom. Da. doslej 
ni uspevalo to delo v večji meri, četudi so objektivni pogoji zelo 
ugodni, je to predvsem posledica dveh dejstev:: 

1) Naša agitacija in propaganda je bila v belogardističnih for
macijah premalo konkretna, premalo tolmačila prav položaj mobi-
lizirancev-belogardistov samih. Ni dovolj belogardistom samo nuditi 
literaturo, kakršna se uporablja za slovenske ljudske množice sploh. 
Ni dovolj tolmačiti tem belogardistom, samo njihovo sedanjo vlogo, 
marveč jim je treba tudi pokazati, na kakšen način se lahko bore 
proti belogardističnemu vodstvu in pod kakšnimi pogoji lahko pre
stopijo k partizanom. 

2.) Glavna slabost našega dela v belogardističnih fonriaci j ah pa 
je predvsem ta, da je bilo splošno agitacijsko propagandistično delo 
premalo organizacijsko podprto in izkoriščeno. Ni mogoče nobenega 
agitacijskega dela pravilno izkoristiti, če ni takoj ustvarjena tudi 
organizacija, ki čvrsto zajame spoznanja ljudskih množic in jih raz
vija dalje in — kar je glavno — postopno privede do akcije. 

Razvijati razpoloženje prisilno mobiliziranih in trenutno zasle
pljenih članov belogardističnih formacij do akcije proti belogar-
dističnim voditeljem, ORGANIZIRATI njihov prehod k partizanom 
— to je sedaj glavna naloga vseh organizacij in aktivistov OF. 

V; to svrho je treba napraviti naslednje ukrepe: 
l.j Pri poverjeništvih, okrožnih in rajonskih odborih OF naj 

se vzpostavijo posebni referati za delo v belogardističnih formaci
jah. Ta referat lahko prevzame ali eden dosedanjih članov odbora 
ali pa naj ga odbor poveri kakemu drugemu tovarišu, ki bo nepo
sredno odgovoren odboru. 

2.) Naloga tega referata je: 
a) voditi evidenco nad razvojem in gibanjem belogardističnih 

postojank v pokrajini, okrožju oziroma rajonu. 
b) zasledovati politično razpoloženje v teh postojankah, zbirati 

vse potrebne podatke, ki govore o tem razpoloženju. 
c) voditi evidenco nad pripadniki OF, ki so bili prisilno mobi

lizirani v belogardistične formacije, vzdrževati stike z njimi, jim 
dajati navodila in konkretno pomoč za organiziranje Odborov pri
silno mobiliziranih v beli gardi itd. 

d) voditi celotno delavnost Odborov prisilno mobiliziranih, 
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e) nuditi v sporazumu z odgovornimi partizanskimi štabi (njî -
hovo specialno obveščevalno službo!) partizanski vojski vse potrebne 
podatke in zveze, zlasti v primeru akcij, ko je treba koordinirati 
operacije partizanske vojske z akcijo Odborov prisilno mobilizi
ranih. 

3.) Vsa agitacija in propaganda naših organizacij mora iti za 
tem, da se v belogardističnih formacijah organizirajo Odbori prisil
no mobiliziranih. Funkcija teh odborov je lahko samo prehodnega 
značaja, kajti dolžnost našega političnega dela je, prepričati jih, da 
je ostajanje v belogardističnih tolpah nezdružljivo s častjo poštenega 
Slovenca tudi tedaj, če je organiziran v Odboru prisilno mobilizi
ranih.. Ustanova Odborov prisilno mobiliziranih, ima samo to nalogo, 
da omahljive člane belogardističnih formacij, ki se še ne morejo 
odločiti za takojšen prehod k partizanom, vendarle iztrga izpod 
vpliva belogardističnih vodij. 

4.) Naloge Odborov prisilno mobiliziranih v beli gardi obstoje 
v naslednjem: 

. a) najtrdnejši pristaši OF v belogardističnih formacijah zbirajo 
okoli sebe omahljive prisilno mobilizirane in tako skušajo ustvariti 
čim trdnejšo njihovo enotnost. Iz razlogov konspiracije naj ti odbori 
nimajo trdnih organizacijskih form, marveč bolj obliko osebne po
vezanosti z glavnim našim zaupnikom v belogardistični formaciji, 
oziroma njegovim najčvrstejšim jedrom, kolikor jih je več. 

b) zaupniki odnosno Odbori prisilno mobiliziranih naj sproti 
razbijajo agitacijo belogardističnih voditeljev, razkrinkujejo naj 
njihove laži in poglabljajo paj simpatije članov belogardističnih 
formacij do partizanov. 

c) Odbori prisilno mobiliziranih naj sistematično rušijo discip
lino, pospešujejo in organizirajo naj dezertacijo, ustvarjajo naj pa
nično razpoloženje, strah pred partizani, strah pred razvojem med-' 
narodnih prilik, ki se obračajo proti belogardističnim voditeljem itd. 

d) Odbori prisilno mobiliziranih naj zbirajo vse podatke o belo
gardističnih in okupatorskih vojnih postojankah in gibanju, jav
ljajo naj čas in smeri premikanja, omogočajo naj partizanom akcije 
proti belogardističnim in okupatorskim formacijam, organizirajo naj 
ubijanje belogardističnih vodij itd. 

e) Odbori prisilno, mobiliziranih naj v primernih trenutkih (pri 
obkoljevanju s strani partizanov, ob pohodih proti partizanom, ob 
fizičnih naporih, ob nerazpoloženju moštva v kakršni koli zvezi) 
pobuni j o belogardistične edinice ali njihove dele in naj organizirajo 
njihov prehod na stran partizanov. Prav tako naj ti odbori tudi 
sicer organizirajo prehode poedincev ali grup k partizanom. 

5.) Četudi naj odbori prisilno mobiliziranih.ostanejo strogo za-
konspirirani ne samo po sestavu ljudi, marveč tudi po svojem 
obstoju, naj OF odbori pismeno in ustno ter v sporazumu s pristoj-
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nimi part izanskimi štabi razglase, da bo ohranjeno življenje in 
imovina vseh tistih pr ipadnikov belogardističnih formacij, ki se 
bodo prijavljali organom O F ali part izanskim oblastem. P r e k o zaup
nikov in Odborov prisilno mobiliziranih naj se ta objava čim bolj 
popularizira po belogardističnih taboriščih. 

V. podrobnostih naj se odbori OF ravnajo p o svojih izkušnjah. 
Vsa poverjeništva t e r okrožni in rajonski odbori OF so dolžni 

čimprej sporočiti IO O F o ukrepih, ki so j ih napravi l i v zvezi s to 
okrožnico. 

S m r t fašizmu — svoboda narodu! 

Za Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

sekretar : 
Boris Kidrič 

Žig: Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda 

St. 82 

NAVODILA ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 20. JANUARJA 1943 SE
KRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA JAKI PLA

TIŠI1 

Položaj, 20. I. 43 
Dragi Franc i ! 2 

Tvoje poročilo 8 sem prejel in sem tudi že odgovoril. Pismo 4 sem 
poslal po part izanski patrul j i . P r a v tako sem ti po isti poti poslal 
precej materiala. To pismo t i pošiljam po drugi poti, t a k o da lahko 
kontrol iramo, kako potuje naša pošta. Poročaj mi torej, kaj si 
prejel in kdaj. Potrebno je, da pošta med n a m i po možnosti čim bolj 
funkcionira. Sedaj ko sneg ovira potovanje, se bomo moral i začasno 
poslužiti predvsem civilnih zvez. J a z j ih bom skušal u t r d i t i s svoje 
strani, Ti j ih daj pa s svoje! 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Jaka Platiša. 
3 Poročilo z dne 10. januarja 1943 je v arhivu IZDG v L i . ^ i a n i , 

fasc. 532. 
4 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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Pošiljam Ti okrožnico POOF za Primorsko o kmečkih konfe
rencah.5 K delu za te konference je treba seveda takoj preiti in 
smatrati to kot eno najvažnejših političnih nalog. 

S prejšno pošto sem Ti poslal okrožnico IOOF o PSNOJ6 prav 
tako sem Ti tudi poslal okrožnico CK-KPS partorganizacijam na 
terenu in v partizan [sk]ih edinicah.7 

Iz Tvojega poročila je razvidno, da ste vrata v partijo še vedno 
pretesno odprli. Idrija bi morala biti eden naših najmočnejših par
tijskih centrov. 

V zvezi z novo situacijo se postavljajo sedaj tele naloge: 
1. Okrepiti partijsko članstvo s tem, da bomo organizirali po 

celicah študij partijskega in ostalega materiala in drugič s tem, 
da bomo po celicah razdelili med posamezne člane deloi po> sektorjih 
na načelu osebne odgovornosti. Partijcem je treba dati predvsem 
konkretne naloge v množičnih organizacijah, v množičnem boju 
in jih kontrolirati. Tako bomo partijce najbolje izgradili. 

2. Sprovesti po partorganizacijah kampanjo za pravilno drža
nje na policiji. Pri sprejemanju vsem novim članom to jasno" pou
dariti. 

3. Izvajati politični pritisk na sredino, ki cinca med OF in med 
nami.8 Treba doseči, da se jasno opredeli in pri tem stremeti, da jo 
pritegnemo čim več v OF, ostali pa naj se jasno izrazijo za belo 
gardo, ker jih bo tako lažje razkrinkovati. 

4. Neumorno popularizirati partijo, seznanjati množice z njeno 
avantgardno vlogo v OF in z njenim programom. Popularizirati Sov
jetsko zvezo kat edino resnično in bolj odločno pobornico proti 
fašizmu in za pravice in svobodo malih narodov. Popularizirati Sta
lina in Vrhovni štab Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije in 
njenega komandanta TITA. Pri tem pa neprestano jačati pozicije 
partije in OF s proletarskimi elementi in v proletarskih krajih. 

4.9 Organizirajte odbore delavske enotnosti v rudniku in ta 
odbor naj postavlja tudi svoje ekonomske zahteve, ki naj jih popu
larizira z napisno akcijo. 

5. Pojačati našo agitacijo in propagando. Postati bolj iznajdljiv 
(glej Vestnik PK KPS št. 2). 

5. Organizirati tehniko. To je eno najvažnejših vprašanj; treba 
je, da za svoje okrožje izgradiš samostojno tehniko, ki bo lahko 
zadovoljevala potrebe Tvojega okrožja. Najti je treba dobrega par
tijca in mu poveriti delo za tehniko. 

6. Ti sam si moraš najti pomočnike. To naj bodo partijci in jim 
poveri katerikoli sektor dela v okrožju. Seveda mora tak pomočnik 

5 Glej dok. št. 13. 
8 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 158. 
7 Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 4, dok. št. 107. 
8 Napaka v izvirniku, biti mora: belo gardo. 
' Točki 4 in 5 sta v izvirniku po dvakrat označeni. 
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delati strogo po Tvojih direktivah in pod Tvojo kontrolo. Ti mu 
daješ konkretne naloge, ga pošiljaš sem in tja, on naj Ti pa 
potem stalno poroča. Poleg tega pa, če imaš takega človeka, predla
gaj nove člane za OK. 

7. Kot posebni sektor je treba organizirati nabavni sektor, za 
nabave tehničnega materiala, za nabave za vojsko itd'. V ta namen 
lahko iz trgovcev formiraš gospodarski odsek pri OOOF. Če pa 
tega ne, pa vsaj - trgovske odbore, ki naj bodo dejansko nabavni 
odbori. Brezpogojno pa si moraš najti legalnega človeka, ki lahko 
potuje tudi. po Italiji in ki bo lahko organiziral nakup in dovoz 
materiala, ki je potreben za tehniko in vojsko. Tako organizacijo 
je treba širokopotezno izvesti, da bo res kaj haska od nje. 

8. Natančnejše direktive glede agitacije in propagande dobiš 
v publikacijah in okrožnicah IOOF in CK KPS. Teh direktiv se je 
treba seveda v vsakem pogledu pridržavati in poročati, kaj si na
redil. 

9. V smislu okrožnice CK KPS moraš kontrolirati in voditi tudi 
delo v partorganizacijah v partizanih. Pošlji predlog, koga naj bi 
imenovali za bataljonskega partijskega organizatorja, ki potem vrši 
funkcijo namestnika bat. politkomisarja. Pošlji sploh pregled spo
sobnejših partijcev iz partizanskih čet, s predlogi, kako naj jih upo
rabimo. 

10. Takoj pristopiti k organizaciji obveščevalne službe. OS mo
ra biti v rokah partije in njenih članov. Kako funkcionira OS smo 
se natanko menili na našem partijskem posvetovanju. Lahko poveriš 
enega partijca (po možnosti legalnega človeka) da bo organiziral 
obveščevalno službo v vsem okrožju, seveda točno po Tvojih direk
tivah in pod Tvojo kontrolo. 

11. Organizacijsko je treba neumorno stremeti k temu, da iz
gradimo rajonske komitete partije in OF. Tudi o tem smo na našem 
posvetovanju zelo konkretno sklepali. Poročaj koliko rajonskih od
borov OF in koliko rajonskih komitejev partije si organiziral. Edino 
če bomo izgradili organizacijo, bomo v svojem delu uspeli. Gibanje 
ne sme biti vezano na posameznika, ampak na organizacijo. Zato 
postavljaj hitro pred vsem rajonske komiteje partije, ki bodo 
skrbeli za vse partijsko in OF delo v svojem -rajonu. V teh komitejih 
je treba prav tako izvesti razdelitev dela po sektorjih in moraš nji
hovo delo Ti sam neposredno kontrolirati. 

12. Poročaj takoj obširneje in točneje kot zadnjič o vseh stra
neh svojega dela. Kaj počne Cvetko?10 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Ahac11 

član PK KPS za Primorsko 

10 Jaka Stucin. 
11 Dušan Pirjevec. 
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St. 83 . 

NAVODILA GLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 20. JANUARJA 1943 SE
KRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO 

FRANCU SAVLIJU1 

Položaj: 20.1. 43 
Dragi tov. Medved! 2 

Od našega posvetovanja 3 sem še nisem prejel od Tebe.nobenega 
točnega poročila, čeprav je bil naš sklep, da je t reba pošiljati poro
čila vsakih štirinajst dni. P r a v tako tudi nisi potrdi l pre jema pošte 
in l i terature, ki sem tj jo med tem časom poslal. Na tak način ni 
mogoče delati. Na tak način se ne da osigurati parti j i enotnega 
vodstva in hi trega izvajanja sklepov in direktiv. Če ni točne in 
redne zveze med posameznimi forumi, potem ni n ikakor [mogoče], 
da bi naša part i ja lahko izpolnjevala svoje naloge, da bi lahko p r a 
vočasno izvedli vse ukrepe, ki j ih situacija zahteva. 

Upam, da si prejel Vestnik P K št. 2. Zato te pozivam, da takoj 
ko pirejmeš to pismo, pošlješ n a osnovi direktiv tega Vestnika točno 
poročilo! 

Ali ste sprejeli y vrs te part i je in kandidatov že vse dobre in 
poštene aktiviste OF? Če ste to storili, potem je treba, da posve
t i te več pažnje vzgoji teh mladih partijcev. K a k o j ih bomo vzgajali? 

Prvič, j ih je t reba vzgajati s pomočjo študijskega materiala, ki 
ga1 je, u p a m dovolj. Če ga pa primanjkuje, organizirajte pret ipka
vanje tega mater ia la . 

Drugič, j ih je t reba vzgajati z delom. V ta n a m e n je t reba 
po vseh celicah izvesti strogo delitev dela na načelu osebne odgo
vornosti po sektorjih. Tako npr . eden odgovarja v celici za NZ. 
Ta je dolžan skrbeti, da se narodna zaščita sploh osnuje, da izvaja 
direktive in izpolnjuje svoje naloge. Sekre tar je odgovoren za p a r t -
organizacijo. Skrbet i mora, da se vršijo redni sestanki, skrbeti mora 
za nove .kandidate in člane. Tretj i je odgovoren za OF, za obvešče
valno službo itd. To razdelitev dela je t reba sprovesti po celicah, 
po rajonskih in v okrožnem komiteju. Dalje je t reba naučit i naše 
partijce, predvsem sekretarje, da se n a vsakem sestanku, kont ro
lirajo sklepi prešnjega sestanka, v koliko so bili t i sklepi izvršeni, 
kdo jih ni in zakaj j ih ni izvršil. Posebno pa je t reba polagati pažnjo 
na to, da bomo naučili naše partijce, kako se je t reba držati na 
policiji. V ta n a m e n je t r e b a po naših celicah izvesti pravo k a m -

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 552. 
2 Franc Savli. 
8 Misli na partijsko posvetovanje za Severno Primorsko v noči med 

22.—23. decembrom 1942. Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 194. 
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panjo, doseči, da bodo parti jci tudi na policiji vzor, da bodo tudi 
t a m s svojim junaškim ponašanjem dvigali avtoriteto parti je. 

Politično je t r e b a izvajati pritisk na tako imenovano »sredino«, 
ki danes koleba med n a m i in belo gardo. Treba je doseči, da bomo 
te sredince čim več pritegnil i mi, ostalo pa bo prešlo na pozicije 
bele garde, kjer j ih bo lažje razkririkavati. P r i tem seveda n e sme-
mo sektašiti. S tem v zvezi je t reba n e u m o r n o razkr inkovat i lon
donsko vlado in Mihailoviča, kot organizatorje in povzročitelje kr-
voprelit ja v Jugoslaviji, popularizirat i zelo intenzivno) Parti jo, sez
nanjati množice z njeno vodilno vlogo v OF, z n jenim programom, 
popularizirat i ZSSR in Stal ina ter se držat i d irekt iv iz zadnje ok
rožnice IOOF povodom ustanovnega zbora P N S O J . 4 S t e m v zvezi 
se seveda z vso aktualnost jo postavlja pred nas vprašanje proleta-
riata, ki ga še vedno nismo zajeli niti v part i jo nit i v OF. Napni te 
vse sile, da boste še bolj prodrl i v Rabelj, t a m ustvari l i t r d n o OF 
in partijo, ter dosegli, da bodo šli v part izane. 

Kot nova naloga se postavlja pred vas izgraditev samostojne 
tehnike in organiziranje nabavnega sektorja. Za tehniko poverite 
kakšnega partijca, ga nauči te rokovati s ciklostilom, dobite nekoga, 
ki zna t ipkat i in začnite z delom. Za nabavni sektor je t reba dobiti 
nekoga, ki bo pod neposrednim vašim vodstvom organiziral nabave 
tehničnega mater ia la in mater ia la za našo vojsko. Ta človek ni treba, 
da [je] partijec, vendar mora imeti možnost svobodnega gibanja, da 
bo res lahko kaj organiziral in delati mora neposredno pod vašim 
vodstvom! 

Misliti bo t reba polagoma na razširitev vašega OK. Dva človeka, 
to je vsekakor premalo za tako ogromen teren. Poskušajte n a sledeč 
način. Poveri te npr. enega parti jca za NZ, za vse okrožje, m u dajte 
konkretne naloge in videli boste, kako se bo fant obnesel. Delati pa 
mora seveda točno po vaših direkt ivah in pod vašo kontrolo! Isto 
velja za druge sektorje. Tako boste okrog sebe lahko dobili krog 
ljudi, razdelili nekako delo in s tvar bo šla lažje izpodj rok. 

Treba je iti na delo med partorganizacije v vojski. Natančneje 
o tem sem pisal tov. Emilu, 5 zahtevaj to pismo od njega n a vpogled. 
Poleg tega smo izvedli nekatere reorganizacije. Iz pisma Emilu 
Ti bo razvidno, zakaj in s kakšnim namenom. Zahtevaj na vpogled 
našo Odredbo o reorganizacijah. 6 Ali si dobil Okrožnico CK K P S 
parti jskim organizacijam v part izanih in na terenu. 7 V smislu te 
okrožnice je t reba takoj na delo v part izane. [S]aj veš, da Ti odgo
varjaš za delo partorganizacij v četah, ki so v Tvojem okrožju. 

4 Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ). 
Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 158, stran 166. 

5 Emil Filipčič, pismo verjetno ni ohranjeno. 
6 Glej Zbornik NOV del VI., knj. 5, dok. št. 20, stran 61, in knj. 4, 

dok. št. 120., stran 366. 
7 Glej Zbornik NOV del VI., knj. 4, dok. št. 107, stran 310. 
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H koncu še glede Rablja: polagajte vso pažnjo n a Rabel j ! For
mira j te odbore Delavske enotnosti. Dobro bi bilo, če bi čimprej 
izgradili iz onih fantov dobro parti jsko celico, ki bi bila sposobna 
voditi vse delo v Rablju. Treba je temu posvetiti največ pažnje, 
četudi bi morda zaradi tega delo drugod malo zaostalo. Proletariat 
je prvi in tam mora biti naš glavni organizacijski in politični center ! 
Celic delavcev iz Rablja n e formirati po vaseh, kjer ti delavci sta
nujejo, ampak po obratih. Odbori Delavske enotnosti naj postavljajo 
tudi ekonomske zahteve. V te odbore Delavske enotnosti pritegovati 
tudi Italijane in j ih sprejemati v K P S . T a k i odbori Delavske enot
nosti naj izdelajo svoje ekonomske zahteve in naj j ih popularizirajo. 
Glejte, da ne bo šovinizma n a p r a m itali janskim delavcem! Tudi med 
nje m o r a m o n a vsak način prodret i . Seveda n e pozabljati tudi na 
politične zahteve. Zahteve naših delavcev so jasne. Ital i jani naj 
zahtevajo mir, kruh, neodvisnost Italije od Nemčije, separatni mir, 
proti, dučeju itd. V t e m smislu poskušajte v Rablju izvesti napisno 
akcijo s slovenskimi in itali janskimi parolami. Tiskajte tudi majhne 
letačke s temi parolami in j ih raztrosi te po Rablju. T u je t r e b a biti 
zelo iznajdljiv, da seznanimo mase z našimi zahtevami in parolami. 
Tore j : čimprej napisna akcija v Rablju s parolami: Pace, pane, li-
berta. S m r t fašizmu, Živeli part izani ! Eviva Stalin, Živel Stalin, 
ZSSR, Živela OF, Živel vrhovni komandant jugoslovanskih part i
zanov tov. TITO, Živela demokrat ična Jugoslavija, Živel zavezniški 
blok Anglija, ZSSR, Amerika ! i. si. Poročaj mi prihodnjič, kakšni so 
itali janski delavci, ali so t a priseljenci iz zadnjih let, ali so že prej 
bili tuka j . To politiko Delavske enotnosti je t reba zelo prev idno 
voditi, da ne bomo sektašili. P r i ekonomskih zahtevah, bo verjetno 
zelo važna borba proti capo d'operai. 8 Sicer mi boš prihodnjič o 
stanju v tovarni točneje poročal in potem Ti bomo lahko dali toč-
Jiejše direktive. Zaenkra t skušajte izvesti napisno akcijo in akcijo 
z letački, ter organizirati okrog O F in Par t i j e pred vsem slovenske 
delavce. Položaj v Rablju torej čim natančnejše opiši, sicer n i mo
goče dat i točnih direktiv ! 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Ahac0 

član. P K K P S za P r i m o r s k o 

Pri loga: Okrožnica PO OOF o kmečkih konferencah 1 3 

Odšlo 20. I. 43 
Ahac 1 1 

8 Preddelavec. 
9 Dušan Pirjevec. 

10 Pripisal s črnilom Dušan Pirjevec, glej dok. št. 13. 
1 1 Opomba Dušana Pirjevca ob urejanju pošte. 
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St. 84 

OKROŽNICA IOOF DNE 21. JANUARJA 1943 POVERJENISTVOM 
IOOF, OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM OF 

O USTANOVITVI PROTIFAŠISTIČNE ŽENSKE ZVEZE1 

IzVršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Na položaju, 21. 1. 1943 

OKROŽNICA 

o ustanovitvi protifašistične Ženske Zveze (SPŽZ) 
Vsem poverjeništvom IOOF, okrožnim, rajonskim in. terenskim 

odb. OF! 

Razvoj osvobodilnega boja slovenskega naroda nujno zahteva 
mobilizacijo najširših plasti ljudstva ter vseh njegovih moralnih 
in materialnih sil. Dasiravno je v OF združena danes že ogromna 
večina slovenskega naroda, moških, žensk in mladine, vendar je 
sedanja doba pokazala nujno potrebo, da se OF za svojo nadaljnjo 
borbo razširi v takem obsegu, da bo k podrobnemu delu organi
zirala ves narod. V ta namen je potrebno, da se sedanja enotna 
organizacija OF razčleni v mrežo samostojnih delovnih področij, ki 
bodo, vsaka na svojem področju — vse čvrsto povezane! v OF in s 
svojo narodno vojsko — bolje vršile svoje posebne naloge,, našle 
pot k slehernemu Slovencu in Slovenki. Taka delovna področja OF 
so bila doslej »Slovenska narodna pomoč« in »Zveza slovenske mla
dine«. - . 

OF je pristopila tudi k izgradnji samostojne organizacije slo
venske žene. Doslej so slovenske žene in dekleta v OF sodelovale, 
bodisi v organizaciji, vojski ali ljudski pomoči.. Toda to delo ni bilo 
izvedeno niti sistematično niti ni ustrezalo posebnim nalogam in za
htevam, niti vlogi današnje slovenske žene. 

IOOF je zato sklenil podpreti željo in pobudo naših žen, da se 
slovenske žene čvrsteje povežejo v svoji protifašistični organizaciji, 
kakor so to storile žene ostalih južnoslovanskih narodov. V to svrho 
je IOOF sklenil, da se v okviru OF ustanovi samostojna ženska 
organizacija z imenom »Slovenska Protifašistična Ženska Zveza« 
(SP2Z). 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu CK 
ZKS v Ljubljani. 
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IOOF naroča vsem poverjeništvom IOOF, vsem okrožnim, r a 
jonskim in_ terenskim odborom OF, da takoj pristopijo k organi
ziranju SPŽZ in to po teh navodil ih: 

NAČIN IZVEDBE ORGANIZACIJE. Vsak terenski odbor OF, 
ali kjer teh ni zaupnik OF poveri najprimernejši, zanesljivi ženi v 
dotičnem kra ju (naselje, vas, trg, mesto, kvart, ulica, zavod) nalogo, 
da zbere vse žene in dekleta n a sestanek, kjer j im razloži n a m e n 
in naloge S P 2 Z . Seveda morajo biti sklicateljki znane naloge, in 
mora biti sposobna to tolmačiti, ali pa se ji da potrebno pomoč. 
Način mora biti strogo konspirativen, vendar s ciljem, da obseže 
postopoma vse žene, začenši p r i tistih, ki že sodelujejo v osvobodilni 
borbi, ali ki soglašajo z njo. Na t e m sestanku izvolijo iz svoje srede 
Krajevni odbor SPZZ ter delegatko in namestnico za rajonski odbor 
SPZZ. K O je to delo opravljeno v vseh ali vsaj v večini vasi rajona, 
skliče rajonski odbor O F preko za to določene zaupnice zbor vseh 
delegatk, ali če je mogoče vseh članic, ki ustanovijo rajonsko orga
nizacijo z izvolitvijo rajonskega odbora SPŽZ in delegatko (z nam.) 
za okrožni odbor SPŽZ. Analogno temu postopku ravnajo tudi ok
rožni odbori OF z izvolitvijo okrožnega odbora SPŽZ in Poverje-
ništva IOOF z izvolitvijo pokrajinskega odbora SPŽZ. Cim bodo po
kraj inski odbori SPŽZ preko Poverjeništva I O O F Izvršnemu odboru 
OF javili imena pokraj inskih delegatov, bo ta sklical vćliko m a n i 
fest, zborovanje žen, na k a t e r e m bodo delegatke izvolile Glavni 
odbor SPZZ za vso Slovenijo 2 in delegacijo za Centralni odbor »Pro
tifašistične Fronte Žena Jugoslavije« (PFŽJ), ki je že imel v Bihaću 3 

8. dec. 1942 svoj ustanovni kongres in ki izdaja centra lni organ »Že
na danas«. Tako organizirana S P Ž Z bo torej sestavni del OF in 
sestavni del AFŽJ. Glavni odbor S P Ž Z bo vodil vse delo. Do izgra
ditve organizacije) pa bo dajal navodila iniciativni odbor SPŽZ. 

NALOGE SPŽZ. 1) z vsemi sredstvi podpirat i OF narodno voj
sko v njeni borbi proti fašizmu, okupator jem tei* njihovim pomoč
nikom: mihailovičevcem in beli gardi, 2) pri tegnit i v to borbo vse 
Slovenke, 3) zbirati denar, hrano, obleko, obutev, zdravila za na
rodno vojsko, 4) politično vzgajati slovenske žene za uveljavljehje 
ženskih političnih in socialnih pravic v smislu enakopravnost i in 
demokracije, 5) lajšati trpljenje in lečiti r a n e in žrtve okupatorjev 
in izdajalcev v smislu programa »Slovenske n a r o d n e pomoči«, 6) 
stavljati predloge ža uspešnejši boj in za izpolnitev osvobodilnih 
organizacij slovenskega naroda itd. 

2 Zborovanje oziroma prvi kongres SPZZ je bil 17. oktobra 1943 v 
Dobrniču pri Trebnjem. 

3 Prvi kongres antifašistične fronte žena Jugoslavije je bil od 6. do 
8. decembra 1942 v Bosanskem Petrovcu, ne v Bihaću. 
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Naročamo vsem naslovnim odborom OF, da takoj pristopite k 
izvedbi ženske organizacije na svojem področju z nalogo, da nam 
odslej v svojih rednih poročilih podrobno poročate, kako je delo 
napredovalo. Oba preostala zimska meseca porabite v to, da bo žen
ska in mladinska organizacija povsod izvedena, da bo OF spomladi-
na vseh področjih močna, enotna in trdna uspešno stopila v zmago
vito ofenzivo. 

Smrt fašizmu— svoboda narodu! 

Za Izvršni odbor OF , 
sekretar: Boris Kidrič, 1. r. 

Žig: Izvršni odbor 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda 

St. 85 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
BASKO DOLINO ALBINA KOVAČA DNE 21. JANUARJA 1943 
ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 

DUŠANU PIRJEVCU O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Na terenu 21. I. 43 
Dragi tovariš! 

Evo pošiljam Ti poročilo iz Baškega okrožja. 
1.) Partija: članov 16, pet žen ter 11 moških. Postavljene so 

4 celice, iz katerih je postavljen eden RK. Kandidatov je 8. Iz cer
kljanskega rajona poročila še nisem dobil, je pa na poti denar in 
podatki, ki Ti jih bom poslal v kratkem času. 

2. Baško okrožje s Cerknim obsega 62 vasi. V 36 vaseh so po
stavljeni odbori OF, v 12 vaseh so zaenkrat samo zaupniki. Po po
svetovanju OK smo si področje razdelili na sledeč način: Cerkno in 
okolico 14 vasi bosta v kratkem postavljena dva rajonska odbora 
OF. Tam bo vodil tov. Cvetko^ in Nikolaj.3 Potem je RO OF Bukovo 
in Vrh s 7 vasmi, vodi tov. Janko.4 Tretji rajon pa tov. Stojan.5 Tu 
bomo morali postaviti dva rajonska odbora in" sicer Ponikovska 

532. 

272 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Jaka Stucin. 
3 Jože Primožič-Miklavž. 
4 Andrej Brovč. 
5 Mirko Jeklin, padel po kapitulaciji Italije v Mostu na Soči. 



planota z 8 vasmi t e r sv. Lucijski rajon s 5 vasmi. Baško dolino s 
24 vasmi bom obredel jaz, dosedaj je postavljen en rajonski odbor 
OF. Po sporazumu [se] bomo menjavali in eden drugemu pomagali., 
da bo delo čim bolj uspešno. 

3. V našem okrožju deluje IV. četa II. bat. 6 Aktivnost te čete 
do nedavno ni bila omembe vredna. Po spremembi komandnega 
sestava boš pa dobil poročila o akcijah, ki so v teku. Moralno stanje 
je dobro. Narodna zaščita je osnovana v t r e h vaseh. Težava je v 
tem, da je z ene vasi, k i šteje 42 hiš 38 fantov in mož pr i vojakih, 
k a r je ostalo smo postavili za odbor, v vasi so večina starčki in 
otroci t e r žene. Kl jub tak im pr imerom bomo delali napre j v smislu 
navodil. Rekrutaci ja je zaenkrat bolj slaba zaradi reakcije fašistov 
v teh obmejnih krajih, internacij družin itd. 

4. O beli gardi do sedaj nismo drugega opazili kot poročilo o 
župniku, k i smo ga zadnjič poslali, so pa tudi drugi župniki ki zadnje 
čase po prižnicah nastopajo prot i part izanom, toda bolj pod prit is
kom fašizma.7 Odmev teh pridig smo dosedaj p r i l judstvu z lahkoto 
paralizirali . 

5. Glede našega sovražnika tole: odkar so vojaki šli n a fronto, 
se ostali niso pokazali s kakšnimi ukrepi . 

Material sem dobil, ki n a m je v veliko pomoč pr i delu org., žal 
mi je le, da si mi poslal samo eno štev. Stalinovega govora in še tej 
je manjka la zadnja stran. Ce Ti je mogoče pošlji mi vsaj 10 izvodov, 
čeprav bi j ih rabil vsaj dvesto, ker je to sijajen dokument za p r a 
vilno razumevanje današnje svetovne situacije in obenem temelj za 
večji polet naših org. Tone Mladen 8 še n e k a m zadovoljivo deluje 
med sred. sloji. Poročila Ti je poslal! Prosil m e je, naj Ti sporočim 
še sledečo stvar, ki jo je on pozabil. P r i Sv. Luciji je doma gostilni
čar Mikuž, ki j e že več let in te rn i ran nekje v Furlanij i, j e p r i raz
govoru z Tonetom izrazil željo da bi furlanski antifašisti, ki so z 
njim intern i rani radi dobili zvezo, o tem se lahko pogovoriš s Tone
tom ali Stojanom! 9 

Pri lagam obračun za Par t i jo in O F za m. dec. 42. leto. 1 0 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! / 
J-k-a 1 1 

Op. Ali naj l i teraturo sproti ali mesečno obračunavamo? 

P r e j e l 24. I. 43 
Ahac1 2 

6 Misli na II. bataljon Soškega odreda imenovan »Tolminski«. 
7 Podčrtano v originalu z rdečim svinčnikom. 
8 Dr. Maks Rejc. 
8 Podčrtano v originalu z rdečim svinčnikom. 

1 0 Obračun za december 1942, je v arhivu IZDG, fasc. 561. 
1 1 Jaka-Albin Kovač. 
1 1 Dušan Pirjevec. 
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St. 86 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 21. JA
NUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENISTVU 

IOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
21. januarja 1943 
Na položaju 

I. Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda 
'II. Poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Notranjsko 

Pošiljamo Vam poročilo o stanju situacije v okrožju: -
1. LJUDSKO RAZPOLOŽENJE: V vseh rajonih dobro, tudi v 

rajonih Banjaloka in Stari trg se situacija popravlja. Italijani še 
nadalje puščajo naše ljudi iz internacije. Dne 20. t. m. se je vrnilo 
precej ljudi iz vasi Lazi, rajon Mozelj in tudi nekaj ljudi iz vasi 
rajona Stari trg. Kolikor smo dosedaj obveščeni tudi ti ljudje so 
naši in sovražno razpoloženi proti okupatorjem. Nismo pa mogli 
ugotoviti, kako je njihovo razpoloženje v pogledu bele garde. Vas 
Laze je bila prej precej omahljiva, v prihodnjih dneh se bo držal v 
tej vasi miting ter se bo o tem naknadno poročalo. 

2. ORGANIZACIJA OF IN NJENE POSTOJANKE: Delo pri 
organizaciji terenskih odborov OF napreduje. Sedaj se vrše reor
ganizacije odborov v rajonu Stari trg za vasi ob Kolpi, kjer smo 
imeli dosedaj zaupnike. V rajonu Koprivnik še ni vspostavljen ra
jonski odbor ali bo v kratkem izvršena reorganizacija terenskega 
odbora v Nemški loki v rajonski odbor, a terenski odbor bo izpopol
njen ž novimi člani. Zaradi pomanjkanja ljudstva v tem rajonu je 
organizacija zelo težavna in smo dosedaj imeli samo zaupnike od 
časa, ko je bil rajonski odbor OF Koprivnik zajet od Italijanov in 
nato justificiran. Večina ljudi je odpeljana v internacijo, a ženske 
so prestrašene od italijanskega terorja ali se kljub temu naša akcija 
dobro razvija ter se bo v kratkem organizacija odborov v popolnosti 
izvršila. 

3. BELA GARDA IN NJENE POSTOJANKE: Od zadnjega po
ročila ni bistvenih izprememb. V Kočevju je rajonski odbor zaplenil 
eno pismo kaplana Bukovca, kateri je sedaj v Dobrem polju ter je 
to pismo pisal svoji materi v vas Planino, od koder je on doma. V 
pismu kaplan Bukovec omenja več oseb iz rajona Banja Loka ter 
tudi kaplana Pogorelca in župnika Stareta iz Fare. Naročeno je ra-
rajonskemu odboru OF Banja Loka, da izvrši preiskavo in da o tem 
poroča. O tem slučaju poročamo s posebnim pismom. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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,4. ODNOSI MED PARTIZANI IN CIVILNIM PREBIVAL
STVOM: Normalni in narod ima popolno zaupanje v part izane. 

5. ODNOSI MED ČETAMI IN TERENSKIMI DELAVCI: N o r 
malni . 

6. ODNOSI MED SKUPINAMI OF IN NJIHOVIMI AKTIVI
STI: Ni nobenega nesoglasja. 

7. AGITACIJSKO DELO ZA OF: Sedaj se vrši propaganda v 
korist popularizacije Antifašističnega sveta med l judmi. Bili so 
mit ingi in sestanki n a več kraj ih o tem tudi posebno poročilo. T u d i 
se vrše sestanki in zborovanja kmetov v cilju objasnitve k m e t s k e 
konference, za rešitev kmetskega vprašanja. Kmet je se močno zani
majo za odlok izvršnega odbora o kmečki konferenci, tudi o tem. 
vprašanju sledi posebno poročilo. 2 

Politično delo je še zmeraj težavno, zaradi tega ker so itali jan
ske posadke zelo goste in italijanske! posadke pošiljajo večkrat p a 
trul je v razne vasi. 

8. ORGANIZACIJSKO DELO ZA OF: J e omenjeno pod točko-
2. Zvezo z rajonskim odborom O F Star i log smo vzpostavili t e r 
sedaj imamo zvezo z vsemi rajoni. 

9. NAČIN AGITACIJE IN BORBE PROTI BELI GARDI: Prot i 
beli gardi se vrše stalne agitacije na mit ingih in sestankih. Okrožni 
odbor je izdal ta mesec dva letaka proti beli gardi in so ti letaki 
raztreseni po vseh vaseh našega okrožja. Ni zapaženo, da bi se vrš i la 
agitacija bele garde v rajonih, ražen v mestu Kočevju so še zmeraj 
belogardisti. Ali smo tudi v mesto Kočevje vtihotapil i našo l i tera-

2 Dne 21. januarja 1943 je poslal OO OF za Kočevje poročilo IOOF 
in poverjeništvu IOOF za Notranjsko: 

»V zvezi s tedenskim poročilom o politični situaciji se sporoča, da so 
v mesecu januarju bili politični sestanki in mitingi v sledečih krajih: 

Aktiyist okrožnega odbora OF tov. Gregor (Jože Kopitar, sekretar 
OK KPS Kočevje — op. ur.), je imel mitinge: 

Dne 12. januarja t. L v Muhavasi in Turkovi dragi, rajon Mozelj. V 
Muha vasi je bilo prisotnih 40, a v Turkovi dragi okrog 25 oseb. 

Dne 2., 3. in 4. januarja je tov. Gregor držal politične mitinge v 
Zgornji in Doljni Brigi in Inlaufu v rajonu Kočevska Reka. Na teh mi
tingih so bile prisotne večina ženske, ker so moški iz teh vasi inter
nirani. 

Sekretar okrožnega odbora OF je imel mitinge: 
dne 5. t. m. v Muhavasi, prisotnih 40 oseb; 
dne 8. t. m. v Turkovi dragi, prisotnih 26 oseb; 
dne 19. t. m. v Podstenah, rajon Banjaloka, prisotnih 50 oseb; 
dne 7. januarja v vasi Bilpa, rajona Mozelj, prisotnih 60 oseb. 
Okrožni sekretar je po vsakem mitingu imel tudi gospodarsko kon

ferenco s prisotnimi kmetovalci, katerim je tolmačil važnost bližnje kon
ference kmetskih delegatov v smislu odloka Izvršnega odbora OF. Na teh 
konferencah je tudi kmetom povedano, da so od strani okrožja odrejeni 
za delegate Rauh Alojz iz Slavskih Lazov in Franc Kapše iz Prelesja. 
Kmetje so sprejeli z zadovoljstvom na znanje imenovanje navedenih de
legatov.« (Izvirna kopija je v arhivu IZDG, fasc. 712.) 
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turo ter tudi tam onemogočili delo belogardistom, ter tudi po dvo
mesečni agitaciji belogardisti niso uspeli, da izvrše organizacijo v 
Kočevju, razen da so našli nekaj prodanih duš, biv. obč. tajnika 
Bižala in zid. mojstra Ivančica, kateri delajo za njih. 

10. NAČIN IN METODA BELOGARDISTICNE AGITACIJE: 
Kolikor imafmo podjatke belogardisti agitirajo, da je vera v nevar
nosti od komunistov. Večinoma delajo prek žensk in prek nekaterih 
duhovnikov. Njihova agitacija nima odmeva med ljudstvom, ker se 
pojavljajo v družbi Italijanov ter jih narod smatra za narodne iz
dajalce, pa se tudi naša agitacija razvija v smeri, da Komunistična 
partija Slovenije ni proti veri in cerkvi, in da so belogardisti na
vadni izdajalci svojega naroda. 

11. SREDINSKI ELEMENTI: so pasivni in nimajo nobenih zvez 
z Ljubljano. Večinoma se ti elementi drže omahljivo, iščejo zvezo z 
nami, a na drugi strani se boje, da bi javno priznali Osvobodilno 
fronto ter se omejujejo zgolj na izjave v našo korist, a v stvarij še 
niso za nas. 

12. RAVNANJE IN RAZPOLOŽENJE DUHOVŠČINE: Od zad
njega poročila ni znatnih sprememb. Sekretar odbora je dne 19. t. m. 
imel sestanke z župnikom Pojetom na Zdihovem, rajon Moželj. Žup
nik Poje je že od preje naš ter so mu sedaj dana navodila v duhu 
navodil Izvršnega odbora OF ter je obljubil, da bo takoj pričel tudi 
v cerkvi delati za nas in da bo vplival na župnika Stareta in kapla
na Pogorelca pri Fari, rajon Banja Loka, da delata za nas, ali pa da 
se vsaj držita pasivno in da ne delata proti OF. 

Dekan Flajnik v Kočevju, kateremu je bilo poverjeno organizi
ranje bele garde v mestu Kočevje, je sedaj nehal z delom za belo 
gardo. Od okrožnega odbora mu je sporočeno, da popusti agitacijo 
proti nam, ker s tem odbija narodne mase od cerkve, ter je verjetno 
pod vplivom našega opomina prenehal z agitacijo za belo gardo. 

13. PODATKI O TERORJU OKUPATORJEV IN BELOGARDI
STOV: Od zadnjega poročila ni bilo sprememb, ker Italijani niso 
delali pohodov v vasi, a kolikor so jih izvršili, pri tem niso vršili 
terorja. Bela garda v okrožje sploh ni prišla, a iz mesta Kočevje 
imamo poročilo, da tudi tam bela garda v zadnjem času ni vršila 
terorja. 

14. ZAKLJUČEK: Obča situacija v okrožju je dobra in poseb
nih dogodkov ni bilo. 

Smrt fašizmu in beli gardi — svobodo narodu! 

Člani Okrožnega odbora OF: 
1. - _... 
2. - - . 

3 Podpisov ni. Poročilo je napisal Alojz Zalar. 
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St. 87 

POROČILO POVERJENIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNI-
CA DNE 21. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Na položaju, 21/1-43 
Dragi tovariš Pr imož! 2 

Ne vem, Se boš ta dopis k m a l u prejel, kajti kot izgleda, je ku
r irska služba med 3. bat. S. O. in 1. bat . slaba. Na pr. jaz sem prejel 
dopis tov. Ahaca 3 od novembra meseca šele čez mesec dni, p r a v t a k o 
pismo tov. Mirka. 4 Vendar je moja dolžnost, da Te obvtestim o 
sledečem: 

Včeraj, 20. t. m., je ital. kvestura aret i ra la v mojem ra jonu v 2 
vaseh skupno 20 naših l judi. 4 a Kvestura je s seboj pripel jala dva 
naša bivša par t izana — izdajalca in t o : Nedel jka 5 in Zdravka, 6 ki 
sta bila iz 2. čete 3. bat. Nedeljko je doma iz okolice Nabrežine, 
Zdravko pa iz Trs ta — Trepč, eden od novih partizanov, ki j ih je 
r e k r u t i r a l te ren iz Trsta. Nisem siguren, mogoče sta bila ujeta ta
krat, ko je padel tov. Leve. 7 Kvestura je zaprla po večini ženske, 
ostalih 9 je moških. Od terenskih ni nikogar, edino en komisar Na
rodne zaščite. 

Velika verjetnost je, da sta ta dva izdala ves teren- n a pod
ročju 2. čete, pa je moj k u r i r naročil odgovornim par t izanom na 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Dušan Pirjevec, dopis verjetno ni ohranjen. 
4 Mirko Bračič, pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 a Italijanska policija je na osnovi podatkov, ki sta jih dala njena 

vrinjenca v partizanskih vrstah Cvetko Grilanc in Sergej Zivic, ko sta 
6. januarja 1943 pobegnila od partizanov, od 12. do 20. januarja 1943 
aretirala na Krasu in v Vipavski dolini 34 oseb. Dne 20. januarja 1943 je 
v vaseh Tatre in Orehek pri Materiji v Brkinih aretirala 19 oseb. Skupno 
je po izdaji navedenih vrinjencev aretirala in obtožila sodelovanja v 
NOB več kot 250 oseb. Vendar do sodne obravnave pred posebnim sodi
ščem za zaščito države ni prišlo, ker je prej padel fašizem v Italiji, niti 
ni bilo obravnave pred vojaškim sodiščem, ker je prej kapitulirala Ita
lija. (Poročili generalnega inšpektorata javne varnosti za Julijsko Kra
jino v Trstu 20. in 21. januarja 1943, arhiv IZDG, ital. arh., fasc. 1019/V 
in 1024.) 

s Cvetko Grilanc, vrinjenec italijanske policije v partizanih od 
junija 1942. 

6 Sergej Zivic iz Trebč pri Trstu, vrinjenec italijanske policije v 
partizanih od decembra 1942. 

7 Ivan Rozman, padel 4. januarja 1943 v Borovcih pri Bazovici. 

532. 
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področju 2. čete, da se reši, kar se rešiti da. Verjetno pa je, da so 
tudi na tistem terenu že izvršili aretacije. Da bo kupa polna, takoj 
ko sem prišel v 3. četo 3. bat., je iz te čete dezertiral tudi eden od 
tistih Trebčanov — Zmago.8 Poveljstvo čete je takoj poslalo patrole 
in moglo se je zvedeti, da je ubral pot proti Trstu. Ker se je ta 
Zmago pred prihodom v partizane skrival v Trstu in kolikor toliko 
pozna naše funkcijonarje, sem poslal takoj kurirja) v Trst, da naše 
tovariše o vsem obvesti. 

Razume se, da bo politično delo ovirano radi teh aretacij, kajti 
kot sem videl, prebivalstvo ne zameri toliko domačim izdajalcem kot 
pa partizanom. Nezaupanje se težko popravi, toda popraviti se bo 
moralo. • . 

Drugače pa je šlo pol[itično] delo še precej dobro. Organizi
ranih je že precej vasi (ca. 20), postavljeni terenski odbori, ki dobro 
delujejo. Hrane ima četa vedno dovolj, tako da so fantje še kar 
preveč rejeni, oblečeni so tudi dobro, iz 10—15 vasi pa sem do 20. 
t. m. prejel nad 10.000 Lit davka. Narodna zaščita se tudi osnuje, 
do sedaj je osnovanih 5 čet, ena od teh je že izvedla akcijo na te
lefonsko vezo in potrgala žice. Narod sam se zanima za vse in 
sodeluje povsod, toda velika pomanjkljivost je ravno glede litera
ture. Batfaljonski] štab 3- bat. mi ni doslej dal nič, vse kar imam, 
je hrvaška literatura. Dobil sem vezo z OK KPH iz Reke in oni 
bodo, kakor so obljubili, za nas pretiskavali našo literaturo. Toda to 
še vse visi v zraku. Sel sem v Trst že 2 X, da bi dobil kak pisalni 
stroj ali zastonj. Vse radijske vesti bi rad poslal terenu 2 X na 
teden, ker ruska fronta je barometer za civilno prebivalstvo. 

Prosim Te, dragi Primož, stori kar je v Tvoji moči, da se bo 
literatura itedno dostavljala za mene in tudi za Vidka,9 ki dela v 
Istri. On je imel takoj po prihodu na položaj hajko, pa se je umak
nil za nekaj dni v moj rajon. Naj se pošlje čim več pravilnikov NZ, 
brošur, letakov itd. 

Glede Partije je položaj sledeč: v 3. četi je 8 partijcev in 2 
kandidata. Politične ure se vrše vsakodnevno, prav tako vzgoja 
partijcev v celici. Korak naprej je storjen, toda treba bo še graditi. 
ZKM ima tudi svoje sestanke in je v njo vključena vsa mladina v 
četi. Delo je poverjeno partijcu, ki dobro opravlja dolžnost. 

Na terenu ni bilo partije z izjemo tov. Pipana,10 ki je pribežal iz 
Štajerske, toda še on ni imel nikake veze in literature. Od začetka 
decembra pa do danes je bilo sprejetih v partijo: ena partijka, 2 
partijca ter 2 kandidatkinji in 1 kandidat. Novo sprejeti partijci 
so z uspehom opravili kandidaturo, delovali pa so že poprej. Vsi so 
se dosedaj pokazali precej aktivni. Grade pa se novi bodoči kandi-

8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
8 Vidko maj. 

10 Jožef Stmad. 
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dati. Tudi tu je literatura odpovedala. Nimam prav nič, kar sem 
imel, sem razdelil in tovariši mi nočejo niti posoditi, ker vsak hoče 
imeti svoj partijski katekizem vedno pri roki. Prosim Te, pošlji pa
ket partijske literature stare in novejše. ZKM in ZDM se tudi na 
terenu organizira toda mladina hoče biti v ZKM in perspektive za 
bodočnost so dobre. 

Da ni tega prekletega dezertiranja — izdajstva, bi šlo delo 
hitro naprej. No, moralo bo tudi tako iti, izkušnje naa učijo. 

Prilagam nekaj hrvaške literature, upam pa, da si »Borbo« od 
novembra že prejel. Izroči tovariške pozdrave tov. Ahacu, Mirku! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Prejmi tovariški pozdrav od 
Rudija Brkinca11 

St. 88 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZVEZE 
KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE ZA SLOVENIJO 
STANETA KAVČIČA DNE 22. JANUARJA 1943 SEKRETARJU 
OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO FRANCU KI-
MOVCU O ORGANIZIRANJU ZVEZE SLOVENSKE MLADINE1 

OK — Ljubljana13 

Tovariš Matija!2 

Tvoje pismo Leonu3 z dne 14. dec. sem dobil v roke in spoznal, 
da takrat še nisi bil informiran o novih direktivah o mladinskem 
delovanju in ker ne vem, če se je že sedaj to stanje izboljšalo, sma
tram za svojo dolžnost, da te seznanim z novo situacijo na mladin
skem polju. 

1.) ZKM. Eno izmed najvažnejših vprašanj naše partijske poli
tike je brez dvoma danes vprašanje naše ZKM. Ni mi znano, kako 
stojite pri vas, vendar Te hočem opozoriti na širino, katero moramo 
pri organiziranju ZKM imeti. Ravno na tem vprašanju je bilo stor-

11 Rudi Mahnič. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
^ Pripisal s črnilom Stane Kavčič. 
2 Franc Kimovec. 
3 Jože Kladivar. 
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jenih že mnogo napak, oziralo se je na verski moment, na socialni 
položaj in podobno. Vse to pa je napačno, kajti v ZKM je prostor 
za vsakega mladega Slovenca, ki je pošten, ki hoče spoznati teorijo 
Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, ki hoče pravičen red, ki je za de
mokratične sile in proti izkoriščanju in zapostavljanju mladih ljudi 
in narodov, ki je proti silam fašizma in ki je pripravljen aktivno 
sodelovati v sedanji borbi slovenskega naroda. Sedanja nova orga
nizacija — Zveza Slovenske Mladine — nikakor ne pomeni, da se 
partija odreka svoji ZKM in delu zanjo, temveč nasprotno, naše 
delo za ZKM se mora povečati, kajti moč, širina in kvaliteta ZSM 
bo v veliki meri odvisna od moči naše ZKM. Jasno je, da čim boljša 
in agilnejša bo ZKM, tem boljša in agilnejša bo tudi ZSM. Ker mi 
še ni točno poznan položaj in stanje vašega OK ZKM, ti tudi ne 
morem dati konkretnih — organizacijsko — kadrovskih nalog. Pro
sim Te, da se čim bolj tesno povežete z rajoni, zlasti s tistimi, ki 
so izven ograje4 in so sedaj, kar ti je že gotovo znano, priključeni 
vašemu OK. Težite po lastnih zvezah, tako za pošto kakor za lite
raturo in drugi material. Stremite za tem, da vse zveze in kanale 
postavite samostojno, skratka — delajte na to, da se v vsem delu 
osamosvojite in da bo vaše okrožje imelo možnost delovanja in 
razvijanja brez pomoči tehničnih in organizacijskih forumov partije. 
Jasno je, da je treba stik s partijo obdržati, gre pa zato, da ustva
rimo možnost samostojnega organizacijsko — tehničnega razvoja. 
Pokrajinski komitet ZKM misli začeti z izdajanjem svojega glasila 
»Pravica Mladih«, zato takoj organizirajte dopisniške krožke v va
šem okrožju. Dopise pošljite skupno z ostalimi poročili. Prosimo vas, 
da nam pošiljate redna vsaj 14 dnevna poročila. Poročila naj bodo 
obširna, poročajte o organizaciji, kvaliteti, številu, zvezah, o načinu 
dela, o uspehih, zaprekah, o eventuelnih predlogih, težavah ki jih 
imate, o potrebah itd. Poročilo mora biti sestavljeno tako, da se 
iz njega lahko razvidi stanje vašega okrožja. Poslužujte se do na
daljnjega svojih starih zvez, če pa so te sedaj pretrgane, tedaj nam 
pošljite prek Leona!5 

2.) Zveza Slovenske Mladine: 
Tako mladinska OF kakor tudi ZDM danes nista več aktualni 

in je treba sedaj organizirati Zvezo Slovenske Mladine! Ze ime samo 
pove, da je to organizacija vse slovenske mladine, brez razlike na 
socialno, politično, versko in intelektualno diferenco. Vsa slovenska 
mladina, ki hoče sodelovati in podpirati našo narodno osvobodilno 
borbo ima prostor in spada v ZSM. Natančne organizacijske oblike 
in pravila bodo še izdana od IOOF. Značilno pa je, da je ZSM brez 
paritetna organizacija. Predstavnike ali funkcionarje hišnih, uličnih, 

4 Misli zunanje ljubljansko okrožje. 
5 Misli prek vrhniškega okrožja, kjer je bil takrat Jože Kladivar 

sekretar SKOJ. 
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in okrožnih organizacij izbira na demokratičen način mladina sama 
brez ozira na njihovo politično pripadnost. Organizacije postavite 
po šolah, delavnicah, podjetjih, tovarnah, skratka vse povsod, kjer 
je le mogoče. Vsepovsod naj se vrše ožji in širši sestanki in kon
ference ZSM. Na teh konferencah ki morajo imeti antifašistično 
geslo in značaj, naj mladina voli svoje delegate in predstavnike 
za rajonske, kvartne, okrožne antifašistične konference. Imejte v 
vidu konference — antifašistične — vse slovenske mladine, ki se 
bo vršila čim bodo tehnične zapreke odstranjene. Na tej konferenci, 
ki bo zgodovinsko mednaroden dogodek, sličen onemu v Bihaču, 
bodo izvoljeni predstavniki ZSM, manifestirana bo skupna volja 
slovenske mladine za borbo proti okupatorjem in domačim izdajal
cem, Mladina bo zahtevala svoje pravice, dala priznanje OF, naši 
vojski itd. 

Vsaka šolska, ulična, rajonska organizacija ZSM naj izvoli in 
pošlje svojega zasitopnika v najbližji odbor OF. Ker pa je ZSM 
brezparitetna, pa OF ne bo poslala svojega delegata v ZSM. 

Linija: ZSM — je za svobodo slovenskega naroda in za pravice 
mlade generacije. Prirejajte antifašistične mladinske sestanke in 
konference. Na teh sestankih je treba popularizirati TITA, našo 
vojsko in uspehe, razlagati pravilnost linije OF, podpirati OF, agi
tirati za novo mobilizacijo, popularizirati naše mlade partizane in 
partizanke, mladini je treba dati poleta, borbenosti, pokazati na ju
naštva ruskih komsomolcev, naših mladinskih bataljonov v Bosni, 
poudarjati važnost naše borbe, podčrtati uspehe in vlogo, katero 
igra mladina pri borbi za svobodo slovenskega naroda. Zahtevati 
demokracijo, osnovne pravice nove in mlade generacije itd. 

Treba je vcepiti mladini ljubezen do TITA, partizanov in Rdeče 
armade. Po drugi strani pa sovraštvo in bes' ter preziranje do naših 
narodnih izdajalcev, četnikov, belogardistov in okupatorjev. 

Druga smer delovanja pa mora biti usmerjena v razkrinkava
nje bivših politikov in tako imenovanih narodnih in mladinskih vo
diteljev. Razkrinkavati je treba vse poskuse londonske vlade, Mi-
hailovića in bele garde, pokazati njihovo pravo obeležje, izdajalsko 
ravnanje, na njihove koristolovske in protiljudske in protinarodne 
načrte. 

Kdo bo organiziral ZSM? Vse tiste sile, Ef sodelujejo v naši 
borbi OF, partija, ZKM. Vsi komunistični mladinci morajo iti na 
delo, biti morajo v prvih vrstah ZSM, njeni najboljši delavci, orga
nizatorji in če bodo pravilno delali, tudi voditelji. Mladina bo videla 
v njih svoje najboljše tovariše (kar tudi morajo biti) in zato ne bo 
slučaj, da bodo predstavniki ZSM na rajonskih in okrožnih konfe
rencah ter v odborih OF člani ZKM. Ce bomo znali pravilno orga
nizirati in razgibati ZSM, tedaj bomo v nji dobili nove in nove mla-
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c^nTV™^ r ? 1 ? ^ T Z a Z S M p o s t a h s P o s o b n i ' da postanejo 
z S S ^ 0 ^ ^ ^ i n - m i j i m b 0 m 0 0 d P r l i v r a t a v našo ZKM. Mislim da m potrebno omenjati važnost ženske mladine, ka-
d T h n ^ M 0 ***%?? v Z S M i n J1 d a t i vse enakopravne položaje, 
da bo ZSM res predstavnica vse slovenske mladine in bodoče gene-

T , r . r n S ' r i ? \ d a
J

P
I

0 t r d i Š ^ ^ ^ ^ V™* i n d a na™ čimprej poročate, kako delo uspeva! 

Na položaju, 22. januarja 1943 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškim pozdravom 
Za PK ZKM J za Slovenijo 

D j uro Dolžan6 

St. 89 

^ ^ i L ? 0 ! P K ^ 0 2 N E G A K O R E J A KPS GORICA DNE 22. JA
NUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O MOBILIZACIJU 

Goriški okrožni komite 
Komunistične partije Slovenije 

22. I. 1943 
PK KPS! 

_• Mobilizacija 24. in deloma 25. letnika bo izvršena danes v ve
černih urah, obenem pa bomo pobrali morda tudi nekaj denunci-
!™Z' Z™ T 0

T!?S?. ; i e n i h n a s m r t - Mobilizacijo z vojaške strani bo 
1 Z V e d I a rc c e t a I L bataljona SO,* ki je prispela na mobilizacijsko 

6 Stane Kavčič. 

532. mZfik rBSL^ 1 1 0 " 1 ' j e v a r h i v u I Z D G v ^"J-VSE 
* Verjetno napačno, II. bataljon soškega odreda je bil »tolminskic 

Tudi v poročilu OK KPS Gorica pokrajinskemu komiteju K P S ^ a P r i -
T T c Z L t ^ r ^ T ^ l Z a S l e d i m 0 ' d a j e g o n š ^ O K m o b U i ^ 
I Z D ? fasc 5T2.) b a t a l J ° n a soškega odreda. (Poročilo je v arhivu 
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mesto danes v jutranj ih urah. P o najnovejših podatkih računamo 
na 50—60 rekrutov. 8 

Glede rekrutaci je in mobilizacije v Goriškem okrožju smatra 
OK KPS. in predlaga kot nujno Pokra j inskemu komiteju naslednje: 
da se izvede takoj mobilizacija tudi V drugih okrožjih in to zaradi 
dveh razlogov: 

1. Represali je (pobiranje ostalih 24. [letnikov]) bodo v drugih 
okrožjih nedvomno. Ce bo izvedena mobilizacija samo tu, bomo 
ostali le na pol pota in okupator n a m bo pred nosom pobral vse, k a r 
bo ostalo doma. 

2. Dokaz spontanosti, organizacijske t rdnost i in politične iz-
grajenosti med prebivalstvom Slovenske P r i m o r s k e in pred okupa
torskimi fašističnimi bandami. 

Niti ne omenjamo posebej s t em številčnega porasta in u d a r n e 
moči Narodno-osvobodilne vojske. 

To predlagamo P K K P S . 

Opozarjamo na eventuelne blokade in preiskave. 

S m r t fašizmu — svoboda narodu 

Goriški OK K P S 
J a n k o 4 

Bojan 5 

8 Mobilizacija ni uspela. Po oceni OK KPS za Gorico, je bilo za 
neuspeh odgovorno vodstvo vojaških enot, ki naj bi sodelovale pri mobi
lizaciji. (Poročilo okrožnega komiteja KPS Gorica 26. januarja 1943 v 
arhivu IZDG, fasc. 532.) Da bi se izognili podobnim napakam je poleg 
okrožnice PK KPS z dne 22. januarja 1943 o mobilizaciji s pozivnicami 
(v arhivu IZDG, fasc. 532), tudi POOF za Primorsko 9. februarja 1943 
izdal posebno okrožnico o nadaljevanju mobilizacije s pozivnicami, ki so 
jih svojci mobiliziranca predložili italijanskim oblastem. Pozivnico, ka
tere besedilo je bilo v okrožnici določeno, so okrožni odbori sami izstav
ljali. Posebej je bilo poudarjeno, naj mobilizirajo brez najmanjšega pri
tiska, mobilizirajo pa naj vse, ki so pripravljeni iti v partizane, tudi sta
rejše in začasno nesposobne.. V primerih, ko ni na voljo vojaških patrulj, 
lahko -mobilizirajo patrulje Narodne zaščite ali terenski delavci. Novinci 
naj počakajo v začasnih taboriščih v bližini domačih krajev, dokler ne 
dobe zveze s partizanskimi četami, tisti pa, ki čakajo na mobilizacijo 
doma, naj si v okviru Narodne zaščite organizirajo samozaščito. (Okrož
nica je v arhivu IZDG, fasc. 540.) 

4 Julij Beltram. 
5 Bojan Stih. 
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St. 90 

^r^?i\A P O V E BJENlSTVA IQOF ZA NOTRANJSKO DNE 23 
JANUARJA 1943 OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBOROM OF O 
SODELOVANJU MED ODBORI OF IN VOJAŠKIMI ENOTAMI 

ZARADI OBVEŠČEVALNE SLUŽBE1 

POVERJENISTVO IOOF 
ZA NOTRANJSKO 

Na položaju, dne 23. 1. 1943 

Vsem okrožnim in rajonskim odborom OF 

na položaju 

Da se doseže čim najintenzivnejše politično delo naše vojske med 
civilnim prebivalstvom, zato je politkomisariat slovenske narodne 
osvobodilne vojske izdal poleg ostalih sledeči nalog-

a) Zonski štabi morajo imeti stalne zveze s politično organiza
cijskimi poverjeništvi IOOF v svoji zoni, brigadni in odredni štabi 
pa z okrožnimi oziroma rajonskimi odbori področja, kjer se dotične 
edinice trenutno nahajajo, zlasti je nujna zveza med ustrezajočim 
politkonusarjem in ustrezajočim sekretarjem političnega foruma 
To zvezo je treba takoj vzpostaviti in jo tudi stalno vzdrževati 
v*- ' VV 6 ? 6 ' k i s e t i e e J 0 civilnega prebivalstva, kakor tudi po
litično delo med civilnim prebivalstvom morajo naši štabi odrejati 
in vršiti sporazumno s pristojnimi političnimi forumi OF 

c) Cim večkrat je treba povabiti politične delavce dotičnega 
P0dr0

f

cl\k^r s e nahajajo naše edinice, da referirajo partizanom o 
specifičnih okoliščinah in političnih ter organizacijskih nalogah na 
tem področju. Hkrati morajo pokazati naši štabi in zlasti naši po-
htkomisarji cim več iniciative v pogledu lastnih predlogov ki jih 
naj dajejo političnim forumom OF za dobro politično-organizacii-
sko delo med civilnim prebivalstvom. 

V smislu teh navodil nakladamo cerkniškemu, ribniško-laščan-
skemu in grosupeljskemu okrožnemu odboru OF kot rajonskemu 
odboru za Bloško planoto, Sv. Vid, Grahovo, Borovnico, da takoj 
pošljejo svoje sekretarje ali tovariše iz imenovanih odborov ki od
govarjajo za obveščevalno službo in dobro poznajo svoj sektor s 
popolno opremo v štab 2. operativne zone. 

Vsi odgovorni okrožni in rajonski odbori našega poverjeništva 
so dolzm da postavijo in nam javijo javko in parolo, kjer bi se vsak 
teden oglasil eden izmed članov vojaške obveščevalne službe ozi-
roma postavijo odgovornega tovariša, ki bi vsako važno, spremem-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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bo takoj pismeno ali osebno sporočil štabu .II. Notranjske operat ivne 
zone, m u pošiljal redna tedenska poročila o gibanju, moči (številčni 
in oborožitveni) bege in okupatorjev, o njihovih načrt ih, o njihovi 
borbeni morali, p morali prebivalstva, o morebi tnih napakah, ki 
j ih delajo partizani, o možnostih rekvizicije, skra tka o vsem, k a r bi 
moglo zanimati vojaške oblasti. N j e m u bo pa štab zone pošiljal 
navodila za obveščevalno delo in poročila o akcijah, ki j ih bodo 
vrši le njene brigade. 

Ti odgovorni tovariši se morajo posvetiti in prevzeti odgovor
nost organiziranja obveščevalne službe tudi v svojih okrožjih oz. 
rajonih. 

Vrhniškemu in kočevskemu okrožju delegatov ni t reba pošiljati, 
dokler ne dobijo posebnega obvestila. Pač pa naj pošiljajo š tabu 2 
Not. op. zone tedenska poročila in m u takoj sporočijo javke okrož
nih in rajonskih obveščevalcev s parolami. 

S m r t fašizmu — svobodo narodu 

Za poverjeništvo I O O F 
za Notranjsko 

Petrov Jokl2 

Ta izvod pošiljamo samo okrožjem. Vaša dolžnost je, da o 
vsebini obvestite svoje rajonske odbore. 3 

St. 91 

POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 23. JANUARJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KP SLOVENIJE O MOBILIZACIJI V 
PARTIZANE NA GORENJSKEM IN PADCU BUNKERJA NA 

LOVSKEM BRDU PRI POLJANAH1 

Pokraj inski komite 
za Gorenjsko 

Položaj, 23. 1. 1943 

Centra lnemu komiteju! 

Vašo pošto od 20. 1. smo prejeli. 2 Glede nadaljnje mobilizacije 
pr i nas, smo se dogovorili z odrednim štabom, da bo dal potrebno 

2 Franc Popit. 
3 Pripisano s črnilom. 
1 Original, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej dok. št. 75. 
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število partizanov za na teren, in to na ona področja, kjer so bolj 
slabo obdelana od naših terenskih delavcev. Ti partizani imajo na
logo skupno s terenskimi delavci, OF odbori in partijskimi -organi-
zacija?m, da vršijo mobilizacijo in da takoj odpeljejo mobilizirane* 
v najbližjo partizansko edinico. Izdali smo tudi letak, kako vršiti 
mobilizacijo na deželi, letak smo izdali v 230 izvodih in ga razpo
slali vsem organizacijam na terenu, ravno tako tudi vsem četam 
nase vojske. Koliko so mobilizirale naše čete novih partizanov, za
enkrat mmamo nobenih točnih poročU. Iz raznih krajev poročajo 
da jih Nemci niso dosti dobili, v partizane pa jih tudi ni bilo izgle
da, da so se poskrili. Vzrok temu je slaba povezanost dotičnega 
kraja s partizansko edinico. Seveda so imeli nekateri tudi precej 
strahu pred snegom in mrazom, ko je rayno v tem času precej ostro 
nastopil. J 

_ Pri zadnjem odhodu fantov v partizane so Nemci dali 6 dni 
časa, da se vrnejo, da se jim ne bo nič zgodilo, v nasprotnem slu
čaju, da bodo družine selili, fantje pa se niso vrnili. Nemci so se 
tudi premislili in so čisto pozabili na to. Čutijo, da so slabotni 
nimajo vojaštva, da bi uganjali represalije, verjetno je, da bodo 
skušali na kakšen drug način. Da bi tako pustili, kot so dozdaj to 
se nam zdi premalo verjetno, ker smo vajeni drugačnih odgovorov. 
V našo dolino so poslali nekaj desetin policajev pojačanja, da patru-
hrajo okrog, postavljajo zasede, vohajo za partizanskimi bivališči 
V ponedeljek se jim je ponovno posrečilo dobiti en partizanski bun
ker a v katerem so našli 17 partizanov. Po nepotrjenih poročilih bi 
jih bili 7 ubili, 5 ujeli, ostali pa so pobegnili. Radi konspiracije smo 
morali tudi pri naši hiši omejiti kretanje na mini[mum], ker je za
radi sledov po snegu obstajala nevarnost, da bi odkrili še našo 
bajto, radi tega smo začasno obdržali najnujnejše veze. Upamo da 
bo sneg malo odkopnel, in s tem se bo olajšalo kretanje kurirjev 
P n zadnji seji PK smo bili vsi edini v tem, da bi bilo dobro, če bi 
nam mogli, že enkrat obljubljeno (ali potem preklicano) pomoč po
slati. Treba bi bilo močnih napadov, na te šibke nemške postojanke . 
ki so jih se obdržali na Gorenjskem. In vzporedno s tem bi se tudi 
mobilizacija dala dobro izvajati. 

Pošiljamo vam dve sliki za legitimaciji, ena je Lenartova,3 

druga pa od tov. Silvestra iz Kamnika,4 podatki za obe legitimaciji 
so priloženi. Z Lenartom še vedno nismo prišli skupaj, tiči nekje v 
dolini, dobili pa ga bomo, ko se malo razčisti zrak okrog naše hiše. 

Jaka 5 piše noč in dan poročevalca, razne okrožnice itd. Potem 
pa bo. šel na teren, da kontrolira delo okrožnih in rajonskih sekre
tarjev. 

2 a Misli bunker na Lovskem brdu pri Poljanah 
3 Jože Sluga. 
4 Viktor Stražišar, sekretar OK KPS Kamnik 
5 Oskar Savli. 
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Glede tov. Mirkota,6 ki je bil izključen od CK iz partije zaradi 
slabega zadržanja v Sercerjevem bataljonu na Dolenjskem, tako je 
izpovedal, da je bil za polit, komisarja v četi tega bataljona. Pri ne
kem napadu pa se je četa razletela, in potem so ga iz partije vrgli. Ne 
vemo, če je to resnično, pri nas v vojski se tudi ni obnesel najbolj 
junaško. Dobro pa sedaj dela na terenu. Mobilizacija v njegovem 
rajonu je uspela odlično. Mnenja smo, da bi se ga lahko ponovno 
sprejelo kot člana partije, tukaj bi nam lahko dosti več koristil, ako 
bi ga mogli porabiti za kakšno drugo funkcijo. Sporočite kaj mislite 
o tej stvari. 

Obširnejša poročila vam pošljemo prihodnjič. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Matija Poljane7 

St. 92 

DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. JANUARJA 
3943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU ZVEZE KOMUNISTIČNE 
MLADINE JUGOSLAVIJE ZA SLOVENIJO OB IZIDU MLADINE, 

GLASILA GLAVNEGA ODBORA ZSM1 

Centralni komite 
Komunistične partije Slovenije 

Dne 24. I. 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU ZKM J — za Slovenijo 

Sporočamo Vam, da smo kmalu po vašem odhodu na teren2 

dobili iz Ljubljane nekaj izvodov lista »Mladina« kot glavnega or
gana Zveze slovenske mladine. Ljubljanski tovariši so potemtakem 
vzeli iniciativo v svoje roke in sedaj — ne glede na to, ali je ta 
iniciativa bila pravilna ali ne — tega dejstva nima smisla spremi
njati. Namesto »Mlade Slovenije« bo potemtakem v bodoče izhajala 
»Mladina« kot organ Glavnega odbora ZSM. 

6 Mirko Kmet. ' 
7 Maks Krmelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej dok. št. 95. 
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P r v a številka je napisana zelo dobro, četudi nekoliko premalo 
konkretno. S m a t r a m o zaradi tega, da naj zaenkrat redakcija osta
n e v Ljubljani in je potemtakem vaša naloga za zdaj samo ta, da v 
vaši tehniki t i skate organ Z K M J za Slovenijo, kakor smo se dogo
vorili, ko ste bili pr i nas. O sami ljubljanski redakciji se bomo po
brigali mi in vam bi mi tudi takoj nato dali neposredno zvezo z 
njo. Redaktor 3 »Mladine« bo bržčas kooptiran v vaš PK, bo pa za 
e n k r a t ostal še v Ljubljani, toda v tesnih stikih z vami. 

Pričakujemo čimprej od vas kakih poročil. 

S tovariškimi pozdravi ! 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za: 
Centralni komite 

KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

Krištof4 

St. 93 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. JANUAR
JA 1943 POVERJENISTVU CK KPS ZA DOLENJSKO1 

Centralni komite 

KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

Dne 24. I. 1943 

JPoverjeništvu KPS — za Dolenjsko8 

Kočevski OK Par t i j e se je obrnil n a CK s pritožbo 3 prot i temu, 
da se je parti jski ra jon Star i t rg priključil belokranjskemu OK, 
medtem ko je bil doslej prikl jučen kočevskemu OK. 

3 Mitja Vošnjak. 
4 Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dne 24. januarja 1943 je centralni komite KPS poslal dopisa pri-

bližno iste vsebine še poverjeništvu CKKPS za Notranjsko in okrož
nemu komiteju KPS Kočevje. Dopisa sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

3 V arhivu CKZKS v Ljubljani je v zvezi s tem ohranjen dopis 
okrožnega odbora OF Kočevje z dne 30. decembra 1942 izvršnemu od
boru OF. 
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Mi sicer n e poznamo razlogov, ki so dovedli do te spremembe, 
opozarjamo vas pa na naslednje: 

1. Nobenih tak ih organizacijskih sprememb ne smete delati 
brez pr i s tanka CK. , 

2. Dokler ta pr is tanek n i dan, na j rajon Star i t rg ostane — 
kakor doslej — pod neposredno kontrolo kočevskega OK. 

Pošljite n a m torej svoje predloge, k i utemeljujejo to spremem
bo. Kolikor je to napravi l OK Bele kraj ine n a svojo roko, tedaj 
takoj intervenira j te in preprečite ponavljanje tak ih samovoljnosti. 
Opozorite tov. Očka 4 tudi v našem imenu, da je to v nasprot ju z 
disciplino, k i mora v ladat i v naši Part i j i . 

Opozarjamo vas na naslednje: 
1. Nujno potrebno je pospešiti s pošiljanjem podatkov za kad

rovsko komisijo.5 Vprašalne pole ste dobili. 
2. Sporočite nam, kako daleč ste v zbiranju podatkov o zloči

nih okupatorskih in belogardističnih tolp prot i l judstvu 6 vašega ok
rožja. Pošiljajte n a m sproti t e podatke. 

3. Organizirajte dopisovanje v »Ljudsko pravico«, »Slovenske
ga poročevalca« i td. 

4. Sporočite Odboru antifašističnih žena, da naj list »Našim 
ženam« poslej izhaja kot organ novomeškega okrožja A2Z, kajti 
kot organ Glavnega odbora AFZ bo poslej izhajala »Naša žena«. 
Lahko in celo potrebno pa je seveda, da tudi list »Našim ženam« 
širite prek novomeškega okrožja, zlasti po vsej Dolenjski. 

S tovariškimi pozdravi ! 

S m r t fašizmu — svobodo! n a r o d u ! 

Za: 
Centra lni komite 

KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

Krištof7 

4 Ivan Novak. 
5 Okrožnica komisije za kadre pri CKKPS z dne 15. decembra 1942 

pokrajinskim in okrožnim odborom ter brigadnim partijskim birojem 
KPS. o izpolnjevanju kadrovskih pol za člane KPS, je v arhivu CKZKS 
v Ljubljani. 

6 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 159, stran 168. 
7 Edvard Kardelj. 
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St. 94 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. JANUAR
JA 1943 POVERJENIŠTVU CK KPS ZA NOTRANJSKO1 

Centralni komite 
[KOMUN]ISTlCNE PARTIJE SLOVENIJE 

dne, 24. I. 1943 

POVERJENIŠTVU KPS ZA NOTRANJSKO 

tov. Joklu!2 

Dragi tovariši! 

Kakor vam je znano, je CK KPS tov. D j ura3 dal na drug sek
tor dela, kakor je bilo prvotno odrejeno. Namesto tov. D j ure je v 
Poverjeništvo CK za Notranjsko določen tov. Erno.4 Ker je tov. 
Erno popolnoma tuj na terenu, ki bo moral v bodoče na njem delati, 
vas opozarjamo, da mu je treba dati maksimalno pomoč. Zlasti je v 
tem pogledu tov. Jokelj [dolžan], kljub svojemu sedanjemu delu, 
še vedno nuditi tov. Emu vso potrebno pomoč. Naj se zlasti tov. 
Jokelj zaveda, da je ostal sekretar poverjeništva in je tov. Erno le 
njegov pomočnik. Jasno pa je, seveda, da je treba težiti za tem, 
da se tov. Erno popolnoma osamosvoji. 

Splošna navodila5 za politično delo ste prejeli. Danes postav
ljamo samo nekoliko konkretnih vprašanj. 

1. Treba je vso partijsko organizacijo v naših partizanskih če
tah na Notranjskem aktivizirati v smeri čim odločnejše vojaške ak
cije. Dejstvo je, da spričo znatnih uspehov Dolenjske operativne 
zone aktivnost Notranjske operativne zone močno zastaja. Mi razu
memo težji položaj, ki ga ima Notranjska zona in tudi relativno 
majhne.moči, s katerimi razpolaga, vendar smatramo, da aktivnost 
naših notranjskih čet močno zastaja za objektivnimi možnostmi. Po
vežite naše okrožne in rajonske organizacije z našimi organizacija
mi v vojski in glejte, da bo naš aktiv v partizanskih štabih resneje 
jemal predloge terenskih organizacij glede možnosti vojaških akcij. 

2. Nujno potrebno je, da se neposredno zanimate za tok raz
govorov, ki jih ima naša obveščevalna z italijanskimi oficirji na 
sektorju Ribnica. Stališče, ki ste ga zavzeli, ko je bil na vašem 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Franc Popit. 3 Stane Kavčič, imenovan je bil za sekretarja PKSKOJ za Slo

venijo. 
4 Albert Svetina. 
6 Navodila verjetno niso ohranjena. 
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področju tov. Janez,6 ne smete ozko tolmačiti. Nikakor ni potrebno 
v teh razgovorih iskati nekake antifašistične osnove, če je očitno 
da gre za poskus oficialne italijanske vojske, da v teh razgovorih 
doseže neke cilje, ki jih je treba z naše strani šele razkriti. Verjetno 
je, da italijanski okupatorji poskušajo izvajati določen vpliv ha naš 
vojaški aktiv. Ni pa izključeno, da gre tudi za kaka majhna vpra
šanja npr. zamenjava itd. Za to, da mi v razgovorih s sovražnikom 
postavljamo neka konkretna vprašanja (zamenjava itd.) — če je to 
v našo trenutno vojaško korist — še ni potrebno iskati neke anti
fašistične baze. Razgovore potemtakem nadaljujte brez vsakih na
čelnih postavljanj in s ciljem, da zveste, kaj prav za prav hočejo. 
Razume se, da ne morete vstopati v nobena pogajanja o kakem pre
mirju itd. Toda to je že drugo vprašanje. Obveščajte nas redno o 
poteku razgovorov in o vprašanjih, ki jih italijanski oficirji postav
ljajo. Kolikor pa gre seveda res za grupo antifašističnih oficirjev, 
potem je treba vprašanje drugače postaviti, toda v tem primeru nas 
takoj obvestite. 

3. V kočevskem okrožju je bil dejanski organizator Partije njen 
kandidat Zalar.7 Raziščite, kaj je z njim. Če zasluži sprejem v Par
tijo, tedaj ga sprejmite. Predolgo zadrževanje ljudi v kandidatskem 
stažu ni priporočljivo. Sporočite nam podatke. 

4. Pospešite formiranje terenskih odborov OF. Pomanjkanje 
takih odborov nam v največji meri preprečuje hitrejši organizacij
ski razkroj belogardističnih formacij. 

5. Cerkniška tehnika je poslala IO OF vzorce dokumentov, ki 
jih je naredila, a pošiljko je podpisala s podpisom »Tehnika OOOF 
Cerknica«. Ne vemo, ali na vašem sektorju dejansko obstoje take 
tehnike, toda vsekakor bi morali vedeti naše načelno stališče, da 
namreč tehnike z zavezniki ne delimo. Tehnika je lahko samo par
tijska in sestavljena samo iz partijcev. Pojasnite to tovarišem v 
cerkniški tehniki te stvari in uredite, kolikor je tehnika tam dejan
sko postavljena na napačno bazo. 

6. Pohitite z izpolnjevanjem podatkov za kadrovsko komisijo 
pri CK.8 Pošljite podatke o krivcih za zločine nad slovenskim ljud
stvom,? na kar smo vas že nekajkrat opozorili. 

S tovariškimi pozdravi! 

[Smrt fašizmu] — svoboda narodu! 
Z[a] 

Cent[ralni komite KPS:]1 0 

•* Boris Kraigher. 
7 Alojz Zalar. 
8 Glej dok. št. 64 op. 1 a. 
9 Glej okrožnico IOOF z dne 12. decembra 1942, Dokumenti, knj. 4, 

dok. št. 159, stran 168. 
10 Konec dokumenta je uničen. Manjka verjetno samo podpis. Navo

dila je napisal Edvard Kardelj. 
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St. 95 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KP SLOVENIJE DNE 
24. JANUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS CERKNICA 
ZA BOJ PROTI BELI GARDI IN ZA PREUREDITEV OKROŽNE 

TEHNIKE OF V PARTIJSKO TEHNIKO1 

Centralni komite 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 24. I. 1943 

Okrožnemu Komitetu KPS — Cerknica 

Prejeli smo vaše poročilo^ in vzorce literature, ki jo je izdala 
vaša tehnika.1 

1. Pospešite ustvarjanje terenskih odborov OF, kajti to je edina 
pot za razbijanje organizacije bele garde. 

2. Glede ZKM se dogovorite s tov. Silvom,3 ki je na vašem 
terenu in z novoformiranim PK, ki se trenutno prav tako nahaja 
na vašem terenu. Kolikor zvez še niste vzpostavili, pošljite pošto za 
PK ZKMJ na nas. 

3. Posvetite vso pozornost navodilom IOOF4 za delo med belo 
gardo. 

4. Vaša tehnika je poslala na IOOF vzorce tiskane literature 
s podpisom »Tehnika OOOF — Cerknica«. Opozarjamo vas, da take 
tehnike ni. Mi smo sicer OF stavili na razpolago našo tehniko za 
tisk, toda tehnika je samo partijska, v njej lahko delajo izključno 
partijci in kontrolo nad njo ima izključno OK Partije. To je načelno 
vprašanje, ki je bilo že od vsega začetka postavljeno tudi pred naše 
OK in ste zato napravili grobo politično napako, če ste postopali 
v nasprotju s tem stališčem naše partije. Nujno potrebno je, da to 
takoj popravite. Naša partijska tehnika mora biti popolnoma neod
visna od drugih političnih skupin, kajti če tega ne bi bilo, naša 
partija ne bi bila revolucionarna avantgarda. Sporočite nam takoj, 
kakšen je dejanski položaj v tem oziru. 

S tovariškimi pozdravi! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za: Centralni komite 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Krištof5 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
8 Glej dok. št. 49. 
* Viktor Stopar. 
4 Glej dok. št. 81. 
5 Edvard Kardelj. 
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St. 96 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRI
JA JAKE PLATIŠE DNE 24. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU' 

Dragi tovariš! 24. [januarja 1943] 

Potrjujem sprejem tvojega pisma iz dne 5. I. 43.2 hvala. Prejel 
sem tudi letake in okrožnico CK KPS in literaturo: [Slovenskega] 
partizana, 31 izvodov, Slovenskega poročevalca 35, Posebno izdajo 
37, Stalinov govor 8, Delavsko enot[nost] 70. Hvala. 

1) V letak, ki si ga poslal, sem vnesel še to: 
a) Osvobodilna fronta je vsenarodna organizacija, ki se bori 

proti nem. in ital. fašizmu za osvoboditev, združitev slovenskega 
naroda. Da je OF vsenarodna organizacija, da je v njej mesto za 
vsakega poštenega in zavednega Slovenca, ne glede na svetovno 
prepričanje. Da OF ni proti veri, da se OF bori za svobodo, kjer je 
svoboda, so svobodni vsi verski obredi. 

Upam, da ne boš imel nič proti temu? Vse to sem sprejel z 
veliko zamudo, vzrok je bilo, da so bile za [mano le te] aretacije, 
ki so pa danes vsi na svobodi. 

2) Karbid in mast sem poslal taEoj. 
3) V vprašanju tehnike imamo težave, ker nimamo primernega 

prostora. Kakor hitro bo izginil sneg, bomo napravili bunker, Osebo, 
ki je posodila stroj so aretirali, ker je bil stroj prijavljen. Mi pa za 
to nismo vedeli. Dotični, ki je stroj dal, je povedal, kdo je prišel 
stroj iskat. Ta oseba, ki je stroj odnesla, je povedala, komu je stroj 
izročila. Tretja oseba, ki je ta stroj sprejela, se zagovarja, da je 
res prinesel eden en paket, ki ga je prišel iskat nepoznan človek. 
Ce bo šlo še naprej, bor šlo do četrte osebe, ki je že obveščena, da 
gre v partizane. Letaki so gotovi, 1500 izv[odov.] Sedaj nameravamo 
izdati oziroma razmnožiti Poslanico primorskim Slovencem?3 

4) Poročilo o partizanih. Rekrutacije za v partizane se dobro 
nadaljujejo v Idriji kakor v okolici. Število partizanov je naraslo, 
da se lahko takoj postavi Idrijski bataljon s [štirimi] četami, kar 
je pa tudi zelo nujno, da se to čim prej' uredi, da bo eno vodstvo. 
Za rekrutacijo so še dobri izgledi. 

Akcije se posebne niso vršile, ker so bile težkoče zaradi veliko 
snega. V glavnem so se vršile rekrutacije, pobiranje partizanov in 
zbiranje orožja. V Trebuši so likvidirali enega izdajalca, ki je imel 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
! Pismo verjetno ni ohranjeno. 
* Glej dok. št. 7, op. 4. 
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9 avstri jskih pušk, 2 štajer pištoli in stari angleški mitraljez. Odmev 
je dober, splošno odobravanje. Rekviriral i so pr i enem izdajalcu 
h r a n o in njega odpeljali, da likvidirajo. Enako odobravanje. P r i 
četah je morala dobra in tudi se vršijo vojaške kakor politične ure. 
Na t e r e n u ' part izani uživajo velik-, ugled. 

5) Bela garda v Idriji in okolici. V Idriji skuša itali janska oblast 
na vsak način iz svojih s tar ih fašistov organizirati izdajalsko belo 
gardo. Do sedaj se j im še ni obneslo, kakor so mislili. V svoj krog 
niso mogli dobiti [klerikalcev], kakor so mislili. Dobili so one, ki 
so od naroda že/obsojeni, da so bili vseh 23 let izdajalci. V Črni v r h 
so te dni prišli belogardisti iz Jugos[lavije], po številu 10, ki so 
se z itali janskim vojakom peljali v Zadlog. Na to s t ran zelo pr i
tiskajo, da bi tudi tukaj organizirali b ra tomorno klanje. Takih poiz
kusov smo imeli že več, k i se j im p a do sedaj niso obnesli. Narod 
se j ih boji in j ih sovraži. 

6) Z Mihailovićevo bando se je dobro razčistilo. Idrski trgovci 
so prišli do zaključka, da so v manjšini, da se bo morala manjšina 
večini pokoravati . Ugledna trgovka je izjavila, da oni ne morejo 
pridobiti za njih nobenega delavca. Pravi, vem, da imajo Idrijski 
rudar j i direktive od organizatorja. Tudi mi hočemo dobiti d i rektne 
veze z organizatorjem. Jaz bom skušal dobiti čim prej vezo s to 
trgovko. 

7) V nedeljo 17. smo v Idriji ustrelil i enega nevarnega izdajalca, 
ki je izdal na oni s t rani veliko partizanov, to je Lavrinov, ki je 
tudi policijski agent. Namen je bil, da bi ubili 3, k a r se pa ni 
posrečilo. Se bo pa drugič. S tem se je situacija zelo zaostrila, k o 
vidijo v človeku part izana. 4 

8) Delo OK dobro napreduje. Sedaj se naha jam v Č r n e m vrhu, 
da bom tudi tukaj uredil. Podrobnost i o O F in parti j i t i bom dal 
v prihodnjič z obračunom. 

9) Tov. Vojko 5 je kandidat parti je. Tovariš se je počutil uža
ljen, da se m u ne zaupa. [Tovariši], ki so ga predlagali n i s o . . . 0 

Vest, da so ušli iz Trebuše italijanski vojaki, je. l judska govorica.7 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
F r a n c 8 

4 V izvirniku nejasno izražena misel. 
5 Janko Premrl. 
6 Nečitljivo besedilo, manjkata dve vrstici. 
7 Pripisano na robu poročila. 
8 Jaka Platiša. 
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St. 97 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
TOLMINSKO FRANCA ŠAVLIJA D N E 24. JANUARJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU 

NA BOVŠKEM1 

Na terenu, 24. I. [1]943 
D r a g i tov. Ahac. 2 

Oprosti, da Ti toliko pisarim. Toda vidim potrebo, da T e obve
ščam o vsem v zvezi z našim delom. 

Na Bovškem so izgledi še k a r zadovoljivi, povoljni. Dobro bi 
bilo, oziroma potreba je, da bi t u poskrbeli za nekaj itali janske lite
r a t u r e , antifašistične letake za vse ljudi, za vse sloje, brez sektaštva, 
to je, za delavce, kmete, inteligenco, obrtnike, vojake in častnike. 
Tudi druge l i te ra ture v itali janščini bi bilo dobro imeti, ki se lahko 
daje zaupnim ljudem, ker izgleda d a . b o m o dobili mogoče zvezo z 
Itali jani, ki so v teh krajih, po njih pa še napre j . Dobro bi bilo, 
da bi imeli nekaj l i te ra ture (tudi v italijanščini) čisto part i jske 
vsebine. 

Glede naše slovenske l i te ra ture OF bi pr ipomnil sledeče; vsa 
l i teratura, ki jo dobimo, stalno poziva samo delavca in kmeta k 
borbi in delu v .okv i ru OF, indirektno pa izključuje inteligenco in 
obrtnike. Med našo inteligenco in obrtniki je precej zdravih ele
mentov nacionalno usmerjenih, ko čitaj o tile ljudje našo l i teraturo 
od O F se čutijo prizadeti in naravnost izključeni, k e r se njih nikjer 
ne omenja, ker tudi gostilničarji in trgovci se smatrajo za obrtnike 
in lahko veliko gmotno podprejo našo borbo. 

Pot reba bi bilo, da bi Ti e n k r a t prišel v ta kra j , ker zdi se mi, 
da je t reba marsikaj uredi t i med vodstvom v part izanih. Opazil 
sem namreč malo nesporazumljenja. Oprosti tak im pr ipombam, vem 
da je to čisto vojaška stvar, ali vendar, zdelo se m i je potrebno, da 
Ti omenim. 

Rekrutaci ja v part izane, so dobri izgledi.. Priš lo je nekaj tova
rišev v popolni bojni opremi iz Italije. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
Tone Medved 3 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dušan Pirjevec. 
3 Franc Savli. 
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St. 98 
NAVODILA ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI
MORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 25. JANUARJA 1943 OKRO

ŽNEMU KOMITEJU KPS ZA TOLMINSKO1 „- T •„ 
25. I. 4o 

OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA TOLMINSKO OKROŽJE 
Tov. Medved 2 

Tvoje pismo z dne 18. I. 1943.3 sem včeraj prejel. Prejel tudi 
94 Lit parti jske članfarine]. Na pismo odgovarjam tole: 

1. Iz poročila n i razvidno, koliko ste parti jsko članstvo po
množili. Vendar izgleda po članarini, da zelo malo. Pohit i te. 

2. Zakaj ne pobirate denarja za parti jski fond. To je vendar 
izvrstno sredstvo za populariziranje parti je. 

3. Pišeš o vohunih. Učite ljudi konspiracije, da j im ne bodo 
nasedali. P r i t em pa pazite, da l judi ne boste preveč prestrašil i . 
Utrdi te obveščevalno službo. 

4. Pazite in storite vse, da vam Itali jani n e bodo odganjali mla
dih fantov. V ta n a m e n pojačajte propagando za rekrutaci jo za v 
part izane. Seveda je t reba pr i tem stremeti, da organizirate, čim 
bolj previdno in konspirat ivno masovne odhode v part izane. P r i tem 
se poslužujte naših mobilizacijskih patrol, o čemer pišem 4 n a t a n 
čneje batal jonskemu štabu. 

5. P r i rekrutaci j i je t reba doseči to, da bodo odšli v, part izane 
p r a v vsi, ki so sposobni nositi orožje, sicer n a m j ih bodo odgnali 
Itali jani. P r i t em se zavedati da stopnja rekrutaci je n i odvisna samo 
od propagande za rekrutacijo, ampak tudi od vojaške aktivnosti čet 
in od splošno političnega dela, s kater im jačamo borbenost ljudstva. 
Končno je vprašanje rekrutaci je vprašanje, koliko smo uspeli u t r 
diti organizacijsko in politično našo oblast. 

6. Na vse provokacije kvesture ali napade, bele garde je t reba 
hi t ro in odločno reagirati . Treba je biti v propagandi iznajdljiv in 
gibčen! 

7. Od sedaj napre j m i potrdi v vsakem poročilu ves material, 
pisma in pošto, ki si jo od zadnjega svojega poročila prejel, tako, 
da imamo pregled. 

8. Kaj p a NZ? 
9. 20. I. 1943. sem ti poslal pismo 5 in s pismom Okrožnico 

IOOF. 6 

10. Kaj je z ZKM in ZSM? Ženski odbori? 
S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Ahac 7 Clan P K K P S za Pr imorsko 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Franc Savli. 
3 Ohranjeno je pismo Ferda Kravanje, glej dok. št. 69. 
4 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
5 Glej dok. št. 83. 
6 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 158, str. 166. 
7 Dušan Pirjevec. 
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St. 99 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 25. JA
NUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KfS ZA PRIMOR

SKO O KMEČKIH KONFERENCAH1 

Goriški OK KPS Na položaju, 25. I. 43 

Pokrajinskemu K. KPS 
Vsebina: 

Poročilo d kmečkih konferencah2 

Podajamo v glavnem zahteve, ki so bile. postavljene s strani 
kmetov na kmečkih konferencah, ki so se vršile meseca januarja. 

I. točka: Odstranitev kolonov. 
, Vse kmečke konference so postavile' zahtevo o odstranitvi tujih 

kolonov slovenske Primorske ter o podelitvi njihove zemlje Slo
vencem. 

Na kmečki konferenci v Ozeljanu so postavili, da vsi tisti ko
loni, ki se danes lojalno obnašajo napram slovenskemu narodu in 
njegovi borbi [obdržijo zemljo]. 

Na kmečki konferenci v Biljah so postavili naj se odvzeta ko
lenska zemlja odda slovenskim izseljencem s Primorskega, ki so 
zapustili svojo zemljo v letih krize 30—35. 

I I . točka: 
Veleposestniška zemlja naj se razdeli ne glede na nacionalno 

pripadnost. Sklep IOOF o razlastitvi veleposestev3 (tujih) je bila 
pozdravljena. Na gotovih konferencah se je odobrilo načrt, da 
današnji najemniki na grofovskih in cerkvenih zemljiščih pravno 
in praktično dobe zemljo v svojo last. 

Na nekaterih konf. so bili postavljeni predlogi za modernizacijo 
in motorizacijo poljedeljstva in o posojilih revnejših kmetov. 

in. točka: 
Amaso.4 Na vseh konferencah je bil odklonjen amaso in vse 

ostale oblike gospodarstva [za podporo okupatorju], vendar bodo 
vsi kmetje v največji meri prispevali pri zgrajevanju gospodarstva 
v bodoči Sloveniji. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Goriški OK KPS Jaka 5 

Bojan6 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Glej dok. št. 13. 
3 Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 150, stran 316. 
* Ammasso. Obvezna oddaja živeža za italijansko vojsko. 
5 Julij Beltram. 
6 Bojan Stih. 
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St. loo 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA' KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 26. JANUARJA 1943 VINCENZU MARCONU S SKLEPI SE
STANKA O SODELOVANJU MED POKRAJINSKIM KOMITEJEM 
KPS IN ORGANIZACIJO KP ITALIJE V TRŽAŠKI POKRAJINI1 

Pokraj inski komite 
Komunist ične part i je Slovenije 
za Pr imorsko 

Položaj, 26. januarfja 1943] 
Dragi tovariš Davila! 2 

V zvezi z naš im včerajšnjim razgovorom se n a m zdi potrebno, 
da še [v pis] meni obliki f iksiramo'točke, o kater ih smo se zedinili 
in ki naj tvorij[o podjlago za naše bodoče sodelovanje. 

1. Organizacije K P I v tržaški pokraj ini se reorganizirajo po 
organiza[cij]skih načelih Komunist ične Internacionale. To pomeni: 

a) uvede se strogo razlikovanje med člani, kandidat i in sim-
'patizerji; 

b) člani se združijo v celice; 
c) kandidat i se združijo v kandidatske skupine; 
d) celice in kandidatske skupine se organizirajo po podjetjih 

(za part., ki delajo v podjetjih) in po rajonih in ulicah (za vse ostale 
partijce); 

e) celice vodijo rajonski komiteji (RK), rajonske Jcomiteje mest
ni komiteji (MK), mestne komiteje pa okrožni komiteji (OK) za 
tržaško okrožje; 

f) na čelu celic, rajonskih in ostalih komitejev stoje sekretarj i 
(sekretfar] celice, sekretar RK, MK, OK); 

g) celice v podjetjih, ki štejejo veliko število članov partije, 
imajo na čelu celični biro; tudi biro ima svojega sekretar ja; 

2. OK K P I dobiva svoje direktive od CK KPI, dela pa v stal
nem kontaktu s Pokraj inskim komitejem K P S (PK KPS); oba foru
ma si nudi ta stalno in vsestransko pomoč. 

3. P K K P S in tržaški OK K P I si zaradi boljše informiranosti 
izmenjujeta tisk in vse važnejše d o k u m e n t e svojih centralnih komi
tejev kakor tudi svoj lastni tisk in dokumente (okrožnice itd.). 

4. Izven večjih podjetij se organizirajo v t ržaškem okrožju 
slovenski komunist i v celice K P S , itali janski pa v celice K P I . 

5. V vseh večjih podjetjih se zaradi itali janske večine orga
nizirajo samo celice K P I ; slovenski komunisti, zaposleni v teh pod
jetj ih se priključijo celicam K P I . 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532, izvirna 
kopija in italijanski prevod sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

2 Vincenzo Marcon. 
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6. Za vodstvo celic KPS in za masovno delo med slovenskimi 
množicami (OF) ostane v Trstu MK KPS in V okrožju OK KPS. 

7. Oba MK kakor tudi oba OK morata vzdrževati stalen kon
takt in si nuditi vsestransko pomoč. 

8. Tržaški OK KPI in organizacije pod njegovim vodstvom 
pristopijo takoj k masovnemu agitacijsko-propagandnemu delu (na
pisne akcije po zidovih, razdeljevanje letakov, ustna agitacija itd.)-
Masovno agitacij sko-propagandno delo se vrši v duhu Fronte Na-
zionale ob istočasni popularizaciji partije. 

9. Masovno organizacijsko delo med italijanskimi množicami 
se vrši v smislu Fronte Nazionale; organizirajo se, Comitati del 
Fronte Nazionale in Gruppi di azione. 

10. Organizacije Fronte Nazionale vodijo komunisti (člani par
tije); zato morajo vsi člani in kandidati KPI v Trstu vstopiti v orga
nizacije Fronte Nazionale in si v njih pridobiti zaupanje ostalih 
pristašev Fronte Nazio[nale]. 

11. Fronte Nazionale organizira: 
a) razširjanje tiska (letakov, časopisov itd.); 
b) ustno agitacijo ter vse druge oblike agitacije; 
c) zbiranje sredstev za svoje organizacijske potrebe, za žrtve 

reakci[je] za partizane; 
d) sabotažo v podjetjih, uradih, prometu, zvezah (telefon itd.); 
e) oborožene napade na agente režima (v početku zlasti na tiste, 

katerih neposredni pritisk čuti delavstvo v večjih podjetjih); • 
f) rekrutacija v partizane, da se na Krasu organizira italijanska 

delavska partizanska četa. 
12. Ker je delavstvo v tržaških podjetjih po narodnosti mešano, 

se v podjetjih kot masovne organizacije ne organizirajo niti komi
teti Fronte Nazionale niti komiteti OF temveč »Odbori delavske 
enotnosti« (»Comitati d'Unit[a] Operaia«). Ti odbori delajo isto delo 
kakor komiteji Fronte Nazionale, poleg tega pa organizirajo-boj 
delavstva za njegove ekonomske zahteve in ga vzgajajo v ihtema-
cionalističnem duhu. 

-13. Prične se izdajati list »IL LAVORATORE« kot komunisti
čno glasilo za tržaško okrožje v italijanščini. Tehnično in redakcij
sko pomoč nudi PK KPS, tržaški OK KPI pa prispeva zlasti članke 
o krajevnih tržaških vprašanjih in dopiše iz tržaških podjetij. 

14. Dokler si OK KPI ne osnuje svoje tehnike, bo PK KPS 
izdajal v italijanščini marksistično-leninističen študijski material 
in material v duhu svetovne protifašistične fronte. 

S tovariškimi pozdravi — za PK KPS 
Vlado3 

Primož4 

3 Branko Babic. 
4 Dr. Aleš Bebler. 
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ŠT. 101 

NAVODILA ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI
MORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 26. JANUARJA 1943 OKROŽ

NEMU KOMITEJU KPS ZA TOLMINSKO1 

Položaj, 26. I. 43 

OKROŽNEMU KOMITEJU K P S za Tolminsko okrožje, 
tov. Medved 2 in S k a l a r 3 

1. Prejel poročilo tov. Skalarja z dne 18. I. 43 4 in pismo tov. 
Medveda z dne 21. I.5 

2. Tov. Medved vprašuje, zakaj m u nisem ničesar pisal, čeprav 
mi je on poslal že tret je poročilo. Prvič sem prvo njegovo poročilo 
prejel, preden sem odhajal na neko pot, tako da t a k r a t nisem mogel 
takoj odgovoriti. Drugič pa so bila vsa njegova poročila, kakor sem 
omenil v svojih pismih, pomanjkljiva. N a t o pa sem vam poslal 
dvoje pisem in sicer eno 20.,6 drugo pa 25. t. m. 7 Upam, da ste obe 
pismi s priloženo l i teraturo prejeli. Vsekakor j e popolnoma točno, 
k a r piše tov. Medved o direkt ivah in o samostojnem delu. Poudar jam 
samo to: Vaša poročila naj bodo popolnejša (poročilo tov. Skalarja 
je precej dobro). Upam, da ste prejeli Vestnik P K K P S za Pr imorsko 
st. 2. Poročajte po navodilih iz te številke Vestnika! Pričujoče pismo 
je sedaj že tretje, ki Vam ga pišem. V vseh teh pismih in p a v 
poslanem mater ia lu je direktiv in mater ia la dovolj. 

3. Iz nobenih vaših dosedanjih poročil ni jasno razvidno stanje 
parti je. Poročila naj bodo ena sama, t. j . poročila naj piše za vse 
okrožje sekretar okrožnega komiteja tov. Medved sam. Tako si 
lahko človek ustvari enoten pregled nad položajem. Glede parti je 
je t reba poročati tudi, kako j e s tvar organizacijsko izpeljana, t. j . 
koliko cehe in RK in kje j ih imate in koliko članov štejejo. 

4. Tov. Skalar vprašuje po pravi lniku ZDM, sedaj ZSM (Zveza 
slovenske mladine). Tega pravi lnika ni in ga biti ne more, ker je 
ZSM predvsem gibanje kakor OF, samo da je to gibanje mladine. 
V ZSM spada vsa slovenska mladina. Organizacijska oblika ZSM 
so odbori ZSM. J e d r o teh odborov tvorijo člani ZKM, ali pa [part]ijci 
Nujno je, da je za delo odbora ZSM v vasi odgovoren parti jec Več 
vaških odborov ZSM vodi rajonski odbor ZSM, več rajonskih pa 
pa okrožni odbor ZSM. V tem smislu je t reba gradit i ZSM in vključiti 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532 
2 Franc Savli. 
3 Ferdo Kravanja. 
4 Glej dok. š±. 69. 
5 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
6 Glej dok. št. 83. 
7 Glej dok. št. 98. 
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v njene odbore res vso mladino. Skušaj te organizirati okrožno konfe
renco ZSM. Ta konferenca bi lahko iz svoje srede izbrala svoj 
okrožni odbor (to zadnje ni nujno). Vsekakor pa n e . b i bilo slabo 
organizirati tako konferenco, k a m o r bi prišli najbolj aktivni mladinci 
in mladinke iz Vašega okrožja. Predpogoj za tako konferenco pa je 
seveda, da imamo vzpostavljenih že nekaj terenskih odborov ZSM. 

5. Nihče od vaju n e omenja ZKM (Zveze komunist ične mladine). 
O t e m kakor o ZSM smo v e n d a r podrobno govorili na našem po
svetovanju. 8 Da ponovim osnovno: v ZKM spada vsak mladinec ali 
mladinka, ki se šteje za komunista. ZKM je vzgojna organizacija in 
je torej za njeno članstvo dovolj, če se hoče vzgajati v d u h u m a r k 
sizma in leninizma. Ob takem vzgajanju j ih potem polagoma akt i-
viziramo. 

6. Delo ZKM ih ZSM je m e n d a jasno. Predvsem pa polagajte 
pažnjo n a njih vzgojo: sestanki s čitanjem l i te ra ture itd. 

7. Tov. S k a l a r toži, da nima pravi lnika NZ. 9 Ta pravi lnik 
smo poslali za vaše okrožje že pred štirinajstimi dnevi. Kje je? 

8. Glede zaplenitve imetja Ital i janom razpravl jajte n a kmečkih 
konferencah. Upam, da ste okrožnico 1 0 o t e m prejeli. 

9. Letake za rudar je napišite sami in n a m j ih pošljite v pre
gled!. 

11. Glede Benečije 1 1 stopite v zvezo z naš im IV. bat., ki ima 
nalog, da pošlje v Benečijo agitacijsko patrolo. Kontrol ira j te to. Tudi 
za Benečijo sami napišite letak in n a m ga pošljite v pregled. 

11. Kaj več v a m pišem, ko dobim od Vas točnejše poročilo. 
12. Vaše delo v g lavnem dobro napreduje, t reba je samo malo 

več pažnje polagati n a izgradnjo organizacije, t j . izgradnjo rajon
skih komitejev partije, OF, ZSM, ZKM in izgradnjo odborov ZDM, 
ZKM; ženskih itd. 

13. K a k o r izgleda po vaših poročilih, imate že 3 čete NZ. P o 
stavite batal jonski štab. Pošljite n a m predlog za imenovanja, da bo 
štab SO ta š tab imenoval. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Ahac1 2 

član P K K P S za Pr imorsko 
8 Misli na partijsko posvetovanje za Severno Primorsko v noči med 

22.-23. decembrom 1942. Glej Dokumenti, knj. 4., dok. št. 194, stran 236. 
» Glej Zbornik NOV, del VI., knj. 2., dok. št. 12, stran 30. 

» Glej dok. št. 13. 
1 1 Ferdo Kravanja je že leta 1942 imel stike z Beneško Slovenijo prek 

Antona Sturma-Janeza iz Livka pri Kobaridu. Sturm je bil primorski 
emigrant, ki je delal v Kamniku — bil je sekretar vojnorevolucionarnega 
komiteja in za tem politični komisar kamniškega bataljona — odkoder ga 
je IOOF februarja 1942 poslal na Primorsko. Dne 15. avgusta 1942 so ga 
Italijani zaprli. (Podatek dr. Iva Juvančiča in Življenjepisi v arhivu CK 
ZKS.) 

1 2 Dušan Pirjevec. 
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ŠT. 102 

DOPIS OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVJE DNE 26. JA
NUARJA 1943 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTI
ZANSKIH ČET, IZVRŠNEMU ODBORU OF, POVERJENŠTVU 
IOOF ZA NOTRANJSKO IN II. OPERATIVNI CONI ZA VOJAŠKO 

POMOČ1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
26. januar ja 1943 

Na položaju 

I. Glavnemu poveljstvu slovenskih part izanskih čet 
II. Izvršnemu odboru osvobodilne fronte slovenskega naroda 

III. Poverjeništvu izvršnega odbora O F za Notranjsko 
IV; K o m a n d a n t u II. operat ivne Zone 

V tukajšnjem okrožju od 17. decembra 1942. leta ni nobene 
part izanske edinice. Na prostoru od Ribnice do Bele kraj ine n i 
part izanov in je ves ta prostor prepuščen itali janskim oddelkom, 
kakor je popolnoma svoboden tudi za akcije belogardistov. Narodne 
zaščite nimajo orožja, samo zaščitni vod pr i okrožnem odboru ima 
nekaj pušk. 

Dosedaj n a š e okrožje ni zahtevalo vojaške pomoči, ker je poli
tična situacija bila čvrsto v rokah organizacije OF. Seveda je bila 
velika zasluga tudi part izanskih oddelkov, kater i so se nahajali na 
teritoriju okrožja, da je politična situacija bila v rokah Osvobodilne 
fronte. ' . 

Tudi sedaj je še politična situacija v naših rokah. Sicer so v 
zadnjem času Itali jani pustili mnogo i n t e m i r a n c e v iz svojih logorjev, 
a izmed teh i n t e m i r a n c e v je mnogo omahljivcev in tudi privržencev 
bele garde. Z ozirom, da je v Kočevje pred dvema mesecema prispel 
mali oddelek belogardistov in da se je tam začela organizacija bele 
garde, je verjetno, da se bo akcija bele garde razširila n a vse 
okrožje s pomočjo oseb, k a t e r e so se vrnile iz itali janske internacije. 

Od meseca novembra p . 1. so tudi Itali jani razporedili majhne 
posadke po vsem okrožju, ter s tem v zvezi s pričakovano akcijo 
belogardistov še poslabšali politično situacijo. Iz priloženega sezna
m a itali janskih posadk v našem okrožju 2 je razvidno, da gre akcija 
bele garde popolnoma sporazumno z akcijo itali janskih oblasti pr i 
razporedu itali janskih posadk. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
- Seznam je v arhivu CK ZKS. 
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Italijanske posadke so sedaj začele kopati in delati bunkerje 
ob obali Kolpe. Tako so napravljeni bunkerji na prehodih čez Kolpo: 
pri vasi Dolu, rajon Stari trg, pri vasi Laze, rajon Mozelj/pri vasi 
Žagi — rajon Banja Loka. Nimamo podatkov za kateri cilj so Ita
lijani napravili te bunkerje, ki ponoči niso zasedeni, temveč samo 
podnevi pride 30—50 vojakov, ki delajo te bunkerje in se potem 
vračajo v svoje posadke. 

Nujno je potrebno, da se v tukajšnje okrožje takoj napotita vsaj 
2 četi partizanov, dobro oboroženih. Ena bi ostala v rajonu Banja 
Loka v logor j u Ostružnica, kjer so barake že pripravljene in za 
mesec dni hrane, a druga četa v rajon Mozelj k okrožnemu odboru, 
kjer je tudi pripravljena baraka v gozdu in tudi hrane vsaj za en 
mesec. Ako bi čete takoj poslali v tukajšnje okrožje, bi se organi
zacija bele garde v kali zatrla ter bi čete tudi lahko napadle manjše 
italijanske oddelke, kateri brezskrbno hodijo po vaseh. S tem bi se 
politična situacija v našo korist popolnoma obdržala in vsaka akcija 
belogardistov bi bila onemogočena. 

Politična situacija je sedaj popolnoma še v naših rokah in okrož
ni Odbor OF podvzel vse mere, da to stanje tudi obdrži. Ali smatra
mo za dolžnost, da obvestimo merodajne faktorje o pravem stanju v 
našem okrožju. Naše okrožje meji s Hrvatsko, kjer je v toku parti
zanska ofenziva ter bi tudi iz vojaških gledišč bilo nujno potrebno, 
da so naše edinice tukaj radi vzdrževanja medsebojne zveze, ki jo 
sedaj vzdržuje samo politkomisar 3. bataljona notranjskega odreda 
tov. Mirko,3 za katerega smo javili s poročilom 28. decembra p. 1. in 
za katerega tudi danes poročamo s posebnim poročilom. 

Prosimo za nujno rešitev tega vprašanja. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Sekretar: 
Alojz J. Zalar 

žig: • 
Okr. odbor OF 
Kočevsko okrožje 

3 Mirko Kranjc; poročili verjetno nista ohranjeni. 
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1 
S T . 103 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ 
ANTONA NARTNIKA DNE 26. JANUARJA 1943 POKRAJINSKE
MU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V RAJONU 

MEDVODE1 

Dne 26. I. 1943 
Poročilo 

Kakor ste mi naročili v tem smislu delam in sem vse potrebno 
uredil z Jožetom 2 in Pavle tom 3 in sedaj se naha jam tukaj s Koscem 4 

in Cvetom. 5 Prišel bom skupaj tudi tudi z Radovanom 6 in kasneje 
tudi z Johan[om]. 7 Samo zdaj moram tukaj prej popravit i polom, 
ki sta ga napravi la Tratomir 8 in z njim tovariš Lenart . 9 Zelo je ža
lostno, ko m o r a m take stvari poročati, čas je hitrega dela, pa se 
človek mora ukvar jat i s takimi stvarmi. Najtežje je to, ko sta zme
šala ljudi, da zdaj n e vedo, komu naj pravzaprav zaupajo, tako sta 
zmešala nekaj terenskih delavcev in pa tudi nekaj terenskih odborov 
Sele zdaj dobivam jasnejšo sliko,.kaj je bil tukaj n a m e n Tratomira^ 
zato ker je hotel tukaj v tem koncu napravi t i isti nesporazum kakor 
s Skofjo Loko. Sreča je bila, da se mu tukaj ni stvar tako posrečila. 
Kakor vsa zadeva izgleda, je on imel n a m e n organizirati meščansko 
strujo, seveda brez sodelovanja delavcev. Imel je n a m e n člane m e 
ščanskih krogov postaviti na visoka mesta, seveda tako, da bi vsi 
ostali sloji bih njim pokorni in podložni. Tako da bi se nobena stvar 
ne mogla napravit i , če n e bi oni v to privolili. K a k o r sem do sedaj 
ugotovil, so vsi terenski delavci dobri, delajo le majhne napake, 
ka tere se pa dajo takoj popraviti . 

Vsa podrobnejša poročila Vam bodo poslali ostali teren[ski] de
lavci. K a k o r vam je že gotovo znano, je v kamniškem batal jonu 
padel tovariš Mati ja 1 6 in pa tudi Štefe 1 1 in z njimi še nekaj drugih 
in pa 20 novincev so ujeli. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Liubliani 
2 Jože Kavčič , 
3 Pavle Kavčič-Miha. 
4 Janez Kalan. 
5 Cveto Novak. 
8 Avgust Barle-Ambrož, padel 27. januarja 1944 v Cerknem ob na

padu na partijsko šolo. 
7 Ivan Bertoncelj. 
8 Adolf Sluga. 
* Jože Sluga. 

1 0 Matija Blejec, glej dok. št. 64, op. 11. 
1 1 Anton Štefe-Kostja politični komisar kamniško-kokrškega odreda 

£ P. !? e l 5? f5**-18™ 1 9 - Januarja 1943. Tudi novince so ujeli v spopadu na 
Kaliscu. Glej M. Stiplovšek, Slandrova brigada, stran 30. 
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Tukaj se zelo bojimo, da se tudi vam ne bi kaj zgodilo. Jaz 
pozvedujem tukaj za prostor, kakor izgleda se bo dobil, tako da bi se 
lahko vi prestavili in nadaljevali s svojim delom. Tukaj se opaža, 
da so Nemci začeli z razni[mi] provokatorji, kateri se-delajo za par
tizane in vpijejo živela Jugoslavija, obenem pa ljudem grozijo z 
revolverji, češ če se ne bodo njim pokoravali, jih bodo postrelili; na-
ženejo jih in z orožjem v rokah prisilijo, da jih morajo voziti naokoli 
po vaseh. 

Tukaj na tej strani se nameravam zadržati še kakih 14 dni, tako 
da vso zadevo uredim, potem imam namen čez Savo, da bom tudi 
tam pregledal teren. Do tega časa bom poskusil dobiti zveze, zato 
vas prosim, če mi mogoče imate kaj sporočiti, da mi do tega časa 
sporočite. 

Čemivc1 2 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Kakor sem naknadno zvedel, je morala za odhod v partizane 
zelo dobra, zato ker oni, ki so se odzvali nemški mobilizaciji, vsi 
pišejo domov, da jim je zelo žal, da so odšli. Priporočajo vsem 
ostalim, da naj nikar ne hodijo in da naj gredo raje v partizane. 
Tako, da če je ravno nemški teror zopet povečan, so izgledi zelo 
dobri za našo mobilizacijo. Nam se ponujajo že zopet novi in zahte
vajo, da jih pridemo iskat. Samo ga nam lomi Škofjeloška četa, ko 
ni na svojih mestih. Hodijo po dolini kot izgubljene ovce brez 
vsake komande. Zato sem jih že nahrulil, ne vem, če bo to kaj po
magalo. Sliši se, da nameravajo čez mejo. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Čemivc 

12 Anton Nartnik, padel 20. julija 1944 pri Metnaju pri Stični, ko se 
je vračal iz partijske šole. 
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ŠT. 104 . . . . . . 

ZAPISNIK SEJE OKROŽNEGA ODBORA OF ZA VIPAVSKO DI«fE 
25. IN 26. JANUARJA 1943, POSLAN 30. JANUARJA 1943 POKRA

JINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO1 

Odposlano pod št. 1 .. 
30/I.-43 

Poročilo s konference Vipavskega okrožja 
Pokra j inskemu odboru Pr imorske 

tov. Primožu^ 

Konferenca, ki je bila že ponovno odgođena, se je ipak izvršila 
v dnehi 25. in 26. t. m. Zal se je kmalu po otvoritvi razširila vest, da 
je v bližnjem kraju kvestura, tako da se je bilo t reba umakni t i v 
zaklonišče. Tov. Filozof3 se je poslovil po svojem poročilu, tov. Strič-
ko 4 pa ni mogel priti, ker ga stalno zasledujejo. Tov. Filozof je predal 
zastopstvo tov. Vipavcu.5 Tako so zborovali dalje le tri je terenski 
organizatorji. 

Dnevni- red je bil naslednji: 
I) Referiranje o dosedanjem delu 

II) Poenotenje bodočega dela 
III) Formiranje okrožnega odbora 
IV) Načr t bodočega dela 
V) Razno . 

Ad I. ' • ^ 
1) Tov. Zdravko 6 poroča o svojem dosedanjem delu. Organiziral 

je 11 krajevnih o[dborov] OF in 1 rajonski ofdbor] OF. Še v enem 
kraju odbor ni sestavljen. Odbori so sestavljeni iz moških in žensk. 
Preskrbovanje vrši intendant . Odborniki delajo skupno, n e pa strogo 
ločeno po resorjih. Uveden je naroden davek po predlogu minimuma 
10, maks imum 30 L[it]. Vsakega se je vprašalo, koliko je voljan 
dati. Vsi so se obvezali dajati več. Za vse ostale pr ipadnike OF pa 
se pobira članarina najmanj 1 L mes[ečno]. Posojila se je najemalo 
na serijske številke in obveznice OF, denar pa oddajalo POP, 7 ko
likor se ni oddajal za nakupovanje. Zbiranje čevljev in obleke se ni 
posebno obneslo, ker ljudje nimajo. Skladiščenje h r a n e v večje za
loge se ni obneslo, zato se vrši to po hišah. Največ tako, da vsak 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Aleš Bebler. 

' 3 Franc Lavrenčič-Grenki, Filozof. 
4 Dore Kartelj-Jurko iz Storij pri Vipavi (podatek Srečka Cebrona). 
5 Stefan Nabergoj -Vipavec, Zivko, Janez. 
6 Srečko Cebron-Janez, Zdravko. 
7 Pokrajinskemu odboru Primorske. 
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skrije svoje: N a b r a n o orožje in municija je-bila oddana partfizanski] 
vojski. NZ je v teku organiziranja. V nekater ih kraj ih se drži straža. 
Preko delovnega področja je potegnjena kur irska Unija za zvezo P O 
po okrožju. 

2) Tov. Ivo Bdrot in 8 je organiziral 15 kfrajevnih] ofdborov] O F 
in 1 rajonski odbor, dočim je drugi samo še za sestaviti. V enem 
kra ju kfrajevni] ofdbor] OF še h i postavljen. V vsakem odboru je 
vsaj po 1 ženska. Politično organizacijo vođi tajnik, preskrbovahje 
pa ekonom. Pet i član odbora je obveščevalec. Organizirajo se ženski 
pododbori. Uveden je narodni davek po predlogu 2 0/o od čistega do
hodka. Za ostalo pa se pobirajo prostovoljni prispevki. D e n a r se je 
oddajal PO. NZ je v razvoju. E n a četai se je oborožila in hodila vsak 
večer h a akcije. P r i rekrutaci j i pa se je kompromit i ra la pred oblast
mi in je odšla v part[izansko] vojsko. Člani in članice so zapriseženi, 
niso pa 'porazdel jeni po skupinah. 

3) Tov. Filozof je nadal jeval po tov. Saši 9 in Tigru 1 0 započeto 
organizfacijska] delo, pri čemer je po sestanku s tov'. Pr imožem in 
Lojzetom 1 1 preformiral odbore iz tr ičlanskih na: petčlanske. Do sedaj 
je organiziranih 18 kfrajevnih] ofdborov] OF, 9 p a j ih je še v stanju 
organiziranja. Odbori so samo moški — za ženske pa šfe snujejo po
sebni pododbori, s funkcijami: organizatorke, referentke za šivanje 
in pranje, ref. za saniteto, ref. za prehrano. Doslej so organizirani 
3 rajonski ofdbori] OF, 1 pa je še popolnoma neorganiziran, ker je 
zanj zelo težko dobiti stik. Do zadnjega časa je ostalo pr i prosto
voljnih prispevkih. Najeto je bilo 1 posojilo nepravilno, k a r bo t r e b a 
sedaj popraviti . Sedaj pa se najemajo posojila n a pravi len način. Z a 
narodni davek ni, bilo razumevanja. Denar se je porabljal ves za 
nabave čevljev, obleke, nahrbtnikov, perila i n - d r u g i h potrebščin. 
Gradnja bunker jev za vskladiščenje se ni obnesla, ker so dva od
krili.. Sedaj se vrši vskladiščenje po hišah in v manjših količinah. 
Nabranega je bilo precej orožja .in municije. Vse se je oddalo parfti-
zanski] vojski. NZ se snuje zelo počasi. Straža se vrši le v enem 
kraju, kjer je tov. politkomisar NZ zaprisegel. 

4) Tov. Vipavec je pričel z delom spomladi s sestanki mladinskih 
krožkov fantov in deklet. Badi t a k r a t n e g a terorja, je ostalo le pr i 
teoriji. Posebno vlogo je prevzel dekliški krožek za službo zveze, 
obveščanja in poročanja. V jeseni je pričel pomagat i tov. Filozofu 
pr i organiziranju, v . z a d n j e m mesecu pa je radi bolezni tov. Filo
zofa vodil urejanje rajonov. Za S Z O P 1 2 obstaja že 10 krožkov s 4—8 
članicami. P r e k o delovnega področja so potegnjene 3 podojžne linije 

8 Ivo Kosovel. ( 
9 Jože Lemut, padel je 17. avgusta 1942 pri Kromberku na Goriškem. 

Glej Dokumenti knji. 3, dok. št. 49, op. 10 in France Skerl, Ustanovitev 
Gregorčičevega bataljona. Borec 1972, št. 10, zlasti opomba 17. 

1 0 Ivan Mohorčič. 
1 1 Tomo Brejc. 
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in 1 poprečna, ki vzdržujejo zvezo iz smeri Gorica—Postojna in Trs t 
—Ljubl jana. Doslej je imel tudi tehniko 1 3 in je natisnil 2 Poroče
valca po 200 izvodov in j ih razdelil. Radi kvara n a stroju je moral 
z delom prenehat i , sedaj bo pa to delo prevzel tov. Jovo. 1 4 Prevzel 
je tudi akcijo za nabavo kolektivnih radiosprejemnikov. Doslej je 
nabavl jen 1 na tekočo elfektriko], 1 na bateri je je pa v izdelavi. 

5) Tov. Stričko je prevzel delo v 4. rajonu in je organiziral po
sebno tajno službo v tem centra lnem kraju. Njegovo deset in več
letno delovanje ga je pred oblastmi toliko kompromitiralo', da sedaj 
le težko, deluje v omejenem krogu. Zaradi tega se tudi n i mogel 
udeležiti konference. < 

6) Vsi tov. so na sestankih in mitingih stalno tolmačili stališče 
OF in narodne preporoditve. S tem so razvili O F v vsenarodno osvo
bodilno gibanje, ki ne dopušča delovanja beli gardi ali Mihailoviču 
in je že skoraj iztrebilo najbolj nevarne izdajalce. Na splošno ljud
stvo ni pripravl jeno na žrtve, vendar gre razvoj v našo smer, posebno 
radi zunanjepolit ičnega'stanja, ki so ga tov. vedno temeljito izrabili 
za propagando naše borbe posebno proti »čakanju«, ki nas je leta 
1918 pripeljalo do 24-letnega suženjstva. Posebno tolmačenje je bilo 
potrebno glede »Junaka Draže«, k a r je bilo pa omejeno le na krog 
poslušalcev londonskega radia. V dosedanjem delu je bil vzgojen 
kader aktivistov in pomočnikov, ki prav lepo deluje in že nastopa 
v samostojnih nalogah, tako da ni toliko občuteno pomanjkanje de
lovnih moči, čeprav smo prestal i poleti najhujši teror. 

Ad II. 
1) Poleg dosedanjih meja okrožja, smo vključili, v naš delokrog 

še nekaj vrhovških vasi do reke Raše (Pulane, Grižane) in Štanjel s 
Kobdilom, Kobjeglavo in Hruševico, ker spadajo skupaj tako po 
željah kakor po organizacijskih stikih. P o tem pregledu okrožne meje 
smo razdelili okrožje v 9 rajonov z zaporednimi številkami od Šent
vida prot i Gorici in nato proti Štanjelu. Vsak rajon ima svoj delovni 
odbor 5 članov in se [delegira], kolikor se izkaže potreba, pritegnit i 
v odbor vplivne ali petične osebe. Vsak član rajon, odbora je šef od
bornikov krajevnih odborov istega resorja. Skupno nastopajo le ka
d a r je t reba nastopiti kot oblast. Za imena funkcij je nastala precej 
dolga debata, končno je p a stopilo v veljavo tole : tajnik, vojaški 
referent, blagajnik, ekonom in obveščevalec. 

2) Pregled organizacije okrožja je pokazal, da je t r e n u t n o orga
niziranih 38 K O O F in 5 ROOF. V stanju formiranja je 7 K O O F in 2 
ROOF, s stiki je 6 K O O F in 2 ROOF. Še 7 krajev je brez stikov, torej 
še neorganiziranih. 1 5 Zaradi uvedbe šifer je določena naslednja raz
vrstitev krajev v rajone in kraje. Vsak KOOF ima 2 številki. P r v a je 

1 2 Služba zveze, obveščanja in poročanja. 
1 3 Tehnika pri Bencinovih v Gočah. 
14 Jakob Krašovec iz Trbovelj. 
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številka rajona druga pa številka kra ja v rajonu. Kraj i v ra jonu se 
pa zaznamujejo zaradi lahke pomnje tako, da je št. I v središču, to 
je v sedežu podestata, 1 6 na to pa se obrnejo v smer imenovali j a r a 
jonov, torej od rajonov 1 do 6 prot i Gorici od 7 do 9 pa od Gorice. 
Kra je nato določamo od desne proti levi, kakor sledi iz pregleda. 

Šentviški ali 1. rajon 
11 Šentvid, Orehovica, Podgrič 
12 P o d r a g a 
13 Bogu, Pristava, Poljane, Dolenje, Mahniči 
14 Razgori, Tomaži, Sela 
15 Grižane 
16 Vrabce, P u l a n e 

.17 Lozice 

Vipavski ali 2. rajon 
21 Vipava, Gradišče 
22 Vrhpolje, Deple, Zemon 
23 Slap 
24 Lože, Manče 
25 Goče 
26 Erzelj 

Colski ali 3. rajon 
31 Col 
32 Sanaber 
33 Višnje -
34 Podkra j 

Ajdovski ali 4. rajon 
41 Ajdovščina, Šturje, Žapuže 
42 Dol, Otlica ' 
43 Lukavec, Slokarji, Fužine, Gorenje 
44 Planina (vse vasi) 
45 Budan je, Dolga poljana 

Svetokriški ali 5. rajon 
51 Sv. Križ, Cesta 
52 Štomaz, Bratini, Čmigoji, Bajči, Ruštji 
53 Skril je 
54 Dobravlje 
55 Male Zabije 
56 Velike Zabije 
57 Plače, N a hr ibu 

1 5 Podatki so deloma netočni. Glej podroben prikaz odborov ha koncu 
točke II. 2. 

1 6 Občine. 
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i 
Črniški ali 6. rajon 
61 Crnice 
62 Ravne,. 
63 Osek, Vitpvlje [Vžiče] V 
64 Batuje 
65 Selo 
66 Gojače, Malovše 
67 Vrtovin 
68 Potoče, K a m n j e 

Dornberški ali 7. rajon 
71 Dornberk ~ 
72 Brdo 
73 Tabor 
74 Saksid 
75 Rojči ^ 

Rihemberški ali 8. rajon 
81 Rihemberk, Cvetrož, Birsi, Britof, Vas, Mesajrji, Vidmaršče, 

Hmeljaki, Škrbči 
82 Pedrovo, Tabor, Cerb 
83 Braniča, Lisjaki, Qipnje 
84 Zavino 
85 Šmarje, Hrastje, Potok 
86 Vrtovče, Lisjaki 
87 Brje, Martini, Kodrovi, Besednjaki, Pečenkovi, Zulji, Mihelji, 

Sv. Mart in 
88 Mravljevi, Zajči /, 
89 Preser je 
90 Vrh, Sv. K a t a r i n a 

Štanjelski ali 9. rajon 
91 Kobdilj, Štanjel, Podlasi , 
92 Kobjeglava, Lukovec, [Tupelče] 
93 Hruševica 
94 Štjak, Selo, Ravnje, Raša, Dolenje, Krtinovica 
95 Čehovini, Koboli, Kovači, Trebižani 
96 Gabrje 

Pregled organizacije za rajone: formirani ROOF 1, 2, 4, 6, 8, 9, 
v stanju formiranja 5, neformirani 3, 7. 

KOOF: formirani : 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23, .24, 25, 26, 41, 43, 
44, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 81, 83, 85, 86, 
89, 91, 93, 95. 

V stanju formiranja ali preformiranja: 14, 45, 56, 64, 82, 84, 96. 
S stiki: 31, 32, 33, 42, 94. 
Z navezovanjem stikov: 13, 15, 34, 72, 73, 74, 75. 
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3) Ugotavlja se, da je t reba čimprej organizirati še preostale 
kraje in rajone. •' ' 

"Ad III. 
Navzoči tov" so se takdj zedinili, da prevzame tajniško mesto 

tov. Zdravko, vojaški referat tov. Vipavec in obveščevalno službo 
tov. Ivo Borotin. Blagajna je najbolj p r imerna za tov. Štričkota, eko
nom pa" preostane tov. Filozof.' '• 

Izraža se želja po medsebojnem pomaganju. Delali bomo kakor 
doslej največ 'vsak v svojem kraju, pač pa bo odgovornost in kom
petentnost pr ipadala resorom. 

Ad IV. Polit ična in organizacijska vprašanja 

1) Ženska, organizacija in organiziranje žensk. Ženske so bile 
uvedene v delo že od vsega početka. Uveljavile so se najbolj v p r e 
h r a n i in šivanju.in pranju. Posebno sposobna dekleta so pritegnili v 
kurirsko službo, pa tudi kot blagajničarke in ekonome. Vendar moški 
nič radi ne vidijo žensk ob sebi. ISJa mesta se j ih ppstavlja šele, ko 

. moških zmanjka ali ko je organizacija popolna. V odbor je t reba pr i
tegniti vsaj po 1 žensko, ostale pa naj se urijo v pododborih. Posebno 
p r i m e r n o je mesto obveščevalke. 

2) Mladinske organizacije za sedaj ni mogoče izvesti, ker pr i
haja v poštev le ženska mladina, ki i tak najde dovolj dela po de
kliških krožkih NZ posebno v SZOP-u in sanitetnih krožkih. P r a v 
tako za šivanje, pranje in druga pomožna dela. 

3) Bela garda je v našem okrožju omejena na dva pojava, v 3. 
in 7. rajonu. Drugače je OF absoluten in vsenaroden izraz narodne 
osvoboditve. Obveščevalna služba bo prevzela potrebne korake, da 
se e leminirata tudi ta dva pojava. Obstaja še en pojav, ko neka 
sorodnica Kral ja 1 7 nosi proti OF novice in celo letake, k a r je pa 
omejeno že precej časa samo na hišni krog. Nahaja se pod stalnim 
nadzorstvom in bodo podvzeti potrebni koraki, če bi bilo treba. 

Vojaška vprašanja in NZ 

Z organizacijo vojaških referentov po vseh kraj ih je nastala 
možnost, da se part[izanska] vojska in posamezne patrole javljajo na 
določenih službenih mestih. Ako ni javka baš v hiši voj. iref. je pa 
vsaj v bližini. Partfižanske] patrole naj se odslej mudijo po vaseh 
samo po službeni potrebi in kolikor služba zahteva. 

Zbiranje orožja in municije se vrši odslej v korist- nar[odne] 
z[aščite], ki naj se še sama oborožuje z bencinkami. 

17 Misli na dr. Janka Kralja, nekdanjega krščanskega socialista na 
Goriškem, ki je kasneje prešel na pozicije dr. Marka Natlačena. Umrl je 
leta 1944 v Rimu. 
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Organizacijo NZ je treba vršiti v pospešenem tempu s politko-
misarji in komandanti bataljonov. Razdeliti jo je treba v 5 oddelkov: 
1. borbeni, [2.] pionirski, [3.] služba obveščanja zveze in poročanja 
— SZOP (organizacijo varnostne službe je praktično izvajati kot 
vaje, ker je dejansko ščitenje vasi še nemogoče), 4. sanitejska sku
pina, 5. pomožna. Narodno zaščito je treba zaprisegati in združevati 
v vode, čete in bataljone. 

SZOP prevzamejo dekliški krožki in sicer tako, da se za službe 
zveze uporablja samo ?aupne in iznajdljive članice, za poročanje 
resne in zanesljive, za obveščanje pa le najbolj zaupne. 

Vsak KOOF ima svojo postajo SZOP. Načelnica te postaje zbira 
vesti in poročila ter jih prenaša na rajonske postaje, odkoder pridejo 
v okrožne centre. Rajonske kurirke imajo značko 0 za številko kraja 
iz katerega so. Načelnica postaje ima št. 1, vse ostale članice pa št. 2. 
Nadalje je uporabljati št. 3 za borce NZ, za pionirje NZ 4, 5 za sani-
tejke, 6 za pomožne NZ, 7 za komandirja; 8 za politkomisarja, 9 za 
stražarja. Ženski krožki za saniteto bodo imeli poduk v obvezovanju 
ranjencev, negi bolnikov in poznavanju najvažnejših zdravil. Članice 
SZOP pa poduk o.šifriranju po za njih določenem sistemu, signali
zacijo in poznavanje telefona in brzojava. 

Rekrutacija se je ustavila, ker ni bilo na razpolago dovolj po
trebnih potrdil s štampiljkami. Medtem pa. so nas Lahi prehiteli. 

Bunkerji naj se gradijo le v omejenem številu po hišah kot skri
vališča, ker se bodo sicer odkrivali, kakor se to dogaja na prostem. 

Treba je sestaviti seznam izdajalcev in nevarnih elementov ka
kor tudi seznam tistih Lahov, ki počenjajo grozodejstva med našim 
narodom. 

Treba je še povečati širjenje frontnih poročil med vojaki po
sebno sedaj, ko bo slednjič urejena okrožna tehnika. 

Pokrajinskemu odboru se stavljajo tile predlogi: 
a) Vojaška komanda naj bi upoštevala naše predloge pri akcijah, 

posebno v tem, da bi nekatere kraje, ki vojaško niso pomembni, 
držala v zatišju, ker jih rabi terenska organizacija za svoje centre; 

b) vojaška komanda naj bi sodelovala pri oborožitvi NZ po
sebno z bombami in pištolami; 

c) vojaška komanda naj nam da spisek vojaških potreb, ki bi 
jih mi nabavili, obenem pa naj nam naznači, kje se rabijo, da bo 
odpadlo prenašanje po terenu. 

3)18 Finančna vprašanja 

a) Uvede naj se narodni davek po prostovoljni obvezi. 
b) Prispevki naj se nabirajo kakor doslej. 
c) Posebno pažnjo je treba obrniti na nabiranje posojila. 
KOOF naj odda denar ROOF do vsakega prvega v mesecu, 

ROOF pa naj denar uporablja za nabavke. Preostanek naj do petega 
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v mesecu odda OOOF. P O P se poziva, da se izjavi, dali je vse to 
postopanje v skladu z njegovimi željami. 

4) Ekonomske zadeve 

a) Zbiranje in vskladiščanje živil naj se vrši še tako kot doslej. 
Kra jevni ekonom naj ima pregled preko stanja zalog po hišah, r a 
jonski pa preko stanja po vaseh. 

b) Direktna p r e h r a n a vojaških edinic naj se vrši se tako kot 
doslej. ,. 

c) Uvesti je t reba ljudsko samopomoč za vse tiste, ki se zaradi 
narodnoosvobodilnega dela n e morejo preživljati bodisi, da so vzdr
ževalci v partizanih, zaporu ali iz kakršnegakol i drugega razloga. 

č) Preskrbovanje z obleko naj se vrši še nadal je t a k o kot doslej. 
Pač pa je t reba sestaviti seznam vseh trgovcev in obrtnikov te stro
ke ki j ih je t reba mobilizirati.. Mobiliziranim je t reba delo enako
merno porazdelit i po krajih. Vse terensko preskrbovanje gre v roke 
batal jonskim intendantom. 

d) Sestaviti je t reba seznam tujcev in njihove imovine, ki bo 
zaplenjena v korist OF. 

5) Obveščanje 

Izbrati je t reba skupino likvidatorjev, j ih opremiti z mnogimi 

oblekami in [uniformami]. 

Ad V. . . . . . . 
a) V evidenci je t reba držat i t iste radio sprejemnike, ki naj se 

čimprej zaplenijo, da se preskrbi naše K[rajevne] 0[dbore] z radio 
sprejemniki. 

b) Na 2. okrožnico P O 1 9 se ugotavlja: da se j e v n jenem d u h u 
delalo vseskozi. Na točko za rekrutaci jo v part izansko vojsko pr ipo
minjamo, da je zmanjkalo potrdi l s štampil jkami, ki so j ih rekrut i 
zahtevali, da preprečijo represali je pr i domačih. Združevanje N Z v 
čete in batal jone bo šlo precej počasi, ker NZ najlažje organizirajo 
politkomisarji in k o m a n d a n t i bataljonov, šele n a t o se lahko vrši 
združevanje. 

Tedensko, obveščan je se bo vršilo p r e k o tajnika, kolikor bo n e 
popolno, bo izpopolnjeno z zapisniki sej, ki so določene 14 dnevno. 
Itali janske vojake se preko letakov stalno obvešča, samo letaki pr i
dejo zastareli. Poskrbelo se bo, ko bo sedaj t ehnika pridobila stroje, 
da se to izpopolni. 

c) Na prvo okrožnico P O P 2 0 je bil storjen sklep, d a se v nedeljo 
vrše posvetovanja po vseh rajonih. Posebno naj se delegati izjasnijo, 
ali vsaj razmislijo: 1) Ali naj se tista posestva, k i so priš la v roke 

1 8 Napaka v izvirniku. 
1 9 Glej dok. št. 12. 
1 0 Glej dok. št. 13. 
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tujcem na nasilen način vrnejo lastnikom, ali pa' naj.se obdrže pod 
zadružnim vodstvom. 2) Ali .naj se vsa ostala imovina tujcev poraz
deli posebno med potrebne, ali naj se stavi pod zadružno vodstvo. 

č) POP se stavi predlog, da se nam da zveza z Ofkrožnim] OFd-
borom] v Trstu in Gorici v svrho nabavljanja. Z ostalimi.sosednjimi 
okrožji .pa zaradi ureditve zvez, pomoči pri organiziranju in infor
macijske službe. 

d) Vprašuje se POP, če ve, kam gre živina, ki jo pri nas naku
pujejo kontrabanti in gre proti Planini, čez staro mejo, češ da ere 
v naše roke. . - . • . . • . 

e) Najnunejši ukrepi ob propadu fašizma: OO se čim hitreje 
sestane na sejo in ostane skupaj v bližini centra, odkoder vodi vse 
prevzemne posle. NZ takoj razoroži oborožence in se sama oboroži 
Razorozene Lahe je treba internirati. Posebna pažnja je posvečena iz
dajalcem in vsem tistim, ki so škodili narodnoosvobodilni borbi 
Treba jih je takoj napraviti neškodljive. 

f) POP naj da izdelati štampUjko za OO. 
g) Nadaljnje seje Vfipavskega] ©[krožnega] Ofdbora] se bodo 

vršile 14 dnevno, prihodnja 12. februarja na istem mestu zvečer 
h) Preko POP se stavlja predlog, da bi RSJ uvedla oddajo v 

slovenščini m to po možnosti takoj ,po tretji oddaji ob 15.25 na isti 
valovni dolžini. Obenem naj uvede uradne objave s počasnim dikti
ranjem 120 zlogov na min tako, da lahko beleži tudi'manj izvežban 
stenograf m se tako lahko direktno preko okrožnih tehnik razširja 

i) POP se stavlja predlog, da se uvede naslednji ključ za med
sebojno šifriranje. In sicer za službo med OO in POP ter med okrož
nimi funkcionarji in ostalimi okrožji. 

Pri praktični uporabi tega ključa, se vzame .najprej vodoravno 
vrsto, potem navpično, Vsako okence ima torej dve številki. 

. Ključ besed je v temle vrstnem redu: 
I) pridi, sestanek, preložen, ponedeljek, torek, sreda, četrtek 

petek, sobota, nedelja ' 
II) zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer, ponoči 
16) varno, nevarno, nemogoče, čakam, gre 
21) preiskava, zaseda, blokada, aretiran, zaprt, ujet, ušel, zdrav 

ranjen, padel ' 
31) sovražnik. 

21 ' ' 

Tajnik Zdravko 
Vojaški referent Živko22 

Blagajnik Jurko 
Ekonom Grenki 
Obveščevalec Ivo Borotin 

Zaradi nepomembnosti izpuščamo shemo ključa za šifre 
Zapisnik je pisal Stefan Nabergoj-2ivko (podatek Srečka Cebrona). 
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ST. 105 ' ; . . . . 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KP J IVA RIBARJA DNE 27. 
JANUARJA 1943 EDVARDU KARDELJU OBi PRIHODU V SLO

VENIJO1 

: l- ' Poljane, 27. I. 1943 

Dragi Bevc! 2 . . > • : • • 

Znam, da ćeš se iznenaditi [kada] vidiš da ti se javljam- — iz 
tvoje Slovenije. [Jedna] musl imanska poslovica kaže: »Kad neće 
[Muhamed bregu], ide breg Muhamedu.« Tako, pošto mi nismo imali 
vesti od vas, pošto vas, [nije bilo] ni n a jednoj našoj velikoj manife
staciji: AVNOJ, omladinski kongres, AFŽ idr., pošto-mi više nismo 
imali tačne predstave o stanju kod v a s — S t a r i 3 je odlučio da se ja 
vrat im k vama na »opširniji razgovor«. Sa m n o m . j e i drug Rato, 
da pomogne konsolidaciji r a d a medju omladinom kod vas i prenese 
nove- stvari koje smo postavili u vezi s Kongresom. 

U Suhoru sreli smo se s Janezom, 5 a u P o d t u m u s Angelom. 6 

Bili smo već i do Ajdovca kod vaših brigada. Naša je prva n a m e r a 
bila, da skroz guramo do vas (iako smo se zapanjili, kako je to 
daleko!). Ali su nas dogadjaji prinudili, da sada. promenimo naš p lan: 

1) Mi svi 'dol je 7 nismo imali p t a v e [pfetstave o "stanju] :a naro
čito teškim vezama kod vas, tako [da je] Star i mislio, da ćeiiip Rato 
i ja zajedno [bar] za 5—6 nedelja svršiti poslove sa vama. [Sada] 
vidimo, da je to nemoguće, i da će [trebati] mnogo više vremena. 

2) Ofanziva na Bosansko-hrvatski oslobodjeni [teritorij] (a^koju 
smo već dolje očekivali, i imali [podataka] o njoj) očevidno će n a 
izvjesno vreme' potpuno prekinut i veze t ih krajeva sa Vš-om. Na 
hrv. granici ostaje 5 brigada (2 hrv.' i 3 v a š e ) . . . . 8 aktivnost danas 
t reba da odluči interes zajedničke borbe protiv ofanzive, a koje . . .9 

bez veza s v a m a i Vrhovnim. Pored toga hoću da iskoristim Valdeso-
vog 1 0 »goluba« 1 1 d a . s e javim Starom — a kad dodjem, v a m a dugo 
verovatno t o neću moći. ^ u i 

Sve ovo navelo nas je, da malo odložimo dolazak Tebi. Kocbek 
i Rus vam se vraćaju, 1 2 Angelo, Rato i ja ćemo s vašim br igadama 

i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Ob
javljen je v Zborniku NOV, del II, knj. 7, dok. št. 168, stran 500. 

2 Edvard Kardelj. 
3 Josip Broz-Tito. 
4 R&to Dugonjić. 
5 Boris Kraigher. 
6 Ivan Maček. , . , 

• 7 Misli vrhovni štab NOV in POJ in Centralni komite KPJ. 
8 Ena beseda nečitljiva. 
9 I s t o . : • • . - . 

1 0 Josip Kopinić. 
" Radijska oddajna postaja CK KPJ v Zagrebu. 
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do Suhora [do staba II.] hrv. zone, ostaćemo tamo par dana, da ure
dimo zadatke svih tih brigada tamo, veze itd. Zatim ćemo zajedno k 
vama (posto je 'skoro [sigurno], da sad.ni Angelo neće moći dalje) 
Rato ce iskoristiti da održi savjetovanje SKOJa za Dolenjsku — O 
svemu ce ti sam opširno ispričati. 

[ J 0 u Š t a U e m 0 t a m P 0 S 1 < > v e n «i . naporno je ali mi nije žao jer 
sam dobio shku terena, prilika i vaših kadrova. Tako će i naši raz
govori biti plodniji - a imamo mnogo da pričamo (čitao sam kod 
Angela tvoja pisma1* Starom i ne slažem se baš u svemu — dakle 
naostn se za,diskusiju). ' ' 

Janezu sam usmeno objasnio neke stvari, u vezi s moiim dola-

Do skorog vidjenja,.mnogo drug. pozdrava. 
Lola16 

S T . ice 

f ? 5 2 S S f O K R O Z N E G A KOMITEJA KPS KOČEVJE DNE ?7 
JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O STANJU 

PARTIJSKE IN FRONTNE ORGANIZACIJE V OKROŽJU^ 

•Okrožni komite KPS • 
Z a K 0 e e V J e Na položaju, dne, 27. jan. 1943 

Centralnemu komiteju KPS 

Poročilo: n a P o l o ž a J « 

Dne 24. I. smo prejeli dopis od 19. I. 1943, dne 27. I. pa smo nre-
jeh dopis od 13. I-1943.« Torej en dopis smo dobili po 5 d n l l Z 
Sfatovala ^ ^ p 0 Š i l j a n j a p o š t e b o t r e b a u r e d i t i . da bo hitreje 

V dopisu od 13. I. t. 1. se sprašuje, kaj je s tov. Gregorjem » On 
3 6 P r i S p e l V n a š e o k r o ž J e dne 25. XII. 1942 in je tudi z a L f a n o po-

£ V s S z s n t r 3
f o r ^ . m o r a l a vmiti-(Glej E- K o c b e k

m ? o e i £ 3 u
2

b
a : 

13 Glej dok. št. 46. in 62. 
14 Arsa Jovanović. 
15 Ivo Ribar-Lola. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani 
l Dopisa verjetno nista ohranjena 
3 Jože Kopitar. 
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ročilo o stanju partije poslal dne 8. I. 1943,4 ker istega poročila prej 
ni bilo mogoče poslati. Prepis poročila z dne 8. I. t. 1. naknadno po
šiljamo, ako tega poročila'niste sprejeli, ker takrat še ni bila 10. 
karavla postavljena in je šla vsa pošta preko tov. Cvara. Sumi se, 
da so pri Cvaru pošto od OK OF in OK KPS odpirali. To še ni po
trjeno, ampak se še raziskuje. 

Delo naše partije v kočevskem okrožju je še vedno težko, ker 
nimamo partijskih kadrov, te bo treba šele postaviti. Vse partijsko 
delo leži na nekaj partijcih, zato ni mogoče takoj pokazati kakšnih 
večjih uspehov. Smo pa prepričani, da bomo utrdili in razširili našo 
partijo tudi v našem okrožju. Dne 20. I. 1943 smo šele dobili zvezo z 
tov. Poldetom,5 ki se nahaja na Pugledu. Do njega je šla patrulja s 
konji, ker drugače se ne more do njega, ker je zelo velik sneg. 
Kakor [hitro] pa bo boljši pot, bo šel tov. Gregor do njega. Sedaj je 
poslal po patrulji sporočilo, da zaenkrat ne more vzpostaviti zveze z 
rudarji, ker je to zelo otežkočeno. Delavci, kateri delajo v rudniku so 
popolnoma izolirani od ostalih ljudi, hrano in stanovanje imajo vse 
od rudnika, tako da se od rudnika ne smejo prav nič oddaljevati. 
Partijska organizacija se še ni povečala, ostala, je pri istem številu 
članstva t. j . 5 članov in 17 kandidatov. Skojevcev pa imamo sedaj 
deset. Kandidati so večinoma v Poljanski dolini, do katerih pa sedaj 
ni mogoče priti,, ker smo dobili od raj[onskega] odbora Stari trg spo
ročilo, da ne smemo preje priti v Poljansko dolino, dokler nas ne 
obvestijo, kdaj lahko pridemo tja, kadar bo bolj ugodno. 

Delovanje OF v kočevskem okrožju tudi ni posebno zadovoljivo. 
Od sedmih rajonskih odborov sta dva popolnoma pasivna in to: 
Stari log in Kočevska Reka. Rajonski odbor v Koprivniku pa je bil 
dne 20. XII. 42 ves ubit od Italijanov. S tem krajem še sedaj ni
mamo nobenih pravih zvez. V rajonskem odboru Mozelj so nastala 
trenja med tov. Zalarjem in tov. Dekvaloni, to bomo že uredili. V 
soboto bo šel tov. .Gregor v rajon Banja Loka, kjer bo imel mitinge. 
Ko bo tam izvršil, bo šel v rajon Kočevska Reka. Tam se pa zelo 
malo zanimajo za delo, katero jim je poverjeno, temveč v prvi vrsti 
za osebne koristi. 

Tovarišu Mirku6 smo že sporočili, da se riiora takoj odzvati po
zivu štaba UBLŠ. On pa pravi, da bo še nekaj dni počaka,!, da se 
pozdravi in da dobi čevlje, ker je skoraj bos. Pravi, da bi rajši šel v 
kakšno drugo brigado, da v to ne želi iti zaradi nekaterih tovarišev. 

Gori omenjeni pismi smo prejeli od poverjeništva CK KPS za 
Notranjsko. 

Delu čast in oblast! 
Za okrožni komite KPS za Kočevje Kopitar Jože-Gregor 

4 Glej dok. št. 35. 
5 Polde Knapič. 
6 Mirko Kranj c. 
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ŠT. 107 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA REVIRJE 
VILIJA VRESKA DNE 27. JANUARJA 1943 SEKRETARJU PO
KRAJINSKEGA KOMITEJA KPŠ ZA ŠTAJERSKO DUŠANU 

KRAIGHERJU O POLOŽAJU V REVIRJIH1 

Tovariš J u g ! 2 . ( 

Zadnje naše poročilo nismo poslali "zato, ker sva bila s tov. Ma
tevžem 3 na poti do Tebe. Tedaj je pa čakal naju na vezi tov. Srečko, 4 

kater i je bil poslan od Tebe. Tedaj je bila najina p o t zastonj. Moj 
izostanek sedaj bo opravičil in objasnil tov. Matevž. O tem samo to
liko: bili smo napadeni . ' 

Naše delo od zadnjega sestanka ni imelb tistih rezultatov in 
uspehov, kolikor smo j ih predvidevali . V času, ko smo hoteli iti "na 
revirsko s tran sem zbolel in nisem bil sposoben iti na to pot. Zato 
smo jo odložili ter bili namenjeni iti takoj, čim se vrneva s tov. Ma
tevžem s posvetovanja. Druga zapreka pa je bila sneg, ki j e tudi 
nas oviral pri delu. < 

Z zagorsko stranjo smo uspeli dobiti nove stike in poslali tudi 
nekaj materiala. Razpoloženje prebivalstva je dobro — proti Nfem-
cem — samo s t rah še zelo prevladuje in to je kr ivda v prvi vrsti 
pogoste aretacije. Izgleda, da je mnogim aretaci jam kriv izdajalec 
Polde. 3 ' r J 

Postavili smo nove zveze v t reh vaseh. Obdelovati moramo tudi 
hišo za Hišo in nalet imo v največ pr imer ih n a dober odmev ljudi ter 
simpatije do O F in partizanov. V veliki večini so še ljudje, ki sploh 
nimajo pojma kaj je OF in slov. partiz. vojska. Nalet imo pa, posebno 
pr i prvih naših obiskih, ha velik s t rah pred nami. Zelo težko pa je 
zaktivirat i l judi po liniji OF, da bi j ih povezali med seboj. Razlog 
temu pa je medsebbjno nezaupanje. ' ' 

V delu za Zvezo delovne mladine so težkoče.' Mnogo fantov iz 
vasi je šlo ali v nemško vojsko, ali pa so v nemški delovni službi. ~ 
Nekaj je pa zaprt ih in to najboljši med njimi. Ravno v k r a t k e m so 
j ih nekaj zaprli, ka tere je poznal izdajalec Polde. 

Za delo med ženami in žensko mladino ne moremo dati zaenkrat 
nobenih pozitivnih poročil. Gledali bomo, da bo naše delo imelo 
čim največ uspehov na vseh področjih za osvoboditev slov. naroda. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubilani 
2 Dušan Kraigher. 
3 V i k t o r K o v a č . • . ' ' • . • 
4 Nestl Kokole iz Dolgega brda nad Zagorjem. Nemški okupator ga 

je pozneje kot partizana ujel in odpeljal v Avstrijo (podatek Viktorja Ko
vača). 

5 Polde Knez. 
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Poslali smo dva novinca v part izane. Potrebno bo, da se pošljejo 
naše patrole po novince, kater i so že potrjeni za faš. vojsko. 

Špijoni so precej aktivni po vaseh, ka ter i skušajo l judi n a vse 
načine ter s t em ljudi zelo begajo in delajo strah. 

Nemci-izpuščaj o domov n e k a t e r e a r e t i r a n c e , ' k a t e r i potem za 
njih špijonirajo. = Tako med njimi Ladko Potokar, part izan »Ubo« 
(Kos Drago) in pobegli part izan »Lev« (Kirbiš) in še nekaj nepo
znanih. 

S . F . — S v . N . • • ' . • , • • • 
27. I. 43 

Za teren U r b a n 6 

•, Matevž 

ST. 108 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA 
DNE 28. JANUARJA 1943 SEKRETARJU CK KP SLOVENIJE 
FRANCU LESKOŠKU NA PRIMORSKO O POMEMBNEJŠIH DO
GODKIH V SLOVENIJI IN NUJNIH NALOGAH NA PRIMOR

SKEM1 

Tovarišu L U K P — Pri PK KPS za Primorje 
• . ; 28: I. 1943 

Dragi Luka ! 

Nobene poš te 2 3 ne dobimo od Tebe in smo v skrbeh. Nujno po^-
trebno je, da se n a m redno javljaš s svoje poti, da bi imeli pregled 
nad Tvojim bivanjem in da bi se medsebojno obveščali o vseh po
trebnih stvareh. K e r ne vemo, kako je s 'Teboj in kako je sploh n a 
vašem koncu, danes ne bom obširen, ampak Te obveščam samo o 
nekater ih najvažnejših stvareh. Tudi 'denar ja Ti ne pošiljam, ker n e 
vem, k a m in po kakšni poti. Ko bom dobil od Tebe prvo pošto Ti 
pošljem. . . - < . . 

1. T r e n u t n o so najvažnejši problemi n a Gorenjskem. Nemci so 
jeli mobilizirati, toda večji del obveznikov se skriva ali prehaja" k 
part izanom. Odred se zelo naglo povečuje in izgleda, da bo znaten 
del novomobilizirancev prišel na našo stran, ker j ih tam ne morejo 
oborožiti. Sploh se t a m stvari silno ugodno razvijajo in — pr i p r a -

6 Vili Vresk. 
1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Doku

ment je objavljen v Zborniku NOV, del VI, knj. 5, dok. št. 30, str. 88—91. 
2 Franc Leskošek. • 
2 3 Glej dok. št. 179. 
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vilnem našem delu — obetajo znatne rezultate; Toda' prav naš 
kader sam na tem te renu nas močno skrbi. Nemci so namreč pr i
vlekli ponovno 1500 SS-ovcev in sistematično hajkajo ter poskušajo 
razbiti še neutr jeno vojsko novomobilizirancev. Te hajke so nekoliko 
razbile poljanski bataljon, k i se je deloma umakni l na Dolomite preko 
meje, v g lavnem pa na zgornji konec Gorenjske. K a r je pa pri celi 
stvari najtežje, je to, da so v nekem bunker ju Nemci našli Viteza,3 

Fazana 4 in še dva kurirja. Vitez in Fazan sta se do zadnjega borila 
in sta v boju oba padla, kurir j i pa so padli Nemcem v roke živi.5 

Izgleda, da je potem padla tudi tehnika in je menda tam mrtev Bine 6 

(nekdanji intendant) . Tako sta n a m v najodloeilnejših dneh padla 
najboljša človeka (Viteza smo ravno klicali k nam, pa n a m je od
govoril, da bo prišel nekaj dni kasneje). Drugače pa ni kakih večjih 
izgub. Mi smo pisali Gorenjcem pisma z obširnimi navodili, n imamo 
pa nit i enega človeka, ki bi j im ga lahko poslali, da bi j im lahko 
bistveno pomagal. Zato smo nujno sem poklicali Bračiča kot koman
danta zone, da bi šel za nekaj časa tja, toliko,,da uredi štab in splošno 
linijo njihove akcije. Se vedno t rpe na svoji defenzivnosti in to bi 
n a m utegnilo pokopati dosedanje rezultate in možnosti. Prihodnje 
dni so na vrsti za vpoklic v nemško vojsko novi letniki. Ti bodo še 
bolj bežali in se umikal i k partizanom, kakor pa prvi. Naša inter
vencija je potemtakem nujna. Pošljite na vsak način takoj sem 
Bračiča, če že ni n a poti. Ponavl jam: na vsak način! Vem, da ste 
tudi vi v veliki stiski s kadri, toda sedaj ste vi sami t a m in Ti sam 
veš, koliko n a m je Gorenjska važna. Če zagrabimo sedanji val, ki 
se pretvar ja v pravo n a r o d n o vstajo, potem smo skoraj rešili vpra
šanje borbe z belo gardo (ki se je jela organizirati tudi že na Gorenj
skem). 

2, Nas močno zanima tudi razvoj mobilizacije pri vas. Nimamo 
prave predstave, kakšen obseg je zavzela. Vendar Te že sedaj 
opozarjamo n a to, da tudi vi naprav i te tako, kakor smo dali 
navodila Gorenjcem, ko si bil še Ti tu. Kolikor morete mobili
zirajte! P r i omahljivih elementih, toda ki so zanesljivi, tudi malo 
energične]e prit isnite. Razvijte čim močnejšo propagando v zvezi 
z mobilizacijo. Zadrži te v svojih odredih kolikor največ morete 
oborožiti in določen procent neoboroženih, a ostalo čim hitreje 
pošiljajte preko meje v š tab Notranjske op[erativne] zone, ali pa na 
Dolomitski sektor. Naše br igade so imele namreč v zadnjem času 
velike uspehe n a dolenjskem sektorju in si pridobile nekaj orožja, 
tako da je v nekater ih br igadah že rezervno orožje. Lahko potem-

3 Franc Ravbar. 
4 Stane Stare. 
5 Glej dok. št. 64. 
6 Podatek ni točen. Viktor Jurkas je padel na Mišačah v noči od 6. 

na 7. april 1943. 
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takem vsaka naših brigad sprejme 50—100 vaših pr imorskih borcev. 
T u bi j ih zadržali samo nekaj časa, potem pa bi j ih že oformljene 
pošiljali postopoma nazaj na primorski sektor — kolikor bi se seveda 
razmere, obrnile. Prepriča j te naše pr imorske tovariše, da je tako 
najbolje, kajti če boste pr i vas držali prevel ike množice neoboroženih 
ljudi, bi se vam lahko pr i kakih večjih ha jkah pripeti le k a k e težje 
stvari. Gorenjci n a m bodo te dni poslali nekaj desetin novomobilizi-
ranih. Z njimi bomo izpopolnili Dolfomitski] odred in ga kasneje 
eventualno spremenili v br igado (sedaj smo m u pripojili 1 bataljon, 
ki je bil namenjen UBTT, tako da je postal precej številčen). Do
lenjske brigade so precej narasle, tako da v celoti postajamo k a r 
resna vojska. Če bi vi lahko mobilizirali tudi začasno za tukajšnje 
sektorje, bi bilo to izredno dobro. P o t e m t a k e m : vrzite vse sile n a 
mobilizacijo! 

3. Nujno potrebna n a m je zveza s Quintom. 7 D. 8 je sedaj na 
vašem koncu in ne more več na to stran. Potemtakem jo poiščite 
takoj vi in z njo uredi te zveze s Quintom. Ne odlašajte in takoj 
stopite z njo v zvezo. Pr i lagam k r a t k o pismo 9 zanj in proglas 1 0 , ki 
ga naj razširijo v Italiji (pa tudi pr i vas). V posebnem pismu po
šiljam adreso, po kater i jo lahko dobite. Naši modri jani iz Ljubljane 
so mi poslali ulico in številko — toda ne mesta ! Uganite torej po 
vsebini, kje je. T a m sta dve adresi : štev. 1 in štev. 2. Citiram, k a r 
pišejo l jubljanski informatorj i : 

za adreso št. 1. 

»... To je nekje blizu postaje. Treba je povprašat i po njej (tj. 
po njenem imenu, ki ga poznaš! D r . . . ! ) . Adresa je njena teta, a k 
njej vsak dan prihaja mlekarica iz vasi, kjer je doma D. Tam bo 
potemtakem lahko x. izvedel, ali lahko ona pride z njim na sestanek 
ali ne, oziroma, ali naj gre x. k njej na dom. Parola je: Prišel sem od 
Genovefe.. .« 

za adreso št. 2. 

»V skra jnem slučaju jo lahko poišče na domu (tj. adresa št. 2). 
Parola ista. Samo tam ne vem, k a k a je situacija (koliko pazijo 
nanjo). Boljša bi v vsakem slučaju bila ženska. Opozorite n a to 
Pr imoža! 1 1 Pazi v pr i imku n a k, n e č!« 

7 Umberto Massola, gl. dok. št. 15, op. 8. 
8 Draga Tavčar, kurirka med KP Slovenije in KP Italije. 
8 Glej Dokumenti, knji. 4, dok. št. 219, stran 314. 

1 0 Verjetno misli na letak z naslovom »Italijani! Obrača se na Vas 
narodna vojska slovenskega naroda.. .«, ki je izšel v začetku januarja 
1943. Osnutek letaka hrani arhiv CK ZKS. 

1 1 Dr. Aleš Bebler. 

21 /o?*Sw<£ A 321 



Menim, da boste iz adrese št. 2 lahko sklepali, kje je adresa 
št. 1, kajti vas mora biti nekje v bližini mes ta ' š t . 1. J a z bom sicer 
takoj pisal, da mi sporočite mesto, toda sedajle m o r a m oddati in 
zato ne odlašam. Upam, da boste vseeno našli, če ne, pa naj nekdo, 
t j . neka br ihtna ženska gre k a r na adreso št. 2. Najbolje je potem! 
da se z njo dobiš Ti ali Primož in se zmenite o vsem potrebnem.' 
Priloženo pismo za Quinta, prosim, prevedite na italijanski jezik. Se 
e n k r a t naglašam: ne odlašajte, ampak se z Dr. takoj povežite. 

Obe adresi zaradi konspiracije pošiljam istočasno, toda v posebni 
majhni kuvert i . 

4. V k r a t k e m vam bomo poslali navodila o organizaciji VOS-a 
na terenu in v vojski. Pripravl ja j te že sedaj. Stremite za čim boljšo 
tako organizacijo. Postala bo zelo važen ins t rument v naših rokah. 

5. Cim prej naj P K odgovori n a navodila o spisku kadrov. 1 1 3 

Potrebno n a m je to zaradi pregleda kadrov na vašem sektorju. Piši 
tudi Ti sam svoje mnenje o tamkajšnjih kadrih. Stremite, da boste 
čim bolj opravili s tamkajšnjimi kadri, kajt i p r i nas je v tem 
pogledu velika suša. 

6. Sporočite, kako prihaja l i teratura. Na vsak način naj tudi 
organizirajo dopisniške centre za naše liste. Cim več dopisov. 

7.-Kako j e s Tvojo nalogo? Zelo občutno že potrebujemo da bi 
stekla Tvoja m a š i n a . l l b Tu gre že vse precej h koncu. 

8. Odposlali smo našo delegacijo v Vrhovni š tab in Bihać. V 
VS je odšel Mati ja 1 2 z našimi podrobnimi poročili. S seboj pa je vzel 
tudi — P a v l e t a " in Andreja " od IOOF, ki gresta v Bihać in bosta 
tam stalno ostala. Na to smo se iz raznoraznih razlogov odločili 
v zadnjem hipu in sta v redu odšla. Vprašanje je le, če bosta prišla 
kajti kakor veste se je tam začela velika ofenziva, v kater i sodeluje 
samo nemških divizij 6, poleg tega pa še Italijani, ustaši i n ' m i h a i -
lovićevci. Bojim se nekoliko zanje, vendar upam, da bo Matija že 
nekako zmanevriral . 

9. Verjetno poslušate po radiu londonske manevre ki j ih ie 
sedaj celo Eden podprl. Na vsak način se v Londonu močno krha in 

tein l o i ^ f n ^ 1 ? i ' S l i n
l f

V O ? £ o k o m i s i J e z a k a d r e pri centralnem komi-
ITh * - decembra 1942. Navodila hrani arhiv CK ZKS 

potrebe C e n S j t e h S T ^ ^ ^ tthnito«» m a t e r i a l a i z "aUje za 
1 2 Ivan Maček. 
1 3 Edvard Kocbek. 
1 4 Jože Rus. 
1 5 Marija (Rija) in Helena (Alenka) Leskošek 
! 6 C e n , e Stupar, padel 15. novembra 1944 pod Rašico, kot sekretar 

okrajnega konuteja KPS Mengeš, več glej Jesen, dok. št. 49, op. 4, str 144 
Valentin Petac, ustreljen kot talec 29. januarja 1943 v Ljubljani. 
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gremo nasproti precejšnji zunanjepolitični zmagi. Naši mihailovićevci 
so pošteno zbegani in pravijo: sedaj bomo šli skupaj z vami. Toda 
to je, razume se, »neokusen manever«, ki se j im ne bo posrečil. 
Razgaljajte do skrajnosti londonsko vlado in mihailovićevščino. 

Na koncu še zate osebno. Zvedeli smo popolnoma zanesljivo, da 
sta A. in R.1 5 v belgijski kasarn i pr i belih. Z njimi izgleda, da je 
tudi še C.1 6 in T.,1 7 ki sta menda še oba živa. A. in R. naši že pošiljajo 
hrano, obleko itd. Zdaj j ih več ne zaslišujejo in mučijo. Ljudje pra
vijo, da se je Alenka krasno držala, četudi so jo baje močno mučili. 
Ni dvoma, da tudi Rija. Obe sta popolnoma zdravi in krepki in 
se dobro počutita, kolikor se pač v takih r a z m e r a h moreta . Nevar
nosti zanju ni več nobene. Lahko si potemtakem sedaj brez skrbi. 

P r i nas sicer nič posebno novega. Brigade so očistile vse do 
Police in to zdaj drže. Napadle so tudi Polico samo, toda le z delnim 
uspehom. Upam, da bo prihodnjič bolje. Sedaj nekoliko pričakujemo 
večjih okupatorskih akcij. 

Oglasi se čim preje! Pozdravi vse tovariše t a m doli zlasti 
Primoža in B r a n k a ! 1 8 

Prisrčno T e vsi pozdravl jamo! 
Krištof19 

Žig: Komunist ična part i ja Slovenije 
Centralni komitet. 

P. s. Pišite tudi vi sami Quintu svoje k o n k r e t n e predloge za, 
zvezo in m u opišite stanje italij. organiz. in partizanstva. 2 " 

1 8 Branko Babic. 
1 8 Edvard Kardelj. 
s o Pripisal Edvard Kardelj s črnilom. 
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ŠT. 109 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. JANUAR
JA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO ZA 
AKTIVIZACIJO IN MOBILIZACIJO ITALIJANSKEGA PREBI

VALSTVA0 

Centralni komite 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 28. I. 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORJE 

Dragi tovariši! 

V zvezi s splošnim poletom naše borbe, kakor tudi s pospešenim 
procesom razpadanja v fašističnih državah, vas opozarjamo še enkrat, 
da je vaša dolžnost posvetiti največjo pažnjo tudi razvoju proti
fašistične akcije v italijanskih množicah, ki se nahajajo v vašem 
dosegu. To je ne samo naša internacionalna dolžnost, marveč nam 
to narekujejo naše neposredne potrebe. Naša partija bo imela ob 
koncu vojne proti Hitlerju še velike in težke borbe z reakcionarnimi 
sovražniki demokratičnih ljudskih teženj in ni dvoma, da bo 
sovražnik prav iz Italije poskušal napraviti enega svojih osnovnih 
oporišč. Pospeševanje antifašističnega gibanja med italijanskim 
prebivalstvom je potemtakem sestavni del naše borbe proti opo
riščem mednarodne reakcije. Zlasti vas v tej zvezi opozarjamo na 
naslednje naloge: 

1. Pomagajte pri formiranju organizacij KP Italije na področjih, 
kjer žive Italijani. Te organizacije neposredno povežite z vodstvom 
KPI, a obenem seveda tudi vi imejte z njimi čim tesnejši stik in čim 
tesneje politično sodelujte. 

2. Pospešujte med italijanskim prebivalstvom antifašistično ak
cijo v smislu pohtične linije KP Italije. Omogočite italijanskim to
varišem tiskanje potrebne italijanske literature itd. Te italijanske 
antifašistične organizacije povežite z organizacijami slovenske OF 
v cilju razvijanja čim širšega množičnega gibanja proti fašizmu 
v Primorju. 

3. Mobilizirajte v čim večjem številu italijanske tovariše za 
partizansko vojsko. Stremite za tem, da jim takoj omogočite posebne 
italijanske edinice, začenši od voda navzgor. Do nadaljnjega naj te 

1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani Do
kument je objavljen v Zborniku NOV, del VI, knj. 5., dok. št. 29, stran 86. 
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edinice ostanejo pod neposredno komando našega partizanskega po
veljstva. Treba pa bo stremeti za tem, da se v čim krajšem času 
formira posebno vodstvo italijanskih partizanskih čet, ki bo kot tako 
javno nastopalo in bo politično močno vplivalo na italijanske ljudske 
množice. Kolikor je v vaši moči, forsirajte ta proces. 

4. V svoji politični agitaciji in propagandi objasnjujte italijan
skemu prebivalstvu vlogo Draže Mihailovića v Jugoslaviji. Tolma
čite, da sodelovanje italijanskih okupatorjev z Dražo Mihailovićem 
pomeni, kovati orožje za jutrišnje klanje italijanskega naroda. Tol
mačite, da edino sodelovanje italijanskega ljudstva in posameznih 
yojakov z OF in Slovensko narodnoosvobodilno vojsko, ki ne so
vraži italijanskega naroda, lahko prinese zaščito italijanskemu na
rodu po zlomu fašizma. Istočasno pa tudi tolmačite, da slovenski 
narod s pravico zahteva združitev vseh svojih delov. 

Poleg gornjega vas opozarjamo še na naslednje: 
1. Izdelajte nam čim prej točno karto ozemlja, kjer žive Slo

venci, s čim podrobnejšim komentarjem in statističnimi podatki. 
2. Glede odnosov med našo partijo in KPI se sporazumite z 

italijanskimi tovariši v naslednjem: Zahteva po osvoboditvi in 
združitvi vseh Slovencev obsega vse slovensko ozemlje v Primorju 
s Trstom. Na vsem tem ozemlju bomo potemtakem formirali tako 
partijske organizacije KPS, kakor organe slovenske ljudske oblasti 
(OF). Akcija KPS in KPI na tem področju mora potemtakem biti 
čim enotnejša in zato stremite za tem, da se organizacije KPI formi
rajo zgolj v večjih italijanskih centrih, dočim raztresene italijanske 
tovariše v čisto slovenskem okolju povezujte v organizacijah KPS. 

3. Kolikor bo vaša vojna akcija privedla do osvobajanja terena 
in formiranja ljudskih organov oblasti, potem v te organe potegnite 
sorazmerno tudi italijanske tovariše, kolikor žive na tem področju. 
Z vsemi silami lomite pojave šovinizma z obeh strani, kolikor bi se 
eventualno pojavili. 

Čim prej se nam javite. Pošljite čim podrobnejše poročilo. 
S tovariškimi pozdravi 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Krištof2 

Za: 
Žig: Komunistična partija Slovenije, 
Centralni komitet 

P. s. Pošljite po možnosti prevod tega pisma tudi vodstvu KP 
Italije.3 

! Edvard Kardelj. 
5 Pripisal Edvard Kardelj s črnilom. 
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ST. no 

PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA 
LESKOŠKA IZ PRIMORSKE DNE 28. JANUARJA 1943 EDVARDU 

KARDELJU IN BORISU KIDRIČU1 

28. 1. 1943 
Dragi Krištof2 in Peter ! 3 

Pošiljam Vama poročilo 4 o Primorski . Nisem ti ga mogel poslati 
prej , ker smo morali imeti [1.]. najprej sestanek pokrajinskega komi
teja K P S ; 2. nismo imeli še vseh poročil s terena; 3. morali smo 
spoznati situacijo v celoti in se pogovoriti z različnimi ljudmi, pred
vsem z Itali jani itd. 

Poročilo je sestavljeno objektivno in opisuje dejansko stanje, 
kakršno je sedaj na Pr imorskem. Vse smo natančno premislili, 
posebno predloge, ki smo jih dobro prediskutiral i . Tukaj sta situacija 
in splošno razpoloženje zelo ugodni, boljši kot v Ljubljanski po
krajini. Opaža se le pomanjkanje v preskrbi z živežem in kontroli s 
s t rani pokrajinskega komiteja za Primorsko. T o n a m služi kot 
meri lo za Gorenjsko in Štajersko. 5 P r a v k a r je prišel sem Primož, 6 

ki se tukaj zelo dobro znajde. Lojze7 je dosegel osebno veliko pri
ljubljenost, vendar njegovo sektaštvo na eni s t rani in njegov oportu-
nizem na drugi, sta pustila svoje posledice. Celo Matevž, 8 ki je v 
ostalem sicer dober, se pod takim vodstvom ni mogel razviti. Poleg 
tega so pa še druge velike težave, ki j ih bomo morali premagat i : 

1. počasnost primorskega ljudstva, tako v parti j i "kot v vojski, 
k a r j e posledica hierarhi je od spodaj, 

2. pomanjkanje pripravl jenosti za akcije, 
3. pomanjkanje .čuta odgovornosti, 
4. pomanjkljiva povezava med pokraj inskim komitejem K P S in 

pokraj inskim odborom OF, 
5. (zelo važno) pomanjkanje srednjih kadrov. 

1 Italijanski prevod pisma je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Izvirnik 
verjetno m ohranjen. Pismo je prišlo v roke okupatorju ob napadu na 
kurirje v Vipavski dolini 30. januarja 1943. Prevod se je ohranil v fondu 
»Gruppo carabinieri reali« Gorica. Glej še Navodila CK KPS 20. februar
ja 1943 pokrajinskemu komiteju za Primorsko (dok. št. 179) 

2 Edvard Kardelj. 
3 Boris Kidrič. 
4 Glej dok. št. 65, 66 in 67. 
5 Stavek je v italijanskem prevodu zgubil prvotni smisel. Verjetno 

s la^rske 1 ^ ' ^ ' ^ i z k u Š n j e S P r i m o r s k e g a uporabljajo na Gorenjskem in 
6 Dr. Aleš Bebler. 
7 Tomo Brejc. 
8 Anton Velušček. 
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Vse to sem obrazložil pokraj inskemu komiteju in na seji smo 
diskutiral i o vsaki stvari posebej in sprejeli prot iukrepe. Komite 
smo okrepili, k e r je to bilo neobhodno potrebno. Za Trs t smo 
zbrali k a d r e in j ih bomo čim prej poslali. 

V nekatere sektorje smo imenovali odgovorne ljudi. B r a n k o 9 

se je lotil dela z vztrajnostjo in vse bo dobro steklo. Prosim, da moje 
predloge potrdi te in n a m z obratno vezo pošljete predlagane kadre. 
Resno in nujno opozarjam, da n e m o r e m prevzeti n ikakršne odgo
vornosti, če ne boste poslali n a Pr imorsko vso potrebno pomoč. 

Moje potovanje sem je bilo zelo koristno. Dal sem več direktiv 
in sem spoznal tukajšnjo situacijo, k a r n a m bo brezdvomno koristilo. 
Danes grem v Soški odred, da uredim še nekatere zadeve. Vrnil se 
bom predvidoma med 20. in 25. februarjem. Dogodki se razvijajo 
tako hitro, da bo Krištof verjetno dobil stavo z Aleksandrom (Sašo).1 0 

Torej je le verjetno, da bom jaz govoril v Ljubljani za 1. maj . 

S tovariškim pozdravom vsem 
Luka1 1 

ST. m 

PISMO SEKRETARJA KOMISIJE ZA AGITACIJO IN PROPA
GANDO PRI CK KPS BORISA ZIHERLA DNE 28. JANUARJA 1943 
EDVARDU KARDELJU O PROPAGANDNEM DELU PO PRESE

LITVI IZ LJUBLJANE V DOLOMITE1 

Dragi Krištof!2 

Glede naslednje številke SP, 3 ki jo bom j u t r i dokončno uredil, 
sem si zamislil takole vsebino: 

1. Proglas P S N O J . 
2. Članek v zvezi z Edenovo izjavo o pogajanjih med Moskvo 

in Londonom glede Jugoslavije (morda že Ti v tej zvezi kaj pišeš. 
Če imaš kaj pripravl jenega pošlji najkasneje do j u t r i zvečer. Po 
možnosti v sedmih kopijah!) V zvezi s tem tudi položaj na fr[onti]. 

3. Proglas pravoslavne duhovščine. 
4. K o m e n t a r tov. M. M.4 k proglasu prav. duhovščine. 

9 Branko Babic. 
1 0 Josip Vidmar. 
1 1 Franc Leskošek. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Misli Slovenskega poročevalca, leto IV, št. 3, ki je izšel z datumom 

februar 1943. 
4 Dr. Metod Mikuž. 
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5. Poročilo o maši, ki jo je za novo leto daroval tov. M. M. 
v njegovi predelavi. Tisto, kar si m i Ti poslal o tem, je premalo 
verodostojno. 

6. Prevod Zogovićevega članka v »Borbi« pod naslovom »Ne
poslušni minister«. 

7. Zapisniki na robu. 
Nemara bi bilo umestno napisati tudi k a k e pr ipombe k okupa

torski ofenzivi na osvobojeno ozemlje. Mogoče bi to napisal Peter 5 

ali pa Arsa.« Povezali bi lahko to tudi z Edenovo izjavo in Roose-
welt—Churchi l lovimi posvetovanji. 

Menda n e bo odveč, če bo ta številka malce obširnejša, saj 
smo itak v zaostanku s. SP. 

Kakor vidiš, sem zdaj dobil stroj (iz odreda). 7 Brez njega sem se 
počutil kakor t r u p brez udov. Zdaj bomo (mislim že danes)' tudi 
nekako uredil i s tvar z radioaparatom, ki ga bomo prenesl i v večjo 
mojo bližino, tako da bom lahko tudi bolj pozne u r e poslušal. Ce bo 
to res tako urejeno, kakor upam, potem bo stvar res stekla. Pisal 
sem tudi Joži, 8 zakaj n e pošilja radijskih vesti, ki j ih lovi doli 8 

vzpostavljeni ustrezni aparat . Tudi S taneta 1 0 bi zdaj spet lahko 
mobilizirali, če ga že ne morejo spraviti ven. Imam vtis, da so zdaj 
samo še pijani od veselja, ker so se vsega tega tako poceni iznebili.1 1 

K a d a r Ti kaj pišeš doli, j ih opomni, da j im v tem pogledu vendar 
še ostanejo gotove dolžnosti v organiziranju pbmoči naši radio-
službi. 

Z Marjanco 1 2 sva se dogovorila glede tečajev s tukajšnjimi akt i
visti. P o mojem mnenju bi bilo res t reba pril iko izkoristiti in orga
nizirati tečaj zlasti z masoviki« iz part izanskih oddelkov in iz 
političnih delavcev na tem odseku. K a d a r in kolikor bo to mogoče 
po mojem mnenju ne bi bilo niti odveč, če bi tudi komisarji raznih 
oddelkov šli skozi pr imeren politični kurz. S tem je vsekakor t reba 
pohiteti. Kaj misliš Ti o vsem tem? 

Pre jmi tovariške pozdrave! 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
Bogdan1 4 

28. januar ja 1943 
5 Boris Kidrič. 
* Arsa Jovanović. 
7 Dolomitskega odreda. 
* Lidija Sent j ure, pismo verjetno ni ohranjeno 
9 Misli Ljubljano. 

1 0 Stane Kolman. 
1 1 Glej dok. št. 1. in 2. 
1 2 Anica Šušteršič-Pervanja. 

^ a t o r ? u S h W p i L T t 1 e v P ) r i d 0 b i t i " ^ ( i Z " " ^ »««»*« «*.-
14 Boris Ziherl. 
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ŠT. 112 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 28. JANUARJA 1»43 ČLANU 
OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA VIPAVSKO SREČKU CEBRO-

NU O MOBILIZACIJI V PARTIZANE1 

Pokrajinski komite KPS 
za Primorsko 

Položaj, 28. I. 1943 

Dragi tovariš Štefan! 2 

Pošil jamo ti Lir 7000.— (sedemtisoč lir), za ka tere si prosil. O 
pre jemu denar ja mi pošlji potrdilo. 

Ravnokar smo prejeli tvoje pismo od 27. t. m. 3 Glede mobili
zacije, k a r omenjaš v pismu, je t reba nadal jevati brez obzira, da 
ni takoj dovoljno orožja na razpolago. Orožje se bo dobilo na ka
kršenkoli način. Dokler pa ni dovolj orožja, pa se lahko novi part i
zani pr i četi učijo vojaških sposobnosti, posebno tisti, ki še niso 
služili vojake. 

P r a v gotovo veš, kako se s tvar i n a vseh bojiščih odlično raz
vijajo v našo korist. Na ruski fronti se ofenziva Rdeče a r m a d e na
daljuje z največjo silovitostjo in Nemci se v neredu umikajo in 
puščajo za seboj ogromne količine orožja in vojnega mater ia la . V 
Afriki je z zavzetjem Tripolisa nastal konec itali janskega »Imperija«. 
V fašističnih krogih je radi tega precejšnja nervoza. Tudi politična 
situacija se prav dobro razvija. 

Glede novih part izanov naj t i omenimo še to, da nove partizane, 
kolikor še ni orožja za njih, [je] t reba pošiljati čez mejo v Jugosla
vijo, kjer bodo lažje in prav gotovo dobili orožje, n a k a r se bodo 
oboroženi vrnil i nazaj. Bataljoni, kolikor še niso, bodo že dobili 
zadevni nalog. 

S tovariškimi pozdravi, 

smrt fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za Pokraj inski komite 
Vlado4 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532, italijanski 
prevod pa je v arhivu CK ZKS. 

2 Srečko Cebron. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Branko Babic. 
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ŠT. 113 

P I S M O Č L A N A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F E D V A R D A K O C B E K A 
D N E 29. J A N U A R J A 1943 L J U B L J A N S K E M U Š K O F U DR. G R E -

GORIJU ROZMANU1 

Položaj, 29. I. 1943 
Prevzvišeni! 

Prosim Vas, da se n e čudite temu pismu. N e pripisujte mu 
nobenega oficialnega značaja. Pišem Vam ga kot človek in hvaležen 
bom Vam, če ga boste bral i z razumevajočo pozornostjo. Največ, kar 
moremo storiti, je to, da skušamo drug drugemu iskreno govoriti in 
se tako skozi človeka približati resnici. 

Najprej naj poudar im osebno dolžnost, da Vam pišem. Čeprav 
je v tem zgodovinskem času vsak posameznik neizprosno postavljen 
pred odločitve, v kater ih se mora odločiti sam od sebe, tak, kakršen 
je, zgrajen iz vzgoje in oblikovan iz nazorske in mora lne vsebine in 
m u nihče danes ne more od zunaj podeliti nit i jasnega spoznanja, 
nit i moči za odločitev, če ju n ima že sam v sebi — vendar lahko 
iskreni človeški dotiki mars ikomu pomagajo. 

Kaj bi Vam rad povedal: Najprej to, da morajo biti naša 
dejanja danes jasna in odločna. Občutek imam, da videz hudega 
nasprotja med Vami kot prvim predstavnikom katoliške cerkve in 
med slovenskim osvobodilnim gibanjem OF obstaja samo zato, ker 
že od prve u r e razmerje do tega gibanja od Vaše s trani ni bilo 
postavljeno jasno in odločno, ampak negotovo in komplicirano. P r e 
pričan sem, da so to izrabili tisti ljudje, ki danes ne bi več smeli 
vplivati na razvoj in življenje Cerkve na Slovenskem. Dolžnost slo
venskih duhovnikov je namreč bila, da po desetletjih klerikalne 
demoralizacije ostane vsaj strogo nevtralna, če se že ne pridruži OF . 
in v njej n e ustvar i vse tisto, k a r je za enoten nastop naroda 
potreba. . > 

Ali se še spomnite tiste prve dobe OF, ko je bil ves narod 
enoten. Na tisti prvi čas upora, ko smo dobili do okupatorja pravi lno 
razmerje in se noben Slovenec ni mogel nad Slovencem pregrešiti? 
Trenja med Slovenci so se začela šele pozneje, takrat, ko je na 
osvobojenem ozemlju začela reakcija zbirati zaupne ljudi ter j ih 

* Giklostirani izvod je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 495. Pismo je 
bilo poslano iz Polhograj sirih Dolomitov prek poverjeništva izvršnega 
odbora OF za Ljubljano. Škofu dr. Rozmanu ga je osebno predal dr. Stane 
Mikuž, ki je vodstvu narodnoosvobodilnega gibanja predal ustno tudi 
škofov odgovor. Iz vsebine odgovora je bilo moč sklepati, da je škof 
pismo pozitivno sprejel. Poverjeništvo izvršnega odbora OF za Ljubljano 
je pismo razmnožilo na ciklostil in ga razširilo med aktivisti OF (Do
datek Edvarda Kocbeka). 
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pod krinko antikomunizma hujgkati v organizacijah Katoliške 
akcije. Vodstvo OF ima dokaze, da so to protiakcijo spočeli kleri
kalni voditelji iz zgolj svojih osebnih strankarsko političnih nagibov. 

Takrat je bila Vaša pravica in dolžnost, da kot vpliven slovenski 
mož in najvišji slovenski dostojanstvenik, čigar pogled mora biti 
vedno uprt tudi v daljno bodočnost, potegnete ostro črto pod dobo, 
ki se je končala s propadom Jugoslavije in da v duhu narodno odre
šilnega koncepta in v duhu Cerkve odprete v slovenskem narodu 
novo, boljšo dobo. Res je, da bi Vas spočetka z nezaupanjem gledali 
vsi, ki živijo iz miselnih in čustvenih navad, toda pred vso zgodo
vino bi si zato pridobili sloves' daljnovidnega in energičnega cerkve
nega kneza. Ce bi vi takrat storili te odločilne korake in pod strogo 
cerkveno disciplino zabranili svoji duhovščini sleherno cepljenje na
roda, bi danes ne bilo niti tistih likvidacij, ki jih je v samo
obrambi morala izvršiti narodna oblast, niti bi ne bilo notranjih 
sporov s tragičnimi posledicami, ne bilo bi v ljudstvu sovražnega raz
položenja proti duhovščini, ne bilo bi strašne demoralizacije, niti ne
človeškega vijaka, s katerim okupator vedno bolj stiska Slovence. 

Toda moj namen ni, da Vas spominjam zamujenih priložnosti, 
hočem Vam le reči, da dolžnost jasnega in odločnega ravnanja za Vas 
še vedno obstoji in da do konca ne bo prenehala obstajati. Pred 
seboj imate še vedno možnost, da rešite, kar se rešiti da. — Pač 
pa morate v sebi premagati dve oviri: 

Prvič morate premagati predsodek, da OF ni zakonita oblast 
in da zato nima pravice nastopati kot kaznovalka nad narodnimi 
izdajalci. Kdo pa naj naravnava dejanja in nehanja naroda in kdo 
naj kaznuje narodne izdajalce, če ne tista oblast, ki jo je iz svoje 
srede izbrala skupnost prebujenega naroda? Ali Vaš predsodek s 
tem ne pripisuje zakonite oblasti fašističnemu okupatorju, ki tak, 
kakršen je, nima nič skupnega z dosedanjimi okupatorji,2 kajti 
fašistična in nacistična sila je uničevalna v toliki meri, da nas že vna
prej odvezuje kakršnekoli civilne obveznosti do sebe? In če fašistov 
in nacistov po vsem tem ne smatrate za upravičeno oblast na Slo
venskem, ali morda menite, da tisto nujno in prisotno oblast pred
stavlja morda begunska vlada v Londonu? Morda bi londonska 
vlada ta značaj obdržala, ko bi se takoj povezala z osvobodilnim 
gibanjem v domovini. Toda begunska vlada tega ni storila, ker ji 
ni bilo do junaškega, ampak do ubogljivega ljudstva. Zato je proti 
svojemu lastnemu ljudstvu poslala četnike pod vodstvom izdajal
skega generala Draže Mihailovića, svet pa je začela informirati, da ta 
»junak« vodi boj proti okupatorju. S to največjo mistifikacijo no
vejše slovenske zgodovine se je vlada za vedno onemogočila. 

Drugič pa morate premagati v sebi stran pred komunizmom. Na 
tri stvari bi Vas rad v tej zvezi opozoril. Na dejstvo, da OF ni komu-

2 Nejasno izražena misel. 
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nistična niti po sestavini, niti po svoji osnovni smeri in da je to 
enačenje OF in komunizma začela uvajati belogardistična reakcija 
z namenom, da si boj proti OF olajša. Dalje Vas hočem opozoriti na 
dejstvo, da je previdnost božja dodelila slovenskim komunistom po
sebno vlogo, ki jo ostali Slovenci v OF priznavamo. Slovenski ko
munisti so nastopili v slovenskem osvobodilnem gibanju kot bistveni, 
moralni in politični usmerjevalec; saj veste, da si Slovenci danes iz
biramo obliko in smer politične usode za dolgo bodočnost. Večina 
slovenskega naroda se je nagonsko opredelila za naslonitev na So-

> vjetsko zvezo. Zakaj? Zato, ker na svetu danes ni silnejše in pravič
nejše državne tvorbe od Sovjetske zveze. Narodno rešitev zastonj 
iščemo pri zahodnih demokracijah. Njihov politični in družbeni si
stem je doigral, ne premorejo pa v sebi niti velikega, niti jasnega 
političnega gibanja, ki bi reševalo človeka in narode, niti kot na
rodi ne premorejo več zadostne človeške sile in mesijanske vizio-
narnosti, ki bi človeka navdušila in okrepila. Zahodne demokracije 
se danes zanašajo le še na račun. Saj vidimo, kako taktizirajo z dru
go fronto in kako hladnokrvno dopuščajo narodne krvavitve po 
Evropi. Iz računarskih razlogov hočejo s čim manjšim rizikom čim 
več odnesti od zmage, ki jo dejansko ustvarjajo Slovani. Ali naj se 
zopet izročimo v roke temu računarskemu in sebičnemu duhu 
zahoda? Zato v zmagi ne vidimo nadvlade nad fašizmom in hitleriz-
mom, ampak nadvlado nad starim duhom sebičnosti in krivice. 

Dobro veste, da se družbena in politična zgodovina odvijata po 
lastnih zakonih in, da je tudi kristjan dolžan spoštovati avtonomnost 
teh življenjskih pogojev. Slovenci imamo vso pravico, da si bodoče 
življenje tako uredimo, da bomo vami in svobodni. Naj torej v 
poštev prihajajoče variante kakorkoli tehtamo, za nas pride v poštev 
le ena sama: naslonitev na Sovjetsko zvezo. Ljudski čut nikoli ne 
vara. In ne samo to. Ljudski glas je treba spoštovati in upoštevati. 
Treznemu človeku je jasno, da naslonitev na Sovjetsko zvezo še ne 
pomeni komunizma. OF stoji na stališču, da bo o" vseh vprašanjih 
zunanje in notranje ureditve odločal narod sam na temelju prave 
demokracije. 

Važno pa je še nekaj: do komunizma mora dobiti kristjan novo, 
pravičnejše in pravilnejše razmerje. Mi smo dolžni gledati tudi zgo
dovinsko, ne samo idejno. In zgodovinsko gledanje pravi, da je 
komunizem živo in disciplinirano človeško gibanje, ki se je rodilo 
iz upravičenih razlogov in dobilo zakonit naraven razmah. Danes je 
komunizem gibanje svetovnih delovnih množic, ki verujejo v vsta
jenje človečnosti. Kristjani v OF dobro vemo, kakšen nazor je zdru
žen s tem velikim in spoštovanja vrednim gibanjem, ki mu nasprot
niki pripisujejo satanske poteze. Dobro poznamo dialektični materia-
lizem in vemo, da predstavlja živo nasprotje krščanskega duha. Toda 
svetovne delovne množice se mu niso pridružile zaradi tega nazora, 

332 



ampak zaradi njegove čiste in dosledno družbene odrešenjske misli. 
Naša dolžnost pred Bogom in ljudmi je, da vidimo v komunizmu mo
ralno in politično silo prvega reda. Zakaj torej vtikamo glavo v 
pesek kakor noj in nočemo videti, da igra danes komunizem vodilno 
družbeno vlogo v"razvoju človeštva? Če to priznamo, ne prenehamo 
biti niti kristjani niti katoličani. 

Za slovenske kristjane je vprašanje postavljeno nedvoumno: kaj 
naj storimo, če nam osvoboditev, varnost in napredek prinaša le 
tista svetovna sila, ki po zgodovinski krivdi kristjanov veže svoje 
odrešilno delo na nam nasproten nazor? Ali bomo spoznali polno 
ogroženost naroda kot prvi pogoj za osebno življenje prav v današ
njem položaju in ga hoteli rešiti v slovensko-sovjetski smeri — ali 
pa bomo začeli križarsko vojno proti komunizmu, zločinsko ali preko 
strogih obveznosti naroda, ga do konca izročili okupatorju ter med 
Slovenci samimi povzročili strašno bratomorno klanje? 

Vsi vemo, da se je peščici bivših politikov posrečilo preslepiti 
lahkoverne ljudi in jih nahujskati proti OF. Posrečilo se jim je 
predvsem zato, ker med Slovenci ni bilo tiste moralne avtoritete, ki 
bi to preprečila. Med Slovenci ni bilo vplivnega in spoštovanega 
človeka, ki bi kljub nevarnosti spregovoril pred narodom in mu po
vedal, da se moramo danes odločiti za tisto in tako politično smer, 
ki nas najprej reši kot narod, kajti če rešimo narod, rešimo tudi 
človeka, njegovega duha in njegovo vero. Takega nastopa ni bilo 
od nobene strani. Vi niste izpolnili dolžnosti, ki je takrat stala 
pred Vami. Naj to ugotovim pred Vami v pismu, kakor bi to storil 
osebno, ko bi Vam gledal v oči. Nasedli ste igri bele garde, ki je 
hotela škofa na vsak način zamrežiti, da si s tem zagotovi prvi pogoj 
uspeha. Neizmerna škoda je, da se ji je to posrečilo. 

Vede ali nevede ste dali sovražnikom OF prvo orožje v roke, ko 
ste v predlanskih adventnih pridigah nastopili proti smrtni kazni 
narodnih izdajalcev. Vede ali nevede ste v lanskem pastirskem pismu 
oktobra meseca udarili proti partizanstvu in v isti sapi tudi po ko
munizmu. Vede ali nevede ste šli s prezirajočim molkom preko 
štirih spomenic, ki Vam jih je poslala bodisi OF, bodisi krščanska 
skupina v njej. Hote ali nehote ste dovolili svojim duhovnikom poli
tično in vojaško delo v beli gardi ter jih tako poslali v smrt. Hote ali 
nehote ste šli še usoden korak naprej in ste kaznovane izdajalce 
proglasili za krščanske mučence. Hote ali nehote ste klonili pred 
nesramnim fašističnim generalom Roatto in okupatorju dopustili 
moralno zmago nad seboj. Hote ali nehote ste klonili pred bivšimi 
politiki ter jim blagoslovili njih zločinsko belogardistično ro var j en je, 
ki stane narod več krvi kakor borba proti okupatorju. 

Ne vem, katere besede bi izbral, da bi Vam vsaj malo predočil 
strašni nesmisel tega odurnega pojava. Toda saj morate sami čutiti, 
kako beli gardi manjka vse moralne in politične vsebine, pa tistega, 
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kar najbolj opravičuje nastop v današnjem prelomnem trenutku, 
prepričanje namreč, da je treba človeku prinesti moralno disciplino 
in družbeno odrešenje. Saj morate vendar sami čutiti, kako se pod 
spretnim sistemom na videz pravilnih besed skrivata praznata duha 
in laž življenja. Kaj sta njihova meščanska retorika in strahopetna 
navdušenost proti tihi in nepopisni požrtvovalnosti tisočev sloven
skih partizanov, ki že leto in pol premagujejo neznanske težave in 
najhujše telesne napore? Kaj more belogardistična gospoda zoper-
staviti trpljenju tisoč in tisoč slovenskih ljudi, ki jih je OF prebu
dila in napolnila z neuničljivo vero v bodočnost? Ali ste že kdaj 
primerjali »enotnost« bele garde, ki je po svoji nemorali mnogo bolj 
povezana med seboj in, ki se med seboj kljub temu strelja in ljubo
sumno ugonablja, z enotnostjo OF, ki je zgrajena na mnogo bolj he
terogeni nazorski bazi, pa je svojo skupnost kljub temu zgledno ob
držala in celo okrepila? Kaj so nepravilnosti partizanskega terena 
proti rafiniranemu nasilju bele garde, izvršenem v imenu Kristu
sovem? Vprašam Vas, ali bodo belogardisti mogli s terorjem zatreti v 
ljudstvu težnjo po boljšem in pravičnejšem življenju? In če bi se jim 
tudi to posrečilo, ali ne veste, da bo ob koncu vojne nastopil čas, ko 
nobena sila ne bo mogla zaustaviti do kraja prebujenega ljudstva? 

Strašno je, da se to narodno izdajstvo vrši pod simboli krščan
stva. Tu odpove človeku pamet, tolažiti se moremo le z nedopoved
ljivimi načrti božjimi, ki vrše nad svojimi hujšo sodbo kakor nad 
drugimi. Spričo slovenskih duhovnikov, ki ubijajo in ščuvajo k so
vraštvu, spričo kristjanov, ki si izmišljujejo peklenske muke v imenu 
Kristusovem, in spričo dobro premišljene lažnivosti tako imenova
nega katoliškega časopisja se spomnim grozotne obsodbe apostola 
Jude: »Ti pa sramote, česar ne poznajo, kar pa po naravi spoznavajo 
kakor brezumne živali, v tem se pogubljajo. Gorje jim, kajti na 
Kajnovo pot so kreni l i . . . Brezvodni oblaki, ki jih vetrovi mimo 
pode; poznojesenska drevesa brez sadov, dvakrat usahla, izkoreni
njena; divji morski valovi, ki izmetavajo nesnago; blodne zvezde, 
katere čaka črna tema na veke.« (Juda 10—14.) 

Naj po vsem tem izrazim svojo poslednjo misel: Ne morem ver
jeti, da ste svojo osebno in škofovsko usodo povezali s tem zločin
skim izdajalskim krogom na Slovenskem. Naj je videz tak ali tak, 
nikakor si ne morem zamishti, da ste usodo vere in Cerkve pove
zali z usodo bele garde. Nasprotno, slutim, da osebno trpite zaradi 
vsega tega in da v Vaši duši gori močan plamen iskrene skrbi nad 
strašnim položajem Slovencev. 

Kaj naj storite? 
En sam izhod je: Dvignite se z vso človeško in škofovsko močjo 

in pozovite narod k edinosti in enotnosti. En sam način je: Nastopite 
z vsem človeškim in duhovniškim rizikom ter odločno zaustavite bra-
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tomorno klanje! To je tisto pravo dejanje, ki ga mora danes storiti 
pravi Slovenec in pravi katoliški škof. 

Nastopite proti svoji okolici, ki do Vas ni resnicoljubna in po
štena. Napravite red v vodilnih vrstah slovenskega klera in laikov. 
Prepovejte vsem duhovnikom in kristjanom vstop v belo gardo. 
Pošljite v Narodno-osvobodilno vojsko primerne duhovnike, ki se 
bodo posvetili verski skrbi med partizani. Pokažite okupatorju, da 
ste škof vsega slovenskega naroda in da ne boste nikdar in nikoli 
trpeli,, da bi sovražnik podpihoval neslogo v narodu in žel njene po
sledice. Izdajte proglas za ves kulturni svet in zahtevajte, da bo 
okupator prenehal z uničevanjem naroda in da bo zavezniški svet 
zmanjšal naše trpljenje. 

In še to: Spremenimo že enkrat obliko in duha naše vernosti. 
Lepo, če preprostemu človeku ponujamo disciplinirano obliko ver
skih vaj v obliki raznih tedenskih pobožnosti, toda ne pozabimo [da 
ga] pri tem bolj približujemo mehaničnemu duhovnemu življenju, 
ki je podlaga nevarnemu amoralnemu čustvovanju, kakor bi ga na
vajali k pravi osebni vernosti in pristni človeški pobožnosti. Skrbimo 
predvsem, da bo v ljudeh manj sebičnosti, manj goljufivega in fari
zejskega duha. Skrbimo, da bomo v kristjanu najprej uredili človeka 
in da bomo na zdravega človeka cepili duha Kristusovega. Pozivam 
Vas, da razumete vse potrebe krščanstva in da s svetimi duhovniki, 
ki jih med Slovenci ne manjka, začnete novo dobo krščanstva, ki bo 
obenem nova doba slovenstva. 

Naj Vas te besede ne motijo iz ust človeka, o, katerem ste naj
brž prepričani, da ni kristjan, ali da je vsaj sumljiv kristjan. Kar 
se tega tiče, je še mnogo časa treba, da bo moje in mojih tovarišev 
krščanstvo dobilo potrdilo tudi pri Vas. Pač pa močno želim, da bi 
politično že danes govoril pred Vami popolnoma jasno, ne samo za
radi čistih razmerij za danes in za tisti čas, ko bo narod terjal ra
čune, ampak tudi zato, da bom imel zavest, da sem storil vse, kar 
je bilo v moji [sk]romni osebni moči. 

Še enkrat želim, da bi moje besede našle pri Vas tisti odmev, 
ki je potreben med iskrenimi Slovenci. 

Vaš vdani . . .3 

4 

3 Podpisa ni. Pismo je pisal Edvard Kocbek. Glej E. Kocbek, Tova-
rišija, Ljubljana 1949, dnevniški zapis dne 15. januarja 1943, stran 309 si. 

4 Na ciklostiranem izvodu je pripisano: »Opomba k pismu: Ne 
uničuj požrtvovalnega dela tovarišev, temveč daj pismo še drugim!«. 
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S T . 114 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO 
L I D I J E Š E N T J U R C D N E 2 9 . J A N U A R J A 1 9 4 3 C E N T R A L N E M U 

K O M I T E J U K P S O P O L O Ž A J U V L J U B L J A N I 1 

Dragi tovariši ! 

Prejeli smo Ljudsko pravico, ter izjavo G[lavnega] Pov[eljstva] 
in Poziv slov. zdravnikom. Vse bomo objavili v SP, S tekst pri lagam. 
Proglas P S N O J je samo v izvlečku; 3 bolje nekaj kot nič. Zdi se n a m 
nujno odgovoriti tudi na objavljeno Krišt. pismo; 4 ter čimprej tudi 
objaviti karkol i v zvezi s slov. delegati za Bihać. Oboje je predmet 
razpravljanja poleg kolosalnih vojaških uspehov. — Do Gabra 5 sta 
prišli 2 pismi za Ano, 6 upam, da bo sedaj potolažena. Za poročilo ji 
bom rekla danes. Le na kratko, kolikor je znano meni v zvezi z 
vašim vprašanjem. V Ljubljfano] ni prišlo nič Italijanov, pač pa so 
se skozi Ljublj. pred nekaj dnevi peljali Nemci, ki po nekih poro
čilih sodelujejo v borbah z Italij[ani] in bega v Mirenski dolini. O 
kaki zasedbi in uspehih tu ni nič govora. Največ se govori o partiz. 
akciji nekje na progi od Karlovca prot i Metliki, ko so zažgali 30 va
gonov nafte, zajeli in pobili mnogo fašistov, odpeljali tudi vse želez
ničarje ter j ih potem, ko so taborišče preselili, izpustili. Pač pa se 
tu zelo mnogo govori (po poročilih iz okolice), da je prišlo na dol[o-
mitski] sektor 11 hrv., komandantov z načelnikom Vfrhovnega] š[ta-
ba] ter, da se G[lavno] P[oveljstvo] nahaja na tem sektorju. — Še 
vedno se vzdržujejo vesti, da mislijo Itali j . odvzeti begi oblast iz 
rok. Vse do sedaj v belgijsko kasarno ni bilo mogoče zapornikom 
izročiti niti najmanjše stvari, nit i perila, nit i obleke, še manj hrane. 
Povsem slučajno je nekdo zaklical skozi okno, da bodo paketi dovo
ljeni, n a k a r se je zbralo pred kasarno precejšnje število žensk. Ker 
paketov niso sprejeli, so šle nad Graziolija in pred Kazino, zahte
vale (zaenkrat še v dokaj mili obliki) dovoljenje za pakete. Mnogim 
so ta dovoljenja izdali, ter j ih še izdajajo. Za danes so bili vsi-izgledi, 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
Dokument je od vlage močno poškodovan. 

1 Glej Slovenski poročevalec, ljubljanska izdaja, le to . I V, št. 3, 
25. januarja 1943. 

3 Isto. 
4 Misli na falzifikat pisma Edvarda Kardelja z dne 1. oktobra 1942 

komandantu Glavnega poveljstva Ivanu Mačku, ki sta ga objavila 
Slovenski dom in Slovenec 15. in 16. januarja 1943. Glej Izjavo IOOF 
v Slovenskem poročevalcu, ljubljanska izdaja, leto IV, št. 5., 5. februarja 
1943. 

5 Milan Škerlavaj. 
• Zdenka Kidrič. 
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da se žene zberejo pred škofijo in magis tratom in protestirajo; re
zultata še n e vem. S k r a t k a začetki demonstraci j ; več ali manj spon
tanih s sodelovanjem aktivistk P. F. Ž. Z. Mislim, da bomo t u ma
sovno kako le zajeli, tudi s S N P , če bomo znali boljše ure jat i »Narod 
v ječi«, k a r velja tudi za vse ostale publikacije, kater ih 1. štev. so 
izšle. Napak se zavedamo, zlasti tega, da so vse publikfacije] ne-
akcijske, skušali bomo popraviti . Drugih važnejših stvari od poro
čila P I O 7 ni. Razgovori s p lenumaši po vročitvi pisma IO s prilo
gami 8 se še niso vršili. J e pa čutiti pr i njih nekako apatijo . . .9 

precejšnjim veseljem in elanom. (V poročilu o bega še vest ki kroži, 
da mislijo poslati bega n a fronto, tako si razlagajo tudi današnje 
zborovanje Gufa — kolikor je točno, n e vem.) 

Naše zveze se precej popravljajo. Nov način je omogočil precej
šen transport, tako vam, kot v Novo mesto, kamor smo sedaj tudi 
poslali tovariša, da vse kontrolira. Mi imamo sedaj spet zveze z vsemi 
punkt i v okolici (nekaj dni so bile prekinjene), poročil pa ne preje
m a m o nobenih. P r e d nekaj dnevi se je javil spet Ciril 1 0 z zelo resi-
gniranim pismom. Skušali ga bomo le spraviti k nam. Ce ijnate vi 
kakšno možnost, bi.ga pozvali k vam in bi tako lažje in hitre je prišel 
potem sem. 1 1 Ali je taka pot sploh sedaj možna? Ev. odgovorite samo 
na to, pa bi m u potem mi poslali vsa potrebna navodila. ^ 

Pr i lagam tudi Peregr inov 1 2 članek, ki je bil menda pisan za 
Zbornik. 1 3 Bogdan naj vam poroča tudi o Albinovih 1 4 brošurah, p a bi 
j ih event, poslali vam. 

Organizacijsko sicer nič posebnega, le avtokritiko, da na vpra
šanju kadrovikov radi naših p e r m a n e n t n i h pro val, ogroženosti, f li
kanj itd. nismo naredi l i še nič. Tudi ideološka vzgoja je na psu. Zato 
imamo tudi čudovite pojave med kadri . Če bi imeli vsaj enega pr i-

7 Plenum izvršnega odbora; verjetno je bilo priloženo poročilo 
plenuma, ki pa ni ohranjeno. 

8 Glej dok. št. 7. 
9 Uničeno besedilo. Sedem vrstic nečitljivih. 

1 0 Jože Moškrič. 
1 1 Misli iz Podlipoglava v Dolomite in nato v Ljubljano. 
1 2 Lovro Kuhar - Prežihov Voranc. 
1 3 Proti koncu leta 1942 je agitacijsko-propagandistična komisija pri 

CK KPS pripravljala nov Slovenski zbornik (prvi je izšel v začetku leta 
1942). V redakcijo sta bila pritegnjena Lovro Kuhar - Prežihov Voranc in 
France Albreht. Sodeloval je tudi Vladimir Pavšič - Matej Bor. Verjetno 
je z aretacijo Prežihovega Voranca 8. januarja 1943 delo na Slovenskem 
zborniku zamrlo, ker zbornik ni izšel. Glej D; Ravnihar, Narodnoosvo
bodilni tisk. 

14 Stane Krašovec. Januarja 1943 je izšla 1. in edina številka 
Bolletina di informazioni per le forze armate italiane nella Slovenia 
occupata, ki sta jo uredila Stane Krašovec in Joža Vilfan. Glej D. Rav
nihar, Narodnoosvobodilni' tisk. 
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m e m e g a človeka za to delo! Včasih se človek k a r ustraši, n a kakšne 
lastnosti vse nalet i in to pr i parti jcih. Kot vse izgleda, so v zadnji 
provali v . . . 1 5 nekater i celo izdajali, podrobnih poročil pa še nimamo. 

Vse tovariško pozdravlja Joža 1 8 

29./1. 43. 
30./1. Tekste ste dobili v že izgotovljeni obliki. 

' - , ST. 115 

POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 29. JANUARJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O MOBILIZACIJI NA GORENJ

SKEM1 

Pokraj inski komite 
za Gorenjsko 

Položaj, 29. 1. 1943 

Centra lnemu komiteju! 

V zadnjem poročilu 2 smo Vam poročali, da Nemci še vedno niso 
napravi l i nobenih prot iukrepov na našo part izansko mobilizacijo. Ta 
teden pa so pokazali, kaj znajo, pokazali so tiidi, koliko imajo še 
razpoložljivih moči na Gorenjskem. 

Nemška mobilizacija letnikov 1923 in 1924 se je najslabše ob
nesla v Selški dolini. Tam je razen nekaj izdajalcev in propalic, odšlo 
vse v partizane, ali pa se tudi poskrilo, čakajoč n a boljše vreme, 
k a r pa ni posebno priporočljivo za daljši čas, ker se je zgodilo v več 
primerih, da so j ih dobili in pobili. Tudi v naši dolini2 5 ' niso dosti 
opravili, čeprav so j ih k a r z avtomobili lovili po vaseh. 

^ Kako pa je na Gorenjskem, pa n i m a m o nobenih točnih po
ročil, ne od odreda in n e s terena. Boljši uspeh pa so imeli v Kranju, 
Škof j i Loki in ostali okolici, tu se je javilo bolj malo število fantov 
za part izane. Dosti se j ih je poskrilo po raznih kraj ih z namenom, da 

1 5 Uničeno besedilo. Ena beseda nečitljiva. 
1 6 Lidija Šentjurc. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubliani 
Objavljen je v Zborniku NOV, IV. del, knjiga 4, dok. št. 244, stran 402' 
Tu je dokument napačno datiran in del teksta pomanjkljivo objavljen 
Po restavraciji tega dokumenta je mogoče prebrati datum in del prei 
nečitljivega teksta. 

2 Glej dok. št. 91. 
2 a Poljanska dolina. 
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počakajo spomladi. Koliko so j ih Nemci mobilizirali, tega še n e vemo, 
tudi tega n a m še ni nič poročal tov. Vinko,3 koliko j ih . je mobiliziral 
odred. Toliko je gotovega, da ta mobilizacija j im ni dala tega, k a r 
so računali, da bo, k a r so mobilizirali, to se j im je potem še n a K o 
roškem pokvarilo. Bila je sabotaža, zadela sta v laka skupaj, ostalo 
je dosti mrličev in tudi ranjencev. 

V kamniškem okrožju p a je morala naša protimobiližacija uspeti 
v nekater ih rajonih precej dobro, poročil ni točnih ne vojaških in ne 
s terena. 14. tega meseca je odšel v Kamniški batal jon namestnik 
politkom. Kosta. 4 Ni se 'še nič oglasil, čeprav je obljubil, da bo takoj 
poročal, kako in kaj je. Po civilih smo zvedeli, da so kamniški po
bral i dosti fantov, ki so imeli pozive za nemško vojsko. Vodijo tudi 
stalne borbe. Ravno ta teden so dali plakat, da so v kamniškem okra
ju pobili 90 banditov. 5 Verjetno je, da so res dobili kje kakšno slabo 
oboroženo n a novo mobilizirano in skrito četo in da so jo uničili. 
Tako strašijo, da je zdaj konec banditov. 

Začeli pa so ponovno z izseljevanjem in streljanjem ljudi. V tem 
tednu so pripeljali n a Goričane cirka 150 žena in otrok in to vse iz 
Kamnika, družine pobeglih mož in fantov. To sredo pa so se za
podili v Selško dolino, tudi da bi selili družine, pa j ih l judje niso 
čakali, večina je zbežala v hribe, potem pa so se pojavili še part izani 
in le nekaj družin so uspeli odpeljati. Par t izani so potem likvidirali 
v Železnikih župana in celo njegovo družino, požgali most, ki veže 
cesto Selca—Škofja Loka. 

V četrtek zjutraj pa so se pojavili avtomobili v naši dolini n a 
menjeni za selitev v Žireh, do Zirov niso mogli z avtomobili, ker so 
j im ponoči požgali 2 mostova, potem so napravi l i zasilno premosti tev 
in prišli do vasi, ljudje niso bili neumni, da bi j ih čakali, so razen 
ene družine vsi pravočasno zbežali. Dobili so doma samo eno družino 
in še od te j im je poskušal pobegniti 9 1. s tar fantič, seveda ga je 
bilo t reba takoj ustrelit i . Kaj počenjajo po ostali Gorenjski, Vam n e 
vemo poročati. Toliko pa smo opazili, da j im vojaštva silno p r i m a n j 
kuje. Ko so šli nad Kamnik, je bilo pobrano vse vojaštvo po Goren j
skem, in še v Pol janah je bilo 3 dni samo nekaj žandar j ev. 

V decembru, ko je bil tov. P e t e r 6 tukaj in tov. Vinko, smo go
vorili, da je t reba začeti takoj z mobilizacijo in akcijami. Rekel je, 
da bodo tukaj začeli delati akcije. Čas teče v tem času zelo počasi, 

s Vinko Hafner. 
4 Stane Bizjak. 
5 Dne 19. januarja so Nemci v Kališču nad Kamnikom presenetili 

Kamniški bataljon in del Kokrškega bataljona. V "spopadu je padlo 22 
partizanov, 18 pa je bilo ujetih. Večinoma so bili to novinci in neoboro-
ženi. Dne 21. januarja so Nemci ponovno poskušali obkoliti Kamniški 
bataljon pri Zlatem polju. Padli so 4 borci, 2 pa sta bila ranjena in ujeta. 
(Glej dok. št. 103, op. 11!). 

6 Boris Kidrič. 
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pa smo že vendar daleč prišli, naredi la pa se še ni nobena vojaška 
akcija, zdaj zadnje dneve so se predramili , to so najbrže napravi l i 
novinci. 

P r i tem zadnjem okupatorjevem početju so ljudje nekaj poka
zali, k a r se do zdaj še ni opazilo. Nekatere družine so rekle, pojdi v 
partizane, nas pa če tudi izselijo, saj ne bo za dolgo. Bili so različni 
taki pr imeri . Vendar pa niso hoteli čakati okupatorja, da j ih odpelje. 
Vsa Gorenjska je danes kot n a b i t . . . 6 a bi bilo t reba in to [stvari] bi 
se r a r l e . . .7 se to sprožilo, če n a m to uspe imamo vojske, da bo ve
selje. Ljudje zahtevajo, da naj delamo n a p a d e na Nemce in [ovad.] 
bando, ali čete se n e k a m izmikajo akcijam. Tudi naši zavezniki, ki 
so poznani, tov. Petru, so n a m rekli, da če n e pokončamo te bande, 
da se sploh n e bodo več razgovarjali z nami. 

K e r so Nemci ujeli k o m a n d a n t a Poljanskega bataljona, 8 ubili ko
mandir ja čete tov. Bineta, 9 so se začeli part izani razhajati vsak na 
svojo stran, nekater i v Dolomite, drugi pa drugam. Treba je bilo 
h i t ro poseči vmes, da se reši cela stvar razpada. Zato smo k a r po
stavili bataljonskega komandanta, on pa naj potem postavi koman
dirja. Seveda smo potem obvestili tudi š tab odreda. To poročam, da 
ne bo potem prišlo do kakšnih nepotrebnih razburjenj, zdelo se nam 
je to nujno in smo to storili v skrajnem momentu. 

Izdelali smo podrobna navodila za batal jone in čete, kako mo
bilizirati, kako postopati z njimi, kam j ih je t reba poslati, one, kater i 
so brez orožja. En izvod Vam pošiljamo, pošiljamo Vam tudi en 
Bote, 1 0 kater i je začel tudi težko dihati v zadnjem času. 

Rabili bi štampiljko, prosim Vas, da n a m jo pošljete, pošljite jo 
tudi za Gorenjski odred. Tov. P e t e r pa naj uredi v Dolomitih, da ne 
bodo pošiljali na to vezo, nobenih ljudi, razen samo onih, ki pr iha
jajo v PK, skozi to zvezo naj prihaja samo pošta in l i teratura, vse 
ostale part izane ali kakšne druge funkcionarje, pa naj vodi kur i r 
R o k , n ki ima zvezo iz Dolomitov v Poljanski bataljon, ker se dogaja, 
da so razni tipi samo zato, da izvohajo pota kurirjev, potem pa vse 
skupaj izdajo. V zadnjem času smo izgubili več zlata vrednih kurir
jev, sedaj imamo samo še 2, ki sta strogo zanesljiva. Radi tega 
pa moramo biti strogo konspirativni z naš im kanalom. Z novimi pa 
je težavno in j ih je t reba preje preizkusiti n a drugih progah. 

S m r t fašizmu — svoboda narodu 
Matija12 

'a Poškodovano besedilo, nečitljivo pol vrstice. 
7 Poškodovano besedilo, nečitljivi dve vrstici. 
8 Gašper Dolinar. 
9 Albin Mlakar. 

1 0 Misli časopis Karawanken Bote. 
1 1 Franc Bogataj. 

1 2 Maks Krmelj. 
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ST. 116 

POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA ODRE
DA VINKA HAFNERJA DNE 29. JANUARJA 1943 VODSTVU SO

KOLOV V OF O DELOVANJU SOKOLOV NA GORENJSKEM1 

Položaj, dne 29. januarja 1943 

Vodstvu sokolov v OF! 
Minulo je že precej časa, odkar smo prejeli preko Glavnega po

veljstva vaš dopis,2 v katerem zahtevate obširno poročilo o delovanju 
sokolov na našem področju, tako v partizanih kot na terenu. Da tega 
že nismo storili prej, je bil nedvomno najvažnejši vzrok v tem, da 
imamo radi težkih okoliščin le redkokdaj priliko, da bi lahko stvar 
do podrobnosti izvedli. Poleg tega je bilo treba zbrati točna poročila, 
ki so nam šele omogočila natančnejši vpogled, kar pa gre pri naših 
razmerah kaj počasi. 

V tem času so vsi člani odrednega štaba na poti po edinicah, 
zato vam sam pišem to poročilo, ker mi je bila naloga poverjena še 
zlasti, ker sem bil pred vojno vseskozi aktivni član Sokola. Radi 
konspiracije bodo moje navedbe le bolj splošnega značaja, vendar 
upam, da si boste mogli po njih ustvariti precej jasno sliko. Prav 
zato vam ne bom poimensko navajal posameznih oseb, razen v pri
merih, kjer bi bila škoda izključena. 

V pretežni večini je stališče sokolov do naše borbe na Gorenj
skem v glavnem zadovoljivo. Da ni bila njih pritegnitev v OF tako 
masovna, kot morda pri vas, je pa v glavnem krivo dejstvo, da je 
bil nemški teror že izpočetka precej dosleden in da so ostali sokoli 
po razpadu povsem idejno razkrojen! in brez vidnega vodečega ka
dra, ki naj bi ostalim naznačil enotno zadržanje. To se je zgodilo 
zlasti radi tega, ker so Nemci.takoj spočetka izselili večino vidnejših 
predstavnikov, ki so se jim zdeli nevarni, ostale pa so ali pritegnili 
zase in jih postavili v vse mogoče svoje organizacije, ali pa so jih 
kratkomalo ustrahovali z odkritimi grožnjami. Danes so pri nas 
številni primeri, da so bivši staroste, načelniki in drugi vidnejši 
predstavniki sokolov razni blokleiterji in zellenleiterji pri Volks-
bundu ter šturmfiihrerji pri Wehrmannschaftu. Sicer je res, da veči
na teh ostaja povsem pasivna v svojih vlogah v teh organizacijah, 
vendar njih funkcije kaj slabo vplivajo na opredelitev številnih, 
idejno manj podkovanih in utrjenih, sicer poštenih članov, ki so 
gledali v teh ljudeh svoje učitelje in vodnike. 

Prav zato pa je bilo pri nas pristopanje sokolov v OF le posa
mično in to v glavnem iz vrst mlajših delavnih članov, delavcev in 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dopis verjetno ni ohranjen. 
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uradnikov. Pri tem je bil odziv na vasi dokaj boljši kakor v mestu, 
kamor je prodrla OF šele predlanskim v jeseni in zimi. Žal je prišla 
spomladi 1942 tista znana masovna provala, ki je pobrala večino 
sokolskih aktivistov, ostale pa močno demoralizirala in jih napra
vila za daljši čas povsem pasivne. Mnogi od njih še danes umirajo po 
poznanih nemških koncentracijskih taboriščih, kakor v Dachauu, 
Mauthausenu, Krautu itd. Najboljši pa so popadali kot talci, med 
njimi France Benedik, starosta sokola v Stražišču, France Rakar, 
župni prednjak, Janez Iskra, načelnik iz Javomika, in mnogo drugih. 

V glavnem bi lahko delili sokole na Gorenjskem na tri temeljne 
skupine. 

Pretežni del vodilnih funkcionarjev, ki so posedali pri Sokolu 
le bolj častne kakor pa delavne funkcije, ljudje z odličnim mate
rialnim in družabnim položajem, ki so bili istočasno še prvoboritelji 
številnih drugih organizacij in protežiranih strank, so ostali povsem 
pasivni za naš pokret, ali pa so se celo postavili proti OF v odločno 
opozicijo. Kolikor so nekateri vendar naši simpatizer j i, so le bolj ne
iskreni in njih podpora navadno variira vzporedno s splošnim sve
tovnim položajem. Seveda so tudi nekatere častne izjeme. Skrajni, 
na srečo bolj maloštevilni, najbolj agresivni del naših bivših prvakov 
pa se je povsem prodal okupatorju in tvori edinstvene pozicije bele 
garde med sokoli na Gorenjskem. Nekaj od teh je že plačalo s svo
jimi glavami izdajo nad narodom, drugi jo pa še bodo. Če se vam 
zdi potrebno, vam bom pozneje poslal poimensko poročilo o njih 
zadržanju. 

Drugi številnejši del sokolov tvori zlato sredino, ki je idejno po
vsem razkrojena. Njena opredelitev niha v glavnem od trenutnega 
razpoloženja, sicer pa tvori negativno postavko za našo borbo. So to 
povečini naši simpatizerji, vendar pa so radi precejšnje strahopet-
nosti in oportunizma močno pod vplivom zgoraj opisanega dela. 

Za nas postanejo agilni podporniki le v času masovnega pritoka 
v OF in to v glavnem seveda ob priliki odlične vojaške in politične 
situacije doma in po svetu. Prav zato tudi v tem času vlada pri njih 
ravno v sedanjem času kar prevelik optimizem, kakršen jih potem 
največkrat precej razočara. 

Tretji in na srečo najbolj številni del sokolov pa tvori večina 
naših članov delavcev, kmetov in uradnikov, ki so že zdavnaj ostro 
obsojali mnoge klavrne pojave v naših vrstah. Tisto je danes skoro 
enodušno na naši strani in le iz teh so se rekrutirali redki partizani 
— sokoli.3 Da ni njih pritegnitev v OF danes masovna, je krivo to, 
da so mnogi še danes obdani s staro ideološko navlako, ki jih še 

* Na robu dokumenta je Jože Sluga-Lenart, član pokrajinskega 
komiteja KPS za Gorenjsko, s črnilom pripisal: »da so baš sokoli najbolj 
številno zastopani v partizanih«. 
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zmerom ovira pri iskrenem sodelovanju z avantgardo proletariata. 
Redki od teh, ki so še živi v partizanskih vrstah so se izkazali jako 
hrabre in požrtvovalne, da pa ti niso mnogoštevilnejši, je bil kriv 
oportunizem njih samih, ker so ob času ko jim je nujno grozila are
tacija raje izbrali možnost internacije kot pa trdoto partizanske 
borbe. Seveda so to mnogi pozneje kot talci plačali s svojim življe
njem. To velja zlasti za čas koncem februarja lanskega leta, ko so 
vsi naši aktivisti romali v zapor, raje kot v partizane. 

Lahko pa trdim, da je sokolska mladina v pretežni večini ubrala 
napredno pot, ker se je prva iznebila premnogih neravno zdravih 
nastrojen j , ki so jo vse do danes odbijala od najbolj progresivnih 
smeri v našem narodu. Močno omalovaževanje starih družbenih na
zorov in razlik, ki ga je nujno prinesla sedanja trda doba, daje naj
boljše možnosti uresničitvi našega gesla enakosti in bratstva, ki je 
doslej služilo le bolj kot fraza. Naglo idejno dozorevanje poštene so
kolske mladine v glavnem služi pri njeni pritegnitvi v našo borbo. 

Pri nas na Gorenjskem sestavljajo partizanske edinice v glav
nem bolj katoliško usmerjeni fantje iz bivše FO in celo JRZ in pa 
komunisti. Z ozirom na politično opredelitev pa predstavljajo sokoli 
le sila majhen del celotnega števila. Vzrok temu pa nikakor ni v njih 
nezavednosti, temveč radi večjih težav pri njih praktični pritegnitvi. 
Saj prav za prav velja skoraj isto tudi za široke plasti industrijskega 
proletariata. Dejstvo je namreč, da se je pretežna večina gorenjskih 
partizanov rekrutirala iz širokega, zlasti hribovskega podeželja, mno
go manj pa iz gosto naseljenih in politično dozorelejših obširnih rav
ninskih področij. Vzrok temu je v tem, da so prihajali ponekodi 
partizani v direkten kontakt s prebivalstvom, kar nam je poleg poli
tičnega vpliva omogočalo tudi trajno dejansko povezanost z njimi. To 
je bilo pomembno še zlasti v dobi lanskega poletja, ko je pomla
danska provala skoraj povsem porušila našo terensko organizacijo. 
Zato so prav tedaj in isto še danes ostali veliki ravninski predeli 
brez potrebne organizacije, ki naj bi mobilizacijo praktično izvajala. 
To še zlasti velja za mesta kot Kranj, Jesenice, Kamnik itd. To pa 
so tudi tisti kraji, kjer je bilo sokolstvo najbolj zasidarno, med tem 
ko je bilo podeželje pretežno klerikalno nastrojeno. Prav v tem je 
glavni vzrok, da so partizani sokoli tako maloštevilni, ker je v mesto 
že z vojaškega stališča partizanom skoraj nemogoče direktno pose
gati na odločitve ljudi, bi morala biti terenska organizacija OF veza 
med njimi in nami. Zlasti slab rezultat naše zadnje mobilizacije na 
teh področjih, ki predstavljajo sigurno najmanj dve tretjini celot
nega prebivalstva, je dokaz slabo obdelanega terena. 

Seveda ne velja to samo za sokole, temveč tudi za široke plasti 
ostalega meščanstva in industrijskega delavstva, ki nista dala od 
sebe skoraj ničesar. V tem oziru je pri nas gotovo precej drugače kot 
na ozemlju, okupiranem po Italijanih. 
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Ko bom dobil točna poročila iz vseh bataljonov, vam bom poslal 
tudi število in imena posameznih sokolov partizanov in njih prejšnje 
in sedanje funkcije. 

Sedaj bi vam stavil nekaj predlogov, ki bi mogli koristiti in 
utrditi vpliv sokolstva kakor tudi OF na Gorenjskem. 

Nujno bi bilo potrebno, da izdajate več izrazito sokolskih brošur. 
Sokolstvo predstavlja s svojim povsem nacionalnim in višje vzgoj
nim programom ter veliko tradicijo zlasti v naših gorenjskih centrih 
močan aktiv OF, posebno še zato, ker pri nas bela garda še ni raz
krojila sokolskih vrst. Zato bi bilo nujno potrebno izdajanje litera
ture, ki bi članstvo obširneje seznanilo z nameni našega sodelovanja 
v tej borbi. Mi smo dosedaj prejeli samo 1 izvod sokolske brošure in 
še ta je padla preje, kot smo jo mogli razmnožiti. Bila je vsekakor 
izredno primerna. Mi smo sicer večkrat pisali zanjo, dobili pa nismo 
ničesar, morda ste poslali, pa je padla na poti. 

Nekaj, kar bi pa bilo še posebno važno, je to, da bi bilo nujno 
poslati na Gorenjsko nekaj izrazito sokolskih aktivistov, ki bi ne
dvomno ob sedanji situaciji z uspehom prodrli zlasti med ši
roke plasti meščanstva. Le-teh tukaj silno primanjkuje, oziroma 
jih sploh ni.4 Najbolj primerni bi bili za to kaki gorenjski domačini, 
ki se morda nahajajo na oni strani, ali pa tudi kaki drugi, še zlasti, 
če so bili to vidnejši sokolski predstavniki. Opremite jih z legitima
cijami, katerih vzorce smo vam poslali, da bodo tako lahko tukaj 
ogromno storili, tako za sokolstvo samo, kot tudi za OF. Izredna 
pridobitev pa bi bili aktivisti, ki bi bili primerni za na Koroško. Ta 
obširni, pa tolikanj važni teren, kar vpije po terenskih organizatorjih. 
Tamkaj se zlasti uspešno uveljavlja propaganda za staro Avstrijo, 
kar silno škodi naši nacionalni stvari. Najbolj primerni za to bi 
bili koroški domačini, ki jih precej že od prej biva pri nas. Vem, 
da vam dobrih ljudi manjka, toda razumeti morate, da v tem oziru 
pomeni * Gorenjska in še zlasti Koroška jako važen činitelj v naši 
borbi. — Torej aktivisti in literatura. S takojšnjo in intenzivno re
šitvijo teh problemov bo sigurno mnogo pomagano uspešnosti naše 
borbe na Gorenjskem. 

Tovariško vas pozdravlja 
Vinko Hafner, politkomisar 

Gorenjskega odreda 
Zig: Gorenjski odred 
[I. grupa] odred[ov] slovenskih partizanskih čet 

4 Na robu dokumenta je Jože Sluga s črnilom pripisal: »dovolj je 
vidnih predstavnikov sokolov, ki že tudi aktivno sodelujejo v OF«. 
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S T . 117 

P O R O Č I L O P O L I T I Č N E G A K O M I S A R J A G O R E N J S K E G A O D R E 
D A V I N K A H A F N E R J A D N E 29. J A N U A R J A 1943 P O K R A J I N 
S K E M U K O M I T E J U K P S Z A G O R E N J S K O O P O L O Ž A J U V G R E 
G O R Č I Č E V E M B A T A L J O N U I N O T E H N I K I N A G O R E N J S K E M 1 

Položaj, 29. jan. 1943 

Pokrajinskemu sekretariatu KPS za Gorenjsko! 
Vaše pismo z dne 22. I. sem prejel.2 O nesreči, ki nas je ponovno 

zadela, mi pošljite malo obširnejše poročilo.3 Nedvomno ste že o tem 
obvestili Gl. poveljstvo, kjer so bili prav gotovo nič manj prizadeti, 
kakor mi sami. Kar se tiče objave o tej nesreči, se vi sami odločite. 

Jaz sam sem se do pred kratkim nahajal v edinicah Gregorčiče
vega bataljona. Stvar še kar nekako poteka v redu, le da je edinice 
težko spraviti v tisti polet, ki bi nam osigural uspešno mobilizacijo in 
zavrl nemški teror. Dane so pa vse možnosti, da bomo stvar polagoma 
spravili v zadovoljiv tek, še zlasti, če se nam bo posrečilo izgraditi 
trden partijski skelet v partizanih. 

Ne vem pa, kako je s Stražišarjevim bataljonom, kamor je te dni 
odpotoval tov. Stane.4 Tam so menda ob priliki zadnje mobilizacije 
nekaj sabotirali, kar bo on natančno raziskal in po potrebi krivce 
najstrožje kaznoval. Od tovariša Koste5 še nimam nobenega poročila. 
Jaz bi bil sam odšel v Stražišarjev bataljon, vendar mi zdravstveno 
stanje ne dopušča tolikšnih naporov, poleg tega pa sem smatral za 
potrebno, tudi tukaj urediti številne važne stvari. Verjetno pa je, 
da bom v tako ugodnih vremenskih razmerah tudi jaz po Stanetovem 
povratku odšel tja gori, ali pa se bom v glavnem zadržal na področju 
Gregforčičevega] bataljona. Mobilizacija izgleda, da se bo nadalje
vala in bo zato potrebno zastaviti vse sile, da bomo iz tega izbili za
dostne uspehe. 

Kar se tiče postavitve začasnih terenskih delavcev v svrho 
uspešne izvedbe mobilizacije, sem storil, kar je bilo v moji moči. 
Ugotovil sem, da je bilo na večini teh določenih področij že v tem 
smislu urejeno, le da se je zlasti jeseniški OK izkazal za skrajno ne
marnega v tem oziru. Poročila, ki mi jih pošiljajo od tam, so prilo
žena v tem pismu.5a Po njih boste vse razbrali. Tovariš Stanko,6 se-

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
1 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
s Glej dok. št. 64 in dok št. 91. 
4 Stane Kersnik. 
5 Stane Bizjak. 
5 a Poročila verjetno niso ohranjena. 
6 Karel Preželj. 
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k r e t a r OK-ja, in Bine 7 so bili že na poti do vas, pa sta se morala za
radi pomanjkanja veze vrniti . Po njunem poročilu je njihova tehnika 
še zmerom v skrajno nepr imernem stanju in v tem oziru, kakor iz
gleda, še niso storili ničesar. Edino, k a r imajo, je en legalec, ki j im 
za silo razmnoži došle koncepte.. Tovariš Bine bo dospel k vam z na
slednjo vezo, Bodin 8 pa bo ostal tukaj , kjer ima vse možnosti za delo 
in še zlasti za razmnoževanje radijskih vesti. Če vi v k r a t k e m ne 
boste poslali n a Jesenice koga drugega, bo on sam odšel tja, kakor 
hi t ro bo OK javil, da so dane vse možnosti za uspešno delo. Sicer 
se mi pa zdi, da če že mislite koga poslati gori, je primernejše, da 
ga pošljete naravnost na Jesenice, ker je tovariš Bodin že povsem 
vpeljan v tukajšnje razmere. 

Glavna tehnika, kakor tudi redakcija se nujno morata postaviti 
nekam ria centralno področje, kjer je možnost provale dokaj manjša, 
istočasno pa boljši pogoji za delo. Privi jajte na vse terenske, ki bi v . 
tem pr imeru prihajali v poštev, da poskrbe pr imeren prostor. Naša 
tehnika je kljub mnogemu prizadevanju še zmerom na silno nizki 
stopnji, zlasti k a r se tiče njene povezanosti. 

V k r a t k e m bom odšel n a sestanek, katerega se bodo udeležili 
tudi Johan, 9 Črnivec 1 0 in Stanko iz jeseniškega OK-ja. Skušal bom 
tu doseči, k a r se bo največ dalo. Črnivec bo tukaj lahko podal vaša 
točna navodila glede mobilizacije, sicer bomo pa vsi skupaj do po
drobnosti prerešetal i vse možnosti za uspešno delo. 

Temu pismu je priloženo moje poročilo za Gl. poveljstvo in vod
stvo Sokolov v OF. 1 1 Oboje vi takoj odpošljite dalje, kakor tudi moje 
pismo, za Kebetov bataljon. Če se med tem pr i vas javi tov. Kosta 
Dobravec naj takoj nadal juje pot do nas, oziroma mi pošlje podrobno 
poročilo. Skušajte urediti, čim naglejšo dobavo materiala, ki sem ga 
naročil na Gl. poveljstvu in pa prenos tistih bomb. Sporočite mi tudi, 
zakaj tov. Jože 1 2 n i prinesel n a vezo mojih stvari, ki sem j ih pozabil 
pr i vas. Če še ni, naj to takoj stori. Sporočite mi, kaj dela Lenart . 1 3 

S tovariškim pozdravom za štab Gor[enjskega] odreda 
Vinko1 4 

7 Viktor Jurkas. 
8 Adolf Arigler. 
9 Ivan Bertoncelj. 

1 0 Anton Nartmk. 
1 1 Poročilo glavnega poveljstva verjetno ni ohranjeno, poročilo o 

delovanju sokolov na Gorenjskem, glej dok. št. 116. 
1 2 Jože Galičič. 
1 3 Jože Sluga. 
14 Vinko Hafner. 
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ST. us 
PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 30. JANUARJA 1943 ČLA
NU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS DARKU MARUŠIČU V 

TRST1 

POKRAJINSKI KOMITE KPS 
za Primorsko 

Položaj, 30. I. 1943 
Dragi tovariš Blaž! 2 

Prejel i smo tvoje zadnje pismo. 3 Močno nas je prizadela vest o 
smrt i tovariša Nina. 4 Do danes n a m še nisi sporočil potankosti o tem 
dogodku. Napravi te točno preiskavo, kako je moglo pri t i do tega slu
čaja in n a m potem poročajte. P o vsem izgleda, da je vmes izdajstvo 
v naših vrstah, zato pa bodite previdni in prekini te vse zveze, za 
k a t e r e niste prepričani, da so absolutno sigurne. Tem provalam v 
Trs tu t reba e n k r a t za vselej najenergičnije napravi t i konec. 

Imeli smo sestanek s tovarišem Davilom, 5 s ka ter im smo se v 
vseh važnejših vprašanj ih pomenili. Rezultat našega razgovora je 
pismo, ki mu ga pišemo, 6 kjer še pismeno formuliramo sklepe našega 
sestanka. Pismo pošiljamo tudi tebi, da boš videl, kaj smo sklenili in 
da boš znal uredit i pravi lne odnose z njim kakor tudi v- skupnem 
delu n a terenu v Trstu. Vaš prejšnji odnos in gledanje na tovariša 
Davila, kakor tudi n a njegovo delo je bilo. precej sektaško in nepra
vilno.-Tovariš Davila je p r a v dober delavec (komunist) in ima dobre 
zveze z vsemi organizacijami K P I na Pr imorskem (Trst, Tržič, Koper, 
Izola) in tudi s CK K P I . Edino ni pravi lno razumel organizacijske 
principe K P posebno danes v dobi masovnega dela. To pa m u je 
t reba pomagati, da te težkoče prebrodi . On je danes najvišji parti jski 
funkcionar K P I na Pr imorskem. S. pravi lnim odnosom in sodelova
njem z njim se bo lahko doseglo dobre uspehe. 

Radi važnosti Trsta in slabosti partoganizacij, posebno pa še po 
smrt i tov. Ninota, smo v sporazumu s tov. Lukom 7 sklenili, da 
pošljemo v Trs t P la t i šo 7 3 iz Idri je n a mesto Nina in Rauber ja 8 

kot inštruktor ja P K za mesto Trst. S tem bo partoganizacija tam 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljublj'ani, fasc. 532. 
2 Darko Marušič. 
3 Pismo, datirano 17. januarja 1943, je v arhivu IZDG v Ljubljani. 
4 Udovič Pepi-Udo-Nino. 
5 Vincenzo Marcon. 
6 Glej dok. št. 100. 
7 Franc Leskošek. 
7a Jaka Platiša. 
9 Mišljen je Franc Ravbar, ki pa je že 14. januarja 1943 padel v 

Poljanski dolini na Gorenjskem. 
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dobila dobro pomoč in imela vse pogoje, da se dobro razvije. Ti si 
pa bil določen kot član PK za delo med mladino. Ostal boš v Trstu, 
dokler ne uvedeš nove tovariše iv delo in organiziraš mladino v 
Trstu. Potem boš šel po ostalih okrožjih po mladinski liniji. 

Konferenca POOF je preložena na teden dni pozneje.9 Na to 
konferenco moraš iz Trsta pripeljati oziroma povabiti tovariša B.10 

— Seja PK se bo pa vršila 12. februarja, to je dva dni pozneje, 
kakor je bilo prej dogovorjeno. Morda pridem jaz še prej v Trst 
za nekoliko dni, da se o vsem porazgovorimo. Sicer pa, če mene ni, 
velja isto, kar je zgoraj navedeno. 

Te dni smo tiskali in razposlali novega »Primorskega Poroče
valca«. Vam smo poslali 500 izvodov, za kar mislimo, da ste sprejeli. 
Ta številka »Poročevalca« je zelo važna, ker vsebuje Bihać in glejte, 
da ga prav dobro izkoristite. 

Primož11 in Luka sta šla na potovanje, tako da sem ostal sam. 
Poslušam radio, ki prinaša vsak dan naše uspehe na vseh svetovnih 
frontah. Posebno na ruskem bojišču Nemci doživljajo strahovite 
poraze. Ruski radio pravi, da je sedanja sovjetska ofenziva odločilna 
in da bo trajala do popolnega uničenja nemške armade na vzhodni 
fronti. V Afriki pa je, z zavzetjem Tripolisa, nastal konec italijan
skega »Imperija«. Precejšen strah je zajel vse fašistične vrste poseb
no pa vrhove, ker jim postaja jasno, da je poraz neizbežen. Opaža 
se nekakšno gibanje v italijanskih vrhovih (fašističnih, cerkvenih in 
drugih reakcionarnih skupin), ki se pred strahom poraza bojijo 
ljudskih množic in iščejo zaščite v anglofilski politiki. Treba paziti 
na to gibanje, ki prav tako nastaja tudi pri vas v Trstu in ga pravo
časno razkrinkati kot reakcionarno, ki namreč poskuša vzeti inicia
tivo množicam, jasno v cilju ohranitve reakcije. Sicer pa paziti, da 
se ne gre preveč v levo in da se ne sektaši. 

Tudi pri nas doma se situacija prav dobro razvija. Razpoloženje 
ljudstva odlično, posebno po zadnjih uspehih na frontah. Rekrutacija 
v partizane je Kar masovna. Samo v goriškem okrožju je naenkrat 
šlo v partizane 70—80 fantov. Tudi iz drugih krajev nam javljajo 
o dobri rekrutaciji. Torej v vseh pogledih situacija se najboljše 
razvija. 

Sporoči kaj je z istrskim in materijskim okrožjem, od katerih 
ni nobenega glasu. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
. . . 1 2 zdravi, 

Za PK: 
Vlado13 

0 Konferenca je bila 14. februarja 1943. 
10 Bidovec Stane-Nande (podatek Branka Babica). 
11 Dr. Aleš Bebler. 
12 Dokument je poškodovan. Verjetno manjka ena beseda. 
1 3 Branko Babic. 
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ŠT. 11» 

POROČILO ING. MILOŠA BRELIHA DNE 31. JANUARJA 1943 
EDVARDU KARDELJU O PONOVNI VZPOSTAVITVI RADIJSKE 

ZVEZE Z MOSKVO1 

31. I. .43 
Dragi tov. Ivan! 2 

Danes je bila zveza 3 zelo dobra. Prv i tekst smo dali brez po
navljanja in smo dobili pre jem potrjen. Zahteval je tudi ponovitev 
gr[upe] 53 in 54 od včeraj in potrdi l njih sprejem. Po končanem 
prvem tekstu smo zvezo izgubili. Vzrok t e m u so skoro gotovo 
atmosferske spremembe, ki nastanejo ob svitanju. Od njih ni bilo 
nobenega teksta. 

Če ne' pošlješ novega teksta, bomo j u t r i dajali tekst 2, ki je bil 
namenjen za danes. 

Dokler ne dobimo novega časa, prosim, da ne pošlješ daljšega 
teksta kot 90 gr[up], ker ga iz zgoraj navedenega vzroka najbrže ne 
bi mogli predat i . 

Tovariško Te pozdravlja 
Mitja 4 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Mišljena je radijska zveza z Moskvo, ki so jo poskušali vzpostaviti 

že konec leta 1942. V arhivu CK ZKS so ohranjena še tri pisma Miloša 
Breliha iz tega časa o vzpostavljanju zveze: 28. januarja 1943 je poročal, 
da so iskanje zveze opustili zaradi nevarnosti sovražnikovega napada, 
29. januarja pa so ujeli klic Moskve, vendar je Moskva iskanje prehitro 
zaključila in veze niso vzpostavili; 1. februarja je sporočil, da zveza 
odlično deluje. 

Iz pisma Janeka Šubica-Gregorja z dne 8. marca 1943 Edvardu 
Kardelju je razvidno, da je zveza z Moskvo v redu delovala. (Arhiv CK 
ZKS.). 

4 Ing. Miloš Brelih. 
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ŠT. 120 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
TOLMINSKO FRANCA ŠAVLIJA DNE 31. JANUARJA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLO

ŽAJU NA BOVŠKEM1 

Na terenu .31. I. [1]943 
Dragi tovariš! 

Čisto na kratko Ti sporočam sledeče: 
Tukaj na Bovškem gre stvar dobro naprej, da ne rečem izvrstno. 

Dela je veliko, uspehi vidni. Ljudje so po večini levo usmerjeni. Prvi 
primer: imel sem sestanek, razlagal pomen in namen ter cilj naše 
borbe v okviru OF, ko sem se dotaknil besede narodna osvoboditev 
in združitev slovenskega naroda, so me prekinili: nič nacionalizma, 
mi hočemo pravo in resnično svobodo. Jasno, treba je potem pojas
niti, previdno pojasniti, da so vsi zadovoljni. Drugi primer: Mi 
nimamo nič proti veri in duhovnikom. Ljudstvo, imamo mi, ker to 
je orožje kapitalizma itd. 

Postavljen je temeljni kamen partije v Rablju in tudi drugje. 
Ustanavljamo odbore OF itd. 

Prijavljeni so prvi rekruti iz Rablja2 za partizane. Pridejo ta 
teden po številu dvaindvajset, vsi oboroženi in opremljeni. Na sploš
no tukaj izgleda, da bojo kar masovno pristopali v partizane. Za ta 
teden je prijavljenih vseh štirideset po številu. 

V kratkem Ti pošljem obširno in podrobno poročilo. Ljudstvo 
zahteva literaturo in ponovno literaturo. Skušali bomo na vsak 
način, da uredimo samostojno tehniko za razmnoževanje. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Tone Medved3 

532. 
1 Poročilo, napisano s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Rudarji iz Rablja so odšli v partizane 3. februarja 1943, šli so iz 

Bovca na Humčič. Z drugimi Bovčard jih je bilo okrog 40 (podatek 
dr. Ivana Juvančiča). 

8 Franc Savli. 
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ŠT. 121 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO 
LIDIJE ŠENTJURC V ZAČETKU FEBRUARJA 1943 CENTRALNE

MU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši ! 

Samo na kra tko nekaj stvari, pišem predvsem radi Kr. 2 sinka 
(druga stran). V splošnem nič posebnega. Položaj se po bega udarcih 
pril ično popravl ja v vsakem pogledu. Včeraj je po dolgem času 
bila spet organizirano izvedena akcija (zašč. in mlad.) listi, letaki 
(simbolični), pisanje parol (Tito, Bihać, Stalingrad, Moskva; te 
sem videla, če so bile še druge, n e vem). Listki so ležali še popoldne 
okrog. (Seveda ni bilo povsod enako dobro izvedeno.). Glavno je, da 
smo prebrodil i s t rah pred akcijami. Razpečevanje lit. se izboljšuje, 
končno smo uspeli tudi tehnično popravit i naše izdaje. Vse gre, 
samo sedeti je t reba nekaj časa na ljudeh, oz. dodeliti požrtvovalnega 
človeka, ki si za stvar res prizadeva. J e še nekaj napak, a takih, ki 
meri jo na sabotažo, nr več. Ostale stvari — tehfika] — so normalne; 
propadel n a m je bfunker] za pirotehniko. Odgovorite čim preje, ali 
se vam zdi, naš predlog, ki sem ga javila že zadnjič, da jo preselimo 
ven, sprejemljiv, ker si bomo tu polomili zobe. Nimamo za to delo 
preveč žilavih ljudi. Zlasti razveseljivo se popravljajo zveze (Božova3 

profesija) in se je prvič, k a r jaz pomnim, za to angažirala celotna 
part, org.4 in tudi iz svoje srede dala odgovorne ljudi za to. V 
N[ov6] [mesto] gredo redno dnevne pošiljke (tudi večje) intendfanč-
nega] materiala. Slabša je p o . . .6 a upam, da bo po pametni politiki 
tudi tu še šlo. Prosim pa, da vaši ljudje t a m računajo n a našo globoko 
ilegalnost in ne presojajo naših razmer po tamkajšnjih. Sploh bi 
kazalo konspiracijo zunaj okrepiti . — Izgleda pa, da je »jama« 6 

dokončno šla, poslabšuje se položaj za naše (24 v tej zvezi notri) in 

• l Izvirnik, napisan s črnilom je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, Do
kument je od vlage močno poškodovan in težko čitljiv. 

2 Kardelj. Kardeljev sin Borut, rojen leta 1941 je živel kot ilegalček 
pri družini Ropič na Gerbičevi cesti 3 v Ljubljani. Skrb za ilegalčka je 
bila poverjena posebnemu sektorju Slovenske ljudske pomoči, ki ga je 
vodila Ana Ziherl. v 

3 Branko Ivanuš, vzdrževal je zvezo med organizacijo v Ljubljani 
m vodstvom narodnoosvobodilnega gibanja v Dolomitih po železnici, 
preoblečen v železničarsko uniformo. ' 

4 Misli partijsko organizacijo na železnici. 
5 Uničeno besedilo, nečitljivih nekaj črk, verjetno je bilo napisano-

pot preko bloka. 
6 Misli tiskarno »Jama« ali »Truga«, ki so jo italijanski voiaki 

odkrili 22. decembra 1942. 
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tudi Bž. in Miki. 7 skušajo spravljati v zvezo z njo. Mikl[avžu] so 
končno odkrili tudi aktovko in v njej ogromno materi jala], tudi 
Janezovo 8 leg i t , za katerega zelo sprašujejo: Zaslišfanja] so se za
ostrila in t r e n u t n o n e vem, kako se razvijajo. Proces »C« (Gabrenje) 
je zajel ca.-lOO ljudi vse po vrsti. Izdajajo vsi povprek, klonili so, kot 
izgleda, po prvih mukah. Vzgoja tistega Maksovega inga, ki je tudi 
notr i in kritizira češ, da smo »gradili na teoretični predpostavki, da 
moramo izdržati pred mukami«. Sedaj vidimo, kako krvavo res
nične so bile Krišt[ofove] napovedi 0 meščfanskem] elementu v par
tiji. Vzeli smo si to za' šolo in skušamo pobijati l iberalizem in utr je
vati rev[olucionarno] zavest. 

Sedaj nas je vprašanje kadrov^ končno dregnilo v nos in smo se 
tega lotili, samo, da je nastal odpor prot i spiskom povsod, tudi n a 
Aninem 1 0 sektorju. Ali se vam zdi, da bi tudi za Ljublj[ano] brez
pogojno vztrajali na vseh direktivah, ali bi tu prilagodili konspir. 
pr i l ikam in ev. radi evidence o leg. podatkih poverjen., vam bi po
šiljali le drugi del popisnic? 1 1 Za pošto čez blok skoro ne moremo 
garant i rat i . P r i zadnji provali Mati jeve 1 2 kur i rke 1 3 so dobili toliko 
stvari, da je groza. Odgovorite! 

Končno smo tudi popravili sestav OF in vse okrožne forume 
koordinirali . Meni se je to že nekaj časa zdelo neobhodno potrebno, 
a si nisem bila na jasnem, kako to org. izpeljati. P r i nevarnosti Ma
tij [eve] provale, ko nismo vedeli, kaj je z njim, pa se človeku kar 
posveti v glavi. Tako je tudi manj centralizirano samo na enega 
človeka, radi pestrosti itd. se je tudi stil dela popravil, ko vsak 
prinaša na sestanek RK kaj drugega in drugače, manj šablonsko. 
Prevedl i smo tudi »Stil dela« (nekaj podobnega) iz Borbe in napisali 
okrožnico. Debate so zelo plodne. V sekret. OK smo poleg Matije 
in Groge 1 4 kooptirali tov. Vido 1 5 od FGO-ja, 1 6 ki se sijajno razvija 
(begunka — šele dobro 1 1. član, a ima vse pogoje za enega na j
boljših naših ljudi). 

Seje kombiniramo, kakršen je predviden dnevni red (NZ — 
Janez 1 7 + Simen 1 8 ) OF, ODE (Micka 1 9 rt- Ana, 2 0 ki se na tem sektorju 

7 Boža-Branka Ivanuša in Miklavža-Minka Zlatnarja, ki sta bila 
aretirana decembra 1942. 

8 Boris Kraigher. 
• Misli verjetno izpolnjevanje anketnih pol za člane partije. 

1 0 Sektor Varnostno obveščevalne službe. 
1 1 V izvirniku nejasno izražena misel. 
1 2 Franc Kimovec, sekretar OK KPS za Ljubljano. 
1 3 Anica Križ. 
14 Leopold Krese. ' 
1 5 Tončka Dur java. 
1 1 Finančno gospodarski odbor pri IOOF. 
1 7 Franc Stadler. v 

1 8 Ivan Levstik-Ožbe, padel maja 1944. 
1 9 Angelca Ocepek. 
2 0 Stane Klemen. 
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ODE zelo dobro razvija) PZZ, SNP. (Nataša,21 Jelka22) — skratka 
izogibamo se sej, na katerih bi reševali vse površno, boljše naj
nujnejše stvari in temeljito in zlasti konkretno. Zdi se mi, da smo 
se tudi mi sami nekaj razvili, čeprav še včasih sitnarimo med seboj, 
a ni več tiste dušeče more, ki nas je tirala pred vašim prihodom že 
v nemogočo situac[ijo]. Tako — napisala sem več kot sem mislila, 
ne zamerite, a sedaj tudi vam laže pišem, ko ni več tako prekleto 
uradno. 

. . .2S 

Vse prisrčno tov. pozdravlja 
Joža24 

Se to: naj nam nekdo napiše malo več o mladinskem delu zunaj. 
Javite, kdo je odgovoren za PK [SKOJ] in bi njemu pisali. Naš 
mlad[inski] OK še za čudo dober, (po sestavu kadrov), čeprav nam 
je tu toliko kompletnih [komitejev] šlo. Je kar veselje delati z njimi. 
Prodiramo počasi spet tudi na šole. Takega poleta kot lani pa se
veda še dolgo ne bo. Prosim kontrolirajte tudi vi, da bo SP redno 
prihajal sem. 

Si. — sn.! 
Joža 

Prilagam gov[or] o . . . , 2 5 ki mislim da bi ga [natisnili] v SP. 

S T . 122 

P I S M O C E N T R A L N E G A T E H N I K A I N G . L O J Z E T A R O J C A V 
Z A Č E T K U F E B R U A R J A 1943 IZ D O L O M I T O V S E K R E T A R J U P O 
K R A J I N S K E G A K O M I T E J A K P S Z A G O R E N J S K O M A K S U 
K R M E L J U O D E L I T V I D E L A M E D C E N T R A L N O I N P O K R A J I N 

S K O T E H N I K O 1 

Dragi Matija,2 

Tvoje pismo z dne 29. januarja,3 sem prejel. — Najvažnejše je 
zdaj, da se dogovorimo glede delitve dela: kaj bodo mogle razmno-

21 Zima Vrščaj. 
22 Živa Kraigher. 
25 Izpuščamo 15 vrstic, ki govore o zdravstvenem stanju Kardeljevega 

sina. 
24 Lidija Šentjurc. 
25 Uničeno besedilo. Nečitljive 4 črke. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 

660. 
2 Maks Krmelj. 
s Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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zevati Vaše tehnike, kaj pa Vam bo morala pošiljati centr[alna] teh
nika v celotni nakladi. Zaenkrat, ko še nimam podatkov o kapaciteti 
vaših tehnik, si predstavljam, da bi mogle vaše tehnike razmnoževati 
»Slov. Poroč.«, »Mladino«, »Narod v ječi« in »Našo ženo«, dočim bi 
vam mi pošiljali v celotni nakladi vse brošure. Prosim, da odgovoriš 
z obratno pošto: 1.) ali so vaše tehnike zmožne razmnožiti navedene 
štiri liste (mogoče tako, da bi ena tehnika prevzela razmnoževanje 
enega lista za celo pokrajino, druga tehnika pa razmnoževanje 
drugega lista, nakar bi si izvode izmenjali.), 2.) kakšno število izvodov 
brošur potrebujete za vso pokrajino. ^- Če nimaš točnih podatkov 
o potrebah v posameznih okrožjih, preceni vsaj približno število; 
Ti boš to po poznavanju vaših prilik bolje zadel, ko mi tu. 

Za slučaj, da bi vam morali pošiljati surov material od tu (papir, 
barva), je zopet enostavnejše, da bi vam pošiljali kar razmnoženo 
vse, razen »Slov. Poročevalca«. Tega morate v vsakem slučaju sami 
razmnožiti, da se tako obdrži vaša tehnika v obratu. Za »Slov. 
Poroč.« Vam bomo v vsakem slučaju pošiljali surov material, samo 
javite potrebe pravočasno. 

Tov. Bodin4 naj ima pregled dela in potreb vseh treh Vaših 
tehnik. Tov Silvo5 mi je povedal, da je pomanjkanje papirja pri 
vseh treh. Bodin naj poroča kakšno je stanje sedaj in kakšne so 
možnosti transporta v ostala dva tehn[ična] punkta. 

Za »Slov. Poroč.«, »Partizana«, »Mladino«, »Narod v ječi« itd. 
rabimo čim več prispevkov, čimveč dopisov, reportaž s terena in 
iz vojaških edinic. Daj, vzpodbudi in poišči sposobne ljudi, ki bi nam 
stalno dopisovali. Na ta način bodo postale naše izdaje pestrejše in 
poljudne j še. Ravno v tem oziru je v naših listih še velika hiba. 

List Mladina« je poslati v prvi vrsti organizacijam Skoja in 
Zveze slov. mladine, »Delavsko enotnost« v industrijske in delavske 
centre. 

Piši, ali naj pošiljamo za Kamniški bat. in okrožje preko Štajer
ske? Mislim, da bodo imeti tam boljšo zvezo. — Čim bodo vaše 
zveze s Štajersko zopet vzpostavljene, sporoči! 

Brat6 bi rad vedel, če se tov. Miša7 še nahaja pri Vas. Oddaj mu 
prosim to pismo! 

S. F. — S. N.! 
Pozdrav 

Miha8 

4 Adolf Arigler. 
5 Viktor Stopar. 
6 Boris Ziherl. 
7 Miloš Ziherl. 
8 Ing. Lojze Roječ. 
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ŠT. 123 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF POVERJENIŠTVOM IN 
OKROŽNIM ODBOROM OF DNE 1. FEBRUARJA 1943 O ODGO-

DITVI KMEČKE KONFERENCE1 

Izvršili odbor " 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda Položaj, 1. II. 43 

Poverjeništvom in okrožnim odborom! 

Z okrožnico z dne 21: XI. 19422 je dal IOOF okrožnim odborom 
O F navodila za pr ipravo kmečke konference. Na podlagi odgovorov, 
ki j ih je do sedaj prejel IO, je spoznal, da morajo okrožni odbori 
in vsi funkcionarji OF posvetiti kmečkemu vprašanju mnogo več 
pažnje in izvršiti temeljitejše predpr iprave za konferenco, katere 
uspeh mora biti postavitev kmečkega p r o g r a m a v narodno osvobo
dilni etapi. 

K e r ni mogoče, z ozirom n a menjajoče se zunanje prilike, 
t r e n u t n o določiti te rmina konference in, ker je skoro gotovo, da se 
v teh razmerah delegati iz vseh pokrajin istočasno skupnega zbora 
ne bodo mogli udeležiti, zato je potrebno, da okrožni odbori po navo
dilih IOOF postopoma rešujejo že naloge konference same. 

P r v a in najvažnejša naloga je pritegnit i k m e t e v narodno osvo
bodilno delo kot odgovorne sodelavce in soustvarjalce bodočega 
novega slovenskega življenja. Slovenskega kmeta je potrebno p r e 
pričati, da mu bo osvobodilni boj prinesel zadovoljivo izboljšanje 
socialnega položaja predvsem tedaj, če bo akt ivno pr i t em delu 
sodeloval. Povedat i mu je treba, da n e bo nihče odločal o njem 
brez njega. 

Dolžnost vseh funkcionarjev OF pa je, da ustvari jo odgovarja
joče pogoje za pozitivno sodelovanje kmečkega človeka. Samo na
rodnostni poudarek našega osvobodilnega boja kmetskega življa 
ne bo pritegnil in ga ogrel. Treba je dati t emu narodno osvobodil
n e m u gibanju konkretno vsebino, glede uredi tve kmetskega vpra
šanja v celoti. 

OF ni postavljala papi rnat ih programov, da bi z njimi taktizi
rala. To je bil način reakcionarnih strank, k i smo ga zavrgli in 
obsodili. OF stoji slej ko prej na stališču, da mora rast i p r o g r a m 
iz dela in boja. OF je postavila načelo svobode in samoodločanja, 
tako celotnega naroda, kakor njenih delovnih plasti, predvsem kmeč-

1 Rokopisni osnutek je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
- Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 84, stran 62. 
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kih in delavskih. V tem okviru se morajo utrjevati pravice in po
stavljati zahteve kmečkega ljudstva. Iz tega okvira mora izrasti 
kmečki program s sodelovanjem kmeta samega. 

Vsa poverjeništva, okrožni, rajonski in terenski odbori ter 
zaupniki OF naj se iniciativno posvetijo temu delu. Vršiti morajo 
čimveč sestankov, konferenc in razgovorov s kmečkim ljudstvom, s 
kmečkimi aktivisti in z že izvoljenimi delegati. Vsak tak sestanek, 
konferenca in razgovor naj ima dva dela. V prvem naj funkcionar 
OF razloži, da je resnični smoter osvobodilnega gibanja rešiti kmečko 
vprašanje v celoti ter dvigniti našega kmeta skupaj z ostalimi do-
sedaj zapostavljenimi ljudskimi plastmi na tisto socialno raven, ki 
jo kot soustvarjalec bodočega novega reda in kot predstavnik večine 
slovenskega življa zasluži. Poudarjati je treba, da kmetu ne bo 
nihče zemlje jemal, ampak nasprotno, da bo po načelu, da zemlja 
pripada tistemu, ki jo obdeluje, zemljo dobil. Bodoči red bo skrbel, 
da bo mogel kmet z manjšim trudom in bolj uspešno obdelovati 
zemljo. Z organizacijo bo urejena prodaja njegovih pridelkov in 
nakup potrebščin, da ne bodo žrtve prekupčevalcev in orodje v rokah 
upnikov. Vprašanje starostnega zavarovanja, šolanja otrok, gradnje 
skupnih vaških naprav itd., ne bo kot doslej skrb osiromašenega 
kmeta samega, ampak skrb slovenske skupnosti. Vprašanje dolgov in 
davkov, bi moralo biti urejeno tako, da ne bo v ničemer prizadelo 
kmetovih potrebnih življenjskih pogojev. Postavljati je tedaj potreba 
vse te stvari v okviru načelnega stališča in ne se spuščati v pod
robnosti. V drugem delu pa morajo funkcionarji pozvati kmečke 
zborovalce, da stavljajo vprašanja, predvsem pa da sami formulirajo 
svoje zahteve. Jasno naj povedo, kaj jim ni bilo všeč v starem redu 
in kaj pričakujejo od novega. Oni sami pa naj prav podrobno na
vajajo svoja pričakovanja, zahteve in predloge. Funkcionarji naj 
skrbijo, da bodo izražena mnenja iz vseh področij kmečkega živ
ljenja. 

Kmečke aktiviste in že izvoljene delegate pa naj pozovejo, da te 
stvari po možnosti sami tudi pismeno formulirajo. 

Okrožni odbori so dolžni s tem delom pohiteti. IOOF jim še 
posebej naroča tole: o vsakem takem sestanku, konferenci in raz
govoru mora napraviti funkcionar, ki ga vodi, točno poročilo. V 
njem naj navede, kje se je vršil, kdaj, koliko in kakšni udeleženci so 
bili (samostojen kmet, kmečki sin, bajtar, srednji kmet, premožen 
kmet, ugleden, dober gospodar itd.), predvsem pa kakšne zahteve so 
postavljali glede bodoče ureditve kmečkega življenja in to podrobno 
iz vseh področij. Te zapisnike morajo okrožni odbori takoj poslati 
IOOF. 

Takoj po prejemu te okrožnice naj se lotijo dela, posvete naj 
14 dni intenzivno kmečkemu vprašanju in naj poročajo. Ker 
resnično niso nujni širši sestanki, naj to delo opravijo z razgovori 
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v ožjem kmečkem krogu ali s posameznimi zavednimi in uglednimi 
kmečkimi l judmi. 

Vzporedno s tem delom morajo seveda izpolniti naloge iz okrož
nice od 21. 11. 1942 in tudi o tem poročati. 

V part izanskih edinicah naj to delo opravijo s kmečkimi tovariši 
politkomisarji in naj o tem poročajo. 3 

ŠT. 124 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA BAŠKO 
DOLINO ALBINA KOVAČA DNE 2. FEBRUARJA 1943 POKRA
JINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO O PREDLOGIH ZA 
KMEČKI PROGRAM OSVOBODILNE FRONTE NA PRIMORSKEM1 

Okrožni odbor OF za 
Baško dolino 

2. II. 43 
Pokra j inskemu odboru O F za Pr imorsko 

Glasom okrožnice od januar ja 2 smo imeli celo vrs to sestankov 
in konferenc. Na podlagi teh razgovorov formuliramo kakor veleva 
okrožnica osnovne zahteve slov. l judstva v teh gorat ih kraj ih s sle
dečimi predlogi: 

1) Izgon vseh tujcev, tako javnih uslužbencev kot tuj ih posest
nikov, ki so n a posestvih pregnanih slovenskih rodoljubov. 

2) Odstranitev vseh zakonov in uredb, ki kakorkoli smrdijo po 
fašizmu. 

3) Vprašanja odškodnine povzročene po fašističnem režimu na 
imovini in življenju. 

4) Gospodarska pomoč: 
Oprostitev ali znižanje davka kočarjem in malim posestnikom. 

Pomoč za dvig živinoreje, sadjarstva in sploh kulture, ki bo v naših 
kraj ih najboljše uspevala. 

5) Državna pomoč za elektrifikacijo, n a p r a v o cest, vzpenjač 
i. t. d. 

6) Rešitev prenaseljenosti naših krajev. 
Uredit i tako, da bodo ljudje zaposleni v domovini v obrti, in

dustri j i i. t. d. 
Za okrožni odbor O F za Baško dolino 

J a k a 3 

3 Podpisa ni. Osnutek je napisal dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej dok. št. 13. 
8 Albin Kovač. 
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P O R O Č I L O O K R O Ž N E G A K O M I T E J A K P S R I B N I C A — V E L I K E 
L A Š Č E D N E 2. F E B R U A R J A 1943 C E N T R A L N E M U K O M I T E J U 

K P S O P O L O Ž A J U V O K R O Ž J U 1 

OK KPS Ribnica — Velike Lašče 
Poročilo o položaju št. 5 

Centralnemu komiteju KPS 
na položaju 

Trije člani2 OK-ja so obenem sami tuđi OOOF, ker v zadnjem 
še vedno ni zastopnikov'sokolov in krščanskih socialistov. Radi tega 
je skoraj vse delo OK-ja samo delo na terenu v smislu OF. To še 
posebno radi tega, ker v laščanskem rajonu še ni ROOF, ribniški 
ROOF pa je sestavljen iz večina neizkušenih tovarišev, ki samo
stojno še ne znajo delati. Ker po dolini manjka aktivistov, so tudi 
vsi naši člani in kandidati priklenjeni zgolj na delo med ljudmi v 
smislu OF tako, da je pravo (čisto) partijsko-delo, vzgajanje kadrov 
itd. pomanjkljivo. Tudi v ROOF so sami zastopniki partije. 

Najmanj aktivna je celica v Loškem potoku, ker je zveza z njimi 
skrajno težka. Najaktivnejši je še vedno kandidatski krožek v Nem
ški vasi pri Ribnici. — Zadnjič smo dobili »Delo« št. 5 v dovoljni 
količini, da ga je dobil vsak naš simpatizer. 

Dobili smo zvezo z dvema SKOJevcema iz Dolenje vasi, ki pa 
sta po ofenzivi postala popolnoma neaktivna. 

Vsa ostala poročila glej v prilogi (prepis poročila na IOOF).3 

Prilagamo druge dele kadrovskih listov št. 2, 3, 4. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Na položaju, 2. II. 1943 
Žig: 

Ribniško-Laščanski OK-KPS 
Ciril 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani: 
2 Člani OK KPS Ribnica—Velike Lašče so bili Ignac Voljč-Fric, 

Matija Maležič-Ciril Gorenje, sekretar, in Ivan Fajdiga. 
5 Poročilo z dne 1. februarja 1943, ki govori predvsem o razpoloženju 

prebivalstva in o beli gardi, je v arhivu CK ZKS. 
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P O R O Č I L O T E R E N S K E G A D E L A V C A D R . M A K S A R E J C A D N E 
2. F E B R U A R J A 0 1 9 4 3 Č L A N U P O K R A J I N S K E G A K O M I T E J A K P S 
Z A P R I M O R S K O D U Š A N U P I R J E V C U O P O L O Ž A J U V B A Š K E M 

I N T O L M I N S K E M O K R O Ž J U 1 

2. II . 43 
Dragi tov. Ahac! 2 

Oprosti, da Ti z zamudo dajem svoje poročilo. Šele danes ponoči 
v dežju sem se vrni l v moj in Jakov 3 »bunker«, ker sem bil ves 
čas na delu. Zaradi tega se bo moralo tudi moje poročilo raztegniti 
na več stvari : 

Med 18. in 21. I. sem pomagal uredi t i tov. Cenetu Smrekarju, 4 

kom[andantu] II. bat., poročevalsko službo, za k a r m e je prosil. 
Med 21.—24. I. je bil tov. Jaka-terenski v »bunkerju«, kjer sva 

pregledala vso novo l i teraturo, okrožnice in druge s tvar i glede 
organizacije, se pogovorila o podrobnostih, urejevala glede p r e h r a n e 
čet, zbiranje prispevkov v h r a n i in denarju t e r načr ta za izdelavo 
odn. organiziranje novih postojank ter izvršitev organizacijskih na
log, glasom poslednjih okrožnic. 

Dne 25. I. sva bila v logom I. in IV. čete, kjer sva konferirala s 
tov. Tesarjem 5 razne zadeve. 

26. I. sem opravil na osnovi okrožnice pokrajinskega odbora OF 
z d n e 3. I. 436. kmečko rajon, konferenco za vasi Podljubinj, Prapetno, 
Ljubinj, Zabče, Modrejce. Pr isotnih 10 delegatov. Pr i lagam zadevni 
e laborat 7 ter pozdravne resolucije.8 

27. I. sem opravil isto rajonsko konferenco za Planoto, vasi: P e 
čine, Ponikve, Prapetno, Št. Viška gora, Polje, Logaršce-Rakovec, 
Daber (baško okrožje). Pr isotnih je bilo 21 delegatov. Elaborat, 9 

pozdravne resolucije 1 0 so priložene. 
Dne 28. I. sem imel ustanovni občni zbor na Št. Viški gori, kjer 

sem opravil tudi glede pozdravnih resolucij in je bil izvoljen odbor. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu.IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Dušan Pirjevec. 
3 Albin Kovač. 
4 Anton Bavec. 
5" Franc Caserman. 
6 Glej dok. š t 13. 
7 Elaborat verjetno ni ohranjen. 
8 Resolucija naslovljena Protifašističnemu narodnemu svetu narodne 

osvoboditve Jugoslavije in resolucija naslovljena vrhovnemu štabu parti
zanske in prostovoljske vojske, Jugoslavije sta v arhivu CK ZKS v 
Ljubljani. 

9 Elaborat verjetno ni ohranjen. 
1 0 Isto kot op. 8. 
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Isti dan sem opravil skupaj z gornjimi tudi ustanovitev orga
nizacije OF in izvolitev odbora za vasi Polje in Daber. Resolucije 
za vse (tri) 3 kraje so skupne. Prisotnih vsega skupaj 30 oseb, samih 
moških. Resolucije so priložene.11 

Dne 29. I. sem imel najprej dolgo konferenco z odborom OF 
na Ponikvah nato pa širši sestanek članov in simpatizer j ev OF ravno-
tam. Prisotnih 15 oseb, med njimi 1 ženska (učiteljica). Resolucija 
priložena.12 

Dne 30. I. sem opravil ustanovni zbor OF za Rakovec in Lo-
garšče. Prisotnih 10 oseb. Izvoljen je bil odbor ter izglasovane prilo
žene resolucije.13 

Dne 31. I. sem imel konferenco z odborom OF na Ljubinju, kjer 
je bil položaj zelo [prekoren]. Po akciji na izdajalca Krumpca so 
nam namreč zaprli 5 najagilnejših ljudi. Konferenca je ljudi zopet 
poživila in v teku 2 dni je blagovna akcija vrgla silno dober uspeh. 

Istočasno sem na vseh lokalnih sestankih postavljal trdnejše 
temelje NZ, izvoljena so bila deloma tudi poveljstva, v ostalem pa 
postavlja ista sedaj tov^ Cene Smrekar, kom[andant] II. bat., ki se 
sedaj nahaja na Planoti. 

Ker je bila silna-'iiujnost, sem moral poleg drugega pobrati na 
Pečinah, Ponikvah in Logarščah tudi fante novince in to osebno, 
ker ni bilo pozivnic. * > 

O celotnem vtisu iz I^oljubinja in cele Planote moram izjaviti, 
da so najboljši. OF je dobila povsod največjega maha in povsod 
v veliki meri prirasla k srcu ljudem. Celo na Ponikvah, kjer je 
belogardistični župnik Komac delal vse dni, tudi ko sem se jaz 
tam nahajal, hudo propagando proti nam, so uspehi silno dobri. 
Zadovoljni so bili z referati, ker so dejali, da so slišali o mojih sestan
kih v Sv. Luciji. Prebivalstvo je na Planoti večidel zelo pobožno, 
vendar pa to ni nikaka ovira našega dela po strogih linijah OF. — 
Večja ovira je strah glede posledic rekrutiranja, ki pa se da tudi 
paralizirati. — Upam, da bodo materialni in moralni uspehi organi
ziranja prav dobri. 

Vojak — naš novinec — ki je prišel svež iz Sicilije, mi je pri
povedoval sledečo zanimivost, ki Ti morda ni znana, a je velikega 
pomena: On je služil pri obalni obrambi pri Castelvetrano, prov. 
Trapani v Siciliji. Kraj — vas — ima 35.000 prebivalcev ter je imel 
do 1924. 1. komunističnega župana. Kraj je ogromno letalsko in po
morsko oporišče. Veliko je Nemcev. — V dneh ko se je ital. kralj 
nahajal na inšpekciji po Siciliji, je izvršilo nekaj vojakov z ročnimi 
bombami antentat na njegov avtomobil, ki pa se ni posrečil. Atentat 

11 Isto. 
12 Isto. 
13 Isto. 
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je bil izvršen blizu kasam pred Castelvetrano. Posledica tega je bila, 
da so bili vsi italijanski (ne nemški) vojaki tesno zaprti v vojašnice 
in sobe. 

Glede kmečkih konferenc: To bo poročal tudi tov. Jaka. Ker je 
tehnično nemogoče sklicati okrožno konferenco, je tov. Jaka napravil 
ta načrt, da bi se sklicale rajonske. Zaradi tega sem opravil jaz ono 
na Planoti ter ono za Sv. Lucijski rajon skupaj z nekaterimi vasmi 
Tolminskega okrožja, ker sem moral tja radi prehrane zelo pomno
ženih I. in IV. čete II. bat. 

Z ozirom na Tvoje opombe glede »propagande« proti belogar-
distično-mihailovičevski zalegi pa moram pojasniti, da se nisva ra
zumela, odnosno je bil kriv temu moj slab, ohlapni izraz, tako rekoč 
lapsus linguae, ker sem jaz domneval pod »propagando« absolutno 
in neizprosno borbo proti gornji zalegi v strogem smislu navodil in 
literature ter okrožnic. Oprosti, da sem se le slabo izrazil. — 

Glede »kolidiranja« pa, kot vidiš, sva z Jakom uredila načrtno, 
da jaz sodelujem radi prekomernega dela tudi pri organizaciji.. 
Glede ostalega pa opravljam tudi organizacijo onih slojev, katero je 
težje organizirati i Jaku i Medvedu.14 V smislu tega imam tudi v 
soboto velik sestanek v Tolminu. Sicer pa sem prepričan, da dobiš 
o mojem delu tudi kontrolna poročila, česar sem bolj vesel, da lažje 
presodiš vse. 

Najprisrčnejša Ti hvala za legitimacijo. Tvoj odgovor na moje 
predzadnje pismo pa bom zelo nestrpno pričakoval. 

Prej mi najiskrenejše pozdrave 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Tone Mladen15 

Vse je pisano na žalost na roko — ko dobimo stroj, bo boljše. 

14 Franc Savli. 
15 Dr. Maks Rejc. 
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PREDLOG OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 4. FEB
RUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF V ZVEZI Z OKROŽ
NICAMA IOOF O ORGANIZACIJI NARODNE ZAŠČITE IN O 
MOBILIZACIJI ZA SLOVENSKO NARODNOOSVOBODILNO 

VOJSKO IN PARTIZANSKE ODREDE1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
4. februarja 1943. 
Na položaju 

I. Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte slovenskega naroda 
II. Poverjenistyu Izvršnega odbora OF za Notranjsko 

V zvezi z nalogo Izvršnega odbora OF od 20. I. t. L, kater i se 
nanaša na organizacije Narodne zaščite2 in mobilizacijo v part izanske 
čete 3 okrožni odbor O F prosi pojasnilo, kako naj ravna v slučaju, 
ko v okrožju n ima nobene vojaške edinice, temveč ima okrožni odbor 
O F na razpolago samo Narodno zaščito in še to v malem številu. Da 
navedemo konkretn i pr imer našega okrožja: 

Part izanske čete so zapustile teritorij našega okrožja dne 17. de
cembra p. 1. in od tedaj v okrožju ni nobenega part izana. Okrožni 
odbor je organiziral zaščitni vod v središču okrožnega odbora. Ta 
zaščitni vod šteje 10 mož in ima samo 8 pušk. Od tega zaščitnega 
voda zavisi tudi kur i r ska služba, služba zaščite in patrul j iranje 
kakor tudi varnost političnega dela aktivistov okrožnega in rajon
skih odborov. 

Vse področje okrožja je prepleteno z itali janskimi posadkami, ki 
vsakodnevno pošiljajo patrul je po vaseh svoje okolice. Ne da se 
nit i zamisliti, da bi se politično delo med l judmi moglo vršiti, če se 
vsaj minimalno z nekaj možmi ne zaščiti vasi ali p a poti v nepo
sredni bližini vasi, kjer se vršijo politični mitingi. Služba zveze 
okrožja z rajonskimi odbori zavisi izključno od Narodne zaščite, ker 
morajo kurir j i v ogroženih kraj ih biti oboroženi in fizično sposobni 
za to važno službo. 

V smislu cit iranega odloka Narodne zaščite spadajo popolnoma 
pod vojaško oblast in vojaške oblasti lahko vsak t r e n u t e k potegnejo 
Narodno zaščito v sestav vojske. V tem slučaju bi ostali rajonski 
odbori in okrožni odbori OF brez oborožene zaščite. S tem bi bilo 
preprečeno vsako politično delo terenskih organizacij OF. Aktivisti, 
člani odborov OF bi ostali še brez tiste male zaščite, ki jo sedaj 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Glej dok. št. 79. 
3 Glej dok. št. 80. 
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imajo. Zaradi navedenega stanja v okrožju je okrožni odbor OF 
izdal odlok,4 da se zaščitni vod pri tukajšnjem okrožju podredi za
časno sekretariatu okrožnega odbora, ker naše okrožje nima nobenih 
zvez in stikov z vojaškimi poveljstvi, odkar so partizanske čete za
pustile naše področje. 

Prosimo, da se citirani odlok Izvršnega odbora OF menja v 
toliko, da se v odlok vstavi nova 6. točka, katera bi se glasila: 

»6.) V krajih kjer ni partizanskih čet, odnosno oddelkov, spada 
Narodna zaščita pod dotični okrožni odbor OF ter vrši službo za
ščite, kurirsko službo in vse naloge, katere vrši redna partizanska 
vojska. Te Narodne zaščite ni mogoče vključiti v partizane do ta
krat, dokler ne pridejo na področje okrožja partizanski oddelki, ki 
bodo prevzeli službo,' katero je opravljala Narodna zaščita.« 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za okrožni odbor OF: 
sekretar Alojz Zalar 

ŠT. 128 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 5. 
FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANI

ZACIJSKEM STANJU PARTIJE IN POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komite KPS 
cerkniškega okrožja 
Položaj, 5. H. 1943 

Centralni komitet KPS na položaju 

Pošiljamo naslednje redno poročilo o stanju in delovanju na 
področju cerkniškega OK KP: 

1.) Kompartija: Dosedanji kandidat RK loške doline tov. Stanko2 

je imenovan za člane RK Loška dolina. Prav tako je imenovan za 
člana bloškega-vid[ovskega] RK dosedanji kandidat tov. Jože.3 Na 
področju RK cerkniške doline, to je v Dolenji vasi smo sprejeli 
štiri dosedanje kandidate v KP (to je ena kandidatna grupa). Tov. 
Franc Rudolf iz Kremence (bloški-vid. RK) se je pokazal zelo akti
ven na terenu na sektorju OF. Predlaga se ga za sprejem v KP. 

4 Glej dok. št. 45. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Stanko Bavec. 

3 Jože Zupančič, padel leta 1945. 
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Imenovani j» bil lansko leto izključen iz partije radi neaktivnosti 
in to po nalogu poverjeništva CK KPS za Notranjsko. 

Kompartija v partizanih: Notranjski odred ima 12 partijcev in 
14 kandidatov, ZKM pa nimajo organizirane, v to svrho bo odšel 
za nekoliko časa tov. Jošt,4 da postavi SKOJ-evske aktive. Po ka
ra vlah pa imajo komaj 8 kandidatov, 4 od teh so na novo sprejeli. 
Organizacijsko partijsko delo po karavlah se šele v zadnjem času 
temeljito poživlja. Slivniški bataljon (civilni logor): stanje partije 
neizpremenjeno, ostalo stanje pa je približno isto, kakor smo poro
čali v zadnjem poročilu.5 Stanje tega bataljona je zelo težavno, 
težkoča za prehrano, opremo in vedno grozi nevarnost napada od 
bege in Ital[ijanov], to pa radi tega, ker ni v bližini nobene partizan
ske edinice, kakor smo to poročali že v zadnjem poročilu. 

Na partijskih sestankih se je obravnavalo in prediskutiralo poleg 
tekočih zadev: »Delo« št. 5, okrožnice in navodila CK KPS in IOOF, 
čitala se je vzgojna partijska literatura z razlago, popularizira se 
in poudarja pomen partije v osvobodilni borbi, objasnjuje se vedno 
mednarodna situacija. 

2.) OF: V našem okrožju je v zadnjem času po nekaterih rajo
nih delo zelo otežkočeno. V loškem rajonu vrši bega in Ital. pregled 
po gozdovih. Terenskim Loške doline so zopet požgali barako, člove
ških žrtev ni bilo. Požgali so še nekoliko drugih barak, človeške 
žrtve so bile le v eni civilnih skupin. Tudi teror nad civilnim pre
bivalstvom je zelo velik. Večjih sestankov in organiziranje terenskih 
odborov je nemogoče izvajati. Vse delo OF sloni le na zaupnikih. 
Razpoloženje ljudstva do OF je zelo dobro, vendar se ljudje bojijo 
aktivno sodelovati za OF radi bojazni pred bega, kot že omenjeno. 

Na področju grahovskega in cerkniškega rajona je situacija za 
organiziranje nekoliko boljša. V teh rajonih funkcionira nekaj te
renskih odborov OF, upati je tudi, da bo mogoče izvesti mobilizacijo 
za partizane v teh rajonih. Bega je tudi tukaj na delu s svojim 
nasiljem, v Cerknici je na novo interniranih 26 oseb. 

Na področju bloškega, in vidovskega rajona je delo OF usmer
jeno vse potom zaupnikov. Večjih sestankov in organiziranje teren
skih odborov OF ni mogoče vršiti radi terorja bege. V bloškem ra
jonu je na novo interniranih 16 oseb. Izvedlo se je nekoliko, večjih 
sestankov OF v vaseh, kjer je bila začasno brigada »Ljube Sercerja«. 

3.) Obveščevalna služba je organizirana po vseh rajonih. Za 
vsak rajon je določena oseba, ki je odgovorna za OS, dane so jim vse 
potrebne direktive. Zveze z bego imamo le z nekaterimi postojan
kami. Pospešili pa bomo to delo z vso silo v smislu okrožnice IOOF. 

4.) Tehnika: Prejeli smo vaš dopis z dne 24. I. t. I.8 in vam 
poročamo dejanski položaj naše tehnike. Napake, ki so se bile po-

4 Jože Ravbar. 
5 Glej dok. št. 49. 
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javile v naši tehniki smo popravili in uredili že 20. I. 1.1. zavedajoč 
se, da je bila to res groba politična napaka od strani našega OK KP. 
Napaka je bila v tem, ki so nekateri člani našega OK dovolili tehniki 
samostojno pošiljanje po en izvod izdelane literature na IOOF in je 
član KP zaposlen v naši tehniki na lastno iniciativo naznačil na 
spremnem dopisu »Tehnika OOOF«. Ta napaka je bila opažena [in] 
popravljena od strani OK. Ostalo pa smo uredili v sledečem: a.) Da 
tehnika pošilja redna poročila o svojem delovanju samo našemu OK. 
Ker pa je IOOF zahteval, da se pošilja po en izvod vse izdane 
literature, bo to pošiljal OOOF, in to član OK, ki je zastopnik KP 
v OOOF, kar je njegova naloga in [je] odgovoren za pravilnost te 
izvedbe, b.) Dostop v taborišče imamo samo člani OK in po ver j e-
ništvo CK KPS za Notranjsko (dostop v taborišče tehnike), c.) Z ozi-
rom na napako, ker je bil tov. Tine7 krščanski socialist zašel v tabo
rišče naše tehnike in ker je bilo to mesto že itak zelo kompromiti
rano, se je tehnika premaknila v zakonspiriran kraj. Tov. Tineta je 
peljal v taborišče tehnike na lastno iniciativo tov. Tone,8 ki je bil 
svoječasno zaposlen v tehniki, za kar je bil opozorjen na storjeno 
napako. 

5.) ZKM: OK ZKM je postavljen, kakor je to poročano že v 
zadnjem poročilu. Zveze s PK so postavljene, funkcionarji ZKM se 
nahajajo na svojem delu po okrožju. Poročil še nismo prejeli. Ostalo 
stanje neizpremenjeno. -

Na vašo okrožnico z dne 24. IX. 1.1.9 v kateri je poleg ostalega 
navedeno o pošiljanju tedenskih poročil na CK KPS, vam poročamo, 
da je to zelo otežkočeno izvajanje, skoraj nemogoče. To pa radi 
tega, ker je prehajanje po terenu zelo težko in [je] nemogoče imeti 
tedenski pregled o stanju in delu vsega področja našega OK. Stre
mimo za tem, da bomo pošiljali čim pogostejša poročila, redno 
vsak teden pa je zaenkrat nemogoče. 

Z ozirom na osebni razgovor s tov. Janezom,10 članom CK KPS 
nam je znano, da se ne postavlja članom RK in OK KP kandidatne 
dobe, prosimo, kako je z dosedanjim kandidatom našega OK tov. 
Dimačem.11 

D E L U C A S T — I N O B L A S T ! 
Za: Okrožni komite cerkniškega okrožja: 

Ljubo Skalar12 

Krištof Novšak13 

• Glej dok. št. 95. 
7 Janez Stanovnik. 
8 Tone Zigmund. 
8 Datum je napačen, biti mora 24. november 1942, glej Dokumenti, 

knj. 4, dok. št. 95, stran 79. 
10 Boris Kraigher. 
11 Anton Preveč. 
12 Alojz Mlakar. 
13 Jože Koščak. 
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ŠT. 129 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 5. FEB
RUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENIŠTVU 

IOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor O F za kočevsko okrožje 
5. februarja 1943 

Na položaju 

I. Izvršnemu odboru OF za Slovenijo 
II. Poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Notranjsko 

Pošiljamo Vam poročilo o situaciji v našem okrožju zadnjih 7 
dni : • • • 

1.) LJUDSKO RAZPOLOŽENJE: Razpoloženje naroda je pov
sod dobro in v našo korist. P r i interniranih, kater i so se vrnili 
v svoje vasi ni opaziti, da bi bili proti nam. So interniranci, kater i 
so zelo ogorčeni na Itali jane zaradi slabega ravnanja od s t rani I ta
lijanov za časa internacije. Nikjer ni opazit i , 'da bi t i interniranci 
kazali, da bi bili angažirani od bele garde. 

2.) ORGANIZACIJA OF IN NJENE POSTOJANKE: Organiza
cija rajonskega odbora OF v Koprivniku še ni, izvršena, zaradi tega, 
ker v zadnjem času nismo imeli neposredne zveze s terenskim 
odborom O F v Nemški loki, kater i se bo reorganiziral v rajonski 
odbor OF. Pr ihodnje dni bo odšel sekretar okrožja v ta rđjon, ter 
bo v smislu odloka 2 ožjega okrožnega odbora OF izvršil reorgani
zacijo odborov. 

Tudi v vaseh ob Kolpi v rajonu Star i trg še nismo izvršili or
ganizacijo terenskih odborov OF, ker so te vasi pod strogo kontrolo 
Itali janov ter smo ostali še pr i sistemu zaupnikov, ka ter i dobro 
delajo. 

V rajonu Banja Loka in Kočevska Reka se sedaj postavljajo 
organizacije v vaseh bivše občine Osilnica, ker so te vasi bile preje 
prikl jučene Čabru na hrvatski strani, bile so zasedene po Italija
nih, ter je bilo vsako delo onemogočeno. 

_ 3.) BELA GARDA IN NJENE POSTOJANKE: Od zadnjega po
ročila ni bistvenih izprememb. V vseh rajonih izven mesta Kočevja, 
n ima bega nobene organizacije. Kakor poročajo iz Kočevja je tudi 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Odlok verjetno ni ohranjen. 
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tam begi preprečeno, da se širi. V Kočevju je okrog 30 belogardistov 
brez orožja. 

4.) ODNOSI MED PARTIZANI IN CIVILNIM PREBIVAL
STVOM: V popolnem redu in narod ima zaupanje v partizane. 

5.) ODNOSI MED ČETAMI IN TERENSKIMI DELAVCI: Nor
malni. 

6.) ODNOSI MED SKUPINAMI OF IN NJENIMI AKTIVISTI: 
Normalni. 

7.) AGITACIJSKO DELO ZA OF: Politično delo še vedno otež-
kočeno, ker je področje okrožja strogo pod italijansko kontrolo. 
Vendar se redno vršijo po vaseh mitingi ter smo o tem poslali po
sebno poročilo.3 Propaganda se vrši v glavnem po direktivah Izvrš
nega odbora OF, v korist popularizacije Antifašističnega sveta, raz
krinkavanjem londonske vlade in bega, a po vsakem mitingu so 
tudi kmetske konference s prisotnimi kmeti. Opaža se, da kmetje 
polagajo veliko važnost za napovedano kmečko konferenco. 

8.) ORGANIZACIJSKO DELO ZA OF: Je omenjeno pod točko 
2. 

9.) NAClN AGITACIJE IN BORBE PROTI BELI GARDI: Pro
paganda proti begi se vrši na mitingih in sestankih. V rajonih 
izven mesta Kočevja je naša propaganda popolnoma uspela, ker 
belogardisti niso uspeli nikjer, da bi se organizirali. 

V mestu Kočevju je tudi popolnoma onemogočeno širjenje 
bege, tudi v mestu belogardisti niso uspeli, da pojačijo svojo opo-

--zicijo. Rajonskemu odboru OF Kočevje so dana navodila, da orga
nizira propagando v belogardistični organizaciji in da dela za njen 
razpad in demoralizacijo. Naknadno bomo poročali, o uspehu. 

10.) NAClN METODE BELOGARDISTlCNE AGITACIJE: V ra
jonih izven mesta Kočevja se niso pojavili belogardistični agenti. 
V mestu Kočevju, kolikor nam je znano, belogardisti agitirajo še 
vedno s staro parolo, da se bore proti komunistom in za londonsko 
vlado. 

11.) SREDINSKI ELEMENTI: So pasivni in nimajo nobenih 
zvez z bego niti z Ljubljano. V zadnjem času se ti elementi vse 
bolj orientirajo v smeri OF. 

12.) RAVNANJE IN RAZPOLOŽENJE DUHOVŠČINE: Od zad
njega poročila ni bistvenih sprememb. Župnik Jarc v Starem trgu 
je še vedno z a . . . Zadnji čas je izjavil, da je treba moliti tudi za 
tiste, ki so v gozdu, da ostanejo živi in zdravi. 

V Kočevju je dekan Flajnik poslal vodjo bege Bižala k članu 
našega rajonskega odbora OF in se opravičeval, da ni on kriv, da 
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so tega člana našega odbora belogardisti maltretirali in zaprli. Iz 
ftega] sklepamo, da je tudi dekan Flajnik premenjal svoje mišljenje 
in da želi stike z našim odborom. 

13.) PODATKI O TERORJU OKUPATORJEV IN BELOGARDI
STOV: Od zadnjega poročila ni bilo izprememb. 

Smrt fašizmu in beli gardi — svobodo narodu! 

Člani Okrožnega odbora OF: 
Za okrožni odbor OF: 
Sekretar: Alojz J. Zalar 

ŠT. 130 

PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 6. FEBRUARJA 
1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS V DOLOMITE O POLOŽA

JU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši! 

Če je točno, da ste vso našo pošto prejeli, je Petrovo2 preklinja
nje odveč. Potem, ko je en teden bil prekinjen kanal, kljub temu 
da smo se mi trudili, smo vso pošto poslali (obojo, aktualno in ne
aktualno v skupni kuverti) in tudi potrdili prejem vaših okrožnic 
in materiala. Nepotrjena je samo še okrožnica za A2Z,2 a Krištof-
[ovo]3 naročilo za denar in brošura s »sto vragovi«.4 Da je kanal 
bil prekinjen, je kriva, kot veste, nekonspiracija tovarišev zunaj in 
likvidacija, poleg naše provale na Viču. Gaber5 je preizkušal kanal 
preko Krima. Poslala sem.do sedaj 2 krat a 50.000 lir, danes 100.000, 
prosim potrdite vsaj to! Niste potrdili niti zadnje pošiljke denarja! 
Za enkrat je to KP blagajna, upam pa, da bomo s prodajo dinarjev 
(za kar sem tudi spraševala) večino lahko vrnili. Trenutno bo v KP 

3 Glej dok. št. 86. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani 

Dokument je od vlage močno poškodovan. 
2 Boris Kidrič. 
2 a Glej dok. št. 84. 
s Edvard Kardelj; pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Verjetno misli brošuro Dokumenti o belogardistično-nrihailovićev-

ski izdaji, ki je izšla v Dolomitih in so jo nato v Ljubljani ponatisnili. 
Glej D. Ravnihar, Narodnoosvobodilni tisk. 

5 Milan Skerlavaj. 
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blag. (če odštejem vseh 400.000) še 380.000. Frontaške finance so 
že. od vašega obiska sem n a psu; čeprav se t rudimo. Davek n e pada, 
celo poras te ! je ta mesec, a kl jub temu požrejo rajfonske] podpore 
vse, za [S]LP (zapore in intern, ne ostane nič). Malih posojil ni, 
velikih pa tudi ne. S posojili za silo krijemo potrebe ilegfalcev], teh
nike in intendance. Tako je f inančno stanje. Obetam pa si ta mesec 
izboljšanje, vsaj masovnejši odziv za mala posojila. Tudi Kopač 6 

se trudi, zaenkrat brez večjih uspehov, nekaj izgledov ima tudi 
f inančna komisija pr i SNP. Z a . . .7 jejo rublje. 

Zadeva krist j . piše Just in. 8 

U r h 9 je bil že na poti ven, a ni ratalo. Silvestrova 1 0 lahkomi
selnost, nekaj tudi kr ivda trinajstiča (Gaber), 1 1 ki mi je kl jub moji 
k o n t r o l i . . . 1 2 dil pa drugo. U r h se lahko upravičeno razburja; bilo 
je zelo nesolidno pripravl jeno. Če ne bi mene in njega postavili pred 
izvršeno dejstvo (»jutri zjutraj«) bi se jaz osebno temeljito poraz-
gov[ovrila] s Silvestrom. O tem pišem toliko zato, ker se bo U r h 
verjetno pritožil. Kaj misli »hinavščina«, 1 3 t renutno-ne vem, Vlasta 1 4 

ga lovi in bo pisala sama. Mislim pa pripomniti, da n e kaže na 
t istem koncu delati kakih indiv. akcij, zlasti še brez politične pred
priprave, ker n a m bo vrag sproti jemal vse kanale. Talci pa so 
sicer nepri jetno odjeknili, a ni bilo panične reakcije. Nekaka tesnoba, 
vpraševanje, krit ika, zlasti še s s t rani zaveznikov in zaprtih. V 
belgijski smo sedaj odkrili tudi Ceneta Štupfarja] (piše mi Jaka, 1 5 

ki je še tudi živ), a se imajo hudičevo pasje. 
Sedaj je tu spet ca. 200 bega v mošč. šoli: delajo cestne dnevne 

in nočne individualne aretacije, masovne pa obetajo, a se m i zde 
malo verjetne. 

Situacija se politfično] zelo popravlja, tudi organiz[acijsko]. A 
tu so še velike pomanjkljivosti, zlasti počasnost v izvajanju sklepov. 
L i te ra turo ljudje iščejo — ne pr idemo pa nikamor s separatnim 
razdeljevanjem, čeprav na tem delamo (enkrat se vsedejo vse 
javke, drugič kadr i itd). Naklado smo od 1200 (po racijah- ko [so] 
padli tehn[ični] punkti) dvignili na 2000, a bo v k r a t k e m spet t reba 
dvigniti. Trenutno pregledujemo potrebe rajonov za kolportažo in 
podtikanje in bomo potem uravnal i . Pozna pa se v vsem delu 

6 Line Žagar. 
7 Uničeno besedilo, nečitljiva ena vrstica. 
8 Vladimir Krivic. 
" Zoran Polič. 

1 0 Drago Čihak. 
1 1 Milan Skerlavaj, Trinajstič — 13. 
1 2 Uničeno besedilo, nečitljivo pol vrstice. 
1 3 Franc Svetek. 
1 4 Mira Tomšič. 
1 5 Franc Ogrin, član OK KPS za Ljubljano, odgovoren za Narodno 

zaščito, aretiran je bil novembra 1942. Umrl je v nemškem koncentracij
skem taborišču. 

24 369 



neizkušenost in nezgrajenost mladih kadrov. Zelo pozitivno odme
vata N. Žena in Narod v ječi, tudi Mladina je pošla. Še e n k r a t pro
simo, naj bo pošiljfanje] S P redno, ker sicer moramo tu pripravit i 
rezervo, k a r n a m vzame prav toliko dela kot normalna štev. zlasti 
š e , . . . 1 6 

FGO-je 1 7 smo združili s polit OF, k a r je bilo edino pametno za 
sedanje stanje — pozna se boljše delo za intend, in blagajno, ker je 
vsaj spet masovna baza. Neverjetno kako se sicer pametne, stvari v 
taki situaciji izrodijo. Isto je z uličnim sistemom. Še vedno se n a m 
obeša kot coklja. 

Torej, da n e bo tako, kot pravi Jus t in »če nimajo časa pisati, 
nimajo tudi časa brati« — končavam, k e r je m e n d a itak samo 
važno, da veste, da smo živi in da nekaj migamo. Tehnfične] stvari 
piše menda 13 1 8 Mihi. 1 9 

in sedaj »za sto vragov« pišite tudi vi ka j ! 

Pr i s rčne pozdrave vsem 
6. II. 43 Joža2« 

ŠT. 131 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
BAŠKO DOLINO ALBINA KOVAČA DNE 6. FEBRUARJA 1943 
ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DU

ŠANU PIRJEVCU O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Dragi tov. Ahac! 2 6. II. 43 

S 3 

Tvoja pisma z dne 25. I. in 26. I. 43 sem prejel. 4 Tvoja direktivna 
pisma smo n a OK sestanku preštudiral i ter smo n a podlagi direktiv 

16 Izpuščamo dve vrstici. 
17 Finančno gospodarske odbore. 
1 8 Glej op. 11. 
19 Ing. Lojze Roječ. 
2 0 Lidija Šentjurc. 

532. 
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 

2 Dušan Pirjevec. 
3 Sever. Pokrajinski komite KPS je Primorsko razdelil na tri 

področja: južno, srednje in severno. (Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 165 
str. 174). 

4 Pismi verjetno nista ohranjeni. 
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in nasvetov napravili načrt za odpravo napak, ki se nas še držijo, 
ter da se približamo pravilni liniji dela. Odgovoril Ti bom po vrsti: 

1) Glede tov. Toneta Mladena5 ne bom ponavljal, ker sem Ti 
točno napisal v zadnjem pismu.6 Pač pa sem ga opozoril na tako 
neumnost, ki jo je napravil. Od moje strani pripominjam radi njega 
sledeče: Naša celica ne bo njega menda nikoli sprejela v part[ijo], 
ker ne moremo prevzeti odgovornosti, da bi delal čast naši slavni 
KPS. Povedal sem mu, da ga je partorganizacija v Ljubljani svoj čas 
predlagala za člana, kar je pa on gladko odklonil, to mi je sam 
povedal. Danes pa moleduje okrog in bi si rad delal politični kapital. 
Lahko je aktiven OFovec in še to pod kontrolo. 

Zadnjič so naše partfijske] tovarišice Danica7 in Cilka8 zbrale 
ves material o tolminskem pun tu, ko so spravile skup vse, je pa on 
poslal material Tebi in je zato dobil pohvalo od Tebe. Ni ga treba 
zato prijemati, omenim Ti le zato, da Ti bo slika bolj jasna. 

2) Partija: V našem okrožju je pet celic s 30 člani vključenih 
v dva RK. Rfajonski] komiteji štejejo po 4 člane. Vseh kandidatov 
je [v] celem okrožju 24. 

3) OF org.: Od 50 vasi v našem okrožju je sedaj organiziranih 
38 vasi, v ostalih se org. snuje. V treh vaseh je zaradi provale 
razbita, toda postavlja se na novo. Vsi ti odbori so povezani v sedem 
ROOF. Poleg tega je 10 ženskih odborov ter 4 mladinski. 

4) O naših partizanih. Zadnje čase so I. in IV. četa9 postale 
zelo aktivne, vršijo uspešno akcije proti živi sovražnikovi sili, to 
je najboljše sredstvo za politično delo na terenu. O akcijah si itak 
dobil poročilo od štaba. Omenim le to, da se je radi akcij, ki jih 
vršijo partizani zelo dvignila morala ljudstva, tako da je nastal pri 
nas popolnoma nov položaj. S 1. februarjem, ko so fašisti, objavili 
mobilizacijo za Primorsko, smo to izrabili na ta način, da smo tudi 
mi mobilizirali vse sile, odziv je ogromen. V gornji Baski dolfini] so 
se izpraznile vasi, od 16 letnih fantkov pa do 50. leta starosti vse 
gre v partizane. Skratka: >.Narod ves se k borbi dviga!« 

S tem pa je nastal nov položaj v pogledu prej omenjene orga
nizacije tako partijske kot OF. Takoj moramo na delo, da akti vi
zir amo, kolikor še niso, žene in dekleta, ker so tudi partijski kot 
OF-ovski aktivisti šli v partizane. V tem pogledu Te prosim na
svetov? ! 

5 Dr. Maks Rejc. 
8 Glej dok. št. 85. 
7 Danica Kogoj, roj. 1915 v Knezi, umrla leta 1971, učiteljica. Ze leta 

1941 je na lastno pobudo organizirala Osvobodilno fronto na domačem 
terenu in razširjala literaturo, ki jo je dobivala od Rada Kogoja iz 
Ljubljane. (Življenjepisi v arhivu CK ZKS.). 

8 Oilka Kenda, bila je kurirka med Primorsko in Gorenjsko. Padla 
je septembra 1943 pri Kromberku (podatek Albina Kovača). 

9 Misli na 1. in 4. četo IV. bataljona Soškega odreda. 

24* 371 



5) Bela garda gre pr i nas v zatišje. Splošna mobilizacija v 
part izane je najboljši odgovor našega delovnega l judstva tem 
redkim grobarjem naše bodoče svobode. Župnika Šorlija je obiskala 
naša patrul ja ter je podpisal izjavo, da n e bo v nobenem pogledu 
oviral slov. naroda v borbi za osvoboditev. 1 0 Kategorično je odbil 
vse mogoče stvari, ki j ih je zbral dr. Tone 1 1 in tudi po terenu sem 
ugotovil, da ni vse tako, kot se mu pripisuje. Imel sem ta čas več 
sestankov z dvema drugima župnikoma, ki sta poštenjakarja in v 
svojih pridigah vsestransko pomagata n a m in slov. narodu. Ta 
dva župnika sta nastopila prot i Sorliju, kolikor ga je lomil in to z 
uspehom. 

6) Okupator se je ustraši l gibanja, k i je nastalo zadnje čase. 
Iz vseh manjših postojank drvijo v centre; z naglico spravljajo svoje 
družine stran, č e bi bili mi zadosti oboroženi, ali pa če bi prišla 
ena u d a r n a brigada, potem v eni noči očistimo Tolminsko s temi 
zelenci, ki so popolnoma brezglavi in demoralizirani tudi od porazov 
na fronti. 

H koncu še to : Nisem obupan radi kakšne krit ike, ker je ta 
nujno potrebna in mora biti nit i drugega n e pričakujem, še manj 
pa pohval. Žalosti m e včasih le to, da vse n e klapa tako, kot bi 
moralo. I m a m pa močno vero, da bomo vse težave z boljševiško 
vztrajnostjo premagal i ! 

Pošiljam T i . o b r a č u n e za parti jo za m. februar, za OF ter za 
l i teraturo, 1 2 pr iznam pa da smo malo neredno zapisovali vse, k a r 
smo dolžni in tudi vsi rajoni niso točno obračunali, če bo premalo, 
bom pa še poslal. Od zdaj napre j bo p a točno. Poročevalca od 
25. jan. sem prejel in tudi oba letaka ter »Delo« št. 5 in priloženo 
resolucijo. 

Delu čast in oblast! 
J a k a 1 3 

1 0 Izjava župnika Petra Šorlija je v arhivu IZDG, fasc: 535. 
1 1 Dr. Maks Rejc. 
1 2 Obračuni verjetno niso ohranjeni. 
1 3 Albin Kovač. 
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ŠT. 132 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V SEŽANSKO-BISTRIŠKEM (MATERIJSKEM) OK
ROŽJU RUDIJA MAHNlCA DNE 7. FEBRUARJA 1943 O POLO

ŽAJU V OKROŽJU1 

Poročilo za čas od 15. 12. 42 do 31. 1. 1943 
Položaj, 7. 2. 1943 

Stanje OF v okrožju Sežansko-Bistriškem:2 

Narodno osvobodilnih odborov (terenskih) je 22 (dvajsetdva), t. j . 
toliko vasi je organiziranih. Stanje po teh vaseh, ki so v centru 
okrožja je zadovoljivo. Izdajalcev skoro ni, zaprtih civ. preb. ni 
bilo, razen 26 oseb v 3 vaseh, katere sta izdala bivša partizana.3 

Civilno prebivalstvo je temu izdajstvu precej zamerilo. Toda narod 
se dobro zaveda, da brez žrtev ni svobode in je te aretacije že pre
bolelo. Zanimanje za OF je veliko, vsi so za OF in ni belogardistov, 
vsaj po teh 22 vaseh, ki so organizirane. Tudi po drugih vaseh jih 
ni, kot imam poročila. Duhovščina je kompaktna za OF, edina izje
ma je bil 1 župnik, ki je bil v zvezi z Ljubljano. Pa tudi ta se je 
vidno popravil, tako da je opasnost izven. Politična zavest civil. 
preb. se je precej dvignila, edina pomanjkljivost je »literatura«. 

t? 
Rajonski odbori so 3 (trije): Materij ski, Bistriški in Sežansko-

Barski. Razume se, da se osnujejo še novi. Ti odbori poslujejo po
voljno, večje neugodnosti ima Materij ski radi izdajstva partizanov, 
ker je kretanje poedinih članov kontrolirano. 

Obveščevalna služba je zadpvoljiva, radijska poročila dobiva 
četa v tem okrožju 2 X na teden redno. 

Stanje Narodne zaščite: 

Organiziral sem doslej 6 čet NZ, skupno 145 NZ-iki-cami. V 
Materijskem okrožju pa je tudi prav toliko zaščitnikov, skupaj za 
1 bataljon. NZ je imela že nekaj pušk, pa jih je morala posoditi 3. 
bat. S[oškega] 0[dreda]. Izvedla je 2 vojaški akciji na telefonske 
drogove in žico ter vodovodno cev za nek ital. rudnik, ter več pro-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. 

2 Okrožje Materija so spomladi 1943 na terenu različno imenovali: 
sežansko-bistriško, materij sko-bistriško in brkinsko. 

3 Glej dok. št. 87, op. 4 a, 5, in 6. 
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pagandnih akcij z letaki, ki smo jih dobili od tov. Hrvatov. Dru
gače pa se vasi med seboj obveščajo o prihodu ital. patrulj in kve-
sture, NZ-iki-ce pa drže podnevi in ponoči stražo, posebno ob času, 
ko se pričakuje kake »hajke«. 

Rekrutacija v partizane: je sedaj bolj šibka, prišlo je nekaj 
tovarišev iz Istre, sedaj pa 1 iz okolice Trsta. Začasno je združeno 
poveljstvo Istrske in Brkinske čete, zato tudi rekrutacije iz Istre. 

Stanje KPS za Sežansko-Bistriško okrožje: 

Na tem teritoriju operira večji del 3. četa 3. bat. S. O. V tej 
četi je 8 partijcev in 1 kandidat. Eden od partijcev je dobil ukor 
radi malodušja, no tudi on se vidno popravlja. Celica ima vsak 
teden redno sestanek, poleg tega pa še vzgojno-politične ure. Li
terature ima na razpolago (od tov. Hrvatov ima 11 pogojev za 
boljševizac. partije od tov. Stalina — nekak katekizem). Stanje v 
tej celici je dobro, kar se opaža iz splošnega pogleda na četo. Po
javil se je vojaški oportunizem (radi smrti 2 bratov tov. komandirja), 
pa je tudi ta v kali zadušen. 

V Materijskem okrožju so 3 partijci in 1 kandidat združeni v 
celico. Literature imajo dovolj za enkrat in jo pridno študirajo. V 
Sežansko-Barskem rajonu so 3 kandidati združeni v kandidatsko 
skupino. Literature nimajo ravno dosti, kajti dal sem od sebe vse, 
tako da sem popolnoma brez partijske literature. V Bistriškem 
rajonu je 1 partijka in 4 kandidati-nje. 

Literature tudi ta celica nima na pretek, študirajo pač hrvaško 
onih 11 temelj, točk in Delo št. 3 in 4. 

Grade se novi kandidati-nje, samo prosim več partijske litera
ture. Partijci-kandidati so povečini delavci, kmetje, le 2 od inte
ligence. So dobri delavci na polit, polju, opaja pa jih mali strah 
pred aretacijami radi nedavnih izdajstev. 

Vse te celice imajo sestanke, kjer obravnavajo-kritizirajo vse 
zadeve in sami sebe. Storjen je prvi korak, če pomislimo, da v tem 
okrožju razen 1 partijca, partije sploh ni bilo. 

Zveza komunistične omladine: 

V 3. četi 3. bat. S. O. je skupno 7 kom. omladincev, ki imajo 
redne vzgojne sestanke. Vodja skoja v tej četi je dober partijec. Na 
terenu je osnovana tudi skupina 7 kom. omladincev, ki so povezani 
med seboj radi vzgoje. Primanjkuje pa literature. V Materij skem 
rajonu je tudi več kom. omladincev -ink, toda še nisem prejel točne
ga poročila. 
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Blagajniško poročilo: 

Iz organiziranih vasi je bilo nabranega davka Lit 9.160.-
Iz organiziranih vasi je bilo nabranega nar. posojila Lit 1.500-
Iz organiziranih vasi je bilo nabranih prostovolj. 

prispevkov Lit 2.260.-

Lit 12.920.-

Izdano družinam aretirancev-delavcev kot pomoč Lit 2.010.-
Izdano 3. četi 3. bat. S. O. za cigarete-čevlje Lit 2.415.-
Izdano Rajonu Sež.-Barskem Lit 500.-
Izdano tov Vidku4 Lit 400.-
Izdano kurirjem za Trst radi nabave materiala Lit 1.390.-

Lit 6.715.— 
Rekapitulacija: 

Prfejemki Lit 12.920.— 
Izdatki Lit 6.715.— 
Saldo 1. 2. 1943 Lit 6.205.— 

Serije nar. posojila bom javil naknadno, ko prejmem poročilo 
zadevnega terenskega odbora. 

Posebno pošiljam v omotu Lit 5.000.— in prosim za potrdilo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za Okrožni odbor OF 
Sežansko-Bistriški: 

Rudi Brkine5 

ST. 133 

POROČILO TERENSKEGA AKTIVISTA DR. MAKSA REJCA DNE 
7. FEBRUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O ORGANIZACIJI OF V 

BAŠKEM IN TOLMINSKEM OKROŽJU1 

Dragi tov. Ahac!2 7. II. 43 

Pišem Ti s poti, kjer se nahajam na delu. Evo nadalje moje 
poročilo: 

4 Vidko Hlaj, politični komisar I. bataljona Soškega odreda. 
5 Rudi Mahnič. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dušan Pirjevec. 
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Dne 2. II. sem imel sestanek z odborniki na Knezi, da bi sklicali 
širši sestanek OF na Knezi, obravnavali nove okoliščine ter izgla
sovali pozdravne resolucije P[rotifašističnemu] nfarodnemu] sfvetu] 
n[arodne] o[svoboditvej J[ugoslavije] in Vrhovnemu štabu. 

Isti dan sem imel sestanek z nekater imi Selani radi ustanovitve 
org. OF na Selah. Šlo bo bolj težko, vendar upam, da bom uspel. 

Isti dan sem se tudi razgovarjal z nekimi Podmelčani za osno
vanje OF v Podmelcu,3 ki je »prestolica« belogardističnega župnika 
P e t r a Šorlija, upam, ako ne nastopijo k a k e nove okolnosti, da bo 
šlo, ker sem že dobro pripravili. 

Dne 3. II . sem ustanovil organizacijo in odbor OF za malo va
sico Podleskovico (Knežka grupa). To sem opravil podnevi. 

Istega dne zvečer sem opravil ustanovni občni zbor OF na 
Temljinah, ki je uspel nad vse pričakovanje. Prisotnih je bilo 15 
članov. Pozdravne resolucije pri lagam. — Poudar i t i moram, da je 
pridobitev vasi Temljin za OF velikega pomena. Prvič zato, ker 
je bilo v vasi mnogo nezavednih ter je nekaj nevarnih špijonov, 
drugič pa zato, ker je župnik Šorli P e t e r smatra l Temljine za svojo 
najtrdnejšo postojanko. Postavil sem tudi že precej t r d n e osnove 
NZ. 

Dne 4. II . sem bil v logoru pri š tabu II. bataljona, 4 kjer sem 
govoril s tov. Tesarjem 5 in ostali [mi]. T a m sem našel tudi tov. 
Jaka, 6 n a k a r sva šla skupaj ven ter se pomenila glede nadaljnje 
razporeditve dela. 

Dne 6. II . sem imel skupaj s tov. Anico 7 politkom. IV. čete II. 
bat. prvi širši sestanek v vasi Poljubin. Prisotnih 12 možakov. Glavni 
n a m e n sestanka je bil pohtični referat, zlasti še z ozirom na delo 
belogardističnega kaplana Alojza Duhovnika, ki ga je ljubfljanski] 
škof Rozman v sporazumu z Margotti jem poslal v Tolmin. Izvoljeno 
je bilo tudi poveljstvo in politkom. NZ. Vas je bila in je še zelo 
klerikalna, sicer pa p r a v dobra. Le dekleta mešajo zelo z Marfijino] 
družbo. 

Dne 7. II. sem [imel] enak širši sestanek v Modrejcah. Odbor 
sem ustanovil t am 7. I. Sedaj je bilo prisotnih 15 mož in žena. Or
ganizirali smo podrobno narodno zaščfito] ter izvolili njeno po
veljstvo. — Upam, da bo vas sedaj prav dobro delovala. Sprejete so 
bile pozdravne resolucije kot v prilogi.— 

Istega dne popoldne sem imel v okolici Tolmina tudi sestanek 
Tolmincev. Radi težave s prostorom za sestanek in strogih voja
ških mer podvzetih v Tolminu se ga je udeležilo le 10 aktivnih 
OF-ovcev. NZ imajo že organizirano. — Prvotno je bil zamišljen 

3 Glej dok. št. 131, točka 5. 
;'* II. bataljon Soškega odreda. 

B Franc Caserman, padel novembra 1943. 
' Albin Kovač. 
7 Anica Sterle. 
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sestanek v samem Tolminu, kar so pa opustili, ker je bilo nekaj 
dni pred sestankom aretiranih nekaj odbornikov OF. Sprejeta re
solucija priložena. — 

Dne 8. II. sem imel razgovor z Modrejčani za ustanovitev org. 
OF tudi tam. Ker še ni bilo pripravljeno za sest[anek], se bom 
vrnil tja čez kakih 10 dni. 

Istega dne zvečer je bil širši sest. OF na Prapetnem. Udeležba 
— 15 moških. Referat o poUtični situaciji, organizaciji, razvoju na
šega pol. življenja itd. — Ustanovljena NZ ter izvoljeno poveljstvo. 
Organizacija OF. delovala, sicer v ožjem krogu, že doslej precej 
dobro. — Resolucije priložene. — 

Splošni vtis iz vseh teh krajev zelo dober, vendar pa je zadnje 
dni ljudstvo precej splašeno radi strašenja z vojaštvom in nekih 
strogih vojaških mer, zlasti cerniranjem8 nekih vasi. Precej muke 
je bilo ta strah izpodbiti. Glede bele garde zaenkrat vsaj tako izgleda 
ne bo sile, ker so vasi strnjene in organizacije OF in NZ precej 
dobre in v dobrih rokah. Tudi rekrutacija iz nekih vasi za part[izane] 
že precej dobra, v drugih pa v teku. NZ je budna posebno v zaščito 
rekrutacije. — Opazil pa sem sledeče: Ljudstvo je precej pobožno 
ter bi vsepovsod kakršnokoli nespametno sektaštvo silno naškodilo 
organizaciji OF in NZ. Niso pa vse vasi enake ter je precej lokalne 
posebnosti. „ 

Poleg gornjega dela sem skupaj s tov. Anico, pohtkom. IV. c. 
II. b. — nabral mnogo obveščevalnega materiala, ki ga je tov. od
nesla v štab II. bat. 

Glede na namere okupatorjev in nasprotnikov sem zvedel 
sledeče konkretne stvari: 

Nek intelektualec iz Tolmina, ki ima vplivno sorodstvo v Ka
nalu je imel podroben razgovor z dr. Nanutom, odv. v Kanalu. Ta 
mu je pravil med drugim da se dr. Kralj9 in banda naj konkretneje 
pripravljajo na oboroženo, akcijo belegarde na Prim, proti nam. Dr. 
Kralj je za takojšnjo akcijo, dr. Nanut in drugi pa za to, da bi se 
počakalo in v tem preštudirale konkretne možnosti in uspeh akcije. 
Akcija naj bi se izvedla, kot tam preko, z laškim orožjem. Bojijo pa 
se poleg drugega radi posebnega naziranja Italj. v Primorju in do 
Primorske, da bi ital. vojaška oblast eventuelno ne hotela sodelo
vati z njimi ter da bi jim ne dala orožja ter da bi v tem primeru 
zmetala vse v en koš. Pač pa uspevajo pri faš. pol. oblasti v tem, 
da ta forsira represalijske mere proti vasem in krajem, kjer 
se je izvedla večja rekrutacija za partizane kakor tudi, kjer so 
močnejše org. OF. V tem sodeluje celotno vodstvo bele garde na 
Primorskem. — Te vesti so konkretne in sem jih zvedel direktno 
od dotičnega intelektualca, ki je sedaj tudi organiziran v OF. 

8 Obkolitev. 
8 Glej dok. št. 66, op. 7. 
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Nadaljujem še s sledečim: Opravil sem daljši sestanek z neko 
vplivno ženo iz Tolmina,1« ki Ti je morda že po predhodnem se
stanku Medveda" z njo znana, ki pa je želela sestanek z intelektu
alcem. Ona ima najtesnejše stike z vojaškimi oblastmi v Tolminu in 
poleg tega sijajne veze v Rimu. Ker so jo že preje deloma pritegnili 
v delo za OF, po razgovoru z mano pa se je izjavila za absolutno 
sodelovanje z nami in nam je v vsem absolutno na razpolago, bodisi 
tukaj za informacijsko službo večjega in pomembnejšega obsega, 
kakor tudi za potrebe naše informacijske službe kje drugje, t. j . da 
bi šla od časa do časa v Rim in na drugi strani skupaj s svojo 
sestro za polno materialno podporo po svojih močeh, kakor sta 
jo že doslej vršili. Ženska je starejša, silno inteligentna ter sposob
na in požrtvovalna za našo stvar. Ker nima otrok, bi bila v polni 
meri na razpolago našemu delu. Ideološko je orientirana zelo v levo, 
čeprav razredno pripada k imovitejšemu malomeščanstvu. — Kon
kretno mi je pravila razne lokalne podrobnosti, ki jih je izvršila ali 
jih namera[va] vojaška oblast in ki so važne za naše lokalne orga
nizatorje. Sporočil sem jih prizadetim. Važne pa so sledeče vesti-
Komandant prezidija v Tolminu je izjavil, da so na pokrajinskem vo
jaškem sestanku v Gorici razpravljali o OF in partizanih. Dokazov 
o nas nimajo nikakih, doslej so doznali kar so le po »Poročevalcu«, 
po aretirancih bore malo ali pa nič. Stojijo pred uganko kaj storiti 
in kaj ukreniti. Civilna oblast je za evakuacijo, deloma tudi voja
ška, pač pa je varnostna služba zaradi svojih izkušenj z evakuacijo 
Baške doline v aprilu 1941 proti temu. Ker pa komanda bat. M. 
pritiska radi energičnih mer, bodo represalijske stvari izvedene 
deloma že sedaj in bo izveden poskus zadušitve naše borbe pri 
jedru. Sicer pa so vojaški izvedenci pravili naši informatorki da 
so razpoložljive sile za to borbo majhne, precej nesposobne, vojaki 
splasem, orožje in municija pa pomanjkljiva. (V Tolminu je npr. 
straža prezidija v veliki meri brez municije.) Vendar pa vojaška 
oblast stoji ne glede na cilje in težnje fašist, režima na stališču, 
da mora na vsak način braniti »stare sacre confine« ter tudi ona 
forsira represalije. Podporo pričakuje tudi od razdora med nami 
samimi. — 

Nadalje še te konkretnosti: Vojaški krogi vidijo in pričakujejo 
polom. Čakali in domnevali so, da bi morda po zlomu s spretnimi 
manevri lahko uspeli z vojaško diktaturo v Italfiji]. Sedaj so obupali 
to pa zaradi tega ker je čas za tak preobrat že zamujen, zaradi 
prevelike dozorelosti revolucionarnega razpoloženja, kakor tudi ker 
ne razpolagajo z nikakimi voditelji. Računali so z marescialom 

m i » , l L D k a ° e v e t ^ P"- Bignami, žena generala Riccarda Bignamiia. 
Bila je zavedna Slovenka. Aretirana je bila 11. julija 1944, Gmrla v 
koncentracijskem taborišču Auschwitz 14 februaria 1945 11 Franc Savli. 
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Badogliem, pa se je pokazal nesposoben za to. — Prav v zvezi s 
tem je bila vojaška oblast že na tem, da pritegne iz jugoslovanskih 
krajev in Grčije vse svoje armadne zbore, ki jih je 7 po številu. 
Prav verjetno pa bo z neugodnim nadaljnjim razvojem to storila in 
diskutira že tudi resno o nameravanosti teh mer. 

Oborožitev armade je obupna. Duce trdi, da so ga glede oboro
žitve varali režim, industrij alci-liferanti in deloma generalštab. 
Stanje orožja je obupno, novi material pod vsako kritiko. Za oboro
žitev 11 divizij za ekspedicijski italj. zbor v Rusiji so morali pobrati 
vse najboljše orožje po Italiji, a še tako so ga le s težavo skupaj 
skrpali. 

V teku 10—14 dni bo imela priliko zvedeti nove važne vesti ter 
mi je dejala, da naj ji javim, kje bi se takrat mogla sestati. Ce bom 
mogel sestanek urediti, bom vse nadaljnje stvari točno poročal. 
Vendar pa, ker hočem biti absolutno discipliniran vaš terenski de
lavec ter se podrejam v vsem štabu S[oškega] Ofdreda] in pokrajin
skemu odboru OF, Te prosim, da mi z obratno pošto sporočiš, ali 
naj stike za to,- kolikor bi nam koristilo, nadaljujem, kakor tudi 
ali jo lahko angažiram tudi za obsežnejšo informacijsko službo t. j . 
da jo naprosim, da bi šla od časa do časa v Rim v svrho našega vse-
skupnega informiranja, katero domnevam, da bi nam mnogo kori
stilo, posebno če bi štab SO in odbor pokr. OF. specificiral questio-
nair,' katerega bi ji nato jaz razložil. Torej prosim za pooblastilo in 
navodilo. — 

Se nekaj moram napisati: Polomil sem jo zadnjič z direktno 
odpošiljatvijo elaboratov z rajonskih kmečkih konferenc,12 ker bi 
elaborat moral izdelati tov. Jaka in ga poslati kot okrožnega. Polo
mil pa sem še v tem, da sem v tem elaboratu beležil neke stvari 
kot so bile na konferencah iznesene, mislim radi sovhozov. Predla
gatelji so namreč domnevali pod tem neko vrsto zadružnega gospo
darstva (skupnost produkcijskih kmetijskih strojev) in ne sovhozov 
»ad verbum«. Povedati moram, da tudi jaz nimam čistih pojmov o 
bistvu kolhozov in sovhozov. Prosim Te zaradi tega, da spregledaš 
mojo veliko napako. 

Resolucije pošiljam le v enem izvodu. Nisem imel v seniku, 
kjer. Ti pišem to poročilo, na razpolago papirja ter sem zato priredil 
glavo resolucij za splošno uporabo v citiranih slučajih poročila. — 

Prej mi moje iskrene pozdrave! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

K a t r a i4 Tone Mladen13 

12 Glej dok. št. 126. 
13 Dr. Maks Rejc. 
14 Pripisano s črnilom naknadno: lika Devetak-Katra. 
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ŠT. 134 

PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIKTORJA 
STOPARJA 8. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENlSTVA CK 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI ŠENTJURC O REORGANIZACIJI 

SKOJ V SLOVENIJF 

Položaj, 8/II. 1943 
Draga Joža! 2 

V zadnjem času smo izvršili popolno reorganizacijo SKOJ-ja. Za 
časa moje odsotnosti, nahajal sem se na Gorenjskem, 3 je CK- sklepal 
o reorganizaciji, ko sem se pa vrni l sem dobU nalogo, da izvršim to 
reorganizacijo. Toda ravno ko sem začel z delom, je prišel iz Bihaća 
sekretar 4 in še en član« CK Skoja, ter smo se z njimi dogovorili o 
ponovni in drugačni organizacijski delitvi dela med mladino. 

Organizacijsko bo Skoj verjetno izgledal tako: P K za celo Slo
venijo; potem pa pokrajinsko poverjeništvo za Dolenjsko, Notran j
sko, Gorenjsko, Štajersko in Primorsko. Sekretarske posle bo prevzel 
tov. Djuro, 6 bivši sekretar OK [KPS] Vrhnika. V P K pride tov Špela 
(Vilma)' iz Novega mesta, [vtem ko] za tret jega člana nismo še edini. 
Tudi za [pokrajinska poverjeništva] še nismo določili vseh ljudi. 

Ne mislim ti opisovati raznih podrobnosti, toda to ti pišem, da 
boš vsaj približno videla sliko našega bodočega dela. 

Jaz sem sedaj pritegnjen na parti jsko delo. I m a m še nalogo 
organizirati P K [SKOJ] in pomagati pr i organiziranju poverjeništev 
in pa pr i CK [KPS] obdržim mladinski referat. 

V zadnjih mesecih [smo mla]dinsko delo precej zanemari l i Od 
itali janske [ofenzive sem] pa ostal popolnoma sam v vsej Sloveniji 
[in namesto] da organiziram delo, sem se spuščal v podrobnosti ter 
potoval iz kraja v kra j . 

_ Upam, da bo sedaj delo šlo od rok in da bo sama mladina od 
nase s trani manj zanemarjena kakor do sedaj. 

Mislifmo tudi v k r a t k e m ] . . . « [Skoj-evce kot j edro »Zveze Slo
venske mladine«] 

[Smrt fašizmu — svoboda narodu!] 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani Do
kument je od vlage poškodovan in besedilo delno nečitljivo 

' Lidija Sen tj ure. 

« i t o R E L O I I T ^ b i l 0 d 0 k t 0 b r a 1 9 4 2 d 0 z a e e t k a januarja 1943. 
5 Rato Dugonjić, organizacijski sekretar CK SKOJ 
6 Stane Kavčič. 
7 Vilma Bebler. 
8 Uničeno besedilo, nečitljivi verjetno dve besedi 

pisal Vi2SSStoiS6en" IZ r 0 k O P i S a ^ V S e b i n e j e r a Z V i d n 0 ' d a j e p i s m o 
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ST. 135 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA O D B O R A O F D N E 8. FEBRUARJA 1943 
POVERJENIŠTVOM IN O K R O Ž N I M O D B O R O M O F O N A L O G A H 
O R G A N O V O F O B SP R E M E N J E N E M O D N O S U LONDONSKE-BE-

GUNSKE VLADE DO OBOROŽENE VSTAJE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 8. II. 1943 

POVERJENIŠTVOM IO IN OKROŽNIM ODBOROM OF 

Spričo orjaških in odločnih zmag Rdeče armade, spričo neunič
ljivega borbenega poleta Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in 
vsega osvobodilnega gibanja jugoslovanskih narodov ter spričo ob
sodbe, ki jo je nad mihailovićevsko-belogardističnim izdajstvom iz
reklo javno mnenje v Angliji in Ameriki, so londonski begunci po
segli po novi taktiki. Njihove radijske oddaje govorijo zadnji čas, da 
»so imeli prav tisti, ki so takoj v začetku prijeli za orožje in se pričeli 
boriti proti okupatorju«, da so vredni obsodbe vsi oni, ki so sprejeli 
iz okupatorjevih rok orožje za bratomorilsko vojno itd. 

Glede na to spremenjeno taktiko je potrebno dvoje: 
1.) Izjave, ki jih dajejo londonske oddaje zaradi hude politične 

stiske londonskih beguncev, kar najtemeljiteje izkoristiti. Pokazati, 
da morajo danes celo londonski begunci priznati pravilnost linije in 
taktiko OF. Belogardistom prikazovati na osnovi teh izjav brezup-
nost njihovih nad v »londonsko odvezo«. Hkrati tolči s temi izja
vami »sredinske špekulacije«. 

2.) Obvezno naglašati, da so te izjave le neiskren manever, ki 
ga begunska vlada podvzema zaradi stiske, v katero je zašla, da pa 
ta vlada hkrati organizira in podpihuje mihailovićevsko-belogardi-
stično izdajstvo. Ce bi bila najnovejša taktika londonske vlade kaj 
več ko gola taktika v najslabšem pomenu besede, bi londonski be
gunci morali: 

a) Odstaviti in posaditi na zatožno klop izdajalca Dražo Mihai-
lovića; 

b) odstraniti in posaditi na zatožno klop izdajalca Karla Novaka 
namesto da so ga odlikovali s Karadjordjevo zvezdo; 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432, in v arhivu 
CK ZKS v Ljubljani. 
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c) pr iznati NOV in P O J kot edino n a r o d n o vojsko v Jugoslaviji; 
d) priznati P V N O J kot politično predstavništvo narodov Jugo

slavije; 
e) pr iznati OF kot narodno oblast na Slovenskem, kar je že 

storil Vseslovanski odbor v Moskvi. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Žig: 
Osvobodilna fronta 
slovenskega naroda 

Izvršni odbor 

Za Izvršni odbor Osvobodilne fronte: 
sekretar B. Kidrič, 1. r. 

ŠT. 136 

PISMO CENTRALNEGA TEHNIKA ING. LOJZETA ROJCA DNE 
8. FEBRUARJA 1943 IZ DOLOMITOV SEKRETARJU POKRAJIN
SKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU O 

NABAVI TEHNIČNEGA MATERIALA IZ PRIMORSKE1 

Dragi Matija,2 

prejel sem Tvoje sporočilo3 o zopetni vzpostavitvi 
zveze s Štajersko. — Z edinico, k i odhaja k Vam, pošiljam nekaj 
ciklostil papir ja ter ostale stvari, za katere, si pisal, razen kuvert, ki 
so n a m pošle; te imamo naročene in čim dospejo, Vam jih pošljemo. 

P r e d časom Vam je tukajšnji tehnik Pajo 4 poslal roto stroj za 
razmnoževanje, za katerega ste sporočili, da ne funkcionira, da ni 
uporaben. Sporoči, prosim, kako je zdaj s stvarjo. Mi imamo tu dva 
perfektna roto stroja, ki sta na razpolago. Sporoči, kako se Ti zdi 
pametne je : ali naj Vam pošljemo naš stroj in n a m Vašega vrnete v 
popravilo, ali pa Vam pošljemo tja strokovnjaka, ki bo stroj pre
gledal m popravil. Ce se boš odločil za prvo, n a m že s prihodnjo 
patrolo pošlji Vaš stroj v popravilo, kajti n i m a smisla, da bi ležal 
neizrabljen v skladišču. Na vsak način je potrebno, da poleg punk-
tov z ročnimi ciklostili vzpostavite vzporedno tudi p u n k t e z rotar-
kami, kajti sicer ne boste zmogli ogromnega dela po našem pro
gramu. 

! Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc 
obU. 

2 Maks Krmelj. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Pavel Zibelnik. 
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Iz Pr imorske so n a m poslali prvo pošiljko ciklo-papirja s sporo
čilom, da imajo tam možnosti nabave vsakovrstnega tehničnega ma
teriala. Dobava tehn[ičnega] mater ia la iz Ljubljane je n a m r e č če
dalje bolj otežkočena in tudi zaloge so že precej izčrpane. Zato bi 
kazalo vzpostaviti do Vas zvezo s Primorsko, od koder bi se zlahka 
oskrbovali s tehničnim materia lom. Partfizanske] edinice n a oni 
s t rani se nahajajo med Idri jo in Tolminom, t a k o morete vzpostaviti 
z njimi hitro in k r a t k o zvezo (mogoče pod Blegašem). S tov. Štefa
nom 5 se bom še danes pogovoril o takih možnostih. Na vsak način bo. 
t aka pot mnogo krajša in lažja, kot pa je naša s Primorsko. — Treba 
je, da prevzame pr i Vas nekdo odgovornost za zveze in dobave, kof 
je to urejeno v ostalih pokraj inah. Tovariš, ki bo prevzel zveze, naj 
bf prišel čim preje sem na razgovor, da mu d a m navodila in da pride 
v stik s pr imorskimi kurirji, s kater imi bi se dogovorili o možnostih 
vzpostavitve zgoraj navedene zveze. Hit i z odgovorom! 

S F — S N! 
Pozdrfav] 

Miha T 6 

za centr. Tehniko 
Ponedeljek, 8. febr. 43 

ST. 137 

POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA OD
REDA VINKA HAFNERJA DNE 8. FEBRUARJA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O ORGANIZACIJSKIH 

IN KADROVSKIH VPRAŠANJIH NA TERENU IN V VOJSKI1 

Položaj 8. II. 1943 

Pokraj inskemu sekretar iatu K P S za Gorenjsko 

Vaše pismo z dne 30. I.2 sem prejel. K a k o r tudi prejšnje, na 
katero sem vam že odgovoril 3 Zdi se mi pa, da boste oba moja od
govora, kakor tudi vso ostalo pošto, ki sem jo odposlal že pred nekaj 

5 Egidij Sever. 
6 Ing. Dojze Roječ. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Ohranjena je 
samo prva stran dokumenta. 

2 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
3 Glej dok. št. 117. 
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dnevi, dobili radi izpremenjenih vez istočasno. Pr ipis za Gl. povelj
stvo in Kebetov batal jon 4 dodajte ostali pošti ter jo takoj odpošljite. 

Te dni sem se sestal s Črnivcem. 5 Ta mi je povedal nekaj zani
mivih stvari, med drugim tudi to, da ste sedaj postavili tudi škofje
loški OK in da ste Tržič dodelili kamniškemu OK-ju. 6 K a r se tiče 
prvega se mi zdi stvar potrebna, le da zaenkrat n imamo za tamkaj 
pr imernih kadrov. Zato je moj predlog, da bi za sedaj utrdi l i škofje
loški in št. viški rajon in reorganizacijo OK-aja izvedli pozneje. Ni
kakor pa n e morem razumeti, kako ste mogli dodeliti Tržič kamni
škemu OK-aju in potegniti tako čudno mejo. Tržič, ki je z ozirom na 
šibkost naših kadrov in na svoj majhni obseg nepr imeren za samo
stojno okrožje, pr ipada geografsko in gospodarsko-politično Kranju. 
Tudi z ozirom na mobilizacijo je vaš odlok čisto odveč, ker politična 
organizacija n e more in n e sme biti odvisna od Save, dočim to dela 
vojski dejanske ovire. Zato mora ostati operacijsko področje K a m n i 
škega in Zagarjevega batal jona vse onstran Save brez ozira na po
litično delitev. Isto velja tudi za vse ostale bataljone. 

Te dni se bom sestal s Stankom 7 iz jeseniškega OK-aja. Prišel 
bo tudi Bine. 8 Tega bom poslal nazaj, pa naj ga tam kaj uporabijo 
za .terensko delo, dokler n ima možnosti za tehniko. Pozneje pa, ko 
se bo uredi la zadeva z glavno tehniko, se ga pokliče. Stanko bo pa 
šel naprej do vas. K o se v rne Stane, 9 bom odšel jaz v edinice Gregor
čičevega bataljona, nato pa po vsej verjetnosti za nekaj dni do Črniv
ca, kjer bom uredil več važnih stvari in j im po možnosti malo za
kuril . Ker jaz sam ne bom prišel do vas, vam. bo S t a n k o prinesel 
moje predloge. 

Prejel sem tudi pismo Gl. poveljstva.1 0 Toda pomislite preklet
stvo: ravno sedaj sem zvedel, da sta s igurno padla ob priliki nem
škega napada n a Kamniški batal jon na Slevcu 24. XII. 1942 tovariša 
Mitja Blejec (H. ime: Matevž Plamen), 1 1 k o m a n d a n t bataljona, in 
Tone Štefe (il. ime: Štefan Jakopič) 1 2 politkom. 2agarjev,ega bata
ljona, ter še nekdo od funkcionarjev, 1 3 toda ne vem kdo. Točno po
ročilo o tem bo prinesel Kosta, 1 4 ki se do sedaj še ni nič javil. Z 
njim, kakor tudi z obema batal jonoma onstran Save imamo vezo le 

4 Priložena pošta verjetno ni ohranjena. 
5 Anton Nartnik. 
6 V dokumentih ni zaslediti, da bi bil kdaj Tržič priključen kamni

škemu okrožju. 
7 Karel Preželj. 
s Viktor Jurkas. 
9 Stane Kersnik. 

1 0 Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 5, dok. št. 21, stran 65. 
1 1 Glej dok. št. 64, op. 11. 
1 2 Tone Stefe je padel na Kališču 19. januarja 1943, glej dok. št. 103, 

op. 11. 
1 3 Padel je Franc Per-Vido, komandant Kamniškega bataljona. 
14 Stane Bizjak. 
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po Črnivcu, ki jo redno vzdržujejo kurirji in terenski iz M[edvod]. Na 
to vezo pa ne prihaja nihče od Kamfniškega] bataljona. Ne vem, ali 
imate vi kakšno redno vezo od tamkaj. Vezo višje gon do nas ima 
nalogo postaviti Kosta ob svojem povratku iz 2[agar]evega] bata
ljona, vendar bomo mi to skušali urediti takoj, po Johanu1 5 m.te
renskih na oni strani. 

S komandanti na Gorenjskem res nimamo sreče, saj je zadnji 
padel, preden ga je sploh kdo predlagal. Sedaj smo na psu. Kosta bo 
le težko kaj opravil v tej funkciji, ker je premehak in se na vojsko, 
zlasti v naših razmerah, kaj malo spozna. Staneta pa poznate, dela
ven in skrben kot nihče drugi, toda daleč premalo močan in samo
stojen za dogodke, ki prihajajo. Stavite Gl. poveljstvu primeren 
predlog. Javite mi kaj točnega glede Lenarta,16 ki ga Gl. poveljstvo 
določa za [za]časnega namestnika politkoma. Kaj pa pozneje z njim, 
pa. ne pove nič. Kje pa sploh je in kaj dela? Črnivec mi je dejal, da 
je odšel nekam proti Kamniku in se v kratkem vrne. 

V isti odredbi nam javljajo prihod tovariša Bračiča na naše 
področje. To je res nujno potrebno, le da bo do tega minulo še precej 
časa. Ko pride, ga napotite k meni, samo da ne vem, kje me bo dobil. 
Kar se tiče vez, bo to sigurno najtežja zadeva. Po ostalih dopisih, ki 
so priloženi, boste razvideli moje mnenje o tem. Vsekakor bo po
trebno, da vezo od one strani urejate še dalje vi sami, ostale veze pa 
bomo na to prilagodili. 

Z izvedbo uspešne mobilizacije na področju Poljanske doline in 
celega škofjeloškega rajona je nujno potrebno pojačanje in večja 
aktivnost Keb[etovega] bataljona. Prav sedaj sem zvedel, da se dru
ga četa nahaja na oni strani. Jaz bi jih postrelil. Kako naj prak
tično izvedemo nameravano pošiljanje v smislu odredbe Gl. pov., 
če pa ta bataljon ni v položaju izvajati potrebne naloge. Stvar pa, 
ki se stopnjuje z naglico, nam lahko z r a s t e . . . " 

15 Ivan Bertoncelj. 
" Jože Sluga. 
17 Poročilo ni končano. Iz vsebine poročila je razvidno, da ga :e 

napisal Vinko Hafner. 
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ST. 138 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA 
JAKE PLATIŠE DNE 8. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KO

MITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

P r o n t 1 in drugi [Zemlja] 1 rajonski in 5 uličnih odborov. Grapa 
Griže, [Zagrat] en rajonski in 6 uličnih odborov. Sv. Trojica 2 ulična 
odbora, Pre jnuta 1 ulični odbor. Pre jnuta je najbolj slaba. V mestu 3 

imamo 3 ulične odbore. 
4) Ženske. Mestni ženski odbor. G r a p a 1 rajonski, 4 ulične od

bore, Brusovše 1 rajonski in 5 uličnih odborov, Cegovnica 1 ulični 
odbor, Zaspana grapa en ulični, Kovačev rovt 1 ulični ženski odbor, 
Zemlja 2 ženska, P r o n t št. 1. 1 odbor, P r o n t [št.] 2. 1 odbor ženski, 
Nikova Riža, Zagrat po en ženski odbor, Sv. Trojica 1 odbor ženski. 
Sredi mesta 2 ženska odbora in eden mladinski ženski odbor. 

5) Mobilizacija se povoljno razvija. V Krnicah, Vojskem in Kb-
ševniku je sedaj nad 200 partizanov, to število je bilo pred 5 dnevi, 
ko sem od tam odhajal. Samo en večer j ih je prišlo 30, brez da bi 
dajal l istke. 3 a Razpoloženje pr i narodu je povoljno, narodne vstaje 
n e bo težko izvršiti, če ga ne bomo kaj polomili. Mislim z nepra
vilno rekvizicijo pri naših nasprotnikih in, če n e bomo znali zaščititi 
kmetov pred itali janskim nasiljem, požigom in ropanjem, ki se je že 
začelo na Vojskem, ko so itali janski vojaki požgali eno dobro našo 
hišo v Zg. Trebuši, ko so fanta iz te hiše aret iral i in ga je naša pa
trola rešila, ki je ob tej pril iki razorožila 27 itali janskih vojakov s 
poročnikom na čelu. P r i tej akciji je bilo zaplenjenih 25 pušk v do
brem stanju, 2 puškomitraljeza, isto v dobrem stanju, 25 fišeklnov, 
27 cajn, 4 pištole, 3 berete, ena efenfka], p r e k o 50 bomb in več mu
nicije. Bila sta dva vojaka mrtva in 2 poročnika, 4 ranjeni,, ki so pa 
trije že na potu izdihnili.3? Naših ni bil nobeden ranjen. Patrul jo je 
vodil kom. Rudar 4 po nalogu kom. Crta. 5 Zaseda se je izvršila s tak-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. Datum manjka, iz vsebine poročila in iz poročila z dne 17. februarja 
1943 (glej dok. št. 167) je razvidno, da je bilo poročilo napisano 8. februar
ja 1943. 

2 Prva in druga stran poročila nista ohranjeni. 
3 Idriji. 
3a Misli .pozivnice, ki so jih svojci mobilizirancev predložili itali

janskim oblastem, glej dok. št. 80, op. 3. 
3t' Primerjaj brzojavko 3. februarja 1943, št. A 06 arhiv IZDG 

Goriška kvestura, fasc. 1035. 
4 Jože Mihevc, narodni heroj, padel junija 1944 na Jelovici, kot 

komandant 16. slovenske narodnoosvobodilne brigade Janko Premrl-
Vojko. 

5 Franc Špacapan. 
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tično obkoUtvijo italijanske posadke, ko je tovariš Crto zaslišal strel, 
je takoj šel s patruljo 7 mož v pomoč, da bi za hrbtom napadel so
vražnika. Med tem časom se je sovražnik že predal. Medtem se je. 
posadka predala na drugi poziv naših tovarišev, da naj se predajo. 
Posadko so dejansko razorožili samo 2 tovariša in ena tovarišica, ki 
so se v tej borbi pokazali res pravi borci za svobodo. Smatram za 
potrebno, da se bi dala odredba vsem četam, da se ne sme kar čez 
en dan rekvirirat in, da se ne sme mučiti naše politične nasprotnike, 
ki bi se jih mogoče s pravilnim nastopom dalo pridobiti. Na primer 
v Zgornji Kanomlji so rekvirirali in gospodarja obesili za roke na 
zid in ga pretepli, da se mu je poznalo. Na Veharšah so isto enega 
mučili, za roke in noge zvezanega dvignili od tal. Pri Tratniku v 
Cekovniku so isto rekvirirali. Na Vojskem so rekvirirali pri enem 
našem članu nasilno radioaparat, ki za nas sploh ne pride v poštev, 
ker rabi prevez toka. Za radio so izjavili/da so dobili nalog od štaba, 
so ga pa samo tam pobrali, na drugem mestu pa ne. Ali je res to 
zakon? Pri vseh teh rekvizicijah je sodeloval tov. Slovenko.6 Pri
pomnim še to, da se tovariš Slovenko bolj malo drži v četi kot ko
misar čete, da se po štiri dni drži proč od čete. Četa je skoro brez 
vsakega političnega dela, ki je za pravilno delovanje zelo potrebno. 

6) Bela garda se trudi na vse načine, da bi imela kaj uspehov, 
pa se jim vse sproti podira. Še zmeraj ostaja stara skupina, ki so 
skoz in skoz bili v službi fašizma, ki pa pri narodu nimajo kredita. 
V Črnem vrhu in Zavratcu pa dejansko obstaja bela garda in imajo 
tudi vezo z Rovtami in Logatcem. Pred kratkim se je nahajal v 
Črnem vrhu komandant bele garde iz Logatca in Ravnika. Koliko so 
imeli uspeha danes še he morem sporočiti, to vem, da so se vozili z 
italijariskimi vojaki iz Črnega vrha proti Zadlogu. 

7) Vpliv Draže Mihailovića izginja, sicer, ni bil drugje kakor v 
Idriji. Siril ga je en bivši jugoslovanski] major po imenu Pivk iz 
Idrije, v Makedoniji ima veleposestvo. Idrijski trgovci, ki so mu na
sedli, so se izjavili, da vidijo, da se bo morala manjšina pokoravat 
večini. Ta oseba je rekla, da trgovci ne morajo dobiti na svojo stran 
niti enega delavca in, da z idrijskim delavcem nočejo sodelovati, da 
zahtevajo direktno zvezo z organizatorjem. Jaz bom poskrbel, da to 
uredim, čim se vrnem nazaj v Idrijo. 

8) Iz Delavne mladine,.ki smo jo začeli organizirati, je šlo vse v 
partizane. 

9) Delo partije je sledeče: v OK sva še zmeraj le dva-, predlagam 
pa tovarišico Minko Treven, šiviljo, hči rudarja, ki je bil skozi in 
skozi dosleden borec, bil je član partije do 31. leta. Sedaj je v pen
ziji z 2150 lir na mesec. Tovariš sedaj ni v partiji, ker je bolehen, ali 

6 Ime ni znano. Slovenko je bil doma iz Ljubljane aH okolice, 
padel je v Beneški Sloveniji 30. maja 1943. 

25* 387 



po svoji moči dela še zmeraj, kolikor se največ da. Hčerko je vzgojil 
v pravem revolucionarnem duhu. Tbvarišica je izredno požrtvovalna 
in predana naši stvari. Tovarišica je stara 32 let, je vredna, da je 
članica OK. Tovarišica je tudi članica MK, ki odgovarja pred MK 
za žensko organizacijo, Ker sem že pri tem, da ne pozabim, da name
ravamo sestaviti tudi ženski okrožni odbor OF. Mestni kfomite] ima 
4 člane, ki so vsi aktivni v rajonskem ofdboru] OF. Poleg tega ima
mo 1 rafjonski] kfomite]. Sekretar RK je v MK. MK ima razdeljena 
področja, za katera odgovarja pred MK. Vse to se ne izvaja, ker ni
majo izkušenj o organizaciji, kakor bi to moralo klapati. Počasi si 
bojo tudi to pridobili, ,saj so še mladi. Posebno sedaj, ko imamo do
volj materiala za študirati. Da bi znali iskati novih kadrov, je za vse 
partijce, ki so bolj mladi, nerazumljivo. Upam, da bomo tudi to na
pako v kratkem odpravili. Jaz sem temu precej pažnje polagal, ker 
nisem mogel osebno govoriti ali prisostvovati na celičnih [sestankih] 
ali mestnem k[omiteju], sem to opravljal po pismeni poti. Ker sem 
bil zadnje čase stalno v okolici po terenu, nisem sprejel od sekretarja 
MK od 20.—30. j an. [poročila], koliko So se te napake popravile. Imel 
sem napovedan sestanek MK 7. II. 43 izven Idrije, ko bi dobil točen 
pregled, koliko smo v tem napredovali. Zato tudi ne morem dati 
točno število partijcev in kandidatov. To poročilo bom poslal, kakor 
hitro se vrnem v okrožje, da se dobiva s sekr. MK Idrije. 

Pošto v zadnjem času zelo v neredu sprejemam. Sedaj sem ure
dil, da naj pošta za mene, ki je važna, hodi civilnim potom, po tov. 
Ivanki.7 Ta pošta me bo najkasneje v roku 48 ur dobila. Masovne 
sestanke smo mi v precejšnji meri vršili v okolici. V Idriji je pa za 
enkrat nemogoče, ker je precej strogo zaradi akcij, ki so se izvršile 
v Idriji in okolici. Kakor na primer z likvidiranjem Lavrinovega, ki 
je bil policijski agent, ki je izdajal partizane, akcija na Marofu, kjer 
so zaplenili en težki mitraljez in 9 pušk, 10 nahrbtnikov, okoli 2000 
municije. Tudi kretanje po mestu je nemogoče, ker sedaj navalijo 
v eno hišo, če so videli v to hišo iti zvečer moškega. Lovijo partizane 
po ulicah, ki so bolj stran, da se bi dalo priti zraven ali držati se
stanke. Sedaj delamo bunker, v katerega bomo prenesli vso tehniko 
in bom imel tudi začasen dom, da bom imel bolj redne veze z vsemi 
rajonskimi in mestnim odborom OF in tudi z MK in člani OK. 

Pisma in okrožnice sem tik pred odhodom sprejel v roke. So 
ležale pri četnih kurirjih, to bom še bolj natanko preiskal. Litera
turo- sedaj dobivamo dobro. 3. II., ko sem sprejel pismo z dne 15. I., 
20. I.8 in okrožnice,9 sem sprejel tudi literaturo: 25 [letnica] [velike] 

7 Milena Taškan. 
8 Pismi verjetno nista ohranjeni. 
0 Misli verjetno okrožnici z dne 16. januarja 1943 (glej dok. št. 61) 

in 22. januarja 1943, o pozivnicah za rekrutacijo v partizane, ki je v 
arhivu IZDG, fasc. 532. 
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Oktobrske revolucije, O osnovah leninizma,10 Primorski poroče
valec, Metoda J. Stalina,11 Vprašanje leninizma,12 Stalinov govor, 
Mednarodni značaj Oktobrske revolucije, Slovenci, Slovenke, 6. št. 
Dela [in] št.-4 in 5, 1 Ljudska pravica in 2 Slovenski revoluciji.13 Z 
vsem materialom sem prav zadovoljen in se še priporočam za drugič. 

Za mesec januar kasiramo: 

ostanek iz decembra . • ,17.650 L 

narodnega davka 23.160 L 

posojila svobode 12.000 L 

Skupno z ostankom od meseca decembra . . . . • 52.810 L 

Izdatkov za januar . . . . . . . . . . . . > 32.930 L 

ostanek • 19.880 L 

Kupljenih je bilo 28 parov čevljev po 550—600 Lir. Če je po
trebno navesti, za kaj se je ves ta denar porabil, lahko pošljem ra
čune. Poslanih je bilo 13 parov'čevljev tudi na š[tab] Sfoškega] o[dre-
da], po Trnovski četi, 8 parov jih je vzela četa, 12 se jih je sedaj nak
nadno poslalo brigadi Ljube Šercerja. V zalogi imamo nekaj krom
pirja, 400 kg fižola, 150 kg špeha, ki smo ga kupili. Moke pa tukaj 
ne poznamo, da bi jo lahko naši fantje dobili v roke. Ako bi bila 
možnost, da jo dobimo od druge strani, ker ste še vi poslali okoli 
60 fantov k nam. Tukaj so pasivni kraji, se ne pridela moke. 

Z našim pozdravom 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
x Franc 1 4 

i 

za Idrijsko okrožje 
1 0 Glej dok. št. 61. 
11 Isto. 
" Isto 
13 Glasilo krščanske skupine v OF. 
14 Jaka Platiša. 

389 



S T . 139 

O K R O Ž N I C A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P S L O V E N I J E D N E 
10. F E B R U A R J A 1943 O R E O R G A N I Z A C I J I V A R N O S T N O O B V E -

Š Č E V A L N E S L U Ž B E N A T E R E N U I N V V O J S K I 1 

CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

STROGO ZAUPNO! 
10. II. 1943 

NAVODILA ZA IZGRADITEV VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE 
SLUŽBE NA TERENU IN V VOJSKI 

Osvobodilni boj slovenskega naroda stopa v svoje odločilno 
razdobje. Potrebno je do skrajnosti mobilizirati vse razpoložljive sile 
našega osvobodilnega boja in jih zaktivizirati ha vseh področjih. Boj, 
ki ga bije slovenski narod je. neenak. Sovražnik razpolaga z veliko 
nadmočjo tako v ljudeh kakor v orožju in drugih sredstvih zatiranja. 
Da bi mogli zlomiti ta njegov aparat, niso dovolj naše vojaške akcije, 
niso dovolj naši napori na področju politične borbe. Potrebno ga je 
biti tudi v njegovem ozadju, treba mu je izpodkopavati temelje, na 
katerih gradi svoj aparat, z vsemi sredstvi je treba omajati ves nje
gov kader, odkrivati je treba njegove najslabše točke, potrebno je 
z istočasnimi akcijami v sovražnikovem ozadju, znotraj sovražni
kovih postojank in aparata olajševati naši Narodnoosvobodilni vojski 
njene vojaške operacije, treba je razkrivati sovražnikove tajnosti v 
korist naše vojske in politične borbe, treba je organizirati budno 
kontrolo nad gibanjem sovražnika itd. Vse te in druge naloge spa
dajo v okvir Varnostno obveščevalne službe v naši Narodnoosvobo
dilni vojski in na terenu. Zlasti v teh dneh, ko sovražnik v moral
nem pogledu doživlja vse večje udarce in se pričenja hiter razpad 
celega njegovega aparata, je tembolj potrebno, da dobro pojmimo, 
da je varnostno obveščevalni sektor naše borbe postal eden njenih 
najvažnejših področij. 

Dosedanje forme naše Varnostno obveščevalne službe ne morejo 
več v celoti odgovarjati potrebam, ki se sedaj postavljajo pred nas. 
Treba je povzeti nove ukrepe, ki bodo zadostili sedanji stopnji borbe 
slovenskega naroda. Pri tej reorganizaciji naše Varnostno obvešče
valne službe moramo imeti pred očmi dve nalogi: 

a) Varnostno obveščevalna služba se mora razviti danes do take 
mere, da bo lahko s svojim samostojnim delovanjem na področju 

1 Izvirnik, razmnožen na šapirograf, je v arhivu CK ZKS v Ljub
ljani. 
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obveščanja in neposredne akcije podprla našo vojaško in politično 
borbo proti okupatorjem in - nj ihov im belogardistično-mihailovićev-
skim pomočnikom. To pomeni, da naša VOS v vojski in na civilnem 
sektorju ni zgolj defenzivna organizacija za obveščanje in razbijanje 
sovražnikove špijonaže, ampak kot celota predstavl ja akcijsko orožje 
osvobodilnega boja za razbijanje sovražnika na njegovih lastnih po
zicijah, a s posebnimi metodami, ki so svojstvene karakter ju Varnost
no obveščevalne službe. Naloga naših vodilnih organov VOS-a je po
t e m t a k e m maksimalna aktivizacija svojih kadrov, prehod od obram
be pred sovražnikom k napadom na njegove postojanke, samoinicia
tivna iskanja najprimernejš ih metod za dosego teh svojih ciljev. 

b) Varnostno obveščevalna služba mora tudi za bodočnost postati 
tisto močno in preizkušeno orožje, ki bo v kali preprečevalo vse po
skuse sovražnikov slovenskega naroda, da bi vzpostavil^ nad njim 
bič narodnega in vsakršnega drugega zatiranja. To pomeni, da mo
rajo naši vodilni organi VOS-a svoj a p a r a t in svojo splošno delav
nost razvijati n a tak način, da bo ustrezal menjajočemu se karak
ter ju osvobodilne borbe, menjajočim se odnosom sil, menjajočim se 
bazam glavnega sovražnika slovenskih demokrat ičnih l judskih mno
žic. 

V tem smislu CK K P Slovenije po tej poti posebej opozarja vse 
part i jske organizacije K P S na navodila Centra lne komisije VOS-a2 

in Glavnega obveščevalnega centra pr i Glavnem poveljstvu 3 p orga
nizaciji Obveščevalne in Varnostne službe na terenu in v SNOV. 
Odgovorni parti jski komiteji morajo tem navodilom posvetiti vso 
pažnjo in podvzeti vse ukrepe, da bodo čimprej uresničeni. 

V zvezi s temi navodili pripominjamo še naslednje: 

I. POLOŽAJ VOS-a V SLOVENSKI NARODNOOSVOBODILNI 
BORBI 

1) VOS je kot celota orožje osvobodilne borbe slovenskega n a 
roda v borbi proti njegovim sovražnikom, najsi še pojavljajo v ka
kršnih koli.oblikah, bodisi kot odkrit i sovražniki osvobodilne borbe, 
bodisi kot zamaskirani agenti sovražnika v vrs tah osvobodilnega gi
banja samega. V tem smislu je VOS organ vseljudskega osvobodil
nega gibanja in ljudske demokrat ične oblasti — Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. Kot taka mora VOS vršiti naloge, ki j ih pred 
njo postavlja Osvobodilna fronta. 

2) Toda iz samih nalog, ki smo j ih spredaj našteli, izhaja, da 
je področje VOS-a za.vse spremembe v odnosu sil najobčutljivejše 

2 Okrožnica je bila, sodeč po besedilu, priložena navodilom^centralne 
komisije varnostnoobveščevaliie službe z dne 17. februarja 1943. (Glej 
dok. št. 166.) 

3 Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 5, št. 56, stran 141. 

391 



področje naše osvobodilne borbe. Samo neposredno vodstvo KP lahko 
zagotovi temu sektorju dosledno in nepretrgano delo. KP Slovenije 
kot avantgardna sila slovenskega naroda in organizator njegove 
osvobodilne borbe, naj doslednejši borec za resnične demokratične 
zahteve slovenskega ljudstva in ki kot taka predstavlja v vseh okol-
nostih in spremembah v odnosih sil neomajno središče odpora proti 
vsakršnemu pritisku sovražnika^ lahko edina s svojim nepretrganim 
vodstvom zagotovi edinstvo in doslednost linije v delu VOS-a. 

3) Iz tega izhaja, da so odgovorne organizacije naše partije dolž
ne neposredno voditi in kontrolirati delo VOS-a v interesu celotne 
OF in bodočnosti slovenskega naroda. Zato CK KP Slovenije tudi 
izdaja pričujoča, strogo zaupna dodatna partijska navodila k prilo
ženim navodilom CK VOS in GOC. 

II. SPLOŠNI ORGANIZACIJSKI SISTEM VOS-a 

1) Celokupna obveščevalna in varnostna služba na terenu in v 
vojski je vodena iz skupnega centra, Centralne,komisije varnostno-
obveščevalne službe. 

2) Za svoje delo je Centralna komisija VOS-a neposredno od
govorna CK KPS in CK KPJ. Obema pošilja redna poročila. 

3) Centralna komisija VOS-a vodi in kontrolira dva osnovna 
sektorja, ki organizacijsko predstavljata dve popolnoma samostojni 
celoti: 

a) sektor Varnostno obveščevalne službe na terenu. 
b) Obveščevalni sektor Narodnoosvobodilne vojske in partizan

skih odredov. 
4) Sektor Varnostno obveščevalne službe na terenu neposredno 

vodi Centralna komisija VOS-a. 

5) Obveščevalni sektor SNOV in PO vodi Glavni obveščevalni 
center pri Glavnem poveljstvu SNOV in PO. 

6) Glavni obveščevalni center je odgovoren tudi CK VOS, ka
tero je dolžan obveščati o rezultatih svojega dela v SNOV! 

7) Povezanost GOC s CK VOS mora biti najstrožje zakonspiri-
rana kakor tudi vse ostale zveze med posameznimi centri varnostne 
in obveščevalne službe. 

III. OBLIKA PARTIJSKEGA VODSTVA V VOS-u 

1) Celoten aparat VOS-a mora biti pod neposredno kontrolo 
partije. To kontrolo vrši v prvi vrsti CK KP Slovenije. Zaradi spe
cifičnih razmer na sedanji stopnji in zaradi težkih zvez, ki otežujejo 
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neposredno kontrolo CK na terenu je potrebna določena dekoncen
tracija aparata in odgovornosti posameznih organov VOS-a. V tem 
smislu so pokrajinski centri VOS-a pod kontrolo pokrajinskih po-
verjeništev in komitejev partije, okrožni centri VOS-a pod kontrolo 
okrožnih komitejev partije itd. 

2) Pokrajinska poverjeništva in komiteji, okrožni in rajonski 
komiteji so odgovorni za funkcioniranje, sestav in rezultate dela od
govarjajočih centrov VOS-a. . 

3) Kontrola partije naj se zagotovi na ta način, da se v pover-
jeništvih, okrožnih in rajonskih komitejih KPS določijo odgovorni 
tovariši, ki vzdržujejo stike in vrše neposredno kontrolo nad delova
njem organov VOS-a, za katere partijski komiteji odgovarjajo. 

4) Vodstvo in kontrola partije se ne smeta spremeniti v formal
no funkcijo in se ne smeta spuščati v podrobnosti, ampak morata 
predvsem zagotoviti nepretrgano organizacijsko funkcioniranje in 
pravilno politično linijo. 

5) Odgovorni partijski komiteji so dolžni nuditi Varnostno obve
ščevalni službi ves potrebni kader, toda ne omejevati istočasno sa
mostojno iniciativo organov VOS-a glede mobilizacije novih kadrov. 

6) Organi VOS-a niso dolžni obveščati odgovornih partijskih ko
mitejev o vseh zbranih podatkih, ampak samo o tistih, ki imajo ka
kršno koli vrednost za delo KP in OF na njihovem terenu. Vse ostale 
podatke so dolžni neposredno dostavljati nadrejenim centrom in ko- , 
misijam. 

IV. PARTIJSKO VODSTVO V OBVEŠeEVALNI SLUŽBI 
V VOJSKI 

1) Vodstvo in kontrolo partije v vojski ostvarjajo partijske or
ganizacije v vojski na* isti način, kakor smo zgoraj podali za teren
sko obveščevalno službo. 

2) Medtem ko je obveščevalni sektor v vojski pretežno vojnega 
karakterja, je kontrašpijonažni sektor pretežno političnega karak
terja. Zato mora prav temu sektorju partija posvetiti največjo paž
njo. Preko tega sektorja naj se vrši budna kontrola vsega dogajanja 
v vojski. 

V. VPRAŠANJE KADROV V VARNOSTNI IN OBVEŠČEVALNI 
SLUŽBI 

1) Članstvo osnovnih VOS-ovih komisij, centrov in poverjeni-
štev lahko sestavljajo izključno člani partije odnosno s partijo tesno 
povezani simpatizer j i. 
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2) Članstvo poedinih komisij in centrov, postavljajo nadrejene 
komisije in centri v sporazumu z odgovornimi partijskimi komiteji. 

3) Za organizacijo svoje mreže na določenih sektorjih smejo in 
tudi morajo organi VOS-a po svoji iniciativi mobilizirati tudi ne-
komuniste. O celotnem sestavu niso dolžni obveščati partijskih orga
nizacij, ampak le nadrejene organe VOS-a. 

4) Načelniki obveščevalnih centrov v SNOV in PO morajo biti 
partijci, prav tako celoten sestav kontrašpijonažnega sektorja. 

VI. SPLOŠNI ZAKLJUČKI 

1) V delu VOS-a je treba čuvati maksimalno konspiracijo. Tako 
nam obstoj VOS-a kakor tudi njegovo delovanje in organizacijska 
mreža morajo ostati neznane ne le širši okolici, ampak tudi partij
skemu aktivu. Kontrola partije naj se uresničuje izključno samo pre
ko za to določenih tovarišev. 

2) V svrho čim večje konspiracije in večjega uspeha v delu 
morajo odgovorni partijski komiteji dopustiti organom VOS-a čim 
večjo samostojnost in samoiniciativnost. Samo tam, kjer bi'ta služba 
zastajala, lahko partijske organizacije po svoji uvidevnosti napravijo 
korenitejše spremembe. 

Na priložena navodila naj odgovorni partijski komiteji takoj 
odgovore s poročilom o ukrepih, ki so jih podvzeli v cilju njihovega 
uresničenja. Ta navodila so strogo zaupne prirode, a zlasti dodatna 
navodila CK KP Slovenije. Ta dodatna navodila je treba takoj po
tem, ko jih bodo komiteji točno proučili,, uničiti in o tem obvestiti 
CK KP Slovenije. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! . 

Za: CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Krištof4 

•' Zig: 
Komunistična partija Slovenije 

Centralni komitet 

4 Edvard Kardelj. 
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S T . 140 

NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITETA KPS ZA ŠTAJERSKO 
DNE 10. FEBRUARJA 1^43 PREDSTAVNIKU OKROŽNEGA KO

MITEJA ZA KOROŠKO ING. ŽAUCERJU1 

P K K P S 
za Štajersko . 

• • • • • • : , . 10. 2. 43 

Dragi tov. Pavle!2 

Tvoje poročilo 3 sem prejel, in ga poslal napre j tov. Jugu. 4 Radi 
slabih zvez ti m o r e m šele sedaj odgovoriti. • . • • ' ' 

Kakor vidim, si delno že uspel v svoji halogi. Treba bo pa še 
bolj zaorati. Opozarjam te predvsem n a dejstvo, da s m a t r a t a CK 
K P S in IOOF za izredno važno dejstvo, da se pr idruži Koroška, 
tako v pogledu razvoja lastnih part izanskih enot, kot v pogledu 
širjenja postojank in odborov O F in K P . Predvsem pa je važno 
prodret i n a bivšo avstr. Koroško. Stavl jamo ti zato dolžnost, da 
nemudoma ukreneš vse potrebno, da svoje delovno področje razširiš 
preko Železne Kaple proti Dravi. 

S tov. Borom 5 preglej ta razmere v četi in ukreni ta potrebno, da 
bo četa imela komando, ki bo najbolj garant i ra la izvedbo postav
ljenih nalog. Ako tov. Lojz6 ne odgovarja za komandirja, ga odsta
vite od funkcij. Komanda odgovarja pred teboj za svoje delo tudi 
v bodoče. 

Javljaš, da so se pojavile neke parti j i sovražne tedence. Uredita 
to z Borom. Mobilizirajte člane, pojačajte delo. 

Neke novomobilizirane označuješ z nazivom »zagrizeni kleri
kalci«. To so danes netočni pojmi. Danes razlikujemo belogardiste, 
ki so sovražno razpoloženi prot i OF in partiz. vojski in j ih je treba, 
če so zapeljani prepričati , ako se n a m pa upirajo, j ih je t reba pobi
jati. I m a m o pa danes izrazite katolike, k i so pa pristaši OF in p a r t i 
zanske] vojske. S temi je pa t reba zelo širokogrudno sodelovati. 

Likvidacijo izdajalke T. 7 je t reba pospešiti. Dobil sem med tem 
nove podatke o njej. Za lansko Novo leto je npr. skupno z izdajal-

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 554. 
2 Ing. Pavle Zaucer. 
3 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
4 Dušan Kraigher. 
5 Boris Čižmek. 
6 Lojze Vresk. 
7 Tilka Kralj; ni bila likvidirana. 
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k a m a Rancingerjevo 8 in Omanovo 9, (ki so jo lani naši sredi Maribora 
ustrelili) pisala provokatorske pismo svojim bivšim sodelavkam v 
konc[entracijsko] taborišče v. Bori pr i Ptu ju. — Upam^ da osebna . 
vprašanja n e bodo igrala v izvršitvi te naloge. 

Pošiljam t i izvod direktiv za terensko delo. 1 0 Pr i l ike so se pa že 
medtem tako razvile, da je že potrebno preit i od organizacijske obli
k e zaupnikov, k višji obliki odborov OF. 

Zanima me, kdo je part izan Milko 1 1 iz Dolenjske. Izroči mu mojo 
pohvalo za njegovo držanje, ko se je izgubil od edinice. Ostane naj 
p r i vas. 

Jav i m i zakaj je tov. Atena 1 2 zapustila področje, ki ji je bilo 
odrejeno. 

Vzdržuj čim rednejše stike z nami. Pošiljaj čim obširnejša po
ročila. Zavedaj se, da polagamo veliko politično važnost n a tvoje 
področje. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Za P K K P S : 1 3 

* Glej Dokumenti, knj. L, dok. št. 94., op. 8, stran 209. 
6 Glej Dokumenti, knj. 1., dok. št. 103, op. 12, stran 229. 

1 0 Direktive verjetno niso ohranjene. Ing. Pavle Žaucer je odšel 
novembra 1942 na Koroško z navodili, naj organizira OF na Koroškem po 
sistemu zaupnikov (Izjava ing. Pavleta Zaucerja) 

1 1 Milan Trtnik. 
1 2 Ela Letonja; bila je ranjena. 
1 3 Podpisa ni. Pismo je pisal Dušan Kveder, član PK KPS za Štajer

sko. (Glej pismo ing. Pavleta Zaucerja z dne 1. marca 1943 v arhivu 
IZDG, fasc. 330.) 
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S T . 141 

PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KP HRVAT
SKE ANDRIJE HEBRANGA DNE 11. FEBRUARJA 1943 ČLANU 
CENTRALNEGA KOMITEJA KP SLOVENIJE BORISU KIDRIČU 

O POLOŽAJU NA HRVAŠKEM1 

11. H. 1943 

Dragi Kranj ac! 2 

Materijal, koji sam dobio za Vas, morao sam zbog prekida veza 
zadržati k r a t k o vri jeme. Sad, k a d su se pokazale mogućnosti, da se 
materi ja l prebaci do Vas, upućujem Ti Vašeg kur i ra zajedno sa m a 
terijalom. 

Kod nas su gužve uglavnom prestale. Presta lo je za sada po
kretno ratovanje, a frontovi su se pomalo stabilizirali. P r e m a onome, 
kako sada stvari stoje, izgleda da je glavni cilj neprijatel jske ofan-
zive na naš oslobodjeni teritori j bio u tome, da se probije do Bosne. 
Na liniji, kojom je neprijatel j prolazio, ostavio je samo malo snaga 
u pozadini. Mi smo K o r d u n napust i l i pod prit iskom neprijatelja, ali 
se već vraćamo nazad i počinjemo čistiti pojedine točke terena, koje 
smo nedavno izgubili. Talijani, koji su prodrl i do Korenice, vraćaju 
se nazad u svoje rani je baze. Mi držimo u r u k a m a veliki dio Like, 
koji do sada uspešno branimo od itali jansko-četničko-ustaških napa
daja. Mi smo do sada u glavnom vrlo dobro prošli o ovoj najvećoj 
ofanzivi za nas. Sačuval i smo svoju vojnu silu u cjelini, a postoje 
izgledi (ako se ne desi nešto naročitog), da ubrzo povrat imo ako ne 
sve, a ono b a r glavne pozicije. Toliko o stanju kod nas. 

Reci Loli,3 ako ga vidiš, da je Mrgud* kod nas. On je pošao za 
Bosnu, ali su ga odande vratili, rekavši mu, da se zadrži kod nas do 
dva mjeseca, je r su se oni uput i l i n a daleko putošestvije. 

J a sam posve dobro. Pozdravi Lolu, Bevca 5 i sve ostale. Jav i 
se, kad Ti se pruži pril ika. 

Mnogo Te pozdravlja 
Tvoj 

Fatty8 

1 Izvirnik je v arhivu CKZKS v Ljubljani. 
2 Boris Kidrič (podatek Franca Leskoška). 
s Ivo-Lola Ribar. 
4 Slavko Komar. 
5 Edvard Kardelj. 
6 Andrija Hebrang. 
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ŠT. 142 

POROČILO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA CK KPS ZA DO
LENJSKO DUŠANA JEREBA DNE 11. FEBRUARJA 1943 CEN
TRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM i N POLI
TIČNEM POLOŽAJU V BELOKRANJSKEM, NOVOMEŠKEM IN 

STIŠKEM OKROŽJU1 

Poverjeništvo 
CK K P S za Dolenjsko 

CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 

Sredi januar ja sem prejel Petrovo 2 pismo, v katerem m e ime
nuje v poverjeništvo parti je za Dolenjsko in obenem v poverjeništvo 
IOOF za Dolenjsko. Čim sem predal posle v okrožnem odboru, sem 
se,podal na delo v tem novem odboru. Prepotoval sem v namenu 
spoznati moj novi delokrog Belokranjsko okrožje, ponovno. Novo
meško okrožje in del Stiškega okrožja. Dobil sem na tem potovanju 
površno sliko organizacijskega in političnega stanja v omenjenih 
okrožjih: 

a) Belokranjsko okrožje: Sekretar Očka 3 vam je že podal stati
stično organizacijsko in politično točno poročilo.4 Jaz se .omejujem 
le na vtise, ki sem j ih dobil na enotedenskem potovanj-u preko Bele 
krajine. 

1.) Organizacijsko: Dobil sem vtis, da vrši sekretar Očka vse 
posle o d s e k r e t a r s k e g a , blagajniškega, intendantskega sam, skoro 
brez prave pomoči kogarkoli. Sam izdaja prepustnice, razna dovo
ljenja in se s temi malenkostmi preobremenjuje. Ne morem reči, da 
bi n a ta način zanemarjal parti jske posle, vendar je nevarnost,' da 
se jame izgubljati v teh malenkostih. Organizacija sama je sicer šte
vilčno razmeroma dobra, n e morem pa še dati sodbe o njeni kvaliteti. 
Organizacijsko je okrožje razdeljeno na 6 parti jskih rajonov z odgo-
varjgjočimi rajonskimi odbori. Kolikor sem imel pri l ike spoznati, 
tvori part i ja v tem okrožju dobro hrbtenico OF. 

2.) Politično: Politično delo v okrožju n e odgovarja razmeroma 
jaki parti jski organizaciji in bi bilo pričakovati mnogo več političnih 
sestankov, konferenc in mitingov. Dogovorili smo se, da bodo v tem 
oziru nadoknadili, k a r so doslej zanemarjali. Zlasti je bilo pomanj
kljivo masovno delo med ženskami in mladino. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Boris Kidrič, pismo verjetno ni ohranjeno. Dopis CK KPS o 

imenovanju Dušana Jereba za poverjenika, glej Dokumenti, knj. 4, dok. 
st. 179, stran 203. 

3 Ivan Novak. 
4 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
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b) Novomeško okrožje: 
1.) Organizacijsko: Part i j sko je okrožje razdeljeno na 4 rajon

ske odbore, ki razmeroma dobro in redno delujejo. Sekre tar tov. Kle
m e n 5 se trudi, da zadosti mnogim in težkim nalogam, ki m u j ih za
daja njegov položaj, vendar je v t e m svojem delu precej osamljen. 
Iz okrožnega odbora so n a e n k r a t izpadli sledeči člani OK-a: tovari-
šiča Špelca,6 ki je dodeljena poverjeništvu mladinskega odbora za 
Dolenjsko. Tov. Bogdan, 7 sedaj sekretar Stiškega okrožja. Začasno 
tov. Mara, 8 ki je že mesec dni-odsotna, ker . je odpotovala na kon
gres A F 2 V Bihać. In končno jaz, ki sem imenovan [v] poverjeništvo 
IOOF. Tako smo izpadli n a e n k r a t kar 4 člani OK-a. Pomudi l sem 
se radi tega dlje časa v Novomeškem okrožju, da vsaj malo zamašimo 
luknjo v tukajšnjem okrožnem odboru. V rajonskih komitejih ni 
večjih razlik — razen nekaj osebnih sprememb. Tudi v Novomeškem 
okrožju obstaja nevarnost, da postane sekretar preobremenjen z raz^ 
nimi tehničnimi posli in pošiljkami, pre je nekakšna pisarniška moč, 
kot pa pravi organizator parti je. Skrbet i je moral doslej skoraj iz
ključno sam za vse mogoče pošiljke od tehnike pa do ranjencev in 
bil pr i tem delu tako obremenjen, da n i mogel posvečati vse pozor
nosti organizaciji parti je. V okrožnem odboru je ostal še tov. Rok,9 

na novo pa je bil pritegnjen tov. Vid (ing. Levstik), ki je ebenem v 
okrožnem odboru OF. Na.žalost še ni mogel prevzeti svojih poslov, 
ker je že skoraj mesec dni težko bolan. 

2.) Politično: Ne oziraje se n a vse te velike spremembe v okrož
ju, gre politično delo razmeroma dobro od rok. Prirejajo se v veli
kem številu sestanki in konference. Delo celic je razmeroma dobro 
in kjer koli j ih posedujemo, gre tudi delo OF gladko napre j . Kon
trola nad delom rajonskih odborov je radi pomanjkanja članov OK-a 
nekoliko otežkočena. Delo pr i mladini in ženskah je v ugodnem raz
voju. Osnovanih je že mnogo AFŽ odborov, ki j ih bomo sedaj z 
ozirom na novo okrožnico 1 0 združili v rajonske in podokrožne odbore. 
V okrilju AFŽ je bilo že mnogo posvetovanj in konferenc, in sploh 
se ženske pridno vključujejo v politično delo. Nekoliko manj ugodno 
je stanje pr i mladini. Posedujejo sicer že več mladinskih organiza
cij, v okrilju ka ter ih sklicujejo pr idno sestanke, vendar bo treba 
oziroma se že vrši.[pospe]šitev organizacije [mladine. P r a v ta] čas 
so sklicali tudi več [kmetskih konfjerenc, [podrobnosti] . . . " š e nekaj 

5 Franc Cerne. 
• Vilma Bebler. 
7 Bogdan Osolnik. 
8 Mara Rupena. 
8 Maks Stermecki. 

1 0 Glej dok. št. 84. 
1 1 Uničeno besedilo. Nečitljivo verjetno ena in pol vrstice: konec 

poročila iz novomeškega okrožja in začetek organizacijskega poročila iz 
stiškega okrožja. 
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članov, ki pa nanje radi težavnega dela v okrožju ne morejo v polni 
meri računati. Sekretar tov. Bogdan je pokazal v začetku svojega 
dela mnogo energije in vložil mnogo truda, da bi vspostavil v okrožju 
partijsko organizacijo na prave temelje in preko nje utrdil do sedaj 
zelo slabo organizacijo OF. Pri tem ga ovira razmeroma zelo težak 
politični teren, ki je bil vse od ofenzive s strani aktivistov po
polnoma zanemarjen in zapuščen. Organizacija ženskega in mladin
skega gibanja kot samostojnih gibanj zaenkrat ne pride v poštev. 

2. Politično: Prirejanje partijskih političnih konferenc za širše 
mase je zelo otežkočerio. Vršile so se konference in sestanki le v 
okrilju noči in pod skrbno stražo. V bližnji bodočnosti nam je ob
ljubljeno, da bo prepotovala del stiškega okrožja ena izmed naših 
brigad. Tov. Bogdan je v ta namen pripravil material in aktiviste, 
da se vržejo takoj z vso energijo na delo. Sedanje politično delo se 
vrši več ali manj le z vdori v, skoro bi rekli, sovražno ozemlje in le 
stežka je ijudi pripraviti, da pridejo na politični sestanek. V okrilju 
OF je tov. sekretar v sporazumu z aktivisti razdejil okrožje zaenkrat 
v dve podokrožji in tudi že »vzpostavil podokrožna odbora. 

d) Grosupeljsko okrožje: Z Grosupeljskim okrožjem še nismo 
mogli navezati nikakšnih stikov. Zvedeli smo, da se nahajajo pri 
štabu notranjske zone, kamor smo jim poslali že tudi dve pismi, ven
dar še nismo prejeli odgovora. V najslabšem slučaju se mislim po
dati do njih, da bi potem na terenu pregledali vse možnosti za na
daljnje delo. 

Kmečka konferenca: 

Kot predpripravo za kmetsko konferenco vršimo na terenu 
belokranjskega in novomeškega okrožja pridno sestanke kmetskih 
odborov. Kot program postavljamo vsa pereča vprašanja!, ki se tičejo 
kmeta v sedanji narodno osvobodilni eri. Deloma postavljajo pro
gram kmetje sami, deloma ga postavljamo mi. Glavne točke progra
ma so sledeče: Razdelitev in obdelava razlaščenih posestev, gozdov 
in vinogradov. Pravne zadeve (razmejitve, užitki, dolgovi). Potreba 
organizacije kmetskega stanu. Potreba kmetskega glasila. Organi
zacija zaledja,( zdravniška in živinozdravniška služba, trgovina). Lov 
in ribolov. Šola. Potrebe strokovne, politične in splošne izobrazbe. 
Odnos do vere, cerkve in duhovščine. Odnos do petokolonskega 
časopisja itd. Tovariši in tovarišice kmetskega stanu živo sodelujejo, 
na sestankih dajejo predloge, stavljaj o pomisleke. Kot odgovor na 
Janezovo12 pismo, ki sem ga prejel včeraj, odgovarjam, da smo šli 
takoj na delo, da najdemo primeren prostor za kmetske konference 
in odgovarjajoče-javke. 

11 Boris Kraigher; pismo verjetno ni ohranjeno. 
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Zadeve s Štajerci: 
Tovariši, ki so prišli s Štajerskega neoboroženi k nam, so do-

speU do nas. Prevzel jih je bataljon Tomšičeve brigade in jih od
peljal v namenu, da jih oboroži in nekoliko izvežba. Vsa naročila, ki 
sem jih prejel od tov. Janeza sem izročil dalje tov. Rudiju13 in tov. 
Boštjanu14 [v] Tomšičevo brigado. 

Z ozirom na dopis, ki sem ga prejel od CK KPS od 24. I. 1943.15 

Vam odgovarjam sledeče: Tovarišu Očku sem pisal, naj uredi stvar 
glede rajona Stari trg. 

Opozoril sem kadrovike novomeškega in belokranjskega okrožja, 
naj čim bolj pospešijo z odpošiljanjem podatkov za kadrovsko ko
misijo. 

Zbiranje podatkov o zločinih okupatorskih in belogardističnih 
tolp proti ljudstvu je v polnem teku. Podatki se nahajajo deloma še 
pri rajonskih odborih, deloma že v podokrožnih odborih. 

Skušali bomo poživiti dopisovanje v Ljudsko pravico in v Slo
venskega poročevalca. Odposlali smo že nekaj dopisov in upamo, da 
bodo uporabljivi. Tudi naročilo, glede ženskega lista sem sporočil 
na merodajno mesto. 

Mobilizacija: 
V celem okrožju je šla partijska organizacija pridno na delo in 

dosegla razmeroma lepe rezultate. Politični delavci so se omejili na 
agitacijsko in propagandno delo za mobilizacijo in tako pripravljene 
mladeniče je v ugodnem trenutku pobrala vojska, deloma pod vi
dezom sile. Mobiliziranih je bilo do sedaj v našem okrožju okrog 300 
rekrutov. Delo se v tem smislu nadaljuje in upamo, da bomo do 
pomladi to število še večkrat znova dosegli. Na novo mobilizirani so 
razmeroma dobri vojaki in, razen.nekaj izjem, so predpostavljeni z 
njimi zadovoljni. 

Bela garda: 
V zadnjem času posebno, z ozirom na dejstvo, da v našem 

okrožju ni večjih kontingentov naših čet, so pričeli belogardisti in 
Italijani s sistematičnimi pogostimi dnevnimi in nočnimi pohodi. 

• Zlasti so v nevarnosti naši aktivisti, ki se ne morejo opreti, če ho
čejo izvrševati na terenu svojo dolžnost, na nobeno vojaško edinico 
in so prepuščeni sami sebi. Jasno je, da je to velika ovira pri delu. 
Toda še težje bi bilo, če bi delovali pod zaščito vojske, ker bi bilo 
delo tako omejeno na minimum, zaradi pomanjkanja zadostnih vo
jaških patrulj. Prisiljeni smo, da stopi več aktivistov v skupino, ki 
si sama oskrbuje straže in varnost. Spretno manevrirajo po zaneslji-

13 Viktor Avbelj. 
14 Jože Bradeško. 
1 5 Glej dok. št. 93. 
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vem terenu, vendar brez žrtev ne moremo prebrest i . Ravno včeraj 
so tu v bližnji vasi po grdem izdajstvu pobili 5 naših najboljših za
ščitnikov. Skoraj vsak teden pa odpeljejo ali ubijejo kakega doma
čina, ki j im pade v pest. Kot prot iukrep smo zahtevali od vseh kom
promit i ranih zaščitnikov, ki so n a m doslej pomagali p r i političnem 
delu na terenu, naj se javijo v partizane, da tako rešijo svoja živ
ljenja. Dobra obveščevalna služba belih takoj ugotovi, kje ni naših 
čet in prav tja so skoro vsakodnevno usmerjeni njihovi roparski 
pohodi. Ljudstvo si zelo želi, in mi seveda tudi, da bi s:e vsaj za nekaj 
časa ustavila tu ena izmed n a š i h . brigad. 

Sicer je opažati pr i četah belih znatne znake demoralizacije in 
voljo za skupno delo z nami. Kolikor smo v stanju, kanaliziramo to 
razpoloženje v pravo smer in n a večih mest ih smo že stopili v po
gajanja z »merodajnimi« belogardističnimi l judmi. Otipljivih rezul
tatov še nismo dosegli, vendar imamo možnost vnesti med njihove 
vrste, deloma organizirano, deloma še kjer se ponudi slučaj, zrno 
razdora. 

V glavnem vršimo propagando prot i beli gardi z mitingi, se
stanki in konferencami ter z letaki in brošurami, kjer razkrivamo 
vse umazanije in zahrbtnost i belih. 

Glavna propaganda belih proti n a m se vrši po njihovem dnev
nem in tedenskem časopisju. Sklenili smo zato, da prepovemo šir
jenje absolutno vsega belogardističnega časopisja, posebno pa ljub
ljanskih dnevnikov in Domoljuba. 

Tehnika: 
Odgovornost za vse dolenjske tehnike je prevzel tov. Tone 

Bregar. 1 6 Urediti hoče delo tehnike tako, da bo vsaka izmed dolenj
skih tehnik tiskala cele naklade določenega ji lista in n e več tako, 
kot je bilo doslej, da je vsaka tehnika tiskala vse liste za svoje te
renske potrebe. Ravno tako bo treba uredi t i bolj konspirat ivno de
lovanje zlasti stiske in novomeške tehnike. List »Našim ženam« bo 
Novomeško območje še nadal je izdajalo. Nasprotno pa je tov. Silvo 1 7 

mnenja, da se ustavi list »Mladi tovariš«. N a delu smo, da vzposta
vimo s tehniko nove primernejše in bolj konspirat ivne prostore. 

Na terenu, 11. II. 1943 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Štefan1 8 

[sekretar poverjeništva za 
Dolenjsko] 

1 6 Tone Marinček. 
1 7 Viktor Stopar. 
19 Dušan Jereb. 
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P I S M O Č L A N I C E P O V E R J E N I S T V A I O O F Z A L J U B L J A N O M I R E 
T O M Š I Č D N E 11. F E B R U A R J A 1943 S E K R E T A R J U I O O F B O R I S U 
KIDRIČU O ODNOSIH S KRŠČANSKIMI SOCIALISTI IN DELU 

POVERJENIŠTVA V LJUBLJANI 1 

Dragi tov. Peter! 2 
11. II. [1943] 

Nadaljujem s tistim, kar sem morala včeraj tako naglo pre
kiniti.3 

Zadeva »kršč.« postaja vedno bolj jasna. Razlogi, ki so jih v 
začetku imeli za svoje nezadovoljstvo, so sedaj v glavnem odprav
ljeni. Zato so tudi bolj . . .4 zadovoljni po eni plati, po drugi pa vi
dim, da iščejo nove stvari, za katere bi radi sitnarili. Najhujše je, ko 
izgubiš toliko časa z njimi, imajo čas sedeti, debatirati, pisariti članke 
in zbirati podatke s terena kdo naših se je kje kaj pregrešil. Tudi se 
pojavlja tendenca, da se na terenu lovijo za polit, funkcijami, otepajo 
pa takih, kjer je treba garati. To je razumljivo. Le naši ljudje tudi 
temu nasedajo in mislijo, da je važno, da imamo mi vse, tudi naj
manjše terenske intendance in blagajne itd. v rokah, to se pravi, 
konkretno zbiranje in prenašanje. Posledica tega je marsikje, da mi 
nosimo prav vso težo bremena, oni pa nastopajo kot politični dele
gati. V naših ljudeh je zelo malo volje, da bi se s terfenskimi] krist
jani ukvarjali, jih navajali k intenzivnejšemu delu itd. Komaj ča
kajo, da prično oni pasti [lenobo] in da lahko prevzamejo še njihovo 
delo v svoje roke. Tako so sedaj kršč. navajeni, da se vse [uredi] 
nekako samo po sebi. . .5 s terena je npr. zadeva politic, raj. odborov 
in fin. gosp. odsekov (FGO-jev) ter njihova združitev. Pri praktični 
izvedbi te združitve se je pokazalo, da so ti FGO-ji bili v glavnem 
iz naših ljudi, kandidatov oz. simpatizer j ev, razni intendanti in bla
gajniki so bili politično zelo sposobni, vendar je vse njihovo delo po
stajalo v kontaktih s podrejenimi kvartnimi blag[ajniki] in intfen-
danti] zelo birokratsko, tudi malo uspešno, ker niso imeli niti naj
manjše možnosti vpogleda v ostali kvartni sestav in razmere. Ga-
rači, brez vsakega političnega vplivanja na širšo okolico. Sedaj ob 
združitvi so se domalega vsi zelo razveselili dejstva, da bodo lažje 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Do
kument je od vlage močno poškodovan in delno nečitljiv. Nečitljive vrstice 
so štete po rokopisu v pismu, ki je pisano na formatu A 5. 

2 Boris Kidrič. 
3 Kratko pismo z dne 10. februarja 1943 je v arhivu CK ZKS. Pismo 

je od vlage močno poškodovano in besedilo delno nečitljivo. Govori pred
vsem o zvezah s člani vrhovnega plenuma OF. 

4 Izpuščamo dve besedi. 
3 Poškodovano besedilo, nečitljivih 6 vrstic. 
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dobili vpogled tudi v ostala področja, v splošne razmere po kvar tih, 
skratka, da se bodo lahko tudi polno politično razvijali in udejstvo-
vali. Obenem so moral i tudi zavezniki prevzeti nekaj dela in odgo
vornosti nase, da se odbori niso preveč razširili. Dejstvo je, da 
rajonski odbori res niso več sestavljeni po proporcu, ker so po ve
čini 4-članski, vendar bi bilo nespametno, na tem vztrajati, ker oni 
le z največjo težavo poberejo po terenu še toliko aktivistov, da za
mašijo' tiste luknje, ki j im po proporcu gredo. Korist je naša toliko, 
kolikor so ljudje, ki so od nas samo garali, dobili tudi možnost po
litičnega udejstvovanja oz. da bomo ponekod vsaj za silo razbre
menjeni nekih poslov po zaveznikih ali p a se bodo vsaj čutili odgo
v o r n e . . .,6 in mislim, da je to^prav. V tem smislu dajem tudi navo
dila okrož. in raj . tkzv. frontaškim ljudem, ki sem z njimi v stalnih 
stikih. Navajam jih k temu, da bodo bolj gospodarji svojega terena 
kot so, da bodo lahko smiselno uravnaval i svoje in njihovo delo, 
pravi lno razmeščali svoje razpoložljive sile in pri tem imeli še čas 
voditi politiko svojega rajona. Da se bodo bolj povezali na terenu z 
zavezniki, skupno z njimi reševali vprašanja in ne tako, kot je bilo 
doslej dostikrat, da se med seboj niso videli ves teden, od seje do 
seje oz. včasih celo 14 dni. Tako bo tudi njihova skupnost manj 
skupnost, ker bodo postajali naši njihovi prav i svetovalci pr i delu 
in n e več njihovi; da bodo odkrito nastopali kot partijci, kjer je to 
t reba in tudi odločno, seveda n e sektaško, povsod pojasnjevali vlogo 
parti je itd. To vse je sicer popolnoma jasno, da mora tako biti, kakor 
pišem, toda tako ni. Naši l judje so vse preveč grobjani, da bi znali 
kakšno stvar tudi bolj fino izpeljati, nimajo mnogo čuta za ravnanje 
z l judmi itd. Osnovno pr i tem je zdaj, da bomo vse svoje delo urav
naval i tako, da n a m bodo kršč. popolnoma zaupali in da n e bodo 
pr i vsakem predlogu proti samo zato, ker mislijo, da mi pr i tem za
sledujemo kakšne le lastne in ne toliko splošne koristi. Mislim, da 
tudi v smislu naših n a v o d i l . . .7 njo dopolnita z »ljubljanščino«,8 če 
je treba. Uredništva Nar [oda] v ječi, Naše žene in Mladine so v naših 
rokkh, v imenu poverjeništva odgovarja za Nfarod] v j[eči] Matevž, 9 

jaz za N[ašo] ž[eno] in Joža 1 0 kot zadnji ostanek Mlad[inskega] 10 za 
Mladino. Pred izvršena dejstva j ih nismo postavljali nikjer, o vsem 
tem smo sklepali n a sejah, po naših predlogih seve, ker j ih oni niso 

6 Poškodovano besedilo, nečitljivih 6 vrstic. Prebrati je mogoče po
samezne besede: . . . pri pomanjkanju kadrov . . . na terenu. 

7 Uničeno besedilo, nečitljivih 5 vrstic. 
8 Misli na Slovenskega poročevalca s prispevki aktualnimi za Ljub

ljano. 
9 Vladimir Krivic. 

1 0 Lidija Šentjurc; leta 1941 je IOOF ustanovil Mladinsko OF. Izvršni 
odbor Mladinske OF je bil sestavljen iz zastopnikov ustanovnih skupin 
OF, za KP Lidija Šentjurc, za sokole Franjo Lubej in za krščanske socia
liste Jože Zemljak. O reorganizaciji mladine glej dok. št. 77. 
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imeli. Edino radi SP so se bolj upravičeno razburjali, ker je bilo ne
kaj številk urejenih po Nikolajevi11 aretaciji brez Poldeta,12 ki so ga 
določili za Nfikolajevega] naslednika. Jezili so se tudi radi poprav-
Ijaiija člankov, njihovih, brez njihove vednosti; to je bil en edini 
članek, ki je bil tudi podpisan s Katoličanom v OF. Ne strinjajo se 
namreč preveč z zmerjanjem bg-istov, s tkzv. prostaškimi izrazi. Te
ga nočejo v svojih člankih, nimajo nič proti, če je to »zmerjanje« v 
ostalih člankih. Imajo tudi svoje mnenje o poljudnem načinu pisanja 
in Urejevanja naših publikacij, tudi SP. (Da bi morali marsikaj napi
sati bolj preprosto, tudi za Ljubljano. To pa opažam tudi sama na 
terenu. Tudi razni oficialni odloki ljudi prav nič ne pritegnejo, če so 
še tako važne vsebine, če imajo puste naslove npr. odlok, izjava itd. 
To ljudi odbija in je treba zgoraj nad tem napisati nekaj bolj pe
strega. Odloki, izjave so zanimivi res samo za juriste, to čutim tudi 
jaz.) 

C e . . .13 in smo mnogo govorili o tem tudi mi. 
Ostale stvari pa so drugačne. Očitali so nam provale v tehniki, 

sektaštvo na terenu, slabost obveščevalne, vodilno vlogo partije po
vsod, čeprav po njihovem mnenju to ne drži in nasprotno odbija 
(primer: bihaška resolucija: edina partija itd.). Tu nisem dajala no
benih »koncesij«. V bistvu sem jim postavilaotakole: 

1.) Tehnika: vi sploh nimate ljudi na tako tveganem in konspira-
tivnem poslu kakor so partijci, kdor ne pozna tehnike od znotraj, 
ne more soditi o provalah, ker ne more poznati okoliščin, niti ne 
vedeti, kaj je posameznik, ki je sicer padel, s svojim dobrim zadr
žanjem rešil itd. 

2.) sektaštvo na terenu oz. boljše rečeno slab odnos naših ljudi 
do njihovih, izvira največkrat iz njihovega nedela, ker imajo potem 
naši ljudje vtis, da morajo delati, dočim oni prihajajo samo nadzo
rovat. 

3.) o obveščevalni, kjer hočejo priti v forum, češ, da tam ni niti 
njihovih, niti sokolov, smo rekli, da oni od vodstva prav za prav niso 
izključeni, ker je IO, kjer imajo tudi oni svoje predstavnike, tisti, 
ki mu je obveščevalna direktno odgovorna. Kar jih boli, naj pišejo 
svojim v IO. . . .14 gibanja, ko je morala vse od kraja prepričevati, 
da je odpor potreben in da se delo partije ni začelo v trenutku, ko 
so vse skupine v fronti že oficialno nastopile, temveč mnogo prej. 

Še glede »mačehovskega« postopanja z zavezniško literaturo v 
naši tehniki, kar so tudi očitali. V svoji tehniki bomo naše stvari 
nemoteno delali, kar se tiče ostalih stvari, pa se bomo odslej na 

11 Jože Zemljak. 
12 Stane Kovač. 
13 Poškodovano besedilo, nečitljivih 6 vrstic. 
14 Poškodovano besedilo, nečitljivih 7 vrstic.; 
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poverjeništvu zmenili, kdaj pr ide kaj na vrsto, kolikor bodo teh
nične možnosti. Opozorila sem nato, da smo moral i marsikje radi 
preprečevanja proval opustiti in začeti znova in da smo kljub temu 
tiskali veliko skupnih in tudi njihovih stvari. Celo to, da če uvidimo 
politično važnost njihovih publikacij, včasih celo odložimo svoje. 

Mislim, da n i tu nit i popuščanja, nit i sektaštva. Presodi in piši! 

Sedaj sitnarijo radi zdravnikov, žen, intendance, toda nič bistve
nega; Sedaj j ih bom ob prvi pril iki »nadrla, koliko časa zgubljamo 
s samimi brezplodnimi debatami, [najmesto da bi šli na delo za 
skupno stvar. 

Nastrojenje prot i part i j i je prinesel v Lj . Franček, 1 5 ki je tu 
pripovedoval, k a k o bi lahko na Štajerskem fronta imela masoven 
odziv, če' n e bi naši aktivisti tako »komunistično« postavljali.'-. . 1 6 

j im tudi rekla, da je t reba t a m z l judmi doživljati vse, če hočeš 
poznati položaj in da poznam primere, kako so že včasih nepozna-
valci položaja, ki so za 1 teden nesli nos na Gor. ali Staj., nasedali 
in v Li [ubijani] pripovedovali stvari, ki sploh niso odgovarjale in 
kako smo bili jezni, k a d a r je bilo kaj takega celo ob jav l jeno. . . 1 7 

V p o r o č i l u . . . 1 8 novih finančnih virov. K a k o r da so nekje zlate 
zakladnice, iz kater ih bo samo vse prišlo. Ni članov oz. pomoči Ko
paču, 1 9 razen k a r smo sami spravili skupaj. Sok[oli] organizirajo le 
svojo pomoč, češ vas bomo razbremenil i in tudi vam oz. skupnosti 
dali. Treba bi bilo, da tov. v 10 pišejo tudi tem tukaj o teh vpra-, 
šanjih po lastni liniji, bo bolj koristno, kot kaj zahrbtnega. 

Dalje poverjeništvo. Največkrat smo skupaj samo sekretariat . 
Več ni potrebno. Pr idemo skupaj vseh 620 le včasih, da se formalnosti 
hitreje opravijo. Tako je bilo do sedaj. 2 1 Sedaj gre U r h 2 2 ven in na 
njegovo mesto pr ide B r a n k a 2 3 iz okrožja, n a Nikolajevo mesto je 
prišel P o l d e . . . M Napišite n a m [glede S P in ostale a g i t p r o p ] . . . 2 5 

Pišite tudi, kako je z zunanjim okrožjem. 2 6 Zavezniki se upirajo, 
da bi tU delalo notr[anje] okrožje preko rajonov. Pravijo, da se je 
zunfanje] okrožje radi prepirov razšlo, da so tako oni dobili po svoji 

1 5 Franček Majcen, postal je član poverjeništva IOOF za Ljubljano 
po aretaciji Toneta Tomana, februarja 1943. 

1 8 Poškodovano besedilo, nečitljivih 6 vrstic. 
1 7 Izpuščamo 53 vrstic rokopisa. 
1 8 Poškodovano besedilo, nečitljive 4 vrstice. 
1 0 Karel Žagar. . • . 
2 0 V tem času so bili članli poverjeništva IOOF: Vladimir Krivic, Mira 

Tomšič, Stane Kovač, Tone Toman, Zoran Polič, Drago Pustišek. 
2 1 Izpuščamo pol vrstice. 
2 2 Zoran Polič. 
2 3 Jelica Vazzaz. 
2 4 Izpuščamo 8 vrstic. 
2 5 Poškodovano besedilo, nečitljivih 5 vrstic. 
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liniji obvestilo in da naš [predstavnik] vztraja na tem, da mi tu 
skrbimo tudi za zunanje rajone. Mi po part[ijski] poti to že delamo, 
nam je vseeno; toda glede fronte odločite. Važno je, da tako kot 
je sedaj, ne more ostati. 

Zadeve s sredino so res revne. Imam samo enega človeka, ki je 
član partije, absolutno zanesljiv in sposoben, ki lahko nekaj malega 
dela okrog Gor. in Dol., (mislim, da lahko dobiva informacije;) za 
nac. sredino pa ima nekaj zaupnikov, ki imajo stike, ki pa tudi ne 
morejo dosti več kakor tipati po pravem razpoloženju. So pa zelo 
boječi, zato informacije niso bogve kaj. Perejo se, da niso bega in 
da jih bega imajo za ofovce.' Uršič se npr. stalno izmika stikom s 
kakršnim koli človekom, za katerega ve, da je OF. Kakšna bo re
akcija sedaj na londfonske] izjave o vašfkih] stražah itd.; bomo še 
videli! Bihać pa tajijo kolikor se da, češ da je spet zaseden in »vlada« 
zajeta. To je edini možni odgovor za te barabe. Žal, da je pri nas 
še vedno toliko postavljanja za London, za Moskvo, ločeno, to iz
koriščajo zlasti Miha, sedaj ko se perejo iz tega pa izgleda d a . . P 

, .O delu pri SPŽŽ, ZSM, SNP in [NZ ne vem še podrobnosti. 
Poleg] . . .2 8 

ST. 144 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 11. FE
BRUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENIŠTVU 

IOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za kočev[sko okrožje] 
11. februarja 1943 ' 

Na položaju 

I. Izvršnemu odboru OF slovenskega naroda 
II. Poverjeništvu Izvršnega odbora OF za Notranjsko 

Pošiljamo Vam poročilo o situaciji v našem okrožju zadnjih 7 
dni. 

26 Glej dok. št. 164. 
27 Poškodovano besedilo, nečitljiva ena in pol vrstice. 
2 8 Poškodovano besedilo, nečitljivo verjetno tri vrstice in podpis. 

Pismo je pisala Vlasta-Mira Tomšič. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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1) LJUDSKO RAZPOLOŽENJE: Politična situacija v narodu 
in razpoloženje je dobro. V rajonu Banja Loka nameravajo interni-
ranci, kateri so se vrnili, da gredo na delo v Kočevje, baje da bodo 
našli zaposlenje na rudniku. Ker se v Kočevju ravno na rudniku 
vrši propaganda bele garde se jim je to odsvetovalo, dai zaenkrat 
naj ne gredo v Kočevje. Upati je, da bodo oni zadržani in da ne 
bodo odšli v Kočevje. Internirane! v ostalih krajih se držijo dobro. 

2) ORGANIZACIJA OF IN NJENE POSTOJANKE: Celo okrožje 
je čvrsto organizirano v OF. Nismo še organizirali rajonski odbor OF 
za Koprivnik, temveč vrši vse posle rajonskega odbora OF terenski 
odbor OF v Nemški loki. Sistem zaupnikov je samo še v nekaterih 
majhnih vasicah rajona Banja Loka in v vaseh ob Kolpi, rajona 
Stari trg. Odbori delajo v redu in seje oborov se vrše redno. 

3) BELA GARDA IN NJENE POSTOJANKE: Bistvenih spre
memb ni. Na področju okrožja obstoji organizacija bege samo v 
mestu Kočevje, a tudi tam niso uspeli, da razširijo svojo organizacijo. 

4) ODNOSI MED PARTIZANI IN CIVILNIM PREBIVAL
STVOM: Normalni. 

5) ODNOSI MED ČETAMI IN TERENSKIMI DELAVCI: Nor
malni. 

6) ODNOSI MED SKUPINAMI OF IN NJENIMI AKTIVISTI: 
Normalni. 

7) AGITACIJSKO DELO ZA OF: Se vrši na sestankih in mitin
gih. Politično delo je še vedno težavno, ker italijanske patrulje kon
trolirajo skoro vse naseljene vasi. Propaganda se vrši večinoma z 
razkrinkavanjem londonske vlade, bege in popularizacijo partizanske 
vojske in Osvobodilne fronte. Narod je zelo zainteresiran za Osvo
bodilno fronto in partizane. 

Propaganda bi imela še boljši uspeh, če bi imeli dovolj literature 
in ako bi v okrožju bila partizanska vojska. 

8) ORGANIZACIJSKO DELO ZA OF: Je omenjeno pod točko 2. 

9) NAČIN ORGANIZACIJE IN BORBE PROTI BELI GARDI: 
Na vsakem mitingu, kakor tudi s poedinimi agitacijami od hiše do 
hiše se govori proti begi, kot največjemu škodljivcu našega naroda. 
Prikazuje se narodu, da je bega navadna filiala italijanskih fašistov, 
da je njeno delo naperjeno proti vitalnim interesom slovenskega na
roda in, da je bega kriva, da je padlo toliko žrtev po naših vaseh in 
mestih. Opaža se, da narod popolnoma razume, da so belogardisti 
velika škoda za slovenski narod. 
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10) NAČIN IN METODA BELOGARDISTIČNE AGITACIJE: V 
rajonih izven mesta Kočevja se belogardistična propaganda ni po
javila. V mestu Kočevju belogardisti agitirajo s pomočjo Italijanov, 
ali nimajo uspeha. Še vedno agitirajo z besedami: Boj proti komu
nistom! 

11) SREDINSKI ELEMENTI: Za sedaj so še pasivni. V vasi 
Krkovo, rajon Banja Loka je neki Jurkovip, po poklicu mizar in 
mali kmet, za katerega imamo podatke, da bi prišel v obzir, da bi 
poskušal organizirati bego. On je zastopnik Vzajemne zavarovalnice 
za občino Banja Loka. Dosedaj je Jurkovič pasiven ali njegovo 
razpoloženje proti Osvobodilni fronti ni najboljše. Je pod kontrolo. 

12) RAVNANJE IN RAZPOLOŽENJE DUHOVŠČINE: Ni bi
stvenih sprememb od zadnjega poročila. 

13) PODATKI O TERORJU FAŠISTOV IN BELOGARDISTOV: 
Brez sprememb. 

Smrt fašizmu in beli gardi — svobodo narodu! 

Član Okrožnega odbora OF: 
Pantar Jakob 

Sekretar: 

Alojz J. Zalar 
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S T . 145 

DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 12 FEBRUARJA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRmbRSKO O NA 
MERAVANEM PRIHODU BELOGARDISlJcNIH S NA P R I " 

MORSKO1 

CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Na položaju, 12. februarja 1943 ' 

P o k r a j i n s k e m u k o m i t e j u K P Š 
za Primorsko 

Po dobljenih zanesljivih informacijah se v Zaplani nad Vrhniko 
zbirajo posebni oddelki belogardistov, katerih naloga je, da v p a S -
z-nakih umformah in opremljeni s partizanskimi znaW odidejo na 
Primorsko. Za zdaj šteje ta oddelek okrog 50 mož, bo-pa še izpopol-
njen^Namen teh belogardističnih edinic je, zanesti zmedo v narodno
osvobodilno gibanje na Primorskem. Ker bodo sestavljene i^naiboli 

s t b ^ k f r j i h U n i Č U J t e d 0 Z a d n j e g a - U v e d i t e P-vočasno po
sebne znake razpoznavanja in partizanske legitimacije. Belogardisti 
bodo najbrž prišli v okolico Ilirske Bistrice in Idrije, zato obrnite na 
ta dva odseka posebno pozornost oornue na 

lih. S a ^ t r k o j t a ^ o 3 1 1 1 n 0 b e n e g a S P O r 0 e i l a 0 d toV- L u k e 2 i n 0 S t a -

S tovariškim pozdravom! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za 
Centralni komite KP Slovenije: 

Krištof3 

s^rv^-^ssxr^^ss* 
2 Franc Leskošek. 
3 Edvard Kardelj. 
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S T . 146 

PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA 
LESKOSKA IN ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 12. FEBRUARJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO S POTI PO 

PRIMORSKI1 

Položaj, 12. II . 1943 

PK KPS za Pr imorsko 

Dragi tovariši ! 

11. t. m. sva prispela v š tab [Soškega odreda], kjer sva poleg 
Mirka 2 in Flor jana 3 našla žertudi Cenita, 4 pa cel kup pošte, k i Vam 
je ne prilagava, ker n a m e r a v a m vsem tem OK-jem napisat i odgo
vore n a osnovi njihovih poročil. Glavno iz teh poročil je tole: orga
nizacijsko napredujemo zlasti v Idri jskem in Baškem pkrožju, kjer 
je vzpostavljena cela vrs ta RKjev, tako,part i j skih kakor tudi OFov-
skih. Iz tega je seveda jasno, da je tudi .partorganizaci ja lepo na
predovala. Iz Idri jskega okrožja sicer še ni točnih poročil, v Ba
škem okrožju p a imamo Sedaj 30 članov, 5 celic i n . 2 RK vsak po 
4 člane. Posebna novica, je, da so v Idri jskem okrožju formiral i 
OOOF. V n jem so zastopani rudarji, sokoli,, krščanski soc. in iz vsa
kega rajona po en kmet. J a k a 5 (in hkra t i dr. Rejc) je poslal nekaj 
resolucij s kmečkih konferenc in. nekaj pozdravnih resolucij. P S N O J 
in V. S. NOVJ. Važna novica iz Baškega okrožja je ta, d a so utrdi l i 
zveze z ono generalovo ženo,6 ki n a m je v vsem pripravl jena poma
gati. Ima dobre zveze ne samo z vojaškimi krogi n a Pr imorskem, 
a m p a k tudi v Rimu. Za sedaj drži zvezo z njo dr. Rejc, k e r je na 
sestanek izrecno zahtevala intelektualca, seveda bo pa moral te zveze 
predat i ; dogovorili se bomo komu. P o njenih poročilih se Ital i jani 
bavijo z načrtom, da bi evakuiral i vojaštvo iz Jugoslavije in P r i 
morske. P r i t e m pa nastajajo t renja med fašisti, vojaško oblastjo in 
civilno oblastjo. Fašisti in vojska so za to, da je t reba s tare meje 
(t. j . Pr imorsko) branit i . Fašisti zahtevajo pojačanje terorja. Isto 
zahtevajo od Itali janov tudi belogardisti, posebno N a n u t in Kra l j . 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Kopija je ohra
njena v fondu CK KPS, ker jo je Franc Leskošek prinesel s seboj s Piu-
morske. 

2 Mirko Braoič. 
3 Cveto Močnik. 
4 Anton Bavec. 

• 5 Albin Kovač. 
6 l ika Devetak; gl. dok. št. 133, op. 10. 
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Ta dva delata nacr te za organiziranje lastnih oboroženih tolp na 
Primorskem, vendar za e n k r a t še kolebajo, k e r so v dvomih ali j ih 
bodo Itali jani podprl i ali ne. Vsi podatki pa kažejo n a to, da na
merava okupator prot i n a m v bodočnosti pod vzeti resnejše akcije. 

Dobila sva tudi Francovo 7 pismo, 8 v k a t e r e m se u p i r a da bi šel 
na novo mesto. Poklicali ga bomo v štab, kjer je med tem že bil, in 
bo Ahac 9 z njim uredi l ter ga poslal k Vam. 

Medved 1 0 je po stari navadi pisal seveda »Liebsbrief«, iz ka
terega je razvidno samo to, da so udar jeni temelji part i j i v Rablju, 
in, da bo iz Rablja prišla (če že ni prišla) oborožena in z eksplozivom 
opremljena četa 25 rudarjev. 

Med potjo sva se za en dan ustavila pr i Nuškinu. 1 1 Z njim sva 
se razgovarjala o konferenci , 1 ^ Ahac pa je v naglici prelistal njegov 
referat. V razgovoru z n a m a se ni strinjal s tem, da smo na kon
ferenco povabili Itali jane, češ da je to politično slabo. Osebno sicer 
da je za sodelovanje, vendar naj se to sodelovanje vrši samo »spodaj« 
v »vrhovih« pa ne. Slovenci, da so odločno prot i Itali janom in so
delovanju z njimi. Njegov referat je t reba temeljito prekontrol i rat i 
posebno tam, kjer govori bolj n a t a n k o o beli gardi in londonski 
vladi. Ti odstavki so nejasni in celo napačni; npr. : O F priznava 
londonsko vlado kot emigrantsko. Prot i Nuškinu je t reba tako v 
razgovorih kakor tudi na konferenci vztrajati na sklepih zadnje 
seje PK. Prepr ičat i ga je t reba o pravilnosti naše linije, prav tako 
tudi ostale delegate.- Z Itali jani se temeljito dogovorite o njihovih 
izjavah. S m a t r a m pa, da je njegovo nepravi lno stališče posledica 
tega, ker smo mi vzdrževali z njim pres lab stik. Nuškin je prav 
dober element in L u k a « nalaga, da se mora P r i m o ž " z njim redno 
tedensko sestajati in čim pogosteje tudi Vlado.1 4 O konferenci in 
eventualno o poteku same debate se z njim temeljito pomenite. 

Naša vojska je naras la na cca 1200 mož. Zaradi tega smatra 
L u k a za potrebno, da se n a Pr imorskem vzpostavi takoj brigado s 
300 možmi in dva odreda. 

Med potjo sva se z OK za Kanal dogovorila za delegate za kon
ferenco. Iz kanalskega okrožja bo prišel en pek 1 4 * iz Anhovega (Ma-

7 Jaka Platiša. 
8 Pismo je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532 
9 Dušan Pirjevec. 

1 0 Franc Savli. 
1 1 Dr. France Skerl. 

14. f e b i - S a w S ! I X > k r a i i n s k o k o n f e r e n ^ OF za Primorsko, ki je bila 
1 2 Franc Leskošek. 
1 3 Dr. Aleš Bebler. 
14 Branko Babic. 
14a Ivan Golja-Grozni, padel v Desklah na mostu čez Sočo. Konfe

rence se je udeležil (podatek Pavle Šuligoj). ^ . ^ u e -
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tevž 1 5 ga pozna) in tov. Pavla 1 6 iz Zabrđa. Tov. Pavla je kandidatka 
parti je in najbolj" akt ivna in požrtvovalna aktivistka in ima velik 
ugled v svojem okraju. Kl jub temu da ima otroka se n e pomišlja iti 
v ilegalnost, k a r postaja zanjo zelo aktua lno vprašanje. Z njo se do
govorite o tem: gre naj v ilegalnost, vključite jo v goriški OK AFŽ 
in ji pomagajte, da se organizira P K AFZ. 

Ta dva delegata bosta priš la s parolo na javko. Delegati iz se
vernih okrožij, kakor tudi ta dva, n e bodo mogli pr i t i na javko do 
8. ure, k e r pr ide vlak komaj v Gorico do.8 . ure, zaradi tega j ih je 
t reba čakati dokler ne pridejo. 

Čeprav je domenjeno, da bo Ahac poslal zaščito za konferenco, 
je to od tu popolnoma nemogoče. Obrni te se n a Rudija, 1 7 ki je na 
Selu, in ima s seboj močno patrul jo in puškomitral jez. Njegova pa
trola in kara via bo dovolj močna zaščita. 

S seboj sva iz Vipave pripel jala tudi okrog 40 rekrutov. 
Na svoje mesto je prišel tudi tov. Tesar. 1 8 Z njim in z OKjem za 

K a n a l imamo nocoj sejo.1 9 

ŠT. 147 

ZAČASNO NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS IN 
POKRAJINSKEGA POVERJENISTVA ZVEZE KOMUNISTIČNE 
MLADINE ZA GORENJSKO DNE 12. FEBRUARJA 1943 ZA OR
GANIZIRANJE ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE IN ZVEZE 

SLOVENSKE MLADINE1 

Začasno navodilo part i jskim in ZKM delavcem ter organizacijam 
na terenu. 

KAKO ORGANIZIRATI ZKM IN ZSM NA TERENU? 

Za mladinsko delo v okrožju odgovarja pred P K K P S OK par
tije in njegov sekretar, ki m o r a določiti za mladinsko delo pr imer
nega in sposobnega tovariša(ico) po možnosti ilegalca, ki mora biti 
parti jec, ali pa prav zato sprejet v parti jo. Imenujmo tega tovariša-

1 5 Anton Velušček. 
1 6 Pavla Šuligoj-Ipavec; konference se je udeležila (podatek Pavle 

Suligoj). 
1 7 Rudi Mahnič. 
1 8 Franc Caserman. 
1 9 Podpisa ni. Iz vsebine in sloga pisanja je možno sklepati, da je 

pismo napisal Dušan Pirjevec. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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(ico) za sekretarja OK ZKM (Zveza komunistične mladine — bivši 
SKOJ). Da ga partija lahko kontrolira, mu pomaga in svetuje, naj 
bo sekretar OK ZKM po možnosti član OK-a partije, kateremu od
govarja za mladinsko delo v okrožju in kateremu — posebej pa še 
PK-aju partije — daje redna, najmanj tedenska podrobna in kon
kretna poročila o svojem delu.J 

Organizacijska zgradba ZKM se naslanja in je tesno povezana 
z organizacijsko zgradbo partije. Da bi bilo omogočeno načrtno in 
sistematično delo, se morajo okrožja razdeliti na rajone. Za vsak 
rajon mora sekretar OK ZKM sam ali preko partije določiti primer
nega tovariša(ico) — po možnosti ilegalca — ki naj bo partijec, ali 
pa ga je treba, če je le mogoče, prav zato sprejeti v partijo. Imenu
jemo tega tovariša(ico) za .sekretarja RK (rajonski komitet) ZKM. 
Da ga sekretar OK ZKM in partija lahko kontrolirata, mu svetujeta 
m pomagata, naj bo sekretar RK ZKM, če je le mogoče, član RK par
tije, kateremu odgovarja za mladinsko delo v rajonu in kateremu 
posebej pa še sekretarju OK ZKM, daje redna, najmanj tedenska 
podrobna in konkretna poročila o svojem delu. 

Naloga sekretarja OK ZKM je, da organizira mladino v ZSM 
(Zveza slovenske mladine) in ZKM povsod tam, kjer se ta mladina 
nahaja. Uspeh in način njegovega dela zavisi od organizacijske mre
že in moči partije in OF na sploh, od že obstoječih mladinskih orga
nizacij in mladinskih kadrov še posebej, predvsem pa od tega, v 
koliki meri bo znal s pomočjo sekretarja OK ZKM vse to izkoristiti, 
v koliki meri se bo pokazal vztrajnega, delovnega in sposobnega 
organizatorja. 

Sekretar OK ZKM in sekretarji RK ZKM so člani OK ZKM. Ce 
le mogoče, se morajo člani OK ZKM od časa do časa sestajati. V 
času med sestanki predstavlja zvezo med njimi sekretar OK ZKM, 
ki potuje po rajonih in pomaga ter kontrolira rajonske sekretarje! 

KAKO ORGANIZIRATI ZSM IN ZKM V RAJONIH? 

Rajonski sekretar ZKM mora organizirati mladinsko delo v va
seh, občinah, dolinicah, mestih, predmestjih, tovarnah, obratih itd. 
svojega rajona. Zato mora sam in s pomočjo partije in njenih orga
nizacij, OF in njenih organizacij npr. s pomočjo partizanskih čet v 
vsaki občim oz. večji skupini vasi oz. dolinici, v vsakem mestu in 
predmestju, v vsaki tovarni in obratu itd. najti tovariša oz radi 
posebnih gorenjskih razmer bo danes to skoraj edino mogoče tova-
nsico, v starosti do cca 24 let, ki bo odgovarjala za mladinsko delo 
v svojem področju. Če je le mogoče, naj bo ta tovarišica (tovariš) 
clan oz. kandidat partije ali ZKM, ali pa naj nudi vse pogoje, da jo 
(ga), bo mogoče sprejeti oz. z vzgojo pridobiti za ZKM in partijo. Ce 
pa to ni mogoče, kar pa je danes na Gorenjskem zlasti z ozirom na • 
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neopredeljenost mladine skrajno neverjetno .— ne smemo čakati, 
ampak moramo tako tovarišico (tovariša) najti med tisto mladino, ki 
morda danes ne izpolnjuje gornjih pogojev, je pa rodoljubna, bor
bena in poštena. 

a) Kako organizirati ZKM in ZSM na deželi? 

Za mladinsko delo v določeni občini, skupini vasi oz. dolinici 
odgovorna tovarišica mora najti v vsaki vasi za mladinsko delo 
najbolj primerno tovarišico (tovariša) — recimo brata, sestre, so-
rodnico, prijatelja kakega partizana. Naloga te tovarišice (tovariša) 
je, da organizira v svoji — in če more ter hoče tudi v sosedni, še 
neobdelani — vasi ZSM. V ZSM spada vsa ženska in moška mladina 
od cca 14—24. leta, ki se hoče boriti za svojo zemljo in svoj narod 
proti Hitlerju in belogardističnim izdajalcem, ne glede na razredno 
pripadnost in versko, švetovno-nazorsko in politično prepričanje. 
Vse, ki med to mladino simpatizirajo z Rdečo armado, Sovjetsko 
zvezo, in partijo, je treba pritegniti v vaški aktiv ZKM, ki ga vodi 
najboljša tovarišica (tovariš) kot sekretar vaškega aktiva ZKM. 
ZKM-ovci morajo voditi vso mladino v vasi, seveda ne toliko s šte
vilom in položajem, kolikor s svojim zgledom, delom, iniciativnostjo, 
sposobnostjo, množičnim vplivom, priljubljenostjo itd. Čim se ZSM 
v vasi dovolj razširi, je treba iz treh do petih najboljših — tu ne 
mislimo samo člane ZKM — sestaviti vaški odbor ZSM, ki ga vodi 
najboljša tovarišica (tovariš) kot sekretar vaškega odbora ZSM. Va
ški odbor ZSM in njegov sekretar so odgovorni za vse delo med mla
dino v vasi. Če [je] v vasi NO (Narodno-osvobodilni) odbor, mora v 
njem en član iz odbora ZSM zastopati mladino v vasi. Če v vasi ta
kega odbora ni, ga je treba ustanoviti tudi s pomočjo organizacije 
ZSM.. 

Ko je organizacija ZSM izvedena v vseh ali vsaj večini vasi do
ločene občine, skupine vasi oz. dolinice, je treba iz vseh vaških od
borov ZSM izbrati tri do pet najboljših v odbor ZSM (dotične občine, 
skupine vasi oz. dolinice), ki ga vodi sekretar tega odbora ZSM. Prav 
tako je treba iz vseh aktivov ZKM v istih vaseh izbrati najboljše v 
odbor ZKM dotičnih vasi, ki ga vodi sekretar tega odbora ZKM. Do 
kakšne stopnje in na kakšen način naj bodo člani odbora ZSM (isto 
velja tudi za odbor ZKM) povezani med seboj v svojem delu, zavisi 
tudi in zlasti od konspiracije, ki je potrebna z ozirom na gesta-
povski teror. 

Če je v dotični občini, skupini vasi oz. dolinici NO odbor, niora 
v njem en član iz odbora ZSM zastopati mladino. Če takega odbora 
ni, ga je treba ustanoviti tudi s pomočjo organizacije ZSM. Naloga 
odbora ZSM (ZKM) v občini, skupini vasi oz. dolinici je, da vodi, 
pomaga svetuje in kontrolira delo v vseh ZSM (ZKM) organizacij 
na svojem področju. 
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b) Kako organizirati ZSM in ZKM v tovarnah in obratih? 
Ce je tovarna oz. obrat tako majhen, da lahko za mladinsko 

delo odgovorna tovarišica s svojim delom obseže vso mladino to
varne oz. obrata, organizira neposredno sama vso mladino v ZSM. 
V nasprotnem slučaju pa mora najti v vsakem oddelku tovarne oz. 
obrata primerno tovarišico (tovariša), ki bo odgovarjala za mladin
sko delo v svojem oddelku. Cim se ZSM v oddelku dovolj razširi, je 
treba iz dveh do petih najboljših sestaviti odbor ZSM dotičnega 
oddelka, ki ga vodi sekretar odbora ZSM dotičnega oddelka. Prav 
tako je treba med člani ZSM v oddelku organizirati aktiv ZKM, ki 
ga vodi sekretar aktiva ZKM v dotičnem oddelku. Ker imamo oprav
ka z delavsko mladino, lahko ZKM mnogo bolj forsiramo kot po 
vaseh. 

Ko je organizacija ZSM izvedena v vseh ali vsaj v večini od
delkov, je treba iz 3—5 najboljših članov odborov ZSM v oddelkih 
sestaviti tovarniški oz. obratni odbor ZSM, ki ga vodi sekretar tega 
odbora. Prav tako je treba iz vseh aktivov ZKM dotične tovarne oz. 
obrata izbrati najboljše v tovarniški oz. obratni odbor ZKM, ki ga 
vodi sekretar tovarniškega oz. obratnega odbora ZKM. Do kakšne 
stopnje in na kakšen način naj bodo člani tovarniškega oz. obrat
nega odbora ZSM (isto velja tudi za ZKM) med seboj povezani v 
svojem delu, zavisi tudi in predvsem od konspiracije, ki je zlasti, v 
tovarnah in obratih nadvse potrebna. 

Ce je v oddelkih oz. v tovarni in obratu NO odbor, mora v njem 
en član iz oddelčnega oz. tovarniškega in obratnega odbora ZSM 
zastopati mladino. Ce in kjer takih odborov ni, jih je treba ustvariti 
tudi s pomočjo organizacije ZSM. Naloga odborov ZSM (odborov in 
aktivistov ZKM) v tovarni oz. obratu je, da vodijo, pomagajo, sve
tujejo in kontrolirajo delo vseh ZSM (ZKM) organizacij v svoji to
varni oz. obratu. 

V ostalem velja za organizacije ZSM in ZKM v tovarnah oz. 
obratih isto kot v vaseh in občinah. 

c) Kako organizirati ZSM in ZKM v mestih in predmestjih? 
Za mladinsko delo v mestih in predmestjih odgovorna tovari

šica (tovariš), mora najti v vsakem okraju primerno tovarišico (to
variša) ki bo odgovarjala za mladinsko delo v svojem okraju. Cim 
se ZSM s svojem okraju dovolj razširi, je treba 3—5 najboljših mla
dincev sestaviti okrajni odbor ZSM, ki ga vodi sekretar okrajnega 
odbora ZSM. Prav tako je treba v okraju organizirati med člani ZSM 
okrajni aktiv ZKM, ki ga vodi sekretar okrajnega aktiva ZKM. 

Ko je organizacija ZSM izvedena v vseh ali vsaj v večini okra
jev, tovarn, obratov šol itd., je treba iz najboljših članov okrajnih, 
tovarniških, obratnih, šolskih itd. odborov ZSM sestaviti mestni od
bor ZSM, ki ga vodi sekretar mestnega odbora ZSM. Prav tako je 
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trebi iz najboljših članov okrajnih, tovarniških, obratnih, šolskih itd. 
aktivov ZKM sestaviti MK (mestni odbor oz. komitet) ZKM, ki ga 
vodi sekretar MK ZKM. Na kakšen način in do kakšne stopnje naj 
bodo člani mestnega odbora ZSM (isto velja tudi za ZKM) med seboj 
povezani v svojem delu, zavisi tudi in predvsem od konspiracije, ki 
je z ozfirom] na gestapovski teror in na posebne razmere v mestih še 
prav posebno potrebna. 

Če so v okrajih oz. mestih okrajni oz. mestni NO odbori, mora 
v njih en član iz odgovarjajočih odborov ZSM zastopati mladino. Če 
in kjer takih odborov ni, jih je treba ustanoviti tudi s pomočjo orga
nizacije ZSM. Naloga okrajnih oz. mestnih odborov ZSM (ZKM) je, 
da vodijo, pomagajo, svetujejo in kontrolirajo delo ZSM (ZKM) orga
nizacij v mestu oz. predmestjih v tovarnah oz. obratih, šolah itd. 
tega mesta oz. predmestij. 

d) Kako organizirati ZSM in ZKM v rajonih in okrožjih? 

Ko je ZSM organizslcijsk6 zajela velik del slovenske mladine v 
rajonu, je treba iz najboljših mladincev v vaseh, tovarnah, obratih, 
mestih, predmestjih "itd. sestaviti RK (rajonski komite) ZSM ki ga 
vodi sekretar RK ZSM. Prav tako je treba iz najboljših ZKM-ovcev 
v rajonu sestaviti oz. prenoviti RK ZKM, ki ga vodi sekretar RK 
ZKM. Če je v rajonu RK OF, mora v njem en član iz RK ZSM zasto
pati mladino v rajonu, 

Ko so v večini rajonov vzpostavljeni RK-aji ZSM, je treba iz 
najboljših njihovih članov sestaviti OK ZSM, ki ga vodi sekretar 
OK ZSM. Prav tako je treba iz najboljših ZK-ovcev v okrožju se
staviti oz. prenoviti oz. dopolniti OK ZKM, ki ga vodi sekretar OK 
ZKM. Če je v okrožju že vzpostavljen OK OF, mora v njem en član 
iz OK ZSM zastopati mladino v okrožju. 

Na kakšen način in do kakšne stopnje naj bodo člani RK ZSM 
(in tudi RK ZKM) — isto velja tudi za člane OK ZSM (in tudi OK 
ZKM) — povezani med seboj v svojem delu, zavisi tudi in predvsem 
od konspiracije, ki je prav pri vodstvih mladinskih organizacij nad
vse potrebna. Naloga OK ZSM (OK ZKM) je, da preko RK ZSM 
(RK ZKM) vodi, pomaga, svetuje in kontrolira delo vseh ZSM (ZKM) 
organizacij v okraju. Naloga RK ZSM (RK ZKM) je, da vodi, po
maga, svetuje in kontrolira delo vseh ZSM (ZKM) organizacij na 
deželi, v tovarnah, obratih, mestih, predmestjih itd. 

ZSM, ZKM IN ODNOS MED NJIMA 

ZSM je mladinska protifašistična uv narodno^osvobodilna orga
nizacija OF. V ZSM mora torej vsa ženska — poudarjamo, da smo 
ravno žene in žensko mladino na Gorenjskem doslej preveč podce
njevali, kar se nam je že v veliki meri maščevalo.— in moška mla-
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dina, ki se hoče boriti proti Hitlerju in belogardističnim izdajalcem 
za osvoboditev slovenskega naroda. To pa je danes ogromna večina 
slovenske mladine, ne glede na razredno pripadnost in versko sve
tovnonazorsko ter politično prepričanje.. Vsa ta'mladina spada, in 
mora v ZSM, pri čemer ne morejo razne osebne napake biti. nobena 
ovira, če niso zares resnega značaja. 

Naloge ZSM odgovarjajo njenemu protifašističnemu in narodno
osvobodilnemu značaju. Danes, v fazi likvidacije hitlerjevskih armad 
in fašizma sploh, v fazi splošnega razmaha ljudske vstaje, je prva 
in osnovna naloga ZSM, da z vsemi silami podpre partizansko mo
bilizacijo. Vse ostale haloge so danes s to osnovno nalogo tesno po
vezane hi ji podrejene. Organizacije ZSM morajo torej pomagati NO 
odborom oz. terenskim delavcem, oz. desetarjem, vodnikom in-ko
mandirjem NZ (Narodna zaščita) pri organizaciji partizanske mobi
lizacije. Razviti morajo najintenzivnejšo agitacijo in propagando pri 
možeh, fantih in dekletih ter njihovih družinah za odhod v parti
zane; zbirati in iskati morajo predvsem orožje, pa tudi opremo in 
hrano za partizane; organizirati morajo sabotažo, ki naj oslabi nem
ški teror in nemško oblast; pomagati morajo pri organizaciji NZ, 
polvojaške terenske organizacije, ki naj pomaga pri zaščiti ljudstva 
pred hitlerjevskim terorjem in preko katere naj odhajajo Slovenci 
v partizane; pomagati morajo pri organizaciji varnostne in obvešče
valne službe proti hitlerjevcem in belogardističnim izdajalcem; po
magati morajo NSP-ju (Slovenska narodna pomoč), ki organizira na 
terenu pomoč žrtvam hitler j evskega terorja in siromašnim družinam 
partizanov; pomagati morajo pri organizaciji NO odborov, SPŽZ 
(Slovenska protifašistična ženska zveza) in odborov SNP;2 vzgajati 
morajo mladino z agitacijo in propagando v duhu sovraštva do Hi
tlerja in belogardističnih izdajalcev ter v duhu ljubezni do sloven
skega naroda, njegove OF in njegove partizanske vojske itd. 

Naloga odborov ZSM je, da na organiziran način, preko za do
ločeno delo. odgovornih odbornikov, aktivirajo slovensko mladino v 
smislu zgoraj navedenih nalog. 

ZKM je mladinska organizacija KPS. KPS je najbolj udarna, 
najbolj organizirana, vodilna sila delovnega ljudstva in osvobodilne 
vojne slovenskega naroda, torej tudi OF in njenih organizacij. Čim 
bolj močna bo torej KPS, tem bolj močna bo OF, tem bolj uspešna 
bo osvobodilna vojna slovenskega naroda. Kar velja za KPS v sploš
nem slovenskem okviru, to velja in mora veljati tudi za njeno mla
dinsko organizacijo ZKM v posebnem mladinskem okviru. Čim bolj 
močna bo ZKM, tem bolj močna bo ZSM, tem pomembnejšo vlogo 
bo igrala slovenska mladina pri osvoboditvi slovenskega naroda in 
delovnega ljudstva. V interesu osvobodilne vojne slovenskega na-

2 Ponovljeno: Slovenska narodna pomoč. 
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roda, v interesu delovnega ljudstva moramo torej stremeti z vsemi 
silami za tem, da prav v vseh organizacijah ZSM ustvarimo in utr
dimo močne in delovne aktive ZKM. 

Član ZKM je irf mora biti vsak član ZSM, ki vidi v partiji naj
boljšo in najbolj dosledno zastopnico interesov delovnega ljudstva 
in slovenskega naroda, ki hoče z dejanji slediti in se hoče vzgajati 
v duhu marksizma-leninizma. Mirno lahko rečemo, da lahko danes 
na Gorenjskem velik del, da večino slovenske ženske in moške mla
dine sprejmemo oz. vzgojimo za ZKM. V te svrhe je treba mladino 
v ZSM čim bolj aktivirati za borbo proti Hitlerju in belogardističnim 
izdajalcem ter v okviru splošne agitacije in propagande — toda ne 
na vsiljiv in sektaški način — razviti še posebne agitacije in propa
gando za Rdečo armado, Sovjetsko zvezo in partijo. In če bomo pra
vilno delali, bomo prav gotovo uspeli. ZKM je posebna, mladinska 
organizacija partije. In kakor je partija sestavni del in avantgarda, 
t. j . prednja četa, vodilna sila slovenskega naroda in njegove osvo
bodilne vojne, torej tudi OF, tako mora biti tudi ZKM sestavni del 
in avantgarda ZSM in slovenske mladine. Kot sestavni del ZSM se 
ne morejo ZKM-ovci v ničemer razlikovati od ZSM-ovcev — razen 
s svojim delom, zgledom, borbenostjo itd.; njeni člani nimajo nobenih 
večjih pravic temveč samo večje dolžnosti. Seveda to ne pomeni, da 
se mora ZKM vtopiti, da se mora izenačiti z ZSM! Ne! Kot posebna 
organizacija ima in mora imeti ZKM še svoje posebne naloge in 
probleme, ki pa morajo biti predvsem v zvezi z nalogami in pro
blemi ZSM. 

Naloga ZKM je torej, da na organiziran način vodi slovensko 
mladino preko ZSM v borbo proti Hitlerju in belogardističnim izda
jalcem. V to svrho morajo imeti aktivi ZSM — v okviru konspira
cije — vsaj enkrat tedensko sestanke, kjer rešujejo vsa vprašanja, 
ki so v zvezi z nalogami ZSM na sploh, ZKM pa še posebej. Te se
stanke vodi sekretar ZKM, ki odgovarja za to, da dobi vsak član nje
govega aktiva oz. odbora ZKM konkretno določeno nalogo, ki jo 
mora rešiti do naslednjega sestanka oz. do določenega časa. Tistim 
ZKM-ovcem, ki te naloge dobro rešujejo, je treba posvetiti prav po
sebno pozornost in jim dajati vodilno vlogo in položaje. Prav tako 
je treba imeti, če je le mogoče enkrat tedensko teoretične-vzgojne 
sestanke, na saterih se mora proučevati partijska literatura. Z ozirom 
na teškoče sestajanja se morajo ZKM-ovci seveda tudi sami vzgajati 
s pomočjo partijske literature. 

Navodila je treba razmnožiti in jih razdeliti med vse organiza
torje ZKM na terenu. 
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To navodilo naj preštudirajo in iz njega naj izvajajo potrebne 
zaključke za svoje delo tudi vsi organizatorji NO odborov, odborov 
SNP, SPZZ in NZ na terenu. 

Za PK KPS za Gorenjsko: 
Matija31. r. Jakob41. r. 

Na položaju, dne 12. 2. 43 

Za Pokrajinsko poverjeništvo ZKM 
za Gorenjsko: 

sekretar5 Vinko6 

ST. 148 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO MESTO DNE 
12. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KP SLOVENI

JE O DELU PO RAJONIH1 

Poročilo št. 5 
Na terenu, 12. II. 1943 

CENTRALNEMU KOMITEJU KP 
za Slovenijo 

Spremembe novomeškega okrožnega komiteja. Odšla je tov. 
Špelca.2 Iz mladinskega bi prišel v poštev tov. Ivan,3 je partijec, de
lavec iz Trbovelj. Odšel pa je tudi v drugo okrožje tov. Bogdan.4 

Kadrovik Rok4 je pričel s svojim delom. V zadnjem času smo imeli 
sestanek aktiva RK-ja Trebnje, Trebeljno, Šmarjeta z dnevnim re
dom: 

1.) Zunanji in notranje politični položaj. 
2.) Osvobodilna borba naše partizanske vojske. 

3 Maks Krmelj. 
4 Oskar Savli. 
5 Pripisano s svinčnikom. 
• Vinko Hafner. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Vilma Bebler. 
s Ivan Gorup. 

' 4 Bogdan Osolhik.' 
5 Maks StermecM. 
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3.) Kmečke konference. P r i p r a v e in predlogi za skupno konfe
renco. 

4.) Delo žene v osvobodilnem boju v Antifašističnih zvezah žena. 
5.) Delo mladine, organiziranje slovenske in komunist ične mla

dine. 
6.) Gospodarsko vprašanje. 
7.) Razno. 
Navzoči so bili tov. Štefan 6 iz poverjeništva, Rok, Klemen. 7 Ni se 

pa razvila prava diskusija, samo pr i gospodarskem vprašanju je bilo 
živahno. To je znak, da imamo res še mlad kader, k i še n i dovolj 
zgrajen, da bi se znašli v vseh svojih nalogah. Vršijo se sedaj po 
rajonih kmečke konference. Naloga je organizirati tudi zaščito. 

Gorjanski rajonski komite: m i poroča sekretar tega tov. Baje,8 

da je t a m delo zelo otežkočeno, k e r patrul ira jo povsod beli izven ne
kaj vasi v r h Gorjancev. Gorjanska terenska četa se-je premakni la 
v Belo krajino. Sedaj se nahajajo aktivisti tega podokrožja v Beli 
krajini. Ostal je še član RK-ja tov. D r a g a n 9 v bližini Sv. Križa in 
tov. Oli 1 0 parti jec. Vendar je malo zvez z njim. Tov. D r a g a n u so oku
patorji in beli zažgali posestvo. Sam si je komaj rešil življenje, v 
največjem snegu [je] bežal bos ter se močno prehladil . 

V ra jonu Topliškem smo postavili začasno RK Toplice — Mirna 
peč, tu so Gregor, 1 1 Jože 1 2 in Jože Podhostnik. 1 3 V Rajonu Toplice je 
zaenkra t bilo največ novih kandidatov. Obiskal sem vse celice. Kaže 
se že lep uspeh v mladinskem delu. Ko so šle br igade čez rajon Mirna 
peč—Toplice so mobilizirali in to precejšnje število. Koliko je šlo 
naših kandidatov v partizane, še n i m a m poročila. Prihodnjič. V ra
jonu Mirna peč je poleg tov. Podhostnika še tov. Palček, 1 4 ki pa 
pravi, da je izključen iz parti je, pa n e vem gotovo, ker mi je bilo 
sporočeno pozneje, k o je odšel iz Gubčeve br igade n a teren. Treba 
bo še ugotoviti, kaj je z njim. 

V rajon Trebelno je prišel tov. Taras, 1 5 ki je pr idno zgrabil za 
delo, ga predlagata tov. Silvo 1 6 in Urban, 1 7 da on prevzame [nabave] 

6 Dušan Jereb. 
' Franc Čeme. 
8 Martin Baje. 
0 Franc Dragan. 

1 0 Jožef Olovec. 
1 1 Jože Ravbar. 
1 2 Jože Janko iz Gor. Sušice pri Dolenjskih Toplicah. Padel 1943 

(podatek Jožeta Ravbarja). 
1 3 Jože Povše. 
1 4 Zivojin Prosenc.' 
1 5 Nace Majcen. 
1 6 Jože Slak, narodni heroj; 26. februarja 1943 je pri Dolenji straži 

padel v italijansko zasedo in se ranjen sam ustrelil. 
1 7 Dr. Marijan Dermastia. 
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za novomeško tehniko. Tudi v rajonih Škocjan, Šmarjeta, Št. Rupert, 
Trebeljno in ob progi uprizarjajo hajke in patrulirajo beli in Itali
jani. Tako smo imeli 9. t. m. 5. žrtev v Kamnih pri Kartel j evem. Sa
mo eden se je.rešil. Padel je partijec Kic1 8 in še en.partizan na bolo
vanju in 3 najboljši zaščitniki. Imamo skoro vsak dan hajko. To nam 
otežkoča delo. Pri napadu na b[oln]iško četo je padel v boju z belimi 
tov. Ferdo1 9 iz Hmelniške terenske [čete]. Bil je partijec in dober 
borec parti[zan od] vsega početka. Bolj izčrpno poročilo bom poslal 
prihodnjič .. .20 

ST. 149 

P O R O Č I L O Č L A N A O K R O Ž N E G A K O M I T E J A K P S Z A R E V I R J E 
V I L I J A V R E S K A D N E 12. F E B R U A R J A 1943 S E K R E T A R J U P O 
K R A J I N S K E G A K O M I T E J A K P S Z A Š T A J E R S K O D U Š A N U 

K R A I G H E R J U O P O L O Ž A J U V R E V I R J I H 1 

Tovariš Jug! 2 

Poslali smo pbročilo našega polit, dela koncem januarja.3 Upamo, 
da si ga prejel. Gotovo si videl iz pisma, ali pa si čul, zakaj sva izo
stala s tov. Matevžem4 od napovedanega posvetovanja. 

Prejeli smo tudi okrožnice ter ostali material. Glede okrožnice 
lOOF 4 3 ti zaenkrat ne moremo poslati nobenih poročil. Delamo na 
tem, da se te naloge sprovedejo v življenje, ali hi nam mogoče spra
viti tako daleč, da bi se vršili polit, sestanki in konference/Pover
jeniki OF ne upajo, da bi sklicali take sestanke, da bi razpravljali o 
danih nalogah. Razlog temu je v prvi vrsti strah in pa nezaupanje 
med seboj. Bojijo se izdajstva. Naše delo se vrši v smislu [IO] OF 
in njegove okrožnice, samo, da to delo vršimo s posamezniki. Radi 

18 To je bila terenska četa Narodne zaščite. Število padlih ni točno. 
Padla sta zaščitnika Franc Zupančič in Franc Pate iz Daljnjega vrha in 
partizan Franc Kic iz Doljnih Kamene (podatek Franca Cvetana). 

19 Adolf Gospodaric, aktivni podnarednik v bivši jugoslovanski 
vojski, doma iz Gorenje vasi pri Mirni (podatek Vladimir j a Berceta). 

20 Konec poročila je uničen. Manjka največ osem vrstic. Podpis je 
uničen. Poročilo jepdsal Franc Černe-Klemen. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dušan Kraigher. 
3 Misli na poročilo z dne 27. januarja 1943, glej dok. št. 107. 
4 Viktor Kovač. - -
4a Verjetno misli okrožnico IOOF dne 12. decembra 1942, glej Doku

menti, knj. 4, dok. št. 158, stran 166. 
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1 
tega ne moremo poslati, odnosno napraviti resolucije itd. Radi tega 
gre delo zelo počasi naprej, ker moramo obdelovati vprašanja s po
sameznimi ljudmi. Njih mnenje o tej zadevi je dobro, se strinjajo z 
vsem in željno'pričakujejo novih novic: Večje uspehe bomo. imeli, 
čim -bomo prelomili s tem strahom in njihovim čakanjem, katero je 
usodno za osv. gib. slov. naroda. Še večji strah pri ljudeh pa je na
stal, ko so začeli z izseljevanjem moravske doline, ter povečane špio-
naže in močnejšega patruljiranja faš. patrulj. 

Bili smo tudi na Trb[oveljski] strani. Pričakoval sem, da bom 
dobil nove zveze z gotovimi ljudmi, pa so popolnoma odpovedali. 
Pač pa se je dobila neka nova zveza z nekim delavcem, potom ka
terega se je oddal material, ki se naj razdeli ter dali tudi navodila 
za delo. Kakšni bodo rezultati ne vemo in ti takoj sporočimo. 

O ostalih vprašanjih ti ne moremo dati poročil. 
Potrebno bi bilo, da nam sporočiš glede našega sestanka, kje 

in kdaj se dobimo, da razpravljamo o teh novih stvareh. To napravi 
in sporoči čim prej, da bomo povsem na jasnem in olajšanje v našem 
delu. •' 

Zadnjič.ko smo bili napadeni — vsi znaki kažejo, da smo bili 
izdani in tudi sumimo, kdo bi bil — so bili udeleženi tudi izdajalci: 
Polde,5 Simon,6 Miloš7 ter neki drugi odpadniki iz Zagorja. Z.mano 
je že vse v redu. 

Naletimo tudi na vasi, v katerih nimamo absolutno nobenega 
uspeha, ker ljudje ne odpirajo hiš. Zato bo potrebno, da bomo do
bili za gotove kraje na pomoč, naše patrulje, ki nam bodo pomagale 
pri polit. delu. Kdaj bo to potrebno, bomo še javili. 

Prosim, da se nam pošlje radijska poročila. 

Smrt faš. — svoboda narodu! 
12. II. 43 

Urban8 

Matevž 
5 Polde Knez. 
6 Miro Gračner. 
7 Ivan Jelen. 
8 Vili Vresk. 
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S T . 150 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVE
NIJO DNE 15. FEBRUARJA 1943 VSEM OKROŽNIM KOMITEJEM 
ZKM IN MLADINSKIM AKTIVISTOM O NAClNU POROČANJA1 

20 kom2 

Pokrajinski komite 
Zveze komunistične mladine Jugoslavije 
za Slovenijo 

Vsem OK ZKM 
in mladinskim aktivistom 

Dragi tovariši! 

Do sedaj so bile zveze med PK in vašo organizacijo zelo slabe 
oziroma jih zadnji čas sploh ni bilo. Danes obstajajo že vsi objektivni 
pogoji, da se ta pomanjkljivost odpravi, in da se postavi čvrsta zveza, 
katera bo omogočila pravilno delo in likvidirala vse slabosti mla
dinskih organizacij, ki so nastale po ofenzivi in po nekod obstajajo 
še danes. 

Vsa vodstva in forumi tako na terenu kakor v vojski morajo 
pošiljati vsaj 15 dnevna poročila o svojem delu. Poročila morajo biti 
obširna iz njih se mora zrcaliti točna slika organizacije, kako se raz
vija, rezultati in uspehi njenega dela, slabosti in pomanjkljivosti, 
predlogi in potrebe, katere imate. V prvem poročilu poročajte poleg 
ostalega naslednje: 

1. sestav OK ZKM, kjer pa teh ni, so dolžni OK KPS, da javijo 
tovariša, ki mu je poverjeno mladinsko delo. 

2. kateri forumi ZKM obstoje na vašem terenu, njihova zveza 
s KPS in socialni sestav tovarišev v njih. 

3. število aktivov in članov na vašem terenu. 

4. delovanje teh aktivov, kako je razdeljeno delo ali se izvršu
jejo naloge in kako, časovno razdobje in dnevni red sestankov ali se 
člani teoretsko izpopolnjujejo in kako. 

5. ali imate samostojno tehniko ali se lahko poslužujete katere 
druge. 

6. kje so organizacije ZSM, njih število, organizacijske oblike, 
naloge in delo. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Pripisano naknadno s svinčdikom. 
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1 
7. ali ste dobili list »Mladino« (glasilo ZSM). Ali ste ga razmno

žili in koliko? 
8. Okrožja katerim so priključeni partizanski odredi naj sporoče 

tudi naslednje: 
a) število članov .ZKM v partizanih 
b) ali so organizirani v četi aktivi in. bataljonski biroji ZKM • 
c) karakteristiko članov bataljonskih birojev ZKM s točno 

označbo njihovega dosedanjega dela (kakšno funkcijo ima v vojski, 
poklic, v katerih organizacijah je že delal, kakšno funkcijo je imel, 
v katerem kraju in kakšne uspehe je dosegel). Istotako je treba 
karakterizirati tiste tovariše iz četnih aktivov, ki so prej delali na 
terenu kot funkcionarji in aktivisti ZKM. 

9. Vsa poročila s terena morajo biti pisana v taki konspirativni 
obliki, da so v slučaju provale za organizacijo brez nevarnosti. 

10. Prosimo vas, da nam potrdite prejem okrožnice in da nam 
takoj odgovorite.., 

15. februarja 1943 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Sekretar: 
Stane Kavčič 
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St. 151 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVE
NIJO DNE 15. FEBRUARJA 1943 VSEM OKROŽNIM KOMITEJEM 
ZKM IN MLADINSKIM AKTIVISTOM O ORGANIZIRANJU DO

PISOVANJU ZA GLASILO MLADINA1 

20 kom 
Matija2 

Pokrajinski komite . 
Zveze Komunistične mladine Jugoslavije 
za Slovenijo 

Vsem OK ZKM in mladinskim aktivistom 

Dragi tovariši! 

2e dolgo časa se čuti potreba po mladinskem listu za celo Slo
venijo. Izhajanje takega lista bi znatno olajšalo in pospešilo orga
niziranje enotnega mladinskega pokreta Slovenije in bi tudi dalo 
akcent in perspektivo »Zvezi Slovenske Mladine«, katera se je za
čela razvijati po vseh krajih Slovenije. Vi sami veste, da je danes 
glavna naloga ZKM organizirati ZSM, ustvariti enoten mladinski 
pokret in storiti, vse, da ne bo ZSM ostala samo na papirju. Mi 
moramo napraviti tako organizacijo, okoli katere se bo res zbrala 
vsa slovenska mladina in z vsemi močmi podprla našo osvobodilno 
borbo. Izkušnje dela posameznih organizacij ZSM se morajo pre
nesti po celi Sloveniji. Slika dela organizacij in poedincev, dobljena 
v borbi, se mora odražati v našem listu in mora' biti istočasno kon
kreten primer in navodilo za ostale. Mnoga herojska dela mladincev 
po edinicah naše vojske, junaštva tovarišev po okupiranih krajih 
so poznana samo majhnemu številu ljudi, bila bi pa brez dvoma 
ostali mladini svetal zgled in podžigajoča sila, če bi bila ta junaštva 
mladim poznana. Zverinsko početje okupatorja in njegovih slug z 
narodom in posebej še z mladino more in mora usvariti mržnjo 
m sovraštvo do okupatorja ter vseh onih, ki z njim na kakršen 
koli način sodelujejo. 

Skratka, danes je bolj kakor kdajkoli prej potreben list, Id bi 
prikazal slovensko mladino v borbi proti fašističnim barbarom in 
njihovim izdajalskim pomočnikom, ki bi podčrtal uspehe, katere 

i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, kopija je v arhivu IZDG 
v Ljubljani, fasc. 444. 

2 Pripisano naknadno s svinčnikom, verjetno je mišljeno za Franca 
Kimovca, sekretarja OK KPS Ljubljana. 
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je v tej borbi mladina dosegla, ki bi prikazal njeno življenje, težnje 
in zahteve. Takšen list pa imamo lahko samo tedaj, če se organizira 
redno dopisovanje naših mladincev tako iz vojske, kakor s terena. 
Dopisi morajo prihajati iz vsake čete, iz vsakega mesta, trga m 
vasi, biti morajo ogledalo vsakodnevnega dfela, borbe in življenja 
naše mladine. . 1 . 

Organizacijo dopisovanja mora prevzeti zaenkrat ZKM, ker ni 
še dovolj razširjena in utrjena organizacija ZSM. Vsa naša orga
nizacija se mora aktivizirati ob tem delu. Opozoriti pa vas hočemo 
na nevaren pojav, ki se zelo rad ponavlja pri organiziranju dopisov 
in sicer, da organizacija ne smatra to delo za dovolj važno in mu ne 
posveča tiste pozornosti, ki jo brez dvoma zasluži. Mi moč in kva
liteto organizacije ne merimo po številu sestankov, ampak po šte
vilu izvršenih nalog, katere se pred organizacijo postavljajo. Ena 
izmed takih nalog in to zelo važna, je organizacija dopisovanja in 
mi bomo med drugim tudi z ozirom na izvrševanje te naloge ocenje
vali sposobnost organizacije in vodilnih tovarišev. Za sedaj napra
vite sledeče: 

1) V vsakem OK, RK in aktivu'kakor tudi biroju v vojski odre
dite enega tovariša, ki bo odgovoren za zbiranje in odpošiljanje 
dopisov. To ne pomeni, da naj on piše, ampak mora dopisovanje 
organizirati. . 

2) Dopise je treba pošiljati neprestano in ne čakati, da se jih 
nabere več in jih šele tedaj poslati, kar bi praktično pomenilo vsake 
dva ali tri mesece enkrat. 

3) Zberite vse liste, posebno mladinske, ki so doslej izšli tako 
v vojski, kakor na terenu in nam jih pošljite po en izvod. Ce imate 
samo.en izvod, ga pretipkajte. V bodoče pa pri vsaki številki raču
najte tudi na nas. 

4) Dopise pošljite do nadaljnjega na CK KPŠ z označbo »Za 
Mladino«. 

Potrdite prejem okrožnice in' sporočite, kaj ste ukrenili. V bo
doče nas obveščajte, koliko dopisov ste poslali. 

15. februarja 1943 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 
* '" . Sekretar: 

Stane Kavčič 
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PISMO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA POKRAJINSKEGA 
KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO DNE 15. FEBRUARJA 1943 
OKROŽNEMU KOMITEJU SKOJ ZA LJUBLJANO O LISTU 

MLADINA IN DRUGEM DELU IN NALOGAH1 

OK — Ljubljana* 

Okrožnemu komiteju ZKM — Ljubljana 
Ljubljana 

Dragi tovariši! 

Čeprav Vam je tovariš sekretar PK ZKMJ za Slovenijo pred 
nekaj tedni pisal,3 mislim, da je potrebno še nekoliko besed v zvezi 
z vašim sedanjim delom in nalogami. 

Čitali smo Vaši prvi dve številki »Mladine«. Glavna pripomba 
je ta, da je Vaš list splošen agitacijsko-propagandističen, z vsebino, 
ki je politično pravilna, toda je popolnoma nekonkreten. V njem je 
zelo malo stvari, iz katerih bi se videlo, kako danes živi, dela in se 
bon slovenska mladina, in ravno tako, kljub temu da je glasilo 
organizacije, zelo malo govori o njej. Vi pišete več o borbi fran
coske mladine, kakor pa o herojski borbi mladine v Jugoslaviji 
in Sloveniji. Skratka, karakter lista je preveč splošen, da bi bil 
popolnoma zadovoljiv. 

Jasno je, da ne smete te pripombe napačno razumeti. Razum
ljivo je, zakaj je list takšen. Vi ste s svojimi zvezami, brez dopisni
štva in brez pomoči, napravili vse najboljše, kar ste mogli. Toda 
tako ne sme ostati zato, ker list tak kakršen je, ne bi mogel doseči 
tisti cilj, katerega ste mu namenili. Mi bomo sedaj prevzeli vse 
korake, da se to stanje popravi in da bo list stvarno postal ogledalo 
današnjih nalog in teženj slovenske mladine. 

»Mladina« mora postati mladinski list za celo Slovenijo toda 
ne samo po naslovu, ampak tudi po vsebini. Najbolje bi bi lo 'da bi 
izhajal na osvobojenem ozemlju, toda ker .je to zaradi tehničnih 
zaprek nemogoče, je najboljše, da dokler ne bodo te zapreke od
stranjene, izhaja pri vas. Glavni članki se bodo pisali tu na osvo
bojenem. Mi smo poslali okrožnico4 vsem organizacijam, v kateri jih 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani 
2 Pripisal s črnilom Stane Kavčič 
3 Glej dok. št. 88. 
4 Glej dok. št. 151. 
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pozivamo, da sodelujejo z dopisi pri naši »Mladini«. Tako boste v 
kratkem času dobili dovolj materiala, da boste list napravili bolj 
pester in bližji mladini, kot je bil do sedaj. Vi glejte, da ta mate
rial čim bolje izkoristite, ker sami veste, da je boljše napisati v 
listu npr. to, da je mladina nekega rajona zbrala toliko in, toliko 
za našo vojsko, kakor pa napisati 10 pozivov za zbiranje. Stremite 
za tem, da bodo v listu dva ali trije splošni članki, a ostalo, da bo 
o življenju in borbi mladine. Iz same Ljubljane imate na tisoče 
in tisoče primerov, za katere mladina ne ve, ali kateri bi dali mla
dini novega poguma, elana in energije za nadaljnjo borbo. Ne smete 
pozabiti, da je »Mladina« glasilo ZSM in zato je treba več pisati 
o njeni organizaciji delu in uspehih. 

Mi bomo sedaj pričeli s pripravami za prvi antifašistični kon
gres vse slovenske mladine. »Mladina« mora pomagati pri organi
zaciji kongresa in ga popularizirati. Zato je potrebno, da takoj zač
nete z delom. Ves material, ki bo v zvezi s kongresom, Vam bomo 
redno pošiljali. Sedaj Vam bomo poslali nekaj materiala z mladin
skega kongresa v Bihaču,5 katerega lahko izkoristite že za sledečo 
številko. 

Interesira me. zakaj ste v drugi številki označili »Mladino« 
kot glasilo »antifašistične mladine«, toda niste z ozirom na to spre
membo napisali nobenega pojasnila? Prosim Vas, da nam to pojas
nite. 

Cital sem neko pismo,6 katero je pisal tov. Matija7 Leonu8 in 
tudi pismo, katero je pisal tov. Džuro9 Vam. Predvsem se čudim, 
zakaj tov. sekretarju vse do danes še niste odgovorili, čeprav Vam 
je pisal že 22. januarja. Bodite v bodoče s svojimi odgovori hitrejši 
in bolj točni. O delu ZKM v Ljubljanskem okrožju je zelo malo 
znano, zato napišite takoj poročilo in obširno, toda tako, da ne bo 
prišla organizacija v nevarnost, če bi slučajno poročilo prišlo v roke 
sovražniku. Cim dobimo Vaše poročilo, vam bomo takoj odgovorili 
in bolj obširno obravnavali organizacijska vprašanja, o katerih se
daj ne moremo pisati, zato ker nam ni znan položaj pri vas. Posebno 
obširno poročajte o ZKM (kje so aktivi, število, kakšne naloge se 
dajejo aktivom, kje so RK, na kasen način dvigate teoretsko-ideolo-
ško raven članov) in o ZSM, (kako ste jo organizacijsko postavili, 
kakšno vsebino dela ima itd.). 

V zvezi s pismom tov. Džura, bi pripomnil, da njegova direk
tiva za demokratičen način izbire vodstva ZSM za vas vsekakor 

5 Prvi kongres USAOJ je bil od 27. do 29. decembra 1942 v Bihaću. 
Prisotnih je bilo 365 delegatov. Slovenska delegacija se kongresa ni ude
ležila, ker je bila prepozno obveščena. 

6 Pismo verjetno'ni ohranjeno. 
7 Mitja Vošnjak. 
8 Jože Kladivar. 
9 Stane Kavčič. 
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ne bo prikladna z ozirom na vaše ilegalne prilike. Dalje, ne smete 
napačno razumeti ono mesto, kjer je govoril o liniji ZSM'na ta 
način, da je ZSM organizacija, kjer se' vrše samo politične kon
ference in predavanja. Celi organizaciji ZSM je treba dati konkretne 
naloge in sicer take naloge, da z njihovim izvajanjem mladina po
maga v narodnoosvobodilni borbi. Mobilizacija, zbiranje za parti
zane in OF, sabotaža itd. ,po eni strani, po drugi pa konference 
in politična propaganda, to sta dve smeri udejstvovania članov 
ZSM. . .. 

Odgovorite takoj, kljub temu čeprav ne boste imeli vseh in 
popolnoma točnih podatkov o organizaciji. 

15. februarja 1943 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Organizacijski sekretar 
Centralnega komiteja Skoja:10 

St. 153 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GRO
SUPLJE IVANA ERJAVCA DNE 15. FEBRUARJA 1943 ORGANI
ZACIJSKEMU SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS 

BORISU KRAIGHERJU O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

15. II. 43 
Tovariš Janez!2 

V soboto, 13. H. je padel tovariš Jope,3 član našega okrožnega 
odbora OF in sicer referent za mladino. Bil je partijec in kakor sem 
Ti že ob najinem zadnjem ustnem razgovoru poročal,, poudarjam 
zdaj ponovno, da je bil zares delaven aktivist, zares prepričan o 
nujni potrebi dela in borbe, osebno pa je bil skromen in disciplini
ran. In pa tovariški je bil do vsakega. Torej resnično izgrajen par
tijec in idealen aktivist. Da ni bil oportunist ali pa kakšen cagovfec, 

10 Podpisa ni. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani 
2 Boris Kraigher. 
3 Stoj an Šuligoj, študent iz Grosupljega. 
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priča tudi njegov konec: na poti na teren je padel v belogardistično-
italijansko zasedo. Zadet v nogo je padel in ko je videl, da je 
obkoljen, si je brez pomišljanja sam pognal kroglo v glavo. 

Pravo nasprotje Jopetu so, bili razni partizani, ki so v zadnjem 
času padli v roke belogardistom ali Italijanojn v naših krajih. Prej 
ne vem kako strumni junaki oziroma bahači, sa v ujetništvu pred
stavljali prav klavrne figure. Izdajali so več, kot so pa vedeli. Pred
vsem se je v tem odlikoval tov. Jelen,4 intendant UBTT. Zaradi 
njega in še zaradi nekega Duša5 smo izgubili mladinske in ženske 
odbore v Šmarju in v večini okoliških vasi. 

Zanima Te, kako je z organiziranjem legalnih terenskih od
borov pri nas. Bolj počasi gre. V severnem rajonu obiščejo beli vsak 
dan vsako vas. Delajo zasede po vaseh in po hostah vse noči. V 
vzhodnem rajonu je njihova kontrola še hujša. Prehod preko želez
nice je malo manj kot nemogoč. Naši zaupniki v beli gardi nas 
zadnje čase stalno opozarjajo, naj ne poskušamo preko železnice. 
Na vsakih 100 m baraka, vmes še bunkerji in straže, pa zasede v 
bližnjih hišah ali hostah. Hudič je! 

Imamo dva nova partijca in štiri kandidate. Lahko pa si misliš, 
da je težko s kakšnim širšim in naglim razmahom, ko pa so ljudje, 
če že huje ne, pa vsaj veliki oportunisti. Ce pride zares, pa pozabi 
na vse in počaka doma, se da odpeljati v internacijo ali pa tudi 
»prisilno« mobilizirati v belo gardo. In komaj je mogoče kakšno 
delo z ljudmi, ko so takoi strahovani. 

S. f. — S. n! 
Cene6 

4 Ivan Vadnal. 
5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
6 Ivan Erjavec. 
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POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS 
AVGUSTA SPACAPANA DNE 15. FEBRUARJA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V ZA

HODNEM DELU OKROŽJA1 

Dragi tovariš! 

Javljam tovarišu komandantu Soškega odreda, da sem prejel 
okrožnico,13 katero ste mi1 poslali. Dobil sem tudi literaturo in pa 
opomin, za katerega sva zagrešila jaz in Maks.2 Povem Ti, da hitro, 
ko sva odpotovala na Kras, sva nekaj časa hodila skupaj, poslala 
sva tudi nekaj pisem skupno z Maksom. Ko sva se pa 31. decembra 
sešla s tovarišem Blažem,3 nama je dal sledeča navodila: da njemu 
morava stalno vse najino delovanje natančno sporočati, on pa da bo 
sporočal na štab. Torej 31. decembra naju je tudi Blaž razpršil, 
enega na en konec in enega na drug konec. Jaz imam od srednjega 
Krasa do Furlanije, Maks pa od srednjega proti Trstu. V začetku 
moram priznati, da je bilo delo precej težavno, sedaj pa se je nekaj 
popravilo. Prvič, ker se je ljudstvo nekako bolj povezalo s partizani 
m partizani so pa tudi nekako bolj povezani z ljudmi. Glede odbo
rov; en čas so stali popolnoma nerazbiti, sedaj pa je kako drugače, ker 
odbori se stalno trgajo, ali ker gredo odborniki služit italijansko 
vojsko, ali v zapor, ali pa v partizane. Ako bi mi drugi preje dobili 
ta poziv za v partizane, bi se kako drugače steklo, gotovo bi imeli 
Več ljudi, ker to je res, da so ljudje zahtevali kaj, takega in to pov
sod Krivo je to, da nas časi prehitevajo in mi jim na žalost moramo 
slediti, namesto da bi korakali pred njimi. 

Kar se tiče novic iz vasi, ti tukajle bolj na kratko popišem. Ron-
ki — obstoja en starinski odbor, ena ženska in štirje moški, simpa-
tizerjev je malo, ker je tudi slovenskih družin malo in to kakih 
osem družin. Vrhi, tam sem bil enkrat gori, ampak sem naletel na 
take ljudi, da sem moral iti hitro preč brez uspeha. Naročil sem pa 
od drugje, da kaj gor najdejo. Dobil sem sporočila, da se bode dalo 
kaj napraviti. Vrhi so tudi velike važnosti, ker imamo spodaj Zdrav-
ščmo in pa progo, katera je velike važnosti. Doberdob, nič. Opatje 
selo, še tisti, ki je bil, je prišel k partizanom. Lukvica, en odbor 
petih ljudi, dve ženski. Cela vas je v precej dobrem odnosu do nas. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
a Verjetno miisli okrožnico pokrajinskega komiteja KPS za Primor

sko z dne 16. januarja 1943, glej dok. št. 61. 
2 Avgust Dugulin. 
3 Darko Marušič. 
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Nova vas, odbor šestih mož, ostali vsi z nami, razen štirih ali petih 
hiš. Selo, mladinski in starinski odbor, med njimi tudi dve punci. 
Log, mladinski in starinski, tri punce. Kostanjevica, mladinski in 
starinski. Vas v precej dobrem odnosu, vaška zaščita. Temenica, en 
odbor mladi in stari skupaj, ena punca, tudi vaška zaščita. Vojšči-
ca, odbor šestih, ena punca..Lipa, odbor starih, štirje moški in od
bor mladih, 3 punce 3 moški. Škrbina, odbor treh moških, vaška 
zaščita. Pedrovo, odbor štirih moških, v kratkem tudi postavim vaš
ko zaščito. Sveto, odbor treh moških, ene punce. Imel sem te dni za 
prodreti proti Brestovici in tja do Nabrežine pa so ravno včeraj 
aretirali enega tovariša, ki bi mi dal stike tam proti morju, se zme
raj kaj takega zgodi. Kar se tiče pa vojaških reči, sem zmeraj ob
veščal četo in pa bataljon. Kadar sem bil v Ronkih, sem šel tudi 
čez Sočo do Ogleja, dobil sem stike z nekaj Italijani, ki precej dobro 
gledajo za našo stvar. Kako ukreniti s temi ljudmi, ne vem še sedaj 
nič, ker iz Trsta nisem dobil nobenih poročil. 7. februarja smo imeli 
sestanek rajonski in okrožni odbor. Bil je tudi tovariš komisar 
Peter,4 jaz in Maks in še štirje drugi, tovariš Blaž pa je manjkal. 
Tako bomo morali še enkrat ponoviti. Včeraj sem dobil vest od 
Blaža, da se je javil ravno včeraj, ker sem mislil, da ga ne bode 
več. 

Sporočiti Ti moram, da sem izvedel, ko sem! se nahajal onkraj 
Soče novico od enega karabinerja, s katerim sem se tudi sestal. 
Povedal mi je to, da 6. julija 1942 je bila mala četa ali pa kaka 
večja patrulja odkrita v bližini Pobeže di Castel Nuovo. Videl jih 
je na nekem hribu neki kaporal major domačin, njegovega imena 
ne vem, ampak najde se ga lahko tako, ker ravno v istem času je 
prišel od vojakov na bolniški dopust; torej ko jih je videl, je šel 
javit karabinjerjem. Tam so ga oblekli v njihovo uniformo ter jih 
je peljal pokazat. Na štabu vam je prav gotovo znano od tiste hajke. 
Pustili so naši en cel pršut in precej življenja.5 Drugih dokazil ni
mam. 

Radi tovariša Maksa in njegovih sporočil bode že on sporočal. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Strnad6 

Na položaju, 15/2. 43 
4 Jože Čerin. 
5 Živeža. 
6 Avgust Špacapan. 
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PREDLOG OKROŽNEGA ODBORA ZVEZE SLOVENSKE MLADI
NE LJUBLJANA DNE 15. FEBRUARJA 1943 ZA PRAVILNIK 

ZVEZE SLOVENSKE MLADINE1 

PREDLOG ZA PRAVILNIK ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

Zveza slovenske mladine je organizacija, ki združuje vso slo
vensko mladino v skupni in enotni borbi proti fašizmu, beli gardi 
in državljanski vojni. Clan Zveze je vsak mladinec in mladinka 
od 14 do 26 leta, ki hoče podpirati našo narodnoosvobodilno borbo, 
ali sodelovati v njej, ki je proti državljanski vojni in ki se strinja 
z zahtevo, da se mladini po osvoboditvi da pravica odločati o svojih 
vprašanjih. 

Mladina se bori danes za osvoboditev v partizanskih odredih 
na naših frontah, ali pa v zaledju. Na frontah bije z vso silo sovraž
nika, v zaledju pa razkraja z vojaškimi akcijami sovražnikovo not
ranjost (promet, živo silo itd.) v okviru Narodne zaščite, ali pa 
organizira preskrbo naše vojske, pomoč žrtvam in širjenje propa
gande. Delo v zaledju vodi Zveza slovenske mladine z organizacij
sko mrežo okrožnih, rajonskih, terenskih in medšolskih, šolskih, 
univerzitetnih, vajeniških, obratnih, vaških, športnih aktivov. Da se 
poveže delo vseh teh odborov in aktivov, se naj izvoli na vsesloven
skem antifašističnem mladinskem kongresu Glavni odbor Zveze 
slovenske mladine. Po tej organizacijski mreži se naj izpelje politič
na, vojaška, intendantska, obveščevalna in tehnična linija. Vsi od
bori se postavljajo po načelu aktivnosti in sposobnosti in če je le 
mogoče, z volitvami. Pri političnem delu moramo vzgajati tovariše 
v borbene člane ZSM, seznanjati jih s političnimi in vojaškimi do
godki doma in po svetu, utrjevati linijo ZSM. Politično delo vršimo 
na sestankih, političnih konferencah in mitingih, v času najhujšega 
terorja tudi z osebnimi kontakti. Skrbeti moramo, da dosežemo 
širino tako, da bo vsa slovenska mladina zajeta. To bomo po šolah, 
obratih, vaseh dosegli z vsakdanjimi šolskimi, strokovnimi in po
dobnimi akcijami. Vsi aktivisti pa morajo zbrati okrog sebe več 
simpatizerjev ali neorientiranih mladincev ter jih seznanjati z 
našim delom. Ne smemo opuščati kulturnega dela. Za vojaške akcije 
moramo sestavljati mladinske edinice NZ in borbene grupe. Z njimi 
vršimo povsem vojaške akcije (sodelovanje s partizani) in pol-
vojaške, kot razoroževanje, rekviriranje, kurirstvo, saniteta, pre
iskave, napisne akcije, trošenje listov itd. Naši obveščevalci mo-

1 Kopija je v Arhivu za radnički pokret v Beogradu, mikrofilmski 
posnetek pa v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

434 



rajo zasledovati početje okupatorjev in belogardistov in iskati nji
hove vojaške tajnosti. Intendanti zbirajo opremo, živila in denar 
za partizane, za žrtve terorja po taboriščih in zaporih in! za prega-
njance. S širjenjem tehnike pa bomo lahko dopolnjevali propagando 
in vzgojo, našim aktivistom pa bomo z organizacijskimi nasveti da
jali oporo pri njihovem delu. Predvsem moramo širiti »Mladino«, 
naše glasilo. Ob priložnostih izdajamo še posebno literaturo, kot 
letake, brošure, revolucionarne pesmi itd. Posebno pa skrbimo za 
naše najmlajše tovariše pod 14. letom, ki jih povezujemo v organi
zacijo pionirjev. Uporabljamo jih lahko za vse pomožne akcije, kot 
so kurirstvo, lažje akcije (listki), obveščevalna, zbiranje materiala 
itd. Z zdravim tekmovanjem pri vojaškem, političnem, intendant-
skem, kulturnem delovanju bomo mladino navdušili in prav tako 
kot sovjetski stahanovci res posvetili vse svoje sile naši borbi. 

Mladino pa moramo že danes pripravljati za našo samoodločbo, 
zato prirejamo ankete in diskusije o mladinskih vprašanjih. Ljub
ljanska mladina si je kot smernice za bodočnost postavila te zahteve: 
Vsestransko enakopravnost tovarišev in tovarišic, polnoletnost z 18 
leti, enakopravnost delavske, kmečke in šolske mladine, reforma 
študija in vzgoje, uvedba strokovne izobrazbe, svobodna izbira po
klica vsakemu po njegovih sposobnostih, svobodno športno in kul
turno delovanje vsej mladini, urejen delovni čas, preprečenje izko
riščanja mladine, dopusti vajencem in delavcem, brezplačno zdrav
ljenje, taborjenje, ekskurzije itd. 

Pri delu se borimo povsod proti okostenelemu birokratizmu. 

Ljubljana, dne 15. februarja 1943 

Okrožni odbor 
Zveze slovenske mladine 
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St. 156 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA REVIRJE 
LOJZETA RIBICA SREDI FEBRUARJA 1943 O POLOŽAJU NA 

TERENU HRASTNIK IN OKOLICA1 

Poročilo [za] teren Hrastnik in okolico! 

Poročilo Part i je. Na vsem terenu smo tri je terenski delavci, 
vštet je tudi član tehnike, ki se t r e n u t n o n e rabi pr i tehniki, zato 
sem ga uporabi l za terensko delo — vsi člani parti je. Zraven je 
tudi tovarišica, ki je določena k tehniki in je tudi članica SKOJ. 2 

Poročilo Part i je in O F n a terenu. Na tem te renu t r e n u t n o nimamo 
vidne part i jske organizacije, take, da bi obstajale part i jske celice. 
Imamo pa enega člana parti je in kandidata za v parti jo. Poročilo 
O F : Po zadnji provali, ki je bila n a tem te renu in sicer 5. novembra 
nismo bili v stanju, da postavimo takoj nove odbore OF, ampak smo 
večji del naše organizacije vodili le s poedinci, tako da smo našo 
organizacijo razpletli tako rekoč po celem terenu. Sedaj so izgledi, 
da se bo dalo iz teh poedincev postaviti tudi nove odbore OF. Tako 
se mi je posrečilo, da sem postavil v Hras tniku odbor Delavske 
enotnosti, sicer ta odbor še ni tako aktiven, kakor bi mora l biti, ima 
pa lepe zveze z rudarj i , zato se bo vse to, k a r še danes manjka, dalo 
nadoknadit i . Stanje okrožne tehnike: 3 naša tehnika t r e n u t n o n e dela 
tako kot bi morala — i m a m o samo pisalni stroj (nimamo razmnože
valnega aparata), zato ponatiskujemo l i te ra turo samo s strojem. 
I m a m o sicer možnost, da si tudi ta apara t nabavimo. Zato bomo v 
najkrajšem času to storili za nabavo stroja, da bomo imeli tudi 
svojo okrožno tehniko, M bo znatno pomagala pr i našem delu. 

Moralno stanje med delavci in kmeti se je povzdignilo za 50 0/o. 
V zadnjem času se l judje n e bojijo toliko Nemcev — bojijo se do
mačih izdajalcev, s kater imi pa že obračunavamo. 

w. K 1ZV^}kJe V a r h i v ! U C K Z K S v LJubljani. Lojze Ribič je bil od 
oktobra 1941 de.aprila 1942 odgovoren za mladino v revirskem okrožju. 
Od aprila 1942 do 22. februarja 1943 pa je bil poUtični delavec na terenu 
Hrastnik m okolica. Dne 22. februarja 1943 je postal sekretar okrožnega 
komiteja KPS za Revirje (Arhiv CK ZKS, življenjepisi). Poročilo je pi
sano za teren Hrastnik in okolico, zato lahko sklepamo, da je bilo napi
sano pred 22. februarjem 1943. 

2 Janja Poprask-Ribič, padla aprila 1945 v Rečici pri Laškem 
XT O ^ o ^ a tehnika Je bila novembra 1941 na 2rebljevem hribu nad 
I Q S S ^ K Jf 'fn?1 1 3- M a T t i n a Zagožna, ki je tehniko vodil, so leta 
1942 v Mariboru ustrelili. 
i ^ . o n ^ n o . : s o tehniko vzpostavili v prvi polovici leta 1943 na Kalu nad 
kmetijo Manje Pavlic, po domače Veligovškove. Vodil jo je Stane De-
f ^ ^ o f H D ° l a . P r i Hrastniku. Tehnika je delovala do osvoboditve 
(podatki Staneta Brečka iz Hrastnika). 
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Bela garda se trenutno pri nas še ni pojavila. Število partizanov, 
ki smo jih mobilizirali po Novem letu — 6 (šest) partizanov, Nemci 
pa 15 fantov. 

Zvez z okupatorji nimam. 

Nemške posadke Hrastnik: največ 150 vojakov, 15 žandarjev, 
30 policije, 30 werkschutzov.3a 

Danes šteje največ: 10 žandarjev, 10 policije, 30 werkschutzov. 
Dol pri Hrastniku največ: 50 policije, 150 vojakov. 
Danes: 30 policije. 
Rimske Toplice največ: 30 policije. 
Danes nič. 
Laško največ: 40 policije, 100 vojakov. 
Danes: 30 vojakov, 20 policije. 
Huda Jama največ: 25 werkschutzov. 
Danes: 25 werkschutzov, 2 žandar j a. 
Sveta Katarina nad Trbovljami največ: 50 policije. 
Danes: 27 policije. 

Število proval. ki so bile na tem terenu: prva je bila v Hrast
niku, začela se je1 pri mladini. Povzročila jo je Cmok Silva, bila je 
članica odbora Zveze slovenske mladine in obenem skojevka. Ko so 
jo Nemci zaprli, je izdala okrog 5 skojevk] ter 4 skojevce, z mladinci 
in mladinkami okrog 20 ljudi. Izmed teh mladincev se je našel zopet 
provokator Ramšak, ki pa je vedel za nekoliko ljudi od OF — tako 
da je padlo v tej provali okrog 40 ljudi. 

Druga provala je bila v okolici Hrastnika — pri Rečici. Zaprli 
so Dolinšek Matija, ki je bil član odbora OF. On je izdal vse, kar 
je vedel, padlo je zaradi njega 18 ljudi. 

Vidni izdajalci na terenu: 
Cmok Silva, Ramšak — Hrastnik. 
Dolinšek Matija — Rečica. 

Padli partijci, skojevci, skojevke: 

Paulič Gvido, star 26 let, poklic mehanik — sprejet v Partijo 
1938. 1. Bil je član okrožnega odbora Kom. Partije,4 padel na podlagi 
izdajstva aprila 1942. L, podrobnosti kako je padel še niso dognane. 
Stanujoč v Hrastniku. 

3 a Obratna zaščita. 
4 Misli na OK KPS za Revirje. 
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Draksler Ernest, s tar 30 let, r u d a r z rudarsko ter kmetijsko 
šolo, stanujoč zadnji čas v Celju. Clan Part i je od decembra 1941. 
Padel 5. avgusta 1942 na podlagi izdajstva štabnega kurir ja Miloša 
— pravo ime J e l e n Ivan. 

Zagožen Tine, s tar 23 let, poklic rudar, sprejet v Part i jo 1938. 1. 
Bil je okrožni tehnik. Padel na podlagi izdajstva ljudi na terenu. 
Pade l je, oziroma) ustrelil i [so ga] marca 1942. Stanujoč Hrastnik. 

Pečnik Janez, s tar 27 let, poklic r u d a r oz. kovač, sprejet v P a r 
tijo 1936. Ujeli) novembra 1941 v Sevnici. Terenski delavec. Ustre
ljen v Celju decembra 1941. 

Mravljak Božo,5 s tar 26 let, poklic študent, sprejet v Parti jo? 
Bil je prostovoljec v španski državljanski vojni — čin ? Ujeli n a 
podlagi izdajstva v Celju — 9. februarja 1942. 

Ustrel jen v Mariboru 17. apri la 1942. 

Skojevke, skojevci na terenu. Padli kot žrtve izda[je] 

Babic M a r t a sprejeta v S K O J decembra 1941. 
Babic Alojzija sprejeta v SKOJ decembra 1941. 
Slokan Anica skojevka že v Jugoslaviji. 
Matek Anica sprejeta v S K O J decembra 1941. 
Govšek — sprejeta v S K O J decembra 1941. 

Senica Gvido, sprejet v S K O J maja 1942. 
Brecelj Franc, sprejet v SKOJ maja 1942. 
Zupan Rudi, sprejet v S K O J maja 1942. 
B r u n Ivan, skojevec že v Jugoslaviji. 

Padl i julija 1942, kot žrtve izdajalke Cmok Silve. Bili so zvesti 
svojemu delu, ter vredni člani SKOJ. Slava j im! 

Ribič Lojze-Tone 
Poženel Dušan-Giuro 

Terenski delavci: 
Jakopič Maks-Jur 

5 Mravljak Božo je bil organizator narodnoosvobodilnega gibanja v 
Šoštanju. Teren Šoštanja je bil organizacijsko povezan v celjskem okrožju 
Clan KP je bil od leta 1936. V španski državljanski vojni je dosegel čin 
poročnika (Arhiv CK ZKS, življenjepisi). 
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St. 157 

POROČILO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNE
GA KOMITEJA SKOJ RATA DUGONJICA DNE 16. FEBRUARJA 
1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPJ IN CENTRALNEMU KO
MITEJU SKOJ O STANJU ORGANIZACIJE MLADINE V SLO

VENIJI1 

Dragi drugovi!2 

Do sada smo se Lola3 i ja dva puta javili kratkim pismima,* 
da bi vas obavjestili, kako i kuda se krećemo. Sada, pošto sam 
stigao do drugova iz CK KPS i vidio u potpunosti kako stoji situ
acija sa omladinskim radom u Sloveniji, mogu da vam napišem 
opširniji iz vesta j . 

Kada smo polazili-u Sloveniju imali smo sasvim krivu sliku 
o tome za koje se vrjeme može preći put do CK. Mi smo se nadali, 
da ćemo taj put prevaliti za 7—10 dana ali se desilo sasvim drug-
čije. Moj put do ovoga mjesta trajao je skoro mjesec dana. To je 
bilo s jedne strane radi toga, što smo na putu svršavali posao, a sa 
druge strane, jer veze u Sloveniji su takve da se i pored najbolje 
volje ne može kretati onom brzinom sa kojom bi čovjek htjeo. Na 
primjer ja sam, četiri sata daleko od Glavnog Poveljstva, morao da 
čekam šest dana, dok se stvorila mogućnost da predjem jednu ri
jeku. Radi svega toga u Sloveniji ću morati ostati duže nego što je 
to rećeno. Ako bi se ravnao po onome kako je zaključeno kada 
smo polazili, ništa ne bi mogao uraditi što mi je stavljeno u zadatak. 
Nazad mislim da krenem odmah posije 12. marta kada će se održati 
Skojevsko savjetovanje.5 

Odmah po dolasku u Sloveniju, u Beloj krajini, vidjeli smo da 
omladinski rad ne ide kako treba.6 Na sastanku OK KPJ 7 za Belu 

1 Izvirnik, napisan s čmilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Po
ročilo je od vlage močno poškodovano. 

2 Poročilo v rokopisu je Rato Dugonjić poslal Edvardu Kardelju s 
prošnjo, da prepisano pošlje centralnima komitejema KPJ in SKOJ. (Glej 
spremni dopis z dne 17. februarja 1943 v arhivu CK ZKS.) Tipkanih kopij 
poročila uredništvu ni uspelo najti. 

3 Ivo Ribar. 
4 Ohranjeno je pismo Iva Ribarja-Lole z dne 12. februarja 1943. Glej 

Zbornik NOV, del II, dok. št. 36, stran 65. 
5 Skojevsko posvetovanje naj bi bilo v Polhograjskih Dolomitih ta

koj po partijskem posvetovanju. Obe posvetovanji je preprečila sovražna 
ofenziva. 

6 Podatek ni točen. Poročilo je napisano na podlagi izkušenj v dru
gih republikah, kjer je bil SKOJ organiziran samo v vojski, v Sloveniji 
pa predvsem na terenu. Kakšno je bilo stanje mladinske organizacije in 
SKOJ, glej poročilo sekretarja PK SKOJ za Slovenijo Viktorja Stoparja 
z dne 21. oktobra 1942. Glej Jesen 1942, dok. št. 19, stran 79. 

7 Napaka, biti mora OK KPS. 
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krajinu drug8 koji odgovara za omladinski rad nije znao ni rjeći da 
kaže o stanju kakvo je tamo. Ja sam poslije toga održao sastanak 
sa Okružnim rukovodstvom Skoja (to je bio njegov prvi zajednički 
sastanak) i vidio da taj okružni nema veze ni sa Pokrajinskim ko
mitetom a da je pomoć OK KPJ vrlo slaba, ili bolje reći nikakva. 
Skoj u tom' okrugu postoji svega u tri sela a ZSM! u nekoliko sela 
više. Organizacija u vojsci (odredu) nije postojala. Detaljno smo 
razgovarali sa drugovima i dali smo iirf upute kako da organizuju 
omladinski rad. 

U novomeškom okružju kuda . . .9 sastanak. Tu je stanje mnogo 
bolje i tu nije zadovoljivo . . .10 ali i tu je rad tek u početku. Sko-
jevski aktivi nemaju nikakvih konkretnih zadataka i njihov se rad 
svodi samo na održavanje sastanaka gdje dodje neko iz Okružnog 
komiteta i priča im o raznim - stvarima. Okružni komitet koji se 
sastoji od tri člana ovde pokazuje najviše inicijative. Izdaje i svoj 
list »Mladi tovariš«. Taj list se sastoji od nekoliko opštih članaka, 
ali je kao početak za svaku pohvalu. Ni ovaj okružni komitet nije 
imaoi veze sa PK Skoja. Na tom terenu su se nalazile tri brigade. 
U njima sam održao sastanke sa sekretarima aktiva. Omladinski rad, 
i ako je vrlo mlad, na znatno je većoj visini nego na terenu. U svim 
četama postoje aktivi, stvorena su bataljonska rukovodstva a u 
jednoj brigadi čak i brigadno rukovodstvo. Glavna zamjerka bi bila 
samo ta, što je rad Skoja! pretežna vaspitni, ia ne posvećuje se do
voljna pažnja drugim zadacima koji se postavljaju pred njega u bri
gadi. Mislim, da če taj nedostatak brao se ukloniti. Ovde sam sreo 
pokušaj da se organizuje »Zveza Slovenske Mladine« po četama 
ali smo odmah s tim prekinuli, jer je potpuna nepotrebno. Brojno 
stanje skojevca u brigadama je 361. 

Upravo kada smo se spremali za dalji put došao je bivši sekre
tar PK Skoja za Sloveniju drug Silvo Moščan.11 Od njega sam doz
nao da PK Skoja uopšte ni ne postoji i da je on došao sa zadatkom 
od CK KPS da organizuje PK i da uspostavi njegovo sjedište nek-
dje u novomeškom okružju. Mi smo smatrali to kao nezgodno zato 
što taj novo postavljeni PK, daleko od Partije i rukovodstva bez 
veza i bez stalne političke pomoći ne bi mogao dobro da funkcioniše. 
Zato smo to pitanje formiranja [PK preložili] za sastanak sa dru
govima iz CK-ja . . .1 2 pomoć održi savjetovanje za Dolenjsku i da 
organizuje poverjeništvo PK koje bi rukovodilo omladinskim ra
dom u tom kraju. , 

8 Niko Belopavlovič je bil odgovoren za delo z mladino v vojski, 
zato organizacije na terenu ni poznal. 

0 Uničeno besedilo, nečitljive pol vrstice. 
10 Uničeno besedilo, nečitljiva ena in pol vrstice. 
11 Viktor Stopar. 
12 Uničeno besedilo, nečitljive štiri in pol vrstice. 
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Ovdje sam se sastao sa drugovima iz CK. Oni pokazuju mnogo 
razumjevanja i brige da se omladinski rad organizuje što pri je i što 
bolje. Od njih sam saznao k a k o stoji organizacija u čitavoj Sloveniji, 
pošto to drug sekretar P K Skoja nije znao. Ofanziva i s ta lne borbe 
uništi le su čitav P K Skoj od kojeg j e ostao samo sekretar. Isto t a k o 
uništena je i večina, aktivista po svim krajevima. Pošto je poslije 
ofanzive t rebalo podići u-prvom redu Par t i j sku organizaciju, vojsku 
itd. to drugovi nisu mogli da posvete dovoljno pažnje ponovnom 
podizanju Skoja. Sekretar P K je radio mnoge druge poslove samo 
ne taj koji m u je bio' poverjen. Na taj način omladinski rad koji 
je pri je ofanzive bio u poletu, odjedared je zastao, prek inule su se 
sve veze i rad je skoro u čitavoj Sloveniji prestao. Drugovi iz CK 
su u zadnje vri jeme preduzeli mjere da se pred je na ponovan rad 
samo pošto su te mjere preduzete tek u zadnje vr i jeme još smo na 
početku. 

Sada j e stanje ovako: 
Sekre tar P K Skoja je smijenjen in n a njegovo mjesto dolazi 

jedan drug radnik 1 3 koji se pokazao vrlo dobar kao sekretar jednog 
OK K P S . P o r e d njega u komitet smo uzeli i j ednu drugaricu, 1 4 sek
r e t a r a OK Skoja Novo mesto, koja se pokazala vrlo inicijativna. 
Rukovodstvo ćemo popunit i još sa jednim članom poslije skojev-
skog savjetovanja. Ono će se smjestiti u blizini CK. 

P r v a mjera koja se preduzela je da se uhvate veze sa svim orga
nizacijama ili pojedincima koji su ostali na t e r e n u i da im se| daju 
konkretn i zadaci koji će oživjeti [SKOJ] . . . 1 5 j edan od najvažnijih 
zadataka, koji . . . 1 6 nego će to biti opšta antifašistička organizacija 
omladine-

U pojedinim pokra j inama je uradjeno slijedeće: 
Štajerska: Tamo je bila još davno prije poslana jedna druga

rica, 1 7 za koju drugovi iz CK kažu da j e veoma dobra, da organizuje 
omladinski rad. Medjutim su nju uzeli drugovi kao člana jednog 
Okružnog komiteta Part i je tako da se t a m o nije ništa radi lo sa om
ladinom. Drugarici je napisano jedno opširno pismo 1 8 i dat joj je 
zadatak da organizuje poverjeništvo P K Skoja za Štajersko. 

Gorenjska: Od maja mjeseca nije bilo nikakvog omladinskog 
rada. Usmeno smo razgovarali sa jednim drugom iz: Poverjeništva 
K P 1 9 i rekli smo m u da organizuje Poverjeništvo Skoja za Gorenj-

. sko. Istotako smo .dali i odredjene zadatke tom poverjeništvu. 

1 3 Stane Kavčič. 
1 4 Vilma Bebler. 
1 5 Uničeno besedilo, nečitljivih približno 10 črk. 
1 6 Uničeno besedilo, nečitljivi dve vrstici. 
1 7 Vera Slander, padla na Dobrovljah 15. junija 1943. 
1 8 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
1 9 Misli člana pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Vinka Haf

nerja. 
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Dolenjsko: K a k o sam već pisao, tu je ostala drugarica iz PK, 2 0 

koja če organizovati savjetovanje i posije toga stvoriti poverjeništvo. 
Notranjska: Tu ima omladinskog r a d a samo u Cerknici. Pisalo 

se tom jedinom okružnom komitetu a i nekim pojedincima, koji su 
ostali u drugim okruzima. 

OK Ljubljana: Ovde je po kazivanju drugova najbolje postav
ljen omladinski rad. I njima smo pisali da n a m pošalju izveštaj jer 
ništa konkre tno o tom r a d u n e znamo. 

Primorsko: I t a m o je poslan jedan drug, 2 1 ali je i on uzet na 
part iski rad. U zadnje vri jeme izgleda, to se ne zna sigurno, vraćen 
je ponovo n a omladinski rad. 

K u r s — U najkraće vri jeme (početkom marta) održaćemo jedan 
kurs, n a kome će biti oko 20 omladinskih rukovodioca iz čitave 
Slovenije. Taj kurs j e neophodno potreban, jerf glavna teškoća na 
koju se nailazi jeste ta da nema kadrova; za rad. Izgleda da [prij 
pri jašnjem r a d u v o d i . . . 2 2 nepravi lna politika omladinskih kadrova, 
je r . • . ^ Mnogo stari j ih drugova je . . .2* prazna. 

Skojevsko savetovanje — Odmah poslije parti jskog savetovanja 
održaće se i Skojevsko na koje su već pozvati drugovi, tako da ću 
doći u lični kontakt s njima. 

Omladinski kongres:2 5 Istotako već smo poduzeli p r ipreme za 
organizovanje kongresa slovenačke omladine. Gledaćemo da se baš 
kroz pr ipreme za kongres stvori i aktivizira Skoj i Zveza Slovenske 
Mladine. 

List — List »Mladina« koga izdaje OK Ljubljana pretvorićemo 
u list za čitavu Sloveniju, i već j e pisano 2 6 da se organizuje slanje 
dopisa. 

Pošto su veze pril ično teške i mnogi će odgovori stići tek kada 
drugovi dodju n a kurs, to sam ja odlučio da do tog vremena odem 
n a Pr imorsku pošto su t a m o velike mogućnosti za širenje pokreta. 

Ograničio sam se samo na pisanje izveštaj a o omladinskom r a d u 
j e r će u isto vri jeme i drug Bevc 2 7 a s igurno i drug1 Lola pisati o 
drugim stvarima. Cim svršim te stvari o kojima sam pisao odmah 
ću se vrat i t i nazad. 

S m r t fašizmu — Sloboda n a r o d u ! 
16. II. 1943 Drugarski pozdrav Rato 2 8 

2 0 Glej opombo 14. 
2 1 Darko Marušič. 
2 2 Uničeno besedilo, nečitljivih približno 10 črk. 
2 3 Uničeno besedilo, nečitljive pol vrstice. 
2 4 Uničeno besedilo, nečitljiva ena vrstica. 
2= Mladinski kongres je bil šele 12. oktobra 1943 v Kočevski Reki 
2 6 Glej dok. št. 151. 
2 7 Edvard Kardelj. 
2 8 Rato Dugonjič. 
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St. 158 

POROČILO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KJPS ZA PRI
MORSKO DARKA MARUSlCA DNE 16. FEBRUARJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA KRASU, V 

TRSTU iN SLOVENSKI ISTRI1 

Trst, 16. februarja 1943 
Dragi tovariš Primož!2 

V nedeljo 14. t. m. sem bil na Krasu, kjer sem se sestal s sekre
tarjem kraškega OK-ja, tov. Maksom.3 Tov- Strnada4 ni bilo, ker 
se nahaja na južnem področju okrožja. Situacija se je tudi na Krasu 
precej izboljšala in se stalno izboljšuje. 

Vendar pa kar se partije tiče, je stvar precej slaba, radi pre
cejšnjega sektaštva. Partijcev je 8, kandidatov pa 11. Celic še ni 
formiranih, ker so ti partijci precej raztreseni po okrožju, tudi 
partijskih forumov, razen dvočlanskega OK-ja, ni. O Partiji v kraški 
četi OK nima točnih informacij, ter ve samo to, da je polit, komisar 
kraške čete dejal, da kar jih je. še zdaleka ne spadajo v Partijo. 
Treba bo to zadevo razčistiti-

V pogledu okrepitve naše Partije sem imel s tov. Maksom dolg 
razgovor, v katerem sem mu prikazal nujnost pojačanja kadrov, 
ustvaritev celic in forumov, ter ga opozoril na njegove napake in 
sektaštvo. Zdi se mi, da je precej krivo sektaštva. pomanjkanje 
krepkih zvez z PK-jem, ker kakor sem opazil, tov. Maks v bistvu 
ni sektaš. 

Precej bolje je v pogledu OF. Sestavljen je Okrožni odbor OF 
ter 5 rajonskih odborov, ki imajo v pregledu kakih 25 večjih vasi. 
O pravilnem delovanju RO sem mu. dal točna navodila. Precej na 
široko so zejete tudi žene in ženska mladina. Vendar niso niti žene, 
niti ženska mladina povezane v odbore OF, oziroma v aktive ZKM. 

O rekrutaciji v partizane nima kraški OK točnih podatkov, ker 
nima rednih zvez s četo, a smatra, da bi bila rekrutacija neprimerno 
večja, če bi četa razpolagala s pozivnicami! Ljudstvo zahteva po
zivnice in jih je treba poslati na Kras! Nujno! Da nima kraški OK. 
redne zveze s partizani, je krivo to, daj nikdar ne ve, kje se četa 
nahaja. Radi tega sem naročil tov. Maksu, naj skupno s komandir-

532. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Avgust Dugulin. 
4 Avgust Špacapan. 
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j e m in polit, komisarjem postavijo karavlo, s katero bo OK imel 
redno zvezo. Tov. Maks p a tudi tov. S t r n a d že poprej, sta se močno 
pritoževala nad disciplino v krašk i četi. Nujno je, da se v tem po
gledu nekaj ukrene. Bela garda se na K r a s u ni mogla uveljaviti 
kl jub vsem poskusom. J e p a v vaseh Kobilja glava, Sv. Tilh in, če 
se ne motim, Štanjel, formirana od Itali janov neke vrste »vaška 
straža«, ki pazi, da se ponoči ne pojavljajo v vasi part izani. Oboro
žena je seveda z itali janskim orožjem. Naročil sem Maksu, naj se v 
sporazumu s četo takoj pr ične z razoroževanjem teh skupin, ter 
na široko razkr inkava ti to zalego, kot izdajalsko in belogardistično. 
Vse kaže, da se bo kraško okrožje zelo izboljšalo, čim bo OK odpra
vil nekatere svoje nedostatke in napake. 

Kot najnujnejše sem smatral, da se takoj odpravi napačna raz
delitev okrožja n a dve področji. Da se postavi nekak center iz kate
rega bo OK vodil vse delovanje. Da se osnuje part i j ska mreža, ter 
da se RO O F in RK-je pravi lno zaposli. Dalje j e za učinkovito delo
vanje potrebna k r e p k a zveza s PK-jem in redno dostavljanje l i tera
ture . Kakor smo se n a zadnji seji PK-ja dogovorili, bo imel krašk i 
OK zvezo z Gorico in ne več s Trstom, in sicer preko Dornberka, 
s ka ter im ima dobre veze. K e r pa Maks za e n k r a t še n e ve 'nas lova 
v Dornberku, pošljite z v lakom nekoga v Dutovlje 30, tamkaj naj 
vpraša po gospodarju, in n a j m u reče: »Prišel sem po 7 kg moke 
za Maksa! Sem U r b a n (Neža, če je ženska)«. Odgovor: »Moke ni, 
je fižol«. Istotam se bo zvedelo za javko V Dornberku. 

Vrnila sta se tov. P e t e r 5 in Vanja« s pokraj inske konference 
O F . 7 Odnesla sta z nje najboljše vtise in veliko volje za delo. 

Fašisti v Trs tu besnijo in mi najbolj občutimo vso težo njiho
vega besa. Zgubili smo 8 parti jcev in najboljše aktiviste OF. Tudi 
meni je kretanje zelo otežkočeno. 

Začnimo k a r pr i Davilovi 8 skupini. V torek 9. t. m. se je tov. 
Taras (Trobec)9 sestal na ulici s t remi tovariši iz »Direttiva«.1« Da
vila ni bilo med njimi.' K a r pr ide k njim nek kvestur in in zahteva 
legitimacije. Taras ga ustreli. Časopisi pravijo, da se je fašistom 
posrečilo ujeti enega izmed njih (Taras je ušel), k a r se mi zdi pov
sem verjetno, ker so takoj aret iral i najvidnješe tovariše iz Davilove 
skupine. Davila ne vem, kje je in m u tudi pisma 1 1 nisem izročil. 

5 Ilegalno ime Peter je imel v Trstu Andrej Vitri, vendar se po do
slej znanih podatkih ni udeležil primorskega pokrajinskega plenuma OF 
(Podatek Branka Babica.) 

6 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
7 Glej dok. št. 192. 
8 Vincenzo Marcon. 
0 Milan Trobec. 

j« Vodstvo italijanske partije v Trstu. (Podatek Branka Babica) 
1 1 Glej dok. st. 100. . 
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Drugi udarec je aretacija tov. Bepo-ta 1 2 (čl. MK KPS) in večje 
skupine ital. tovarišev, ki pa še niso bili povezani z Davilo. S t e m 
smo zgubili tudi najnovejše zveze s Prošekom in Kontovelom. 

V Skednju so zaprli kompletno celico K P in RO OF. Med njimi 
je tov. Češko 1 3 (čl. OK), Ne vem, koliko je ogrožena tehnika, k i se 
nahaja na tem področju. S a m sem isti dan, ko je bil tov. Češko are
t iran, nfe vedočf t r k a l n a njegova vrata, in za las ušel patrul j i , ki je 
krožila v bližini in vsakega legitimirala. Najtežji udarec pa pred
stavlja za nas aretacija tov. Javor ja (Bid.)1* in aretacija tov. P e t r a 
(delavec, ki j e bil n a pokr. konf. OF). Aretaci je še niso zaključene. 

Ni rečeno, da so te aretacije izvršene r a d i provokacij, ker je, 
kakor rečeno, masovni teror zelo močan, vendar kl jub vsemu temu 
predpostavl jam, da imajo provokacije precejšen delež pr i vsem tem. 
Treba bo začeti skqro znova. 

V zvezi z zadnjimi dogodki se je vršil 14. t. m. meseca r a p o r t 
hierarhov, k i sta ga sklicala federal in prefekt.: 

Poleg ekonomskih vprašanj se je n a široko obravnavalo vpra
šanje partizanov, t e r sledeča vprašanja: 

1. Razsvetlitev mestnih ulic (da se preprečijo napadi n a fašiste). 

2. Odnos Tržačanov do Nemcev (federal je dejal, da se mora 
izboljšati t e r postat i bolj prisrčen). 

3. Vojakom na dopustu j e t reba dvigniti moralo. (Ne j ih demo
ral izirat i z »lažnimi vestmi«!) 

4. Ugotovil je : da je neki part izanski patrul j i uspelo prodret i 
do Trsta, da imamo dve vrsti partizanov, part izane komuniste in 
par t izane iredentiste (!), da se t i part izani med seboj borijo ter da 
m o r a m o mi (Tržačani) ta spor pospeševati ! 

Ugotovil je, da je Trst italijanski, in da je dokument za to Redi-
puglia (vojaška kostnica). 

Naš tovariš, k i j e prisostvoval raportu, je dejal, da se je federal 
pr i točki o part izanih tako močno in besno drl, d a j e zgubil glas. 

Danes pr ičakujem tov. Vlado ta, 1 5 on ti bo še bolj natančno vse 
poročal. 

S tovariškimi pozdravi 

Blaž 1 6 

S m r t fašizmu — Svobodo n a r o d u ! 

1 2 Josip Mezgec, umrl v Dachauu. (Podatek Branka Babica.) 
1 3 Franc Santin. 
1 4 Stane Bidovec. 
1 5 Branko Babic. 
1 6 Darko Marušič. 
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P. S. (22. februarja 1943) 

V sredo 16. t. m. sem, poslal kur i rko v Gorico, p a se je vrnila, 
n e da bi oddala pisma, 1 7 k e r ni bilo dotičnega na javki. 

Da je odšel v Rim, so ji dejali. 

Pričakoval sem Vladota, pa ga ni bilo, sicer p a n a naslovu, ki 
ga je on dal, tista družina sploh ne stanuje, P r e d n o pr ide v Trst, 
naj točno sporoči kdaj in naj se nato v spremstvu! kurirke, ki pr i
naša pošto v Trst, oglasi na običajni javki. Poš to ' sem prejel v redu 
in sicer: 

»Delo« št. 5 
»Borba« 
»Žena danas« 
»Narod v ječi« 
»Ženama Jugoslavije« — letaki 
Okrožnice P O O F 1 8 

Okrožnico I O O F 1 9 

Skvadristi v Trs tu divjajo dalje. Parti jcev nas je ostalo/ še 11 
od 22. Kandidata pa imamo še 2. OK K P je kompleten notri, od 
MK-ja pa je ostal še eden. Tisti, ki so še zunaj, se zvečer sploh ne 
upajo n a ulico. O F je tudi precej prizadeta, imamo vsega še 8 teren, 
odborov, od teh 2 ženska, istotako prizadeta od aretacij . 

P r a v tako so tudi Itali jani utrpel i precej škode. Tov. Davila še 
vedno ni n a spregled, govori se, da je šel v part izane. Zvezo z ladje
delnico srna zgubili, večji del odbora DE je zaprt. 

Včeraj, 21. t. m. sem bdi v Istr i in sem se sestal s tov. Vidkom. 2 0 

Stanje v Istr i se je precej izboljšalo. Zelo značilen pa je za Is t ro t i
sti s t rah pred organizacijo, ki ga ima istrsko ljudstvo, vsled provo-
kacij in izkoriščanj, ki so bila v prejšnjih letih v Istr i zelo razpasena. 
Bilo je precej slučajev, k o so razni »funkcionarji« v imenu K P za
vajali in izžemali l judstvo in živeli n a njegov račun, n a t o so jo pa 
popihali ali pa celo provocirali najboljše elemente. Ljudje, ki sfedaj 
delajo na terenu, so večji del starejši simpatizerji in partijci, k i 
imajo sicer veliko volje do dela in v resnici tudi najbolj delajo, 
nimajo pa tistega smisla za široko masovno delo, češ »Treba bo 
počasi, l judje so pokvarjeni«. 

J e nekaj mlajših in n a tiste bo t reba pritisniti . Tudi sektaštva 
je precej , Is t ra sama je zelo komunist ično nastrojena in imam vtis, 
da [je] K P I v povojnih letih bila tod zelo aktivna. Nacionalistov je 
zelo malo, o kakšni klerikalni struji pa sploh ni govora. 

1 7 Glej dok. št. 108, točka 3 (opomba 9). 
1 8 Glej dok. št. 12 in 13. 
1 9 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 158, stran 166 in dok. št. 159, stran 

168, 
20 Vidko Hlaj. 
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Sedaj ima partija 15 članov in 12 kandidatov, celic je 6. Rajon
ska komiteja, sta pa kar 2 z ozirom [na] precej obširen teritorij v 
katerem se nahajajo ti partijci. 

Obstaja že nekak zametek OK-ja,vki se mi zdi dokaj dober. Kar 
se ZKM tiče ni izgledov, da bi [se] v kratkem posebno razvila, ker 
je mladina v Istri zelo pokvarjena, vendar so prvi koraki v tem 
pogledu storjeni. 

OF je prodrla v kakih 15—20 večjih vasi, ni pa še organizacijsko 
oblikovana, po mojem j*e krivda v tem, da tov. Vidko, še ni znal 
partijcev izrabiti in jih pravilno zaposliti, in da se je omejil bolj 
na izgradnjo Partije. Prav tako žene še niso organizirane, kljub te
mi! da jih je precej in to zelo dobrih. 

Rekrutacija je zelo majhna, 1 je odšel, 2 se pa pripravljata za 
oditi v partizane. Mislim, da se bo izboljšalo tudi v tem pogledu, 
ko bodo fašisti tudi v Istri pričeli pobirati, kakor v drugih> okmožjih 
Do sedaj je še vse mimo. 

Finance so zelo nizke, ker je dežela revna (približno 1.000.— 
L[ir] mesečno). 

Bela garda v Istri nima izgledov, da bi se razmahnila, ker kakor 
sem že omenil, je Istra precej rdeča. Do sedaj sle sploh še ni poja
vila. 

O Materijskem okrožju vem samo toliko, da je tov. Rudi21 poslal 
pismo22 direktno Tebi. 

Pozabil sem omeniti, da gre tov. Taras v partizane, ker mu je 
kretanje tod otežkočeno, ker hodi okrog neki Nedeljko^9 (ujet par
tizan) in izdaja. Ta pozna Tarasa in kakor kaže je neka naša tova-
rišica padla v zapor radi njega. 

Zadnjikrat se nismo zmenili, kdaj naj pridem v Gorico. Pišite! 
Primeren je 7. marec, ker je nedelja. 

S tovariškimi pozdravi! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Blaž 

21 Rudi Mahnič; 
22 Glej dok. št. 132. 
23 Cvetko Grilanc. 
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St. 159 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ IVA
NA BERTONCLJA DNE 16. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V JESENIŠKEM 

OKROŽJU1 

Položaj, dne 16. feb. 1943 

Pokrajinskemu sekretariatu KPS za Gorenjsko! 

V petek, dne 12. TI. 1943 je prispel v odredni š tab l a sodrug 
Stanko,2 tajnik jeseniškega OK-aja in novoimenovani član pokra
jinskega komiteja. Mislil je nadaljevati pot do vas, ker je v štabu 
zvedel, da je nujno urediti najprej nekaj najvažnejših stvari v svr-
ho mobilizacije, kar bi z njegovo odsotnostjo sicer ostalo povsem 
nerešeno. 

Na: sestanku, kateremu sem poleg Vinka3 in Stanka prisostvo
val tudi jaz, se jei razpravljalo predvsem o jeseniškem OK. Ugotov
ljeno je bilo, da je premalo terenskih delavcev. Nastavljeno je bilo 
nekaj novih, tako da bodo lahko obvladali ves teren jeseniškega OK 
in sicer dolina Jesenice—Kranjska gora 2 terenska: Kosta* in Jovo.5 

Jesenice—Javomik—Blejska Dobrava 2 terenska Cveto,6 Gabrin.7 

Rajon Radovljica—Lesce—Begunje—Žirovnica 4 terenski: Ciro,8 

Gregor,9 Rafael,10 Mitja.11 Rajon Bled in Bohinjska dolina sta sedaj 
2. Na področje Selo—Ribno—Koritno se določi še eden. S tem bo za 
silo rešen problem terenskih delavcev na delovnem sektorju jese
niškega OK. 

Mobilizacija: Da mobilizacija ne uspeva tako kot [bi] bilo želeti 
ugotavljamo premajhno število terenskih delavcev, ki bi obvladovali 
ves teren posameznih OKajev in odpremljali v partizane. Da bi se 
mobilizacija vršila hkrati na vsem področju, ne pa se omejevala 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
1 3 Misli štab Gorenjskega odreda. 
2 Karel Preželj. 
3 Vinko Hafner. 
4 Ivan Krivec. 
5 Ivan Dovžan. 
8 Franc Jerala z Jesenic; padel 28. aprila 1943 na Logu nad Škofio 

Loko. 
7 Franc Beniger-Mihajlo Gabrin. 
8 Tine Dolar. 
9 Alojz Pohar. 

10 Rafael Štrukelj. 
11 Ivan Gašperin. 
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samo na gorske kraje in vznožje gora. Neštetd primerov je takih, 
da so fantje pripravljeni iti v partizane pa nanje vpliva družina v 

- strahu, da ne bi bila izseljena. Po izjavah nekaterih vodilnih članov 
bivše JRZ se da slutiti, da je na delu tudi bela garda, ki podpihuje 
oportunizem, ki se posebno drži starejših ljudi, dat bi s tem šibila 
naše vrste. Da s tem deloma uspevajo, je vzrok pomanjkanje.poli-
tičnega dela in neenotno in neenakomerno razvijanje politične or
ganizacije na teir|enu. 

Tehnika:.Glede tehnike se [je] razpravljalo o razdelitvi litera
ture, ki prihaja iz Ljubljane. Jeseniškemu OK naj se dostavlja po 
vojaških vezah. Samo za rajon Radovljica naj se pošlje po OK Kranj. 
Za rajon Bled naj gre po vojaški vezi v posebnem zavitku, da se 
odda literatura spotoma, da ne dela na poti na OK in nazaj .\ Raz
deli naj se po sledečem ključu: Jesenice 350/o, blejski rajon 20 0/o, 
kranjskogorski rajon 10 o/o, radovljiški rajon 15 %> in bohinjski rajon 
20 0/o. Poleg tega naj se doda še za Koroško zaenkrat količino, ki 
odgovarja množini za blejski rajon. Pri literaturi za Koroško naj 
se upošteva, naj bd kolikor mogoče poljudno pisana in prilagojena 
koroškim razmeram. Predno smo v Koroškerri odredu izdali letak, 
smo govorili z Lenartom1 2 (nemški dezerter), sedaj komandirjem 
čete, ki je izjavil, "da se mora upoštevati, da Koroška ni dobivala 
nobene literature več kot 20 let, da so koroški Slovenci predvsem 
kmečki ljudje, narodno zavedni in zelo verni. Poleg tega je treba 
upoštevati tudi to, da smo mi v. borbi že skoro dve leti in" da so 
naše kmečke množice veliko pred koroškimi. Partijska literatura 
bo po mojem mnenju prišla v poštev predvsem za aktiviste OF in-
partijce, če jih je sploh kaj! doma. Od literature, ki ste jo poslali 
in ki je bila namenjena za Koroško, smo poslali naprej le 50°/», 
ostala se je porazdelila po jeseniškem. OK, ki te literature, razen 
nekaj komadov, sploh ni dobil. Razumljivo je, da je za nas razgiba-
nje Koroške velike politične, kakor tudi vojaške važnosti, vendar 
pa po mojem mnenju ne smemo prezreti gornjih navedb. 

Glede zadnjega Poročevalca vam naznanjam, da je bil z ve
likim zanimanjem bran. Posebno so se navduševali nad članki, ki 
so bili posvečeni gorenjskim partizanom. K članku »Slavni so par
tizani Gorenjske« bi bilo treba navesti vse padle junake naše os
vobodilne borbe. Navedeni bi morali biti vsaj še naslednji: Bokal 
Stane (Jesenice), Stražišar Polde (Jesfenice]), Ručigaj Boris (Kranj), 
Zorman Rudi (Šenčur), Mlakar Karel (Trzin), Janežič Jože (Tržič), 
Stefe Anton (Tržič), "Jeruc Jože (Zabnica), Vidic Anton (Sred. Dob
rava), Perko Janez (Duplje), Golob Lojze in Jože (Praprotno). S tem 
bi pokazali gorenjski javnosti prvoboritelje in organizatorje parti
zanske vojske. Z.objavo teh imen bi dosegli tudi političen uspeh, 

12 Franc Pasterk. 
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ker so bili vsi omenjeni člani raznih političnih strank. Če bo manj
kalo podatkov, vam bom poslal jaz vse potrebno. 

Potrebno bi bilo redno izhajanje Poročevalca vsak teden in bi 
bilo zelo umestno, da bi bila vsakih 14 dni priložena »Naša žena« 
na 1 listu in pa »Mladina« v istem obsegu. Izhajal bi potemtakem 
enkrat z »Ženo«, drugič z »Mladino«. Potrebno bi bilo seveda čim
prejšnje dostavljanje tekstov. Poslati je treba zame 1 tekst, za 
Jesenice pa 2 teksta in sicer po legani poti. 

S tovariškim pozdravom 
" Drnovc13 

St. 160 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA — VELIKE 
LASCE DNE 16. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU 

KPS O ORGANIZACIJSKEM STANJU PARTIJE V OKROŽJU1 

OK KPS Ribnica—Velike Lašče 
Poročilo o situaciji v okrožju — št. 6 

CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 
na položaju 

V zadnjem času so partijci in kandidati preučevali »Delo« št. 
5, »Proleter«, »Ljudsko pravico« in »Ustavo«. 

V novoustanovljenem ROOF za rajon Velike Lašče sta dva 
partijca, Senka in Centa.3 RK KPS za rajon Lašče še ni mogoče po
staviti. 

Celica v Loškem potoku je še vedno neaktivna. Članica tov. 
Rezika4 je z delom popolnoma prenehala in se začela družiti z Ita
lijani. Kaj bomo z njo ukrenili, bomoi javili, ko jo bomo zaslišali. 

SKOJ v Zapotoku je razbit, ker so vse ljudi preselili v Zelim-
Ije. Sedaj se skuša dobiti s posameznimi SKOJevci zopet zveza. 

13 Ivan Bertoncelj. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Anton Šenk z Iga; padel ob ofenzivi leta 1943. 
3 Alojz Centa z Osredka; padel leta 1944. 

Rezika Lavrič. Podatek o njenem zadržanju ni točen. Bila je parti
zanska obveščevalka za italijansko postojanko Loški potok. Italijani so jo 
dvakrat zaprU. Po kapitulaciji Italije je odšla v partizane. (Podatki iz 
anketne pole v arhivu CK ZKS.) 
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V Podpreski je sprejeta za'kandidatko neka, tovarišica. 
Vsa ostala poročila so v prilogi — prepis poročila za IOOF 

št. 6.5 

Ptrilagamo prve dele kadrovskih listov št. 7, 8, 9 in 10. 

Smrt fašizmu —• svobodo narodu! 

Na položaju, 16. II. 1943 
QK: 

Ciril Gorenje6 

Zig: 
Ribniško-Lašč anski 

OKKPS 

S t 161 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA 
IZ DOLOMITOV DNE 17. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU 
TEHNIKU V LJUBLJANI MILANU SKERLAVAJU O TRENUT

NIH NALOGAH1 

17. II. 1943 
Dragi Trinajstič!2 

Dotikam se. samo nekaj vprašanj. 
1. Ladij a3 smo uporabili na [p] osebnem sektorju in ne bo mo

gel mnogo pomagati na tehničnem sektorju. Porabili ga bomo poleg 
njegovega osnovnega dela še za nekatere manjše tehnične stvari na 
našent sektorju. 

2. Justin4 mi piše, da se pritožuješ zaradi »razmetavanja mat
ric in materiala« na tukajšnjem sektorju. Kolikor sem jaz mogel 
videti, se to ne godi. Ce misliš Ti drugače, potem mi konkretno 
sporoči. 

3. Literature je veliko in jo bo zmeraj več. Vloži vse sile, da 
boš usposobil tehniko — zlasti eiklostilno — za nove naloge. Doseči 
mora potrebno višino, tako po kvantiteti kakor po zunanji kvaliteti. 

5 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
6 Matija Maležič. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ŽKS v Ljubljani. 
2 Milan Skerlavaj. 
3 Janek Šubic. 
4 Vladimir Krivic. 
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Naj vam bo primer tukajšnja tehnika. Meni se zdi, da se Ti vse 
prehitro zadovoljiš, da premalo ženeš v stalen napredek. Pravijo 

. pa: kdor ne napreduje, ta nazaduje. Za vašo tehniko to še prav 
posebno velja. Ne smeš toliko opravičevati svojih tehnikov, a bolj 
jih moraš navdušiti — a če treba tudi nagnati! — za dosego čim 
večjih uspehov. 

4. Stampiljke, katerih vzorce si nam poslal so silno nerodne. 
Prevelike! Toda zdaj je, kar je. Bomo pa kasneje znova napravili. 
V bodoče ne privoli, da arhitekti kar na svojo roko izmišljajo neke 
čudne svoje manire. Napravil naj bi normalno štampiljko s petero
krako izpolnjeno zvezdo v sredi — in nič drugega. Edino za G[lav-
no] Pfoveljstvo] bi bil [žig] lahko večji in nekoliko lepši. 

5. Tiskaj bone! 
6. Najvažnejše, kar sem Ti hotel danes napisati, je vprašanje 

nemških dokumentov. Dobil si nekaj vzorcev. Nekaj Ti bomo še 
podali Skušaj to čimprej izdelati. Najvažnejša je platnena »Kenr-
karta«.** Ni nujno, da kvaliteta povsem odgovarja. Dobro bi bilo 
ce najdete primemo navadno platno in ga namočite v oljnati barvi 
ter nato zlikajte in stisnite, nato pa natiskajte porebno barvno 
osnovo. Prepričan sem, da bi šlo, če bi se stvari resno lotili. Morate 
se do skrajnosti truditi, kajti od tega je odvisno, ali bomo-mUv 
nemškem delu Slovenije sploh mogli postaviti dovolj kadrov. Sprej
mi to nalogo kot eno najvažnejših. 

7. Izdelajte za Sašo5 slične dokumente, kakor jih imam jaz. 
Bolan je in bo najbrže moral v mesto na operacijo. 

8. Potrudite se, da boste čim prej vzpostavili svojega goloba6 

za zvezo z nami! Pohitite! 
Reci Bredi,7 da jo prosim, naj mi pošlje pisma moje žene o 

katerih mi je zadnjič pisala, da jih ima. In naj se oglaša redno pri 
zlahti kakor sva se dogovorila. Ce pisma niso prevedena, naj jih 
kar taka pošlje. Bom že tu našel nekoga, ki mi bo prevedel 

Pozdravi ves Tvoj kolektiv. 
S tovariškimi pozdravi 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Krištof8 

P. s. Ostali smo popolnoma brez trakov za stroj, tako da Ti 
moram pismb pisati s hektografskim trakom. Prosim Te pošlji mi 
nemudoma nekaj trakov. 

4 a Osebna izkaznica. 
5 Josip Vidmar. -
8 Radijska oddajna postaja. 
7 Valerija Šubic. 
8 Edvard Kardelj. 
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St. 162 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS Z DNE 17. FEBRUAR
JA 1943 POVERJENISTVU CK KPS ZA LJUBLJANO Z NAVO

DILI ZA DELO1 

CK „ • . - ' . • 

17. H. 1943 

Justinu,2 Joži,3 Vlasti4 

Dragi tovariši! 
Ker je tu cela kopica vaših pisem in ker sem zraven še izgubil 

zadnje Justinovo pismo, odgovarjam hkrati na vsa viseča vpra
šanja. Nekaj.je v tem pogledu pisal že Peter5 Vlasti. Odgovarjam 
kar brez reda, kakor sem si po vrsti izpisal iz pisem. 

1. Z Urhom? govorite glede njegovega prihoda k nam. Ker se 
je Andrej7 vrnil za nekaj časa, njegov prihod ni nujen, in naj pride 
le v primeru, če se v mestu in more držati. Nam bi bilo ugodnejše, 
če bi še ostal tam, kajti sok[oli] nimajo potem niti enega človeka, 
ki bi znal itam voditi. Seveda, če se ne more držati, naj pride. Ali 
mu vi ne morete preskrbeti večje varnosti? • 

2. Javite vsem partijskim tehnikam, s katerimi imate stik, da 
je tehnika lahko samo partijska in da jo morajo zakonspirirati do 
skrajnosti, tudi nasproti zaveznikom v OF. Pri. nekaterih naših 
ljudeh se je razpasla škodljiva popustljivost nasproti nekaterim 
ljudem iz zavezniškega kroga, tako da segajo celo v tehniko. Opo
zorite, da bomo odločno kaznovali vse tiste, ki ne bodo znali držati 
partijske tehnike stroko zakonspirirane. Samo nadrejeni partijski 
komite ima pravico kontrolirati delovanje tehnike in nihče drugi. 

3. Ne vem, čemu se Gaber8 pritožuje nad razmetavanjem mat
ric tu zunaj. Kontroliral sem in ugotovil, da ni res. Matrice se 
maksimalno uporablja na ta način, da jih razrežejo na dva dela in 
potem (pri kvart-formatu) zlepijo, da lahko razmnožujejo po 2 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od 
vlage močno poškodovan in besedilo težko čitljivo. 

2 Vladimir Krivic. 
3 Lidija Sent j ure. 

-4 Mira Tomšič. 
5 Boris Kidrič, glej dok. št. 163. 
6 Zoran Polič. 
' Josip Ruš. 
8 Milan Škerlavaj. 
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strani naenkrat. Da pa veliko tiskamo, je res, in tudi potrebno je. 
Naj konkretno pove, na kaj misli pri »razmetavanju«. 

4 . . . .<> 

5. Nekako sredi marca se bo vršilo posvetovanje naše familije.10 

Nujno potrebno je, da sodelujete na Dem posvetovanju vsaj z dvema 
ali tremi delegati. Predvsem bi bilo dobro, da bi prišli Ti, Joža, 
eventuelno tudi Vlasta (ni pa nujno) in vsekakor eden ali 2 iz OK 
[KPS Ljubljana]. Podrobnejše vam bomo še sporočili. Pripravite 
tehnične možnosti za odhod tovarišev. Smer bomo naknadno javili. 
Bržčas proti N[ovemu] mfestu]. 

6. Kar se »Ljudske pravice« in drugih dokumentov tiče, je 
nujno potrebno, da jih v celoti razmnožite. Justin se v obupu grabi 
za lase: »Pa to so cele knjige! Tega mi ne moremo razmnožiti!« Mis
lim, da je tako stališče napačno. Treba je usposobiti tehniko, da bo 
lahko vse te stvari razmnožila. Ce gre to zunaj, z manjšimi mate
rialnimi možnostmi, se bo to tudi v Ljubljani dalo. Mi borna gle
dali, da v političnih pregledih sploh ne bo takih podatkov, ki bi za
stareli v kratkem času. Za take podatke je »SI. Poročevalec«. Ko
likor pa tehnika ne bi vsega zmogla, potem pa na vsak način dajte 
Ljfudski] prav[ici], ostalo pa po možnostih. Pritisnite na Gabra, da 
bi tehniko čim bolj izpopolnil. Imam vtis, da on nekam preveč 
postaja zagovornik počasnosti-in nizkih kvalitet v tehniki. Prehitro 
mu je vse dobro in — skrajna meja. 

7. Pospešite z vzpostavljanjem Goloba11 za zvezo. Tisto o ne-
možnostih stalne zveze in hitrem odkrivanju ne drži. Razen tega pa 
tudi ne bo mnogo v uporabi. V glavnem bo šlo za sprejem naših 
poročil in le za vaše kratke odgovore po potrebi. 

8. Joža naj se v tehničnih zadevah obrne na Janeza,12 ki se je 
vrnil. Naj se z njim dogovori tudi glede pošiljanja materiala itd. 

9. Za denarjem imamo velike potrebe (poskušajte pri podporah 
po rajonih napraviti štednjo. Dalje: nobenih podpor več zunanjim 
tehnikam, ki so že dolgo časa jedli pri partizanskih kotlih, a denar 
uporabili za bogve kaj). Navijte vse možnosti za: denar. Pritiskajte 
na Ano13 (tudi jaz sem ji ponovno pisal). Kopač14.' naj se resno po
trudi. Poleg tega pa tiskajte bone čim hitreje in čim več. Objasnite 
tudi prijateljem, da je nemogoče še dalje po starem gledati na fi
nančne probleme. Prvo je: usposobiti naš aparat (tehniko) za delo, 
potem šele podpore in vse drugo. Ce hočejo podpore, potem naj 
denar dobe. Postavite to vprašanje ostro prednje. 

9 Izpuščeno pol vrstice. 
1 0 Misli partijsko posvetovanje. 
11 Misli radijsko oddajno postajo. 
12 Boris Kraigher. 
1 3 Zdenka Kidrič. 
14 Karel Žagar. 
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10. Kar se zaveznikov tiče, se ne bom spuščal v podrobnosti. 
Prilagam pismo za Poldeta1 5 in Savota,15 iz katerega boste videli 
[naše] stališče. Razvidno je tudi iz Petrovega pisma Vlasti. Osnovno 
pri tem je to, da morate čvrste je paziti na . . .17 

11. Stremite za tem, da boste razmere v SNP popravili. Vodstvo 
partije je treba na vsak način osigurati prav povsod in seveda še 
posebno tudi v SNP. Prekinite dosedanje metode, da npr. skupine 
imenujejo v posamezne organizacije svoje »predstavnike«, ki potem 
res ostanejo predstavniki, ne pa aktivisti. Aktiviste naj vsepovsod 
postavlja (kjer gre za postavljanje) samo Poverjeništvo IO po nji
hovi aktivnosti. Kjer gre za masovne organizacije, naj pa to organi
zacija sama na demokratičen način izvoli ali podobno. Skratka, ka
dar vam kakšnega nekam postavijo, se morate vi s tem strinjati, 
drugače ga ne sprejmite. Ne dopustite pa seveda, da bi spravljali 
partijo pred isto odgovornost. Pri tem pa pazite, da ne boste zalezli 
v sektaške odnose do njih. Ni treba stvari postavljati na tak način, 
da bi se čutili manjvredni — kakor pravi Frainček.18 Nasprotnp, 
treba jim je praktično pokazati, da veliko pomenijo, če ostanejo 
tesno povezani s partijo in da se bodo spremenili v neznatno kle
rikalno grupico, kakor hitro se bodo poskušali oddaljiti od partije. 

12. Glede ključa zal V.19 šifro sem nemara zadnjič res narobe 
zašifriral. Ponavljam danes to šifro .. . 1 9 a 

13. Radioporočila — kolikor jih vi še zbirate in vsekakor bi 
bilo to potrebno — nam pošiljajte. Tudi pričnite zares sodelovati 
pri naših publikacijah. Zlasti za »Ljudsko pravico« kaj kmalu poš
ljite material. Dobro bi bilo, da vprežete tudi kake literate, npr. 
Bora,20 da pošljejo svoje prispevke (pesmi). 

14. Za mladinsko delo ste menda že dobili, odnosno boste do
bili navodila21 (tj. za OK Ljubljano). V vseh svojih stvareh se naj 
OK SKOJ-a obrača na PK, za katerega naj pošto pošilja na naš 
naslov z dodatkom »za Djura«.22 — Čemu ste spremenili podnaslov 
pri »Mladini« naenkrat v »Zvezo protifašistične mladine«? To ven
dar nima nobenega smisla in je razen tega nepravilno, da to ukre
pate brez našega pristanka. V prihodnji številki se vrnite spet k 
staremu nazivu Zv[eza] slov[enske] mladine. Tak je tudi sklep IO. 

15 Stane Kovač; pdsmo ni bilo odposlano. V arhivu CK ZKS je ne
dokončan osnutek. 

16 Tone Toman. 
17 Uničeno besedilo, nečitljive približno 4 vrstice. 
w Pranček Majcen. 
19 Vlasta — Mira Tomšič. 
"a izpuščamo šifro (6 vrstic). 
2 0 Vladimir Pavšič. 
21 Glej dok. št. 88. 
22 Stane Kavčič. 
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15. Kako stoji z ženskim delom? Ustanavljajte antifašistične 
ženske odbore. Ali ste formirali tudi vodstvo (Glavni odbor) anti
fašistične ženske zveze? Spo ročite nam, kako je sestavljen. In naj 
se tajodbor peča s celo Slovenijo, ne le z Ljubljano. Naj izda even
tualno proglas na slovenske žene s pozivom, da! se organizirajo in 
kako naj se organizirajo ter s pozivom za prirejanje antifašističnih 
ženskih konferenc po mestih, vaseh, rajonih, okrožjih itd. 

. 16. Bistvenega vam nimamo poročati. Zveze z Gorenjsko in 
Štajersko so sedaj precej redne. Dobili smo pošto, obiskal pa nas 
je tudi Skala23 iz Štajerske in Lenart2 4 iz Gorenjske. V obeh po-' 
krajinah se razvijajo pogoji za pravo ljudsko vstajo v zvezi z nem
ško mobilizacijo; toda mi nismo subjektivno sposobni, da bi to 
gibanje zajeli. S štajerskim PK (Andrejem)^ sploh niti do danes 
naši partizani in Jug 2 6 niso mogli najti zveze, četudi vedo, da je 
Andrej ždv. Sem in tja se čutijo znaki zboljševanja na terenu, toda 
v glavnem je še vedno naša edina realna postojanka prav za prav 
samo — vojska. Na Gorenjskem nastajajo v zadnjem času tudi že 
terenski odbori OF, toda povezanost in aktivnost je majhna. S Pri
morjem nimamo nobene zveze, izgleda pa da gredo stvari jako 
dobro.-Dobri glasovi prihajajo iz vojske. Po skoraj sigurnih vesteh 
(vendar še ne oficialnih) so naše 3 brigade na sektorju Karlovca 
(menda na progi Karlovac—Zagreb) pobile 700 Italijanov, zaplenile 
1 top, 4 minomete, 4 težke mitraljeze, mnogo pušk in municije, 
2.000 dek, 60 mul itd. Če je to res, pomeni prelom v razvoju naše 
vojske. Sporočili vam bomo takoj, ko dobimo, zanesljive podatke. 
Dobro pa bi bilo, če vi nekoga po'šljete do N[ovega] mfesta] ali celo 
v Belo krajino, kjer naj poizve točne podatke. To bo vsekakor 
hitreje kakor naša pot. Dobro bi bild to čim prej izkoristiti. Ustno 
te vesti že lahko razširite. 

17. Denar smo ves prejeli. 

Javite se čim pogosteje. 

S tovariškimi pozdravi 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Krištof27 

23 Peter Stante. 
24 Jože Sluga. 
25 Sergej Kraigher. 
26 Dušan Kraigher. 
2 ' Edvard Kardelj. 
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St. 163 

PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KID
RIČA, DNE 17. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA 
CK KPS ZA LJUBLJANO MIRI TOMSlC O SPORAZUMU S KR

ŠČANSKIMI SOCIALISTI V OSVOBODILNI FRONTI1 

Dne 17. II. 1943 
Draga Vlasta,2 

vsa Tvoja poročila3 smo prejeli. Doslej Td nisem odgovoril, ker 
so bili razgovori s krščanskimi pravkar v teku. , 

Pojavi, s katerimi, ste imeli posla pri Vas, niso osamljeni. So 
sestavni del sličnih pojavov na Dolenjskem, pa tudi pri Vas, skrat
ka pojavov V vsej skupini. 

V skupini se je namreč zadnje čase z vso intenzivnostjo okrepi
la tendenca, da se razvije v politično stranko. Vodstvo skupine nam 
sicer zatrjuje, da je bilo to proti njegovi'1 volji, in mi tudi nimamo 
posebnega povoda, da njihovim osebnim zatrdilom ne bi verjeli. 
Kljub temu pa je dejstvo, da so posamezni organizacijski ukrepi 
skupinskega vodstva tak razvoj samo pospeševali. Zlasti je k temu 
neugodnemu razvoju doprineslo dejstvo, da je pričelo skupinsko 
vodstvo snovati lastno organizacijo lastnih aktivistov z lastno di
sciplino itd. — torej najnevarnejšo organizacijo z »elitnim« karak
terjem. 

Ves pojav je treba razmotrivati skozi prizmo bližajočega se 
konca. Vse več bo namreč danes poskusov, opehariti delovno ljud
stvo in njegovo avantgardo za sadove ogromnih žrtev v narodno 
osvobodilni borbi. Reakcija bo poskušala na vseh ..koncih in krajih 
izrabiti vsako slabo postojanko osvobodilnega gibanja v svoje na-

. mene. To se bo dogajalo zlasti sedaj, ko žanje njena neposredna 
borba na strani okupatorja neuspeh za neuspehom. Trenutno nam-
sicer niti na misel ne prihaja, da bi imeli tukajšnji krščanski soci
alisti kakšno neposredno zvezo z Londonom. Kljub temu pa je 
treba pojave v njihovi skupini razumevati tudi z vidika dejstva, 
da je dosedanja londonska politika propadla, da so-se begunci zato 
morali nujno zateči k manevriranju in da je morala pričeti reakci
ja iskati svoje pozicije znotraj samega osvobodilnega gibanja. 

Poudarjam, da pri krščanska skupini stvar še ni prišla do 
kakih londonaških stremljenj, ali protisovjetskih pozicij. Slej ko 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od 
vlage delno poškodovan. 

2 Mira Tomšič. 
8 Glej dokument št. 34 in 143.. 
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prej zavzemajo stališče, da se mora slovenski narod nasloniti na 
Sovjetsko zvezo. Vendar bi mi bili slepi, če ne bi opazili, kam ne
kateri procesi vodijo in kake posledice lahko [nastanejo, če mi 
takoj ne reagiramo] z vso ostrino. 

[Stvari, ki so nam] dale misliti, so predvsem naslednje: 
1) Njihov [lov] za pozicijami, lov, kakršnega [smo v prvih ča

sih] Osvobodilne fronte opažali le pri [izrazito špekulantskih ele
mentih;] 

2) delavnost za OF je na terenu [s strani njihovih] aktivistov 
skoraj povsem zastala, opazili pa smo intenzivno delavnost za nji
hovo lastno skupino; 

3) opaziti je bilo mogoče, da skušajo celo odbore Delavske 
enotnosti izrabiti za afirmacijo lastne skupine — popolnoma v na
sprotju z načeli in praktičnimi nalogami, ki smo jih tem odborom 
skupno namenili; 

4) vse jasneje se je v ravnanju njihovih aktivistov oblikovalo 
ponekod že čisto sovražno razpoloženje do partije; spuščali so se 
v »konkurenco« s partijo; menili so, da morajo nujno snovati svoje 
lastne pozicije, kjerkoli se pojavi partija: in razširi svojo organiza
cijo; 

5) njihova linija na; terenu je pričela! hoditi navzkriž z oficial-
no linijo Osvobodilne fronte. Izredno so popuščali oportunističnim 
tendencam med civilnim prebivalstvom, in skušali tudi na ta način 
pridobiti rfied kmečkim ljudstvom simpatije za. sebe. Zlasti se je 
to dogajalo v zvezi s prisilno mobilizacijo, ki jo je IOOF odredil 
glede na belogardistično in okupatorsko prisilno mobilizacijo. 

6) v njihovem zatrjevanju, da partija ne zna voditi pravilne 
politike v odnosu do kmeta, da se je OF preveč naslanjala na pro
letariat itd., se je zrcalilo tudi dejstvo, da skušajo iskati svojo 
lastno razredno bazo za lastno politično stranko. 

Vodstvo naše partije je smatralo, da moramo nastopiti z vso 
ostrostjo. Glede na to, da so nam kljub vsem tem jasnim procesom 
neprestano zatrjevali, kako nočejo postati politična stranka in kako 
je avantgarda naša partija, da so nas potemtakem dejansko, po 
malem pa tudi subjektivno, skušali slepariti s svojimi zatrdili o. 
partijski avantgardni vlogi, smo menili, da je treba najpreje raz
čistiti to vprašanje. Zahtevali smo torej od njih, da naj likvidirajo, 
v praksi lastno politično skupinsko organizacijo, ali pa da naj jasno 
deklarirajo, da so stranka. V primeru, da bi se deklarirali za stran
ko, nii seveda ne bi prenehali z njimi sodelovati v okviru OF glede 
na sedanjo etapo osvobodilne borbe. Bili pa bi glede na nagli raz
voj prisiljeni njihovo stranko na terenu čim prej likvidirati. Prvo, 
kar bi storili, bi seveda bilo, da bi jim javno odvzeli pravico,, go
voriti v imenu katoliškega dela slovenskega naroda. Za ta namen 
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smo imeli že tudi. pripravljene nekatere uglednejše kristjane -
predvsem Metoda* - ki bi-začeli kot katoličani javno agitirati za 
čisto linijo OF. ^ 

Iz vsega tega tudi jasno razvidiš, da so se znotraj OF ze bili 
pričeli zelo nezdravi procesi, ki so samo OF vse bolj spremmjali v 
koalicijo, namesto da bi se OF vse bolj razvijala v enotno ljudsko 
gibanje pod vodstvom naše partije. 

Intervencija partijskega vodstva je bila pravočasna in je rodila 
uspeh. Na zadnjih razgovorih* so prisostvovali tudi Sokoli s ka
terimi smo se predhodno sporazumeli, in ki so nas dobro podprli. 

Rezultat teh razgovorov in sporazuma je naslednji: 
1) vse tri osnovne skupine dajejo samo partiji pravico da se 

uveljavlja kot politična stranka; partija predstavlja avantgardo 
osvobodilnega gibanja. 

2) OF postane enotna vseljudska politična organizacija, ki jo 
vodi IOOF. 

3) Krščanska skupina se likvidira kot posebna politična orga
nizacija. V organizacijskem in političnem pogledu prevzame njene 
aktiviste IOOF kot celota in vzdržuje organizacijske m politične 
zveze z njimi izključno IOOF kot celota. Skupine kot take se sicer 
ne likvidira, kolikor predstavlja dejanski izraz prehajanja kato
liških množic na revolucionarne pozicije. Skupinsko vodstvo ostane 
vendarle samo idejno vodstvo tega procesa. 

4) Partija se lahko organizira in se mora organizirati vsepov
sod, krščanske skupine sd ne organizira nikjer, krščanski aktmsti 
imajo z ostalimi aktivisti vred nalogo organizirati izključno O*. 

5) V praksi se točka 3. izvaja tako, da postanejo aktivisti vseh 
treh skupin nekak elitni kolobar dkrog KP, ki ga enotno vodi 
IOOF Uvedejo se enotni politični kurzi za aktiviste, pri vsakem 
okrožnem odboru pa tudi aktivistični krožki, kjer bodo dobivali 
aktivisti enotno politično vzgojo. 

6) Krščanska skupina izda v tem smislu okrožnico svojim ak
tivistom, IOOF pa okrožnico vsem aktivistom Osvobodilne fronte. 

Ce bomo znali na tej bazi pravilno delovati, tedaj bo ta spora
zum seveda predstavljal veliko zmago naše partije. Brez dvoma 
bodo tudi na tej bazi še vedno težave, toda ta baza nam omogoča 
dvoje: 

1) da jih z njenimi sklepi vselej tolčemo, kadar [se bodo] po
javile druge tendence; 

* Dr. Metod Mikuž. . . . . . „ . „ j , « 
s Glej E. Kocbek, Tovarišija Ljubljana 1949, dnevniški zapisi od 12. 

do 16. februarja 1943, str. 352—357. 
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2) da s to bazo na [nesektaški način, privežemo na] partijo vse 
njihove poštene aktiviste. 

[Ta sporazum se v sedanji] etapi seveda [ne prena]ša [n]a druge 
SKupme, z[astopane v Vrhovnem plenumu] OF. [Tako] prinašanje bi 
bilo skrajno sektaško, in bi nam [v sedanjih trenutkih] ko se jasno 
kažejo znaki razkroja pri beli gardi [in sredini],« preprečevalo izva
janje tiste široke linije, ki smo jo izvajali vse dotlej in ki Ti je 
znana. 

Treba je dobro razumeti sedanjo periodo vsega razvoja. Po eni 
plati smo dolžni najširše zajeti tudi vse začasne sopotnike, po drugi 
plati pa se moramo zavedati, da gre razvoj naglo naprej, da priče
njajo razrediii momenti -igrati vse odkritejšo vlogo in da smo po-

. temtakem dolžni, zavarovati pozicije delovnega ljudstva.in njegove 
avantgarde, ne da bi se pri tem odrekli vsenarodnega karakterja OF. 

Konkretno ti to lahko pojasni tudi primer, ki ga imajo na Go
renjskem. Tam je objektivna situacija taka, da naravnost drve v 
Oh kljub poskuspm bele garde prav vsd družbeni sloji Mi bi bili 
urnebesni sektaši, če bi jih odbijali. Bili bi pa tudi strahotno slepi 
ce. bi jim puscah pozicije, za katerimi stremijo in špekulirajo 
Morda Ti je že znano, da so nekateri taki tiči poskusili postaviti' 
svoj Pokrajinski odbor'OF za Gorenjsko in dobiti od nas potrditev 
Mi smo to seveda odbili, nismo jih pa odklonili, temveč smo jim 
odmerili nekatere, podrejene gospodarske posle. Ta primer Ti na
vajam zaradi tega, da po eni plati vidiš, kako bodo skušali vedno 
bolj znotraj OF dobivati pozicije, ker jim propada bela garda, po 
^ i 1 * ^ d a V a s 0 P o z o r i m o > kako škodljivo bi bilo zaradi ne

obhodno potrebne naše opreznosti zapadati kakemu sektaštvu. 

.. C e
J

s ! ^ o d o krščanski sporazuma, ki smo ga sedaj napravili z 
njimi, držah, je seveda treba zelo paziti, da tistih njihovih ljudi, 
ki se bodo skušali po sporazumu pošteno ravnati, ne odbijamo s 
kakršnim koli sektaštvom. Prav sedaj je treba pokazati našo spo
sobnost, voditi ljudi in množice na revolucionarne pozicije in vse
povsod utrjevati avtoriteto same partije. Oportunistična slepota 
glede procesov, ki se pojavljajo in ki sem Ti jih poskušal opisati, 
ter sektastvo, sta danes nekako enako nevarna. Treba je res v 
življenju izvajati pravilno in dosledno marksistično-leriinistično • 
politiko.7 . . 

Glede praktične izvedbe tega sporazuma pri Vas naslednje: 

™in J ™ e S e d i l 0 V 0 g l ^ i h o k l e P a J i h v točki 2 je v izvirniku uničeno. Do
polnjeno je po pismu Centralnega komiteja KPS, z dne 21. februari a 1943 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko. Glej spodaj op 7 

' Besedilo od začetka četrtega odstavka (Ves pojav je.' ) je z ma-
toe^^TbS^ f ^ p ^ V ^ Centralnega k U t e j ^ s z 
dSk.lt.'185 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko. Glej 
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1) Njihove vodeče ljudi obvestite o tem na tak način in s takimi 
utemeljitvami, ustrezajočimi njihovi miselnosti in tradicijam, da 
bodo lahko sprejeli. S Krištofom8 piševa v tem pogledu pismo 
Poldetu9 in Savotu.10 Ce.bo že gotovo, ga priložim temu pismu, ce 
ne _ ga prejmeš takoj jutri ali pojutrišnjem. 

2) Poverjeništvo naše partije naj se takoj pomeni, kako kon
kretizirati ta sporazum pri Vas v Ljubljani. Mis'.im, da je taka pot 
boljša, kakor pa če bi mi, ki poznamo razmere slabše od Vas, od 
tukaj Vam diktirali. Svoje predloge glede tega pa nam prosim pošlji 
takoj, da Vam lahko damo še konkretne nasvete, 

Ostalo svoje delo nadaljuj, kakor smo se pomenili že v Ljub
ljani. Linija plenuma razkrinkavanja bele garde in pridobi•i.w.e 
sredinskih elementov seveda ostane. Kako kaj zasledujete proe^-. 
v sredini, ki se morajo nujno pojavljati gledfe na dogodke na vzhoo-
ni fronti in razne izjave londonskega radia? Piši, prosim, čimprej. 

Hinavščina" naj pride, čim Vam je to tehnično mogoče. Prila
gam zanj novo pismo,12 ki si ga želela. 

Naša borba beleži v zadnjem času velike uspehe. Nemška ofen
ziva proti svobodnemu ozemlju in našim centralnim vojaškim silam 
je, kakor vse izgleda — že propadla. Titove sile so prešle v proti-
ofenzivo- in že imajo sijajne uspehe. Vsa ta reč bo izrednega po
mena ne samo za utrditev naših pozicij doma, temveč tudi v med
narodnem svetu. Naše slovenske brigade, so udarile »z boka«. Po še 
ne čisto preverjenih vesteh so imele sijajen uspeh med Karlovcem 
in Zagrebom.. Pobile so 700 Italijanov, zaplenile 4 minomete, 1 top, 
ogromno' pušk in 2 strojnici ter 2.000 dek. To se pa že sliši, kaj? 
Belo gardo na Dolenjskem je strahotno strah. Beli in okupatorji 
ti-epečejo pred njihovim povratkom. 

Potrdi čimprej sprejem tega pisma in javi vse, kar je novega. 

Prisrčno Te pozdravlja 
• - Peter 1 3 

' . 8 Edvard Kardelj. . _ 
9 Stane Kovač, pismo verjetno ni bilo odposlano. V arhivu CK ZKS 

v Ljubljani je nedokončan osnutek. 
10 Tone Toman. 
11 Franc Svetek. . v ' 
12 Pismo verjetno ni ohranjeno. Glej še dok. št. 39. 
13 Boris Kidrič. 
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St. 164 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 17. FEBRUARJA 1943 PO-
VERJENISTVU IOOF ZA LJUBLJANO O VKLJUČITVI ZUNA-
NJELJUBLJANSKIH RAJONOV V LJUBLJANSKO OKROŽJE1 

Izvršni odbor 
. Osvobfodilne] fronte 
slovenfskega] naroda 

Na položaju, 17. H. 1943 

Poverjenlštvu IOOF 
„ , za Ljubljano 
Zadeva: 
Vključitev izvenljubljfanskih] rajonov 
bivšega [zunanjega] Ljubij [anskega] okrfožja] OF v 
sestav Lj [ubij anskega] ok[rožja.] 

Izvršni odbor OF j,e na svoji seji dne 16. febr. ti. razpravljal o 
organizfacijskem] stanju rajonov Vič, Zg. Šiška, Barje, Jezica, Po
lje, Dobrunje, to je rajonov, ki1 so bili radi ukrepov okupatorja v 
febr. 1942 delno ali v celoti praktično izločeni iz Ljubljanskega 
okrožja. Ugotovitev dejanskega položaja je pokazala, da je kakršna
koli povezanost teh rajonov od organov izven Ljubljane praktično 
neizvedljiva in je zato načrt za ustanovitev posebnega okrožja 
»Ljubljanska okolica« končno odstavljen z dnevnega reda. Ker je 
svoječasno postavljeni »Pokraj[inski] izvršni odbor«, ki je imel na
logo povezati prekinjene zveze, že v lanskem juniju prenehal z 
delom, prizadevanje IOOF da bi v oktobru 1942 ustanovljeno ok
rožje »Lj. okolica« vendarle izvršilo svojo nalogo, pa je naletelo na 
nepremostljive ovire, je IOOF sklenil naročiti Poverjeništvu IOOF ' 
za Ljubljano oz. Ljubljanskemu okrožju OF, da te rajone prevzame 
zopet v svoj organizacijski sestav, kakor je bilo to piteld lanskim 
februarjem in o tem obvesti imenovane rajone. Prometne možnosti 
so se tako spremenile, da so iz Ljubljane dosegljivi vsi rajoni, 
dočim se v tem obroču radi okupfatorskih] in belog[ardističnihJ po
stojank legalno ali nelegalno nihče ne more gibati. 

Imenovani rajoni so podajali svoja poročila in obračune samo 
do junija 1942, le rajon Dobrunje do dec. 1942, nakar naj okrožje 
naveže svojo delavnost. 

1 Osnutek, napisan s svinčnikom,, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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Poverjeništvu IOOF za Ljubljano naročamo, da izvede nemu
doma ta sklep potom Ljubljanskega okrožja OF, za katerega pri
lagamo dvojnik tega dopisa. 

Poverjeništvo prosimo, da nam po izvršeni nalogi pošlje po
drobno poročilo o stanju v teh rajonih. . 

Smrt faš. — svob. narodu 
IOOF2 

St. 165 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 17. FEBRUARJA 1943 
ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO 
JOŽETU SLUGI V ZVEZI S POSTAVITVIJO POKRAJINSKEGA 

VODSTVA OSVOBODILNE FRONTE ZA GORENJSKO1 

IZVRSNI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE 
SLOVENSKEGA NARODA 

Na položaju, dne (17. februarja 1943 

Tovarišu Lenartu!2 

IOOF je prejel predlog in dopis3 glede postavitve pokrajinske
ga vodstva OF za Gorenjsko.4 Na podlagi tega in po ustnem poro
čilu tov. Lenarta ugotavlja in naroča sledeče: 

1. Na vsem slovenskem narodnem ozemlju izvaja Osvobodilna 
fronta svojo organizacijo po enakih načelih in po enotnem sistemu 
pod vodstvom IOOF. Upošteva' posebne prilike posameznih pokra
jin in glede na to uravnava organizacijsko delo v njih. 

2. IOOF zasleduje v skladu s svojim načelnim stališčem, prin
cip, da si slovenske množice same na demokratičen način postavljajo 
organizacijq OF. Zato podpira organizacijsko rast od spodaj navz
gor, tj. od terenskih preko rajonskih in okrožnih odborov do po
krajinskih poverjeništev OF. 

2 Podpisa ni. Osnutek je napisal Franjo Lubej. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Jože Sluga. 
3 Predlog in dopis verjetno nista ohranjena. 
4 Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko je_bil postavljen maja 1944. 
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3. Zaradi silnega terorja okupatorja se je prvotna organizacija 
OF na Gorenjskem v veliki meri omajala. Zato je morala, pristo
piti OF v zadnjih mesecih ponovno k sistematičnemu organiziranju. 
Ta organizacija še ni izvedena. Dokler niso ustanovljeni rajonski 
in okrožni odbori, ki morajo nastati na bazi terenskih odborov, ni 
mogoče pristopiti k reševanju vprašanja pokrajinskega poverje-
ništva. Iz tega razloga IOOF ne more osvojiti predloga, da se sedaj 
postavi kako pokrajinsko vodstvo za Gorenjsko. Poziva pa vse svo
je sodelavce in pristaše OF da pospešujejo njeno organizacijo in 
naravno rast od spodaj navzgor. 

4. IOOF poverja tov. Lenartu skrb za organizacijo Gorenjske, 
vzdržuje preko njega zvezo s to pokrajino in daje potrebna navo
dila posameznim organizacijam in funkcionarjem, ' 

5 IOOF izreka vsem tistim, ki so bili predlagani v pokrajin
sko vodstvo Gorenjske, priznanje za njihovo dosedanje požrtvovalno 
delo v smeri krepitve narodne zavesti in enotnosti kakor v smeri 
naporov na tehničnem in gospodarskem področju. Tovariško jih 
poziva, da na tem svojem delu vztrajajo in ga še povečajo. 

6. Tov. Lenart naj na podlagi ustnih navodil, ki jih je prejel 
od IOOF, uredi s svojimi dosedanjimi sodelavci organizacijo posa
meznih tehničnih odsekov, kolikor bi ti prihajali v poštev za celotni 
gorenjski teritorij. 

7. Tov. Lenart naj seznani z vsebino tega dopisa tovariše, ki s o ' 
bili predlagani v pokrajinsko vodstvo Gorenjske. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Za: 

tajnik5 

Podpisa ni. Dopds je napisal Boris Kidrič. 
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St. 166 

NAVODILA CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNOOBVEŠČE-
VALNE SLUŽBE DNE 17. FEBRUARJA 1943 ZA IZGRADITEV 

VOS NA TERENU1 

CENTRALNA KOMISIJA 
VARNOSTNO OBVEŠČEVALNE SLUŽBE 

17. II. 1943 

NAVODILA ZA IZGRADITEV VOS-a NA TERENU2 

Osvobodilni boj slovenskega naroda stopa v svoje odločilno raz
dobje. Potrebno je do skrajnosti mobilizirati vse razpoložljive sile 
našega osvobodilnega boja in jih zaktivizirati na vseh področjih. 
Zlasti na področju Vamostno-obveščevalrae službe je potrebna 
niaksimalna aktiyizadja njenega kadra, da bo VOS dosegla dve 
nalogi, ki se ji postavljata in sicer: 

A) da bo lahko s svojim samostojnim delovanjem na področju 
obveščanja in varnostne službe podprla našo vojsko in politično 
borbo) proti okupatorjem in njihovim belogardistično-mihailovićev-
skim pomočnikom. 

B) da bo tudi v bodočnosti ostala tisto močno in preizkušeno 
orožje, ki bo že v kali preprečevalo vse poskuse sovražnikov slo
venskega naroda, da bi vzpostavili nad njim bič narodnega in vsa
kršnega drugega zatiranja. 

V tem smislu dajemo sledeča navodila za organizacijo naše 
Varnostno-obveščevalne službe na terenu. 

I. ORGANIZACIJSKA UREDITEV VOS-a NA TERENU 

1) Formirajo se pokrajinske komisije VOS-a, ki so neposredno 
odgovorne Centralni komisiji VOS-a in sicer: 

1 Izvirnik, razmnožen na šapirograf, je v arhivu CK ZKS v Ljub
ljani. 

2 Navodila so bila izdelana deloma na podlagi dela in izkušenj cen
tralne komisije VOS in na podlagi navodil vrhovnega štaba NOV in POJ 
z dne 27. novembra 1942. (Izvirnik v,'arhivu CK ZKS v Ljubljani.) Glej še 
dok. št. 62. Ohranjen je tudi osnutek navodil z dne 25. januarja 1943. 
(Arhiv CK ZKS.) Poslana šo bila skupaj z okrožnico CK KPS z dne 10. 
februarja 1943 (glej dok. št. 139).. 
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a) Pokrajinska komisija za Dolenjsko3 

b) Pokrajinska komisija za Notranjsko 
c) Pokrajinska komisija za Gorenjsko 
d) Pokrajinska komisija za Štajersko 
e) Pokrajinska komisija za Primorsko 
f) Posebna komisija za mesto Ljubljana 

2) Po okrožjih se zgrade okrožne komisije VOS-a. 

3) Po rajonih in krajih se formirajo rajonska odnosno krajevna 
poverjeništva VOS-a. Ta poverjeništva sq lahko sestavljena iz več 
ali iz enega samega tovariša, pač v skladu z lokalnimi potrebami in 
važnostjo terena. 

4) Poverjeništva VOS-a imajo mrežo svojih zaupnikov po raz.--
nih organizacijah, v aparatu sovražnika itd. To mrežo je treba raz
širjati! na ta način, da zajame vse področje in vse sektorje udejst-
vovanja. . 

5) Poleg te osnovne mreže lahko komisija in poverjeništva 
po potrebi in za specialne svrhe vzpostavljajo še specialne sektorje 
s povsem določenimi in omejenimi nalogami, o katerih govorimo 
spodaj. 

II. SODELOVANJE Z OBVEŠČEVALNIM SEKTORJEM 
V NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI IN PARTIZANSKIH 

ODREDIH SLOVENIJE 

V cilju čim hitrejšega izkoriščanja podatkov je potrebno ustva
riti čim tesnejše sodelovanje z obveščevalnim sektorjem v SNOV in 
PO. To sodelovanje se mora izraziti tako glede organizacijske po
moči ter dostavljanja, in izmenjavanja podatkov, kakor tudi glede 
akcije proti sovražnim špijonažnim, petokolonskim in vsakršnim 
izdajalskim postojankam. 

1) Pokrajinske komisije VOS-a (PKVOS) so dolžne obveščati 
o vsem, za delovanje štabov operativnih zon važnih dejstvih — 
obveščevalni center odgovarjajoče zone (OCOZ). 

2) Okrožne komisije VOS-a (OKVOS) naj vzdržujejo najtesnej
še stike z brigadnim in odrednim obveščevalnim centrom (BOC, 
OOC), v svrho zbiranja podatkov, ki so važni za udejstvovanje 
brigade, odnosno odreda. 

3 Pokrajinski komisiji za Dolenjsko in Notranjsko nista bili formi
ram. To področje je kontrolirala neposredno centralna komisija VOS (Po
datek Iva Svetine.) 
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3) Rajonska in krajevna poverjeništva (RPVOS, KPVOS) naj 
vzdržujejo najtesnejši kontakt z bataljonskimij in četnimi obvešče
valci brigade ali odreda, v svrho zbiranja podatkov, ki so vazm za 
udejstvovanja vojnih edinic. 

III. OSEBNI SESTAV IN ODGOVORNOST 

1) Na čelu komisije VOS-a stoje načelniki odgovarjajočih ko-
misij. Isto velja tudi za veččlanska poverjeništva VOS-a, kolikor 
bodo taka potrebna. 

2) Načelniki komisij VOS-a "so osebno odgovorni za vse delo 
na obveščevalnem odnosno varnostnem sektorju njihovega področ
ja, kakor tudi za delo vseh specialnih sektorjev, ki so zaupani nji
hovi odgovornosti. 

' 3) Število sotrudnikov v posameznih komisijah in poverjeništ-
vih ne more biti vnaprej določeno. Ravna naj se po stvarni potrebi. 
O tem odloča odgovorni načelnik v soglasju z nadrejenim vodstvom. 

4) Spremembe v kadrovskem sestavu VOS-a smejo vršiti nad
rejene komisije. 

5) Za obveščevalne in varnostne kadre je potrebno izbirati naj
primernejše tovariše, ki imajo sami voljo do tega dela in ki bodo 
kos težki nalogi. Biti morajo to bistri ljudje, hladnokrvni, prisebni, 
okretni ljudje, ki imajo sposobnost hitre orientacije, hitrega spo
znavanja, ocenjevanja in kombiniranja dejstev, biti morajo do kraja 
predani osvobodilni stvari slovenskega naroda, hrabri, drzni m 
prepričanja, da za njih ni zaprek, ki bi jih ne mogli premagati. 
Razume se, da se morajo ti preizkušeni kadri na samem terenu 
posluževati vseh in vsakršnih ljudi, preko katerih bodo lahko dobili 
kakršnekoli važne podatke. 

6) Obveščevalci načelno ne bi smeli vedeti drug za drugega 
in je treba ta princip izpolnjevati v največji meri. 

Pri izvrševanju svoje službe imajo obveščevalci polno iniciativo. 
Osnovno, kar je potrebno za njihov uspeh, je: 

a) da znajo ostati neopaženi, a da sami vidijo in vse opazijo. 
Svojo obveščevalno funkcijo naj zamaskirajo navzven s kako drugo 
funkcijo. 

b) da znajo okrog sebe organizirati mrežo zaupnikov in kana
lov, preko katerih bodo dobili vse potrebne podatke. 

c) da delajo sistematično, to je da organizirajo dotok podatkov 
v določenih smereh, a ne da postanejo zbiralci slučajno zbranih 
vesti. 
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d) d a — kadar gre za varnostno službo na terenu ali za kontra-
špijonažni sektor v osvobodilni vojski — hitro reagirajo na vse 
sovražnikove akcije in poskuse, ki so naperjeni proti interesom osvo
bodilne borbe slovenskega naroda. 

IV. NALOGE VOS-a NA TERENU 

1) Centralna komisija VOS-a (CK VOS) ima v svojem teren
skem delu dva sektorja: 

a) obveščevalni sektor 
b) varnostni sektor 

2) Naloge obveščevalnega sektorja so: 
a) zbirati podatke o sovražniku. Ti podatki morajo obsegati vse 

sektorje sovražnikovega udejstvovanja: vojni, politični, ekonomski, 
kulturni, organizacijski, špijonažni in kontrašpijonažni, mednarod-
no-politični jtd. Podatki morajo obsegati delovanje okupatorja, bele 
garde, mihailovićevcev, »sredincev«, zamaskiranih sovražnikov OF 
i t d . ; . • . , • , 

b) zbirati podatke o stanju in razpoloženju množic. Ti podatki 
morajo dati zvesto sliko reagiranja ljudskih množic na poedine 
pojave. Pokazati morajo na pomanjkljivost našega političnega in 
organizacijskega dela, signalizirati negativne odmeve na poedine 
eventualne napake terenskih organizacij OF, razkrivati forme sov
ražnikove akcije v množicah itd. 

c) zbirati podatke o negativnih in pozitivnih pojavih, a zlasti 
o eventualnih poskusih sovražnika v samem osvobodilnem boju in 
naši NOV. Ti podatki morajo dati jasno sliko rezultata osvobodilne 
borbe v množicah; kakor tudi notranjih odnosov v osvobodilnem 
gibanju. Zlasti je treba razkrivati posamezne škodljive pojave in 
dejanja v tem gibanju. 

d) zbirati podatke o odnosu in mišljenju množic in sovražnika 
do naše NOV in o odnosu partizanov do civilnega prebivalstva. 

e) specialna- naloga obveščevalne službe je razen tega, da s 
svojimi podatki omogoči redno in pravilno delovanje Varnostne 

Skratka: obveščevalni sektor mora dati vse tiste podatke ki 
bodo omogočili OF in SNOV maksimalne uspehe v politični in vojni 
akciji. ' ' 

3) V svrho čim intenzivnejšega dela se po potrebi v okviru 
splošne obveščevalne službe vzpostavljajo specialni sektorji za pov
sem določena področja (npr. sektor za delo v okupatorski vojski, 
beli gardi, mihailovičevskih centrih itd.). Taka specializirana pod-
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ročja so dala po dosedanjih izkušnjah najboljše! rezultate. Razume 
se, da naj se taki specialni sektorji ustanove tam in tedaj, če to 
zahtevajo resnične potrebe. 

4) Naloge varnostnega sektorja: 
a) razbijati sovražnikovo obveščevalno mrežo na terenu, uni

čevati njene glavne nosilce (na osnovi poročil obveščevalnega sek
torja) in njena materialna oporišča: 

b) uničevati sovražnikovo politično organizacijo, njegov aparat, 
njegov denunciantski kader, njegove krvnike in pse gonjače. 

c) razbijati sovražnikove poskuse vgnezdenja na osvobojenem 
področju ali v osvobodilnem gibanju z uničevanjem glavnih nosilcev 
teh poskusov in razkrinkavanjem njihove organizacijske mreže. 

d) izvajanje sklepov in obsodb osvobodilne justice. 
e) sabotažna dejanja in druga diverzantska dejanja na sovraž- . 

nikovih bazah. 
Skratka: varnostna služba mora biti eksekutivno orožje v rokah . 

slovenskega ljudstva za zaščito pred delovanjem sovražnikovih špi-
cnažnih; političnih in drugih organizacij. 

5) Sredstva za delo obveščevalnega sektorja: 
a) zaupniki po organizacijah, sovražnikovem aparatu, po krajih 

in naseljih, 
b) indirektni podatki od tretjih ljudi, zbrani preko zaupnikov, 
c) izjave predstavnikov okupatorjev in drugih sovražnih for

macij in skupin, • -
d) vrivanje zanesljivih ljudi v sovražnikove formacije in apa

rat itd. 
6) Sredstva za delo varnostne službe: 
a) formiranje posebnih oboroženih oddelkov varnostne službe 

pri okrožnih komisijah VOS-a in po potrebi pri.rajonskih poverje-
ništvih. Člani teh oddelkov so opremljeni z vsemi potrebnimi sred
stvi za gibanje po okupiranem, kakor tudi osvobojenem ozemlju, 
kjer kolektivno in, poedinsko vrše dane jim naloge. Ti oddelki se 
lahko družijo v centrih ali pa se razdele po rajonih in krajih, kakor 
pač zahtevajo terenske razmere. 

b) vrivanje zanesljivih ljudi v sovražnikove baze s specialnimi 
. nalogami diverzantskega in sabotažnega karakterja. 

V. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE VARNOSTNIH ODDELKOV 

1) Ustroj varnostnih oddelkov: 
a) Varnostni oddelki VOS-a morajo biti sestavljeni iz osvobo

dilni stvari slovenskega naroda predanih borcev, izredno hrabrih. 
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drznih, toda ne lahkomiselnih tovarišev, hladnokrvnih in prisebnih 
v vseh položajih, sposobni[h] za oborožene akcije individualnega 
karakterja. 

b) Varnostni oddelki so čvrsto vojaško organizirani in vrše 
svoje akcije po točno opredeljenem načrtu vodstva varnostnega od
delka. 

. c) Na čelu varnostnega oddelka je komandant oddelka. 
d) Vsaka okrožna komisija VOS-a ima po en oddelek, ki ga 

potem lahko razpodeli v grupe po potrebah službe. Na čelu grupe 
je komandir grupe. 

e) Varnostni oddelek je v vsakem oziru podrejen OKVOS-u 
in izvršuje naloge, ki jih dobi od nje. Vsako samovoljno postopanje 
se mora najstrožje kaznovati, v težjih slučajih tudi s smrtjo. 

if) Po možnosti naj se deli varnostnega oddelka stalno zadržu
jejo na okupiranem ozemlju. Priporočljivo je tudi, da se stremi za 
delno legalnostjo borcev varnostne službe. 

g) Komandant in politični delegat varnostnega oddelka sta 
dolžna biti v neprestanem stiku z vsemi grupami in. organizirati 
intenzivno strokovno in 'politično delo po grupah. 

h) Številčni sestav naj se ravna po potrebah, vsekakor naj bodo 
grupe številčno zelo majhne (2—4 borci), ker se tako lahko najlažje 
obvaruje potrebna konspiracija. Varnostni oddelki naj se drže kon
spirativno tudi na osvobojenem ozemlju, oziroma po partizanih 
kontroliranem ozemlju. 

i) Varnostni oddelki morajo biti neprestano aktivni. 
h) Sestav varnostnega oddelka odreja, OKVOS s predhodnim 

potrdilom PKVOS. 

2) Varnostnim oddelkom odreja naloge (justifikacije, zaplem
be, sabotaže, diverzantske akcije itd.) OKVOS po obvezni predhodni 
odobritvi PK VOS in vi soglasju s sklepi odgovornih organov OF. 

3) Za vsako izvršeno akcijo ali postopek je treba napraviti za
pisnik in ga poslati CK VOS-u. Akcije,, ki ne bodo zapisniško ugo
tovljene, razen tistih, ki so vojaškega karakterja (sabotaže, diver
zije itd.), se bodo smatrale za samovoljne in bodo krivci poklicani 
na odgovornost. 

4) Kjer koli je le mogoče izvršiti zaslišanje krivca, proti ka
teremu postopajo organi VOS-a, je treba to obvezno'storiti. Zasli
šanje izvrši in zapisniško' ugotovi organ, ki ga v ta namen določi 
OK VOS ali po njenem obvestilu RP VOS. 

5) Obenem z zapisnikom; o zaslišanju je treba poslati tudi se
znam eventualno zaplenjenih predmetov. Denar in dragocenosti je 
treba takoj poslati na CK VOS. 
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6) CK VOS bo naknadno poslala določila o obsegu pravic, ki 
jih imajo forumi VOS-a v postopku proti krivcem zoper osvobodilni 
boj slovenskega naroda. 

DOSTAVLJANJE POROČIL 

1) V obveščevalnih komisijah, centrih in poverjeništvih se zbi
rajo, urejajo in prirejajo poročila nižjih obveščevalnih centrov. 
Istočasno se preučujejo in podvzemajo potrebni ukrepi za. izkorišča
nje teh podatkov. O vsem tem, to je, tako o zbranih podatkih kakor 
o podvzetih ukrepih sestavljajo komisije, centri in poverjeništva 
redna poročila, ki jih pošiljajo prvemu višjemu obveščevalnemu 
forumu. 

2) Poročila morajo v glavnem vsebovati naslednje podatke v 
skladu z zgoraj omenjenimi nalogami: 

a) Podatke o . sovražniku — o njegovi moči, delavnosti, raz
merah, organizaciji, oborožitvi, materialnih sredstvih, o njegovih 
špijonih, agentih, o sovražnikovi špijonažni službi, o njegovi mate-
rialni bazi (industrija itd), itd. 

b) Podatke o ljudskih množicah — o odnosu množic do nas, kdo 
podpira OF, kdo sovražnika, kdo in kje so javni in prikriti sov
ražniki, odnos množic do sovražnikov, kaj je treba storiti za uničenje 
sovražnikovega vpliva in njegovih manevrov itd. 

c) Podatke o stanju v osvobodilnem gibanju o eventualnem 
rovarjenju sovražnika, o napakah in negativnih straneh v osvobo
dilnem gibanju itd. 

d) Splošne zaključke — kateri podatki zahtevajo hitro rešitev, 
kateri podatki so že dani na izkoriščanje, komu je že poslano isto 
poročilo v svrho izkoriščanja podatkov, kaj je podvzeto s strani 
raznih obveščevalnih organov in drugih forumov, sugestije v zvezi 
z nadaljnjim razvojem itd. 

3) Poročila morajo biti resnična, jasna in razumljiva. Poročilo 
je popolno in precizno, kadar vsebuje vse potrebne! podatke za do
ločen sektor sovražnikovega, udejstvovanja in za našo akcijo. Ne
popolna, poročila naj se pošiljajo samo v nujnih primerih in ute
meljitvijo, čemu so ostala nepopolna. 

Poročila bodo koristna samo, ako so resnična, tj. ako predstav
ljajo stvarno stanje stvari, o kateri se poroča. Neresnična poročila 
predstavljajo nečastno dejanje in je krivce treba najstrožje kaz
novati. 

Pri,pisanju poročil je treba znati razlikovati važno od nevaž-
nega, koristno od nekoristnega itd. Poročevalec mora pisati svoje 
poročilo že skozi prizmo direktne uporabe njegovih podatkov. Po-
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ročilo naj bo izneseno jasno brez vsake dvoumnosti (v nekem poro
čilu smo npr. brali: razpoloženje množic se je deloma poboljšalo, 
deloma poslabšalo. Jasno je, da. iz take formulacije nihče ne bo 
pogruntal, kaj se je z- razpoloženjem ljudstva resnično zgodilo). 

Iz poročil naj se jasno vidijo izviri, oziroma njena večja ali 
manjša zanesljivost. Jasno naj se razlikuje med tistim; kar so naši 
obveščevalci sami videli ali ugotovili, od onega, kar so slišali in 
ugotovili preko tretjih manj zanesljivih oseb. 

4) Poročevalec mora stremeti za tem, da poročilo pride čim 
prej v roke tistemu, ki so mu podatki potrebni. Stari podatki nimajo 
za nikogar več koristi. Poročila naj se pošilja redno prvemu višje
mu obveščevalnem centru. Toda v nujnih primerih naj se pošlje 
direktno tistemu naslovljencu, kateremu so podatki najbolj potreb
ni. V posebno važnih in delikatnih zadevah se podrejeni centri in 
komisije lahko direktno obrnejo na: GOC ali na CK VOS-a. 

5) Poročila obveščevalnih centrov in komisij — kadar so deli-
katnejše vsebine — naj se pošiljajo s posebnim kurirjem, ki mu je 
predhodno treba dati navodila, kako naj ravna s pismom v primeru 
nevarnosti. Med posameznimi komisijami in centri je nujno potreb
no uvesti šifrirano dopisovanje. 

VIL ZAKLJUČEK 

Vsa do sedaj izdana navodila o organizaciji obveščevalne služ
be so neveljavna in se je odslej "ravnati samo po teh navodilih. 

Ta navodila so zaupnega značaja in ne smejo priti v roke sov
ražnika, niti ljudi, ki niso zaposleni na tem sektorju. 

Smrt fašizmu —• svoboda narodu! 

CENTRALNA KOMISIJA 
VARNOSTNE OBVEŠČEVALNE SLUŽBE 

472 



St. 167 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA 
JAKE PLATIŠE DNE 17. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Dragi tovariš! 17-11-43 , 
Pošiljam Ti poročilo o svojem delu v tem okrožju in o novo

nastali situaciji. . • .. . 
1) Vršilo se je vec sestankov širšega obsega izven Idrije, ki se 

jih je udeležilo v lepem številu. Na enem sestanku smo postavili 
tudi NZ, ki že dobro funkcionira. Postavili so tudi stražo, da jih ne 
dobijo nepripravljene. 

2) V Idriji in kjer so vojaške posadke, ki hodijo ponoči po 
hišah kontrolirat, če so vsi doma, je težavno, ker ne upajo izpod 
strehe. ' ' 

3) Mobilizacija za v partizane se vrši še zmeraj povoljno. Z 
eno besedo rečeno od 15 let do 45 vse beži, ker se bojijo nasilne 
mobilizacije italijanske oblasti. Pri onih mladih otrokih smo imeli 
velike težave, ker stvarno niso za. v partizane, ker so prešibki. 
Zadnje čase, ko se vrši mobilizacija [letnikov] od 900 do 6, se je 

. mobilizacija v partizane še, pojačala, s tem bo tudi v partizanih 
zavladalo bolj resno življenje, ker sedaj so po enih četah imeli res 
čisto mlade in neizkušene fante. 'S tem, ko se vrši tako obširno 
mobilizacijo obogestransko, se je situacija zelo zaostrila. Treba bo 
naglo, izvršiti na vsem terenu reorganizacijo, v OF kakor v partiji. 
Treba bo še bolj temeljito organizirati žene, ki bojo ostale doma. 
S tem, ko se tako vrši mobilizacija, pa tudi ženske silijo v partizane, 
kar pa smo uredili tako, da bojo šle, če bo za njih res nevarno 
doma. V drugem pogledu naj pa pridna delajo doma, ker bojo več 
koristile stvari. Razpoloženje je dobro na vsem področju. Edino ma
lo vpliva [v] okolici Vojskega požar v Zg. Trebuši in ropanje, ki so ga 
izvršili vojaki v Gačniku, ko-so pobrali vso živino in živila. Največ 
se razburjajo zato, ker so naši fantje pustili odpeljati živino in 
živež, ker ga sami fantje rabijo. V tem so naši fantje res napravili 
eno precej veliko napako, da niso to storili, ker so imeli priliko, 
da se bi oskrbeli z živežem najmanj za 6 mesecev ali pa še več. 
Od vsega kar so naši vzeli, so spravili okoli 1500 kg krompirja od 
90 kvintalov obeh kmetov, od 20 goveje živine pa enega vola, to je 
bilo približno vse, kar so vzeli. In zaradi tega se ljudje razburjajo, 
da se nič ne brigajo. To je težko zagovarjati, ker se bi res dalo na
praviti in so imeli časa dovolj in tudi mesto 'za spraviti na varno. 

1 Izvirnik, napisan s. črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. , 
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4) Delo v partiji moram priznati, da je bilo sektaško, da smo 
premalo odprli vrata. V tem je pa vzrok premalo zgrajenih ljudi, 
da bi znali iskat, oziroma pridobivat za v partijo. Jaz sem ukrenil 
vse potrebno, da se bo ta napaka popravila. Po poročilih, ki sem jih 
sprejel, se vidi, da se je že nekaj izboljšalo, da so stvar razumeli 
pravilno. V zvezi mobilizacije in aretacije smo izgubili več dobrih 
tovarišev, ki se niso zanesli, da jih bodo mobilizirali, ki so bili zme
raj pripravljeni, da grejo V partizane. 2 so aretirali, 2 so mobilizirali 
končnega rezultata o zadnji mobilizaciji še točno ne vem, ko je 
sedaj v teku, večfini njih] jim je uspelo pravočasno iti v partizane. 
Izgubili smo pa tudi enega tovariša,2 ki ga ne bom mogel nadokna
diti tako hitro. Kako se je izgubil, je za enkrat še uganka vsem. 
Po poročilih, ki sem jih dobil, so ga morali izslediti v bunkerju, 
ki ga je imel pripravljenega. Tovariš je bU letnik 7., ki so ga pa 
okoli 8.-9. II. poklicali pod orožje. Tovariš je bil obveščen in se 
[je] vrnil v noči pozno domov, po skriti poti in se takoj odpravil 
v ilegalnost v svoj bunker,- ki ga je imel pripravljenega. Verjetno 
da so ga pazili in mu sledili v bunker. Tovariš je točno označil, kje 
se bo oglasil in kje bo puščal pošto za vzdrževanje veze. Iskali smo ga 
na vse strani pa ni nobenega glasu od njega in tudi nobeden človek 
ga ni videl., Po moje je samo možnost ta,, da so ga isledili, malo 
verjetno je to, da se je ponesrečil. 

Tovariš je bil prvi, ki so mi dali vezo, ko sem prišel v Idrijo. 
Tovariš je bil član kom. stranke že 4 mesece, bil je član OK, član 
MK, član M[estnega] odbora OF in član odbora OF. Ko sem dobil 
poziv od tovariša) Primožas in tov. Luka,4 da naj se takoj javim na 
S[tab] Sfoškegla .0[dreda], sem postavil njega tudi za mojega na
mestnika OK. S tem, ko sem izgubil njega, sem izgubil eno nenadok-
nadno moč, ki jo bom zelo pogrešal. Ne vem, ali je tovariš imel 
seboj tudi gotovo literaturo, ki jo je sprejel, ko sem bil jaz na terenu: 
Pravilnik NZ, Vestnik. Poslal sem mu pa tudi jaz okrožnico POOF 
za Primorsko kmečko konferenco. Prosim, da mi ta material pošlješ 
vsaj po nekaj izvodov. 

Tudi točno pobrano članarino partije bom moral šele ugotoviti, 
ker je šlo preko njegovih rok deloma. Poskrbel bom. da [bi] vse to 
čim preji ugotovil. Partijcev je 20 — . . .* kandidatov, med temi je 
kandidatov 8 žensk, ostalo moški. Pri moških bo( bolj malo, ker je 
slo vse v partizane, kar jei bilo kaj vrednega, ostalo so pobrali faši
sti. Pri ženskah imamo nekaj več izgledov, posebno sedaj ko smo 
led predrU. V ženskem MO OF, kjer je bila do sedaj samo ena 
partijka, so sedaj zaprosile še ostale tri za sprejem v partijo tako, 

2 Albin Filipič. 
3 Dr. Aleš Bebler. 
4 Franc Leskošek. 
5 Nečitljiva številka; lahko je 10, 20 ali 30. 
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da bo delo v tem pogledu bolj lahko, ker ne bo treba delati tako 
v rokavicah. Ena izmed teh je bila zelo pobožna, ki je imela gotovo 
pomisleke o tem [v] partiji, je pa dobra organizatorica za OF. 

5) Ženska organizacija dobro deluje, sp[et] smo postavili 3 žen
ske odbore. Postavile so tudi po vseh okrajih mesta šolo za prvo 
sanitetno pomoč in da bo tudi vsak rajon imel svojo lekarno za vsak 
slučaj potrebe. Sanitetnega materiala fantom ne manjka, ga imamo 
tudi na zalogi. Tudi zimskega perila, ki ga zbirajo predvsem ženske, 
ga do sedaj ne manjka. 

6) Morala po četah je" dobra, godrnjačev ni. Manjka pa politič
nega dela po četah, posebno organiziranje partije je nujno po četah 
V Cmem vrhu je to deloma rešeno, kar je uredil tovariš Florjan, 
ko je v četi 5 partijcev in 7 kandidatov. Tam sta nastali dve četi, ki 
je ena šla v bližino Ledin. Tam upam, da bo šlo dobro,] ker je en 
dober politkomisar čete. V četi, kjer je politkomisar SlovenkoMn 
Čamberlen,8 partija sploh ne obstaja, so pa ti [kar] dobri partijci, 
tam je nujno, da se uredi. Ti dve četi nimata stalnega taborišča, se 
pomikata iz kraja v! kraj. Te dni so imeli en spopad pri Vojskem 
pri enem kmetu po imenu Stržnik: Verjetno, da bojo tam posledice-
represalije, padel je en tovariš in nekaj je bilo ranjenih italijanskih 
vojakov. Ena četa je šla na Lažne Lokve. Politkomisar je že bolj 
star partijec. Partije tudi tam ni. Ena četa je v Kanomljah, ki je 
imela namen iti v Ledine, kjer je pa že ena četa. Tudi tam ni partije 
v četi. V Krnicah je ena četa iz Vipave, tudi ni organizirana partija. 
Četa, ki je. v Krnicah že dalj časa, kjer je politkomisar Srnjak,9 tam 
je nekaj partije. Kolikor mi je znano, je za partorganizacijo določen 
tov. Jaka,1« ki je pa nujno, da to stvar uredi čimprej. Sicer bo za 
njega to vse prevelik, obseg, da bo uspešno vršil svoje delo. 

7) SKOJ je do sedaj tudi bolj malo organiziran, v Crnovrški 
četi jih je okoli 16, v vseh ostalih četah ni nič. 

« 8) Vprašanje, kako je z terenom, ki je b i lna konferenci določen 
idrijskemu okrožju, to je Sebrelje, Krnice, Jagršče in Otalež. Dobil 
sem od tov. Cvetkota11 eno pismo, v katerem je sporočil, da sedaj 
spada to področje pod baško okrožje? 

• 6 Cveto Močnik. 
7 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. Glej še dok. št. 138, 

op. 6. 
8 Franc Žagar iz Žage pri Bovcu, padel leta 1944. (Podatek Jožeta 

Primožiča.) . 
9 Eden od bratov Fortuna iz Podlipe pri Vrhniki. Vsi trije so imeli 

ilegalno ime Srnjak. Imenovani je bil študent v Ljubljani. Pred odhodom 
v partizane je bil član VOS v.Ljubljani. Partizanska četa, kjer je bil po
litični komisar, je na Idrijskem veljala za legendarno četo. Padel je ver
jetno 7. julija 1943 v Spacapanih ipri Henčah. (Podatek Jožeta Primožiča 
in občinskega odbora ZZB NOV Sežana.) 

10 Verjetno Jaka Stucin-Cvetko. 
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8) Vprašanje, kaj dela tov. Cvetko, on je bil od 25. decembra 
in do okoli 6. II. 43' v Krnicah. Enkrat mi je poslal poročilo, ki 
pravi, da je postavil 3 vaške odbore in en rajonski in 4 kandidate 
partije. To je bilo| vse, kar je meni poročal o njegovem delu na tem 
terenu, ki je bil določen [kot] moje področje. Slišal sem po gotovih 
ljudeh, da vodi ene spletke, kar pa še nisem točno na jasnem. 

. 9) Da bo bolj redna veza med mano in tabo, sem ukrenil vse 
potrebno. Literaturo naj se vso pošilja potom karavle 8—7, ker ima 
karavla 7 redno zvezo z menoj. Pošta se lahko pošlje civilnim po
tom, potom Ivanke.1 2 Pošta, ko me je pozival tov. Primož in Luka, 
je prišla v roke meni že v 2 dneh. Vso ostalo pošto, ki mi j 0 bila 
poslana že 20. I. 43, sem sprejel šele 5. II. Vsie to. je ležalo pri četnih 
kurirjih, ki niso dali naprej na teren.. Zadevo še nisem točno pre-
iskal, če ni bilo tu saboitaže. Pošta, ki je zame, naj se zmeraj označi 
ali gre civilnim potom ali potom karavle. Zadnje čase sem pisal tri 
pisma, eno13 je prinesel tov.1 Florjan, eno sem pisal 8-II-,i* eno sem 
pisal 14.-11-," na nobeno še nisem dobil odgovora. 

10. Ko sem bil pozvan na odred, sem nazaj grede naletel na 
zasedo, pri čemer smo izgubili enega dobrega terenskega delavca 
iz Sp. Trebuše kanfdidata] parftije]. Crnovrška četa je izvršila akcijo 
na ^talijansko patrolo v Beli, zaplenjen je bil en puškomitraljez, 2 
puški, 2 pištoli, bila sta 2 mrtva in 17 ranjenih. Na naši strani je 
bil ranjen tov. Vojko,18 v trebuh, kakor'poročajo, ni nevarno za 
smrt. Pred, kratkem sem padel v zasedo v Cekovniku, ko sem šel 
iskat boljši teren za bunker, ki bi lahko uredil v njemu tudi tehniko. 
BUo je 60 Italijanov z 2 strojnicama, Id so nažgali za menoj in tova
rišem, ki je bil z menoj. Oba sva srečno! odnesla pete. Kretanje je 
postalo zelo težavno, posebno sedaj, ko smo dobili veliko snega. 

>,. . 1
1

1
1 ) Z a v O K b l Podlaga! tovariša Franca, partizansko ime 

Cinl, po poklicu krojač, član MK, sekfretar] celice, član rajonske
ga] odbora OF, kot ofkrožnega] s[ekretarja]. Tovariš je res predan 
stvari m agilen partijec in tudi sposoben, čeravno je šepav? • 

Sprejmi tovariške pozdrave 
od tov. Franca1 8 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
11 Jaka Stucin. 
12 Milena Taškan. 
13 Glej dok. št. 96. 
14 Glej dok. št. 138. 

a r h i ^ ^ Š ^ ^ ^ P r e d V S e m 0 m o b i l i z a c * » P a r a n e je v . 
*™ r / a i l ^ 0 , " r e n } r 1 ' n a r o d n i heroj, je bil ranjen 15. februarja 1943 v 
w*?£Ž 1 * a S J a ?? k 0 , r

v ^*» v Idrijski Beli. Umrl je v noči na 22. februar 
1943. (Glej I. Renko, Vojkov vod, Koper 1953) 

17 Franc Bezeljak. 
18 Jaka Platiša. 

476 



St. .168 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
KRAS AVGUSTA DUGULINA DNE 17. FEBRUARJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O pOLOZAJU 

V OKROŽJU1 

Na položaju 17. 2. 43 

Pošiljam tovarišu Primožu2 nasl[ednje] sporočilo. 

1. Partija, članov je 10. Ti so aktivni, imajo rajonske funkcije 
in vršijo svoje partijske dolžnosti in predvsem so pri ljudstvu pri
ljubljeni. 

Kandidatov je 18, ti imajo funkcije vaških odborov, in [so] po
večini vojaški referenti. s 

2. OF, odborov je 3S, včlanjeni so od 3 do 5 oseb, do sedaj 
vršijo svojo vaško dolžnost, uspeh imajo odličen. 

Žene in dekleta so po večini zavedna in zraven tega od 3 do 
5 [v] vsaki vasi prav sodeljujejo pri organizaciji. Pokazale so se 
sposobne za kandidatinje, ker prihodnjič bodo tudi sprejete. 

Narodna zaščita ni še popolnoma organizirana, ampak upam, 
da bo v najkrajšem času. 

Bela garda ^tu nima prostora. Ljudje so kar naravnost vsi 
proti, razen dveh vasi, [kjer] se je porodila in imata vaško "stražo, 
ampak upam, da jo bomo likvidirali tudi tam. 

4. Razpoloženje ljudstva je vse za osvobodilno fronto in za 
sovjetska Rusijo. 

5. Rekrutacija v partizane se je ravno sedaj razvila. Šlo jih 
je zadnji čas 5. Kar jih je prišlo izven mojega okrožja, mi ni še 
sporočil tovariš politkomisar Peter.3 Zdaj so prisiljeni iti v parti
zane na gorenjem! teritoriju, zaradi izdaje enega partizana 2. čete 
3. bataljona, Nedeljkota.4 Policija ga je vozila maskiranega po vaseh 
in je kazal ljudi, ki jih je poznal. Ljudstvo je razočarano, da partizani 
sami izdajajo. Po teh vaseh bo trdo delo. Kar jih niso aretirah, 
bodo šli v partizane, ako ne bo kakšna druga prilika. Obvestil sem 
četo, da naj gre ponje. 

Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
Dr. Aleš Bebler. 
Jože Čerin, komisar 1. čete Kraškega bataljona. 
Cvetko Grilanc, glej dok. št. 87. 
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Prepričan sem, da je v četah premalo discipline. Ne zaveda 
se vsak, kaj je konspiracija in se ne držijo pravega reda. 

Potrebno je obvestiti politkomisarje in komandirje, da naj 
vršijo svojo dolžnost in partizane vzgojijo v. zavedni disciplini: 
Aretiran je bil 1 partijec, član OK s svojo hčerko in 5 frontašev. 

Pozdrave 
Maks5 

St. 169 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
TOLMINSKO FRANCA SAVLIJA DNE 17. FEBRUARJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Na terenu, 17. II. 1943 
Dragi tovariš Ahac!2 

Potrjujem prejem literature in zadnje pošte in sicer od 25.3 in 
26." januarja, istotako potrjujem prejem okrožnice [Pokrajinskega] 
odb. OF za Prim, z dne 3. 1. t. I.5 

Tukaj gre še kar dobro. Dela je veliko, ker je okrožje zelo 
obsežno in sva samo dva, to je jaz in Peter Skalar.6 Skalar se ome
juje samo in zgolj na Kobariško, vse ostalo ostaja meni, no pa že 
gre. Na Bovško je bilo v začetku zelo težko prodreti, sedaj je pa kar 
dobro urejeno. Celo okrožje je postalo pravo mravljišče, vse vse 
dela, kar le more, nihče ne mara biti zadnji. 

Mobilizacija v partizane se odločno izvaja in gre kar dobro. Mo
bilizacija v partizane v našem okrožju je v polnem teku. Nismo iz
vajali nikakršnih trikov. Zadostovalo je, da smo ljudi dobro na to 

532. 

5 Avgust Dugulin. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Dušan Pirjevec. 
3 Glej dok. št. 98. 
4 Glej dok. št. 101. 
5 Verjetno misli okrožnico pokrajinskega odbora OF za Primorsko z 

navodili za pospešeno delo med ljudskimi množicami spričo zavezniških 
uspehov. Dne 3. januarja 1943 je pokrajinski odbor OF izdal tudi okrož
nico o kmecMh konferencah, glej dok. št. 13. 

6 Ferdo Kravanja. 
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pripravili. Ubogali so in masovno prihajajo na zborna mesta. Odlični 
in korajžni fantje so na vse pripravljeni. Morala med njimi dobra, 
prav dobra. Takoj po prehodu v čete hočejo kar vsi novinci prosto
voljno v akcijo. Tudi rđbeljski rudarji so se prav dobro odrezali, 
tile prihajajo kar oboroženi, ena skupina je ostala kar v bližini 
Predila in tam operirajo, poslano jim je bilo vodstvo. V trenutku, 
ko to pišem štejeta II. in III. četa II. bat. po prejšnjem formiranju 
(to je V. Bat.7) okrog 250 ljudi, še prihajajo novi. Nekateri iz našega 
okrožja odhajajo tudi k II.. in IV. bat:, nekateri se tudi pustijo še 
odgnati od Italijanov, teh je manj. Prehrana ne igra nikakršne vlo
ge, čeprav je ljudstva veliko v partizanih, ker smo dobro uredili in 
vse organizirali* 

Morala ljudstva stalno narašča in je skoraj na višku,^ stra-
hopetnost jih zapušča, celo okrožje' je postalo pravo mravljišče, vse 
hiti in dela, nihče ne mara biti zadnji. 

Na Tolminskem in Kobariškem so ljudje približno enako po
litično orientirani: za vse slovanstvo pod vodstvom bratske slovan-
skej sovjet. Rusije. O kakršni koli Jugoslaviji ne marajo prav nič 
slišati. Precej je levo usmerjenih in simpatizirajo popolnoma z 

. kompartijo. 
Bele garde še ni treba prav nič bati, še se kje oglasi kak 

duhovnik (sicer prav previdno) proti OF, ali ljudstvo ga prav nič 
ne posluša. Na preži smo stalno tudi v tem oziru. 

Kvestura je prav dobro na delu s pomočjo nekaj plačancev, ki 
jih stalno trebimo povsod. Ljudje so še kar dobro konspirativni, ker 
smo jih od začetka na to privadili. Pozaprli so nekaj ljudi, škoda 
jih je. 

Bovško to je pa kraj zase. Ljudstvo je revno in je veliko prole-
tarcev in polproletarcev, ki delajo, oziroma so delali v Rablju. Ljud
stvo je v pretežni večini levo usmerjeno. Treba je na sestankih 
previdno (v levo) govoriti, ker sicer te izžvižgajo. O beli gardi ab
solutno ni sledu, ker smo poskrbeli pri koreninah. Prav dobro se je 
obneslo in dana je garancija, da seme ne bo vrženo, oziroma ob
ljubljena je pomoč za nas. 

Tukaj se lahko postavi močna partija, bila bi že, ali najboljši 
so odšli v partizane, no bo pa tam poskrbljeno zanje tudi v tem 
oziru. Tudi tukaj kvestura ne spi, vendar je manj aktivna, vsaj 
do zdaj. Dela je bilo tukaj veliko, ker je bilo treba nadoknaditi, 
kar smo prej zamudili, obneslo se je pa zelo dobro. Ljudje so kar 
vsi naši, malo je izjem. Konspiracija zadovoljiva. Požrtvovalnost 
ljudstva je nad vsa pričakovanja. 

Morala partizanov prav dobra, lahko rečem odlična. Rekruti 
so prav, prav korajžni fantje in se kar prostovoljno javljajo za v 
akcijo. Primanjkuje izkušenega vodstva. 
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NZ so štiri majhne čete, ena četa ima 10 pušk in nekaj samo
kresov, druge so manj oborožene. Prihodnjič Ti pošljem seznam 
batfaljonskega] štaba, da ga uradno potrdite. 

Ta čas je malo nerodno za vso organizacijo, komaj smo začeli 
formirati čete NZ, pa so odšli v partizane, isito velja za KPS ZKM in 
ZSM ter terenske odbore, ki so ponekod odšli kar vsi v partizane, 
ali pa bili delno pozaprti. Treba je bilo začeti od kraja. Vpreči bo 
treba, oziroma smo že, ženske. 

Partija. Na organizacijo partije polagam največjo pažnjo. Za
gotovim Ti, da bomo v našem okrožju zgradili močno in trdno 
partijo. Na terenu imamo precej predvidenih kandidatov, ki bojo 
kmalu kandidirani in sprejeti. V partizanih bo pa tudi postala 
partija res močna in trdna, ker med novinci po četah bo veliko 
zares dobrih partijcev, ki Bojo kandidirani, čim bojo razporejeni po 
četah. 

V KPS je bil sprejet tudi en tovariš italijanske narodnosti, 
ki živi med našimi ljudmi. Izkazal se je zelo aktiven in točno 
razume program kompartije. Za enkrat ni mogoče drugače, kot da. 
je sprejet v KPS, ker nima v bližini tovarišev lastne narodnosti. 
Pač pa je zelo priljubljen med našim ljudstvom in dobro dela 
za KPS in OF. Ali je prav tako? 

Postavili smo zvezo s KPI v bližnji Furlaniji (kraja Ti tukaj 
pač ne morem omenjati). V kratkem bomo imeli z- delegatom' prvi 
sestanek, 6 rezultatu Ti bom poročal, kakšno naj bi bilo sodelovanje 
med KPS in KPI (to je namreč samo lokalnega značaja,, ker kraj 
meji na: našo mejo, oziroma [je] menda v okviru naših'mej). 

Moji predlogi bi bili sledeči: 

1) Bijemo se vsi za iste ideale KPS in KPI. 

2) Oni nam lahko pomagajo prodreti v Slovensko Benečijo in 
Rezijo, mordaf imajo oni tam tudi svoje celice ali zaupnike, ki bi 
nas z njimi povezali, 

3) Obveščevalna služba. 

.4) Denarna pomoč ter pomoč v prehrani, obleki ali obutvi za 
naše partizane. 

5) Vojaška oprema vseh' vrst. 

6) Rekrutacija v partizane iz njih kraja. 

7) Mi jim lahko nudimo lepo zaščito v slučaju potrebe. 
Ali je to prav? Ali se strinjaš? Sporoči, daj mi potrebnih navo

dil v tem oziru. 
• V partizane sta prišla tudi dva študenta tehnične fakultete. 

Tukaj smo nekaj zvedeli, da bo padec Tunisa znak za vojaški 
udar in pogajanja z zavezniki od strani Italije. 
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3' in 4 četa petega bat., sta imeli hajko dne 13. t. m. Napaden 
je bil logor, bil 'sem slučajno tudi jaz zraven. Tovarišica Vera« 
je bila lažje ranjena skozi meso, nad kolenom je dobila kroglo, iz
kazala se je dobro. En tovariš novinec Planinko9 neoborožen se je 
umikal skozi strmino in se ubil. Bil je sam kriv ker se m držal 
glavnine.. To smo pred drugimi prikrili radi novincev. Napad ]e 
izvršilo okrog 500 Italijanov, mi smo bili brez strojnice, ker so ]o 
odnesli v V. četol V. bat., to je v bližino Predila. Zraven tega so 
bili odsotni najboljši partizani, tako da smo se odločili za umik. 
Italijani so imeli sledeče izgube: en tenente padel, sergeilte in dva 
vojaka ranjena, morda tudi več, še ni gotovo. 

V bližini vasi Ladra so padli po lastni krivdi tovariši Marold,10 

Saša" inl en novinec tov. Ljubo12 vsi iz II. čete V. Bat. Vračali so 
se iz patrulje in so prenočili v nekem seniku, najbrž brez straže. 
Marolda in Saša gotovo poznaš, ker so stari partizani, tov. Ljubo je 
bil tudi izvrsten partizan doma iz Loga pri Sv. Luciji, ki jei zbežal 
iz Vidma, pred tednom dni prišel k četi. Natančnejše poročilo dobiš 
iz merodajne strani. 

Italijani so vse manjše posadke potegnili v centre, mostov in 
drugih takih objektov ne stražijoi več. 

Čete so napravile par lepo uspelih akcij brez lastnih izgub, 
plen precejšen, dobiš.poročilo iz merodajne strani. 

Tukaj pošiljam obračun OF. 

Skupni dohodki OF, posojilo svobode, narodni davek in pro
stovoljni prispevki. 

' L 73.670 

• Izdatkov 19- 4 1 9 

Ostane v blagajni 54.251 

Ali naj pošljem številke serij posojila, tukaj je vse zapisane, 
sporoči. 

' Peti bataljon Soškega odreda je bil formiran v prvi polovici febru-
Eiria. 1943 

8 Vera Palčič, na PrimoRSko je prišla-z Loškim, odredom leta 1942. 
9 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 

io pravo ime ni ugotovljeno. Bil je kovinar iz okolice Ljubljane. Pred 
vojno član KPS. Partizan iz leta 1941. Na Primorsko je prišel leta 1941 ali 
v začetku 1942. (Podatek Franja Kranjca.) . 

11 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
12 Ciril Kragelj iz Loga pri Mostu na Soči. (Podatek Marije SavH.) 
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Odborov OF v Tblm. okrožju je kot sledi: 
Rajonskih odborov 2 
terenskih odb. 34 
ženskih odb. 7 
terenskih vaških zastopstev OF (vasi 

kjer ni odborov) 11 
NZ ' 4 čete 

Partija v celoti v Tolm. okrožju: 

KPS članov 47 
KPS kand. 14 
ZKM članov 18 
ZSM članov 5 

To velja za na terenu in v četah. 

V. Bat. šteje članov KPS 16 
V. Bat. šteje kand. KPS .5 
V. Bat. šteje članov ZKM 14 

na terenu: 
KPS članov 31 
ZKM članov 4 
KPS kandidatov 9 
ZSM članov 5 
Članarina za KPS je skupno L 185.— 
prostovoljnih prispevkov 24.— 

209.— 

Prostovoljnih prispevkov za partijo ne nabiramo, ker se mi 
zdi, da bi bila le zmešnjava, ko nabiramo za OF, ker. itak je veliko 
ljudi, ki podpirajo OF v dobri veri, da je to partijska stvar,, sicer 
pa, ako je prav potrebno, bomo lahko tudi ločili. 

Pisal si mi zadnjič, naj Ti pošljem onega kršč[anskega] socfiali-
sta] do tebe na razgovor. Ni me bilo v bližini, ker sem se na
hajal več časa daleč na severu, kjer je bila potreba največja. Pisal 
sem mu pravočasno; ne vem, ali je odšel ali ne.' 

Delu čast in oblast! 
Tone Medved13 

1 3 Franc Savli. 
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St. 170 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18. FEBRUARJA 
1943 POVERJENISTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF O 

NALOGAH TERENSKIH AKTIVISTOV1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 18. II. 1943 

POVERJENISTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF 

Opozarjamo vas na naslednje pereče trenutne potrebe in na
loge: 

1) Pri naših aktivistih se. je marsikje razpasla miselnost, da 
ni mogoče delati, če ni v bližini vojske. Ta miselnost je povsem 
zgrešena'in skrajno škodljiva. Naša vojska ima danes že operativne 
naloge večjega značaja in se potemtakem Glavno poveljstvo ne 
more ozirati na občutke osebne varnosti in komodnosti posameznih 
terenskih aktivistov. Vojska in njene edinice gredo pač tja, kamor 
zahteva vojaška potreba. Razen tega pa je vse obsodbe vredno, če 
se terenski aktivisti bojijo trenutnih težjih pogojev globoke nele
galnosti in nelegalnega delovanja. Tak aktivist ni vreden, da bi ga 
imenovali resničnega aktivista. Resnični aktivist OF je borec, ki 
premaga in prenese vse težave, ki najde vselej poti in kanale za 
napredek naše pravične stvari, pa naj bodo trenutni pogoji še tako 
težki. 

Kjer koli. ozemlje trenutno kontrolirajo edinice naše vojske,1 

se je treba že v naprej pripraviti na možno nelegalno periodo. 
Dokler vlada na dotičnem terenu svoboda, je treba svobodo kar 
najtemeljiteje izkoristiti za utrditev nelegalnih pozicij. 

2) Terenske odbore in zaupnike je treba vsepovsod skrajno ak
ti vizirati, zlasti v pogledu agitacije in stalnega obveščanja civilnega 
prebivalstva o uspehih na velikih in domačih frontah, o rasti moči 
OF. • 

3) Trenutno je potrebno kar najintenzivneje agitacijsko upo
rabiti velike uspehe na vzhodni fronti kakor tudi znane izjave lon-

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432 in v arhivu 
GK ZKS v Ljubljani. 
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donskega radia, ki je moral začeti priznavati, moč in pravičnost 
naše osvobodilne borbe.3 

4) Naše pozicije v begi je trteba za razkroj same bege vse teme
ljiteje uporabiti kot doslej. 

5) Bega mobilizira tudi internirance, ki se vračajo. Mi. zapa
damo nepotrebni sentimentalnosti, da so ti interniranci preveč iz
črpani za borbo. Gre za .vprašanje, kdo bo te internirance mobili
ziral,, mi ali bega. Iz tega pa jasno sledi, da je treba tudi tukaj 
uporabiti nekatere oblike prisilne mobilizacije, če ne gre druga:če. 
Vojska ima že direktivo, naj dobe mobilizirani bivši interniranci 
boljšo in izdatnejšo hrano v edinicah, dokler si ne opomorejo. Doma 
je dovoljeno puščati le tiste, ki so za borbo in napore zares ne
sposobni. 

6) Bego razkrinkujejo naši aktivisti vse premalo kot proti-
Ijudsko reakcijo, ki ,danes sodeluje z okupatorjem proti lastnemu 
ljudstvu,' jutri pa bi hotela povrniti staro stanje brezobzirnega so
cialnega izkoriščanja in narodne neenakopravnosti. To pomanjklji
vost v naši agitaciji in propagandi moramo brezpogojno odpraviti. 
Zlasti je.treba tudi popularizirati naše pojmovanje pristne ljudske 
demokracije. 

7) Način poročanja okrožnih odborov in poverjeništev Izvršne
mu odboru je postal šablonski. Iz njega se ne vidi naša aktivnost 
na terenu, problemi, ki nastajajo na terenu"niso razvidni. Ta način 
poročanja je treba izpremeniti. IOOF mora iz "poročil dobivati jasno 
sliko o naporih naših organizacij, y problemih, ki se postavljajo 
pred njih, o metodah, kako skušajo naše organizacije in naši akti
visti te probleme reševati. Le tako bo IOOF lahko nudil organi
zacijam in aktivistom tudi zadostno pomoč. 

Smrt fašizmu — svobo.da narodu! 

Za IOOF: 
sekretar Boris Kidrič, 1. r. 

Zig: 
Osvobodilne fronte 

-slovenskega naroda 
Izvršni odbor 

= Glej dok. št. 135. 

484 



St. 171 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18, FEBRUARJA 1943 
POVERJENISTVU IO OF ZA NOTRANJSKO O IMENOVANJU 

ZASTOPNIKA SOKOLOV V POVERJENISTVO1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj,' 18. II, 1943 

Poverjeništvu IOOF za Notranjsko! 

P o sklepu IOOF je zastopnik Sokolov v Poverjeništvu IOOF za 
Notranjsko tov. Janežič. 2 Zastopnik K P S ostane tov. Jokl, 3 ki pa 
ima glede n a svojo novo funkcijo politkomisarja Notranjske opera
t ivne zone pravico delegirati druge tovariše, zlasti tov. E m a . 4 

S m r t f a š i z m u — svoboda n a r o d u ! 

Za IOOF: 
sekretar : 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Andrej Janežič. 
3 Franc Popit. 
4 Albert Svetina. 
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St. 172 

PISMO SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISA KID-
RICA DNE 18. FEBRUARJA 1943 ČLANU VRHOVNEGA PLENU
MA OF IVANU NEMCU NA ŠTAJERSKO Z NAVODILI ZA ClM 

SIRSE VKLJUČEVANJE ZAVEDNIH SLOVENCEV V OF1 

Položaj, 18. II. 1943 

Dragi Vojko,2 

Tvoje pismo z.dne 16. I.3 prejel. Odobravamo Tvoje delo. linija 
naj ostane takšna, kakor smo se dogovorili in kakor jo izvajaš. 
Opozarjamo Te pa na naslednje. Bliža se nagel konec. Zaradi tega 
je treba gledati, da ne bi vodečih pozicij v OF, zlasti na Štajerskem 
in Gorenjskem, kjer je pokret zares še vsenaroden, dobili v roke 
kakšni špekulant)e, ki bi skušali te pozicije izkoristiti kasneje za 
skrenitev OF. Povsem pravilno je, da pritegnemo v OF vse zavedne 
Slovence, ne glede na družbeno svetovno^nazorsko in versko pri
padnost. Vsak drugi postopek bi bil sektaški. Hkrati pa se je nujno 
treba zavedati, da morajo vodeče pozicije ostati v rokah partije ali 
pa vsaj v rokah socialno zanesljivih izvenpartijskih elementov, 
zlasti iz delavskih in malomeščanskih vrst. 

Prosimo Te, da svoje delo uravnaš povsem po teh vidikih. Zelo 
prav je, da pritegneš vse znance iz starih časov. Vendar silno pazi 
na špekulante. Gradi zgolj na solidnih elementih. . 

Cim svojo nalogo opraviš — mislim na povezovanje — se vrni, 
če se Ti je težko obdržati na terenu. To smo naročili že tudd tov. 
Skali.4 

Vsi Te tovariško pozdravljamo. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Peter5 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Ivan Nemec. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Peter Stante. 
5 Boris Kidrič. 
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St. 173 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNICA 
DNE 18. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

ZA PRIMORSKO O DELU V OKROŽJU1 

Poročilo za čas od 1. do 15/2. 1943 
Položaj 18/2.1943 

Stanje OF v Materijskem okrožju: 
V tem času je bilo postavljenih 11 narodno-osvobodilnih odbo

rov, po večini po vaseh, kjer so italijanske posadke. Ti odbori, strogo 
ilegalni, delujejo povoljno med našimi zavednimi Slovenci. Razume 
se, da je delovanje omejeno, ni tako kot po gorskih vaseh, kjer je 
vas enotna. Iz ene do teh vasi je 3. četa 3. bat. S[oškegaJ 0[dredal 
likvidirala 2 izdajalca, dočim je tretji iz Rezijske Slovenije. 

Rajonski odbor za okolico Podgrada je samo delno postavljen, 
deluje pa z uspehom, kajti našel se je dober delavec — intelektu
alec,2 ki je še v Ljb-ni3 deloval za OF. 

Stanje narodne zaščite: 
Ustanovljene so 3 nove čete NZ s skupno 56-mi zaščitniki-

cami. Delovanje NZ-ikov je dobro. Obveščevalna služba o prihodu 
ital. patrol povoljna. Orožje je štab 3. bat. S. O. vsem zaščitnikom 
pobral zaradi rekrutacij. Drugače pa se povsod drži straža, tudi po 
manjših vaseh. 

Rekrutacij a v partizane se vrši v malem obsegu; novincev pa 
bo za nekaj dni precej, kar se tega tiče je teren pripravljen. 3. četa 
pa bo s pomočjo NZJ opravila 'svoje. Iz Istre so prišli 4 novi parti-
zani. Imamo stalno vezo s Pulo in Reko in pa manjše patrole, ki 
prinašajo literaturo za istrske politične delavce. 

Stanje Komunistične partije Slovenije v mojem okrožju: 
Sprejete so bile 4 kandidatkinje, ki so zelo delavne in ne po^ 

znajo nikakega strahu pri delu. Vključene so v kandidatsko skupi
no v Materijskem rajonu. Literature — novejšega datuma primanj
kuje. En kandidat s terena je šel v partizane. 

V 3. četi 3. bat. je bil 1 partijec izključen (dobil je že. preje 
ukor). Celica se je pomnožila za: 2 partijca člana KPH (od istrske 
čete) in 1 kandidata s terena. 1 partijec je vzet iz čete,.ker opravlja 
z menoj poverjene posle. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v LjubljanL-fasc. 532. 
2 Albin Godina-Vojo. 
' Ljubljani. 
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Stanje ZKM: 

se je v 3. četi 3. bat. S. O. pomnožilo za 2 člana ZKM. Na terenu 
pa ni bilo bistvenih sprememb. Gradi se večja skupina mladincev. 

Blagajniško poročilo: 

Nar;, davek in posojilo se povsod zbira. Ker se zbere iz vseh 
vasi denar 1 krat mesečno; bom poročilo za februar podal danes 
14 dni, A konto že nabranega davka pošiljam Lit 3.000.— 

in sicer v serijah: 
B 65/6783 -
Q 96/5358 
S 113/9927. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za materijskoi okrožje OF 
Rudo Brkine4 

St. 174 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
KOČEVJE J02ETA KOPITARJA DNE 18. FEBRUARJA 1943 CEN
TRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM STANJU 

PARTIJE V OKROŽJU1 

Okrožni komite KPS . * 
za Kočevje 

Na položaju, dnie 18. februarja 1943 

Poročilo: 

Centralnemu komiteju KPS 
na položaju 

Delo Partije se še ni v našem okrožju tako razvilo kakor bi bilo 
to potrebno, da se ni, je [vzrok] pač še vedno v tem, da manjka 
partijskega kadra, katerega nam ni mogoče tako hitro zgraditi. Ti 
partijci, ki so že od preje, so pa premalo aktivni. Ti so: Troha, je 
zelo neaktiven, fajfar2 je isti, Panterja3 pa Zalaf; preveč zaposluje 

4 Rudi Mahnič. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Ivan Kristan. 
3 Jakob Pantar. 
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z intendanco in raznimi drugimi posli. Dobili smo vtis, da se Zalar 
boji da bi se Panter kaj naučil. Ima polno volje do dela, a mma 
časa S Poldetom4 pa še ni bil tov. Gregor* osebno skupaj, ker mu 
razmere niso dopuščale. Poslal, pa je Polde poročilo iz Starega loga, 
do sedaj tam ostaja celica 3 članov partije, da pa je zelo otezkoceno. 
delo na terenu, kjer so skoraj vse vasi izpraznjene. V rajonu Stan log 
obstaja samo 11 članov OF. V rajonu Stari trg je [delo] tudi o t 
kočeno radi prepogostih italijanskiK posadk. Tam je.ena kandidat
ska grupa. V rajonu Mozelj imamo tudi kandidatsko grupo 7 članov. 
SKOJ imamo samo v Mozlju in to 10 članov. V ostalih rajonih 
nimamo kandidatov, SKOJ-a in partijcev, ker je bilo po ofenzivi vse 
razbito in odpeljano v internacijo, ali so se preselili v druge kraje. 
Vse organizacijsko delo in delo OF mora delati sam Gregor, zato 
se delo partije tukaj tako slabo razvija. Upamo pa da se bo tudi to 
stanje; prav kmalu popravilo. 

Za 7 II. 1.1. je bilo sklicano posvetovanje SKOJ-a. Mi smo po
slali na to posvetovanje enega partijca, ki je za časa Samota« delal 
na mladinskem vprašanju, to je tov. VelkoJ Ta se je odpravil na 
pot, ko pa je hodil 2 uri, se je tako utrudil, da so ga morali prirtesti 
nazaj Tako potem ni šel nobeden na to posvetovanje, ker nismo 
mogli nikogar poslati. Tov. Velko je šel po ofenzivi v Cankarjevo 
brigado in se je sedaj vrnil domov na bolovanje. Izčrpan je tato, da 
ni za nobeno delo. Okrožni odbor OF je dobil' obvestilo od UBLb, 
da je prišlo na Stružnico večje število onemoglih in ranjenih par
tizanov. Med temi je tudi.8 partijcev. Mi bomo takoj s temi partijci. 

1 stopili v stike. . „ . , „ , • r^-c 
Tov. Gregor se je sedaj mudil 14 dni v Banjaloskem rajonu Ot, 

kjer je vrši^mitinge. Razpoloženje v tem rajonu za OF je naj
boljše. Mitingi se v tem rajonu niso vršili vse izpred ofenzive, zato 
je bilo neobhodno potrebno ljudi seznaniti z notranjim in zunanjim 
-političnim položajem. V tem rajonu se bo dalo sčasoma tudi posta
viti partijo. Ta rajon je zelo važen, ker ima skoraj vse vasi, polne 
in so domačini. V kočevskem okrožju imamo samo 3 t n rajone, da 
so polne vasi, ostali štirje [rajoni] so pa večinoma zelo redko na
seljeni. V poročilih smo bolj poredki. Upamo, da bomo tudi to po
pravili, s tem ko bomo postavili naše partijske postojanke. 

' SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

, Za okrožni komite KPS 
za Kočevje 

Gregbr 

4 Polde Knapič. 
5 Jože Kopitar. 
6 Maks Nahlik-Samo; 
7 Dušan Bravničar. 
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St. 175 

POROČILO BORISA ClŽMEKA IN FRANCA POVHA Z DNE 18. 
FEBRUARJA 1943 POLITIČNEMU KOMISARJU IV. OPERATIV
NE ZONE DUŠANU KVEDRU O POLOŽAJU NA KOROŠKEM1 

Na položaju, 18. 11. 1943 

POLITKOMISARJU 4. OPERATIVNE ZONE 

13. II. sva s tov. Kosom2 slučajno naletela na patrolo Koroš. 
čete, v kateri se je nahajal tudi tov. Pavle,3 ki je bil ravnokar 
namenjen na vezo s Teboj. Omeniti moram, da je pred tremi dnevi 
prispel v. Koroš. četo tov. Janez4 s svojo patrolo. Pri zaslišanju, 
zakaj ni prišel v dogovorjenem času do čete in nazaj, je izjavil, da 
je našel v Mozirfskih] planinah Ateno5 ki je bila pri nekem napadu 
ranjena, Marka8 in Zutija.7 Ker jim je ponovno pretil napad, so se 
skupno umaknili preko Tiral na Koroško. Z ranjeno Ateno je bila 
stvar težka ter se je tako stvar zavlekla. 14. sva prispela v logor. 
Začudil sem se, ko zagledam pred seboj tri lepo zgrajene-barake z 
okni in vrati. V eni izmed njih je igral radio, a kuhar Muri8 je 
ravnokar kuhal zajtrk. Veliko je bilo veselje, ko sva se s Ko
som prikazala. Takoj sva morala pripovedovati o novicah iz teh 
krajev, o novicah z onstran meja itd. Kmalu je bila baraka polna. 
Sami močni fantje, zdravi kot dren in veseli, so kazali vidno veselje, 
da sva še živa in, da sva se končno.zopet prikazala. Vendar se je 
opazilo, da bi radi še nekaj druzega zvedeli? Ni jim šla v glavo 
naredba9 o odhodu s Koroške. Pričeli so v besedah risati teren, 
katerega so v parih mesecih obdelali itd. Pustil sem jih še do na
daljnjega v smislu dane naredbe poslane po Janezu. 

Po zajtrku, ki je bil zelo obilen v kavi in velikem kosu doma
čega koroškega kruha, sem opazil, da jim kruha nil manjkalo. Pod 
post[el]jo ga je bilof pa še celi kup. S tov. Lojzom10 in Milanom11 

smo imeli takoj sestanek na katerem sta mi podala poročilo čete od 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Franc Povh-Izak. 
3 Ing. Pavle Zaucer. 
4 Vlado Letonja. 
5 Ela Letonja 
6 Ivan Mogu. 
7 Janez Štrigl. 
8' Lojze EbrL. 
8 Naredba verjetno mi ohranjena. 

10 Lojze Vresk. 
11 Milan Mrzel. 
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dne, ko smo se ločili. Pregledal sem tudi dnevnik čete m pnsel^ do 
zaključka, da četa do Božiča ni imela stalnega logor j a, a od Božica 
naprej je bilo samo osem noči, da ni bila'kakršna koli patrola na 
terenu, bodisi glede nabave hrane, informacijske službe, nabave m 
iskanja orožja in municije, vzdrževanje vezi s terenom, propagand
nih akcij med ljudstvom itd. 

Izvršenih je bilo precej obiskov pri hitlerjancih, izvršen je bil 
napad na Solčavo, ki je dobro uspel in je akcijo odobravalo vse 
prebivalstvo (Povsod kjer sva se z Izakom12 pokazala, so naju vpra
šali ali sva bila tudi midva v Solčavi?) Naredili so tudi pohod proti 
Železni Kapli in tam obiskali nekega osovraženega hitlerjanca, mu 
zaplenili puško, radio aparat, obleke itd. Tudi ta akcija na avstnj-, 
skem Koroškem je imela med ljudstvom dober vtis. Fante sa pov
sod sprejeli z velikim veseljem in jim šli jako na roko. Izdam niso 

. bili nikjer. Med pohodom so vršili politične akcije, peli so sloven
ske narodne pesmi, naše revolucionarne pesmi, dajali radijska po
ročila, ter povsod manifestirali za veliko svobodno Slovenijo, kateri 
je bila priključena tudi naša Koroška pod bivšo Avstrijo. To je bilo 
v teku zime na oni strani bivše avstrijske meje večkrat. Na tej strani 
se pa prisotnost naše čete temeljito pozna. Kamorkoli greš, povsod 
poznajo naše partizane kar po imenu, povsod za njih sprašujejo in 
so kar zopet veseli, ako se pojavijo. Ljudstvo je navdušeno, gne nam 
na roko, kakor glede hrane,- tako glede informacij itd. Lahko re
čem da četa med tem časom ni spala in se zabubOa, ampak orga
nizirala velik del terena, ter s svojo pojavo dvigala ugled nase 
partizanske vojske, in dvigala moralo koroškega ljudstva. Ljudstvo 
ni plašno, kot po drugih krajih. Nikjer se te ne bojijo, povsod te lepo 
pogostijo, ne da bi jim bilo potreba kaj omeniti, dajejo, t i informa
cije o kretanju policije, o raznih nemških ukrepih, prinašajo razen 
material, kakor medicinski in material za tehniko. Med seboj so 
tesno povezani ter si vse stvari zaupajo. Potom njih nam je omo
gočen tudi prodor do drugih ljudi, ki si želijo z nami veze. Teh ni 
malo. Celo ljudje, ki so v nemških službah kot žandarji, SA. itd. bi 
radi dobili veze z nami in so pripravljeni celo žrtvovati svoje službe, 
samo, da bi se jim dala kakršna koli garancija za poznejše življenje. 
Nekaj je v tem pogledu že storjenega, toda se še vedno dela pridno 
naprej ter bomo kot komunisti stvar izkoristili v dobro naše borbe. 

Po danem četnem poročilu je dal tov. Lojze samokritiko glede 
njegovega dela, ponašanja v četi in odnosa med partizani ter teren
skimi polit, delavci na drugi strani. Izjavil je; da je delal na tem, 
da bi četa bila res preskrbljena preko zime, kar se mu je tudi po
srečilo, pač pa, da je še vedno tisti stari Lojz, ki rad zajadra v anar
histične tendence. To, da je njegovo trenutno! razpoloženje v kate-

" Glej op. 2. 
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rem je napravil precej napak v odnosu do partizanov, in sicer v 
grobem postopanju, grožnjami o streljanju,- raznimi izgredi pred 
partizani, proti tov. Pavlu katerega dolgo časa ni priznaval kot 
polfitično] odgovornega na terenu in v četi. Po delu, da ni predstav
ljal v četi avtoritete zaradi svojega ponašanja, ter da je s tem po
pustila v četi disciplina. Kar se nanaša na tov. Ateno priznava, in 
obžaluje. Tudi to, da je trenutno razpoloženje, katera sedaj zdravi. 
To vse se sedaj vidno boljša ter je pripravljen; z novimi silami na 
delo. 

' ^ Tov. Mile, politkomlsar čete daje samokritiko o svojem poli
tičnem delu v četi. Priznava veliko osebno lenobo, veliko popuščanje 
med tov. glede discipline ter mnogo premajhno politično udejstvo-
vanje pri pol. urah in sestankih. To sicer, utemeljuje s tem, da ni 
imel na razpolago, nikakršnega materiala. 

Tov. Robin13 je isto tako podal samokritiko, katera' je pa že 
takp stara, in vsakomur znana. Vendar je postal zadnje čase poseb
no vesten, dviga med ostalimi tovariši moralo, daje jim instrukcije 
v okrožju, straži itd. Priznal je tudi, da je prišlo večkrat do prepira 
med Lojzom, da se je večkrat sporekel s tov. Pavlom radi održava
nja konspiracije logor ja,- katera je tov. Pavle rušil. Priznava, svojo 
neumestno šaljivost, ter se ji bo dokončno odpovedal. Partizani ga 
pa sicer upoštevajo, in ga imajo radi. Njegov mitraljez je še vedno 
nov in dobro ohranjen. 

Po njihovi samokritiki sem še vsakemu posebej dal primerno 
lekcijo, jih pošteno skritiziral ter jim dal nove direktive za nadaljnje 
delo .čete Vsi trije so bili pripravljeni, da začnejo z novim delom. 
Da se bodo se bolj popravili, -kot so se .do sedaj, ter da.bo njihovo 
delo vnaprej skupno in v korist Osvobodilni Fronti. Uredili smo 
glede čete, kar je bilo najnujnejše, postavili smo novega komandiri a ' 
bivšega vodnika čete tov. Dragota," ki je eden izmed najboljših to 
najbolj iniciativnih partizanov v četi. Pomenili smo se glede akcij, 
katere si tudi Ti predlagal, ter razširitev terena navzgor V veliko 
zadovoljstvo je bil Tvoj »Apel Koroški četi«,'* da ostane četa še na
dalje na Koroškem, kar bo pri njihovem delu med tovariši jako 
ugodno vplivalo. Malo pozneje smo imeli sestanek terenskih delav
cev in četnega komandnega sestava. Ker sq se pojavili razni pre
stopki Lojza in Milana na eni in Pavleta na drugi strani je bilo 
to nujno da se. reši. S Kosom sva vsem skupaj pojasnila odnos med 
funkcionarji čete ter polit, delavci na terenu, škodljivost "njihovega 
prepiranja, m rušenje partijske discipline. Tovariši so vzeli stvar 
resno ter so vsi spori rešeni na miren način. Nato smo podelili teren 

13 Slavko Pintar, umrl leta 1944. 
14 Ivan Uranič. 13 Apel Koroški četi verjetno ni ohranjen. 
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Koroške in sicer: tov. Loj z obdrži še nadalje funkcijo podkoman-
danta bataljona, istočasno pa prevzame teren v politično obdelavo in 
to; Crna in okolica, Koprivna, Bistra, Topla, Mežiška dolina ter 
teren proti Solčavi, Lučam in Ljubnem. Na tem terenu istočasno 
odgovarja za morebitno mobilizacijo. V ta namen je postavil že tudi 
dva odgovoma, ki držita vezo s četo. .Tov. Atena, Gašper16 in Janez, 
so prevzeli teren: Železna Kapla, okoliške vasi ter dalje proti Ce
lovcu neomejeno. Ker Janeza ni mogoče poslati na Pohorje radi 
prekinjene veze, sem uvidel za mnogo koristnejše, da do veze dela 
na terenu, kakor pa da se potika okoli. Seveda je on samo začasno 
postavljen, ker je pač tam nujno potrebno politično delo, ter se 
morajo vse moči izkoristiti. Teren proti Meži, Dravogradu, Kotle 
itd. prevzame tov.. Pavle. Vsi so v političnem pogledu odgovorni 
tov. Pavlu in so že krenili na svoje področje. Tov. Atena ima isto
časno poiskati zvezo z našo poslano četo iz; Kamniškega bataljona. 
Veza vseh terencev obstoja potom javk. • < . 

Pregledal sem četno tehniko, ki sicer obstoja samo iz pretipka
vanja na pisalni stroj, vendar, je tudi tukaj dosežen lep uspeh. Dnev
no in tedensko se natipkajo in razmnožujejo radijska' poročila, ka
tera' se delijo po terenu in so jako dobrodošla. Predajajo se jiz rok 
v roke. Dalje tipkajo še manjše količine letakov, ki so merodajni za 
tisto okrožje ter razne parole itd. Tehniko vodi tov. Pavle. 

• S tov. Pavlom sva se domenila, da bova v doglednem času 
postavila novo tehniko, ki bi- naj bila skupna. Materiala je dovolj 
in se ga da tudi dobiti. Tehnika bi bila ločena od čet in ter. delav
cev ter bi imeli z njo opraviti samo,za to odgovorni in post)avljeni 
l j u d j e . '•" • • • • 

V četi obstaja tudi-nekaka čevljarska delavnica. Krojač ima 
vedno polna dela. Kape partizanke nosijo že vsi partizani. 

Teren, na katerem sedaj operira četa je dobro organiziran. Ljud
stvo je dobro in zanesljivo. Izdajstva sploh ne poznajo, ter kažejo 
za našo borbo veliko zanimanje. S tov. Pavlom sva pregledala nekaj 
zanesljivih hiš, ter enega zaupnika. Ta zaupnik poj imenu Stefan17 

je absolvent sred. teh. šole ter je jako aktiven v vseh pogledih. 
Održava vezi z vsemi mogočimi ljudmi, prinaša razna poročila, 
polni akumulatorje za radio, stika za orožjem in municijo V čemer 
ima velike uspehe, organizira delavce v OF, mobilizira v partizane 
itd. V splošnem se je jako dobro obnesel, ter takšnega zaupnika še 
nisem videl nikjer. Je tudi velik prijatelj.in simpatizer KP, ter bi 
po mojem mnenju' bil lahko kmalu sprejet v KP. Poleg1 Štefana je 
še tudi drugih precej, ki so ravno tako pripravljeni za delo. Ka-

16 Karel Prušnik. 
17 Štefan Mlakar, delal je na terenu Crne (podatek ing. Pavla 2au-

cerja). 
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teri se pa bodo v najkrajšem času postavili za zaupnike oz. v odbore 
OF za katere organiziranje in postavitev sem dal direktivo. Novin
cev na tem terenu boi veliko, samo ako se bo pravilno delalo. Ljudje 
bodo prišli ob prvem pozivu v hoste, namreč pozivom v nemško voj
sko se ne bodo odzvali. To že kar javno govore, da bodo šli med 
»holcerje«, »ta gošne« itd. Ako mobilizacija uspe,' bo v najkrajšem 
času na Koroškem bataljon, če ne več. Išče se tudi veza z nekimi 32 
dezerterji nemške vojske, ki bi tudi radi stopili z nami v zvezo. 
Dalje so tudi pripravljeni možje iz nemške delavne službe (nekje v 
bližini) 11 po številu, ki bi tudi radi prišli k nam. Na terenu samem 
je pa pripravljeno okoli 40 fantov, s katerimi so* pa naši v stalni 
zvezi. Z orožjem je stvar jako dobra. Na vidiku je precejšnje! šte
vilo pušk in municije, do katere ne bo težko priti, ve se za mitra
ljez »schvarzloze« radio oddajno postajo, neki brdski top, bombe 
itd. 

Precej municije je že v naših rokah. Na terenu je tudi precej 
lovskih pušk, za katere sem dal direktivo, da se poberejo in spra-' 
vijo na varno mesto. Tako po mojem mnenju, ako bodo znali fantje 
prijeti za delo, orožja in partizanov na Koroškem ne bode primanj
kovalo. 

Drugi dan sem sklical zbor vseh tovarišev. Na zboru se je 
prebral Tvoj apel. Veliko je bilo zadovoljstvo, ko so fantje izvedeli 
da ostanejo na Koroškem. Poudaril sem pomen čete na tem terenu, 
poudaril potrebe po akcijah na avstr. Koroškem, politično delo na 
terenu in v četi ter na dolžnosti, katere imajo partizani do svojega 
naroda in OF. Držal sem jim kratko predavanje o disciplini, in 
odnosu partizanov do ter[enskih] delavcev. Pojavil se je namreč tudi 
med njimi škodljiv odnos, katerega je bilo treba nujno odstraniti. 
Na kraju sem še vprašal vsakega posameznika o njegovih željah in 
pritožbah. Pritožbe ni bilo nobene, želja je pa bila samo ena in to, 
da ostanejo fantje na sedanjem terenu, da bodo izvršili vse dane 
naredbe, da se bodo poboljšali, da bodo vršili akcije in, da bi prišel 
Ti ali pa tov. Stane1 8 malo k njim na inspekcijo, da se sama prepri
čata o stanju na Koroškem. Pregledal sem četo in našel vse v redu. 
Orožje in municija je v najboljšem stanju, oprema tudi. Vsi so dobro 
oblečeni, pač pa je tudi tukaj epidemija uši precej razširjena. Toda 
tudi to bo v kratkem urejeno! Po končanem zboru smo izvršili ko
memoracijo za padlimi tovariši na Koroškem, ter s pozdravom 
»Smrt fašizmu — svoboda narodu« zaključili sestanek. 

Govoril sem tudi z Gašperjem, in opazil, da je to dober, že 
starejši možakar, pripravljen za osvobodilno borbo žrtvovati tudi 
življenje. Bil je član KP Avstrije in 5 let zaprt. Ima še stare zveze 
s svojimi celičnimi tovariši ter bo sedaj prišel z njimi v kontakt. 

18 Franc Rozman. 
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Isto uživa med ljudstvom velik ugled in ga povsod upoštevajo. Po
vedal je da ljudstvo na oni strani težko pričakuje naše osvobodilne 
vojske, da nam je pripravljeno slediti in pomagati: Mnogo je vedel 
povedati o naših akcijah na Koroškem in o pohodu Kranjca19 preko 
avstr. Koroške. Ljudstvd je bilo navdušeno in je kar jokalo ko so 
naši faiitje odšli. Da se tudi na avstr. Koroškem giblje, je dokaz, da 
so Nemci pred kratkim zaprli okoli 65 kmetov v okolici Železne 
Kaple, ter da mislijo celo Koroško preseliti. 

; Z ostalimi novinci ni bilo več časa za pogovor, upam pa, da 
bodo tudi oni dobri, ko se bodo enkrat vživeli v skupna naše živ
ljenje. 

Vprašanje »bele garde« še ni postalo pereče in se do sedaj še 
ni pojavila. Tudi v tem pogledu sem govoril s tovariši in opozoril 
na morebitne pojave iste. Vsak poizkus organiziranja iste se mora 
brezpogojno zatreti, a samo delovanje »Bele garde« razkrinkati pred 
moštvom čete in ljudstvom na terenu. Vsako delovanje proti naši 
stvari bo takoj, javljeno v štab 4. Oper. zone. 

Popoldne sem opazil v logorju veliko vrvenje! Fantje so se 
brili, umivali, snažiH orožje in obleko itd. Vprašal sem tov. Milana 
kaj to pomeni? Fantje gredo na akcijo, pred akcijo se vedno tako 
»pucajo«.'Danes pa hočejo nekaj »sesut«. Silno se veseli, da ostanejo 
na Koroškem in so pripravljeni na vse. Ubiti gredo nekega izdajal
ca na avstr. Koroško ter bodo tam počakali v zasedi pri Zel. Kapli 
na nemško patruljo. Istočasno bodo pa izvršili politično akcijo med 
narodom. To jei bil odgovor tov. Milana in odgovor fantov na Tvoj 
apel. Na akcije bi šli radi vsi, nikogar ni, ki ne bi z veseljem' šel 
na delo, v borbo. 

ZAKLJUČEK. 

Po vsem tem kar sva videla s tov. Kosom v Koroški četi in na 
terenu dajeva svoje mnenje: 

1. Četa je brezpogojno potrebna na Koroškem. Potrebna je radi 
mobilizacije novincev, organizacije terena, manifestacije za Ujedi
njeno svobodno Slovenijo. Brez partizanske edinice bi bila Koroška 
kot jabolko, ki ga kmet pusti pod drevesom, da segnije. Mi tega ne 
smemo dopustiti, Koroška je NASA. 

2. Četa ni med zimo spala. Z njeno pomočjo jel tov. Pavle or
ganiziral teren, z njeno prisotnostjo je zraslo zaupanje koroš[kih] 
Slovencev do naše partizanske vojske, z njenim delom se je dvignil 
revoludonami val tudi že preko avstr. meje. 

19 Misli na I. bataljon II. grupe odredov, ki se je prek Koroške prebil 
na Štajersko. Komandant tega bataljona je bil Franc Poglajen-Kranjc. 
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3. Fant je so bili res malo preveč nedisciplinirani, toda so> se že 
precej popravil i in se še bodo. Zime je konec, zima in neaktivnost 
v političnem delu v četi j ih je napravi la nerazpoložene. Mile ni 
slab. Večkrat popusti in postane len. Sedaj je obljubil, da bo delal, 
mater ia la ima dovolj. Lojz ravno tako. J e še malo ambiciozen, toda 
v gotovih pogledih se potrudi . 

4. Najino mnenje je tudi, da se da na raspolago četi dobrega 
politkomisarja bataljona, ki bi v tem času imel n a tem, za nas tako 
važnem terenu, velike in odgovorne naloge. Dokler š tab 4. Oper. 
zone ne reši tega vprašanja, bova s tov. Kosom še nadal je delala v 
funkcijah, ka tere so bile dane od štaba, in se 'bova še napre j zani
mala za delo Koroške čete. • • , 

5. Poročilo o stanju čete, oboroženosti in biografskih podatkih 
novincev se bo poročalo. Sedaj je skupno v četi 18 partizanov. 

6. Janez, Servac,2« Žuti-in Harkov 2 1 niso všteti tgr so sedaj za
časno vsi, v tej četi. Za nadal je naj odloči štab. 

7. Pošljite kolikor mogoče l i terature, propagandnega, in študi j
skega materiala. 

Z nama je prišel do P e t k a 2 2 tudi tov. Pavle, da se. bi sestal s 
Teboj. P o počitku je kreni l nazaj. Postavl jena je redna veza med 
Koroško četo oz. terenci na Koroškem in nami. O Pohorcih še ni 
n ikakršnih vezi. 

Koroški part izani pozdravljajo komando 4. Operat ivne zone in 
želijo skorajšnjega svidenja. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 

Dr. Kos 

[1. HI. 43 Pohod n a Koroško.] 2 3 Pozdrave 
Bor2 4 

2 0 Fero Zaje. 
2 1 Vincenc Janko.-
2 2 Anton Ulrih. . ' 
2 3 Pripisano is črnilom. Pripis je ohranjen na prepisu dokumenta iz 

leta 1952, na izvirniku ni več viden. 
2 4 Boris Cižmek. " 
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PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 19. FEBRUARJA 1943 PO
VERJENIKU CK KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠU BEBLERJU O 

NAMERAVANEM PRIHODU BELE GARDE NA PRIMORSKO1 

Dragi Primož!2 

Pošiljam ti pisarniške potrebščine in nekaj cigaret ter baterije. 
Material za Kras bom poslal na naslov,.ki si ga ti poslal.•Na ta. 

naslov bom poslal tudi še stari material za Kras, ki še vedno ni 
odposlan. , , ,, ' 

Za obleko smo mobilizirali vse sile in upam, da bo v kratkem 
na mestu, kakor tudi druge stvari. Pred dvema dnevoma sem ti pisal 
pismo,3 kjer sem ti sporočil sledeče: 

Glavni štab za Slovenijo sporoča preko radia »Svobodna Jugo
slavija« da se v Zaplani pri Vrhniki zbirajo skupine belogardistov 
pod poveljstvom majorja Novaka, ki so odrejene za Primorsko kjer 
naj bi organizirali belogardistične oddelke. Ti belogardisti se bodo 
pojavljali v partizanskih uniformah in se izdajali za partizane. Tre
ba bi bilo takoj izdati okrožnico vsem) okrožnim odborom OF in jih 
opozoriti na to in poučiti, kako naj se ravnajo. Morda) bi bilo ce o 
dobro izdati letak na narod, v katerem bi se ljudstvo na to opozorilo 
in ga pozvalo v borbo proti beli gardi. Upam, da boš z Ahacoin ^ka] 
dobrega-pogruntal. Vsekakor morate okrožnico na okrožne odbore 
takoj izdati.5 < " ^ , . .. 

Pošiljam ti »Piccolo«, kjer se nahaja beležka o protestni; noti 
Moskve pri naši »vladi«, radi delovanja Draže Mihailovića v Jugo-; 
slaviji. Radio »Svobodna Jugoslavija« govori danes o spremembi 
politične linije angleške vlade glede odnosov do partizanov v Ju
goslaviji in beleži kot našo zunanje-politično zmago. 

V nedeljo se bomo verjetno videli, kakor smo se zmenili. Jutri, 
se dobim z Matevžem,6 "ki se sedaj nahaja v Gorici. 

Pozdrav 
19./II.43. V l a d o 7 

* Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Aleš Bebler. , . „ m „ 
3 Pismo z dne 17. februarja 1943 je podobne vsebine. Poroča o name

ravanem prihodu bele garde in o položaju na vzhodni fronti. Pismo je v 
arhivu IZDG, fasc. 532. 

4 Dušan Pirjevec. 
5 Glej dok. št. 196. 
6 Anton Velušček. 
' Branko Babic. 
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POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V PIVŠKEM OKROŽJU NIKA STURMA DNE 19. FE
BRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI

MORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Dragi tovariš Primož!2 

Se vse bi šlo, edino k! poročanju se kaj težko pripravim, a ko 
bom žel uspehe mojega dela, je pričakovati točnejših in rednih 
poročil. Predno nadaljujem,, nam je treba priznati neugoden teren, 
kakor v vojaškem, tako tudi v organizacijskem pogledu, kar Ti je 
že več ali manj znano. Vseeno ga hočem malo opisati: vzhodno 
imamo železnico, ki se vije od Postojne na Št. Peter dalje proti 
zapadu; na severu leži Nanos, in je radi velike strmine kretanje 
nemogoče, poleg tega so še ob vznožju utrdbe in vojaške postojanke. 
Potem je državna cesta ki deli okrožje y dve polovici, reka Pivka 
in še posamezne utrdbe. Zraven tega je pa le nekaj vasi, da ni ita
lijanskih oblasti v njih. Za akcije je gotovo precej prikladno, kar 
pa za sedaj v zimskem času zelo otežkoča in oviraj sneg. 

Z Iztokom8 nisva imela prav nikakih sporov, dovolj žalostno 
bi bilo, ako bi se v teh časih ne razumeli. 

Razpoloženje prebivalstva je na višku, edina napaka je v tem, 
da večji del ljudstva čaka rešitve brez lastne požrtvovalnosti, proti 
temu pa mnogo opozarjamo in vabimo k sodelovanju. Sektaštvo 
in oportunizem sta precej izginila. Kljub rekviziciji radiev v naši 
pokrajini se radijske vesti vseeno precej redno širijo med množice. 

Stanje in delo naših organizacij je pa malo šibko, vzrok temu 
je pa seveda prepozna organizacija v tem področju. Gotovo se mo
ra zahtevati, kar se dela npr. na Vipavskem ali Goriškem področju, 
kjer organizacija obstaja več kot eno leto. 

Glede kmečke konference ne morem podati še nikakega doku
menta, kar bi se moralo vršiti že minuli mesec. 

Stanje in delo naše vojske je deloma dobro, morala in politična 
vzgoja je na višku, akcije se vršijo bolj poredkoma: V zadnjih 
dneh je kljub vremenskim neprilikaln bila izvedena uspešna akcija, 
zaplenjen je bil mitraljez, puška in nekaj municije. Nov idotok 
partizanov je okrog 30 in ti so le iz nekaj vasi, kjer se je' organi
zacija prej vršila, drugje so nam pa Italijani prestrigli načrt ter nas 
prehiteli. 

Narodna zaščita je v naših krajih le malo razvita: Oborožena 
sploh ni, ker moramo predvsem gledati, da novince v četah prej 

1 J f ™ ? ^ n a P i s a n s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Ales Bebler. 
3 Ivan Turšič. 
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oborožimo; Smisel NZ ljudje! prav dobro razumejo ter odobravajo. 
Opravlja nam različne naloge, kar je v veliko pomoč OF. 

Prvi znaki bele garde se pojavljajo, pač pa v zelo ozkih krogih, 
in gotov sem, da se bo to z lahkoto v času preprečilo. Pred nekaj 
dnevi smo iztrebili nekfega podleža, ki je bil zmožen vseh vrst 
izdajstev. 

Tehnika se še vedno izpopolnjuje, nabavlja se, če le prilike 
nanesejo: pisalne stroje, tehnični material, in drugo, sploh vse, kar 
je potrebno v današnjem boju. Imamo v zalogi 100 kg spodnjega 
usnja, katerega smo večji del odposlali z raznim materialom vred 
v odred. Med njimi je izvrsten modemi razmnoževalni stroj (tukaj 
pošiljam en izvod »Primorskega poročevalca«, katerega smo razmno
žili z njim), dva pisalna stroja, čez 1000 matric in druge potrebščine. 
Sedaj imamo v nakupu večjo količino pušk od italijanskih vojakov, 
po zelo nizki ceni a 300 L, če se načrt ne izjalovi. Torej razvidno 
je v omenjenem poročilu, da denarja v mojem okrožju ne preostaja, 
temveč primanjkuje, ker moramo imeti vedno primerno vsoto za 
vsak slučaj. 

Literaturo smo do sedaj še vedno delili zastonj, moje mnenje 
in tudi odbori mi to svetujejo, da se ne prodaja, ker z prodajanjem 
se povzroča nekako sektaštvo, ljudstvo je tukaj še nazadnjaško —-
češ kupil sem ga, nimam" dolžnosti dati ga naprej — tako ne gre več 
iz rok v roke, kakor bo moralo iti. Zato pričakujem v naslednjem 
odgovoru Tvojega ukaza, kako je boljše ukreniti? 

Sestavljenih imam že več odborov, ki so povezani v rajone, za 
silo mi ustreza tudi okrožni odbor. Začasno so mi Italijani prekrižali 
delo s tem, da so mi večji del odbornikov vzeli v njihovo vojsko, 
nekaj jih je pa vendar ušlo v naše vrste. Dobil sem pa že nove 
moči. 

Mitingov OF je bilo do sedaj zelo malo, največ od teh so orga
nizirali partizani. 

Mladinske in ženske organizacije v nekaterih delih tudi že 
obstajajo, in nam nudijo vsestransko pomoč na vojaškem in organi
zacijskem polju, npr. kurirska in obveščevalna služba, agitacija, 
propaganda in drugo. 

Predno zaključim poročilo, moram pripomniti, da se že več 
časa pri zdravju bolj slaboi počutim. Kakor nalašč mi je prišel na 
pomoč namestnik Iztoka, Boro,4 in mi bo mnogo olajšal delo. Pri
čakoval sem tov. Martina,5 a ga ni od nikoder, ker tukaj potrebuje 
teren več in sposobnejših ljudi. 19 2. 43 

S tovariškimi pozdravi Tarzan6 

4 Franc Segulin. 
5 Ivan Kerševan. 
6 Niko Sturm, padel 27. februarja 1943. 
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St. 178 

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. FEBRU
ARJA 1943 O SKLICANJU PARTIJSKEGA POSVETOVANJA1 . 

CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

[20.] H. 1943 

Dragi tovariši! 

V teku prihodnjega meseca bomo organizirali partijsko posve
tovanje2 s približno sledečim dnevnim redom: 

1) referat o političnem položaju, 

2) vojaško delo, 

3) organizacijsko vprašanje, s koreferati: 
a) kadri, ' 
b) tehnika, 

4) masovno delo partije, s koreferati: 
a) organizacija OF, 
b) ZKMJ, 
c) Antifašistična ženska zveza, 

d) Delavska enotnost, 
e) agitacija in propaganda, 

f) masovna obveščevalna in varnostna služba. 

Na predhodnih sestankih partijskih celic, rajonskih in okrožnih 
komitejev, v vojski četnih celic in bataljonskih komitejev je treba 
prediskutirati delo partije po zgornjih točkah. 

Delegate za posvetovanje izberite sami po možnosti tako, da 
pride iz vsakega okrožja vsaj 1 delegat in iz vsakega bataljona ravno 
tako vsaj po eden. Poleg tega vam predlagamo, da pridejo tudi 
sledeči tovariši: 

1 Izvirni osnutek je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Posvetovanje je centralni komite KPS pripravljal v Dolomitih 

marca 1943. Preprečila ga je italijanska in belogardistična ofenziva v 
dneh 17.—19. marca 1943. Delegati, ki so že prišli v Dolomite, so se mo
rali vrniti. • . 
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Delegati naj pridejo najpozneje do: 
Pri organizaciji predpriprav, in odpošiljanja delegatov pazite 

na konspiracijo. Nihče razen vas in delegatov ne sme vedeti,- d?* se 
vrši posvetovanje. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za CK: 

- Poslano Štajerski in Primorski 21. II.3 

Štajerska: Tomaž,4 Jug,5 Lojzka6 — po dogovoru s Skalo7 

Primorska: Matevž,8 Ahac,9 Darko,10 Borigoj11 •— po dogovoru z 
Bračičem. 

Nabava materiala V duhu pogovorov s tov. Luko.12 

3 Pripisal s črnilom Boris Kraigher. V arhivu CK ZKS so ohranjeni 
še osnutki okrožnic, poslanih okrožjem Novo mesto, Bela krajina, Stična, 
Grosuplje, Cerknica, Ribnica, Vrhnika ter brigadam, odredom in štabu 
Dolenjske operativne cone. 

V arhivu IZDG je izvirnik okrožnice poslan pokrajinskemu komiteju 
KPS za Štajersko, naslovljen na tovariša Juga (fasc. 654). 

4 Dušan Kveder. 
5 Dušan Kraigher. 
6 Vera Slander. 
7 Peter Stahte. 
8 Anton Velušček. 
9 Dušan Pirjevec. 

10 Darko Marušič. 
11 Adrijan Kumar. 
12 Franc Leskošek, sekretar CK KPS, ki je bil tedaj na Primorskem. 
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S t 179 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. FEBRU
ARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

Centra lni komite 
KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

D n e 20. II . 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORJE 

Dragi tovariši ! 

K n a m se je vrni l tov. Luka 2 in z nj im je prišel tudi tov.' Mirko 
Bračič. Sele iz njunega poročila smo dobili pravo sliko o stanju v 
Primorju, kajti ves čas, odkar je odšel k Vam Luka, nismo dobili 
od vas nit i enega sporočila ali pisma ali kakršnega koli drugega 
mater ia la . Tov. L u k a n a m je povedal, da ste n a m poslali nekaj poro
čil in je prinesel s seboj tudi kopije teh poročil. Obveščamo vas, 
da nismo prej teh poročil sprejeli irt razčistite, kje se sedaj naha
jajo: Bilo bi zelo nepri jetno, če bi j ih dobil v roke sovražnik. 3 

Tudi m i smo v a m med t e m časom poslali nekaj manjših spo
ročil,4 zlasti pa med temi tudi konspirat ivno zelo važno obvestilo 
o vaši povezavi z vodstvom K P I in v zvezi s t em tudi še o neka-

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Franc Leskošek. 
3 Pošta je prišla v roke okupatorju ob napadu na kurirje v Vipavski 

dolini 30. januarja 1943. V arhivu CK ZKS so italijanski prevodi nasled
njih dokumentov, opremljenih s pečatom »Gruppo carabinieri reali« Go
rica: 

1. Poročilo Pokrajinskega komiteja za Primorsko dne 17. januarja 
1943 Centralnemu komiteju KPS (glej dok. št. 65) in izvleček poročila. 

2. Izvleček poročila Pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 17. 
januarja 1943 Izvršnemu odboru OF (glej dok. št. 66). 

3. Dva delno različna dopisa Pokrajinskega komiteja KPS za Pri
morsko dne 22. januarja 1943 v zvezi z mobiMzacijo za partizane. (Izvirnik 
enega dopisa je v arhivu IZDG, fasc. 532.) 

4. Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko, dne 26. januarja 
1943 Vincenzu Marconu s sklepi sestanka o sodelovanju med Pokrajin
skim komitejem KPS za Primorsko in organizacijo KPI v Tržaški pokra
jini (glej dok. št. 100). 

5. Pismo Franca Leskoška iz Primorske dne 28. februarja 1943 Edvar
du Kardelju in Borisu Kidriču. (Izvirnik ni ohranjen, glej dok. št. 110.) 

6. Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 28. januarja 
1943 Srečku Cebronu. (Glej dok. št. 112.) 

4 Glej dok. št. 145. 
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terih važnih specialnih nalogah.5 Priložili smo tudi pismo za vod
stvo KPI,a v katerem so nekatere stvari, ki bi nikakor ne smele 
pasti v roke sovražniku. PreiSčite, kje se vsa ta pošta nahaja in nam 
sporočite, kaj ste v tem pogledu uspeli napraviti. ___ 

V zvezi z gornjimi dejstvi je vsekakor ena vaših najvažnejših 
nalog, da uredite boljše funkcioniranje zvez. Mi nalagamo na vas 
celo vrsto posebnih dolžnosti in je zaradi tega za vas še prav posebno 
nujno potrebno, da ste v najtesnejši povezanosti z nami. Potrebno 
je zategadelj, da vzpostavite obe obliki zveze: partizansko in ilegal
no (železnica, avtomobil do .Ljubljane). 

Istočasno vam pošiljamo tudi tovariša,7 ki ima prav v pogledu 
zveze z vami specialno nalogo. Nudite mu vso pomoč v pripravi 
njegovega punkta, Cez nekaj dni pošljemo za njim tudi sredstvo, 
ki ga nujno potrebuje, tako da bodo stvari bolj v redu tekle. Pred
lagamo, da mu napravite stalno mesto, ker bo sicer odvisen od 
italijanskih hajk itd. in bo večen križ. Naj vam. on sam pove, kako 
si mi zamišljamo njegovo delo. Uporabljati pa, ga za tri stvari: za 
vaša sporočila, za štab in za obveščevalno. Prinaša tudi šifro. 

Prehajamo na nekatera vprašanja v zvezi s poročilom. 
1. CK potrjuje pravilnost vašega političnega dela. Mnenja smo, 

da je položen potrebni temelj, s katerega je sedaj mogoče preiti že 
k večjim nalogam. Potrebno je, da pristopite k sistematični izgradnji 
vseh sektorjev dela partije v masah, ki so bile sedaj še zanemarjeni 
(SKOJ zlasti, agitacija in propaganda, žene itd.). Partija mora sedaj 
postati vidna ljudskim množicam, biti mora njihov resnični vodi
telj, vidna mora biti njena vodilna vloga. Ce je doslej v, glavnem 
zbirala najaktivnejše kadre, da bi se ustvarila baza, je sedaj 
potrebno te kadre tako razporediti, da bodo sposobni odgovarjati 
dogodkom v našem sedanjem osvobodilnem gibanju. 

2. V zvezi s tem se nam zdi nujno potrebno naglasiti' še 
enkrat, da naj se PK ne organizira več na bazi teritorialne delitve 
sektorjev (med tovariše v PK), ampak si je treba delo deliti po 
sektorjih dela (organizacijski, vojaški, OF, masovne organizacije' 
itd.). PK naj funkcionira kot enotno telo, ki naj ima tudi svoj 

5 Glej dok. št. 108 in 109. 
6 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 219, str. 314. 
7 Ing. Drago Hartner je bil poslan na Primorsko, da vzpostavi ra

dijsko zvezo med centralnim komitejem KPS in poikrajinskim komitejem 
KPS za Primorsko. Šifro je dmel označeno v pesniški zbirki Mateja Bora 
Previharimo viharje. Bunker za radijsko zvezo so pripravili nad Doblar-
jem. (Izjavaing..Hartnerja.) 

Radijska zveza takrat ni bila vzpostavljena zaradi italijanske ofen
zive v Dolomitih sredi marca 1943, ker se je vodstvo narodnoosvobodil
nega gibanja preselilo v Kočevski Rog. Prve depeše s Primorske je cen
tralni komite prejel šele v prvi polovici maja 1943. 
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center, k a m o r se bodo zares stekale vse nit i našega dela na P r i 
morskem. Na sličen način organizirajte tudi OK. Ostanek nekda
njega »apostolstva«, k i je bilo p r a v n a Pr imorskem tako razvito; 
je t reba zelo odločno iztrebiti. Part i ja m o r a zaživeti s celotnim 
svojim organizacijskim aparatom. 

3. Zbiraj te istočasno okoli sebe kader aktivistov, ki j ih boste 
lahko pošiljali po organizacijah s posebnimi nalogami. Vemo, da 
imate s k a d r i velike težave. 7 * Vendar se n a m zdi, da bi vztrajna 
kontrola nad gibanjem in razvojem kadrov morda že v k r a t k e m ča
su dala znatne uspehe. Zberi te okoli sebe kadre, ki so sicer parti jsko 
mladi, toda, ki po vašem mnenju največ obetajo. Sistematično j ih 
šolajte, potem pa j im poverjajte razne manjše konkretne naloge, na 
kater ih j ih boste lahko kontroliral i . Ce. boste poskušali sami vrsti 
vse delo, prav gotovo ne boste mogli opravit i vsega, k a r je potrebno. 

4. Okrožne komiteje gradi te na vsak način, četudi bodo po 
sestavi morda slabši. »Zaupništvo« samo po sebi kvari Ijudi^ ker 
so brez neposredne kontrole, zlasti pa še tedaj, če so ti »zaupniki« 
tudi sicer še( slabi, k a r je pri vas slučaj v večini primerov. Morda 
zaradi slabosti naših okrožnih kadrov n e bi bilo slabo, če bi vi 
izdajali nekak redni organizacijski parti jski organ, ki bi dajal nepo
sredna navodila, kako naj okrožni komite (pa t u d i rajonski, celica 
itd.) vrši svoje delo. Zahteva j te tudi od OK čim pogostejših poročil 
in j im potem odgovarjajte tudi na podrobnosti ter j ih n a konkretn ih 
pr imer ih učite. Morate pojmovati svojo nalogo — glede na dolgo
letno popolno odsotnost part i je na tem t e r e n u — n e samo kot vlogo 
političnega vodstva, a m p a k še posebej kot vzgojiteljev novih kadrov, 
ki so n a m na vašem terenu tako potrebni. 

5. Ne smete se preveč zanašati na pomoč si kadr i z naše s trani . 
Mi bomo vsekakor napravi l i vse, k a r se da, da bi v a m poslali še 
kako pomoč v kadrih, toda v tem pogledu so naše možnosti že precej 
izčrpane. Vi sami veste, da je ostala skoraj vsa Gorenjska in Štajer
ska! skoraj brez sposobnejših kadrov in da je naša naloga tudi te 
pokraj ine čim bolj podpreti . In ker poznate tudi možnosti v Ljubljani 
in l jubljanski pokrajini, boste razumeli, da vam k a k e posebne po
moči v kadr ih n e moremo več dati . 

a Ljudi, ki bi bili sposobni organizirati narodnoosvobodilno giba
nje na Primorskem ni bilo. Fašizem je temeljito poskrbel za to, da je 
uničil vsako možnost organiziranih gibanj med Slovenci. Posledica faši
stičnega terorja je bila tudi splošna kulturna, poUtična in socialna za
ostalost. Slovenci, ki bi bili sposobni biti organizatorji in voditelj so bili 
v bonfinaciji ali v zaporih ali po službah v raznih krajih južne Italije. Del 
Slovencev pa se je pritisku umaknil in zbežal v Jugoslavijo. Te begunce 
ki so se v pretežni večini udeležili narodnoosvobodilnega boja že na za
četku, je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja pošiljalo na Primprsko 
kot organizatorje, vodilne politične delavce in vojaške komandante." 
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Konkretno predlagate, da bi vam poslali tov.- Viteza,8 Spelco,9 

Urbana1 0 in Maro.11 Kakor vam je najbrže že znano, je tov.; Vitez 
junaško padel na Gorenjskem.12 Z njegovo smrtjo je naša partija 
utrpela še eno izgubo izredno dragocenega kadra. Tov. Spelco smo 
med tem kooptirali v PK SKOJ za Slovenijo, ki je bil popolnoma 
razbit in jo torej tudi ne moremo dati vam. Tov. Urban je že nasto^ 
pil svoje delo pri nas in bi ga eventualno čez nekaj časa lahko 
poslali k vam. Vsekakor bo trajalo še nekaj tednov,! preden ga mi 
prikličemo nazaj. Kar se tov. Mare tiče, je tako: odločili smo, da 
nikakor ne bomo dopustili, da bi bila ona in tov. Urban skupaj. 
Potemtakem, ali bo prišel Urban, ali tov. Mara, nikakor pa ne oba 
skupaj. 

Odredili smo brigadam, da nam pošljejo nekaj nižjega kadra, 
ki bi ga lahko uporabili po četah in bataljonih.1 kot politkomisarje 
ali pa za pomoč politkomisarjem. Teh kadrov, upamo, da vam bomo 
lahko nekaj poslali. 

V vseh drugih pogledih pa morate v bodoče računati s kadri, 
ki jih imate. Ce jih boste pravilno razporedili, zlasti pa, če boste 
posvetili vso pažnjo njihovi vzgoji, mislimo, da boste tudi s kadri, 
ki jih imate, izvršili svoje naloge. 

6. Kar se vzgoje kadrov tiče, vam predlagamo zlasti naslednje 
mere: 

a.) Organizirajte pri PK nekak stalen kurs za kadre. Kurs naj 
traja po nekaj dni in naj bo njihova vsebina predvsem ta, da da 
kadrom globlji pogled v to, kaj je partija, čemu se bori in kako 
se je treba boriti. Te kadre bi potem uporabljali zlasti za nižje te
rensko delo. 

b.) Organizirajte sistematične obsežne kurse po partizanskih 
četah, bataljonih, odredih, ki naj zajamejo čim več kadra. Organi
zirajte kontrolo nad potekom teh kursov. Kadri, ki se bodo tu 
obnesli in pokazali večje sposobnosti, potegnite iz partizanov in jih 
zamenjajte z onimi, ki so na terenu. Sploh se nam zdi, da bi pogo
stejša zamenjava kadrov (političnih) v vojski in na terenu v vaših 
razmerah zelo koristno vplivala. 

c.) Obvezi te vse sposobnejše sekretarje OK naj po svojih spo
sobnostih vrše manjše kurse s konkretnim programom partijskega 
množičnega dela. 

d.) Izdajajte čim več učnega materiala in kontrolirajte, kako 
ga na terenu proučujejo. Zlasti bi bilo nujno potrebno razmnožiti 

* Franc Ravbar. 
9 Vilma Bebler. 

10 Dr. Marijan Dermastia. 
11 Mihaela Dermastia. 
12 Glej dok. št. 64. 
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po poglavjih zgodovine VKP/b in izdajati ob enem navodila, kako 
naj se ta poglavja proučujejo. 

Mi vam bomo v najkrajšem času poslali Vil.,ls ki ga tudi zahte
vate, ki bo morda prav na tem področju (in agitacija in propaganda 
sploh) najbolj koristil. 

7. Stremite za tem, da boste čim bolj dvignili tehniko. Popol
noma nemogoče nam je, izdelati dovolj veliko število literature za 
vas. Zgradite nekoliko punktov za razmnoževanje, med katere boste 
potem razdelili posamezne izvode literature, ki jo boste dobili od 
nas, za razmnoževanje. Literature sedaj izdajamo vedno več. Nujno 
potrebno bo, da se bo tudi vaša tehnika prilagodila temu povečane
mu izdajanju. 

8. Posvetite vso pažnjo izgradnji ZKM. Medtem je gotovo že 
prišel k vam organizacijski sekretar CK SKOJ-a tov. Rato Dugonjić, 
ki vam bo dal konkretna navodila v tem pogledu. Potrebno je, da 
takoj vzpostavite pokrajinsko poverjeništvo Skoja (ZKMJ) za Pri
morje, ki naj ima vsaj 2—3 tovariše. Izdajajte navodila za mladin
sko delo po okrožjih. Formirajte po vaseh masovne organizacije 
Zveze slovenske mladine, ki naj zajame vso mladino, ne glede na 
politično pripadnost. Prirejajte antifašistične mladinske konference 
po vaseh, kjer se bo istočasno formirala organizacija Zveze sloven
ske mladine*. Jedra te ZSM naj postanejo ZKM. Potemtakem: 
osnovni skojevski aktivi naj bodo predvsem v ZSM. 

9. Okrepite delo med ženami. Prirejajte antifašistične ženske 
konference po vaseh. Tu naj se formirajo tudi antifašistični ženski 
odbori, ki jih tudi povezujte po rajonih, okrožjih itd. ter stremite 
za tem, da boste čim prej formirali Pokrajinski odbor Antifašisti
čne ženske zveze za Primorje. To antifašistično žensko gibanje tudi 
konkretno mobilizirajte za pomoč partizanski vojski in v splošnem 
za aktivno pomoč oboroženi borbi proti okupatorjem. 

10. Kar se obveščevalne službe tiče, vam bosta tov. Rato in 
Mirko14 ustno povedala naše predloge in potrebe. Nujno potrebno 
je, da ustvarite nekak center, ki se mora takoj povezati z našo 
Centralno komisijo VOS-a. Vsekakor pa takoj izkoristite gospo, ki 
se omenja v tej zvezi (gen.).15 Pošljite jo na vsak način v Rimi Njeni 
podatki utegnejo biti za nas največje važnosti. Na vsak način nam v 
prvem prihodnjem pismu pišite, kaj ste v tem pogledu napravili. 
Opozarjamo! vas pri tem, da so te stvari ne le v našem interesu, 
ampak da to od nas zahteva tudi Ded.16 

11. Tov. Mirko in Rato1 7 vam bosta povedala tudi glede zveze 
z vodstvom KPI. Vzpostavite to zvezo takoj. Mi bomo z njimi vzdr-

1 3 Dr. Joža Vilfan. 
14 Mirko Bračič. 
15 lika Devetak, poroč. Bignami, glej dok. št. 133, op. 10. 
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zevali zvezo preko vas. Sporočite jim takoj, da imamo redno zvezo 
z Dedom in da nam naj zanjo pošiljajo poročila, ki so lahko obšir
nejša, vendar ne predolga in čim bolj zgoščeno formulirana. 

12. Vaše stališče glede KPI v Trstu itd. za enkrat potrjujemo. 
Smatramo sicer, da je nevzdržno obstajanje dveh kompartij na istem 
področju. Ce vztrajamo sedaj začasno na tem, potem samo zaradi 
tega, ker bi nam bilo v politično škodo, če se ne bi KP! Slovenije 
podpisovala tudi na področju Trsta. Dejansko pa smatramo, da je 
položaj v Trstu — in dokler obstoji Italija — tak, da ima tu pravico 
do obstanka edino KP Italije, če imamo pred očmi boljševiške prin
cipe partijske organizacije. Mislimo, da je najboljše, da se v samem 
Trstu Slovenci organizirajo v KPI, ki naj s svojim podpisord isto
časno tudi brani interese slovenskega naroda, a za okolico Trsta 
naj bo OK Slovenije, ki bo torej kot tak za slovenske ljudske mno
žice politični organizator in voditelj na vserrn področju Trsta. Isto 
velja tudi za Tržič. Izven teh velikih italijanskih središč pa ni treba 
dopustiti, da bi se posamezni italijanski komunisti lovili v posebnih 
organizacijah KPI, ki ne bi imela masovne baze, ampak jih orga
nizirajte v KP Slovenije, podobno, kakor ste to napravili v Gorici. 
Bilo bi dobro, predlagati Davili,18 da pride večkrat na seje PK po 
političnih vprašanjih Trsta in za vsakdanja dela KPS in KPI. Ko
likor bi kasneje prišlo do kakšnih sprememb, bi itak Davila prišel 
v poštev za člana PK. 

13. Opozarjamo vas ponovno, da se mihailovićevci resno pri
pravljajo, zanesti razdor na Primorsko na isti način kot so to v 
začetku delali v Ljubljanski provinci. V Zaplani pri Vrhniki se 
formira oddelek 50 mož, ki naj bi — preoblečeni v partizanske uni
forme — šli na Primorsko in se tam prikazovali kot partizani ali 
»nacionalni partizani« in pritegovali okrog sebe najreakcionarnejše 
elemente. Na ta način bodo skušali postati oboroženi center belo-
gardistično-mihailovićevskih elementov na Primorskem ter raznetiti 
tudi tam državljansko vojno. Po teh poskusih najodločneje udarite. 
Uvedite v vojski legitimacije in eventualne še kake menjajoče se 
znake razpoznavanja. Kolikor naletite na mihailovićevce jih ne
usmiljeno uničite do zadnjega, kajti ti, ki prihajajo k vam, so od
brani njihovi najbolj strupeni banditi. 

14. Največjo pažnjo pa posvetite vojski. Sam PK mora imeti 
neposredno kontrolo nad političnim delom v vojski. Mi se ne mo
remo strinjati s tem, da ste Ahaca19 potegnili iz vojske. Odločili 
smo, da se mora Ahac vrniti nazaj na svoj položaj, odnosno — 
glede na sedanje prilike — na nov položaj politkomisarja Primorske 

16 Šifra za komlntemo. 
17 Rato Dugonjić. 
18 Vincenzo Marcon. 
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operativne zone, ki smo jo formirali glede na velik porast naših 
sil na Primorskem. Ostane istočasno še nadalje' član PK in mora 
delati tudi na terenu. Mora se tudi vsaj enkrat na mesec za nekaj 
dni vračati v.center PK in sodelovati pri sklepih. Njegova posebna 
naloga je, utrjevanje partije in organizacija političnega dela v naši 
osvobodilni vojski. On bo torej direktna1 kontrola PK v. vojski. Saj 
sami razumete, da je popolnoma nemogoče, da PK ne bi imel 
neposredne kontrole in vodstva političnega in vsega drugega dela 
v vojski. - . ' . ' . . 

15. Smatramo, da je število 80 partijcev v vojski zelo majhno. 
Vemo sicer, da imate opravka z zelo zaostalim elementom, toda 
prepričani smo, da bi se dviganje kadrov lahko vršilo bolj odločno 
in hitreje, če bi pravilno funkcionirale partijske organizacije v voj
ski in na terenu. Naj Ahac pojmuje svojo nalogo kot izredno važno. 
Najhitreje bomo na Primorskem mi naše kadre vzgajali v vojski! 
Potemtakem se je treba te naloge res z vso odločnostjo lotiti. Bodite 
prepričani, da bo vojska v kratkem postala za vas dragocen izvir 
kadrov tudi za teren. Zato pa je na vsak način potrebnoy da dvig
nete število partijcev v vojski. Prav tako morate organizirati tudi 
SKOJ v vojski. Tu je treba težiti, da bodo organizirani vsi mladi 
partizani, kajti to tudi dejansko zaslužijo. Prav tako je treba posta
viti tudi skojevske sekretarje po četah itd., a: ko se SKOJ v četah 
vzpostavi, naj sekretarja volijo, a prav tako bataljonski biro SKOJa. 

16. Pri vprašanju kadrov vas zlasti opozarjamo na ženske. Ker 
bodo sedaj skoraj vsi moški na eni ali drugi strani mobilizirani, o 
bodo na terenu najvažnejši ženski kadri. Posvetite jim največjo 
skrb. Pri velikem pomanjkanju orožja ne forsirajte odhoda žensk 
v partizane, ampak razvijajte njihovo aktivnost na terenu. Zlasti 
ZKM lahko mobilizira mlada dekleta v največji meri. Dobro bi bilo, 
da izdaste tudi literaturo za žene (list, letaki itd.). 

17. Tov. Luka nam je rekel, da imate možnost priti do precej 
denarja, ker nam tega zelo primanjkuje, nam pošljite, kolikor največ 
morete. Mi vam bomo v kratkem poslali nove bone po 50 in 100 lir. 
Stremite za tem, da jih boste čim več vnovčili. 

Pošljite nam čimprej vaše poročilo. O vprašanjih OF in SNOV 
in PO pošiljamo posebna navodila.20 

S tovariškimi pozdravi! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za: 
Krištof21 

18 Dušan Pirjevec. 
2 0 Glej dok. št. 185 in Zbornik NOV VI, knj. 5, dok. št. 65, stran 168. 
2 1 Edvard Kardelj. 
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DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. FEBRUARJA 
1943 INTENDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA NOV IN POS 
KARLU POLJANSKU NA PODLIPOGLAVSKO BAZO V ZVEZI S 
POTOVANJEM DELEGATOV NA PARTIJSKO POSVETOVANJE 

V DOLOMITE1 

CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

20. II, 1943 
[Odposlano] dne 21. I I . l a 

Tovariš Marko Mum!2 

V teku prihodnjega meseca bomo organizirali partijsko posve
tovanje.3 Do 10. marca se bodo zbrali pri tebi delegati iz Štajerske 
in iz Grosupeljskega okrožja.4 Kam in kako jih je treba odposlati 
dalje, ti bo sporočil poseben kurir, ki ti ga bomo pravočasno poslali. 

Osebno si odgovoren za najkonspirativnejše organiziranje biva
nja teh delegatov na tvojem sektorju in za njihov konspirativen 
odhod. Nihče razen tebe — popolnoma nihče — ne sme vedeti, da 
se posvetovanje sploh vrši, da so tovariši, ki so prišli na tvoji sektor 
delegati za to posvetovanje in kam ti tovariši odhajajo. 

Mi bomo poskrbeli, da se delegati na tvojem sektorju ne bodo 
zadrževali dalj kot dan, ali dva. Ti pa preskrbi, da bodo v tem 
času preskrbljeni z vsem potrebnim. 

S tovariškimi pozdravi3 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, 
»a Pripisal s svinčnikom Boris Kraigher. . 
2 Karel Poljanšek. 
3 Glej dok. št. 178. 
4 Za delegate vseh enot Dolenjske operativne cone je bila javka pri 

Zapadnodolenjskem odredu. Glej dopis politkomisarju Mirku Peršiču z 
dne 20. februarja 1943 v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

6 Podpisa ni. Dopis je pisal Boris Kraigher. 
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PISMO VERSKEGA REFERENTA PRI GLAVNEM POVELJSTVU 
NOV IN POS DR. METODA MEKUZA DNE 20. FEBRUARJA 1943 

PRIMORSKIM DUHOVNIKOM1 

Predragi duhovniški sobratje! 
Z velikim veseljem sem zvedel, da ste skoro brez izjeme vsi 

polni navdušenja za našo sveto osvobodilno stvar. Nič čudneiga to, 
si mislim, saj morete edino vi,, ki ste kot neustrašeni borci za vero 
in slovenstvo vztrajali toliko let pod poživinjenim fašističnim te
rorjem, razumeti, doumeti in pravilno vrednotiti naš veliki osvo
bodilni boj, boj za pravo človečnost, vseh materialnih vezi očiščeno 
vero in trajno svobodo slovenskega naroda. 

Dragi bratje v Kristusu! Vesel sem, ko čim dalje bolj spozna
vam, da boste prav vi, zavedni primorski duhovniki veliko pripo
mogli pri reševanju tega, kar so vaši sobratje ljubljanske škofije 
tako nepopravljivo zapravili pri reševanju prave katoliške vere. 
Strašno so ti ubogi zapeljane! izmaličili pravi pojem naše svete vere! 
Ali si vi, vztrajni narodni borci in pravi in zgledni duhovniki, mo
rete predstavljati njihovo sramotno, tako duhovniško, kot narodno
stno početje, ko so se pod krinko »očuvanja vere« zvezali z naj
hujšimi rablji slovenstva vseh časov — fašizmom, od njega sprejeli 
orožje, oborožili tolpe nezavednih barab in vpadli nam, ki se borimo 
za svobodo, v hrbet? To je tista stokrat prekleta bela garda, katero 
skuša duhovščina ljubljanske škofije zaneisti tudi k vam, v vašo že 
desetletja trpečo, lepo primorsko zemljo. Dragi sobratje, rotim vas 
pri Bogu, ne nasedajte tem prodanim agitatorjem, pa naj bodo 
celo v duhovniških oblačilih. Odkrito jim povejte, da so navadni 
izdajalci in javite jih najbližjim partizanskim edinicam. Prišli bodo 
k vam, naučeni kot papagaji in stresali predi vami svojo modrost: 
da Osvobodilna fronta hoče uničiti vsako vero, kajti ta ni nič dru
gega kot skriti komunizem itd. Sami lahko vsaki dan vidite, kako 
prav nič ni ta vseslovenski osvobodilni napor nevaren res pravi 
veri in pravemu duhovniku. 

Pri nas, v ljubljanski škofiji, je bil, predragi sobratje, pojem 
vere po klerikalizmu že strahovito izmaličen, saj je veljal za vernega 
človeka izključno le tisti, ki je volil Korošca ali drugega kleri
kalnega skorumpiranega »voditelja«, pri vas pa, hvala Bogu, vem, 
da je bilo drugače. 

Sami vidite, da je ves ta naš boj tako preprost in jasen, nam
reč, štrli bomo pobesnelega okupatorja sami, z lastnimi močmi. Da 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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to ni nobena utvara, vam je lahko za zgled naša že toliko časa traja
joča borba sama. Sami veste, kaj je okupator vse poizkusil, da bi 
nas uničil: ofenzivo z velikansko premočjo in z vso moderno tehni
ko, a glejte, naše čete so ostale skoro nedotaknjene, poizkusil je z 
belo gardo — a kader naših čet se neprestano množi in množi. 
Zato vas lepo prosim tole: dopovedujte svojim dobrim faranom, kaj 
je Osvobodilna fronta, svetujte jim, naj vstopajo v vrste naših ne
premagljivih partizanov, svetujte jim, naj našim junakom poma
gajo s( hrano, dragocenimi vojnimi poročili itd. In nazadnje še vi, 
predragi sobratje: stopajte kot vojni dušni pastirji v naš« edinice, 
povem vam, delali boste čudeže. Ne nastopite poti svojih ljubljan
skih tovarišev, poti Jude Iškariota, katerega konec je bil žalosten, 
kot poroča sv. Peter. 

Iskreno vam priporočam vse naše osvobodilno gibanje v vaše 
duhovniške molitve. Vsi skupaj pa se zavedajmo, da je Bog z nami, 
saj je on vzor in izvor one svete Pravice, zal katero se danes bori 
ves slovenski narod. 

Iskreno vas pozdravlja vaš v Kristusu vdani 

Dr. theol..METOD MIKUZ, 
verski referent pri Glavnem poveljstvu 

Slovenske narodno-osvobodilne vojske 
in partizanskih odredov 

Na položaju, 20. februarja 1943 

St. 182 

NAVODILA CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNO-OBVEŠČE-
VALNE SLUŽBE DNE 20. FEBRUARJA 1943 ORGANIZATORJEM 

OBVEŠČEVALNE SLUŽBE NA TERENU1 

CENTRALNA KOMISIJA 
V A R N O S T N O - O B V E S C E V A L N E SLUŽBE 
Dne 20. II. 1943 

PRAKTIČNA NAVODILA ORGANIZATORJEM OBVEŠČEVALNE 
SLUŽBE NA TERENU 

Da bo lahko Obveščevalna služba na terenu dala OF, KPS in 
SNOV vse tiste podatke, ki sd jim potrebni, da bodo lahko na po
dlagi teh podatkov razvili svoje maksimalno politično in vojaško 
delovanje, moramo tudi organiziranje Obveščevalne službe pričeti 

1 Izvirna kopija je v arhivu ZKS v Ljubljani. 
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načrtna in sicer tako, da najprej in z najboljšimi silami organizi
ramo OS v takih krajih, od koder lahko dobimo največ takih podat
kov in nato postopoma v drugih krajih. V ta namen je treba orga
nizacijo OS izvesti v sledečem redu: c 

1) najprej in najtemeljiteje v sovražnikovih upravnih in vo
jaških centrih 

2) v ostalih njegovih postojankah 
3) na terenu kontroliranem po sovražniku 
4) na terenu, ki ni kontroliran po sovražniku. 
Načelniki PKVOS-a morajo svojim OKVOS-om že izdelati načrt 

in vrstni red dela, ravno tako načelniki OKVOS-ov svojim RPVOS-
om in KPVOS-om, tako da se že takoj v začetku začne s sistema
tičnim, organiziranim delom. 

Najbolj pereče bo vprašanje kadra, katerega skoraj ni in ga bo 
treba šele vzgojiti. Ne bomo pa vzgojili kadra, če bomo takoj spo
četka dali splošne naloge oziroma kar priložena navodila, po katerih 
naj delajo. Tudi ne bi bilo konspirativno poedince seznaniti z orga
nizacijo in nalogami VOS-a, ne da bi jih preje preizkusili, ali so 
sposobni za to delo. Treba je zlasti spočetka: dati posamezne kon
kretne naloge in na podlagi izvršenih nalog oceniti sposobnost posa
meznikov za to delo. Take na delu preizkušene tovariše je treba 
potem vzgajati in sistematično, z dajanjem vedno težjih nalog, po
lagoma uvajati v organizacijo. 

Predvsem in vedno jih je treba vzgajati, da delajo načrtno. 
Pri podelitvi kakršne koli naloge, Se mora skupno izdelati načrt, 
kako se bo ta naloga izvršila, kje bo potrebaj dobiti zaupnike, da 
se bo prišlo do najboljših podatkov itd. Pozneje, ko sej vpeljejo v 
delo, naj sami izdelajo in predložijo načrt dela, ki naj se potem 
skupno pregleda. 

V sovražnikovih upravnih in vojaških centrih, to je v; mestih 
in večjih krajih je najboljše takoj organizirati delo tako, da se 
posameznikom da povsem določena področja dela v smislu toč. . . . 
pogl . . . navodil o izgraditvi VOS-a na terenu.2 Seveda je pa ravno 
tu najbolj potrebno že vnaprej določiti, v katerih upravnih inj vo
jaških organizacijah je nujno potrebno dobiti zaupnike, da se bo 
prišlo do zaželenih rezultatov. 

Posebno pažnjo pa je treba tudi posvetiti poročilom komisij 
in poverjeništev. S točno analizo je. nuj no vedno znova opozarjati 
na pomanjkljivosti in tako vzgojno vplivati na kadre. 

Smrt fašizmu —• svoboda narodu! 

CENTRALNA KOMISIJA 
VARNOSTNO-OBVEŠCEVALNE SLUŽBE 

2 Misli navodila za izgraditev VOS na terenu, glej dok. št. 166, točka 
4, poglavje IV. 
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PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA Z A, GORENJSKO ADOLFA 
ARIGLERJA OKROG 20. FEBRUARJA 1943 ČLANU fOKRAJIN-
SKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO OSKARJU SAVLIJU 

O DELU V TEHNIKI »META«1 

Tovariš Jakob!2 

Pošiljam ti literaturo,, ki sem jo izdelal v zadnjem času. Sedaj 
zalagam z radijskimi poročili Johana,3 Črnivca,4 jeseniški OK in 
Gregor[čičev] bataljon. Poročevalca pa bom odslej delal le za Johana, 
radovljiški rajon, ki obsega: 1 petino jes[eniškega] OK, nadalje za 
bataljon ter pošljem matrice še na jes[eniški] OK. 

Drugo literaturo (Narod v ječi, Naša žena), pa razdeljujem kot 
radio vesti. Pošlji odgovor, kako se ti zdi, da smo .razmnožili še 
Narod v ječi in Našo ženo. 

Z materialom se preskrbujemo sami še dovolj uspešno in nam 
razen sponk zaenkrat nič ne manjka. 

Pač pa jeseniški OK potrebuje matrice in tube ter papir. 

S tovariškim pozdravom ' 
Boštjan5 

P. S.6 

»Naša žena« razmnožena v 200 izvodih 
• »Narod v ječi« razmnožen v 150 izvodih 

»Slov. Poroč.« razmnožen v 150 izvodih 
Radio vesti razmnožene v 300 izvodih 

Pošlji, čimprejšen odgovor, koliko materiala oziroma kaj bo 
dobival Črnivec iz naše tehnike — Kako je z literaturo ža čete? 
Kateri bataljon preskrbuje naše tehnike? — 

1 "Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljzani, fasc. 660. 
Pismo ni datirano. Po izjavi Adolfa Ariglerja je bilo napisano med 

18. in 22. februarjem 1943, najverjetneje 20. februarja, v tehniki »Meta«, 
ki je bila takrat v Mišačah v hiši Cirila Pečnika. 

2 Oskar Savli. 
3 Ivan Bertoncelj. , 
4 Anton Nartnik. 
6 Adolf Arigler-Bodin. 
6 Pr ip i sa l s sv inčnikom Adolf Arigler. 
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POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA DNE 20. FEB
RUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O ZLOČINIH OKUPA

TORJA IN BELOGARDISTOV V VRHNIŠKEM OKROŽJU1 

24. IV. 43 2 

OK OF Vrhnika 
Izvršnemu odboru O F 

Z ozirom n a naredbo 3 z meseca decembra, da n a j poročamo o 
vseh zločinih okupatorja in belogardistov, sporočamo, sledeče po
datke iz našega okrožja: 

ubit ih l judi: 
Logatec 
Drenov grič 
Rovte 
Ligo j na 
Brezje 
Samotorica 
Podpesek 
Podlipa 
Borovnica 
Vrhnika 
Bevke 
Verd 
St[ara] Vrhnika 
Št. Jošt 
Horjul 
Lavrica 
Izgorje 
Zažar 
Butaj nova 
Grčarevec 

8 
7 

i i 
4 
1 
1-

. 1 
5 

16 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
2 

77 
Od 

požganih poslopij: 
Koreno 
Ligojna 
Ljubgojna 
Vrzdenec 
Zaklanec 
Drenov1 grič 
St[ara] Vrhnika 
Vrhnika 
Podlipa 
Zažar 
Ceste 
Ziberše 
Gradišče 
P r a p r o t n o brdo 

teh so 2 ubili beli, 
Italijani. 

10 
40 
15 

3 
1 
C! 

4 
4 

17 
2 
7 
4 
2 
4 

ostale pa 

Število interni ranih in v internacij i umr l ih bomo še javili, 
čim bomo imeli točne podatke. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Položaj, 20. II . 1943 Za OK O F Vrhnika 
Zaje Adolf4 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 435. 
2 Datum in številka 7 v desnem zgornjem kotu ista pripisana ob pre

jemu pošte na sedežu IOOF. 
s Glej Dokumenti knj. 4, dok. št. 159, stran 168. 
4 Adoll Malavašič. 
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PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 21. FEBRUARJA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O OD

NOSU DO KRŠCANSKOSOCIALISTICNE SKUPINE1 

CENTRALNI KOMITE 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

21. II. 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA .PRIMORJE 

Dragi tovariši, • 
menimo, da je Vaša linija glede OF pravilna in da ste dosegli 

znatne uspehe. 
Glede na zunanji in notranji politični razvoj Vas opozarjamo 

zlasti na naslednje stvari: 
1) Stremeti je treba, da postane OF zares enotno vseljudsko 

gibanje pod dejanskim vodstvom naše partije in da čim. hitreje 
izgublja karakter koalicije. Vi ste v tem pogledu šli povsem pra
vilno pot, ko niste dopustili, da bi se formirale kake posebne sku
pine, kjer niso že prej obstajale. 

Tak naš kurs je določen z objektivnim razvojem. Ker se.bliža 
konec, bo protiljudska reakcija vse bolj strmela, da ustvari znotraj 
OF svoje pozicije, ki naj bi omogočile razvodeniti OF in jo skre
niti s poti, ki jo zastopa naša partija. Ti poskusi so se v zadnjem 
času pričeli, množiti tudi pri nas. Izražala jih je predvsem krščan-
sko-socialistična skupina. 

V skupini se je namreč zadnje čase ž vso intenzivnostjo okre
pila tendenca, da se razvije v politično stranko. Vodstvo skupine 
nam sicer zatrjuje, da je bilo tO proti njegovi volji, in mi tudi ni
mamo posebnega povoda,- da njihovim osebnim zatrdilom ne bi 
verjeli. Kljub temu je pa dejstvo, da so posamezni organizacijski 
ukrepi skupinskega! vodstva tak razvoj samo pospeševali. Zlasti je 
k temu neugodnemu razvoju doprineslo dejstvo, da, je pričelo sku
pinsko vodstvo snovati lastno organizacijo lastnih aktivistov z last
no disciplino itd. — torej najnevarnejšo organizacijo z »elitnim« 
karakterjem. 

Ves pojav je treba razmotrivati skozi prizmo bližajočega se 
konca. Vse več bo namreč danes poskusov, opehariti delovno ljud
stvo in njegovo avantgardo za sadove ogromnih žrtev v narodno
osvobodilni borbi. Reakcija bo poskušala na vseh koncih in krajih 
izrabiti vsako slabo postojanko osvobodilnega gibanja v svoje na-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532, izvirna kopija, 
brez podpisa pa v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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.mene. To se bo dogajalo zlasti sedaj, ko žanje njena neposredna 
borba na strani okupatorja neuspeh za neuspehom. Trenutno nam 
sicer niti na misel ne prihaja, da bi imeli tukajšnji krščanski socia
listi kakšno neposredno zvezo z Londonom. Kljub temu pa je treba 
pojav v njihovi skupini razumevati tudi z vidika dejstva, da je 
dosedanja londonaška politika propadla^ da so se! begunci zato mo
rali nujno zateči k manevriranju in da je morala! pričeti reakcija 
iskati svoje pozicije znotraj samega osvobodilnega gibanja. 

Poudarjamo, da pri krščanski skupini stvar še ni prišla do ka
kih londonaških stremljenj ali protisovjetskih pozicij. Slej ko prej 
zavzemajo stališče, da se mora .slovenski narod nasloniti na Sov
jetsko zvezo. Vendar bi mi bili slepi j če ne bi opazili, kam nekateri 
procesi vodijo in kake, posledice lahko nastanejo, če pravočasno ne 
reagiramo z vso ostrino. 

Zadeve, ki so nam dale misliti, so predvsem naslednje: 
1) njihov lov za pozicijami, lov, kakršnega smo v prvih časih 

Osvobodilne fronte opažali le pri izrazito špekulantskih skupinah; 
2) delavnost za OF je na terenu pri večini njihovih aktivistov 

skoraj povsem zastala, opazili pa smo intenzivno delavnost za! nji
hovo lastno skupino; 

3) opaziti je bilo mogoče, da skušajo celo odbore Delavske 
enotnosti izrabiti za afirmacijo lastne skupine — popolnoma v na
sprotju z načelnimi in praktičnimi nalogami, ki smo jih tem' od
borom skupno namenili; 

4) vse jasneje se je v ravnanju njihovih aktivistov oblikovalo 
že čisto sovražno razpoloženje do partije; spuščali so se v »konku
renco« s partijo; menili so, da morajo nujno snovati svoje lastne 
pozicije, kjer koli se pojavi partija in razširi svojo organizacijo; 

5) njihova linija na terenu je pričela hoditi navzkriž z ofici-
alno linijo Osvobodilne fronte. Izredno so,popuščali opoftunističnim 
tendencam med civilnim prebivalstvom in skušali tudi na ta način 
pridobiti, med kmečkim ljudstvom separatne simpatije za sebe. Zla
sti se je to dogajalo v zvezi s prisilno mobilizacijo, ki jo je IOOF 
odredil glede na belogardistično in okupatorsko prisilno mobili
zacijo. 

6) V njihovem zatrjevanju, da partija ne zna voditi pravilne 
politike v odnosu na kmeta, da se je OF preveč naslanjala na pro
letariat itd., se je zrcalilo tudi dejstvo, da skušajo iskati svojo last
no razredno bazo z lastno politično stranko. 

Vodstvo naše partijeNje smatralo, da mora nastopiti z vso os
trostjo. Glede na to, da so nam kljub vsem tem jasnim procesom 
neprestano zatrjevali, kako nočejo postati politična stranka in kako 
je avantgarda naša partija, da so nas potemtakem dejansko, po 
malem pa tudi subjektivno skušali slepariti s svojimi zatrdili o 
partijski avantgardni vlogi, smo menili, da je treba najpreje raz
čistiti to vprašanje. Zahtevali smo torej od njih, da naj likvidirajo 
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v praksi lastno politično skupinsko organizacijo ali ,pa da naj jasno 
deklarirajo, da so stranka. V primeru, da bi se deklarirali za stran
ko, bi mi seveda ne prenehali z njimi sodelovati v okviru OF glede 
na sedanjo etapo osvobodilne borbe. Bili bi pa glede na nagli razvoj 
prisiljeni, njihovo stranko na terenu čim prej likvidirati. Prvo, kar 
bi storili, bi seveda bilo, da bi jim javno odvzeli pravico govoriti 
v imenu katoliškega dela slovenskega naroda. 

Iz vsega tega tudi jasno razvidite, da so se znotraj OF že bili 
pričeli zelo nezdravi procesi, ki so samo OF vse bolj spreminjali v 
koalicijo namesto da bi se OF vse bolj razvijala v enotno ljudsko 
gibanje pod vodstvom naše partije. 

Intervencija partijskega vodstva je bila pravočasna in je rodila 
uspeh. Na zadnjih razgovorih so prisostvovali tudi Sokoli, s kate
rimi smo se predhodno sporazumeli in ki soi nas dobro podprli. 

. Rezultat teh razgovorov in sporazuma je naslednji: 
a) vse tri osnovne skupine dajejo samo partiji, pravico, da se 

uveljavlja kot politična stranka; partija predstavlja avantgardo os
vobodilnega gibanja; -

b) OF postane enotna vseljudska politična organizacija, ki je 
vodi IOOF; ^ 

c) krščanska skupina se likvidira kot posebna politična orga
nizacija. V organizacijskem in političnem pogledu prevzame njene 
aktiviste IOOF kot celota in združuje organizacijske ter politične 
zveze z njimi izključno IOOF kot celota. Skupina kot taka se sicer 
ne likvidira, kolikor predstavlja dejanski izraz prehajanja katoliš
kih množic na revolucionarne pozicije. Skupinsko vodstvo ostane. 
vendarle samo idejno vodstvo tega procesa. ' 

d) partija se lahko organizira in se mora organizirati vsepov
sod, krščanska skupina se ne organizira nikjer, krščanski aktivisti, 
imajo z ostalimi aktivisti vred nalogo, organizirati izključeno OF. 

e) V praksi se točka c) izvaja tako, da postanejo aktivisti vseh 
treh skupin nekak elitni kolobar okrog KP, ki ga enotno vodi 
IOOF. Uvedejo se enotni politični kursi za aktiviste, pri vsakem 
okrožnem odboru pa tudi aktivistični krožki, kjer bodo dobivali 
aktivisti enotno politično vzgojo. 

f) Krščanska skupina izda v tem smislu okrožnico svojim ak
tivistom, IOOF pa okrožnico vsem aktivistom Osvobodilne fronte. 

Ce bodo znali na tej bazi pravilno delovati, tedaj bo ta spora
zum seveda predstavljal veliko zmago nase partije. Brez dvoma 
bodo tudi na tem temelju še vedno težave, toda ta baza nam omo
goča dvoje: 

1) da jih z njenimi sklepi vselej tolčemo, kadar se bodo pojavi
le druge tendence; 

2) da s to bazo na nesektaški način pri vežemo na partijo vse 
njihove poštene aktiviste. 
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Ta sporazum se v sedanji etapi seveda prenaša na druge sku
pine, zastopane v Vrhovnem plenumu OF. Tako prenašanje bi bilo 
skrajno sektaško in bi nam v sedanjih trenutkih, ko se že jasno 
kažejo znaki razkroja pri beli gardi in sredini, preprečevalo izva
janje tiste široke linije, ki smo jo izvajali vse doslej in ki Vam je 
znana. 

Treba je dobro razumeti sedanjo periodo vsega razvoja. Po 
eni plati smo dolžni kar najširše zajeti tudi vse začasriei sopotnike, 
po drugi plati pa se moramo zavedati, da gre razvoj silno naglo 
naprej, da pričenjajo razredni momenti igrati vse1 odkritejšo vlogo 
in da smo potemtakem dolžni, zavarovati pozicije delovnega ljud
stva in njegove avantgarde, ne da bi se pri tem odrekli vsenarod-
nega karakterja OF. 

Instruktiven zaj vas bo tudi primer, ki ga imamo na Gorenj
skem. Slično kot pri vasi' je objektivna situacija tudi tam taka, da 
naravnost drve v OF kljub poskusom bele garde prav vsi družbeni 
sloji. Mi bi bili urnebesni sektaši, če bi jih odbijali. Bili pa bi tudi 
strahovito slepi, če bi jim puščali pozicije, za katerimi, streme in 
špekulirajo. Nekateri špekulantski tički iz gospodarskih krogov so 
poskusili postaviti svoj Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko in do
biti od nas potrditev.2 Mi smo to seveda odbili, nismo jih pa odklo
nili, temveč smo jim odmerili nekatere podrejene gospodarske pos
le. Ta primer vam navajamo zaradi tega, da po eni plati vidite, 
kako bodo skušali vedno bolj znotraj OF dobivati pozicije, ker jim 
propada bela garda, po drugi plati pa, da vas opozorimo, kako 
škodljivo bi bila zaradi neobhodno potrebne naše opreznosti zapa
dati kakemu sektaštvu. 

Ce se bodo krščanski sporazuma, ki smo ga sedaj napravili z 
njimi, držali, je seveda treba zelo paziti, da tistih njihovih ljudi, 
ki se bodo skušali po sporazumu pošteno ravnati, ne odbijemo s 
kakršnim koli sektaštvom. Prav sedaj je treba pokazati našo spo
sobnost, voditi ljudi in množice na revolucionarne pozicije in vse
povsod utrjevati avtoriteto same partije. Oportunistična slepota 
glede procesov, ki se pojavljajo in ki smo vam: jih skušali opisati, 
ter sektaštvo sta danes nekako enako nevarna. Treba je res v živ
ljenju izvajati pravilno in dosledno marksistično-leninistično poli
tiko. 

Obvestili smo vas nekoliko obširneje o celotnem problemu s 
krščanskimi socialisti, ker menimo, da morate imeti pri svojem 
konkretnem delu pred očmi celoto. 

II) Pazite, da bo Nuškin3 delal v smislu našega najnovejšega 
sporazuma. Kolikor še ni dobil okrožnice svojih lastnih ljudi oziro
ma skupne okrožnice o tem sporazumu, ga obvestite vi — seveda 
na tak način, da bo čim lažje doumel in sprejel. Iz nekaterih zna-

2 Glej Dokumenti knj. 4, dok. št. 153, op. 4, stran 158. 
3 Dr. France Škerl. 
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kov je razvidno, da je po m a l e m pričenjal tudi on že uganjat i sku
pinski separatizem. 

Ni dobro, če bi prepuščal i zveze z 'duhovnik i in sredinci njemu. 
Take stvar i so za njega in skupino vselej izkušnjava. Ražen tega je 
potrebno, da p r a v v sedanji periodi drži t a k e stike sama parti ja. 
Sicer se kaj k m a l u pojavi ona nazorna. Stal inova slika o členih v 
verigi. S tem opozorilom seveda nikakor nočemo reči, da n i t reba 
Nuškina ali n jemu sličnih uporabi t i za iskanje in navezovanje ta
kih stikov. Nasprotno! T r e b a je to delati, toda dobljene st ike čim 
prej navezati n a parti jo. 

Zlasti je važno, da ima direktno part i ja in kot part i ja stalne 
stike s poštenimi duhovniki. Mi imamo tukaj neko majhno, toda po
m e m b n o izkušnjo, da je t o mogoče. P r i vas bo šlo to najbrže mnogo 
laže. Ce take poštene ljudi res kolikor toliko navežemo, n a samo 
parti jo, bo to za enotnost OF in za njeno udarnost med kmetom 
mnogo pomembnejše ko ne vem koliko krščansko pobarvanih malo
meščanskih skupin. Glede principialnih odnosov v tem pogledu se 
ravna j te po Krištofovem 4 č lanku v i . št. »Ljudske pravice«. Popula
rizirajte tako stališče parti je. Populariziraj te tudi dejstvo, da so
deluje z Narodnoosvobodilno vojsko dober ' del pra[vo]slavne du
hovščine, kakor tudi stališče ruske pravoslavne duhovščine in S t a 
linovo zahvalo. 

III) K a r se tiče tistih dveh sredincev B. in, J . 5 smo prepričani, 
da sta v bistvu. sovražna, izrazito londonaška, in konec konca tudi 
belogardistična elementa. Vendar pa njuno stališče izraža zanimivo 
dejstvo, da reakcija pr i vas še ne more preko vseh svojih predstav
nikov nastopat i s t a k o odkrit imi k a r t a m i k a k o r v Ljubljanski p r o 
vinci. To mora lno politično-dejstvo je vsekakor t reba čim dlje vzdr
žati. Zato je tudi pravilno, da vzdržujete zveze s takimi l judmi. P r i 
t em se morate sevieda zavedati, kaj v bistvu so, n e da bi zaradi tega 
zmanjšali intenzivnost tak ih zvez in njihovo kakršno koli vezanje. 

Dejstvo, da reakcija še ne m o r e nastopat i s t a k o odkrit imi kar
tami, pa vas ne sme oslepiti. Bela garda bo pr i vas mora la nastopit i 
z vso intenzivnostjo in sicer zelo hitro. Zavedajte se tudi, da je 
kolebljivi element, ki gre v sedanji periodi poleta pr i vas naglo 
v OF, vendar le dokaj bolj zaostal kot v s tar i Jugoslaviji. Vseh 
izkušenj s tare Jugoslavije n a m r e č ta e lement ni doživel. P r a v zato 
pa morate sedaj — v dobi poleta — k a r naj intenzivneje razkr inka-
vat i Mihailoviča in begunska londonsko vlado. Najnovejše m a n e v r e 
begunske vlade — kazanje pri jaznega lica part izanskemu gibanju v 

4 Edvard Kardelj. 
5 Misli tako imenovano goriško sredino, ki sta ji pripadala dr. Ivo 

Juvančič in Rado Bednafik. Kasnejši razvoj je pokazal, da ocena ni bila 
točna. Več glej: Ivo Juvančič, Primorski Narodni svet — Goriška sredina 
in OF-NOB. Primorski dnevnik, 5.-7. VIII. 1970, št. 172—190, in Sloven
sko primorje in Istra. Beograd 1953, str. 342. 
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Jugoslaviji, obsojanje bele garde itd. — seveda kljub temu oziroma 
prav zaradi tega agitacijsko temeljito izkoristite. Pokrenite in do
sledno izvedite pravo pravcato pojasnjevalno kompanjo o' izdajstvu 
bele garde v Ljubljanski provinci. Sedanjo dobo poleta morate torej 
temeljito izkoristiti, da med kolebljivim elementom čim bolj iz-
podnesete tla za uspeh kakršnega koli belogardističnega nastopa. 

IV) Vaš način organiziranja OF je pravilen. Pravilen je tudi 
način, kako stre izbirali Pokrajinski odbor OF. Tudi rajonske odbo-
rie izbirajte po poti konferenc zastopnikov terenskih odborov (pri 
tem seveda ne pozabiti na prepotrebno konspiracijo). Ista načelna 
pot velja za okrožne odbore. OF torej pojmovati kol; enotno vse-
Ijudsko gibanje! To seveda ne pomeni, da ne naglasite — kadar je 
to koristno.za razširitev OF — da sodelujejo v OF tudi te in te sku
pine. Za nas velja .naslednje: med poudarkom skupin in med po
udarkom skupin je velika razlika. Kadar nas taki poudarek povede 
naprej — v razširitev in utrditev OF — se ga seveda poslužimo., Če 
pomeni tak poudarek gojitev skupinskega separatizma, razvodenitev 
OF in( njeno spreminjanje v koalicijo, ga seveda kar najbolj ener
gično odbijamo in preprečujemo. 

V) Posvetite zelo veliko pažnjo zbiranju in vzgoji aktivistov 
OF. To je pri vas mnogo važnejše ko v Ljubljanski provinci. Partija 
je pri vas namreč še zelo slaba. Pravilna politika aktivistov OF 
pomeni potemtakem tudi rezervoar za nove dobre, z množicami po
vezane partijce. . 

VI) Se zmeraj je možno, da pri vas obstajajo, ali pa se pojavijo 
take ali drugačne skupine, ki se izdajajo za nacionalne in pozitiv
ne v narodnoosvobodilnem smislu. Splošna naša politika do takih 
skupin je seveda določena s- splošno linijo, ki jo iznašamo v tem 
pismu. Td pa ne pomeni, da je naš prvi korak v odnosu do takih 
pojavov zahteva po brezpogojni likvidaciji. Treba je tak pojav raz
motriti, razvideti njegove zveze, dati možnost sodelovanja v OF 
(seveda moči primerno), nato pa kot posebno skupino po taki ali 
drugačni poti likvidirati — bodisi z vrastom v OF,, bodisi z brez
obzirnim razkrinkanjem, kakršen je pač značaj te skupine. 

i Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
5 tovariškimi pozdravi za CK KPS: 

Peter0 

Zig: 
Centralni komite Komunistične partije Slovenije 

P. S.: Glede »tržaške avtonomije v svob.. Sloveniji« zaenkrat 
še ni treba dajati javnih izjav, da si ne vežemo rok. Pač pa o tem 
pretresajte med aktivisti.7 Peter 

6 Boris Kidrič. 
7 Pripisano s črnilom. . 
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St. 186 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DNE 21. FEBRUARJA 1943 ZAUPNIKU POKRAJINSKEGA 
KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V SLOVENSKI ISTRI VIDKU 

HLAJU1 

Pokrajinski komite KPS 
"za Primorsko 

Na položaju, 21. febr. 43 

Zaupniku PK KPS za Istro 
tov. Vidku2 

Dragi Vidko! 
Meseci so že pretekli, odkar si odšel na svoje delovno področje 

in vendar PK v vsem tem času ni dobil od Tebe nobenega poročila. 
To je skrajna malomarnost. Posledica tega je, da PK nima pogleda 
nad položajem v slovenski Istri in Ti ne more dati nobenih kon
kretnih nasvetov. Da se zagotovi zveza med nami in vodstvo PK 
nad, organizacijo v Istri, Ti nalagamo: -

1. da vzpostaviš, redno zvezo s tovarišem Rudom;3 

2. da nam pošlješ z obratno pošto točno poročilo o vsem Tvo
jem dosedanjem delu v slovenski Istri, o sedanjem položaju v ok
rožju, ter o vsej pošti, ki si jo doslej prejel iz Trsta (pisma in lite
ratura); 

3. da nam odslej pošiljaš preko Rudija tedenska^ poročila o 
Tvojem delu (o čem poročati, je razvidno iz Vestnika št. 2,4. ki ga 
prilagam-za primer, da ga nisi dobil.iz Trsta, takrat ko je izšel). 

V zvezi z zadnjimi notranje in zunanjepolitičnimi in vojaškimi 
dogodki Te obveščamo: 

1. Rdeča armada še vedno napreduje. Prodrla je tako globoko, 
da pričakujemo padec Poltave. Za ocenjevanje te ofenzive je osnov
ne važnosti Stalinovo dnevno povelje od 25. jan. 43. Tu pravi: 
»Naprej, dokler ne bo vržen sovražnik preko naših meja.« 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Vidko Hlaj. 
3 Rudi Mahnič. 
4 Vestnik, leto I., št. 2, 25. decembra 1942, glasilo PK KPS za Pri

morsko. Uredništvu ni Uspelo najti izvirnika. Ohranjen je le italijanski 
prevod v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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2. Ameriška ofenziva v Tunisu je zastala, medtem, ko angleš
ka 8. armada prav polagoma napreduje. Imperialistična nasprotja 
med Anglijo.in USA hromijo tako udarnost njihove vojaške akcije 
in dajejo nasprotniku možnost za protiudarce. Medtem so se vršile 
velikanske demonstracije v Londonu, ki jih je organizirala KP 
Anglije in kjer so mase zahtevale takojšno otvoritev druge fronte 

> v Evropi. 
3. Stalin je v svojem govoru ob 25-letnici Oktobra dejal, da 

druga fronta bo, ker jo rabijo zavezniki sami. Druga fronta je nam-
- reč potrebna Angliji in Ameriki, prvič zaradi povečane aktivnosti 

nemških podmornic, ki ovirajo dovoz iz Amerike (glavne njihove 
baze so v zapadni Franciji), drugič zaradi Japonske, s katero ne 
bodo zavezniki mogli obračunati, dokler Evropa veže tako velike 
njihove pomorske sile; obračun z Japonsko pa postaja vedno bolj 
nujen zaradi težav v Indiji, tretjič pa, ker ruska ofenziva ogroža 
ugled in pozicije Anglije in Amerike v vzhodni in južno-vzhodni 
Evropi. 

4. V Bihaću se je novembra vršil ustanovni zbor PSNOJ (glej 
»Primorski poročevalec« št. 2). Na prvi seji je bilo« izvoljeno pred
sedstvo — predsednik in trije podpredsedniki — ter Izvršni; odbor. 
V PSNOJ je v celoti vstopil IOOF in je eden podpredsednikov 
PSNOJ Slovenec, dva pa sta v Izvršnem odboru PSNOJ. 

5. Dosegli smo nove mednarodne uspehe s tem, da smo izzvali 
krizo begunske londonske »vlade«. Za partizane sta nastopila zlasti 
bivša ministra Subašić (iz vodstva Hrvatske seljačke [stranke] in 
Sava Kosanović iz vodstva Samostalne demokratske [stranke]. V 
vladi preostala bratovščina je, s tem popolnoma razkrinkana in v 
permanentni krizi. 

6. V vsej Sloveniji doživlja OF nov borben polet. Naše brigade 
in odredi temeljito udarjajo po beli gardi in okupatorjih in znova 
osvobajajo ozemlje. Bela garda se razkraja, tako da številni belo
gardisti prestopajo k partizanom. Na Gorenjskem se vrši masovna 
mobilizacija v partizane kot odpor proti nemški mobilizaciji za 
vzhodno fronto. Podobno, le v manjši meri, na Štajerskem. 

7. Na Primorskem se v večini okrožij vrši masovna mobiliza
cija v partizane, ki so se po številu potrojili.. Zdaj imamo dva od
reda in udarno brigado Andreja Laharnarja.6 Rekrutacija se je vr
šila s pozivnicami, ki so jih dostavljale patrulje. Nekaj pozivnic 
prilagamo. Treba je tudi pri vas, če ni prepozno, pobirati vse, kar 

5 Stab Alpske operativne zone je ob preureditvi Soškega odreda 13. 
februarja 1943 odredil, da se razen Južnoprimorskega in Severnoprimor-
skega odreda formira še »udarna brigada« imena Andreja Laharnarja ju
naškega voditelja Tolminskega punta iz let 1712—1713. Brigada ni 'bila 
formirana. Glej Poveljniški ikader, Prispevki V. 1965, št. 1—2, stran 254. 
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je za vojaško službo sposobnega ostalo na terenu, sicer nam jih bodo 
pobrali Italijani. Pobirajte fante, ki prihajajo na dopust. Več o tem 
v okrožnici.6 

8. Sredi februarja se je vršila pokrajinska konferenca OF za 
Primorsko.7 Glej »Prim, poročevalca« št. 3. Njene sklepe je treba 
popularizirati, zlasti pa pojasnjevati dejstvo, zakaj so v plenumu 
zastopani tudi Italijani. Na tem vprašanju vršiti boj proti šovinizmu! 

9. Bela garda je postala aktivnejša. V Zaplani nad Vrhniko se 
zbirajo čete za Primorsko. Te čete bodo tu nastopile kot partizani 
(z našimi znaki in triglavkami). V okolici Gorice pa se je pojavila 
druga vrsta belih banditov, pomešanih z alpini in v alpskih uni
formah z rdečimi križi na klobukih. S . . .8 [va]ških stražah. Zaradi 
te nevarnosti organizirajte.. .9 nila organizatorje, ki jih s pomočjo 
partiza .. .10 ite. Potrebno je tudi pojačano politično po . . , u Hkrati 
pazite [na strpnost naših] ljudi v verskem pogledu, tako na terenu 
kakor v četah. 

Ob koncu še enkrat poudarjamo, da si za vzdrževanje zvez ,z 
nami osebno odgovoren, kajti trenutno je to najvažnejša organiza
cijska stvar za tvoje okrožje. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za: 

Primož Tratnik12 

6 Glej dok. št. 12. 
7 Glej dok. št. 192. 
8 Poškodovano besedilo. Manjka približno 26 črk. 
9 Poškodovano besedilo. Manjka približno 30 črk. 

10 Poškodovano besedilo. Manjka približno 29 črk. 
11 Poškodovano besedilo. Manjka približno 32 črk. 
12 Dr. Aleš Bebler. 
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St. 187 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DNE 21. FEBRUARJA 1943 ZAUPNIKU POKRAJINSKEGA 
KOMITEJA KPS V MATERIJSKEM, OKROŽJU RUDIJU MAH-

NICU1 

[Po]krajinski komite KPS 
za Primorsko 

Na položaju, 21. febr. 43 

Zaupniku PK KPS za Materijo 

• tov. Rudiju2 

Dragi Rudo! 

Pošiljamo Ti nekaj literature. Poskrbi, da bo literatura za 
Vidka3 prišla čimprej • njemu v roke. Po tej. poti Ti bomo odslej 
stalno pošiljali pošto in literaturo zate i n za Vidka, kajti Trst v tem 
pogledu očitno ne posluje v redu.-Dogovori se torej z Vidkom o 
stalni medsebojni zvezi. Poleg tega se za izboljšanje zveze z nami 
dogovori s 1. četo Kraškega bataljona (trenutno komisar Pater Sav
ski4 — zdaj imenovan za komisarja bataljona) za redno kurirsko 
službo. Pri tej četi zahtevaj tudi dober terenski naslov, kamor bi 
lahko pošiljali legalne terenske kurirje. S to četo imamo "namreč 
zelo dobre zveze in bo vprašanje naše medsebojne zveze zaenkrat 
zadovoljivo rešeno, če se Ti z njo dobro povežeš. Zveza mora odslej 
dobro funkcionirati. Po tako izboljšani zvezi nam boš mogel poši
ljati poročila vsak teden. 

V zvezi s Tvojim poročilom Ti javljamo: 
1. Po Tvojem poročilu zlasti iz stavka, da so na novo sprejeti 

partijci z uspehom prestali kandidaturo, se nam zdi, da si še vedno 
preveč ozkosrčen pri sprejemanju v partijo. Z masami povezane 
dobre aktiviste OF bi moral sprejemati brez kandidature, če izpol
njujejo dva osnovna pogoja: proletarski ali poluproletarski socialni 
položaj in instinktivna razredna zavest. Za ostale naj bo kandi
datura v današnjih časih razmeroma kratka, zavisi pa .naj seveda 
od vsakega konkretnega slučaja. 

2. Iz poročila ni razvidno ali so partijci kakorkoli povezani v 
celice oziroma v kandidatske skupine. Prav tako ni razvidno, kak
šno politično in organizacijsko delo opravljajo. Ce dopuščajo prilike 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Rudi Mahnič. 
3 Vidko Hlaj. 
4 Jože Čerin. 
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poveži vse te partijce in kandidate v eno ali največ dve celici. Taka 
celica lahko prevzame dolžnost rajonskega odbora KP. To pomeni, 
da morajo voditi vse politično delo V rajonu in ne le vsak v svoji 
vasi (prodirati v neobdelane.sosednje vasi itd.). Ce zaradi oddalje
nosti to ni mogoče, postavi posamezne dobre partijce za rajonske 
zaupnike. Bistveno pri tem seveda ni naziv funkcije, temveč delo: 
rajonski zaupnik postane odgovoren za ves rajon, za katerega je • 
postavljen. Ker so seveda ti novi partijci neizkušeni, jim je treba 
zelo konkretno pomagati pri določanju nalog in načinu dela. 

3. V pismu omenjaš starega aktivista partijca, P.5 iz Štajer
skega. Ne pišeš pa kako se zdaj, drži in kaj dela. Ali pride v poštev 
za člana OK? Ali imaš kak drug predlog za izpopolnitev OK s kakim 
dobrim novincem? 

4. Poročaš, da je organiziranih 20 vasi, ne omenjaš pa kako 
so povezane. Ali so postavljeni rajonski odbori OF? Ce jih ni, jih 
je treba takoj postaviti. Kakšne so možnosti za organiziranje Okrož
nega odbora OF? 

5. Poročaš, da se je v zadnjem času nabralo 10.000 lir davka. O. 
tem je omeniti dvoje. Prvič ni obračuna. Kako si porabil ta denar. 
Drugič je jasno, da ni nabranega ničesar za partijski fond. Za ta 
fond se namreč pobira ne le članarina od partijcev, temveč tudi 
prostovoljni prispevki med množicami. V Ljubljani smo tudi v času 
največjega poleta OF nabrali več za partijo nego za OF. S tem 
smo močno dvignili njen ugled in popularnost. Partijski fond in 
članarino se v celoti pošilja nam za CK. 

6. Bližina Trsta vam morda omogoča, da s pomočjo podeželskih 
trgovcev nakupujete in spravljate večje količine najbolj potrebnega 
materiala. V poštev pride zlasti tehnični material (papir za ciklostil, 
matrice, razmnoževalni stroji, oprema za partizane) tudi preko vaših 
krajevnih potreb. 

7. Napeti moraš vse sile, da končno ustvariš vsaj začetek svoje 
lastne okrožne tehnike. Pisalni stroj, ki praviš, da ga v Trstu ni 
dobiti, s pomočjo partizanov zapleniti v kakšnem občinskem uradu 
ali podobnem kraju. Dokler nimaš svoje tehnike, naj Ti res po
magajo Hrvati. Morda bi pri njih dobil razmnoževalni stroj in 
ostali material. Povej jim, da smo mi kupci za: neomejene količine 
tega materiala in tudi papirja za prave tiskarne. Zaenkrat bi ti 
kako stvar lahko oni' razmnožili — zlasti pride v poštev »Primorski 
poročevalec« št. 2 (o Protifaš. svetu Nar.-osv. Jugosl.). 

8. Nič ne poročaš o rekrutaciji. Drugod smo v zadnjih tednih 
doživeli masovno rekrutacijo tako, da se je število partizanov 
na Primorskem,1 potrojilo. Rekrutacija se je vršila s patruljami, ki 
so dostavljale pozivnice (nekaj jih prilagamo). Kako je v tem po
gledu pri vas? Ali so vam Italijani pobrali ves letnik 25 pred 

5 Pipan — Jožef Stmad. 
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nosom? Treba je, če ni prepozno, pobrati takoj, kar je za vojaško 
službo! sposobnega ostalo na terenu. Pri tem lahko na kolebljivce 
tudi malo pritisnete,, seveda če so pristaši OF. Nato pa v četah mo
čno politično delati z njimi, da jih obdržimo v naših vrstah. 

9. Ničesar ne [poročate o de]lu med ženami. V hrvaški literatu
ri si videl . . .6 večati. Na vsak način moraši najti ženo ali . . ? bila 
primerna za okrožno zaupnico. Protifa . . .8 je organizirajte odbore 
P2Z po vseh vaseh. 

10. Dejstvo, da hoče vsa aktivna mladina, s katero ste povezani 
biti ZKM in ne ZSM je seveda razveseljivo, vendar pa to ne pomeni, 
da je ZSM nepotrebna. Nasprotno. Ce hočemo zaktivizirati vso tisto 
maso mladine, ki z njo še niste povezani in je morda še pod tujim 
vplivom, se ji morate približati prav z ZSM. Zato je treba ZKM-ov-
cem dati kot glavno nalogo, da med ostalo mladino organizirajo 
ZSM. 

11. Po tvojem poročilu izgleda, da bele garde pri vas še ni. 
To pa ni verjetno. Po vsem Primorskem doživljamo njihovo aktivi-
zacijo, ki jo nameravajo pospešiti celo s tem, da; zbirajo v Zaplani 
pri Vrhniki čete za na Primorsko. Te čete bodo nastopile kot parti
zani (z našimi znaki in triglavkami). V okolici Gorice pa1 so se poja
vili druge vrste belih banditov, pomešanih z alpini in v alpinskih 
uniformah z rdečimi križi na klobukih. S Krasa javljajo o belih 
vaških stražah. Eden,.drugi ali tretji pojav ali pa vse lahko priča
kuješ tudi ti. Zato je potrebna dobra obveščevalna služba, ki bi 
staknila organizatorje, ki jih s pomočjo čete likvidirajte. Potrebno 
je tudi pojačano politično-objasnjevalno delo proti beli gardi. Hkra
ti pazite strogo na; toleranco naših ljudi v verskem pogledu, tako v 
četah kakor na terenu. Omogočite vernim partizanom posečanje 
cerkvenih obredov. . , 

12. Pričakujemo z obratno pošto tvojega prvega poročila, kjer 
vsekakor omeni točno vso literaturo, ki si jo doslej dobil bodisi 
preko Trsta, bodisi direktno. 

Prilagamo pismo9 za Vidka, ki nam ni še nikoli ničesar poročal. 
Informacije so koristne tudi zate. Prečitaj in mu na najhitrejši na
čin dostavi. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! . 

S tovariškimi pozdravi 
za: Primož Tratnik10 

P. S. Tov. Vlada11 zaenkrat še1 ne pričakuj! 
6 Poškodovano besedilo, manjka pol vrtiće. 
7 Poškodovano besedilo, manjka pol vrstice. 
8 Poškodovano besedilo, manjka pol vrstice. 
9 Glej dok. št. 186. 

10 Dr. Aleš Bebler. 
11 Branko Babic. 
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St. 188 

POROČILO PREDSTAVNIKA OKROŽNEGA KOMITEJA £ P S ^ Z A 
KOROŠKO ING. PAVLETA ŽAUCERJA DNE 21. FEBRUARJA 
m S DUŠANU KRAIGHERJU IN DUŠANU KVEDRU O POLOŽA

JU NA KOROŠKEM1 

Tov, J u g u 2 in Tomažu! 3 

Prišel sem n a sestanek s tov. Strgar jem> Od njega s e m j v e d e l , 
da ima zvezo z Vama in bom zato napisal k r a t k o poročilo, obs imeie 
poročilo pa bom poslal s prv im kurirjem. 4 3 1 , , . 

Tov Janez^ je prišel na Koroško 7. t. m. Cez dva dni sem jaz 
kreni l n a Štajersko, da bi poiskal zvezo s tov. Tomažem in Borom. 
Medpotoma sem izvedel, da sta tov. Bor in Izak ' še n a Koroškem in 
nas iščeta. K o sem ju našel, srna odšli v n a š logor, kjer sta uredi la 
in pojasnila, k a r se tiče čete. Za komandir ja je postavljen tov. 
Drago,« pol. k. p a je ostal tov. Mile.« Tov. Lojz,™, kot namestnik 
komandanta, zadrži svojo funkcijo, bo p a začasno delal n a terenu. 

14 t m. smo skupno s tov. B o r o m in Izakom odšli n a btajer-
sko da bi jaz poiskal tov. Tomaža in z nj im uredil, k a r se Uce 
dela n a t e r e n u in. glede terenskih delavcev. K e r tov. Tomaža nisem 
dobil, sem odrinil s tov. P e t k o m 1 1 na sestanek s tov. Strgar jem. 

Tov. Tomaž mi je pisal , 1 1 3 da CK K P S in IOOF smatra ta za 
posebno važno, da se koroške Slovence čim bolj pr i tegne v skupno 
borbo slov. naroda prot i okupatorju. Tega se zavedam tud* jaz; od 
dneva, ko sem prevzel dolžnost, d a delam n a Koroškem. Toda K o 
roška je tako razsežna, da b i bilo potrebno najmanj 10 ter[enskih] 
delavcev, če bi hoteli dospeti in organizirat i vsaj. v kraj ih kjer so 
Slovenci še kompaktno naseljeni. S tov. Borom sva določila, da bi 
tov Atena 1 2 , G a š p e r , " to je novi par t izan o k a t e r e m sem ze pisal 
v zadnjem poročilu ter tov. Janez, ki n ima zveze s Pohorjem, obde-

i izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dušan Kraigher. 
3 Dušan Kveder. 

l ^ S j S p i s a l 1. marca 1943. Dokument je v arhivu IZDG v 
Ljubljani, fasc. 330. 

5 Vlado Letenja. 
0 Boris Cižmek. 
7 Franc Povh. _ 
8 Drago Poglajen, padel jeseni 1944 na Pohorju. 
9 Milan Mrzelj. 

1 0 Alojz Vresk. 
" Anton Ulrih-Kristl. 
" a Glej dok. št. 140. 
1 2 Ela Letenja. 
1 S Karel Prušnik. 
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lovali teren okrog Zel. Kaple. S tpv. Lojzem pa bi-si razdelila Me
žiško dolino. Tov. Strgar pa mi je sporočil, da; se mora tov. Atena 
takoj vrniti na teren v Savinjsko dolino, ker je tako določil tov. 
Jug. Dogovorila sva se, da ostane Atena do prihodnjega sestanka 
na Koroškem, med tem časom pa bo Strgar poiskal vaju, da končno-
veljavno odločita, na katerem terenu naj ostane Atena. Ker je Ate
na sposobna delavka, na Koroškem pa ter[enskih] delavcev ni in jih 
v kratkem tudi ne bomo mogli izgraditi in osposobiti, bi po mojem 
mnenju morala Atena brezpogojno ostati na Koroškem. ;Lažje se 
bo našlo iz vrst starih partizanov ter[enske] delavce za Štajersko, 
kakor pa za Koroško, kjer starih partizanov sploh ni ter bo parti
zane potrebno šele mobilizirati. 

Kar se tiče,tov. Lojza, naj bi bil dodeljen za stalno na teren, 
četudi on pravi, da bi raje ostal partizan. 

Kar se tiče našega dela, smo vložili vse sile, da mobiliziramo 
čim več fantov ter da zberemo orožje in municijo. 

Politično smo na terenu delali, kar je bilo največ mogoče. Pre
ko zaupnikov se je naš propagandni material širil po Mežiški dol. 
in do Zel. Kaple. V tehniki smo bili bolj skromni, imeli smo težkoče 
s strojem in kopir-papirjem. Izdal sem en letak in tedenske preg
lede radijskih poročil. Razmnoževali smo tudi part, pesmi. Origi
nale materiala sem dal tov. Boru, da izroči vama. 

• Kar se tiče čete, ki je bila poslana naproti Zel. Kaple, nismo 
še o njej nič izvedeli, pa tudi o kakšnih akcijah nismo čuli. Za 
uspešno delo na Koroškem bi bilo potrebno novih moči, več ter[en-
skih] delavcev in pa propagandnega materiala za kor[oške] Slovence, 
slično kakor je izdano za primorske Slovence. 

Čutil sem potrebo, da se sestanemo pol. delavci Štajerske in 
Koroške čimprej, preden bodo začele večje vojaške akcije. Istega 
mnenja sta tudi tov. Strgar in Petek. Zato predlagam, da bi se 
sestali vsaj tekom marca ter da bi prišel na ta sestanek vsaj eden 
od vaju dveh. Pomanjkanje partijskega življenja in povezanosti, je 
po mojem mnenju velika hiba v teh odločilnih časih. Ta sestanek 
naj bi bil organizacijski ter bi se dogovorili o vsem ter napravili 
načrt za nadaljnje delo. Potem bi lažje vsak od nas na svojem te
renu delal z večjim samozaupanjem iri z večjo samoiniciativo. 

Podrobneje Vaju bo o tem obvestil tov. Strgar. 
Prosim, pošljite čim več literature ki [pa bone]. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Pavle1 4 

P. s. 
Tov. Strgar mi je dal nekaj literature in propagandnega ma

teriala. To bomo sedaj pridno razmnoževali. 
Pavle 

14 Ing. Pavle Zaucer. 
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St. 189 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DNE 22. FEBRUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS 

ZA KRAS1 

Pokrajinski komite KPS 
za Primorsko 

Na položaju, 22. febr. 43 

Okrožnemu komiteju KPS za Kras tov. Maksu2 

Dragi tovariš! 
Prejeli smo Tvoje pismo z dne 18. febr. 433 in Ti v zvezi z njim 

ter s splošnim položajem sporočamo: • 
1. Partija. Javljaš, da imate 10 partijcev/n 18 kandidatov. Ven

dar iz poročila ni razvidno, ali so ti partijci in kandidati povezani 
med seboj v celice in kandidatske skupine. Ce še niso je treba to 
takoj storiti in sicer na tale način: najmanj pa tri partijce, ki sta
nujejo blizu drug drugega je treba združiti y skupno celico. Celica 
ima lahko seveda tudi več članov. Celica naj ima svojega sekretarja, 
ki vodi njeno delo. Celica se mora redno sestajati vsak teden en
krat. Na svojih sestankih naj celica razpravlja o delu med ostalimi 
prebivalci. Ce so vsi partijci iz ene vasi, potem naj na sestankih 
razpravljajo o delu v tej vasi in o tem, kako prodreti v sosednjo 
vas, če ta še ni organizirana. Ce pa so iz raznih vasi, morajo raz
pravljati o delu v vseh vaseh, iz katerih so. To pomeni, da so te 
celice dejansko rajonski komiteji, čeprav jih tako še ne nazivate. 
Te celice morajo skrbeti, da se v njihovem območju organizira: 
partija, OF, Narodna zaščita,' odbori Protifašistične ženske zveze, 
itd. in da te organizacije delajo. Partijci naj si delo med seboj raz
delijo: eden naj odgovarja za OF, drugi za NZ itd. Člani OK naj 
te celice obiskujejo in se z njimi domenijo o delokrogu in načinu 
dela. Ko se partijci izkažejo s svojim delom, sestavite iz najboljših 
rajonski odbor, ki odgovarja vam za vse delo v svojem rajonu. 
Ce s6 partijci eden od drugega preveč oddaljeni in se ne morejo 
sestajati, potem naj ti partijci vrše dolžnosti rajonskih zaupnikov; 
to pomeni', da prevzamejo dolžnost organiziranja in dela za večje 
število vasi.in ne samo za svojo vas. S temi rajonskimi zaupniki 
morate imeti prav tako redne zveze in se z njimi sestajati. — Kan-

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Avgust Dugulin. 
s Misli pismo z dne 17. februarja 1943. Glej dok. št. 168. 
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didate je treba povezovati v kandidatske skupine, če v njihovi bli
žini ni celice. Ce je celica, naj se sestajajo skupno z njo. Kjer je 
samo en partijec in več kandidatov, naj ta partijec vodi kandidat
sko skupino. Kandidatura v današnjih časih ne sme biti dolga. Do
bri aktivisti OF se lahko sprejemajo brez kandidature, če so delavci 
ali revni kmetje ter imajo razredno zavest (so proti oblasti kapi
talistov). — Poleg tekočega političnega dela se morajo partijci in 
kandidati tudi izobraževati. Na skupnih sestankih naj čitajo par
tijsko literaturo (»Delo«, članki tov. Stalina itd.). 

2. Okrožni komite. Iz poročila ni razvidno, ali se vaš okrožni 
komite sploh sestaja, o čem razpravlja in kaj sklepa. Nujno potrebo 
je, da se s tov. Strnadom4 redno sestajata in prerešetata Vsa vpra
šanja vajinega okrožja. Na teh sestankih morata preštudirati naše 
dopise, okrožnice itd. ter se dogovoriti, kako bosta ta splošna navo
dila izvajala v vašem okrožju. Govoriti morata o' vsem delu vi okro
žju, posebno pa o novih pojavih (npr. vaške straže, bele garde) m 
skleniti, kaj je treba storiti. Kontrolirati je treba na teh sejah 
sklepe prejšnjih sej, to se pravi, ugotoviti, kaj je bilq izvršeno in 
kaj ne ter zakaj. Nato obiščite rajonske odbore (celice) in rajonske 
zaupnike ter jim sporočite nove sklepe. Hkrati pa kontrolirajte delo 
teh organov. — Ne glede na te vaše seje in obiske, morate biti v 
stalnem stiku z rajoni, ki naj vam o svojem delu in dogodkih v 
rajonu tedensko pismeno poročajo na dogovorjeno mesto. V nujnih 
primerih jim na te dopise takoj odgovorite. Zato je potrebno, da se 
nikdar oba ne oddaljita za delj časa od svojega središča, da bi mogel 
vedno vsaj eden hitro reševati to pošto. 

3. Osvobodilna fronta. Poročate, da imate 38 krajevnih odborov 
OF. Treba je takoj pristopiti k organiziranju rajonskih odborov. Ti 
rajonski odbori ne smejo biti sestanki delegatov raznih krajevnih 
odborov, temveč morajo biti sestavljeni iz najboljših aktivistov, spo
sobnih voditi več krajevnih odborov. Vseeno je torej od kod so člani 
rajonskega odbora doma. Lahko so vsi iz enega kraja. Tudi te od
bore je treba obiskovati, jim dajati naloge, jih seznanjati z navodili 
in zahtevati od njih redno poročanje. 

4. Bela garda. Najprej Vas moramo obvestiti, da se je bela 
garda pojavila tudi v okolici Gorice. Belogardisti so oblečeni v -al-
pinske uniforme in imajo rdeče križe na klobukih. Hodijo skupno 
z alpini. Domačinov med njimi1 ni. Po govoru sodeč, so Hrvatje in 
Dolenjci. Doslej so se pojavili samo enkrat in to ponoči. Pripeljali 
so se v Sempas z italijanskimi kamioni, postavili mitraljeze in hodili 
po hišah. Govorili so, da jih je 150. Pazite, morda se bodo, isti poja
vili tudi pri vas. Tako proti njim kakor proti vaši belogardistični 
vaški je treba uk[reniti] tole: organizirati je treba naglo obveščanje 
o nji[hovem kretanju in javljati] partizanom, da jih napadejo. Proti 

4 Avgust Spacapan. 
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njim uporabl ja . . .5 se branijo. ^Ko se predajo j ih razorožiti in . . .* 
težko dati točnejša navodila, k e r j e vaš . . .7 obratno pošto javite 
vse k a r o te . . . 8 j ih je organiziral, pod kakšno . . .9 [izva]jajo kakšno 
nasil[je] . . . 1 0 [zau]pniki. Po tvojih polit ičnih podatkih se n a m do
zdeva, da je vse to še zelo malo razvito in, d a belogardisti n e delajo 
večjih zločinov. Ce je to res, potem zadostuje, da pošljete prot i nj im 
part izansko patrul jo, ki naj j ih razoroži in poduči. 

Najvažnejše za naš boj prot i .beli gardi p a je, da smo o njej 
res točno in h i t r o obveščeni. Brez tega se ne da prot i njej ničesar 
ukrepat i . Zato je t reba priučit i vse naše l judi (ne samo parti jce, 
ampak vse pristaše OF), da vsako malenkost, k i jo o beli gardi zvejo 
takoj sporočijo jnaprej t j . članom terenskih odborov, t i rajonskim 
in končno t i vam. 

5. Odslej n a m m o r a t e redno pismeno poročati in sicer vsak 
teden. Poročila morajo biti izčrpna, to sej pravi : poročati je t reba 
o vseh dogodkih in o vsem delu: parti ja, OF, NZ, rekrutaci ja, akcije 
čet, bela garda, finance, važnejša gibanja in premiki italijanskega, 
vojaštva, ukrepi fašističnih oblasti. 

6. V vašem poročilu ničesar ne omenjate o denarju. Poročajte, 
koliko ste nabra l i narodnega davka in posojila in k a k o je bil ta 
denar porabljen. Poleg tega zbirajte tiidi za parti jski fond. Za ta 
fond zbirajte tudi pr i nečlanih. Parti jski fond se ves pošilja, n a m 
za CK. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

S tovariškimi pozdravi ! < 
Za: 

Ahac 1 1 

Primož 1 2 

5 Uničeno besedilo, manjka pol vrstice. 
6 Uničeno besedilo, manjka pol vrstice. 
7 Uničeno besedilo, manjka pol vrstice. 
8 Uničeno besedilo, manjka pol vrstice. 

. 9 Uničeno besedilo, manjka pol vrstice. 
110 Uničeno besedilo, manjka ena vrstica. 
1 1 Dušan Pirjevec. 
1 2 Dr. Aleš Bebler. 
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St. 190 

NAVODILA ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDE
LJA DNE 23. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENISTVA CK 

KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI ŠENTJURC1 

Draga Joža!2 23. II. 1943 

Prilagam Ti pismo za P.3 iri prosim, naj ga da Br.4 prevesti 
in potem naj ga odpošlje. Prav tako prilagam pismo za moje doma
če. 

Upam, da ste medtem našo pošto5 prejeli. Pisma Poldetu6 še 
nisem odposlal —> ker ga še nisem do kraja napisal: Poslal ga bom 
preko Tebe. Sicer pa Ti je položaj sedaj itak jasen iz naših pisem. 
V kratkem boste dobili tudi okrožnico.7 Mislim, da jo bodo danes 
sprejeli. Na tej osnovi potem težite za čim tesnejšim, odnosom z 
njimi, a seveda v mejah, ki smo jih določili. Borba je prešla v fazo, 
ko je treba vodstvo partije krepko utrditi. 

Naši rad[ijskij tehniki se pritožujejo, da ne dobe materiala od 
vas. Kolikor je v Tvoji moči, pospeši. 

Kar se Gabra8 tiče, se nam zdi, da ga nima smisla več zadrže
vati v mestu. Pošljite ga čim prej, ampak res čim prej k nam (ne 
samo zaradi njega, marveč tudi zaradi goste situacije, ki nastaja tu 
in bo kasneje nemara že nemogoče). Mi bi vam. nemara v zameno 
poslali Miho,9 če ga lahko uporabite in, če nimate v mestu kake 
druge zamene — kar bi bilo nam seveda še ljubše, ker Miho potre
bujemo, razen tega pa tudi^ne vemo, kako bi se Gaber v zunanjih 
prilikah, kjer je treba s puško in nahrbtnikom »ur ado vati« po vsej 
»širni domovini«, znašel.. Pošljite ga torej takoj in sporočite svoje 
mnenje. Naj se dobro opremi, zlasti kar se čevljev in obleke (mo
čne!) tiče. 

Nas je zaskrbelo tudi zaradi vseh vas. Povejte odkrito, kako 
stoje vaše stvari. Gosto je sicer tu kakor tam, vendar bi bilo zunaj 
boljše, če bi bili tam v nevarnosti in ne bi mogli obstati. Pri tem 
pa seveda stvari dobro precenite, ker veste, da je Ljubljana, že itak 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Lidija Sentjurc. 
3 Pepca Kardelj. 
4 Breda — Valerija Subic. 
5 Glej dok št. 162. • 
6 Stane Kovač, pismo ni bilo odposlano. V arhivu CK ZKS v Ljub

ljani je nedokončan osnutek. 
7 Misli Dolomitsko izjavo z dne 1. marca 1943; sprejeta je bila na 

seji IOOF 28. februarja 1943. 
8 Milan Skerlavaj. 
9 Ing. Lojze Roječ. 
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zelo oslabljena. Za vsak slučaj se jiam zdi nujno potrebno, da Vam 
vsem Gaber izdela dokumente za ven, ki jih imejte stalno priprav
ljene, tako da bi vam odhod ne delal preglavic. 

Na vsak način vzpostavite čim prej goloba.10 Poudarjam. Ni 
potrebno, da bi vi veliko dajali, pač pa da potrdite sprejem; Tu se 
je precej — kakor sem zgoraj dejal — zgostilo in ni izključeno, da se 
bomo morali seliti. V tem primeru bo zelo težko zaradi zvez z vami 
in bo golob nujno potreben. 

Drugače nič posebno novega. Kakor ste čitali v »Slov. domu« 
so, se brigade vrnile — oborožene s težkim orožjem. Zdaj že lahko 
publicitirate: 1 top, 4 minomete, 4 težke mitraljeze, več sto pušk, 
ogromno municije, 30 mul, 2:000 odej itd. Zaplenjeno na sektorju 
2umberka, kjer so razbili Italijane in ustaše-in jih pobili 700. 

Sicer pa nič posebnega. Na Primorskem se [je] število partiza
nov dvignilo na 1500 in raste neprestano. Pričakujemo tam' 3—4.000 
novomobiliziranih. Naša vojska sedaj neverjetno raste. Tudi na Go
renjskem in Štajerskem narasla za 100—300 0/o. 

Bone! Bone! Bone! 
Denar! • . I . 
S tovariškimi pozdravi! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Ivan11 

St. 191 

OKROŽNICA POVERJENISTVA IOOF ZA PRIMORSKO DNE 24. 
FEBRUARJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O PRVI POKRA

JINSKI KONFERENCI OF ZA PRIMORSKO1 

Poverjeništvo IOOF, 
za-Primorsko 

Na položaju, 24. febr. 43 

Okrožnim odborom OF na Primorskem 

Obveščamo vas, da se je sredi februarja t. 1. ob prisotnosti 
poverjenikov IOOF vršila: prva pokrajinska konferenca OF za Pri-

10 Radijska zveza. 
11 Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 540. 
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morsko. 2 Konferenca se j e konst i tuirala v stalen organ O F za P r i 
morsko, v PRIMORSKI P O K R A J I N S K I P L E N U M OSVOBODILNE 
F R O N T E SLOVENSKEGA NARODA. Konferenca je razpravl jala o 
splošni politiki OF na Pr imorskem in o nalogah naših pr imorskih 
organizacij. Konferenci je prisostvoval tudi delegat itali janskih pro
tifašističnih organizacij »Narodne fronte borbe za m i r in svobodo« 
na Pr imorskem; 3 sprejet je bil tudi v Pr imorski pokraj inski p lenum 
O F kot zastopnik itali janske n a r o d n e manjšine n a Slovenskem 
Primorskem. 

V zvezi s to konferenco vas moramo opozoriti na dvoje: 
1. K a k o r bo razvidno iz resolucije Pr imorskega pokr. p lenuma 

OF, ki bo objavljena v prihodnji številki »Primorskega poročevalca,« 
je konferenca ostro obsodila politiko s tar ih .pr imorskih »voditeljev,« 
zlasti dr. Wilfana, Besednjaka, Čoka in Golouha. 4 Konferenca je ugo
tovila, da je bila polit ika teh »voditeljev« popolnoma zgrešena in 
škodljiva. Škodljiva je bila ta politika prvič zato, k e r je varala 
množice, češ da se vprašanje slovenskega. Pr imor ja da rešiti daleč 
od množic in brez njihovega sodelovanja, namesto da bi pozvala 
množice v boj za njihove pravice, drugič zato, ker je postavila ki
tajski zid med-nas in naše najbližje zaveznike itali janske demokra
tične in protifašistične sile; tretjič zato, ker se je naslanjala in pod
pirala proti l judske in nazadnjaške sile v svetu, sovražila p a je t iste 
sile, ki so edine zaveznice slovenskega naroda in ki danes podpi
rajo naš narod v svojem boju za svobodo, zidružitev in neodvisnost 
(zlasti Sovjetska zveza in Komunist ična part i ja Jugoslavije). 

2. Kakor je razvidno iz gornjega obvestila je prisostvoval kon
ferenci tudi delegat itali janskih protifašističnih organizacij »Narod
ne fronte borbe za mir in svobodo«. Bil je sprejet tudi v Primorski 
pokrajinski p lenum OF kot zastopnik itali janske n a r o d n e manjšine 
na Slovenskem Primorskem. S tem je vodstvo OF na Pr imorskem 
odločno kreni lo po poti nove narodne polit ike k pravi lnim odno-
šajem do naših zaveznikov med Italijani. To j e storilo prvič zaradi 
tega, k e r je odločno zavzelo stališče, da je boj za našo narodno 
svoboda mnogo močnejši, če si naš narod v tem boju poišče opore 

2 O delu konference glej: Tone Ferenc, Kratek pregled razvoja KPS 
in OF v Slovenskem primorju od decembra 1942 do septembra 1943. Pri
spevki za zgodovino delavskega gibanja, leto I., št. i, Ljubljana I960, 
stran 124. 

3 Bruno Borghese. 
4 Na prvi pokrajinski konferenci Osvobodilne fronte za Primorsko je 

bilo formirano politično vodstvo za Primorsko. Zato je bilo treba jasno 
oceniti vlogo starega vodstva primorskih Slovencev, ki se je še stran
karsko opredeljevalo in delalo izključno na nacionalni osnovi. Konferenca 
je politiko starih primorskih voditeljev obsodila. Pokrajinski odbor Osvo
bodilne fronte za Primorsko pa je z njimi vzpostavil stike in jih skušal 
pridobiti za sodelovanje v okviru Osvobodilne fronte. Nekateri od njih 
so se pridružili narodnoosvobodilnemu gibanju. (Izjava Branka Babica.) 
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pri tistih naprednih silah med Italijani, ki so odločne nasprotnice 
narodnega zatiranja sploh; drugič zaradi tega, ker je spoznalo, da 
smo tem bližje lastni svobodi, čim močnejše so te sile med Italijani; 
tretjič zaradi tega, ker smatra, da bo naša svoboda -tem trdnejša, 
čim pravilnejši bodo naši odnosi do italijanske narodne manjšine 
na Primorskem, tako da te manjšine ne bo mogla nobena zunanja 
in nazadnjaška; sila izkoristiti proti slovenskemu narodu in njegovi 
svobodi in četrtič zaradi tega, ker bo' naša svoboda neprimerno trd
neje zavarovana, če bodo te dosledne protifašistične in demokratične 
sile zmagale tudi v italijanskem narodu sploh. 

To stališče primorskega pokrajinskega plenuma OF se rezko 
razlikuje od stališča fašističnih plačancev in pomočnikov — belogar
distov in mihailovićevcev — nadaljevalcev pogubonOsne politike 
starih primorskih »voditeljev«. Ti danes sodeljujejo z italijanskimi 
fašističnimi oblastniki, ki slovenski narod uničujejo, zraven pa raz
pihujejo mržnjo do italijanskega protifašističnega delovnega ljud
stva, da bi tako oropali slovenski narod in primorsko ljudstva nje
govega najbližjega zaveznika in laže dosegli svoje koritarske cilje 
— vzpostavljanje stare protiljudske in izkoriščevalske oblasti nad 
slovenskim narodom, hkrati pa izkoristili Slovence za zatiranje svo
bodoljubnih in protiimperialističnih teženj italijanskega delovnega 
ljudstva. Zato jim bo| stališče primorskega pokrajinskega plenuma 
nov trn v peti in ga bodo klevetali z! lažmi, ki jih že poznamo' (da 
je OF prodala Primorja Italijanom in slično). 

Dolžnost okrožnih odborov OF je, da gornje stališče popula
rizirajo, da seznanijo vse aktiviste OF z vs'ebino pričujoče okrožnice 
ter da povsod. odločno nastopajo zoper belogardistične in mihailo-
vićevske klevete in razkrinkujejo njihove avtorje. 

. Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za poverjeništvo IOOF 
za Primorsko 

Primož Tratnik5 

Zig: 
Pokrajinski odbor OF Primorsko 

5 Dr. Aleš Bebler. 
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St. 192 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DNE 24. FEBRUARJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS 
NA PRIMORSKEM O STUDIJU GRADIVA IN IZVAJANJU SKLE
POV PRVE POKRAJINSKE KONFERENCE, OF ZA PRIMORSKO1 

Pokrajinski komite KPS 
za Primorsko 
Na položaju, 24. febr. 43 

Okrožnim komitejem KPS na Primorskem 

Z isto pošto vam pošiljamo okrožnico Poverjeništva IOOF za 
Primorsko vsem Okrožnim odborom OF^2 V kratkem pa boste prejeli 
še prvo številko »Pravice«, glasila PK KPS.S 

Osnovna vprašanja, ki jih obravnavata okrožnica in »Pravica« 
so take važnosti za naše osvobodilno gibanje na: Primorskem, da jim 
je treba posvetiti največjo pozornost. Zato vam naročamo: 

1. »Pravica« se mora študirati nas sejah OK-jev in RK-jev KP 
ter na vseh celicah in kandidatskih skupinah. Partijci in kandidati 
si morajo prisvojiti njeno vsebino tako, da bodo sposobni na vseh 
vprašanjih, ki jih »Pravica« obravnava, tolči in razkrinkavati od
krite in prikrite sovražnike našega osvobodilnega boja. Ob tej pri
liki naj se še enkrat študira članek tov. Petra Kalana4 »Novi slo-? 
venski patriotizem« v »Delu« št. 4. 

2. Okrožnica Poverjeništva OF se mora brati in o njej razprav
ljati na sejah okrožnih in rajonskih odborov OF. Dolžnost članov 
partije je, da pomagajo ostalim funkcionarjem OF razumeti globoki 
smisel ukrepov primorskega pokrajinskega plenuma OF! in pravil
nost njegove politike. Pojasniti jim morajo nevarnosti, ki bi pretile. 
našemu osvobodilnemu gibanju, če bi se oddaljili le za las od te 
smeri. S takim prepričevanjem moramo doseči, da bodo vsi aktivisti 
OF pred množicanji odločno nastopali zal linijo pokrajinskega ple
numa, ki je linija naše partije. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

za: Zig Pokrajinski komite KPS za Primorsko 
Ahac5 

Primož6, 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 561. 
2 Glej dok. št. 191. 
8 Misli Ljudsko pravicb, glasilo CK KPS; začela je izhajati 15. janu

arja 1943. 
4 Boris Kidrič. 
5 Dušan Pirjevec. 
8 Dr. Aleš Bebler. 
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St. 193 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 24. 
FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI
MORSKO O ORGANIZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Goriški okrožni komite ' 
Kom. partije Slovenije 

Položaj 24. H. 1943 

Pokrajinskemu komiteju KPS 

Pričujoče poročilo vsebuje pregled sedanjih partijskih kadrov 
in ZKM, stanje terenskih in rajonskih odborov OF ter pregled 
opravljenega političnega in organizacijskega dela in mobilizacijo 
v našem okrožju. 

Partija: Naša mobilizacija je pobrala večino partijcev, deloma 
(v 3 primerih) pa Italijani. Pri mobilizaciji so se partijci in, kandi
dati dobro izkazali kot dokaf samostojni in iniciativni delavci. Vso 
mobilizacijo od Mirna do Volčje drage so partijci in kandidati s 
sodelovanjem Kraškega bataljona sami izvedli. Ker so pričeli fa
šisti pobirati so se morali umakniti iz terenskega dela in oditi v 
NOV. 

Partijcem in kandidatom je bila razdeljena partijska litera
tura, ter se je tudi obravnavala na posameznih partijskih in kandi
datskih sestankih. Izgradnja preostalih partijcev je dokaj dobra, 
kar se tudi kaže v njihovem delu, preostale kandidate pa bomo ob 
novem naboru prevedli v partijo. 

V Gorici je bil postavljen Mestni komite, o katerem pa Vam 
da Matevž2 točnejše podatke. 

Odnos ljudstva do KPS je povsod dober. Na vseh političnih se
stankih, na antifašističnih mitingih se stalno poudarja vloga in delo 
partije v današnji borbi. Ljudje' povsod :razumevajo in pravilno 
ocenjujejo partijo in tudi dejansko vidijo v njej voditelja, organi
zatorja in iniciatorja narodnoosvobodilne borbe. . 

Na dveh sestankih z duhovniki (1 dekan, 2 župnika) se je go
vorilo tudi o partiji, o njenem položaju in vlogi, ter so bila dosežena 
z njihove strani popolna soglasja in tudi odobravanje. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Anton Velušček. 
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" Vplive starih komunistov — sektašev, v delu popolnih opor-
tunistov, povsod odstranjujemo, ker so v marsičem mnogo škodo
vali ugledu partije. 

V načrtu imamo prevedbo kandidatov v partijo in postavitev 
novih kandidatov, posebno iz vrst žensk. 

ZKM. Položaj ZKM po mobilizaciji leži sedaj predvsem ženski 
mladini. Mlade komuništke so zaposlene predvsem v kurirski službi, 
a prav tako v terenskem organiziranju ZSM, nabiranju hrane. in 
ostalih stvareh za vojsko, deloma v obveščevalni službi. Na sestan
kih se vrši politična vzgojno delo, ki žanje lepe uspehe^ Dekleta so 
v vseh svojih delih pokazale! predanost in požrtvovalnost. Povsod, 
kjer še ni ZKM, bomo organizirali nemudoma. 

Aretacij in proval ni bili niti v partiji niti v ZKM. 

Osvobodilna fronta: 

Pred rekrutacijo je manjkal terenski odbor OF samo v Sovod-
njem, sedaj pa je večina odborov okrnjena, vendar delo ne zastaja 
(razdeljevanje lit[erature], vključevanje] gospodarstva za vojsko 
itd.) odbore pa bomo izpopolnili predvsem z ženskami. 

Po direktivi IOOF smo imeli 8 antifašističnih mitingov O bi-
haški konferenci. Na nekaterih mitingih so bile sprejete pozdravne 
brzojavke tov. Titu in PNSNOJ-ju. Udeležba je bila še precejšnja 
(prim. 30, 18 v dveh različnih vaseh). 

Na novo so bili postavljeni odbori v Gorici, Štandrežu, Gabr-
jah, Vrtojbi, vendar so bili takoj nato zopet okrnjeni. 

Politično delo samih odborov (npr. samostojno organiziranje 
sestankov) je še precej nezadostno in pomanjkljivo, vendar so po
nekod že tudi sami med seboj organizirali sestanke. 

Finančno delovanje razvidno iz prejetih obračunov pa je širo-
kopotezno. Sami odbori so iz svojih blagajn nakupili blaga za voj
sko za okoli 20.000 lir, prav tako se množijo tudi posojila in višina 
narodnega davka, in razni prostovoljni fondi in prispevki za tisk. 

Vojaški referenti so bili neposredni organ za.izvajanje mobili-
, zacije, ekonomati so ob mobilizaciji poštena obskrbeli vojsko, tako 

z obleko kakor s hrano. 
Rekrutiranih je bilo okoli 200 novincev med katerimi je 10 

žensk. Marsikoga izmed njih so opremile terenske organizacije. Po
zneje so novinci odhajali, tudi že nekoliko oboroženi. Med novinci je 
približno SO delavcev. 

Kot višji organ še vedno funkcionirajo 4 rajonski odbori. Za 
Gorico nimamo podatkov. 

Ženskih odborov nimamo, čeprav tudi ženske aktivno poma
gajo. 
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Narodna zaščita je odšla v vojsko. 
L i t e r a t u r a sedaj kroži bolj redno in pošteno. Izvodi n a m za

dostujejo. 
Okupatorski teror se [je] razdivjal n a vasico Viševljek. Moški 

odpeljani, živila pokradena, 2 ubita (mož in žena). 
1 aretacija mladinke v Valnegi. 
Justi f icirani denunciant i : 
Zaupnik questure F r a n c Figel p. d. Giola 
denunciant i Blaggio Fianceski, 2 F u r l a n a ob Lijaku 
(ostala imena n a k n a d n o sporočimo). 

Bela garda 

Pojav belogardistov (?) v Sempasu. 
Organizator Cuk v Biljah po zaporih (kapela). 
Kakšnih i konkretnejš ih podatkov nimamo. Ugotovili b i lahko 

in poročali naslednje: Opaža se nekakšen odmik iz same operacije 
V aktivnost gotovih elementov, raznih fašistov, prijateljev karabi-
njerjev, iz vrs t raznih vaških bogatinov. Navdušeni so n a d Anglijo 
in obnovitvijo s tare kral jevaške Jugoslavije, k a r izdaja mihailovi-
ćevske tendence. (Prim. Stanič v Prvačini). Nekakšna klerofašistič-
na druščina pa ima izvor v Čuku (Bilje) dočim sam Miren je dokaj 
m r t e v in nismo t a m opazili n ikakršnega gibanja. 

Izmed duhovnikov zgleda nevaren, tudi po dejanjih dr. B r u m a t 
v Gorici. Za samo Gorico tudi t u n e razpolagamo s podatki . 

Izmed partizanskih akcij omenimo spopad v Ozeljanu, kjer so 
po kontrol i ranih podatk ih padl i 4 vojaki. Padel je verjetno tovariš 
Turko. 3 ' 

ZSM se zbira okoli ZKM. Prizadelo jo j e isto kakor ZKM, tudi 
t u bomo vršili obnovitvena dela. 

K samemu poročilu pr i lagamo pregled kra jevne razširitve 
part i je in ZKM. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za Goriški Okrožni komite K P S 

J a k a 4 • 
Bojan 5 

3 Padli so Milan Špacapan-Turko, Mirko Špacapan-Staško in še dva 
partizana, katerih imena niso znana (podatek Združenja borcev NOV v 
Novi Gorici). 

4 Julij Beltram. 
5 Bojan Stih. 
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Zveza komunistične mladine 

Prvačina 
Vogersko , 
Miren 
Volčja draga Bukovica 
Solkan 
Kromberk 
Vrtojba 
Šempas Ozeljan 
Gradišče 
Bilje 
Gorica 
Štandrež 
Renče v . 
Šempeter 

• 

f = fantje 
d = dekleta 

Pred 
mobilizacijo, 

4f : 

4f 
4f 
2f 

_ 
-

/ 
-

• 

• 

21 
3f 

4d 
3d 
I d 
3d 

— 
-

4d 
6d 
4d 

— 
? 

? • 

I d 

19 f 26 d 

Po 
mobilizaciji 

I f 4d 
3d 

2 d 

4d 
6 d 
4 d 

— 
? 
? 

' ' • • — 

1 f '23 d 

St. 194 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS DNE 24. 
FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI

MORSKO O DELU ORGANIZACIJ NA KRASU IN V TRSTU1 

OK KPS za Kras 
Na položaju, dne 24. II. 43 

Dragi tov. Primož!2 

Poročam ti potek dveh sestankov in sicer enega, ki se je vršil 
dne 12. H. 43. 

Vsebina: Gospodarska komisija in okrožno intendandstvo. 
Uredili smo zadevo tako: gospodarska komisija je sestavljena 

iz dveh trgovcev, ki imajo nalogo pregledati vse terenske odbore, 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
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ako njihova gospodarska komisija vrši svojo nalogo. Obenem pred
stavljata komisijo, okrožne intendance. Okrožni intendant je tov. 
Opelt.3 Porazdelili smo okrožje V rajone. Tako okrožni lahko kon
trolira po liniji OF vse terenske intendarite. Zgleda, da bo'ta način 
dela dober, sicer pa nam v tej zadevi čimprej pošljite" potrebnih 
navodil, za kar vam bomo hvaležni. 

V razpravi za nabavo potrebnega materiala smo ugotovili, da 
imamo možnost nabaviti mnogo več, nego nam naša blagajna do
voli. Obljubljeno imamo sicer večjo vsoto, denarja, približno pol 
milijona lir; zato pa je nujno potrebno, da nam pošljete potrebne 
OBVEZNICE in to takoj, ker bi drugače bilo prepozno. Kolikor je 
v naši moči, bomo skušali dvigniti posojilo tudi brez obveznic, ali 
pripomniti moramo, da imamo opravka s- trgovci — kulaki. 

Sestanek dne 22. II. 43 v Tomaju. Na povabilo OK KPS za Kras, 
so se sestali tov, Maks,4 tajnik, Veko5 in Stoka Franc, člana OK in 
zastopnik odbora Slov. kom. partije za Trst tov. Mezgec Josip 
(Franc) in tovarišica Skabar Marica (Jera). 

Po poročilu tov. Mezgeca je v Trstu sestavljen partijski odbor 
po iniciativi treh tov[arišev] in sicer: tov. Mezgeca, Hreščaka Karola 
in tov. Ukmarja9 (Vitko). 

Ta odbor je prosil, da se mu začasno da možnost potom nekega 
poverila legalizirati njegovo delo. Od naše strani "ni bilo mogoče 
dati nikakega poverila, ampak dali smo mu le smernice v. toliko, 
da ta odbor, ki je po odhodu tov. Vladota7 iz Trsta popolnoma za
spal, nekaj dela. Tov. Mezgec naproša v imenu odbora, da se čim
prej' intervenira v tržaški organizaciji in vzpostavi tain potreben 
red. 

Istotako se naproša vodstvo KPS, da takoj pošlje v Trst zastop
nika centrale, kjer ga pričakuje delegacija KPI. Stvar je zelo 
nujna. 

Sestanek OF, ki se je vršil dne 22. H.; 438 v Tfomaju] na po
vabilo OK za Kras, prisotni Maks, Veko, Stoka za OK in tov. Babic 
Stanko ter Skabar Mara kot delegatka tržaškega odbora za OF. 
Situacija: Po odhodu tov. Vladota iz Trsta je Mestni odbor zaspal. 
Na pobudo tov. Zarkota9 se je nanovo organiziral odbor s sodelo
vanjem nekaterih bivših članov starega. Tov. Žarko kontrolira dru
gi odbor takoimenovanih intelektualcev, poleg tega obstaja še neki 

3 Franc Sonc iz Križa pri Tomaju, padel leta 1944: pri Vel. Dolu kot 
načelnik gospodarske komisije za Kras (podatek Maksa Dugulina). 

4 Avgust Dugulin-Maks Potokar. . 
5 Alojz Frančeškin iz Kostanjevice. Nemci so ga februarja 1944 ujeli 

in ubili v Sežani (podatek Avgusta Dugulina). 
6 Riko Ukmar. 
' Branko Babic. 
8 Delno ponavljanje besedila, verjetno gre za dva sestanka, nia 

prvem so obravnavali vprašanje partijske na drugem pa OF organizacije. 
8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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tret j i »odbor« Star ih ki pa je bolj podoben kakemu klubu pen-
zionistov, kot drugo. 

Zastopnika tržaškega odbora OF naprošata, da se intervenira 
v tržaški organizaciji od s t rani vodstva OF, da se t a k o naprav i 
konec teh raznih »odborov« ki samo preprečujejo vsako možnost 
dela. 

Ob tej pri l iki vam javimo, da na našem organizacijskem delu, 
nalet imo na ovire ob mejah našega okraja in sicer v okolici Lokva— 
Divača. Tovariši, ki so bili povabljeni na sestanke iz tistih krajev, 
čeravno [so] ekonomsko vezani na Kras, pravijo, da j im je bilo 
povedano od s t rani tov. Matevža 1 0 da spadajo pod Pivko. Da ne 
bode nesporazuma, bi vas prosili da natančno določite meje našega 
okrožja in da to javite tovarišem Pivškega okrožja. 

Vojaške zadeve. 
Glede nediscipliniranega vedenja vojske, imamo te pr ipombe: 
Dne 21. II . 43 je krožil v bližini Skopega madžarski konzul z 

avtomobilom, tov. St jenka 1 1 k o m a n d a n t 4. bat. je s svojo patrul jo 
rekvir i ra l avto. Ne da bi se potrudil aret i rat i tega gospoda konzula. 
Mi smo uvideli potrebo, da se ga a re t i ra in smo to tudi izvršili. V 
dobri n a d i s potrebnimi navodili [smo] ga dali tov. St jenki v varst
vo. Na naše presenečenje in n a upravičeno ogorčenost vsega prebi
valstva, je pa St jenka izpustil tega gospoda, ki je bil zagovarjan po 
neki sumljivi osebi (gostilničarki na Skopski postaji). Nespametno 
se n a m zdi, da naš k o m a n d a n t bat[aljona] rekvir ira v t e m času avto 
in, da izpušča naše sovražnike. Težji je prestopek tov. Stjenka, ker 
m u je znano, da je n e k a malopridna ženska iz Kra jne Vasi, bila 
l ikvidirana ravno zato, ker je bila v stikih s t e m gospodom k., ki 
je prišel poizvedovat po svoji priležnici. 

4. bat. operira v našem okrožju, pred nekaj dnevi smo pre
prečili patroli, da brez vsake vednosti občinskega ali terenskega 
odbora rekvir i ra vsak pisalni [stroj], ki naj bi služil bat. za neko 
terensko delo. N a opozorilo, da to ni prav in, d a za to eventuelno 
potrebo poskrbe terenski, rajonski in okrožni intendanti , n a m je 
tovariš St jenka poslal prikl jučeno pismo. 1 3 

Dne 21. II . je 4. bat. pr iredi l plesno zabavo v Koprivi, n a ka
teri si je kom. bat. tov. St jenka dovolil »luksus«, da izstreli št iride
set strelov s težko strojnico. 

1 0 Anton Velušček. 
" Anton Šibelja, roj. 1914 v Tomaševici pri Trstu, mehanik, partizan 

od pomladi 1942. Bil je komandant Leteče čete, ob razsulu Italije koman
dant bataljona JPO, nato komandant Južnoprimorskega odreda, koman
dant SNOU brigade Srečka Kosovela, komandant Dolomitskega odreda, 
r f i 6 ? 1 - v o d i a o r o ž a r e n in delavnic IX. korpusa. Njegov izum je »partop«. 
Padel je 1. aprila 1945 nad Gačnikom v Trnovskem gozdu (Zivlieniepisi v 
arhivu CK KPS). . 

1 2 Pismo ni ohranjeno. 
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Vse ljudstvo, ne samo vaščani, ampak tudi iz drugih vasi, ob
sojajo to lahkomiselnost, ker tako se brez potrebe alarmira ljud
stvo. 

Čutimo dolžnost, da to javimo višji oblasti v upanju, da ta 
pokliče tov. Stjenko na odgovor. 

Zadeva tov. Jožeta13 rajon Doberdob. 
Čutimo dolžnost, da javimo Pokrajinskemu [komiteju] politično 

deviacijo tov. Jožeta, kateri se nekako prezirljivo izraža! o socialni 
sestavi naših organizacij, zanikujoč vsako zmožnost delavcev in 
kmetov za njihovo udejstvovanje na političnem polju, upravičujoč 
stališče takoimenovane »inteligence«, češ da je njihovo mesto biti 
na krmilu naroda. 

O tem zadnjem vam bomo še posebno javili, 

S. F. — S. N. 
Za OK KPS za Kras 

Maks jPotokar 
. Stoka Franc 

Veko 

St. 195 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 25. FEBRU
ARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMJTEJU KPS ZA GORENJSKO1 

Centralni komite 

KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 25. II. 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO 
Sprejeli smo pismi tov. Matije2 in Lenarta.a Vaše.mere odobra

vamo. Vprašanje mobilizacije je za vas osrednje vprašanje in vsa 
druga podredite temu. Sporočite nam pa, če boste smatrali za po
trebno in kadar boste smatrali za potrebno, poslati Poljanski bata
ljon na dogovorjeno mesto za kratko politično in vojaško šolo. 

13 Verjetno Jože Bnindula. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Maks Krmelj, misli pismo 3. II. 1943 (v arhivu CK ZKS). 
3 Jože Sluga; pismo verjetno ni ohranjeno. 
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Imamo vtis] da vam mobilizacija ne gre od rok', kakor bi morala 
iti. Prav je, da ste razporedili patrole in je to vsekakor najboljši 
način mobilizacije v teh časih. Kolikor se' bo tov. Vinko4 upiral 
takim oblikam mobilizacije, mu objasnite, da te oblike mobilizacije 
tudi mi zahtevamo od vas. Toda bilo bi to premalo. Razvijte isto
časno največjo propagando s tiskom, mitingi itd. Kadar gredo patro
le na mobilizacijo po vaseh, naj istočasno skličejo vse vaščane in 
jim naj objasnijo smisel naše mobilizacije. 

Druga vaša velika slabost so zveze. Nimate niti približnega 
pregleda nad potekom mobilizacije na Gorenjskem. Vemo, da imate 
zelo velike težkoče, toda na vsak način morate! obvezati tovariše iz 
štaba Gorenjskejga odreda, da vas redno obveščajo o poteku mobi
lizacije in o vseh drugih problemih. Ce ne boste osigurali teh zvez 
in svoje kontrole, bodo prav gotovo stvari šle v napačni smeri. 

Tretja slabost se nam zdi vaša- pomanjkljiva borba proti beli 
gardi. Ne smete sii delati iluzij, da na vašem terenu ne bo zrasla 
bela garda, kadar bo Nemcem potrebna. Mi imamo podatke, da se že 
danes belogardisticni voditelji na vse mogoče načine slinijo okoli 
Nemcev, da bi jim dovolili organizacijo in oborožitev. Za enkrat 
Nemcem [še niso] [potreb]ni, toda ni izključeno, da jim bodo ne
kega dne postali potrebni. . . .5 zlomu fašističnih front bodo prav 
gotovo stopile na dan . . .6 [posamez]ne frakcije in [šele tedaj se bo 
pokazalo kol]iko ste uspeli teren . . .7 [utrditi. Potrebno] . . .8 [nič ne 
piše, kaj je ukrenil glede stvari] . . .9 s[e dogovorili ko je] bil še tu 
(kurs, itd.). Odgovori nam Ti čim prej, da bomo vedeli, s čim ima
mo računati. Na vsak način ukrenite, da bodo ljudje prišli. To bo 
vam v veliko korist. Odbirajte pa zanesljive ljudi! Ne pozabite na 
SKOJ! 

Sporoči nam takoj Tvoje mnenje glede politkomisarja odreda. 
Lenart je predlagal Pemča,10 Ti predlagaš Kranjca.11 Povejte jasno 
svoje.mnenje, kajti mi ne enega, ne drugega ne poznamo dovolj. 
Pošljite nam za oba podrobnejšo karakteristiko. To naj sploh za 
vselej velja: kadar nam predlagate za namestitev kakršne koli 
kadre, nam vedno pošljite karakteristiko (koliko časa član partije, 
kakšen poklic, značaj, kako dolgo partizan, kakšne sposobnosti, di
scipliniranost, vdanost, teoretska podkovanost itd.). 

Glede orožja, o katerem pišeš, ukrenite tako, da se vse prenese 
čez mejo na dolomitski sektor, tudi vse tisto, kar je pokvarjeno 

4 Vinko Hafner. 
5 Poškodovano besedilo, nečitljivih približno 10 črk. 
6 Poškodovano besedilo, nečitljivih približno 5 črk. 
7 Poškodovano besedilo, nečitljivih približno 8 črk. 
8 Poškodovano besedilo, ena vrstica nečitljiva. 
9 Poškodovano besedilo, manjka približno 6 črk. 

10 Evgen Matej ka. 
11 Jože Kraje, utonil v Soči 13. julija 1944. 
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(zlasti vse Soše).12 Tu se bo popravilo, kolikor je mogoče, ali pa se 
kombiniralo. Igla za »okidanje« se da napraviti in nam mitraljez 
kar pošljite. Storite to čimprej. Naj vsaka patrola, ki pride od vas, 
prinese nekaj tega s seboj. Prav tako naložite to, tudi novincem, ki 
bodo prihajali. Bilo bi dobro,, da nam pošljete tudi čim več min 
tistega »minometa«, ki ste ga že poslali, a se je izkazal za neupo-
rabljivega. Mine se bodo porabile v neko drugo svrho. Sploh glejte, 
da boste z Dolomitskim odredom vzpostavili tesnejše odnose sode
lovanja, kar bo prav gotovo zlasti vam koristilo. Dolomitski odred 
bo vam lahko tudi na terenu pomagal, kadar bodo za to dozorele 
prilike. 

Kako je s Teboj samim? Ali si spravljen? Če nisi, pridi tudi Ti 
čez, da ne bi padel sovražniku -v roko: -Ali ste že kaj ukrenili zaradi 
vaše nastanitve. 

Krajca in Vinka nam pošlji čim prej, Pemc je pa prav sedaj 
slučajno pri nas in smo že z njim razgovarjali. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 

S tovariškimi pozdravi 
Krištof13 

St. 196 

OKR02NICA POVERJENISTVA 10 OF ZA PRIMORSKO DNE 25. 
FEBRUARJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O UKREPIH PRO

TI POJAVOM BELE GARDE1 

Poverjeništvo IOOF -
za primorsko 
Na položaju, 25. febr. 43 

Okrožnim odborom OF na Primorskem2 

Zunanji in notranji politični ter vojaški dogodki, ki-so znatno 
približali zmago zavezniškega tabora v svetu in tako tudi zmago 
OF na Slovenskem, so močno prestrašili belogardistične in miha-
ilovičevske kolovodje. Vse sile napenjajo, da bi si po vsej Sloveniji 
utrdili in ustvarili položaje, s katerih bi lahko ob polomu fašizma 

12 Chaucha M 1915, francoska lahka strojnica. V oborožitvi jih je 
imela tudi bivša jugoslovanska vojska. 

1 8 Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 540. 
8 Glej dok. št. 176. 
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napadali zmagoviti slovenski narod in skušali uresničiti svoje cilje. 
Zlasti so se povečali njihovi napori zavesti in organizirati brato
morno vojno tudi na Primorskem. V isto smer gredo tudi napori 
okupatorjev. To dokazujejo tudi tale dejstva: V Zaplani nad Vrh
niko (»Ljubljanska pokrajina«) se zbirajo belogardistične čete, ki 
naj bi šle na Primorsko in tu nastopale kot partizani (s partizan
skimi znaki in triglavkami). Na Primorskem se belogardistični 
agenti povezujejo z okupatorji za boj proti partizanom in OF ter 
jim je uspelo postaviti tu in tam »vaške straže«. Hkrati pa so se 
pojavile prve belogardistične čete pomešane z alpini in v alpinskih 
uniformah z rdečimi križi na klobukih. Proti vsem tem pojavom je 
treba odločno nastopiti: 

1. Pojačati je treba! politično-pojasnjevalno delo med množica
mi o vlogi in namenih bele garde in mihailovićevcev. Razkrinkava-
ti je treba zlasti njihovo sodelovanje z okupatorji, do česar jih je. 
privedlo njihovo sovraštvo in njihov strah pred slovenskimi narod
nimi množicami, ki se borijo za svobodno Slovenijo, to je tako Slo
venijo, v kateri bo vladala dosledna ljudska demokracija. Pojas
njevati je treba, da je njihov cilj vzpostavitev stare protiljudske in 
izkoriščevalske oblasti nad slovenskim narodom. Zlasti pa je treba 
pobijati vse njihove klevete, s katerimi blatijo naše osvobodilno 
gibanje. V zvezi s tem je treba popularizirati stališče OF in KPS 
do vere. 

2. Za uspešen boj proti beli gardi je nujno potrebno, da so naše 
organizacije in partizanski štabi stalno in točno obveščeni o gibanju 
in pojavih bele garde. Zato je treba dobro organizirati obveščevalno 
službo. Doseči je treba, da bo vsak pošten Slovenec takoj in točno 
obvestil svojo organizacijo OF o vsem, kar o beli gardi opazi ali 
zve. V vseh organizacijah OF in najprej v vseh rajonskih in okrož
nih odborih je treba določiti tovariša (obveščevalca), ki te; podatke 
zbira, javlja naprej in hkrati preiskuje, če so točni. 

3. Belogardistične organizatorje in hujskače, netilce bratomor
ne državljanske vojne med Slovenci, je treba fizično iztrebljati; 
kjer ni za to na razpolago partizanskih patrol, naj te justifikacije 
vrši Narodna zaščita sama. Take justifikacije je treba množicam 
pojasniti kot nujne ukrepe proti poskusom zanetiti državljanjsko 
vojno. Justificirati je treba seveda le krivca samega; nadi njegovo 
družino pa ne izvajati nobenega nasilja. 

4. Razoroževati je treba vaške straže. To lahko izvršuje Narod
na zaščita sama. Razorožene vaške stražarje ne streljati, temveč 
podučiti in izpustiti. Proti njim uporabljati orožje le če se upirajo. 
Za borbo proti večjim belogardističnim tolpam je treba najtesneje 
sodelovati s partizanskimi štabi. 

5. Proti oboroženim belogardističnim enotam je treba nastopati 
ne le z orožjem, ampak tudi s politično propagando. Pri tem se je 
treba zavedati, da je večina teh oborožencev prisiljena ali zapelja-
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na. S tem političnim delom med belogardisti je treba stremeti zlasti 
za tem, da prehajajo na sQan partizanov. Pri tem uporabljati dejst
va masovnega prehajanja belogadistov v vrste partizanov v Ljub
ljanski pokrajini. 

Smrt fašizmu —• svobodo narodu! 

Zig: 
Pokrajinski odbor OF 

za Primorsko 
Zaj poverjehištvo IOOF 
' na Primorskem 

Primož3 
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POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 25. FEBRUARJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU O KADROVSKIH VPRAŠANJIH IN 

NAČINU MOBILIZIRANJA1 

Pokraj inski. komite KPS 
za Gorenjsko 

Položaj, 25. II. 1943 

Centralnemu komiteju, tov. Krištofu!2 

Po prihodu tov. Lenarta3 iz Province, se je tudi takoj javil s 
terena tov. Jakob.* Imeli smo sejo, na kateri smo obravnavali vsa 
vprašanja mobilizacije, vojsko, partijo, OF odbore kakor tudi or
ganizacijo žena, mladine in ostalih generacij. 

Glede tov. Vinka5 politkoma odreda smo bili vsi mnenja, da je 
najbolje, da se ga takoj odstrani iz dosedanje funkcije, in bo prišel 
k Vam na konferenco za mladino. . . . 5 a 

3 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Jože Sluga; vrnil se je iz Dolomitov, s sedeža centralnega komiteja 

KPS, kamor je odšel v začetku februarja na iporočanje. 
4 Oskar Savli. 
5 Vinko Hafner. 
5 a Izpuščena ena vrstica. 
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Ta čas zastopa politkoma tov. Lenart, in to samo toliko časa 
da se vme tov. Pemc6 ali pa tov. Kraje,7 ki bo prišel k Vam z drugo 
zvezo, z današnjo zvezo prihaja k Vam tov. Biček.8 

. Na mladinsko konfererico bo poslan tov. Veljko,9 ki bo sekretar 
za mladinski OK Kranj : poslali pa bomo tudi še več drugih tovari
šev. Pisali smo v OK Kamnik in štab bat. Kamnik, da mora poslati 
nekaj fantov, posebno pa če imajo kakšne primerne Korošce, samo 
bo to najbrže vse prepozno za Kamničane, če je med temi mobili-
ziranci, ki so v Dolomitih kaj sposobnih, jih tudi lahko vzamete za 
to konferenco. 

Mobilizirati smo začeli čisto po roparsko, patrola pride v vas, 
ljudje se bojijo, zapirajo vrata, patrola pa tudi uporablja silo, mar
sikje razbije vrata ali okno, pobere sposobne moške, jih,odpelje v 
hribe. Drugi dan gredo* žene in cele vasi na policijo, in tam pri
povedujejo, kako so banditi pridrli v vas, razbijali vrata in pohišt
vo, pobrali sposobne moške, hrano in razno obleko. Seveda se to 
večinoma vse dogovori, ljudje se s tem načinom strinjajo, tudi če 
jim kje kakšna vrata razbijejo. Zgodilo se je, da je oče sam pri
peljal sina v četo, ki je imel iti k vojakom. V zadnjem poročilu sem 
poročal, da so v Stražišču mobilizirali divji banditi, to ne drži, pač 
pa so naši mobilizirali in med njimi je bilo tudi nekajl takih, ki so 
bolj belogardistični in so tudi 4 takoj pobegnili. Prejeli smo neke 
vesti, da bi bil tov. Matija,10 komandant Kamniškega bat. še pri 
življenju. Vesti so take, da je ob priliki, ko so se umaknili partizani 
in Nemci, našel težko ranjenega Matijo neki kmet in ga je spravil 
na varno da se zdravi. Te vesti še niso prav preveč verjetne, nemo
goče pa tudij to ni (bomo videli). Zveze s Primorsko smo tudi po
stavili. Precej se je začelo govoriti, da bodo Nemci prenehali z 
mobilizacijo, da bo vožnja s kolesi, avtobusi ukinjena, policijska 
zvečer od 5 h do 8 h zjutraj, to vse nas prav nič ne moti in bol nam 
v korist. 

Pošiljamo vam 4.000 RM, prosimo Vas, da nam potrdite ta 
prejem denarja in pošljete potrdilo. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Matija11 

Posojilo 10.000 RM nam je dal tovarnar M.12, kar Vam je gotovo 
omenil tov. Lenart. Ce se Vam zdi potrebno; naj mu Izvršni odbor 
pošlje zahvalno pismo, videti je, da bi mu to zelo dobro delo. 

Matija 
6 Evgen Matej ka. 
7 Jože Kraje. 
8 Franc Biček. 
9 Franc Kavčič. 

1 0 Matija Blejec, padel 24. decembra 1942. 
11 Maks Rrmelj. 
12 Ivan Miklavc iz Medvod. 
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POROČILO BORISA ČIŽMEKA IN FRANCA POVHA DNE 25. 
FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA ŠTA
JERSKO O POL02AJU NA TERENU MED MISLINJSKO IN 

ZGORNJO ŠALEŠKO DOLINO1 

Na položaju, 25. II. 43 
Poročilo 

o terenu med Mislinjsko dolino in zgornje Šaleško dolino in o 
političnem delovanju na tem terenu 

'. Po potovanju z obiska pri Koroški'četi sva. se s'tov. Kosom2 po
dala na teren, da vidiva, koliko so letos po izboljšanju zunanjih 
prilik pripravljeni ljudje za delo in kaj se lahko pričakuje v -pri
hodnosti. Večji del sva obiskovala ljudi, s katerimi je že lanskega 
leta imel tov. Kos! vezo, opazila sva, da je morala teh ljudi večja 
kot lani in da so ljudje res pripravljeni za delo v osvobodilni 
borbi. 

Kakšni so ljudje na tem terenu? 

Veliko večino ljudstva predstavljajo mali kmetje in pa pol-
kmečki rudarji, ki se poleg dela v rudniku pečajo še z delom na 
svoji mali imovini okoli koče. Bogatejših kmetov v tem predelu ni. 
Opazila sva da je razgibanost med kmeti večja, da so bolj pripravni 
v delu v osvobodilni stvari kakor pa rudarji. 

Postavitev zaupnikov oz. postavitev odborov OF 
Pri najinem delu nama je bilo omogočeno, da sva lahko posta

vila zaupnike med kmeti in zaupnike med rudarji. Kmetska zaup
nika imamo zaenkrat dva, ki sta sodelovala v osvobodilni stvari že 
lansko leto in ki imata okoli sebe krog sodelavcev, ki je sicer še 
ozek, toda zanesljiv. Ti ljudje imajo potom zaupnikov veze z nami, 
informirani so o položaju (poslušajo radijska poročila) in so o sve
tovnem položaju prilično informirani. Veliko zaupanje imajo do 
ZSSR in do sodruga Stalina, ki je pred kratkim izdal »apel« na 
Rdečo armado, da se naj ne ustavi na svojem zmagovitem pohodu. 
O tem se mnogo govori. Značilno je, da Anglije niso omenili nikjer, 
in da gledajo ZSSR kot prvoboriteljico za osvoboditev narodov 
izpod nemškega jarma. 

Med rudarji je postavljen en zaupnik, ki je sicer v nemški-
službi, je pa pripravljen za delo v OF. Ima okoli precej velik krog 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Franc Povh. 
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zaupnih slovenskih ljudi in je njemu samo potrebno, da bi ga čim 
pogosteje obiskovali in mu nudili, da se politično čim bolje s svojim 
delom uveljavi. Tudi v rudniku samem ima precej zanesljivih ljudi 
ter nam je s tem omogočeno, da s tem prodremo med rudarje. 

Na terenu imamo tudi neko vrsto skritih zaupnikov, ki so pri-
pripravljeni delati v našem pokretu, ki še niso pripravljeni'delo vati 
v širšem krogu naše borbe, vendar so nam pa dali in nami še dajejo 
razne dragocene informacije. Med temi so tudi dve ženski. 

Informacije. 

Po dobljenih informacijah, ki smo jih dobili od naših zaupnikov. 
vidimO da je položaj na terenu takšen: 

Na eni strani hitler j and. oz. na nemško stran zagrizeni ljudje, 
na drugi strani Slovenci, ki prihajajo vedno bolj do izraza. Značilna 
je izjava nekega vodilnega hitlerjanca, ki se je izrazil: »Sedaj, ko 
se naša vojska umika dvigate glave pokonci toda vedite, da se bomo 
maščevali, ko bo naša vojska zmagovita.« 

Po informacijah je na tem terenu nemška oborožena sila mala 
(Velenje 10 žandarjev, na rudniku verkšuci2a brez nekdanje straže 
okrog rudnika, ki so jo tvorili vojaki, katero so zaradi nezanesljivosti 
ukinili. Informacije za Šoštanj nimamo), pač pa imajo Nemci gosto 
in široko mrežo tajnih policistov, ki so obenem funkcionarji (sturm-
fiihrefji) ki so oboroženi z avtomatskim orožjem in pred kate
rimi ima ljudstvo velik strah. Zvedeli smo sedaj za 5 teh taj. pol., 
ki so tudi oboroženi. Zvedeli smo tudi o vsakodnevnih patrolah, ki 
jih vrši patrola 4 in tudi večje število mož, in to celo ponoči. Po 
terenu po katerem patruljirajo jih je jako lahko uničiti. Od 10 
navedenih žandarjev velenjske žandarmerije jih je 5 Slovencev, ki 
so pa po vesteh naših zaupnikov slovensko orientirani in s katerimi 
bomo skušali v najkrajšem času stopiti v zvezo. Ostali so Nemci, ki 
so močno zagrizeni in nam jako škodljivi. Tile Nemci našim slov. 
žanddrjem ne zaupajo, ter jih pri vsaki priliki dolžijo zveze z nami 
ter jim pravijo, da oni že vedo za nas, toda da nočejo povedati (v 
patruljo jemljejo tudi fante iz »Landwache,2b Wehrmannschaft«). 
Nekaj jih je bilo tudi mobiliziranih v »Einsatz«. 

Mobilizacija. 

Na tem terenu Nemci še niso mnogo mobilizirali. Skeptično je 
gledanje ljudi na posamezne mobilizacije, ker v tem vidijo manjšo 

2 a Obratna straža. 
2t> Deželna straža, več glej Tone Ferenc, Wermannschaft v boju proti 

narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem. Letopis Muzeja narodne osvo
boditve LRS II, 1958, str. 106 si. 
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rešitev ljudi, ki [bi] bili pripravljeni iti v partizansko vojsko, vidijo 
pa večjo možnost odziva k nam v splošni mobilizaciji, s katero pa 
Nemci zavlačujejo. Vendar imamo pa na vidiku nekaj ljudi, ki bodo 
sedaj, ko je postavljena veza, prišli k nam. 

Glede orožja. 

Možnost nabave orožja na terenu ni takšna kot na Koroškem, 
vendar upamo, da bomo nove mobilizirance za silo oborožili (orožje 
Sturmfuhrerjev in taj. pol. le puške, jug. puške in municija, za ko
likor se ve). 

ZAKLJUČEK. 

Nujno nam je potrebno: 
I. Politični delavci. 
II. Partizanska edinica. 
III. Propagandni material. 
I. Nujno se čuti potreba po političnih močeh, ker teren je dober 

in ako hoćemo teren obladati, mora biti čim več ljudi, da čim bolj 
masovno zajamemo ljudstvo. Med dodeljenimi ljudmi, ki bi morali 
priti na teren s Pohorja ni glasu, ker veze s Pohorja ni. Zato sem 
se poslužil tov. Kosa, kateri bi bil pa bolj oz. precej potreben na 
Koroškem, kjer mobilizacija že obstaja. Tako naj bi tov. Kos oprav
ljal delo na terenu in pol. delo v svoji četi. Tov. Kos bo toliko časa 
na terenu, [dokler] bo tukaj nujno potreben, dokler ne dobi1 za delo 
na tem terenu naslednika, katerega bi uvedel oz. kateremu bi pre
dal veze na terenu. Istočasno pa bo tov. Kos opravljal svoje po-
litkom. funkcije na Koroškem. 

. II. Čuti se vedno večja potreba po dobri partizanski edinici, ki 
bi naj na tem terenu vršila kakršne koli akcije in ki bi tako dvigala 
moralo ljudstva (akcija v St. Andražu je dosegla med ljudstvom 
veliko odobravanje). Bilo bi potrebno, da razbijemo tajno mrežo 
policistov in da onemogočimo kretanje manjših nemških patrulj. 
Potrebno je, da se partizanska edinica čim prej pojavi, tako, da se 
dvigne morala ljudstva, ker sedaj je splošno mnenje, da so vsi par
tizani uničeni (Pohorje, St. Vid.) 

III. Videli smo, da propagandni material, ki se je delil lansko 
leto spomladi (Poročevalec, O[svobodilna] F[ronta], do danes še ni 
propadel in ga zaupni ljudje še prebirajo. Tudi material, ki je bil 
dan na teren ob času kretanja Stanetove3 patrulje in nas, po terenu 
še kroži. Končno bi bilo [treba], da [se] obljubljeni material res 
dodeli, tako da bomo ljudem res dali lahko kaj [za] prebirati. Stalno 

3 Franc Rozman. 
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se za material prosi, a materiala ni! Letak; oz. radfijska] poročila 
bomo poskušali sami izstaviti. Pač pa bi bilo potrebno, da se nam 
pošljejo poročevalci, ki [poleg] poročil o stanju, prinašajo tudi druge 
članke, važne za polfitično] delo na terenu.' 

Upamo, da bo obstajala med nami veza! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

1. 3. 43 odšli na Koroško, vse nadaljnje poda Petek1 v svojem 
poročilu. 

Pozdrav5 

Bor,« Dr. Kos 

St. 199 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KfJ EDVARDA KARDELJA 
IZ DOLOMITOV DNE 26. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJE-
NISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI SENTJURC O UKRE

PIH PROTI POLICIJSKIM VDOROM V LJUBLJANI1 

26. II. 1943 
Draga Joža!2 

Dobili smo Tvoje pismo od 24. t. m.,* v katerem nam javljaš 
o novih nezgodah. Tudi šifrirani del smo razbrali. Naše mnenje (po
vedano na .hitro roko, ker kurir že čaka na pismo) je naslednje: 

1. Imamo vtis,, da je nekje v tehniki provokator. Sam razvoj 
provale namreč kaže na to, da ne gre po liniji izdajstev aretiranih, 
ampak po nekih zunanjih navedbah. Posebno sumljiv izgleda sektor 
razpečavanja oziroma nabav. Dobro si te stvari oglejte! Stopite v 
stik z Ano,4 ki ima tudi že neke sume in delajte skupaj čim hitreje. 

2. Izpraznite pravočasno vse. kar je ogroženo, tudi če za nekaj 
časa zastane delo. Uredite stvari tako, da naj magari izhaja samo 
»Slovfenski] porfočevalec]«, ki ga sami izdajajte po svojih potre-

4 Anton Ulrih-Kristl. 
5 Pripisano s svinčnikom. 
6 Boris Čižmek. . 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Lidija Šent j ure. 
' Pismo je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, je od vlage močno po

škodovano in besedilo skoraj nečitljivo. 
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bah (s podnaslovom: Ljubljanska izdaja), vse drugo zaustavite. Izo
lirajte vse ljudi, ki še pridejo v poštev.^ Ne krpajte zasilno, da ?e 
vam ne odpro nove linije provale. 

3. Organizacijski aparat omejite, na minimum. Kar boste na 
novo gradili, poskušajte s čisto novimi ljudmi, brez povezanosti s 
starimi kadri. 

4. Dvignite čim več morete, legalnih ljudi, ki naj zamenjajo 
ilegalce. 

5. Prekontrolirajte vsa ogrožena stanovanja in jih izpraznite, 
če je le mogoče. Poskušajte odpreti nova, vsaj zasilna, dokler si ne 
zgradite kaj solddnejšega. Nima smisla čakati usode na ogroženih 
mestih. Bolje se [jej preseliti v legalna stanovanja. 

6. Opremite se vsi vodilni kadri z dokumenti za odhod,, tako. 
da v primeru potrebe lahko torej odrinete. 

7..»13.«5 takoj pošljite ven. Koristiti vam ne bo mogel več, 
kvečjemu škodovati. Odlaša naj noben dan več. 

8. Sporoči, kako daleč je ogrožen r[adijski] sektor v zvezi s 
korespondenco, ki jo omenjaš. 

9. Napravite splošno revizijo denarnih izdatkov v Ljubljani 
(OF in KP). Iz blagajne. KP nobenih posojil OF. Ne smemo izčrpati 
zadnjih rezerv. Naroči tudi Ani, naj če le morejo zreducirajo. Me
rilc naj bo: od kogar ni koristi, ne obremenjevati z njim partijskih 
dohodkov. 

10. Piši nam točno, kako daleč ste vi sami ogroženi in kaj ste 
ukrenili v svojo zaščito (tudi Ana itd.). 

Glede prevoznih sredstev bo Janez6 skušal nekaj ukreniti. Vam 
bo pisal. - _ 

Držite položaj krepko v svojih rokah! Eventuelne pojave panike 
odločno razbijte. Pa tudi v »kar bo, pa bo« ne smete padati. 

Za kurz in povezovanje7 na vsak način osigurajte, kakor smo 
vam javili. Saj dosedanje provale vendar niso v nikakršni zvezi s 
tem. Ta problem tudi ni tako težak, kakor se vam zdi.-

13-iču sporoči, naj naredi dokumente za Sašo.8 Nerodno bolan 
je in se bojimo, da bo moral na. operacijo. 

Vse vas tovariško in prisrčno pozdravljamo 
9 

P.. S. Priloženo pismo10 pošljite čim prej mogoče v Z[agreb]. 
Po možnosti s takim zanesljivim človekom; ki bo lahko nazaj pri
nesel pismo zelo konspirativne prirode! 

4 Obveščevalna služba. 
5 Milan Škerlavaj. 
6 Boris Kraigher, mišljen je prevoz materiala iz Ljubljane. 
7 Misli partijsko posvetovanje v Dolomitih. 
8 Josip Vidmar. 
8 Podpisa ni. Pismo je pisal Edvard Kardelj. 

1 0 Glej dok. št. 200. 
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PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA 
DNE 26. FEBRUARJA 1943 JOSIPU KOPlNlCU O RADIJSKIH 

ZVEZAH1 

kop. l a 

Dragi Valdes!2 26. II. 1943 

To pot sem izredno hitro dobil. Tvoje sporočilo3 od 18. II. Pred 
nekaj dnevi sem prejel tudi Tvoje sporočilo* o nepravilni šf.5. 

Kar se tiče šf. je sedaj urejeno in je Ladi6 spravil na pravi 
tir. Sporočili so nam, da bi radi ruščino ter da so Tebi dali navodilo, 
da nam' pošlješ rusko šf.. Prosim Te, da to storiš ali' s prinašalcem 
tega pisma ali po prvi mogoči pošti. Ce je sistem isti kot ta, ki gai 
imamo, bo itak laže, ker gre potem le za ključ. Pošlji nam torej 
čim prej. — Kar se KPI tiče bomo odgovorili te dni in istočasno 
takoj sporočili KPI, kar so nam sporočili. 

Mi delamo z D.7 dobro, kar se aparature < tiče (je mnogo boljša 
kot ona na R.8), a še vedno precej »od danes do jutri«, kar se sa
mega položaja tiče Doslej še ne moremo zajamčiti, da ne bo pre
kinitve, četudi ne tako dolge kot lani. Istočasno smo že tudi vzpo
stavili neke medsebojne,9 ki bi eventualno lahko koristile kot 
rezervne. 

Kar se pa položaja tiče, ga sedaj karakterizira velika tekma 
med nami, belogardisti, Italijani in Nemci za to, kdo bo več in prej 
mobiliziral. Imamo ogromen priliv v partizane (nekaj tisoč), a z 
orožjem seveda križ. V Primorju smo v enem mesecu mobilizirali 
ca. 1200, a gre še kar naprej. Samo tu je v perspektivi 3.000. Tudi 
na Dolenjskem veliko mobiliziranega, neprestan priliv pa je tudi 
na Gorenjskem in Štajerskem. Izgleda, da bomo morali del novo-
mobilizdrancev poslati Hrvatom ali Staremu,10 ker ne bomo mogli 
držati tako število neoboroženih. 

Bela garda je precej narasla s prisilno mobilizacijo, zlasti v 
nekaterih predelih. Zdaj se že kar nekako vasi dele v »bele« in 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, 
'a. Kopija. Pripisal s črnilom Edvard Kardelj. 
2 Josip Kopinič. 
3 Sporočilo verjetno ni ohranjeno. 
4 Sporočilo verjetno ni ohranjeno. 
5 Mišljena je šifra za radijsko zvezo z Moskvo. 
8 Janek Subic. 
7 Ded, šifra za kominterno. 
8 Rigl na Kočevskem Rogu. Tu so leta 1942, pred ofenzivo vzposta

vili zvezo z Moskvo. Na Riglu je zvezo z Moskvo vzdrževal Josip Kopinič-
Valdes. 

9 Misli radijske zveze v pokrajinah (glej dok. št. 179, op. 7). 
10 Josip Broz-Tito. 
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»rdeče«. V belogardističnih tolpah pa imamo še precej dobre po
stojanke, k i se j ih bo dalo k m a l u izkoristiti. V polit ičnem pogledu 
v splošnem stojimo dobro, zlasti se j e popravi lo n a Gorenjskem in 
Štajerskem, v p r a v e m poletu pa je Primorje. 

S Star im bi radi vzpostavili zvezo, pa n imamo šifre. Ali imaš 
Ti kaj dogovorjeno? Ce imaš, n a m pošlji. Ali t i je znano, če ima 
Star i sličen sistem kot mi? P o t e m bi se lahko preko Deda' dogovorili 
za ključ. Zdi se mi, da je Star i sedaj odpotoval precej daleč v no
tranjost in bodo kur i r ske zveze za nekaj časa skoraj izključene. 

Vtis imam, da j e Ded nekaj časa (zaradi nepravi lne šifre) dvo
mil v nas. Sporoči mu, da si imel stik z nami in da je vse v redu. 
Dobro bi bilo, da se tudi med seboj d i rektno povežemo. Odgovori 
v pismu, kolikor je s Tvoje s t rani to mogoče. Ali Ti nas slišiš, 
ko se pogovarjamo z D.? Cd slišiš, potem bi bilo precej lahko. P o 
skusi. Pogoji so za e n k r a t še stari. 

Pozdrav Mari j i 1 1 in Tebi! 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Bevc 1 2 
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POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 27. FEB
RUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENISTVU 
IOOF ZA NOTRANJSKO O POLITIČNEM POLOŽAJU V OKRO

ŽJU1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
27. februarja 1943 

Na položaju 

I. Izvršnemu odboru OF slovenskega naroda 
II. Poverjeništvu izvršnega odbora OF za Notranjsko 

Pošil jamo poročilo o političnem stanju v našem okrožju za 
zadnjih 7 dni : 

1. LJUDSKO RAZPOLOŽENJE: politično razpoloženje m e d 
narodom je v našo korist naras lo zaradi velikih zmag Rdeče a r m a -

1 1 Marija Kopinič. 
1 2 Edvard Kardelj. 

1 Izvirna kopija v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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de. Interniranci, kateri so se vrnili, se dpzdaj dobro obnašajo, ter 
ni opaziti, da bi oni bili v zvezi z bego ali pa z italijanskimi oblast
mi. Tudi interniranci iz rajona Banja Loka, za katere se je preje 
govorilo, da bodo šli v Kočevje, so še doma. Splošno pri vseh inter-
nirancih se je morala dvignila in se lahko sedaj večini reče, da so 
zanesljivi člani OF. 

2. ORGANIZACIJA OF IN NJENE' POSTOJANKE: Organiza
cija odborov je izvršena v celem okrožju, izjćma je samo v rajonu 
Koprivnik, kjer še nimamo rajonskega odbora. V tem rajonu so 
težave za organiziranje rajonskega odbora zato, ker so Italijani že 
dva naša odbora uničili. Ta rajon ni gosto naseljen ter se odsotnost 
rajonskega odbora tudi ne opaža mnogo. Terenski odbor OF v Nem
ški Loki še nadalje vrši dolžnosti rajonskega odbora OF. 

3. BELA GARDA IN NJENE POSTOJANKE: Od zadnjega po
ročila2 ni bistvenih izprememb. Organizacija bege v mestu Kočevju 
je paralizirana in se ne širi več med narodom. V Kočevju je pri
stopilo k begi samo okrog 20 oseb, a ostali belogardisti, kolikor jih 
je v Kočevju so iz Dobrega polja in Ribnice. V ostalih rajonih ok
rožja ni opaziti belogardistične propagande. l 

4. ODNOSI MED PARTIZANI IN CIVILNIM PREBIVALST
VOM: So normalni in narodne mase imajo polno zaupanje v narod
noosvobodilno in partizansko vojsko. 

5. ODNOSI MED ČETAMI IN TERENSKIMI DELAVCI: Nor
malni. 

6. ODNOSI MED SKUPINAMI OF IN NJENIMI AKTIVISTI: 
Normalni. 

7. AGITACIJSKO DELO ZA OF: Politično delo na terenu je še 
vedno težavno z ozirom, da je okrožje gosto prepleteno z italijan
skimi posadkami, katere vsakodnevno in sedaj tudi ponoči pošiljajo 
patrulje po vaseh, katere so brez posadk. In poleg pojačanja ita
lijanske patrulje se agitacijsko delo po vaseh vrši redno, a tudi 
literatura se redno in hitro razširja. Uspeli smo, da s hrvatske strani 
dobivamo dvakrat tedensko radio-vesti. katere takoj razdelimo med 
narod, kateri prav sedaj, ko se na vzhodni fronti vrše odločilni 
boji, željno pričakuje ter je ta način propagande sedaj najboljši in 
najuspešnejši. 

Se vedno se opaža, da je premalo literature, ker ta literatura, 
katero okrožje dobiva, je komaj zadostna za mesto Kočevje, ker 
delavstvo išče vedno več literature. 

8. ORGANIZACIJSKO DELO ZA OF: Je navedeno pod točko 2. 
9. NAČIN ORGANIZACIJE IN BORBE PROTI BEGI: Ker v 

rajonih izven mesta Kočevja ne obstoja akcija bege, se v teh rajonih 
razvija naša propaganda na ta način, da se narodnim masam stalno 
pojasnjuje izdajalska vloga bege. Najnovejša okrožnica izvršnega 

2 Nedatirano poročilo je v arhivu IZDG, fasč. 712. 
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odbora o novi taktiki begunske londonske vlade3 je takoj razširjena 
med narodne mase s pojasnilom, da je bega izgubila' tudi svojo zad
njo nado v zaščito za svoje izdajalsko delo. 

V mestu Kočevju smo izvršili poskus, da pridemo v zvezo z 
vodjom belogardistov Bižalom ter da ga ločimo od dekana Flajnika 
ker je Bižal sam dal izjavo, iz katere se vidi, da v vodstvu bege v 
Kočevju ne obstaja soglasnost., Ako bi se nam to posrečilo', da Bi-
žala ločimo od Flajnika. bi povečali razcepljenost v njihovi orga
nizaciji in M' pospešili likvidacijo bege v Kočevju. Rajonskemu od
boru v Kočevju so dana potrebna navodila. O uspehu bomo na
knadno poročali. 

10. NAČIN IN METODA BELOGARDISTlCNE AGITACIJE: 
V Kočevju belogardisti še naprej agitirajo s starimi besedami: da 
se bela garda bori za interese slovenskega naroda, da se bori proti 
komunistom in za cerkev in vero. V rajonih izven mesta Kočevje 
agitacija bele garde ni opažena. »Domoljub« se vedno še razširja 
po rajonu Banja Loka. Podvzeli smo mere, da se tudi v temi rajonu 
onemogoči razširjenje »Domoljuba«. O tem Vam poročamo s po
sebnim poročilom. 

11. SREDINSKI ELEMENTI: So pasivni. Se vedno je precej 
takih oseb, ki omahujejo in ne vedo, kam bi se opredelili. To se 
opaža največ v rajonu Stari trg ob Kolpi, vendar jih je vsak dan 
m a n i -

12. RAVNANJE iN RAZPOLOŽENJE DUHOVŠČINE: Kaplan 
Pogorelec v Fari, rajona Banja Loka, ki je že preje vedno razmno
ževal nam sovražno literaturo, je pred 14 dnevi' začel razdajati neko 
brošurico »Poročilo iz Fatime«. V knjižici je tudi dodatek, v kate
rem se napada komunistična stranka v Sloveniji. Pogorelec je dal 
samo nekaj izvodov knjižice svojim najzanesljivejšim ljudem ter 
dosedaj nismo mogli dobiti niti enega primerka knjižice. Pogorelcu 
smo poslali opomin, da naj ne rovari proti nam ter je potem on 
poslal i?javo preko našega zaupnika duhovnika, v kateri se odreka 
begi. O tem Vam poročamo v posebnem poročilu. 

Dekan Flajnik v Kočevju je sedaj pasiven in ne dela več javno 
piri organiziranju bege. Verjetno je,- da je tudi na njega vplival, naš 
opomin. 

13. PODATKI O TERORJU FAŠISTOV IN BELOGARDISTOV: 
Od zadnjega poročila ni sprememb.. 

Smrt fašizmu in beli gardi — svobodo narodu! 

Za okrožni odbor OF: . 
Clan okrožnega odbora OF: 

Sekretar: 
Alojz Zalar 

8 Glej dok. št. 6. • 
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St. 202 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. FEBRUARJA 
1943 POVERJENIKU CK KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠU BEB

LERJU O UREDITVI ZVEZE S KP ITALIJE1 

Centralni komite 

KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

, D n e 28. II. 1943 

Tovarišu Primožu!2 

Pošiljamo Ti v prilogi telegram, 3 ki smo ga prejeli od Deda 4 

za Quinta. 5 Nujno potrebno je, da takoj urediš z njim na način, 
kakor sem Ti sporočil p i s m e n o 5 a t e r us tno preko R a t e 6 in Mirka. 7 

Če še nisi stopil v zvezo z njim (KP Italije), potem nemudoma to 
stori. Prilaigam Ti tudi k r a t k o pismo 8 zanj. Tako pismo, kakor tele
g r a m prej prestavite v italijanščino, predno ga odnese njemu. Z 
njim je t reba uredi t i naslednje: 

1. Vprašati, če ima možnost vzpostaviti majhno rad. postajo za 
zvezo z nami, ki bi jo lahko spremenil v d i rektno zvezo z Dedom. 

1 Izvirna kopija je v arhdvu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Telegram uredništvu ni uspelo najti. Ohranjen je nedatiran odgo

vor CK KPS komintemi: 
»Od Valdesa smo prejeli dva vaša telegrama za nas in za KP Italije. 

Zveze s KPI so kurirske. Mi smo Quintu predložili radijsko zvezo, vendar 
on nima organizacij sikih možnosti. Poskusili bomo znova, zato ker so ku
rirske zveze postale težke. Vaš telegram smo poslali Quintu. — Birk.« 
(Izvirnik v ruščini, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS.) 

Besedilo telegrama za slovensko partijo sporoča Edvard Kardelj po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko v pismu dne 9. maja 1943: 

»Ker nimam potrdila, da ste sprejeli zadnje Dedovo sporočilo, ki se 
tiče vas, to sporočilo ponavljam v točnem slovenskem prevodu ruskega 
teksta, ki sem vam ga že poslal: »Krištofu — Napravite vse kar morete, 
da bo Quinto dobil neposredno zvezo z nami. Sporočite Quintu, da mora 
vzdrževati neprestano zvezo za skupno delo ž vami v vseh vprašanjih, ki 
zadevajo obe partiji, kakor tudi to, da mora prek povsem preizkušenega 
tovariša dajati vsa poročila, s katerimi razpolaga in s katerimi bo v bo
doče razpolagal za direktorja. — Ded« (Kopija pisma je v arhivu CK ZKS.) 

4 Šifra za kominterno. 
5 Umberto Massola. 
5a Glej dok. št. 108 in 179. 
6 Rato Dugonjič. 
7 Mirko Bračič. 
8 Pismo z dne 1. marca 1943 je v arhivu CK ZKS. 
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2. Ce je nemogoče, potem takoj vzpostavite z njim čim rednejši 
in pogostejši kanal (enkrat tedensko ali štirinajstdnevno) do vas 
in naj uporablja vašo postajo do nas, potem bomo mi dajali dalje. 
To naj uredi na vsak način. 

3. Takoj nam pošljite sporočilo za Deda, zlasti v smislu njego
vih vprašanj v priloženem telegramu. 

4. Dobro bi bilo, če bi s Quintom nekdo od: vas stopil v ustni 
kontakt, če je to le mogoče (npr. Branko).9 Dogovori naj se z njim 
o vseh visečih vprašanjih, zlasti o vprašanju medsebojnega sodelo
vanja in obveščanja. Mi moramo na vsak način dobiti od njega 
poročila o stanju v Italiji, da se vemo ravnati. 

Drugače pri nas nič posebno novega. O veliki zmagi naših 
brigad si najbrže že slišal. Po nepotrjenih vesteh (zato še nismo obja
vili) so naši pobili 700 Italijanov, zaplenili 1 top, 4 minomete, več 
sto pušk, veliko municije, 30 mul, 2.000 odej itd. Ce je to točno — 
a vse izgleda, da je točno — potem je to pravi preobrat v našem 
vojevanju. Naše brigade so že prišle nazaj in so že zavzele belo-
gardistično postojanko Pleter je. Glede novomobiliziranih velja, ka
kor dogovorjeno. Pohitite čim bolj, dokler dogovorjena pot velja. 
Ker pa se tu zapleta in je vprašanje, kako dolgo bo še uporabljiva, 
poskušajte istočasno vzpostaviti drugo, direktnejšo pot, približno 
tam, kjer si šel Ti v Tvoje sedanje bivališče.10 

Pošiljamo Ti obveznice. Poskušajte nanje dobiti čim več de
narja. Mi smo v izrednih finančnih težavah in resno računamo na 
to, da bomo od vas dobili reden mesečni prispevek. Luka1 1 pravi, 
da bi nam vi mesečno lahko poslali 200.000 lir. Ne vem, koliko je to 
točno, vendar bi zares potrebovali čim več. 

Uredi, da bodo zveze med nami čim boljše. Tako, kakor gre 
doslej, ne sme iti več dalje. Določite na vašem sektorju človeka, ki 
bo skrbel za redno funkcioniranje zvez. Dobro pa bi bilo, če nam 
vsaj enkrat mesečno pošljete direktnega kurirja, preko katerega 
bomo tudi mi potem lahko direktno odgovarjali. To bo obenem naj
boljša kontrola redne zveze. 

Ali je tov. Rato prišel do vas? Pomagajte mu, da bo lahko^ čim 
več opravil v kratkem času. Ne pozabite na posvetovanje! ! ! Pošljite 
nam študente! 

8 Branko Babic. V drugi polovici marca 1943 je odšel Branko Babic 
prek ilegalnih zvez italijanske partije prek Padove in Bologne v Milano,, 
da vzpostavi zvezo z vodstvom italijanske partije. Ilegalno legitimacijo na 
ime Bruno Visintin mu je priskrbel Bruno Borghese-Ugo iz Gorice. V 
Milanu se je sestal z Umbertom Massolo. Pisem centralnega komiteja 
KPS takrat ni nesel s seboj. (Izjava Branka Babica.) 

10 Dr. Aleš Bebler je konec oktobra 1942 odšel na Primorsko z baze 
glavnega poveljstva na Podlipoglavu, mimo Škofljice do karavle na Kri
mu, od tam prek Loške doline, Snežnika in pod Nanosom do Vipave. (Iz
java Franca Klukeja.) 

11 Franc Leskošek. 
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Luka je prišel sem z neko imenitno pelerino. Ker tudi mi pri
čakujemo spomladanski dež, smo se že z Luko sprli, ker je mislil 
samo nase. Ge se takel pelerine (samo pelerine, brez plaščev!), ka
kršno je Matevž12 nabavil za Luko, še dajo dobiti, bi vas prosili,.da 
nam pošljete nekaj komadov (kakih 6—10) razne velikosti.. Eno bi 
radi poslali tudi Titu. Ce morete, nam torej čim preji pošljite! Naj 
prinesejo tovariši, ki bodo prišli na posvetovanje. Ce imate kakih 
srajc na razpolago, bi se tudi priporočili. 

Drugače pri nas nič novega. V Ljubljani imamo spet hude pro
vale, ki nam gredo pošteno na živce. Na Gorenjskem in Štajerskem 
se nekoliko popravlja položaj, vendar vlada še vedno precejšnja 
stiska. Pošiljajte čim več podatkov, ki jih lahko pošljemo Dedu. Tudi 
vse, kar zveste iz Italije in o razpoloženju ter stanju v Italiji nam 
sporočajte. 

Pošiljamo vam navodila,za obveščevalno službo.13 Zavzemite se 
najodločnejše, da bi ta navodila, realizirali. Zlasti važen je Trst 'in 
Gorica. O teh stvareh sem govoril tudi z Mirkom. Piši nam, kaj ste 
ukrenili in kakšne možnosti imate. Dobro bi bilo, če bi nam na 
vprašanje, ki ga postavlja Ded o položaju v.Italiji deloma takoj 
odgovorili kar vi, po možnosti s kakimi konkretnimi podatki. 

Javi se nam čim preje! 

Tovariški Te vsi pozdravljamo, kakor tudi ostale tovariše 

Krištof14 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Zig.: 

Centralni komite 
Komunistične partije Slovenije 

12 Anton Velušček. 
1 3 Glej dok. št. 182. 
14 Edvard Kardelj. 
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St. 203 

PISMO SEKRETARJA POVERJENISTVA CK KPS ZA DOLENJ
SKO DUŠANA JEREBA DNE 28. FEBRUARJA 1943 ORGANIZA
CIJSKEMU SEKRETARJU CK KPS BORISU KRAIGHERJU O 

POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM OKROŽJU1 

Dragi tovariš Janez!2 

Upam, da si prejel moje zadnje pismo.3 Preskrbel sem prostor 
in javkpj za kmečko konferenco. Prostor je izbran na terenu med 
Krko in železnico (ne na hmeljniškem). Že v zadnjem pismu sem 
Ti pisal, da sporoči če, si zadovoljen. 

Zadnji čas imamo precej smole. Pisal sem Ti že, da so pobili 5 
naših zaščitnikov.4 Včeraj so padli v zasedo pri Dol. Straži naši 
aktivisti in sicer so padli: Rok (Maks),5 Slak Jože in Podhostnik. 
Jože (KP Mirna peč). Ujeta je bila članica okrožja OF Mica Ambro-
žičeva (sokolska zastopnica)., Ušel je tov. Vid* in se zdrav vrnil. 
Odkar ni brigad na vsem našem terenu, so postali Italijani in belo
gardisti zelo nasilni. Vsako noč so na pohodih in zasedah. Naše te
renske čete absolutno niso kos svojim nalogam. So premalo številne 
in nimajo nobenega vojnega duha.-

Za brigade smo slišali, da se bodo skoro vrnile. Mislim, da si 
že informiran o akcijah na Pleterje in na Brezovico pri St. Jerneju. 
Nobena ni popolnoma uspela. Sicer so [belogardisti] zapustili obe 
postojanki, niso pa jih mogli likvidirati. Cul sem celo, da so se v 
eno zopet vrnili. Direktnih in zanesljivih poročil iz zone se nimamo. 
Vse! informacije so od patrol. 

2e pred nekaj meseci smo pisali na CK radi sprejetja nazaj v 
stranko za-sledeče tov[ariš]e: Sali France iz Vavte vasi, Perko (biv
ši župan v Kor. Beli) in Srečo Preželj. Bil je to sklep OK! Pa vse 
do danes ni bilo nobenega odgovora. Sali je bil izključen, ker po 
akciji na Žužemberk v lanski pomladi ni znal držati discipUne v 
četi. Bil je v partizanih komaj drugi dan. Sploh so bile prilike tedaj 
precej težke. Sedaj in preje (v roški ofenzivi in po ofenzivi se je 
držal odlično) je njegovo zadržanje neoporečno. Je priden, požrtvo-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Boris Kraigher. 
3 Pismo Borisu Kraigherju verjetno ni ohranjeno, pismo centralnemu 

komiteju KPS z dne 11. februarja 1943, glej dok. št. 142. 
4 Glej dok. št. 142. 
5 Maks Stermecki. 
8 Ing. Jože Levstik. 
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valen in predan. Rabili bi ga sedaj za terenskega aktivista na 
topliškem podokrožju. Slučaj Srečka Prežlja in Perka Ti je znan. 
Le odgovora, prosim! 

Z belogardisti smo večkrat v stikih. Pred nekaj dnevi sem bil 
na sestanku z nekaj' vrhovnimi »komandanti«. Smo se domenili in 
sporazumeli o nevažnih stvareh: dobava municije, obveščanje etc. 
So zagrizeni mihailovićevci in med razgovori so nas hoteli izsilje
vati in prestrašiti. Izgleda, da imajo še malo upanja, da nas bo do
končno uničila »velika italijanska ofenziva«. Sicer pa so tabule rase 
in se z njimi resno govoriti skoro ne da. Glavno, da jih demorali
ziramo in iščemo prekq njih stike z nekoliko resnejšimi ljudmi iz 
njihovih vrst. Kolikor imamo informacij so pa siti vojevanja pod 
fašistično komando. Zelo mnogo kmečkih fantov iz njihovih vrst si 
izproša odpust ali vsaj dopust in bolovanje. Pripomogla nam je tudi 
mnogo izjava po londonskem radiu o vaških stražah. 

Sedaj sem na potu v Belo krajino, kjer imam urediti mnogo 
stvari z Očkom7 in še več z Rudijem.8 

V kratkem se zopet oglasim. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Stefan9 

28. II. 1943 
7 Ivan Novak. 
8 Viktor Avbelj. 
9 Dušan Jereb. 
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St. 204 

OKROŽNICA VODSTVA SOKOLSTVA V OF KONEC FEBRUAR
JA 1943 SOKOLSKIM AKTIVISTOM V OF1 

St. 3. ' " , 

VSEM NAČELNIKOM, VODNIKOM (CAM) VRST IN TERENSKIM 
DELAVCEM! 

PAZI NA VARNOST! Bratje in sestre vse premalo vodijo 
računa o svoji varnosti in varnosti organizacije. Zavedati se mora
jo, da je od pravilne molčečnosti odvisen uspeh našega dela. »Tudi« 
najboljšemu prijatelju ne zaupaj stvari, ki mu jih po organizacijski 
poti nisi dolžan povedati. Ce padeš v roke okupatorja molči ot ime
nih in delih, ker drugače škodiš samo sebi in skupnemu delu., To 
mora vedeti vsak naš član. 

IDEJNE NALOGE! S članstvom je nujno potrebno predelati os
novne točke OF, ker so mnogi pričeli s preozkim tolmačenjem giba
nja, drugi pa, zopet pričakujejo od fronte same več, kot pa so de
jansko njene naloge. Kot pripomoček služi brošura št. I.2 Dalje je 
treba pregledati točke važne izjave PS NOJ in VS NOJ in PO iz 
Poročevalca št. 73 s komentarjem tovariša Bogdana.4 

PROTI STRANKARSKEMU CEPLJENJU SIL! Mnogi bratje in 
sestre pozabljajo, da je vstopilo sokolstvo v OF ž namenom,, da v 
složnem sodelovanju vseh zdravih sil pripomore k čimprejšnji os
voboditvi slovenskega naroda. Boje se, da bi moglo sokolstvo v ta
kem sodelovanju z raznimi političnimi skupinami izgubiti svoj po
men za bodočnost. Zato z nezaupanjem spremljajo delo ostalih to
variševi i n večkrat ne izpolnijo skupnih nalog, temveč samo tiste, 
ki so važne le za sokolstvo. Radi jasnosti morajo vedeti vsi bratje in 
sestre: 

Sodelovanje sokolstva s tovariši komunisti in krščanskimi so
cialisti ni neka koalicija političnih strank. .Tudi ni in ne bo ome
jeno samo na dobo osvobodilne borbe. OF predstavlja združitev 
vseh zdravih sil slovenskega naroda, katerim bodo tudi po osvo
boditvi pripadale določene naloge: Povratka v stare strankarske 
politične borbe ne bo več. V novi svobodi bo pripadala sokolstvu 
vzgojna naloga. To svoje delo pa bo moralo spraviti v sklad z vsemi 
ostalimi narodnimi potrebami, ki jih bodo prvenstveno izvajale 
ostale skupine OF. Radi različnosti nalog in razsežnosti delavnega 

1 Kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 495. 
2 Sokol v borbi za svobodo, Ljubljana 1942. 
3 Slovenski poročevalec, IV., št. 7, 24. februarja 1943, Ljubljana. 
4 Boris Ziherl. 

3 6 ' 563 



področja bo za vse skupine dovolj dela in ne bo nikake potrebe po 
uvajanju starih borbenih metod. Značaj sokolske organizacije iz
ključuje vsak interes na strankarskem političnem; udejstvovaiiju in 
zato ^udi bojazen pred rieko nevarnostjo s strani drugih skupin. 
Cim iskrenejše bo sodelovanje glavnih skupin OF tudi po osvobo
ditvi, tem preje bodo zaceljene težke rane, ki jih je zadala sloven
skemu narodu zločinska okupacija, tem preje bodo postavljeni 
zdravi temelji novega reda. To iskrenost in odkritost pa moramo 
gojiti že danes in to ravno pri nalogah, ki jih morajo Sokoli pre
vzemati in izvrševati z enako voljo.in potrpežljivostjo, kakor tova
riši komunisti in krščanski socialisti. Zavest, da sokolstva-v iz
vrševanju njegovih nalog ne bo nihče oviral, da sokolstvo nima 
strankarsko političnih ciljev in da samo iskrenost in sodelovanje 
pomeni zdravo bodočnost slovenskega naroda, bo t̂o delo olajšala. 
Kjer ne naletimo na enako zavest ostalih tovarišev, jim moramo 
bratski prikazati to svoje in skupno stališče in tako v kali zatrieti 
vsak nezdrav poizkus cepljenja sil, ki je samo v interesu naših sov
ražnikov ne za OF ali morale sokolstva. Interes organizacije mora 
biti vedno podrejen interesu naroda, ker organizacija, ki ne služi 
narodu, sploh ni potrebna. 

PRIZNANJE SOKOLSTVU! Radio Svobodna Jugoslavija je ob
javil: »Tisoči članov sokolskih društev sodelujejo v osvobodilni 
fronti — borbi. Sokolski naraščaj vzgojen v demokratskem duhu 
vstopa v partizanske vrste. Tako ne sodelujejo samo poedinci, tem
več cela društva, kakor je to primer v Sloveniji, kjer [sodeluje] 
Sokol skupno s tovariši komunisti, katoličani in socialdemokrati. 
Tudi sokoli, ki žive v zavezniških' državah hočejo sodelovati. S 
sokolske skupščine v Ameriki je bil poslan pozdravni brzojav tov. 
Ribar ju, predsedniku PSNOJ.« 

Vse naše članstvo mora vedeti za to priznanje. BitLnam mora 
spodbuda k še temeljitejšemu delu. 

V zvezi s tem moramo obravnavati tudi naše stališče do lon
donske jug. vlade. Naše pravo narodno predsedništvo v domovini 
je OF v Sloveniji in PS NOJ v Jugoslaviji. Ge hoče jug. londonska 
vlada zastopati naše interese v inozemstvu mora predvsem izločiti 
iz svoje srede vse izdajalce in priznati narodna predstavništva v 
domovini. 

ZDRAVO! 
Vodstvo Sokolstva v OF5 

5 Okrožnico je napisal Zoran Polič v Ljubljani. Datuma ni. Okrož
nica je izšla okrog 24. februarja 1943. Glej op. št. 3. 
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POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA VIPAVSKO KONEC 
FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRI

MORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Poročilo Vipavskega O [krožnega] Ofdbora] 

Pokrajinskemu Odboru Primorske 

tov. Primožu!2 

Radi razmer naštetih še pozneje in radi tega, ker nismo imeli 
dogovorjene seje, smo se sestali. Zdravko,3 Grenki4 in Zivko6 na 
razgovor, ki je trajal 3 dni. 

Splošni p.oložaj pri nas: Po mirnem januarju, v katerem smo 
vršili nadaljnje organiziranje okrožja, propagando; vežbali odbore 
in pridobivali kandidate za KP ter pobijali denunciante, je na
stopil februar z močno rekrutacijo, mobilizacijo in izdajanjem laži-
partizana Nedeljkota6 po Krasu in stičnih krajih našega okrožja. 
Ker je bila četa prezaposlena z rekrutacijo in je tov. Rudi7 vzel 
mitraljez s sabo, ni mogla izvršiti nekaj nujnih fikvidacij, ki so že 
tako pereče, da nam ljudje štejejo v nepravilnost našega dela, ker 
še vedno niso izvršena. 

Po stalnih sestankih so se naši ljudje počutili že skoraj svobod
ne. Rekrutacija je uspela le delno, ker spočetka ni bilo pozivnic. 
Toda tudi ko je bilo pozivnic dovolj in zveza stalna, niso prizadeti, 
hoteli v partizane, ampak so se sklicevali, da ni orožja. C'e bi bilo 
orožje, bi šli vsi. Tako jih pa mi nismo hoteli preveč siliti, ker je bil 
napovedan rastrelamento8 in pa ker nočemo nasilno mobilizirati, 
da ne bi dobili nove Nedeljkote. Vendar je tov. Ivotu Borotinu9 

uspelo drugačno postopanje.. Vsem zaupnim in odbornikom ter za-' 
ščitnikom smo pravočasno poslali pozive [in] jim napovedali itali
jansko mobilizacijo, da so se lahko poskrili, ali še prej odšli v par
tizane. Povečini so se sicer poskrili, toda potem soi vseeno odšli v 
laško vojsko, čeprav smo jim povedali, da je njihova dolžnost, da 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. Poročilo ni dati
rano, iz vsebine je razvidno, da je pisano konec februarja 1943. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Srećko Čebron. 
4 Franc Lavrenčdč. 
5 Stefan Nabergoj. 
6 Cvetko Grilanc, gl. dok. št. 87. 
' Martin Greif. 
8 Čistka. -. ' 
8 Ivo Kosovel. 
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gredo v part izane in, da bodo v nasprotnem slučaju po osvoboditvi 
moral i dajati odgovor. 

Ital i janske oblasti so pozivnice vzele na] znanje in doslej n i bilo 
represali j . P r a v k a r smo pa izvedeli, da pozivnice n e bodo več upo
števali i n sol že zaprli družine ,in pobral i živež dvema, ki sta odšla 

-v part izane prejšnji teden. Baje so dobili »ordine«, da smejo' poži-
gati in izseljevati. Pr ipravl ja se tudi večji ras t re lamento za srednjo 
Vipavsko. Odkar je mesečina, držijo Lahi stalno zasede in dva naša 
kurir ja sta padla v zasedo pr i Šmarjah. Eden j e bil ubit (Sočan),1 0 

drugi je ušel. M a r t i n 1 1 (ki je prišel s š tabno patrolo od one strani), 
pa se je nahajal v tisti hiši, ki so jo Lahi zažgali in je zgorel z vso 
poverljivo pošto, ki jo je-prejel v zadnjih dneh. Vsi mostovi preko 
Vipave so zastraženi, brvi porušene, Vipava pa narasla. Tako naše 
patrole n e morejo p r e k o in je bil prehod nemogoč t u d i za nas, ki 
smo hoteli začasno n a ono stran. 

Vse to je naše delo precej zavrlo. Morala je padla, s m r t n a ne
varnost se je povečala in mi smo se dali n a notranje delo. Kot 
prvo smo začeli vežbati k a d e r aktivistk O F za rajonsko organizacij
sko delo in p a sestave gradiva t e r celic za k a n d i d a t e K P . 1 2 Z 
moškimi se da težko več kaj doseči. Kolikor so slučajno še doma, 
so oportunisiti, s kater imi se n e da delati v sedanjem kr i t ičnem času. 

Iz vojaških garnizonov po Italiji je pribežala skupina 23 fantov, 
po večini 23. letnika. Dali smo j im zvezo s četo. 

Notranje odborovo stanje: Seje so postale nemogoče iz zgoraj 
navedenih razlogov. Sestali smo se vsaj tri je na podroben razgovor. 
Tov. Grenki dela sedaj v prvem ra jonu in z Jovotom 1 3 v tehniki . 
Tov. Zdravko se m u d i v drugem rajonu zaradi organiziranja kan
didatskih celic K P . Z njim j e tov. Zivko, ki je nat ipkal matr ice za 
poročevalec in letake. K e r tov. Zivkota vabijo in nujno rabijo v 
Pivškem okrožju za pomoč tov. Tarzanu, 1 4 in k e r m u je sedaj, ko je 
ilegalec vseeno, kjer se mudi, bo odšel sredi prihodnjega meseca 
začasno tja, da organizira skupino s tov. Tarzanom Ofkrožni] 0 [ d -
bor] in 6—7 rajonskih odborov, uredi SZOP (službo zveze,-obvešča
nja in poročanja) in v kolikor še niso postavljeni krajevni O[dbori]. 
Za to pa bo odslej Ivo Borotin vojaški referent, obveščevalno funk
cijo pa bo prevzela ena izmed novo izvežbanih aktivistk. Delo n a 
drugem rajonu bo prevzel tov. Grenki (tretji rajon se še vedno ne 
da organizirati), v devetem rajonu pa tov. Zdravko. V delu za rajone 
1, 2 in 9 so že v uvajanju aktivistke Tanja 1 5 , Divna 1 6 in Raša. 1 7 Poleg 

i« Pavel Andlovec. 
1 1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1 2 Nerazumljivo izražena misel. 
1 3 Jakob Krašovec iz Trbovelj (podatek Antona Semeniča). 
1 4 Niko Sturm, padel 27. februarja 1943 v Sajevčah pri Senožečah. 
1 5 Alojzija Bratož. 
1 6 Slavka Malik, poroč. Hočevar. 
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tega je tam še vedno nekaj dobrih terenskih delavcev. Napisali 
smo jim navodilo za poslovanje terenskih OOF.18 Eno kopijo pri
lagamo. 

Ker sta se tov. Živko in tov. Grenki vseskozi dobro izkazala in 
bila vestna in neustrašna v delu in organiziranju OF, jih predlaga 
tov. Zdravko za sprejem v KP. Vseh drugih kandidatov je (po ve
čini deklet) 53, ki so se že doslej izkazali v požrtvovalnem; delu v 
OF (posebno kurirski službi). Nekaj jih je pa odšlo po. aretaciji v 
zapor ali italijansko vojsko. Ivo Borotin pa še ni javil števila svojih 
kandidatov. . 

Tehnika. Prostori: Sedaj so urejeni 3 notranji prostaii in eden 
še preostal v prirodi, ki pa za delo ni prikladen do ozelenja.. V 
vsakem prostoru hočemo imeti radio sprejemnik, električno peč in 
pisalni stroj, poleg ostalega potrebnega inventarja. Električno,pečico 
lahko dobavimo tudi za POP 1 9 ali kako drugo tehniko. 

Stroji in priprave. Imamo sledeče: 1 moderni duplikator, 1 
duplikator na valjanje brez valjarja, 4 pisalne stroje (2 nista pri
kladna za matrice), dva drobna stila za risanje na matrice, 3 večje 
stile s koleščkom, 2 svileni plošči za podlago pri risanju. 

. Osebje: tov. Jovo je prevzel razmnoževanje, toda za tipkanje 
rabimo posebno tipkarico, ki je sicer v četi, pa noče priti na teren 
na delo. Poskusili jo bomo še enkrat pregovoriti, če ne pa ji bomo 
dali delo v četo. Eno tovfarišico] smo poslali na učenje tipkanja, en 
tovariš se vadi (ima trgovski tečaj in zna tudi stenografijo) in bo 
v kratkem prevzel pretipkavanje gradiva za kandidate KP. Nekaj 
tovarišic pa. nameravamo vežbati tipkanje po priložnostih. 

Ostalega materiala imamo na razpolago: 45 tisoč kosov papirja, 
matric okrog 570, 4 korektur lake, za prve natise dovolj črnila, po
trebne bloke kopirnega, karbon in pisarniškega papirja. 

Literatura: Ker se je valjar pri našem prvem stroju pokvaril 
med delom, je izšel sedaj Poročevalec od 1. jan. z radio vestnikom 
in komentarjem za drugo polovico februarja. Poročevalec od 25. 
jan. pa je V natisu in bo ta teden pripravljen za razpečavo. Poro
čevalcev smo izdelali 500, priloženih letakov, ki so bili nujni, pa od 
300 do 500. Zdaj imamo namen izdati še letak za italijanske vojake, 
partizansko pesmarico in več drugih stvari. Toda godi se nam kakor 
vrabcem: ko smo imeli ljudi, ni bilo literature, sedaj, ka bo lite
rature dovolj, in redna, ni več ljudi. 

Zveza s POP. Tov. Primož se je pritožil pol tov. Grenki ju, da 
mu ne poročamo. Na to sporočamo POP-u, da smo sicer do 14. 11. 
vedno poročali, potem pa ni bilo več mogoče, posebno še, ker smo 
čakali seje. S svoje strani pa ugotavljamo, da nismo sprejeli od 

17 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
18 Navodila verjetno nišo ohranjena. 
19 Pokrajinski odbor Primorske. 
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POP-a niti enega odgovora na vsa naša vprašanja, predloge in 
prošnje, ki smo jih stavili skupno ali posamezno na znanje tov. 
Primožu. Odslej bomo vzdrževali zvezo s POP-om po direktnih 
kurirkah. 

Ponovno predlagamo POP-u, da nam pošlje bone in obveznice, 
seznam vojaških potreb, zvezo z ©[krožnima] Ofdboroma] Ti^sta in 
Gorice, mnenje glede šifriranja, posebno pa nov predlog, da se vodi 
o delovanju bele garde, ki je napovedano po obvestilu Glavnega 
štaba,20 najtesnejše sodelovanje in hitro poročanje, kakor tudi glede 
živine na Planini. S svoje strani poročamo od Peruna,2 1 da je prišel 
v Postojno prof. Gorjanc kot belogardistični organizator, ki ga 
imajo naši v evidenci. 

Pošta naj se vodi čimveč ustno, v ostalem pa v čim manjših 
formatih, ker se vršijo pregledi. Zveza; za Zdravkota je preko 831 
(Braniča) za Zivkota in.Grenkija pa preko 831 in 951 na 251. Za 
Jurkoita22 pa preko Ivota Borotina na 411, kar je tudi aiezervna linija 
za ostale. 

Danes je bil tu tov. Perun (Viktor). Zveza za Pivško okrožje 
je preko nas. 2 3 3 Glede tiskarne oziroma stroja, ,za kar je bdi napro-
šen od goriškega OO eden iz njegove bližine, sporoča, da! je stroj 
na razpolago za 20 tisoč L[ir]. Ostalo podrobnejše poročilo'pa bo 
prišlo, ko bo. prišel na mesto tov. 2 ivko. . .24 

. St. 206 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
SAVINJSKO DOLINO ALBINA VIPOTNIKA KONEC FEBRUAR
JA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA ŠTAJERSKO O 

POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Poročilo PK-ju 

Dne 20. t. m. sem se sestal s tovarišem Pavl-om2 in Petkom.3 

Dal sem jima namenjeni material, to je: literaturo, ki sem jo dobil 

2 0 Glej dopis CK KPS, dok. št: 145. 
21 Viktor Heine. 
22 Dore Kartelj iz štorij pri Vipavi (podatek Srečka Cebrona). 
23a Izpuščamo šifro. 
24 Podpisa ni. Pismo verjetno ni končano. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Po
ročilo ni datirano. Iz vsebine je možno-sklepati, da je bilo pisano konec 
februarja 1943: Primerjaj dok. št. 188. 

2 Ing. Pavle Žaucer. 
3 Tone Ulrih. , 
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od PK-ja, letake in karikature, ki jih je izdalo naše okrožje..Dne 
24. H. sem se sestal s tov. Mihom4 in Bučem5 v svrho ureditve dela 
na terenu. Tov. Gustl6 ki je bil tudi dodeljen na teren v naše okrož
je, je baje na poti nekje pod Cemšenikom padel. Padla sta tudi naša 
dva terenca, tov. Kocjan7 in Harkov8 dne 5. II. na rekviziciji, nad 
Seščami. Obkolila jih je žandarmerija na podlagi izdaje lastnika. 

Naša tehnika zdaj brezhibno deluje. Opravlja jo tov. Savinšek9 in 
Cankar.10 Izdali smo ta mesec 2 letaka 1 0 a v množini 500 kom., 
katerega vzorec vam pošiljam in katerih smo nekaj dali, kakor 
zgoraj omenjeno, sosednjim okrožjem. Omeniti moram, da se je 
tovariš Savinjšek z vso vnemo poprijel dela in zasluži pohvalo. Ka
rakterizira ga njegova politična sposobnost in,'če bo tako nadalje
val, nam bo lahko mnogo koristil. Tov. Robida11 nam pa razmnožuje 
VKP b, tako da ga bo imel vsak terenski delavec v našem in so
sednjih okrožjih, kakor tudi vsaka partizanska' četa. Nekaj izvodov 
smo že razdelili. Prevzel bo v kratkem radioslužbol in izdajal njih 
poročila. Pred kratkim je padel- tudi tov. Abesinac.12 Bil je omam
ljen od nekega zahrbtnega belogardista, ter javljen policiji. Tov. 
Abesinac je organiziral levi, breg gornje Savinjske doline. 

Kakor vidite iz poročila tov. Pavla,1 2 a je tov. Atena13 na) pod
lagi zahteve tov. Tomaža14 in Bora1 5 zopet odšla na Koroško. Sklep 
P. K. od dne 5. II., da ostane tov. Atena v Sav[injskem] okrožju, 
katerega sem ustmeno sporočil tov. Pavlu, se hi' upošteval, češ da je 
sklep tov. Tomaža za njega ravno tako veljaven, kakor za mene 
sklep tov. Juga.16 Razumljivo je," da se za dobrega in sposobnega 
človeka vsak vleče. Rodi pa takšna stvar veliko anarhijo in zastoj 
v organizacijskem delu,' če se kar tako premešča ljudi iz okrožja v 
okrožje, brez vednosti odgovornega za dotično okrožje. Sektor ka
terega je organizirala tov. Atena, je zdaj brez vsakega terenca. Da 
bi tu dal enega iz vrst partizanov za" organizatorja, je ravno tako, 
kakor bi začel popolnoma na novo organizirati. Kajti ljudje ne 
zaupajo novincu in so proti temu da bi se organizatorji stalno me
njavali. Na Koroškem pa itak mora eden kot drugi začeti organizi-

4 Viktor Šoštar. 
5 Ivan Farčnik. 
6 Ivan Kozmelj-Štrukelj ca. 
7 Marjan Rot. 
8 Ivan Slander. 
9 Prane Hribar. 

10 Rado Zakonšek. 
»»a Glej dok. št. 207. 
11 Anton Kotnik. 
12 Franc Skok, iz Brda pri Smartnem ob Dreti, padel. 
12a Glej dok. št. 188. 
1 3 Ela Letonja. 
" Dušan Kveder. 
15 Boris Cižmek. 
16 Dušan Kraigher. 
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rati pri a. Ce ostane tov. Atena na svogem sektorju, to je: Št Mihel 
Paška kotlina, Št. Andraž, St. Ilj, Ponikva in Polzela, bo šlo tu delo 
naprej, v obratnem slučaju pa vsaj za gotovo dobo zastane. V našem 
okrožju je tekom šestih mesfecev] padlo 6 terencev. To so: Kmet,17 

Kovač,18 Kocjan, Harkov in Abesinac, Gustl. Zato bi prosil, da 
mi iz vrst partizanov date v pomoč sledeče tov. Ivota,19 Vinkota 2 0 

Groma," in Boruta.2* Z Aleksandrovo« četo še nismo prišli skupaj. 
Zvedeli smo, da je bila napadena, in da so pri tem izgubili dva 
tovariša. 

Našli smo se s tovarišem Veličkom.24 Prevzel je vodstvo nad 
partizani, ki so bili čez zimo pri nas. Tej skupini1 bomo priključe
vali novo mobilizirane partizane. Tov. Veličko pravi, da prevzame 
partizansko policijsko službo, če se ga v to poveri. 

^ Kakor je omenjeno že v Pavlovem poročilu, želimo vsi da bi 
se čimprej sklical pokrajinski partijski sestanek, v svrho temeljitega 
razgovora o vseh vprašanjih našega dela, katerega naj bi posetil 
vsaj en član PK-ja. 

2elimo čim več literature in propagandnega materiala, kakor 
tudi knjigo VKP b, ki mi je bila! zadnjič obljubljena. 

Omembe in pohvale vredno je tudi delo Betkinih25 dveh hčerk, 
ki prav pridno rišejo najrazličnejše karikature, katere nalepljene 
po zidovih in ploteh dvigajo moralo in borbeno zavest slovenskega 
ljudstva. 

Tov. Betka in Vrankar2« sta prodrla z organiziranjem OF v 
mesto Celje. 

_ Tov. Mrazek27 je v zimskem času sam tiskal letake in jih raz
pečeval po gornji Savinjski dolini, katerega vzorec vam pošiljam. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu 
Strgar28 

17 Jože Letonja. 
18 Franc Gril. 
18 Ludvik Zupane. 
20 Robert Tumšek. 
21 Vilko Slander. 
22 Ciril Remic. 

f~o "oi^ 1 1 3 1 1 C a d e ž - G l e J Poveljniški kader, Prispevki V, 1965, š t 1-2 
24 Lojze Hafner, padel pri Gozdniku nad Zabukovico pri Celju v za

četku marca 1943 (podatek Rada Zakonska) 
26 o ^ i ^ ^ f ^ h 6 e r k i N a d a > u J e Padla leta 1944, in Laura. 
26 Rudi Cilensek. 
27 Anton Zmauc. 
28 Albin Vipotnik. 
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LETAK ZA MOBILIZACIJO, KI SO GA IZDALI AKTIVISTI OS
VOBODILNE FRONTE V SAVINJSKEM OKROŽJU FEBRUARJA 

19431 

SLOVENCI! SLOVENKE! 

Cas našega osvobojenja je tik pred nami! 
Nemci doživljajo na fronti poraz; za porazom. Rusi so prodrli 

in razbili nemško bojno črto. Ruski vdor je bil tako silen in bli
skovito izveden, da se Nemci niso mogli niti dovolj naglo umakniti 
in so Rusi pri Stalingradu zajeli nad 300.000 Nemcev. V najkraj
šem času so dosegli Rostov in Harkov,2 kjer so zopet obkolili blizu 
400.000 Nemcev. Prav tako so potolkli Nemce na Kavkazu, odko
der se jih je le malo rešilo na Krim, kjer jim pa zopet tisoči tam
kajšnjih partizanov zadajajo težke udarce. Ozemlje, ki so ga morali 
Nemci do 1. februarja t. 1. zopet prepustiti Rusom sliči velikosti 
Jugoslavije in Bolgarije skupaj. Radi splošne oslabitve so morali 
Nemci izprazniti in zapustiti tudi Norveško. 

Nemci poročajo o načrtnem oddaljevanju od sovražnika in 
skrčenju fronte, toda mi vemo, da je to »oddaljevanje« p o r a z , 
kakor ga ne pomni zgodovina. 2e jeseni 1. 1941. so pisali nemški 
listi: »Stalin pošilja zadnje rezerve v b o j . . . Borimo se še samo z 
ostanki boljševiške armade.. .« itd., ter napovedovali že v nekaj 
tednih zmago. Čudno, da1 Hitler kar ne more premagati teh »ostan
kov«. Kje je sedaj »nepremagljivi« nemški vojak z »neprekoslji-
vim« nemškim orožjem? Kako, da sedaj kar naenkrat priznanje 
premoči sovjetske vojske? • 

Nemška vojna poročila hočejo zbujati sočutje do »trpečih« 
nemških vojakov na fronti in strah pred bližajočo se Rdečo armado, 
ki po nemških poročilih »požiga, pleni in ropa« kot nekoč Turki! 
Todi Slovenci dobro vemo, da je le nemški in italijanski fašizem 
tisti,' ki požiga naše vasi po Dolenjski in Gorenjski, pleni premo
ženje in preganja ter pobija v množicah naše ljudi. Za vse tisoč
letno zatiranje pride sedaj dan plačila! 

Ta čas je blizu! Fašizmu bije zadnja ura! 

1 Ciklostiliran letak je v arhivu IZDG, fasc. 330 in v arhivu CK ZKS 
v Ljubljani. 

2 Rdeča armada je osvobodila Harkov 17. februarja 1943. Nemci so 
ga kmalu za tem spet zavzeli. Ponovno je bil osvobojen avgusta 1943. 
Letak govori o prvi osvoboditvi Harkova. 
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M o b i l i z a c i j a ! 

Možje in fantje! Žene in dekleta! Hitler vas poziva na fronto! 
Sedaj, ko je njegova redna vojska že uničena, poziva ta najkrutejši 
rabelj človeštva, kar jih pomni zgodovina, še Slovence v svojo 
strašno klavnico!! Ali boste šli reševat svoje grobokope in jim po
daljšali nevredno življenje še za nekaj ur? Ne? Hitlerjevi mobiliza
ciji se ne sme nihče več odzvati: Mi moramo sedaj izrabiti njihovo 
oslabelost in jim stopiti na vrat, da pospešimo njihov zasluženi 
pogiii! 

. Slovenci! Cas odločitve je tu! Vrzimo s sebe neznosni jarem, 
suženjstva! Vsak, ki še vztraja v službi fašizma,' zlasti z orožjem, 
je narodni izdajalec! 

Vaške straže! Pobijte nemške policaje in žandarje ter se z orož
jem v roki pridružite slovenski partizanski vojski, da. skupno oči
stimo našo domovino hitlerjevskih band! Zdaj ne velja več noben 
iz'govor! V osvobojenju je naša bodočnost, nadaljnja sužnosit po
meni našo narodno smrt! Slovenski narod pozna zdaj samo dve 
vrsti svojih ljudi: tiste, ki delajo in se bore za njegovo osvobojenje 
ter one, ki .ga izdajajo tujcem, ki pa jim je sojena smrt v najbližjem 
času! 

Vsi v boj za skorajšnjo zmago nad fašističnimi barbari! 
Živela slovenska osvobodilna partizanska vojska! 
Živela junaška Rdeča armada! 
Živel tovariš Stalin! 

V boj za svobodno življenje, 
Gre klic od vasi do vasi; 

Ker sicer nas čakata sužnost 
trpljenje, 

Za nas več izbire druge ni! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Vodstvo osvobodilne Fronte 
Za Savfinjsko] dolino3 

3 Pripisal s črnilom Albin Vipotnik. Letak v arhivu CK ZKS ima iste 
poškodbe in perforacijo, kot poročilo Albina Vipotnika iz konca februarja 
1943. (Glej dok. št. 206.) Zato moremo sklepati, da je nastal v istem času. 
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ifrrrrnriMilirillliil 

K R A T I C E 

AVNOJ — (tudi PVNOJ, PSNOJ) Antifašističko viječe narodnog oslo-
bodjenja Jugoslavije (tudi Protifašistično v. n. o. J., Proti
fašistični svet n. o. J.) 

' AZZ — glej SP2Z ^ 
BG — (tudi bega, b. g.) bela garda, belogardisticen 
CK — centralni komite (Komunistične partije) ( 
DE — Delavska enotnost 

DLO — Dolomitski odred 
FGO — finančno-gaspodarski odsek ^ 

GOCGP glavni obveščevalni center glavnega poveljstva 
G S — glavni štab (NOV in PO Slovenije) 

GUF — Gioventii universiteria f ascista (Fašistična univerzitetna mla
dina) 

HSS — Hrvatska seljačka stranka 
IO .— izvršni odbor (Osvobodilne fronte sloyenskega naroda) 

JPO — Južnoprimorski odred 
JRZ — Jugoslovanska radikadna zajednica 

- JSZ — Jugoslovanska strokovna zveza 
KID — Kranjska industrijska družba 

KPA — -Komunisitična partija Avstrije 
KPI — Komunistična partija Italije 
KPJ — Komunistična partija Jugoslavije 
KPS — Komunistična partija Slovenije 

KS — Krščanski socialisti 
LP — (LdP) Ljudska pravica 
LP — Ljudska pomoč 

MK — mestni komite . . 
NSDAP — Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ( - Nacionai-

sodalistična nemška delavska stranka) 
NZ — Narodna zaščita 

ODE — odbori Delavske enotnosti 
P K ' - - pokrajinski komite 
P P ^- pokrajinsko poverjeništvo , ' 

, RSJ — Radio slobodna Jugoslavija 
SDS — Srbska demokratska stranka 

SNOV in PO — Slovenska narodnoosvobodikia vojska in. pantizansKi 
odredil 

S P — (SPor) Slovenski, poročevalec 
SPO —Severnoprimorski odred 

SO — Soški odred „ . . . , 
SPZZ — (PZZ, AZZ) Slovenska protifašistična ženska zveza (Anma-

• šistična ž. z.) 
SS — Schutzstaffel (zaščitne enote NSDAP) 

UBTT — udarna brigada Toneta Tomšiča _ 
VKPB — (VKP/b) — Istorija vsesojuznoj komumsticesko] partu 

. (boljševikov) — Zgodovina vsezvezne komunistične partije 
. (boljševikov) 

VOS — varnostno obveščevalna služba 
VS — vrhovni štab (NOV in PO Jugoslavije) 

ZDM — Zveza delovne mladine 
ZKMJ — (SKOJ), Zveza komunistične mladine Jugoslavije 

ZSM — Zveza Slovenske mladine 
ZZD — Zveza združenih delavcev 
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R E G I S T E R 

Afrika, 36, 193, 329, 348 
Ajdovec 20, 44, 315 
Ajdovščina 77, 205, 206, 208, 309 
A l b r e h t F r a n c e 337 
Alič F r a n c - Č i r o 59 
Ambrožič Anton-Božo 55, 154 
Ambrožič F r a n c - B e t o n 55 
Ambrožič J a k o b - M i r o 56 
Ambrožič J a n e z - I z i d o r 56 
Ambrožič Mica 561 
A m e n d o l a Giorgio 42 
A m e r i k a , glej Z d r u ž e n e države 

A m e r i k e 
Andlovec Pave l-Sočan 566 
Angli ja 37, 51, 221, 269, 381, 522, 539, 

549 
A n h o v o 213, 214, 412 
Ar ig ler Adolf-Bodin 346, 354, 513 
A r m a d a 8. angleška 522 
A r m a d n i k o r p u s X I . i ta l i janski 134 
Auschwitz 378 
Avbelj Viktor-Rudi 173, 401, 462 
AVNOJ 13, 91, 92, 94, 120, 125, 142, 

161, 170, 186, 190, 192, 193, 199, 237, 
252, 265, 268, 275, 315, 316, 336, 359, 
367, 376, 382, 411, 522, 538, 563, 564 

Avsec Anton, 122 
Avstr i ja 135, 179, 222, 318, 344, 491 
Avšič J a k a 194 

Babic Alojzija 438 
Babic B r a n k o - V l a d o 205, 212, 216, 

218, 219, 221, 224, 299, 323, 329, 
347, 348, 412, 444—446, 497, 526, 
534, 541, 559 

Babic M a r t a 438 
B a b n o polje 51, 150 
B a č a 207, 208 
Badogl io P i e t r o 379 
Baje M a r t i n 421 
Bajči 309 
B a l k a n 23, 24, 190 
Banja Loka 409 
B a r j e 462 
B a r l e Avgust-Ambrož 304 
B a š k a dol ina 273, 371, 378 
Bata l joni NOV in P O S : 

Goriški 207 
Gregorčičev 167, 345, 384, 513 
Idr i j sk i 293 

K a m n i š k i 179, 183, 202, 246, 301, 
304, 339, 354, 384, 385, 493, 548 

K o k r š k i 339 
Kozjanski 181 
K r a š k i 21, 206, 212, 477, 524, 537 
Moravsk i (Zasavski) 101, 179, 182, 

183 
Pohorsk i 180 
Pol jansk i 320, 340, 543 
Savinjski 178, 179, 183 
Simon Gregorčič 21, 205, 211, 212, 

219, 229, 307 
Sl ivniški (Poliški) 49, 122, 151, 152, 

'364 
Tolminski 21, 33, 273 

Batu je 310 
Bavec A n t o n - C e n e 359, 360, 411 
Bavec S t a n k o 363 
Bazovica 212, 277 
Bebler dr. Aleš-Pr imož 38, 39, 94, 

188, 204, 211, 218, 221, 224, 226, 277, 
278, 299, 306, 307, 321—323, 326, 
348, 412, 443, 474, 476, 477, 497, 
498, 523, 526, 531, 535, 536, 540, 
547, 558, 559, 565, 567, 568 

Bebler Vi lma-Špelca 72, 75, 149, 219, 
221, 230, 380, 399, 420, 441, 505 

Bednaf ik R a d o 224, 519 
Begunje n a G o r e n j s k e m 54, 158, 178, 

448 
Begunje p r i Cerknici 49, 50 
Bela k r a j i n a 20, 23, 302, 398, 421, 

439, 456, 562 
B e l e vode 49, 150 
Belopavlovič Niko 440 
B e l t r a m J u l i j - J a n k o 206, 283, 297, 

539 
Benedik F r a n c 342 
Beneška Sloveni ja 205, 208, 210, 215, 

222, 225, 232, 301, 387, 480 
Benet i 159 
Beniger F r a n c - G a b r i n 154, 448 
Beograd 434 
Berce Rudolf 34 
Berce Vlad imir 422 
Berkopec Josip-Mišel 101 
Bertoncel j I v a n - J o h a n 304, 346, 385, 

448, 450, 513 
Besednjak E n g e l b e r t 534 
Bevke .31, 514 
Bezeljak F r a n c e - C i r i l 476 
Bezel jak Vida 95 
Bezul jak 50 
Bič 59, 186 
Biček F r a n c 548 
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Bohinjski kot 156 
B o k a l S t a n e 449 
Bolgari ja 571 
Bologna 559 
Borghese B r u n o - U g o 214, 217—219, 

221, 534, 559 
Bor i 396 
Borovci 212, 277 
Borovec 171 
Borovnica 514 
Bosanski P e t r o v a c 48, 271 
Bosna 132—134, 136, 139, 190, 191, 

198, 206, 281, 397 
Boštanj 80 
Botagel j I v a n 55, 57 
Bovec 227, 350, 475 
Bovško 208, 295, 350, 478, 479 
Bračič M i r k o 217, 277, 279, 320, 385, 

411, 502, 506, 558, 560 
Bidovec S t a n e - N a n d e 205, 348, 445 
B i g n a m i Riccardo 378 
Bihać 13, 23, 25, 28, 29, 48, 120, 146, 

148, 164, 192, 199, 230, 237, 252, 
271, 281, 316, 322, 336; 348, 351, 
380, 399, 407, "429, 522 

Bilje 297, 539, 540 
Bi lpa 91, 275 
Birs i 310 
Bi s t ra 493 . . 
Bizjak S t a n e - K o s t a 168, 246, 339, 

345, 346, 384, 385 
Bižal (obč. ta jnik) 276, 367, 557 
Blagojević Mi lan 134 
Bled 54, 158, 184, 448 
Blegos 383 
Blejc Mati j a-Matevž 202, 246, 304, 

384, 548 
Blejska D o b r a v a 54, 155—157, 448 
Bloke 51, 160 , ' 
Bloška p l a n o t a 49, 50, 52, 82, 122 
Bloška polica 49. 
Bogata j F r a n c - R o k 340 
Bogu 309 
Bohinj 53—55, 157, 448 
Bohin j ska Bistr ica 53, 156 
B r a d a č Blaž 240 
B r a d e š k o Jože-Bošt jan 125, 401 
BraniCa 77, 310, 568 
B r a t i n i 309 
Bratož Alojzi ja-Tanja 566 
B r a v n i č a r Dušan-Vel jko 489 
Brda (predel) 205, 206, 208—210, 215, 

225—227 
Brdo 310 
Brdo ( Š m a r t n o ob Dreti) 569 
Brecelj dr. M a r j a n 45, 357 
Brecelj F r a n c 438 
Brečko S t a n e 436 

Breg pr i Žirovnici 54, 55, 155 
Bregar J o ž e - P e p e 59, 170 
Bre jc Tomo-Lojze 207, 208, 307, 326 
Bre l ih ing. Miloš-Miha 349 
Brestovica 433 
Brezje 514 
Breznica - 157 
Brezovica 561 
Breze 241 
Bric dr: 213 
Br igade NOV J : 

A n d r e j L a h a r n a r 522 
I v a n C a n k a r 15, 45, 59, 79, 489 
I v a n G r a d n i k 219 . . 
J a n k o P r e m r l - V o j k o 386 
Ljubo Sercer 45, 79, 80, 82, 90, 

159, 161, 174, 238, 317, 364, 389, 
489 

Mat i ja Gubec 44, 59, 174, 191, 421 
Srečko Kosovel 542 
Tone Tomšič 45, 59, 81, 175, 321, 

401, 431 
Brilej dr. Jože-Bolko 48, 82, 195 
Britof 310 
B r k i n i 277 
B r o d a r I v a n 21 
Brovč A n d r e j - J a n k o 272 
Broz Jos ip-Ti to 12, 14, 30, 92, 125, 

162, 182, 189, 191, 197, 265, 269, 
281, 315, 316, 351, 461, 538, 554, 
555, 560 

B r u m a t dr. Miroslav 539 
B r u n I v a n 438 
B r u n d u l a Jože 543 
B u č k a 205 
B u d a n j e 77, 309 
Bukovec (kaplan) 274 
Bukovica 540 
Bukovo 272 
B u r j a Jože-Sodja 56 
Buta j n o v a 514 

C a s e r m a n F r a n c - T e s a r 219, 220, 228, 
359, 376, 413 

Caste lnovo 433 
Cas te lve t rano 360, 361 
Celar I v a n - R a l e c 55 
Celje 102, 178, 438, 570 
Celovec 102, 493 
Centa Alojz 450 
C e n t r a l n a komisi ja VOS 197, 391, 

392, 465, 468, 470—472, 506, 511 
C e n t r a l n i k o m i t e K P H 192, 199, 397 
C e n t r a l n i k o m i t e K P I 216, 218, 298, 

347 
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Centralni komite K P J 7, 29, 31, 41, 
45, 47, 71, 125, 189, 199, 315, 392, 
439, 532, 554 

Centralni komite KPS 10, 13, 22, 31, 
33, 42, 58—61, 79, 83, 89, 93, 96 do 
98, 103, 146, 148—150, 165, 172, 174 
do 177, 197, 198, 200, 222, 227, 238, 
244—246, 252, 253, 265, 266, 268, 
285, 287—293, 316, 319, 324, 326, 
327, 336, 338, 351, 358, 363—365, 
368, 380, 390—392, 394, 395, 397, 
398, 401, 410, 411, 420, 427, 430, 
439, 440, 450, 453, 457, 460, .488, 
500, 502, 503, 509, 515, 520, 527, 
543, 547, 558, 561 

Centralni komite SKOJ 146, 380, 
430, 439, 506 

Cerknica 50, 364, 442 
Cerkno 105, 223, 227, 245, 272, 304 
Cesta 309 
Ceste 514 
Churchill Winston 328 
Cilehšek Julka 570 
Cilenšek Laura 570 
Cilenšek Nada 570 ' 
Cilenšek Rudi 570 
Cmok Silva 437, 438 
Col 77, 309 
Crna gora 127, 134, 139, 140, 190 
Cvar Rudolf 69, 89, 90, 235—237, 317 
Cvetan Franc 422 
Cvetrož 310' ., 

Čabar 366 
Cadež Milan-Aleksander 570 
Cebron Srečio-Zdravko 77, 206, 306, 

311, 314, 329, 502; 565—568 
Ce6 Tončka 178 
Čedad 215, 225 
Cekovnik 387, 476 
Čemšenik 569 
Čerin Jože-Peter 433, 477, 524 . 
Cerne Franc-Klemen 172, 174, 399, 

421, 422 . 
Černej Darko 84 
Čete NOV in POS: 

Brkinska 374 
Cmovrška 104, 475, 476 
Gorjanska 421 
Hmeljriiška 75, 422 
Istrska 374, 487 
Koroška 490, 492, 495,' 496, 549 
Kraška 218, 443, 444 
Roška 173 
Škofjeloška 305 

Trnovska 389 
Vzhodnokoroška 178 

Čezsoča 207, 208 
Cihak Drago-Silvester 369 
Cižmek Boris-Bor 395, 490, 496, 527, 

528, 549, 552, 569 -
Čok dr. Ivan 534 
Greta 30 
Črna 493 
Čmiče 310 
Črnigoji 309 
Črnivec Marija 93 
Črnivec Miroslav 93 
Črni vrh 150 
Črni vrh nad Idrijo 104, 294, 387, 

475 
Črnomelj 170 
Cucek Franc-Murko 182 
Čuček Franjo-Černivc 35, 44 

Daber 359, 360 
Dachau 342 
Daljnji vrh 422 
Dane 161 
Darlan Jean Frangois 67 
Debevc Tone-Zvone 151 
Dekval Ciril 92, 235, 237, 317 
Deplje 77, 309 
Dermastia dr. Marjan-Urban 82, 

219, 220, 421, 505 
Dermastia Mihaela-Mara 219, 220, 

505 
Deskle 412 
Desko Carlo 160 
Devetak-Bignami lika 378,' 379, 411, 

506 
Devica Marija (zdaj Polje) 80 
Deželak Stane-Lovro 436 
Divača 542 
Divizije NOV J : 

14. slovenska 217 
Goriška 204, 205 
Tržaška 204 

Dob 44, 186 
Dobec 50 

•Doberdob 432, 543 
Doblar 503 
Dobovičnik Stane-Krt 174 
Dobrava 184 
Dobrave Zoran 173 
Dobravlje 309 
Dobrepolje 274, 556 
Dobmič 271 
Dobrovlje 98, 99, 103, 148, 178, 441 
Dobrunje 80, 81, 462 
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Dol 170, 303 
Dol — Otlica 77, 309 
Dol p r i H r a s t n i k u 436, 437 
Dolar Tine-Čiro 448 
Dolenja S t r a ž a 421, 561 
Dolenja vas 50, 122, 160, 238, 240, 

358, 363 
Dolenje 309 
Dolenje K a m e n c e 422 
Dolenjska 20, 30, 43, 44, 60, 82, 99, 

101, 126, 127, 132, 134, 135, 139 do 
141, 143, 179, 180, 205, 210, 287, 
289, 316, 396, 440, 442, 457, 461, 
554, 571 

Dolenjske Toplice 421 
Dolenjsko gričevje 20 
Dolga Pol jana 77, 309 
Dolgo b r d o 318 
D o l i n a r G a š p e r 340 
Dol inšek Mat i ja 437 
Dol inšek Tone 178 
Dolnja Br iga 275 
Dolnje Jezero 122 
Dolomiti, glej Polhogra j sk i Dolomit i 
Dolžan R a d o - M a r k o 56 
D o r n b e r k 310, 444 
Dovč-Ocepek Angelca 86 
D o v ž a n I v a n - J o v o 154, 448 
D r a g a n F r a n c 421 
D r a k s l e r E r n e s t 438 
D r a v a 395 
D r a v o g r a d 181, 238, 493 
D r e n o v grič 514 
Dugonj ič R a t o 315, 380, 439, 442, 

506, 507, 558, 559 
D u g u l i n Avgus t-Maks 206, 432, 433, 

443, 444, 477, 478, 529, 541, 543 . 
D u h o v n i k Alojz 243, 376 
D u n a j 179 
Dupl je 449 
D u r j a v a Tončka-Vida 352 
Dutovl je 42, 444 

E 

E b e r l L a v o s l a v - U r b a n 100 
E b e r l Lojze-Muri 490 
E d e n A n t h o n y 322, 327 
E h r e n b u r g Ili ja 36 
Engels F r i e d r i c h 280 
Er javec I v a n - C e n e 79, 431 
Erzel j 77, 309 
E v r o p a 37, 100, 259, 332, 522 

Fa jd iga I v a n 358 
Fa j fa r Tone 13, 25, 107, 253 

F a r a 274, 276, 557 
F a r č n i k I v a n - B u č 569 
F e m e Boris 52 
F e r d r e n g 91, 171 
F e r e n c dr . T o n e 76, 534, 550 
F e r j a n F r a n c - S k o r e c 56 
Fiancesk i Blaggio 539 
Figel F r a n c 539 
Fil ipčič E m i l 268 
Fil ipič Albin 474 
F i n ž g a r F r a n Šaleški 84 
Fla jn ik P e t e r 171, 276, 367, 368, 557 
F o n t a n o t A r m i d o 218 
F o n t a n o t Licio 218 
F o n t a n o t Vinicio 218 
F r a n c i j a 204, 522 
F r a n č e š k i n Alojz-Veko 541, 543 
F u r l a n i j a 133, 214—216, 226, 229, 273, 

432, 480 
F u ž i n e 309 

G 

G a b e r je 33, 77, 538 
G a b r e n j a S lavko 93, 352 
G a b r o v e c Mil ica-An j u t a 175 
G a č n i k 473, 542 
Galičič Jože-Jovo 346 
Gal lo A n n i b a l e 134 
G a m b a r a G a s t o n e 135 
G a š p e r i n I v a n - M i t j a 448 
Gaul le Char les A n d r e de 190 
Gavri lovič Mi lan 35 
Glavni š tab H r v a t s k e 142 
Glavno povel jstvo N O V Sloveni je 
v 23, 46, 48, 59, 62, 66, 70, 120, 121, 

126, 130, 132, 140, 141, 145, 151, 
166, 169, 175, 179, 183, 197—199, 
218, 220, 246, 248, 249, 251, 258, 
302, 336, 341, 345, 346, 384, 385, 
391, 392, 439, 452, 483, 497, 509, 
510 

G l i n a 50 
Goče 77, 308, 309 
Godina Albin-Vojo 487 
Gogala A n t o n - G o r e n j c 56 
Gojače 310 
Golja I v a n - G r o z n i 412 
Golo 238 
Golob Jože 449 
Golob Lojze 449 
Golobar 219 
Golouh Rudolf 534 
G o n a r s 48 
G o r a p r i Sodražici 159, 160 
G o r a p r i Sv. Vidu 150 
Goren ja vas 422 
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Gorenje 309 
Gorenje Sušice 421 
G o r e n j s k a 12, 21, 22, 43, 45, 46, 63, 

102—104, 128, 132, 133, 135, 137, 
138, 141, 148, 165, 169, 177—179, 
182, 183, 185, 200, 201, 206, 207, 242, 
246, 247, 249—252, 257, 285, 286, 
319, 326, 338—347, 353, 371, 380, 
385, 406, 414, 417, 419, 441, 456, 460, 
464, 486, 504, 505, 513, 518, 522, 
533, 544, 554, 555. 560, 571 

Gorica 160, 198, 206, 208—210, 213 
do 216, 224, 225, 244, 308, 309, 378, 
413, 444, 446, 447, 497, 507, 523, 
526, 530, 537—540, 559, 560 

Gorica vas 240 
G o r i č a n e 339 
Goričice 49 
Goriško 222, 307, 311, 498 
Gor janc Jože 185, 568 
Gor janci 23, 199, 230, 421 
Gorje 54, 56, i84 
G o r j u p I v a n 73, 420 
G o r n j e Jezero 49 
Gorsk i K o t a r 138 
Gorše F r a n c 236 
G o s a r dr. A n d r e j 84, 85 
Gospodar ic Adol f-Ferdo 422 
Govšek (Skojevka) 438 
Gozdnik 570 
G r a č n e r Miro-Simon 423 
Gradi šče ob Soči 215, 225 
Gradi šče pr i Vipavi 77, 309, 514, 540 
G r a h o v o 49—51, 122 
Graziol i Emil io 336 
G r č a r T o n e - J o h a n 102, 178, 180 
G r č a r e v e c 514 
Grči ja 379 
G r e b e n e Alojz 241 
Gregor ič Tone 173 
Greif M a r t i n - R u d i 211, 212, 219, 565 
Grgel j 91 
G r i č a r Jože-Metod 100, 101 
Gr i l Fra i ic-Kovač 570 
G r i l a n c Cvetko-Nedel jko 277, 447, 

477, 565 
G r i ž a n e 308, 309 
Grosupl je 79, 81, 430 
G r u p e o d r e d o v : 

D r u g a 59, 183, 495 
P r v a 183 

H a f n e r Lojze-Veličko 570 
H a f n e r Vinko 165, 169, 202, 245 do 

247, 339, 341, 344—346, 383, 385, 
420, 441, 448, 544, 545, 547 

H a r k o v 571 
H a r t n e r ing. Drago 503 
H e b r a n g A n d r i j a - F a t t y 192, 199, 

200, 397 
H e i n e V i k t o r - P e r u n 568 
H e n i g m a n F r a n č i š k a 171 
Hercegovina 127, 140 
H i t l e r Adolf 136, 179, 199, 324, 414, 

418 419 571 572 
Hlaj V i d k o 205, 278, 375, 446, 447, 

521, 524, 526 
H o č e v a r S t a n e 59 
Hor ju l 31, 514 
Hotedrš ica 31 
H r a s t Silvo-Džidži 34 
H r a s t n i k 98, 436—438 
H r e š č a k K a r o l 541 
H r i b a r F r a n c - S a v i n š e k 99, 569 
H r i b a r I v a n - G o r j a n e c 154 
H r i b a r J a n e z 82 
H r i b pr i K o p r i v n i k u 170, 235 
H r o v a č a 241 
H r o v a t Z a n 59 
Hrušev ica 308, 310 
H r v a t s k a 23, 45, 75, 133, 140, 170, 

174,' 190, 192, 193, 230, 303, 397 
H u d a j a m a 437 
H u d a polica 81 
H u m č i č 350 

Idr i ja 104, 105, 207—211, 
223, 227, 245, 265, 293, 
382, 386—388, 410, 473, 

Idr i ja ob Bači 227 
Idr i j ska Be la 476 
Idr i j sko 475 
Ig 450 
I legalne t i s k a r n e : 

M e t a 513 
P o d m o r n i c a 2, 244 
T e h n i k a 143 
T o n e Tomšič 48, 85, 94, 
T r u g a (Jama) 35, 48, 143, 

I l i r ska Bis t r ica 410 
Indi ja 522 
Inlauf 275 
I s k r a J a n e z 342 
I s t r a 205, 208, 222, 278, 374, 

447, 487, 521 
Ita l i ja 6, 42, 43, 51, 126, 

198, 204, 206, 211, 216, 
269, 272, 277, 321, 322, 
379, 480, 504, 507, 542, 

Ivančič Alojzij 276 
Ivan je selo 50, 151 

213, 214, 
294, 347, 
474 

95 
186, 351 

443, 446, 

143, 149, 
217, 266, 
324, 378, 

559, 560 
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I v a n u š Branko-Božo 34, 351, 352 
Izgorje 514 
Iz lake 99 
Izola 347 
Izvršni odbor O F 11, 13—15, 17—19, 

22, 26—28, 39, 40, 49, 51, 61—70, 
,82, 89—92, 96, 97, 123, 126, 129 do 
131, 143, 145, 159, 169, 185, 194, 
222, 236—239, 241, 248, 252—261, 
264—266, 268, 270—272, 274—276, 
280, 292, 297, 301, 302, 322, 330, 
336, 355, 356, 358, 362—367, 381, 
382, 395, 403, 404, 407, .422, 446, 

,451, 458, 459, 462^164, 483—486, 
514, 516, 517, 527, 533, 538, 555 

J a g r š č e 104, 475 
J a k o p i č A l b e r t - K a j t i m i r 219 
J a k o p i č F r a n c 206 
J a k o p i č M a k s - J u r 438 
J a k o v c e 77 
J a n č a r R u d i - T u r k 34, 35 
J a n e ž i č A n d r e j - L a p a j n a 40, 53, 153, 

485 
J a n e ž i č Jože 449 
J a n k o Jože 421 
J a n k o V i n c e n c - H a r k o v 496 
J a p o n s k a 522 
J a r c Alfonz 367 
J a v o r j e 181 
J a v o m i k 184, 342, 448 
J e k l i n M i r k o - S t o j a n 272 
J e l e n Ivan-Miloš 98, 423, 438 
Je l inčič Zorko 244 
Je lov ica 386 
J e r a l a F r a n c - C v e t o 448 
J e r e b D u š a n - S t e f a n 172, 173, 398,. 

402, 421, 561, 562 
J e r e k a 54, 156 
J e r u c Jože 449 
Jesenice 54, 58, 157, 207, 251, 343, 

346, 448, 449 
J e s e n i š k i Rovt 56 
J e v t i č Boško 36 
J e z e r o 50 
Jezica 207, 462 
J o v a n o v i č A r s a 125, 128—134, 138, 

139, 141, 144, 189, 191, 196, 198, 
316, 328 

J o v a n o v i č Z d r a v k o 82 
Jugos lav i ja 12, 14, 18, 23—25, 94, 

106, 108, 119, 120, 129, 139, 140, 
160, 161, 189, 190, 192, 194^199, 
204, 207, 213, 223, 230, 232, 268, 
294, 305, 325, 327, 329, 331, 382, 

411, 428, 438, 479, 504, 519, 520, 
539 571 

J u r k a s Vik tor-Bine 320, 346, 384 
J u r k o v i č (mizar) 409 
J u v a n č i č dr. Ivo 42, 224, 350, 519 

K a k a n e 239 
K a l 436 
K a l a n J a n e z - K o s e c 304 
Kal i šče 304, 339, 384 
K a m b i č dr. M i h a 34 
K a m n i 422 
K a m n i k 167, 179, 286, 301, 339, 343, 

385 
K a m n i k a r Silvo 202 
K a m u š i č dr. Jože 84 
K a n a l 206, 208, 245, 377 
K a n a l s k a dol ina 222 
K a n o m l j a 475 
K a p š e F r a n c 275 
K a r d e l j B o r u t 351, 353 
K a r d e l j Edvard-Kr i š to f 7, 9—11, 13, 

25, 29, 31, 33, 35, 41, 45—47, 67, 71, 
81, 83, 122, 125, 144, 162, 176, 182, 
191, 198—200, 203, 215, 225, 252, 
288, 289, 291, 292, 315, 319, 323, 
325—327, 336, 349, 351—353, 368, 
394, 397, 410, 439, 442, 451, 452, 
456, 461, 502, 508, 519, 532, 533, 
545, 547, 552—554, 560 

K a r d e l j P e p c a 532 
K a r l o v a c 138, 336, 456, 461 
Kar lov ica 239 
K a r t e l j D o r e - J u r k o 306, 308, 311, 

314, 568 
Kar te l j evo 422 
Kaste l ic Olga 178 
Kavčič Franc-Vel jko 548 
Kavčič I v a n - N a n d e 79, 80, 174 
Kavč ič Jože-Jegorov 58, 304 
Kavč ič P a v l e - M i h a 58, 304 
Kavčič S t a n e - D j u r o 61, 142, 148, 

149, 174, 279, 282, 290, 380, 425, 
427—429, 441, 455 

K a k v a z 571 
K e n d a Ci lka 371 
K e r s n i k S t a n e - J e l o v č a n 167, 345, 

384, 385 
K e r Sevan I v a n - M a r t i n 221, 499 
Kerš ič F r i c - G a l 98, 99 
Kic F r a n c 422 
K i d r i č B o r i s - P e t e r 12, 13, 18, 19, 25, 

34, 45, 48, 61—63, 65, 69, 83, 84, 
96, 97, 122, 125, 141, 253, 255, 256, 
258, 260, 264, 272, 326, 328, 339, 
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340, 368, 382, 397, 398, 403, 453, 
455, 457, 461, 464, 484, 486, 502, 
520, 536, 555 

K i d r i č Z d e n k a - A n a 29—31, 42, 336, 
352, 454 

K i m o v e c F r a n c 93, 279, 352, 426 
K l a d i v a r Jože-Leon 149, 279, 280, 

429 
K l a r i č Jože 235—237 
K l e m e n S t a n e 352 
Kl juč 27, 30 
K l u k e j F r a n c 559 
K m e t Mirko 167, 287 
K n a p Mat i ja 123, 152 
K n a p i č Polde 89, 317, 489 
K n e z P o l d e 98, 318, 423 
K n e z a 371, 376 
K o b a l Mirko 105 
K o b a r i d 227, 301 
K o b a r i š k o 321, 478, 479 
Kobdi l 308, 310 
K o b e Rudi 124 
Kobjeglava 308, 310, 444 
Kocbek E d v a r d - P a v l e 13, 25, 125, 

130, 199, 226, 252, 315, 316, 322, 
330, 335, 459 

Kocjančič F r a n c i 173 
Kocjančič S t a n k o - M a r j a n 55, 57 
K o c m a n Jos ip 150 
Kočevje 170—172, 217, 242, 274—276, 

302, 366, 367, 408, 409, 556, 557 
Kočevska R e k a 171, 442 
Kočevski Rog 126, 503, 554 
Kočevsko 20 
Kogoj Danica 371 
Kogoj Lovro-David 55 
Kogoj R a d o 371 
Kokole Nest l-Srečko 318 
K o k r a 169 
K o l m a n S t a n e 328 
K o l p a 90—92, 138, 170, 274, 303, 366. 

408 
K o m a c (župnik) 360 
K o m a r S lavko-Mrgud 397 
Kompol je 20, 160 
K o m u n i s t i č n a p a r t i j a Angli je 522 
K o m u n i s t i č n a par t i j a Avstr i je 494 
K o m u n i s t i č n a p a r t i j a H r v a t s k e 205, 

487 
K o m u n i s t i č n a p a r t i j a I ta l i je 42, 78, 

206, 214, 216, 217, 221, 298, 299, 
324, 325, 347, 446, 480, 502, 503, 
506, 507, 541, 554, 558 

K o m u n i s t i č n a p a r t i j a Jugoslavi je 
182, 189, 191, 534 

K o m u n i s t i č n a par t i j a Sloveni je 29, 
110, 114, 214, 216, 217, 245, 269, 

276, 299, 325, 392, 418, 424, 480, 
487, 507 

K o n č a r R a d e 200 
Konobel j F r a n c - S l o v e n k o 54 
Kontove l 445 
K o p e r 347 
Kopinič Jos ip-Valdes 35, 127, 199, 

315, 554 
Kopinič Mari ja 555 
K o p i t a r Jože-Gregor 89, 90, 92, 236, 

237, 275, 316, 317, 488, 489 
K o p r i v a 542 
K o p r i v n a 493 
K o p r i v n i k 171, 235 
K o r d u n 397 
Korenica 397 
K o r e n o 514 
K o r i t n o 448 
Korošec dr. A n t o n 510 
Korošec F r a n c i - Z i v k o 83 
K o r o š k a 12, 21, 22, 29, 55, 102, 133, 

136, 176, 178—180, 339, 344, 395, 
396, 449, 490—496, 527, 528, 551, 
552, 569 

K o r o š k a Bela 54, 155, 184, 561 
Kos dr. F r a n č e k 42 
Kos D r a g o - U b o 319 
Kos M a r t i n 81 
Kosanovič S a v a 17, 24, 28, 36, 522 
Kosovel I v a n - S e r ž e n t e 77, 206 
Kosovel Ivo-Borot in 307, 311, 314, 

565—568 
Kostanjevica n a K r a s u 433, 541 
Kostanj ska p l a n i n a 202 
Koščak Jože-Novšak 40, 53, 151, 

153, 175, 365 
Koševnik 386 
Košir Alojzij 91 
K o t 161 
Kotl je 493 
K o t n i k A n t o n - R o b i d a 569 
K o t n i k Z d r a v k o - J o ž a 56 
Kovač A l b i n - J a k a 207, 243, 245, 272, 

273, 357, 359, 361, 370—372, 376, 
379, 411 

Kovač S t a n e - P o l d e 46, 86, 164, 405, 
406, 455, 461, 532 

K o v a č Viktor-Matevž 99, 318, 319, 
422, 423 

Kožarje 22, 244 
Kozaršče 50 
Kozjansko 183 
Kozmelj I v a n - G u s t l 569, 570 
Kragel j Cir i l-Ljubo 481 
K r a i g h e r Bor i s-Janez 47, 60, 79, 81, 

93, 125, 141, 182, 291, 315, 316, 352, 
365, 400, 401, 430, 454, 501, 509, 
553, 561 
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K r a i g h e r dr. Emica 34 
K r a i g h e r dr. Vito 34 
K r a i g h e r D u š a n - J u g 81, 98, 177, 183, 

318, 395, 422, 456, 501, 527, 528, 
569 

K r a i g h e r M a r j e t k a 34 
K r a i g h e r Serge j-Andre j 98, 103, 180, 

183, 456 
K r a i g h e r Živa 353 
Kra jač ić I v a n - S t e v o 197 
K r a j e Jože 544, 545, 548 
K r a j n a vas 542 
K r a k e r (župnik) 171 
K r a l j dr. J a n k o 224, 311, 377, 411 
K r a l j Ti lka 395 
K r a m a r Vinko-Krištof 99 
K r a n j 55, 158, 176, 177, 206, 207, 

338, 343, 348, 449, 548 
K r a n j c F r a n j o 481 
K r a n j c M i r k o 90, 235, 303, 317 
K r a n j s k a gora 448 
K r a s 42, 205, 206, 208, 215, 217, 225, 

227, 277, 299, 432, 443, 497, 526, 
• 540, 542, 565 
Krašovec J a k o b - J o v o 77, 308, 566, 

567 
K r a š o v e c Stane-Alb in 337 
K r a u t 342 
K r a v a n j a F e r d o - S k a l a r 207, 231, 

232, 300, 301, 478 
K r e k dr. M i h a 35 
K r e m e n c a 363 
K r e s e Leopold-Jošt 86, 352 
K r i m (pl.) 368, 559 
K r i m (polotok) 571 
K r i s t a n I v a n - F a j f a 89, 488 
Kr ivec I v a n - M a t i j a 154, 448 
Kr iv ic V l a d i m i r - J u s t i n 7, 30, 47, 48, 

71, 162, 165, 186, 369, 370, 404, 406, 
451, 453, 454 

K r i ž pr i T o m a j u 541 
Kr iž A n i c a - L e n k a 93, 352 
K r k a 561 
K r k o v o 409 

K r m e l j M a k s - M a t i j a 57, 176, 177, 
202, 245, 246, 285, 287, 338, 340, 
353, 382, 420, 543, 547, 548 

K r n i c e 104, 106, 386, 475, 476 
K r o m b e r k 307, 371, 540 
K r š l a n a r (kmetija) 31 
K r u m p e c 360 
Kržišnik dr. A n t o n 85 
K u h a r Lovro-Prež ihov Voranc 29, 

93, 173, 337 
K u m a r Adri jan-Borigoj 207, 501 
K u m a r A n d r e j - M a r k o 207 
K u r a t i 91 

K v e d e r D u š a n - T o m a ž 81, 182, 396, 
490, 501, 527, 569 

L a d r a 481 
L a h a r n a r A n d r e j 522 
L a n g u s P e t e r - D r z n i 55 
Lapin je 91 
Laško 437 
Lavrenč ič Franc-Fi lozof 565—568 
L a v r i c a 514 
Lavr ič Rezika 450 
Laze (Cerknica) 49 
Laze (Mozelj) 274, 303 
L a ž n a 475 
Lazzar ini (grof) 80 
Ledine 475 
L e m u t Jože-Saša 307 
L e n i n Vladimir Il ič 247, 280 
Lesce 448 
Leskošek F r a n c - L u k a 9, 13, 25, 31, 

33, 80, 95, 102, 203, 207, 210, 211, 
218, 221, 222, 224, 226, 253, 319, 
326, 327, 347, 348, 410—412, 474, 
476, 501, 502, 508, 559, 560 

Leskošek H e l e n a 95, 322 
Leskošek Mar i ja 95, 322 
Leskovec K a r e l 32 
Letonja J o ž e - K m e t 570 
Letonja E l a - A t e n a 102, 396, 490, 

492, 493, 527, 528, 569, 570 
Letonja Vlado-Janez 490, 493, 496, 

527 
Levs t ik ing. Jože-Vid 172, 173, 399, 

561 
Levst ik I v a n - O ž b e 47, 352 
Ligojna 31, 514 
Li jak 539 
Lika 397 
Lindič Slavko 123 
Lipa n a K r a s u 433 
Lipsenj 49 
Lit i ja 100 
Ljubgojna 514 
Ljubinj 359, 360 
Ljubl jana 7—12, 20, 22, 23, 26, 29, 

30, 33—35, 41—48, 52, 56, 71, 74, 
83, 86, 88, 93, 95, 97, 117, 118, 127, 
134, 135, 138, 143, 144, 146, 148, 

157, 161, 162, 164, 182, 185, 
204—207, 219, 220, 233, 258, 
287, 288, 308, 321 
336, 337, 351, 

149, 
197, 
276, 
328, 
371, 
429, 

373, 382, 387, 
435, 449, 451, 454, 

352, 367, 
403, 405, 

322, 327, 
368, 
406, 

456, 461, 

581 



462, 475, 481, 487, 503, 504, 525, 
532, 552, 553, 560, 564 

L jubl janska p o k r a j i n a 12, 19, 20, 22, 
43, 101, 136, 137, 141, 148, 180, 211, 
250, 251, 258, 326, 504, 507, 519, 
520, 546, 547 

L jubno 493 
Ločnik 204 
Log (Dolomiti) 31 
Log (Opatje selo) 433 
Log (pri Soči) 481 
Log (Škof j a Loka) 448 
Logaršče 359, 360 
Logatec 387, 514 
Lokavec 77, 309 
L o k v a 542 
Lokve 475 
L o n d o n 23, 24, 30, 43, 100, 119, 120, 

162, 164, 193, 322, 327, 331, 407, 
457, 516, 522 

L o š k a dol ina 49, 52, 122, 150, 364, 
559 

Loški potok 160, 161, 241, 358, 450 
L o v k o L u d v i k - B o b n a r 40, 53, 153 
Lovsko b r d o 285, 286 
Loze j J a n e z 185 
Lozice 77, 309 
Lože 77, 309 
L u b e j F r a n j o - D r e j č e 13, 25, 187, 

253, 404 
L u č e 176 
L u k m a n Cir i l-Andre j 35 
L u k v i c a 432 
L u z n a r R a d o 34 
Lužar j i 79 
L u ž n i k Miro 55 

M 

M a č e k dr. Vladko 193 
Maček I v a n - M a t i j a 125, 128, 132, 

138, 140, 141, 144, 148, 197—199, 
315, 316, 322, 336, 352 

M a č e k - J a k h e l Cilka 86 
M a h n i č R u d i - B r k i n c 205, 277, 279, 

373, 375, 413, 447, 487, 488, 521, 
524 

M a h n i č i 309 
Majcen F r a n č e k 406, 455 
Majcen N a c e - T a r a s 173, 421 
Majer le M a r k o 124 
M a j n i k A n t o n 240 
Makedoni ja 387 
M a l a gora 207, 240 
Malavaš ič Adolf 514 \ 
Maležič Mati ja-Cir i l 238, 358, 451 
M a l i k S l a v k a - D i v n a 566 

Malovše 310 
M a n č e 77, 309 
M a r c o n Vincenzo-Davi l la 217, 218, 

298, 347, 444—446, 502, 507 
Margot t i Car lo 376 
M a r i b o r 101, 151, 206, 211, 396, 436, 

438 
M a r i n č e k T o n e - B r e g a r 59, 402 
M a r k o v e c 151 
M a m J a n e z - Č r t o m i r 59 
M a r t in j a k 50 
M a r t i n j i v r h 176 
Maruš ič D a r k o - B l a ž 204, 217, 219, 

220, 347, 432, 433, 442, 443, 445, 
447, 501 

M a r x K a r l 280 
Massola U m b e r t o - Q u i n t o 42, 94, 321 

do 323, 558, 559 
Mate j k a E v g e n - P e m c 544, 545, 548 

,Matek Anica 438 
Mater i ja 205, 208, 277 
M a u t h a u s e n 178, 342 
M a v r l e n 170 
Medvode 385, 548 
Mel ink Gvido 124 
Mengeš 322 
Mestni k o m i t e K P S 

Gorica 537 
M a r i b o r 204, 212, 219 
Trs t 218, 299 

Met l ika 336 
M e t n a j 305 
Mezgec F r a n c - S t a n k o 205 
Mezgec Jos ip-Bepo 445, 541 
Meža 493 
Mežakl ja 157, 158, 184 
Mežiška dol ina 493, 528 
Mihai lović D r a ž a 17, 18, 24, 28, 33, 

36, 105, 106, 120, 224, 261, 268, 281, 
294, 308, 325, 331, 381, 387, 497, 
519 

Mihelčič J u l k a 123, 152 
Mihevc J o ž e - R u d a r 386 
Miklavc I v a n ( tovarnar) 548 
Miklavc I v a n - Z a n 45, 185 
Miklavčič dr . M a k s 121 
Miklič Ignaci j 124 
Miklus Alber t-Zelezničar 206 
Mikuž dr . Metod 42, 46, 117, 121, 145, 

159, 199, 222, 327, 328, 459, 510, 
511 

Mikuž dr . S t a n e 121, 330 
Milano 559 
M i r e n 537, 539, 540 
M i r e n s k a dol ina 336 
M i r n a n a Dolenj skem 422 
M i r n a peč 421 
Misl injska dol ina 549 

582 



" if [iiiniifirirnnii- ^•^••^==ss^sa^-^as^BsssaBeaa)a» 

Mišače 320, 513 
Mišigoj Dana 174 
Mišji dol 44 
Mlakar Albin-Bine 340 
Mlakar Alojz-Ljubo 150, 153, 365 
Mlakar Franc-Robert 151 
Mlakar Karel 449 
Mlakar Stefan 493 
Močnik Cveto-Florjan 82, 219, 228, 

411, 475, 476 
Modrej 243 
Modrejce 243, 359, 376 
Mogu Ivan-Marko 490 
Mohorčič Ivan-Tiger 307 
Mojstrana 158 
Morava 171 
Moravče 100 
Moravska kotlina 100, 101, 423 
Moravsko 81 
Moskva 24, 30, 43, 152, 162, 230, 327, 

349, 351, 382, 407, 497, 554 
Most na Soči, glej Sv. Lucija 
Moškrič Jože-Ciril 81, 86, 164, 337 
Mozirske planine 490 
Mravljak Božo 438 
Mrzel Milan-Mile 178, 490, 492, 495, 

527 
Muha vas 91, 171, 275 
Muljava 59 
Murnik dr. Viktor 186 

N 

Nabergoj Stefan-Vipave 76, 78, 306, 
307, 311, 314, 565—568 

Nabrežina 277, 433 
Nagode dr. Crtomir-Dihur 85 
Na hribu 309 
Nahlik Maks-Samo 147, 489 
Nalčik (SSSR) 35 
Nanos 498, 559 
Nanut dr. 377, 411 
Nartnik Anton-Černivc 57, 58, 167, 

304, 305, 346, 384, 385, 513 
Natlačen dr. Marko 311 
Nedič Milan 190 
Nemčija 146, 179, 242, 269 
Nemec Ivan-Vojko 102, 148, 180,.486 
Nemška loka 274, 366, 408, 556 
Nemška vas 238, 358 
Nemški rovt 53, 156 
Nemški Rut 73, 227 
Ninčić dr. Momčilo 36 
Norbert Klement 20 
Norveška 571 
Notranjska 20, 60, 125, 126, 132, 138, 

139, 141, 205, 222, 290, 442 

Nova vas (Cerknica) 50, 51 
Nova vas (Opatje selo) 433 
Novak Cveto 304 
Novak Ivan-Očka 289, 398, 401, 562 
Novak Karel 381, 497 
Novo mesto 74, 173, 337, 351, 380, 

441, 454, 456 

O 

Obračunč dr. Rudolf-Cedrik 30 
Ocepek Angelca 47, 352 
Odredi NOV in POS: 

Dolomitski 132, 251, 321, 328, 542, 
545 

Gorenjski 53, 132, 133, 154, 165, 
166, 202, 245, 340, 341, 344, 345, 
383, 448, 544 

Južnoprimprski 522, 542 
Kamniško-savinjski 45, 304 
Kočevski 15 
Kokrški 178, 179, 202 
Loški 21, 212, 228, 481 
Notranjski 15, 16, 90, 151, 152, 174, 

303, 364 
Primorski 132 
Severnoprimorski 552 
Soški 21, 37, 104, 203, 212, 217, 

219, 227, 229, 273, 277, 282, 327, 
371, 373—376, 379, 389, 410, 411, 
432, 474, 481, 487, 522 

Šumadijski 134 
Zapadnodolenjski 59, 509 
Žumberški 8 

Oglej 433 
Ogrin Franc-Jaka 369 
Okrožja: 

ajdovsko 209, 223 
baško 105, 242, 243, 272, 359, 375, 

411 
belokranjsko 20, 170, 398, 400, 401, 

501 
briško 223 
cerkniško 19, 39, 40, 49, 53, 64, 

80, 82, 501 
goriško 209, 223, 283, 348 
gornjevipavsko 77 
grosupeljsko 20, 79, 175, 400, 501, 

509 
idrijsko 223, 389, 411, 475 
istrsko 348 
jeseniško 448 
kamniško 100, 179, 181, 339, 354 
kanalsko 412 
kočevsko 15, 20, 89, 151, 285, 291, 

489 
koroško 181 
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k r š k o 205 
Utijsko 98, 100, 181 
Ljubljana-okolica- 462 
l jubl jansko 429, 462, 463 
m a r i b o r s k o 181 
m a t e r i j s k o 277, 348, 373, 447, 487, 

524 
m o r a v s k o 181 
novomeško 20, 230, 289, 398—401, 

440, 501, 561 
p ivško 209, 498, 542, 566, 568 
revir j i 98, 181 
savinjsko 181, 569, 571 
sežansko-bis tr i ško 373, 374 
st isko 20, 398, 399, 501 
r ibniško-laščansko 20, 62, 151, 501 
šaleško-misl injsko 181 
to lminsko 223, 242, 359, 361, 375, 

482 
v ipavsko 76 
v r h n i š k o 19, 27, 52, 151, 280, 285, 

501, 514 
Okrožni komite j i K P S : 

B a š k a dolina 272, 370 
' Bela k r a j i n a 288, 289, 439, 440 

Cerknica 122, 150, 175, 292, 363 
Gorica 214, 219, 282, 283, 297, 537, 

539 
Grosupl je 430 
Idr i ja 104, 207, 214, 219, 264, 293, 

294, 386, 473 
Jesenice 53, 154. 184, 346, 384, 448, 

449, 513 
K a m n i k 286, 384, 548 
K a n a l 412, 413 
Kočevje 89, 90, 236, 275, 288, 289, 

316, 317, 488 
K o r o š k a 395, 527 
K r a n j 57, 167, 168, 202, 207, 219, 

304, 448, 449 
K r a s 432, 443, 477, 540, 541 
L jubl jana 219, 279, 352, 369, 426, 

442, 454, 455 
Novo m e s t o 172, 174, 420, 440 
Revir j i 318, 422, 436 
Ribnica — Velike Lašče, 159, 238, 

239, 358, 450 
Savin j ska dol ina 568 
St ična 58 
Škofja Loka 384 
Tolmin 231, 267, 295, 296, 300, 350, 

478 
T r s t 42, 204, 205, 216, 218, 219 
Vipava 329 
V r h n i k a 380 

Okrožni komite j i Z K M J ( S K O J ) : 
Cerknica 122, 149, 152 

Ljubl jana 204, 428 
Novo m e s t o 72, 75, 149, 230 

Okrožni odbori O F : 
Ajdovščina 210, 223 
B a š k a dol ina 357 
B r d a 210, 223 
Cerknica 39, 40, 49, 53, 64, 151, 

153, 284, 365 
Gorica 210, 223, 314, 568 
Grosupl je 66, 284, 430 
Idr i ja 223 
Kočevje 15, 16, 68, 89—91, 123, 

124, 169, 235, 237, 258, 274, 275, 
302, 303, 317, 362, 363, 366, 368, 
407, 555 

K r a s 443, 529 
Novo m e s t o 143, 399 
Revir j i 98, 436 
Ribnica — Velike Lašče 159, 161, 

239, 284, 358 
St ična — S t r u g e 70 
Tolmin 210, 223 
Trs t 223, 314, 568 
Vipava 76, 306, 314, 565 
V r h n i k a 27, 514 

Olovec Jožef-Oli 421 
O m a n Sonja 396 
Opat je selo 204, 432 
O p e r a t i v n e zone: 

I. dolenjska 175, 290, 501, 509 
TI. h r v a š k a 316 
II . n o t r a n j s k a 60, 174, 175, 284, 

285, 290, 302, 400, 485 
I I I . a lpska 132, 220, 522 
IV. š ta jerska 98, 178, 179, 183, 490, 

495, 496 
O r e h e k 277 
Orehovica 309 
Osek 310 
Osilnica 171, 366 
Osolnik Bogdan 399, 400, 420 
Osredek 450 
Ostružhica 303 
Otalež 475 
Ozeljan 297, 539, 540 

P a d o v a 559 
Palčič Vera 481 
Pal jevec 207 
P a n t a r J a k o b 89, 91, 235, 409, 488, 

489 
P a p i e r F r a n c - B o r i s 56 
P a s t e r k F r a n c - L e n a r t 449 
P a š k a kot l ina 570 
P a t e F r a n c 422 
Paul ič Gvido 437 
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Pavel ič dr . A n t e 190 
Pav l ic M a r i j a 436 
Pavš ič Ste fan 195 
Pavš ič V l a d i m i r - M a t e j B o r 337, 445, 

503 
P e č i n e 359, 360 
P e č n i k Ciri l 513 
P e č n i k J a n e z 438 
P e d r o v o 433 
P e r F r a n c - V i d o 384 
P e r e M i r o - M a k s 42 
P e r k o J a n e z 449, 561, 562 
P e r š i č M i r k o 509 
P e r v a n j a A n i c a - M a r j a n c a 328 
P e t a č Va lent in 322 
P e t k o v e c 31 
P i n t a r S lavko-Robin 492 
P i r e F r a n c - J o v o 151 
Pir jevec D u š a n - A h a c 204, 217, 219, 

220, 227, 229, 231, 232, 242, 264, 
266, 267, 269, 272, 273, 277, 279, 
295, 296, 300, 301, 359, 370, 375, 
411—413, 478, 497, 501, 507, 508, 
531, 536 

P i m a t F r a n c 123 
Pis to j a 78 
P i v k (jug. major) 387 
P i v k a (predel) 206, 208, 542 
P i v k a (r.) 498 
P l a č e 309 
P l a n i n a (Kočevje) 274 
P l a n i n a (Vipava) 77, 309, 568 
P l a n i n a p r i R a k e k u 31, 52, 314 
P l a t i š a J a k a - F r a n c 104, 106, 207, 

219, 220, 264, 293, 294, 347, 386, 
389, 412, 473, 476 

P l e t e r j e 186, 559, 561 
Plos F r a n c - L a d o 151, 175 
Pobeže 433 
P o d b o r š č e k Cveta 73 
P o d g r a d 487 
P o d g r i č 309 
P o d h o s t n i k Jože 561 
P o d k l a n e c 161 
P o d k o r e n 156 

' P o d k r a j 77, 309 
Podleskovica 376 
P o d l i p a 475, 514 
Podl ipoglav 79, 86, 337, 559 
Podl jubin j 242, 359, 360, 376 
P o d m e l e c 376 
P o d m e ž a k l j a 155 
P o d p e s e k 514 
P o d p r e s k a 451 
P o d r a g a 76, 77, 309 
P o d s t e n e 235, 275 . 
P o d t u r n 315 
Pogla jen D r a g o 527 

Pogla jen F r a n c - K r a n j c 495 
Pogorelec A n t o n 274, 276, 557 
P o h a r dr. E d v a r d - P l a n i n e c 55 
P o h a r ing. Lojze-Gregor 55, 448 
Pohor je , 81, 101, 103, 493, 527, 551 
P o k l j u k a 56, 158 
P o k l j u k a r L o v r o 158 
P o k r a j i n s k a komisi ja V O S za: 

Dolenjsko 466 
Gorenjsko 466 
Ljubl jano 466 
N o t r a n j s k o 466 
P r i m o r s k o 466 
Šta jersko 466 

P o k r a j i n s k i k o m i t e K P S za : 
Gorenjsko 53, 57, .63, 154, 165, 168, 

169, 176, 178, 200, 245, 246, 251, 
285, 304, 338, 342, 345, 353, 382, 
383, 413, 420, 441, 448, 463, 513, 
543 547 

P r i m o r s k o 76, 104, 187, 203, 204, 
231, 242, 264, 266, 267, 269, 272, 
277, 282, 283, 293, 295—301, 319, 
324, 326, 329, 347, 350, 359, 370, 
373, 375, 385, 410, 411, 432, 443, 
460, 473, 477, 478, 487, 497, 498, 
502, 503, 515, 521, 524, 529, 536, 
537, 540, 558 

Šta jersko 98, 103, 177, 179, 183, 
318, 395, 396, 422, 456, 501, 549, 
568, 569 

P o k r a j i n s k i k o m i t e S K O J za : 
H r v a t s k o 230 
Slovenijo 72, 75, 122, 142, 146, 147, 

149, 279, 280, 282, 287, 290, 292, 
353, 380, 424, 426, 428, 439—441, 
505 

P o k r a j i n s k i odbor O F za: 
Gorenjsko 46, 249, 460, 463, 518 
P r i m o r s k o 36, 38, 39, 216, 222, 226, 

265, 283, 306, 326, 348, 357, 359, 
379, 446, 478, 502, 520, 534, 547, 
565 

Šta jersko 181 
Polhogra j sk i Dolomit i 10, 20, 29, 33, 

34, 41, 45, 47, 71, 93, 162, 185, 246, 
320, 327, 330, 337, 340/ 351, 353, 
368, 382, 439, 451, 500, 503, 509, 
547, 548, 552 

P o l h o v G r a d e c 176 
Pol ica 44, 80, 81, 164, 323 
Polič R a d k o 58, 59 
Polič Z o r a n - U r h 83, 185—187, 369, 

406, 453, 465 
Pol jane 309 
Pol jane n a d Skofjo Loko 176, 285, 

286, 339 
P o l j a n s k a dol ina (Dolenjska) 317 
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P o l j a n s k a dol ina (Gorenjska) 168, 
202, 219, 338, 347, 385 

Pol janšek K a r e l - M a r k o 80, 81, 509 
Pol je (Boh. Bistr ica) 54, 156 " 
Pol je (Ljubljana) 462 
Pol je (Tolmin) 359, 360 
P o l o m 171 
Polš ica 158 
P o l t a v a 521 
Polzela 570 
P o n i k v a 570 
P o n i k v e 359, 360 
P o p e k Alojz-Vandek 79 
Popi t F r a n c - J o k l 60, 174, 175, 285, 

290, 485 
Popović Vladimir-Vlada 192, 199 
P o p r a s k - R i b i č J a n j a 99, 436 
Pos to jna 308, 498, 568 
Potoče 310 
P o t o k a r Lado 319 
Pover jeniš tvo CK K P S za: 

Dolenjsko 288, 398, 402, 561 
Ljubl jano 7, 29, 33, 41, 47, 71, 83, 

93, 96, 162, 336, 351, 368, 380, 
453, 457, 532, 552 

N o t r a n j s k o 60, 174, 175, 288, 290, 
317, 364, 365 

Pover jeniš tvo Izvr šnega o d b o r a O P 
za : 
Dolenjsko 19, 20, 66, 70, 172, .398, 

399 
Ljubl jano 19, 83, 185, 186, 330, 

403, 406, 462, 463 
N o t r a n j s k o 15, 19, 20, 28, 49, 61, 

64, 68, 81, 89, 91, 123, 169, 175, 
235—237, 239, 258, 274, 275, 284, 
285, 302, 362, 366, 407, 485, 555 

P r i m o r s k o 533, 536, 545 
P o v h F r a n c - I z a k 490—492, 495, 496, 

527, 549, 551, 552 
P o v š e J o ž e - P o d h o s t n i k 421 
Poženel D u š a n - G i u r o 438 
P r a p e t n o 242, 359, 377 
P r a p r o t n o 449 
P r a p r o t n o b r d o 514 
P r e d i l 210, 229, 479, 481 
Pre les je 275 
Pre les je ob Kolpi 170 
P r e m r l Janko-Vojko 212, 219, 294, 

476 
P r e š e r e n J a n e z 158 
P r e v a l j e 181 
P r e v e č A n t o n - D i m a č 123, 149, 152, 

365 
Prežel j K a r e l - S t a n k o 57, 154, 184, 

251, 345, 346, 384, 448 
Prežel j Srečo 173, 561, 562 

P r i m o r s k a 8, 12, 21, 22, 29, 31, 32, 
34, 36, 42, 45, 73, 105, 128, 132, 133, 
137, 141, 143, 151, 179, 198, 203, 204, 
207, 213, 216, 218, 220—222, 225, 
227, 229, 240, 257, 283, 297, 301, 
319, 324, 326, 327, 347, 357, 371, 
377, 382, 383, 410-^112, 442, 456, 
481, 497, 501—504, 507, 508, 522, 
525, 526, 533—536, 546, 548, 554, 
555, 559 

Pr imožič Jože-Miklavž 272, 475 
P r i m s k o v o 181 
P r i s t a v a 309 
P r o š e k 445 
P r o s e n c Živoj in-Pa lček 421 
P r u š n i k K a r e l - G a š p e r 493, 494, 527 
P r v a č i n a 539, 540 
P t u j 396 
P u d o b 50 
Pug led 175, 317 
P u l a 487 
P u l a n e 77, 308, 309 
Piist išek D r a g o 406 

R 

R a b 96, 240 
Rabel j 208, 213, 214, 245, 268, 269, 

350, 412, 479 
Radovl j ica 58, 155—157, 184, 448, 

449 
R a i n e r dr . F r i e d r i c h 21, 136 
R a j h e n b u r g (zdaj Brestanica) 205 
Rajoni : 

Ajdovščina 309 
Banja L o k a 15, 16, 170, 171, 235, 

236, 274—276, 303, 317, 366, 408, 
409, 489, 556, 557 

Bled 449 
Bloška p l a n o t a 364 
Bohinj 53, 155 
Bohin j ska Bistr ica 184, 374 
Cerknica 49, 50, 364 
C e r k n o 272 
Col 309 
C m i č e 310 
D o r n b e r k 310 
G r a h o v o 49, 52, 364 
J e s e n i c e 155, 184 
Kočevska Reka, 16, 170, 275, 366 
K o p r i v n i k 16, 170, 274, 408, 556 
K r a n j s k a gora 156 
Loška dol ina 49, 364 
Mater i j sk i 374, 487 
Medvode 304 
M i r n a peč 421 
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Mozeli 15, 16, 91, 170, 274—276, 
303, 489 

Rakek 50 
Ribnica 238, 240, 358 
Sežansko-barski 374, 375 
Stari log 16, 170, 489 
Stari trg 16, 170, 171, 237, 274, 

288, 289, 303, 366, 401, 408, 489, 
557 

Sv. Križ pri Vipavi 309 
Sv. Lucija (Most na Soči) 273, 361 
Sv. Vid pri Vipavi 309 
Skocjan 422 
Skofja Loka 57, 384, 385 
Šmarjeta 422 
Št. Peter pri Kostanjevici 173 
St. Rupert 422 
Toplice 421 
Trebelno 421, 422 
Vidovsko-begunjski 52, 364 
Vipava 309 

Rajonski komiteji KPS 
Bloško-vidovski 150, 363 
Bohinj — Bled 154, 157 
Cerknica 151^363 
Gorjanci 421 
Kranjska gora 154 
Loška dolina 150, 363 
Velike Lašče 450 

Rajonski odbori OF 
Banja Loka 237 
Bistriški 373 
Bloška planota 53, 153, 284 
Borovnica 284 
Cerkniško-rakovski 153 
Grahovo 51, 53, 153, 284 
Kočevje 171, 367, 557 
Kočevska Reka 317 
Koprivnik 236, 317, 366 
Materij ski 373 
Mozelj 15, 16, 68, 123, 124, 236, 

317 
Sežansko-barski 373 
Stari log 123, 235, 275, 317 
Stari trg ob Kolpi 16, 123, 236, 

317 
Velike Lašče 450 
Vidovska planota 153 

Rakar Franc 342 
Rakek 50, 52, 151, 220 
Rakovec 359, 360 
Ramšak 437 
Rankovič Aleksander-Marko 198 
Ranzinger Greta 396 
Rapallo 222 
Raša (r.) 77, 308 
Rašica 322 
Rateče — Planica 156 

Rauh Alojz 275 
Ravbar Franc-Marko 201, 202 
Ravbar Franc-Vitez 166, 169, 219, 

220, 246, 320, 347, 505 
Ravne (Gorenjska) 53 
Ravne (Gorica) 310 
Ravni dol 161 
Ravnihar Darja 48, 186, 337, 368 
Ravnik 387 
Razgori 77, 309 
Rečica pri Bledu 54, 156 
Rečica pri Laškem 99, 436, 437 
Regent Ivan 188 
Rejc dr. Maks-Tone' 242, 245, 273, 

359, 361, 371, 372, 375, 379, 411 
Reka 278, 487 
Remic Ciril-Borut 570 
Renče 540 
Repe Vinko-Triglavski 54, 57 
Repič Viktor-Zvonko 84, 185 
Resman (partizan) 236 
Revirji 98, 99, 101, 179, 318, 422 
Ribar dr. Ivan 32, 564 
Ribar Ivo-Lola 125, 142, 198, 223, 

315, 316, 397, 439, 442 
Ribič Lojze-Tone 436, 438 
Ribičič Mitja-Ciril 100 
Ribnica 159—161, 238, 240—242, 290, 

302, 358, 380, 556 
Ribno 56, 167, 448 
Rigl 554 
Rihar Jaka-Moko 79 
Rihemberk (zdaj Branik) 310 
Rihtaršič Pavle 202 
Rihtaršič Tine 202 
Rim 311, 378, 379, 411, 446, 506 
Rimske Toplice 437 
Rižama 204 
Roatta Mario 333 
Rob 175, 239 
Robič Jože-Egon 56 
Rode Marica 102, 178 
Roj an 205 
Rojči 310 
Roječ ing. Lojze-Miha 33, 43, 353, 

354, 370, 382, 383, 532 
Romanic .(delegat) 237 
Ronke 215, 218, 225, 432, 433 
Roosewelt Franklin Deleano 328 
Rostov 571 
Rot Marjan-Kocjan 569, 570 
Rovte 31, 32, 387, 514 
Rozman Franc-Stane 103, 180, 182, 

494 551 
Rozman Ivan-Levec 212, 277 
Rozman dr. Gregorij 117, 330, 376 
Ručigaj Boris 449 
Rudolf Franc 363 
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R u n a r s k o 49, 50, 159 
R u p e n a M a r a , 174, 399 
R u p n i k Alojz 32 
R u p n i k G r e g o r - G r o g a 202 
R u s Jože 13, 25, 67, 84, 125, 130, 185, 

199, 253, 315, 316, 322, 453 
Rusi ja 232, 379 
Rušt j i 309 
Ružič M i r a - M a r a 93 

Sadjevci 170 
Saje L j u d m i l a - M a r u š a 149, 174 
Sajevče 566 
Saks idi 310 
S a m o t o r i c a 514 
S a n a b e r 77, 309 
S a n t i n F r a n c - Č e š k o 445 
S a v a 100, 305, 384 
Savica 54, 156 
Savić Pav le-Pa jo 144 
Savinjska dol ina 99, 101, 179, 528, 

569, 570 
Segul in F r a n c - B o r o 499 
Seidler E r n e s t - I z t o k 55 
S e k i r n i k J a n k o - S i m o n 181 
Sela (Baca) 376, 413 
Sela (Vipava) 77, 309 
Selca 339 
Selo (Opatje selo) 433 
Selo (Žirovnica) 54, 155, 184, 448 
Selšček 50 
Selska dol ina 165, 167, 176, 177, 338, 

339 
S e m e n i č A n t o n - M e d v e d 76 
Senica Gvido 438 
Senožeče 566 
Sever Egidi j-Stefan 383 
Sevnica 438 
Sežana 219, 541 
Sicilija 360 
Simčič B e n e d i k t - K a v k a z 206 
Skočir Mirko 207 
Skok F r a n c - A b e s i n a c 569, 570 
Skopo 542 
Skr i l je 309 
Slabe F r a n c - B r d s k i 55 
S lak Jože-Si lvo 421, 561 
S l a m n i k i 157 
S lap 77, 309 
Slavski Lazi 275 
S l e m e n a 159—161, 239, 241 
Slevec 202, 384 
Sl ivnik V a l e n t i n - L a d o 55, 57 
S lokan Anica 438 
Slokar j i 309 

Slovenija 12—14, 19, 22, 25, 43, 107, 
108, 111—113, 125, 128, 133—135, 
139—141, 146, 175, 178, 215, 216, 
225, 251, 252, 271, 288, 297, 315, 
316, 319, 330, 331, 334, 382, 426, 428, 
439, 441, 442, 452, 456, 491, 495, 
522, 545, 546, 564 

Slovenske gorice 180 
Slovensko pr imorje, glej P r i m o r s k a 
Sluga A d o l f - T r a t o m i r 57, 304 
Sluga J o ž e - L e n a r t 45, 57, 63, 169, 

200—202, 246, 286, 304, 342, 344, 
346, 385, 456, 463, 464, 543, 544, 
547, 548 

S m r e k a r L u d v i k 80 
Snežnik 49, 50, 150, 559 
Snoj F r a n c 35, 36 
Soča 215, 216, 221, 225, 412, 433, 544 
Sodražica 159, 160 
Solčava 491, 493 
Solkan 540 
Soška dol ina 225, 244 
Sovjetska zveza 14, 18, 37, 114, 162, 

178, 188—190, 193, 195, 204, 221, 
230, 265, 268, 269, 332, 414, 419, 
460, 477, 516, 534, 549 

Sovodenj 538 
Spodnja T r e b u š a 104, 476 
Spodnje Gorje 158 
Spodnji log 91, 92 
Srbi ja 127, 139, 140, 190, 191 
S r e b r n i č Jos ip 207 
S r e d n j a D o b r a v a 449 
Srednja vas p r i P o l j a n a h 200, 219 
Srednj i Lokovec 204 
Sredozemsko mor je 99 
S t a d l e r F r a n c - P e p e 41, 47, 352 
Stal in, Jos ip Visarionovič 162, 178, 

223, 265, 268, 269, 280, 373, 389, 
519, 521, 522, 549, 571 

S t a l i n g r a d 35, 351, 571 
S t a n o v n i k J a n e z - T i n e 365 
S t a n t e P e t e r - S k a l a 81, 99, 102, 178, 

180, 183, 456, 486, 501 
S t a r a cerkev 171 
S t a r a V r h n i k a 31, 514 
S t a r e S t a n e - F a z a n 165, 202, 246, 320 
S t a r e F r a n c 274, 276 
S t a r i log 89, 170, 171, 489 
S t a r i t rg ob Kolpi 367 
S t a r i t rg pr i Ložu 50, 51 
S t a r o Brezje 89 
Stepišnik Mirko 81 
Stergulc A n d r e j - S t o j a n 243 
Ster le Anica 376, 377 
S t e r m e c k i M a k s - R o k 172, 399, 420, 

421, 561 
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St ična 79, 305 
St iplovšek dr . Miro 75, 146, 149, 165, 

168, 202, 251, 292, 354, 380, 402, 
439, 440 

S t r a n i c Vesna 95 
S t r a ž i š a r P e t e r - P e r o 56 
S t r a ž i š a r P o l d e 449 
S t r a ž i š a r Viktor-Si lvester 54, 286 
Stražišče 342, 548 
S t r l e F r a n c - N i n o 151 
S t r n a d J o ž e - P i p a n 278, 525 
St ružnica 489 
S u h o r 20, 315, 316 
S u š a k 138 
S u š n i k T i n e - G a b e r 154 
Sve ta p l a n i n a 98, 100 
S v e t e k F r a n c 85, 96, 97, 369, 461 
S v e t i n a A l b e r t - E m o 290, 485 
Sveto 433 
Sv. G r e g o r 20, 160, 161, 241 
Sv. K a t a r i n a (zdaj Čeče) 437 
Sv. K r i ž (Novo mesto) 421 
Sv. K r i ž (Vipava) 309 
Sv. Luci ja (zdaj Most n a Soči) 243, 

272, 273, 360 
Sv. Polo 215, 225 = 
Sv. Ti ln 444 
Sv. Tri je kra l j i (zdaj V r h n a d R o v -

tami) 31 
Sv. Vid (zdaj Žilce) 49—51 

Ša leška dol ina 549 
Sal i F r a n c 173, 561 
Š a r a n o v i ć Mi lovan 131, 141, 191 
Savli F r a n c - M e d v e d 207, 267, 295, 

296, 300, 350, 361, 378, 412, 478, 482 
Savli Mari ja 481 
Savli O s k a r - J a k a 202, 286, 420, 513, 

547 
Sčekič Z o r a - T i n a 221 
Sebrel je 104, 475 
Šegova vas 160 
S e m p a s 530, 539, 540 
Š e m p e t e r 540 
S e n k A n t o n 450 
S e n t j u r c Lidi ja-Joža 7, 29, 33, 34, 

36, 41, 48, 71, 93, 95, 328, 336, 338, 
351, 353, 368, 370, 380, 404, 453, 
454, 532, 552 

Šentv id p r i Vipavi 77, 308, 309 
Sešče 569 
Šibel ja A n t o n - S t j e n k a 542, 543 
Sifrer M a r j a n - K u k i 55 
Sifrer Savo-Kos 54, 57 
Š i m e n c K o n r a d - Č r t 79 

Šiška 204, 462 
Skedenj 204, 445 
Sker lava j M i l a n - P e t r a č 7, 9—11, 31, 

34, 43, 81, 164, 336, 368, 369, 451, 
453, 454, 532, 533, 553 

Sker l dr . F r a n c e - N u š k i n 38, 39, 210, 
211, 224, 226, 307, 412, 518, 519 

Skofja L o k a 176, 200, 304, 338, 339 
Škofljica 79, 559 
S k r a b a r M a r i c a - J e r a 541 
S k r a b e c J a n e z 41 
Š k r b i n a 433 
Skril j 171 
Skul j K a r e l 160, 241 
S l a n d e r I v a n - H a r k o v 569, 570 
S l a n d e r Vera-Lojzka 98, 99, 148, 

441, 501 
S l a n d e r Vi lko-Grom 570 
Šl ibar Avgus t-Tomi 55 
Š m a r j e 566 
S m a r j e - S a p 80, 431 
S m a r j e t a 420 
Š m a r t n o ob D r e t i 569 
Sonc F r a n c - O p e l t 541 
Sorli P e t e r 372, 376 
Šoštanj 438, 550 
Šoš tar V ik tor-Miha 569 
S p a c a p a n A v g u s t - S t r n a d 206, 432, 

433, 443, 530 / 
S p a c a p a n F r a n c - Č r t 386, 387 
S p a c a p a n M i l a n - T u r k o 539 
S p a c a p a n M i r k o - S t a š k o 539 
Š p a c a p a n i 475 
Špani ja 135 
Sra j F a n i 150 
Š ta je r ska 12, 21, 22, 45, 81, 98, 102, 

103, 128, 132, 135, 136, 138, 146 do 
148, 168, 177, 178, 180—183, 185, 
202, 213, 224, 242, 257, 278, 326, 
354, 382, 401, 406, 441, 456, 486, 
495, 501, 504, 509, 522, 525, 527, 
528, 533, 550, 554, 555, 560 

S t a n d r e ž 538, 540 
Štanje l 77, 308, 310, 444 
Stefe Anton-Kost ja 304, 384, 449 
St ih Bojan 209, 214, 219, 220, 283, 

297, 539 
St jak 77, 310 
Stoka F r a n c 541, 543 
Stomaž 309 
Stor je 309, 568 
Str igl J a n e z - Z u t i 490, 496 
Št ruke l j Rafael 448 
Stucin J a k a - C v e t k o 105, 266, 272, 

475, 476 
S t u p a r Cene 322, 369 
S t u r m A n t o n - J a n e z 301 
S t u r m N i k o - T a r z a n 206, 499, 566 
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St. Andraž 551, 570 
Št. Ilj 570 
St. Jernej 561 
St. Jošt 31, 176, 524 
St. Jurij 99 
St. Jurje 80 
St. Mihel 570 
St. Peter (zdaj Pivka) 210, 212, 223, 

498 
Št. Vid (Gorenjska) 200 
Št. Vid (Štajerska) 551 
Št. Viška gora 227, 359 
Šubašić dr. Ivan 17, 24, 28, 522 
Šubic Janek-Ladi 8, 35, 44, 349, 451, 

554 
Šubic Valerija-Breda.452, 532 
Šuligoj Pavle-Ipavec 412, 431 
Šuligoj Stojan-Jope 430, 431 

Trnovski gozd 227, 542 
Trobec Milan-Taras 444, 447 
Troha Franc 89, 124, 488 
Trst 42, 198, 204, 205, 207—222, 225 

do 227, 277, 278, 299, 308, 325, 327, 
347, 348, 374, 375, 432, 433, 443 
do 446, 507, 521, 524, 525, 540 do 
542, 560 

Trtnik Milan-Milko 396 
Trzin 449 
Tržaška pokrajina 298, 502 
Tržaški zaliv 229 
Tržič 169, 384, 449 
Tržič (Mbnfalcone) 213—215, 217, 

218, 221, 225, 347, 507 
Tunis 480, 522 
Turkova draga 92, 171, 275 
Turnšek Robert-Vinko 570 
Turšič Ivan-Iztok 498, 499 

Tabor 77, 310 
Taškan Milena-Ivanka 106, 388, 476 
Tatre 277 
Tavčar Draga-Ana 42, 94, 321 
Tavčar Viktor 218 
Tavčar Zdravko-Valter 56 
Tejkal Jože-Planinc 73 
Temenica 433 
Temljine 376 
Tir (pl.) 490 
Togliatti Palmiro-Ercoli 133 
Tolmin 205, 207, 208, 210, 225—227, 

243, 361, 376—378, 382 
Tolminsko 211—213, 223, 372, 479 
Tom-Lasič Jelka 29, 34 
Tomaj 541 
Toman Tone-Savo 45, 83, 406, 455, 

461 
Tomaševica 542 
Tomazin Ludvik 52 
Tomaži 77, 309 
Tomšič Mira-Vlasta 30, 36, 44, 83, 

88, 96, 97, 369, 403, 406, 407, 453 
do 455, 457 

Topla 493 
Topol 50 
Topolovo 205 
Trapani (Sicilija) 360 
Travnik 160 
Trbiž 208 
Trbovlje 77, 98—100, 308, 420, 566 
Trebče pri Trstu 277 
Trebelno 420 
Trebnje 271, 420 
Treven Minka 387 
Tripolis 329, 348 
Trnovo 106 

U 

Udovič Jože-Pepi 205, 214, 219, 347 
Ukmar Riko-Vitko 541 
Ulrih Anton-Petek 496, 527, 528, 

552, 568 
Unec 50, 52, 151 
Uranič Ivan^Drago 492 
Uršič Franc 84, 407 
Užiška Požega 134 

Vače 100 
Vadnal Ivan-Jelen 431 
Valnega 539 
Vasiljevič Dobrivoj 20 
Vavpetič dr. Lado 86 
Vavta vas 561 
Vazzaz Jelica-Branka 406 
Veber Ivan-Nace 56 
Veharše 387 
Velenje 550 
Velika gora 161 
Velike Bloke 50 
Velike Lašče 20, 79, 239 
Velike Poljane 160, 240 
Veliki Dol 541 
Veliki Luki (SSSR) 35 
Velušček Anton-Matevž 38, 39, 204, 

208, 212, 219, 221, 326, 413, 497, 
501i 537, 542, 560 

Verd 514 
Vetturini (it. of icir) 242 
Vič 368, 462 
Videm (Udine) 215, 217, 225, 226, 

481 
Videnič Albin 149 
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Vidic Anton 514 
Vidmar Josip-Saša 13, 25, 94, 253, 

327 452 553 
Vilfan dr.'Jože 220, 337, 506 
Vince 240 
Vipava 309, 413, 559 
Vipava (r.) 566 
Vipavska dolina 203, 215, 223, 225, 

227, 277, 326, 475, 498, 502, 566 
Vipotnik Albin-Strgar 99, 527, 528, 

568, 570, 572 
Viševek 151 
Viševljek 539 
Višnje 309 
Vitez Ludvik-Slavko 206 
Vitovlje 310 
Vitri Andrej-Peter 444, 445 
Vode Angela 87 
Vogalce 42 
Vogersko 540 
Vojsko 42, 386, 387, 473, 475 
Vojščica 433 
Voice 240 
Volčja draga 537, 540 
Voljč Ignac-Fric 238, 358 
Vošnjak Matija 288, 429 
Vrabce 77, 309 
Vrečko Zvonimir-Tine Gojčič 59 
Vresk Lojze-Lojz 178, 395, 490 do 

493, 496, 527, 528 
Vresk Vili-Urban 99, 318, 319, 423 
Vrh 272 
Vrhi 432 
Vrhnika 410, 475, 497, 507, 514, 523, 

526, 546 
Vrhovni plenum OF 19 22, 25, 84, 

87, 96, 97, 337, 460, 486, 518 
Vrhovni štab NOV in POJ 14, 24, 

30, 42, 60, 92, 129—131, 140, 144, 
161, 175, 189, 192, 197, 199, 265, 
315, 322, 336, 359, 376, 403, 411, 
465, 563 

Vrhpolje (Sežana) 219 
Vrhpolje (Vipava) 77, 309 
Vrščaj Zima-Nataša 353 
Vrtojba 538, 540 
Vrtovin 310 
Vrzdenec 514 

W 

Wilfan dr. Josip 534 

Zadlog 294, 387 
Zagorje ob Savi 99, 181, 318, 423 
Zagožen Martin 436, 438 
Zagreb 8, 35, 44, 199, 205, 207, 315, 

456, 461, 553 
Zaje Ferdo-Servac 496 
Zaje Jože-Ris 59 
Zaklanec 514 
Zakonjšek Rado-Cankar 99, 569, 

570 
Zalar Alojz 16, 90—92, 124, 172,,235, 

237, 276, 291, 303, 317, 363, 368, 
409, 488, 489, 557 

Zalar Janez 150 
Zalar Mirna 150 
Zalog 180 
Zaplana 31, 410, 497, 507, 523, 526, 

546 
Zapotok 450 
Zapuže 309 
Zavratec 387 
Zdihovo 276 
Zdravščina 432 
Združene države Amerike 35, 37, 

269, 381, 522, 564 
Zelše 50 
Zemljak Jože-Nikolaj 46, 83, 84, 404 

do 406 
Zemon 7, 309 
Zevnik Jože-Marko 47 
Zgornja Briga 275 
Zgornja Kanomlja 387 
Zgornja Trebuša 104, 386, 473 
Zgornja Vipava 211, 212 
Zgornje Gorje 156 
Zgoša pri Begunjah 158 
Zibelnik Pavle-Pajo 382 
Zigmund Tone 365 
Ziherl Ana 351 
Ziherl Boris-Bogdan 9, 10, 29, 30, 

34, 35, 44, 83, 94, 95, 186, 188, 327, 
328, 337, 354, 563 

Ziherl Miloš 354 
Zlatner Mirko-Miklavž 182, 351 
Zlatno polje 339 
Zogovič 
Zorman Rudi 449 
Zorutti Pietro 215, 226 
Zupan Rudi 438 
Zupane Ciril 204 
Zupane Ludvik-Ivo 570 
Zupančič Franc 422 
Zupančič Jože 363 

Zabrdo 413 
Zabukovica 570 

Zabče 359 
Žablje 309 
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Žabnica 449 
2aga (Banja Loka) 303 
Žaga (Bovec) 475 
Žagar Franc-Camberlen 475 
Zagar Karel-Kopač 406, 454 
Zagar Line-Kopač 369 
Zaucer ing. Pavle-Matjaž 102, 178, 

180, 395, 396, 490, 492, 493, 495, 
496, 527, 528, 568—570 

Zažar 31, 514 
Železna Kapla 395, 491, 493, 495, 

528 
Železniki 176, 339 
Zelimlje 450 

Zemlja Albin-Nande 55 
Zerovnica 49, 122 
Ziberše 32, 514 
Zimarice 159, 160 
Žiri 339 
Žirovnica 54—56, 158, 167, 448 
Zivic Sergej-Zdravko 277 
Zmauc Anton-Mrazek 570 
Znidaršič Tone-Stefan 98, 103, 183 
Zrebljev hrib 436 
Zumberak 138 
Žužemberk 30, 44, 173, 533, 561 
Zvan Janez-Dravski 55 
Zvan Jože-Tomo 56, 158 
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K A Z A L O 

St. 1 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 
1. januarja 1943 članici poverjeništva CK KPS za 1. j ubijano 
Lidiji Sentjurc v zvezi s pripravami, da se težišče agita
cij sko propagandnega in tehničnega dela prenese iz Ljub
ljane na osvobojeno ozemlje , • 

St 2 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja 1. ja-
v_ " nuarja 1943 sekretarju komisije za agitacijo in propagando 

pri CK KPS Borisu Ziherlu o preselitvi komisije iz Ljub
ljane v Dolomite 

Št. 3 Razglas izvršnega odbora OF dne 1. januarja 1943 »Junaški 
Ljubljani« 1 1 

St. 4 Poročilo izvršnega odbora OF dne 1. januarja 1943 Proti
fašističnemu svetu narodnega osvobojenja Jugoslavije o_ te
meljnem programu OF, uspehih političnega dela in položaju 
v Sloveniji :' • • • • 1 3 

Št. 5 Poročilo okrožnega odbora OF Kočevje dne 1. januarja 1943 
izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko 
o zbiranju sredstev in finančnem poslovanju • 15 

Št. 6 Okrožnica izvršnega odbora OF poverjeništvom IOOF in 
okrožnim odborom dne 2. januarja 1943 o stališču do london
ske begunske vlade »' j ' 

Št. 7 Poročilo sekretarja izvršnega odbora OF Borisa Kidriča dne 
2. januarja 1943 vrhovnemu plenumu OF slovenskega naroda 
o delu izvršnega odbora ^ 

Št. 8 Navodila izvršnega odbora OF dne 2. januarja 1943 okrozne-
r-<~"\mvL odboru OF Vrhnika za izvajanje nujnih nalog na terenu 27 
fš t ." 9 Pismo člana pohtbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja iz Dolo-
\ =• . mitov dne 3. januarja 1943 članici poverjeništva CK KPS 

za Ljubljano Lidiji Sentjurc z navodili za delo . . . . . . . 29 
Št. 10 Pismo sekretarja centralnega komiteja KPS Franca Leskoška 

'""dne 3. januarja 1943, članu politbiroja CK KPJ Edvardu 
S^ Kardelju s poti na Primorsko 3 1 

' Št. 11 Pismo članice poverjeništva CK KPS za Ljubljano Lidije 
Sentjurc dne 3. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS 
v Dolomite o položaju v Ljubljani 33 

Št. 12 Okrožnica pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 3. ja
nuarja 1943 vsem okrožnim odborom OF na Primorskem o 
poživitvi agitacijskega in propagandnega dela med mno
žicami 3(3 

Št. 13 Okrožnica pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 3. 
januarja 1943 vsem okrožnim odborom na Primorskem o skli
cu kmečkih konferenc 38 

Št. 14 Okrožnica okrožnega odbora OF Cerknica dne 4. januarja 
1943 vsem organizacijam in aktivistom OF o zbiranju podat
kov o okupatorskih in belogardističnih nasiljih in krivcih ter 
o pošljanju dopisov za Slovenskega poročevalca . . . . . 39 
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\ S t . 15 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja iz Dolo
mitov dne 5. januarja 1943 članici poverjeništva CK KPS 
za Ljubljano Lidiji Šentjurc z navodili za delo 41 

, Št. 16 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja iz Dolo-
•- mitov dne 5. januarja 1943 glavnemu vojaškemu intendantu 

/<" v Ljubljani Tonetu Tomanu 45 
? St. 17 Pismo sekretarja poverjeništva CK KPS za Ljubljano Vla-
\ dimirja Krivica dne 5. januarja 1943 članu politbiroja CK 

KPJ Edvardu Kardelju v Dolomite o organizacijskih spre
membah v Ljubljani '. 47 

Št. 18 Poročilo okrožnega odbora OF Cerknica dne 5. januarja 1943 
izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko 
o položaju v okrožju 49 

Št. 19 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Jesenice Karla 
Prežlja dne 5. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o organizacijskem stanju partije v okrožju in 
II. bataljonu gorenjskega odreda . 53 

Št. 20 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Kranj Antona 
Nartnika dne 5. januarja 1943 začasnemu sekretarju pokra
jinskega komiteja KPS za Gorenjsko Maksu Krmelju o po
ložaju v rajonu Škofja Loka . 57 

Št. 21 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Stična Radka 
Poliča dne 5. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS o po
ložaju v okrožju . 58 

Št. 22 Dopis centralnega komiteja KPS dne 6. januarja 1943 sekre
tarju poverjeništva CK KPS za Notranjsko Francu Popitu 
ob imenovanju za političnega komisarja notranjske opera
tivne zone 60 

Št. 23 Navodila izvršnega odbora OF dne 6. januarja 1943 pover
jeništvu IOOF za Notranjsko 61 

Št. 24 Dopis izvršnega odbora OF dne 6. januarja 1943 pokrajin
skemu komiteju KPS za Gorenjsko o pomoči organizaciji 
na Gorenjskem 63 

Št: 25 Navodila izvršnega odbora OF dne 6. januarja 1943 okrož
nemu odboru OF Cerknica 64 

Št. 26 Navodila izvršnega odbora OF dne 6. januarja 1943 okrož
nemu odboru OF Grosuplje 66 

Št. 27 Navodila izvršnega odbora OF dne 6. januarja 1943 okrožne
mu odboru OF Kočevje 68 

Št. 28 Navodila izvršnega odbora OF dne 6. januarja 1943 okrož
nemu odboru OF Stična — Struge 70 

Št. 29 Pismo sekretarja poverjeništva CK KPS za Ljubljano Vladi-
mirja Krivica dne 6. januarja 1943 članu politbiroja CK KPJ 
Edvardu Kardelju v Dolomite o selitvi agitacijsko-propa-
gandistične komisije iz Ljubljane 71 

Št. 30 Poročilo sekretarke okrožnega komiteja ZKM Novo mesto 
Vilme Bebler dne 6. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju 
ZKMJ za Slovenijo o delu mladine v okrožju 72 

Št. 31 Poročilo članov okrožnega odbora OF za Vipavsko Štefana 
Nabergoja in Franca Lavrenčiča dne 6. januarja 1943 pokra
jinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v okrožju 
in delu odbora 76 

Št. 32 Poročilo organizacijskega sekretarja centralnega komiteja 
KPS Borisa Kraigherja dne 7. januarja 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v grosupeljskem okrožju o pre
ureditvi podlipoglavske baze in nekaterih vojaških zadevah 79 
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TilTirUiT-lMirim 

St. 33 Poročilo tehnike za cerkniško okrožje dne 7. januarja 1943 
izvršnemu odboru OF o opravljenem delu . . . . . . . 82 

St 34 Pismo članice poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Mire Tomšič dne 8. januarja 1943 Borisu Kidriču in 
Edvardu Kardelju o razmerah v Ljubljani in delu pover
jeništva j • ° 3 

St. 35 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Kočevje Jožeta 
Kopitarja dne 8. januarja 1943 centralnemu komiteju KP Slo
venije o stanju partijske organizacije v okrožju 89 

St. 36 Poročilo sekretarja okrožnega odbora OF Kočevje Alojza Za-
larja dne 8. januarja 1943 izvršnemu odboru OF in poverje-

/ " " " ^ ništvu IOOF za Notranjsko o popularizaciji AVNOJ v okrožju 91 
? St. 37 Pismo članice poverjeništva CK KPS za Ljubljano Lidije 
\ > Sentjurc dne 9. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS v 

Dolomite o položaju v Ljubljani 9 3 

Št. 3Š Pismo centralnega komiteja KPS dne 10. januarja 1943 
članici poverjeništva CK KPS za Ljubljano Miri Tomsic o 

/ ^ ' odhodu Franca Svetka v partizane • • • 9 6 

/..St. 39 Pismo centralnega komiteja KPS dne 10. januarja 1943 Francu 
\ :*- :V/ Svetku v Ljubljano . • • • 9 " 

S t 40 Poročilo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Štajer
sko Dušana Kraigherja dne 10. januarja 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju na Štajerskem . 98 

St. 41 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Idrija Jake 
Platiše dne 10. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju v okrožju • 104 

St. 42 Okrožnica vodstva krščanske skupine v Osvobodilni fronti 
dne 11. januarja 1943 aktivistom krščanske skupine o vlogi 
in organizacijski obliki krščanske skupine v Osvobodilni fronti 106 

St. 43 Pismo dr. Metoda Mikuža dne 11. januarja 1943 ljubljanske
mu škofu dr. Gregoriju Rozmanu o značaju slovenskega na
rodnoosvobodilnega gibanja in partizanske vojske . . . . 117 

St. 44 Poročilo okrožnega komiteja ZKM Cerknica dne 11. jalnuarja 
1943 okrožnemu komiteju KPS Cerknica o organizacijskem 
stanju in delu mladinske organizacije v okrožju 122 

St. 45 Odlok okrožnega odbora OF Kočevje dne 11. januarja 1943 
o stalni kurirski službi v okrožju . 123 

Št. 46 Poročilo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 
12. januarja 1943 generalnemu sekretarju KPJ in vrhovnemu 
komandantu NOV in PO Jugoslavije Josipu Brozu-Titu o 
vojaškem in političnem položaju v Sloveniji 125 

St. 47 Odlok izvršnega odbora OF dne 12. januarja 1943 o uvedbi 
funkcije verskih referentov v slovenski narodnoosvobodilni 
vojski 145 

Št. 48 Poročilo člana centralnega komiteja KPS Viktorja Stoparja 
dne 12. januarja 1943 centralnemu komiteju SKOJ o mladin
ski organizaciji v Sloveniji 146 

Št. 49 Poročilo okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 12. janu
arja 1943 centralnemu komiteju KPS o organizacijskem in 
političnem položaju v okrožju 150 

Št. 50 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Jesenice Karla 
Prežlja dne 12. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o organizacijskem stanju partije, OF in o akci
jah II. bataljona gorenjskega odreda 154 

Št. 51 Poročilo okrožnega odbora OF Ribnica — Velike Lašče dne 
12. januarja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju 159 
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Št. 52 Pismo sekretarja poverjeništva CK KPS za Ljubljano Vladi-
mirja Krivica dne 13. januarja članu politbiroja CK KPJ 

V , ^ ' Edvardu Kardelju v Dolomite o položaju v Ljubljani . . . 1 6 2 
St. 53 Poročilo političnega komisarja gorenjskega odreda Vinka 

Hafnerja dne 14. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS o 
mobilizaciji na Gorenjskem 165 

St. 54 Poročilo okrožnega odbora OF Kočevje dne 14. januarja 1943 
izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IO OF za Notranjsko 
o položaju v okrožju 169 

Št. 55 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Novo mesto 
Franca Černeta dne 14. januarja 1943 centralnemu komiteju 
KPS o kadrovskih spremembah in položaju v okrožju . . . 172 

Št. 56 Pismo poverjeništva CK KPS za Notranjsko dne 15. januarja 
1943 centralnemu komiteju KPS o kadrovskih in organiza
cijskih vprašanjih 174 

Št. 57 Poročilo začasnega sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko Maksa.Krmelja dne 15. januarja 1943 centralnemu 
komiteju KPS o mobilizaciji za partizane in belogardistični 
kurirski zvezi 176 

Št. 58 Poročilo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Šta
jersko Dušana Kraigherja dne 15. januarja 1943 centralnemu 
komiteju KPS o političnem in vojaškem položazu na Šta
jerskem 177 

Št. 59 Blagajniško poročilo okrožnega komiteja KPS Jesenice dne 
15. januarja 1943 za čas od 18. decembra 1942 do 14. ja-

\ n u a r j a 1943 184 
Št. 60 Pismo člana poverjeništva IOOF za Ljubljano Zorana Poliča 

sredi januarja 1943 predstavniku sokolov v IOOF Jožetu Rusu 
_>v Dolomite o delu med sokoli 185 

Št. 61 Okrožnica pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
16. januarja 1943 okrožnim komitejem KPS o političnem 
izobraževanju kadrov 187 

Št. 62 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 17. 
januarja 1943 vrhovnemu komandantu NOV in PO Jugoslavije 
in generalnemu sekretarju KPJ Josipu Brozu-Titu o splošni 
politični liniji Komunistične partije Jugoslavije 189 

Št. 63 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 17. 
januarja 1943 centralnemu komiteju Hrvatske . . . . . . 199 

Št. 64 Poročilo pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko dne 17. 
januarja 1943 centralnemu komiteju KPS o mobilizaciji v par
tizane na Gorenjskem in padcu bunkerja v Srednji vasi 
pri Poljanah 200 

Št. 65 Poročilo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 17. 
januarja 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju na 
Primorskem 203 

St. 66 Poročilo pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 17. ja
nuarja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju na Primorskem 222 

Št. 67 Poročilo političnega komisarja soškega odreda Dušana Pir-
jevca dne 17. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS o 
stanju v partizanskih enotah na Primorskem 227 

Št. 68 Dopis okrožnega komiteja ZKM Novo mesto dne 17. januarja 
1943 pokrajinskemu komiteju SKOJ za Hrvatsko s predlogi 
za sodelovanje 230 

St. 69 Poročilo člana okrožnega komiteja KPS za Tolminsko Ferda 
Kravanje dne 18. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju na Kobariškem 231 
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Št. 70 Navodilo glavne intendanture Narodne zaščite v Ljubljani 
dne 19. januarja 1943 intendantom za zbiranje, skladiščenje 

\ s in odpremljanje blaga 233 
Št. 71 Zapisnik seje okrožnega odbora OF Kočevje dne 19. januarja 

1943 235 
Št. 72 Poročilo okrožnega komiteja KPS Ribnica—Velike Lašče dne 

19. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS o delu študijskih 
krožkov v ribniškem rajonu 238 

Št. 73 Poročilo okrožnega odbora OF Ribnica—Velike Lašče dne 19. 
januarja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju . . 239 

Št. 74 Poročilo terenskega aktivista dr. Maksa Rejca dne 19. januar
ja 1943 članu pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Du
šanu Pirjevcu o položaju v tolminskem in baškem okrožju . 242 

Št. 75 Navodila centralnega komiteja KPS dne 20. januarja 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko . . . . . . . 245 

Št. 76 Okrožnica IOOF dne 20. januarja 1943 poverjeništvom IOOF 
in okrožnim odborom OF o slovenskih delegatih za protifaši
stični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) in o 
konstituiranju IOOF 252 

Št. 77 Okrožnica IOOF dne 20. januarja 1943 poverjeništvom IOOF, 
okrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF o preosnova-

f N n i u mladinskih organizacij OF v Zvezo slovenske mladine . 254 
\ St. 78 Okrožnica IOOF dne 20. januarja 1943 poverjeništvom IOOF 

>• _> m okrožnim odborom OF o preureditvi Ljudske pomoči in 
preimenovanju v Slovensko narodno pomoč 256 

Št. 79 Okrožnica IOOF dne 20. januarja 1943 poverjeništvom IOOF 
in okrožnim odborom OF o organizaciji Narodne zaščite . . 257 

Št. 80 Okrožnica IOOF dne 20. januarja 1943 poverjeništvom IOOF 
ter okrožnim in rajonskim odborom OF o mobilizaciji za slo
vensko narodnoosvobodilno vojsko in partizanske odrede . . 259 

Št. 81 Okrožnica IOOF dne 20. januarja 1943 vsem pokrajinskim po
verjeništvom, okrožnim in rajonskim odborom OF o organi
ziranju odborov prisilno mobiliziranih v belogardističnih 
enotah 261 

Št. 82 Navodila člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Dušana Pirjevca dne 20. januarja 1943 sekretarju okrožnega 
komiteja KPS Idrija Jaki Platiši 264 

Št. 83 Navodila člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Dušana Pirjevca dne 20. januarja 1943 sekretarju okrožnega 
komiteja KPS ja Tolminsko Francu Šavliju 267 

Št. 84 Okrožnica IOOF dne 21. januarja 1943 poverjeništvom IOOF, 
okrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF o ustanovitvi 
protifašistične ženske zveze 270 

Št. 85 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Bača Albina 
Kovača dne 21. januarja 1943 članu pokrajinskega komiteja 

. KPS za Primorsko Dušanu Pirjevcu o položaju v okrožju . 272 
Št. 86 Poročilo okrožnega odbora OF Kočevje dne 21. januarja 1943 

izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko 
o položaju v okrožju 274 

Št. 87 Poročilo poverjenika pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko v materijskem okrožju Rudija Mahniča dne 21. januarja 

_ -,1943 pokrajinskemu komiteju KPS o položaju v okrožju . . 277 
Št. 88 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo 

Staneta Kavčiča dne 22. januarja 1943 sekretarju okrožnega 
komiteja KPS za Ljubljano Francu Kimovcu o organiziranju 
Zveze slovenske mladine 279 
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St. 89 Poročilo okrožnega komiteja KPS Gorica dne 22. januarja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o mobilizaciji 282 

St. 90 Navodila poverjeništva IOOF za Notranjsko dne 23. januarja 
1943 okrožnim in rajonskim odborom OF o sodelovanju med 
odbori OF in vojaškimi enotami zaradi obveščevalne službe 284 

Št. 91 Poročilo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Maksa Krmelja dne 23. januarja 1943 centralnemu komiteju 
KP Slovenije o mobilizaciji v partizane na Gorenjskem in 
padcu bunkerja na Lovskem brdu pri Poljanah . . . . . 285 

St. 92 Dopis centralnega komiteja KPS dne 24. januarja 1943 pokra
jinskemu komiteju Zveze komunistične mladine Jugoslavije 
za Slovenijo ob izidu Mladine, glasila glavnega odbora ZSM 287 

St. 93 Navodila centralnega komiteja KPS dne 24. januarja 1943 
poverjeništvu CK KPS za Dolenjsko 288 

St. 94 Navodila centralnega komiteja KPS dne 24. januarja 1943 
poverjeništvu CK KPS za Notranjsko 290 

St. 95 Navodila centralnega komiteja KPS dne 24. januarja 1943 
okrožnemu komiteju KPS Cerknica za boj proti beli gardi 
in za preureditev okrožne tehnike OF v partijsko tehniko 292 

St. 96 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Idrija Jake Pla
tiše dne 24. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju v okrožju 293 

St. 97 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za Tolminsko 
Franca Šavlija dne 24. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o položaju na Bovškem 295 

St. 98 Navodila člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Dušana Pirjevca dne 25. januarja 1943 okrožnemu komiteju 
KPS za Tolminsko 2 9 6 

St. 99 Poročilo okrožnega komiteja KPS Gorica dne 25. januarja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o kmečkih 
konferencah •. • ^ ' 

St. 100 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne "26. ja
nuarja 1943 Vincenzu Marconu s sklepi sestanka o sodelo
vanju med pokrajinskim komitejem KPS in organizacijo 
KP Italije v tržaški pokrajini . ' 298 

St. 101 Navodila člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Dušana Pirjevca dne 26. januarja 1943 okrožnemu komiteju 
KPS za Tolminsko 300 

St. 102 Dopis okrožnega odbora OF Kočevje dne 26. januarja 1943 
glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet, izvršnemu 
odboru OF, poverjeništvu IOOF za Notranjsko in II. ope
rativni coni za vojaško pomoč 302 

St. 103 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Kranj Antona 
Nartnika dne 26. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o položaju v rajonu Medvode • 304 

St. 104 Zapisnik seje okrožnega odbora OF za Vipavsko dne 25. in 
26. januarja 1943, poslan 30. januarja 1943 pokrajinskemu 
odboru OF za Primorsko 306 

St. 105 Pismo člana politbiroja CK KPJ Iva Ribarja dne 27. januarja 
1943 Edvardu Kardelju ob prihodu v Slovenijo 315 

St. 106 Poročilo okrožnega komiteja KPS Kočevje dne 27. januarja 
1943 centralnemu komiteju KPS o stanju partijske in front
ne organizacije v okrožju 316 

St. 107 Poročilo člana okrožnega komiteja KPS za Revirje Vilija 
Vreska dne 27. januarja 1943 sekretarju pokrajinskega komi
teja KPS za Štajersko Dušanu Kraigherju o položaju v Re
virjih 318 
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St. 108 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 28. 
januarja 1943 sekretarju CK KP Slovenije Francu Leskošku 
na Primorsko o pomembnejših dogodkih v Sloveniji in nuj
nih nalogah na Primorskem 319 

St. 109 Navodila centralnega komiteja KPS dne 28. januarja 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko za aktivizacijo 
in mobilizacijo italijanskega prebivalstva . 324 

St. 110 Pismo sekretarja centralnega komiteja KPS Franca Le-
skoška iz Primorske dne 28. januarja 1943 Edvardu Kardelju 
in Borisu Kidriču 326 

St. I l l Pismo sekretarja komisije za agitacijo in propagando pri CK. 
KPS Borisa Ziherla dne 28. januarja 1943 Edvardu Kardelju 
o propagandnem delu po preselitvi iz Ljubljane v Dolomite 327 

St. 112 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 28. januarja 1943 članu okrožnega komi
teja KPS za Vipavsko Srečku Čebronu o mobilizaciji v 
partizane 329 

St. -113 Pismo člana izvršnega odbora OF Edvarda Kocbeka dne 29. 
januarja 1943 ljubljanskemu škofu dr. Gregoriju Rozmanu 330 

St. 114 Pismo članice poverjeništva CK KPS za Ljubljano Lidije 
Sentjurc dne 29. januarja 1943 centralnemu komiteju KPS 
o položaju v Ljubljani 336 

St. 115 Poročilo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Gorenj
sko Maksa Krmelja dne 29. januarja 1943 centralnemu komi
teju KPS o jnobilizaciji na Gorenjskem 338 

St. 116 Poročilo političnega komisarja gorenjskega odreda Vinka 
Hafnerja dne 29. januarja 1943 vodstvu sokolov v OF o de-

. lovanju sokolov na Gorenjskem . . . 341 
St. 117 Poročilo političnega komisarja gorenjskega odreda Vinka 

Hafnerja dne 29. januarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o položaju v Gregorčičevem bataljonu in o teh
niki na Gorenjskem ' . . 345 

St. 118 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 30. januarja 1943 članu pokrajinskega 
komiteja KPS Darku Marušiču v Trst 347 

St. 119 Poročilo ing. Miloša Breliha dne 31. januarja 1943 Edvardu 
Kardelju o ponovni vzpostavitvi radijske zveze z Moskvo . 349 

St. 120 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za Tolminsko 
__ Franca Savlija dne 31. januarja 1943 pokrajinskemu komi-

••-' ^ \ teju KPS za Primorsko o položaju na Bovškem 350 
St. 121 Pismo članice poverjeništva CK KPS za Ljubljano Lidije 

Sentjurc v začetku februarja 1943 centralnemu komiteju 
KPS o položaju v Ljubljani 351 

St. 122 Pismo centralnega tehnika ing. Lojzeta Rojca v začetku fe
bruarja 1943 iz Dolomitov sekretarju pokrajinskega komiteja 
KPS za Gorenjsko Maksu Krmelju o delitvi dela med cen
tralno in pokrajinsko tehniko 353 

St. 123 Okrožnica izvršnega odbora OF poverjeništvom in .okrožnim 
odborom OF dne 1. februarja 1943 o odgoditvi kmečke kon
ference 355 

St. 124 Poročilo sekretarja okrožnega odbora OF za baško dolino 
Albina Kovača dne 2. februarja 1943 pokrajinskemu odboru 
OF za Primorsko o predlogih za kmečki program Osvobodil
ne fronte na Primorskem 357 

St. 125 Poročilo okrožnega komiteja KPS Ribnica—Velike Lašče dne 
2. februarja 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju v 
okrožju 358 
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St 126 Poročilo terenskega delavca dr. Maksa Rejca dne 2. februarja 
1943 članu pokrajinskega komiteja KPS za P n m o r s k o D u -
šanu Pirjevcu o položaju v baškem in tolminskem okrožju . d59 

St 127 Predlog okrožnega odbora OF Kočevje dne 4. februarja 1943 
izvršnemu odboru OF v zvezi z okrožnicami IOOF o organi
zaciji narodne zaščite in o mobilizaciji za slovensko narod
noosvobodilno vojsko in partizanske odrede . 3 6 2 

Št 128 Poročilo okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 5. februarja 
1943 centralnemu komiteju KPS o organizacijskem stanju 
partije in položaju v-okrožju . . . - • • • • • . • • • 

St. 129 Poročilo okrožnega odbota OF Kočevje dne 5. februarja 194d 
izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko _ 

/ • — ^ o položaju v okrožju • • 
V St. 130 Pismo članice poverjeništva CK KPS za Ljubljano Lidije 

\ '» Sentjurc dne 6. februarja 1943 centralnemu komiteju KPb 
*—^ v Dolomite o položaju v Ljubljani . db8 

St 131 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za baško dolino 
Albina Kovača dne 6. februarja 1943 članu pokrajinskega 
komiteja KPS za Primorsko Dušanu Pirjevcu o položaju v. ^ 
okrožju . ' • ' , ' 

St. 132 Poročilu zaupnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v sežansko-bistriškem (materijskem) okrožju Rudija Mahmca 
dne 7. februarja 1943 o položaju v okrožju <><* 

St 133 Poročilo terenskega aktivista dr. Maksa Rejca dne 7. februar
ja 1943 članu pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 

vDušanu Pirjevcu o organizaciji OF v baškem m tolminskem 

St 134 Pismo člana centralnega komiteja KPS Viktorja Stopar j a 
8. februarja 1943 članici poverjeništva CK KPS za Ljubljano 

*'' • Lidiji Sentjurc o preureditvi SKOJ v Sloveniji J«« 
St. 135 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 8. februarja 1943 Pover-

ieništvom in okrožnim odborom OF o nalogah organov Ob 
ob spremenjenem odnosu londonske-begunske vlade do 
oborožene vstaje ' w' ' 

i/' St 136 Pismo centralnega tehnika ing. Lojzeta Rojca dne 8. febru
arja 1943 iz Dolomitov sekretarju pokrajinskega komiteja 
KPS za Gorenjsko Maksu Krmelju o nabavi tehničnega ma- ^ 
teriala iz Primorske • • • • • • • 

Št. 137 Poročilo političnega komisarja gorenjskega odreda Vinka Hai-
nerja dne 8. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju^ KFb 
za Gorenjsko o organizacijskih in kadrovskih vprašanjih ^ 
na terenu in v vojski • ,-. • ' ' 

St. 138 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Idrija JaKe 
Platiše dne 8. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPb 
za Primorsko o položaju v okrožju . . . • • • • •, • • 

St. 139 Okrožnica centralnega komiteja KP Slovenije dne 10. tebru-
afja 1943 o preureditvi vamostno-obveščevalne službe na 
terenu in vojski - , ' ' ' , ' 'm' 

[O St 140 Navodilo pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko dne 10. 
^ februarja 1943 predstavniku okrožnega komiteja za Koroško 

ing. Pavletu Zaucerju ,".. 
Št 141 Pismo sekretarja centralnega komiteja KP Hrvatske Andrije 

Hebranga dne 11. februarja 1943 članu centralnega komiteja 
KP Slovenije Borisu Kidriču o položaju na Hrvaškem . . . 397 

St 142 Poročilo' sekretarja poverjeništva CK KPS za Dolenjsko 
Dušana Jereba dne 11. februarja 1943 centralnemu komiteju 
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--., KPS o organizacijskem in političnem položaju v belokranj-
/ skem, novomeškem in stiškem okrožju 398 
Št. 143 Pismo članice poverjeništva IOOF za Ljubljano Mire Tom

šič dne 11. februarja 1943 sekretarju IOOF Borisu Kidriču 
o odnosih s krščanskimi socialisti in delu poverjeništva v 
Ljubljani 403 

Št. 144 Poročilo okrožnega odbora OF Kočevje dne 11. februarja 1943 
izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko 
o položaju v okrožju " 4 0 , ? 

St. 145 Dopis centralnega komiteja KPS dne 12. februarja 1943 po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko o nameravanem 
prihodu belogardističnih enot na Primorsko 410 

St. 146 Pismo sekretarja centralnega komiteja KPS Franca Leskoška 
in člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Dušana 
Pirjevca dne 12. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko s poti po Primorski 4 1 1 

St. 147 Začasno navodilo pokrajinskega komiteja KPS in pokrajin
skega poverjeništva Zveze komunistične mladine za Gorenj
sko dne 12. februarja 1943 za organiziranje Zveze komuni
stične mladine in Zveze slovenske mladine . 413 

Št. 148 Poročilo okrožnega komiteja KPS Novo mesto dne 12. fe
bruarja 1943 centralnemu komiteju KPS o delu po rajonih 420 

Št. 149 Poročilo člana okrožnega komiteja KPS za Revirje Vilija 
N Vreska dne 12. februarja 1943 sekretarju pokrajinskega 

komiteja KPS za Štajersko Dušanu Kraigherju o polo
žaju v Revirjih 422 

Št. 150 Okrožnica pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo dne 
15. februarja 1943 vsem okrožnim komitejem ZKM in mla
dinskim aktivistom o načinu poročanja 424 

Št. 151 Okrožnica pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo dne 
15. februarja 1943 vsem okrožnim komitejem ZKM in mla
dinskim aktivistom o organiziranju dopisovanja za glasilo 

x Mladina 4 2 6 

Št. 152 Pismo organizacijskega sekretarja pokrajinskega komiteja 
ZKMJ za Slovenijo dne 15. februarja 1943 okrožnemu komi-

V„- miteju SKOJ za Ljubljano o listu Mladina in drugem delu 
in nalogah 428 

Št. 153 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Grosuplje Ivana 
Erjavca dne 15. februarja 1943 organizacijskemu sekretarju 
centralnega komiteja KPS Borisu Kraigherju o položaju 
v okrožju 430 

Št. 154 Poročilo člana okrožnega komiteja KPS za Kras Avgusta 
Špacapana dne 15. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o položaju v zahodnem delu okrožja . 432 

Št. 155 Predlog okrožnega odbora Zveze slovenske mladine Ljublja
na dne 15. februarja 1943 za pravilnik Zveze slovenske 
mladine 434 

Št. 156 Poročilo člana okrožnega odbora OF za Revirje Lojzeta Ri
biča sredi februarja 1943 o položaju na terenu Hrastnik 
in okolica • • 436 

Št. 157 Poročilo organizacijskega sekretarja centralnega komiteja 
SKOJ Rata Dugonjića dne 16. februarja 1943 centralnemu 
komiteju KPJ in centralnemu komiteju SKOJ o stanju orga
nizacije mladine v Sloveniji 439 

Št. 158 Poročilo člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Darka Marušiča dne 16. februarja 1943 pokrajinskemu ko
miteju KPS o položaju na Krasu, v Trstu in slovenski Istri 443 
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St. 159 Poročilo člana okrožnega komiteja KPS Kranj Ivana Ber-
tonclja dne 16. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o položaju v jeseniškem okrožju 448 

St. 160 Poročilo okrožnega komiteja KPS Ribnica—Velike Lašče 
dne 16. februarja 1943 centralnemu komiteju KPS o organi
zacijskem stanju partije v okrožju 450 

St. 161 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja iz Do-
"x lomitov dne 17. februarja 1943 centralnemu tehniku v Ljub-

\ Ijani Milanu Skerlavaju o trenutnih nalogah 451 
Št; 162 Pismo centralnega komiteja KPS z dne 17. februarja 1943 

* poverjeništvu CK KPS za Ljubljano z navodili za delo . . 453 
St. 163 Pismo člana CK KPS Borisa Kidriča dne 17. februarja 1943 
^ ^ č l a n i c i poverjeništva CK KPS za Ljubljano Miri Tomšič o 
x'"- sporazumu s krščanskimi socialisti v Osvobodilni fronti . . 457 
St. 164; Dopis izvršnega odbora OF dne 17. februarja 1943 poverje-

v , .x/ ništvu IOOF za Ljubljano o vključitvi zunanjeljubljanskih 
rajonov v ljubljansko okrožje 462 

Št. 165 Dopis izvršnega odbora OF dne 17. februarja 1943 članu 
pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Jožetu Slugi v 
zvezi s postavitvijo pokrajinskega vodstva Osvobodilne fron
te za Gorenjsko 463 

Št. 166 Navodila centralne komisije varnostnoobveščevalne službe 
dne 17. februarja 1943 za izgraditev VOS na terenu . . . . 465 

Št. 167 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Idrija Jake 
Platiše dne 17. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju' v okrožju 473 

St. 168 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za Kras Avgu
sta Dugulina dne 17. februarja 1943 pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o položaju v okrožju 477 

Št. 169 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za Tolminsko 
Franca Šavlija dne 17. februarja 1943 pokrajinskemu komi
teju KPS za Primorsko o položaju v okrožju 478 

Št. 170 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 18. februarja 1943 po-
verjeništvom IOOF in okrožnim odborom OF o nalogah te
renskih aktivistov 433 

Št. 171 Dopis izvršnega odbora OF dne 18. februarja 1943 pover
jeništvu IOOF za Notranjsko o imenovanju zastopnika so
kolov v poverjeništvo 485 

Št. 172 Pismo sekretarja izvršnega odbora OF Borisa Kidriča dne 
18. februarja 1943 članu vrhovnega plenuma OF Ivanu 
Nemcu na Štajersko z navodili za čim širše vključevanje 
zavednih Slovencev v OF 486 

Št. 173 Poročilo zaupnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v materijskem okrožju Rudija Mahniča dne 18. februarja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o delu v 
okrožju 487 

St. 174 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS Kočevje Jožeta 
Kopitarja dne 18. februarja 1943 centralnemu komiteju KPS 
o organizacijskem stanju partije v okrožju 488 

St. 175 Poročilo Borisa Cižmeka in Franca Povha dne 18. februarja 
1943 političnemu komisarju IV. operativne cone Dušanu 
Kvedru o položaju na Koroškem 490 

Št. 176 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 19. februarja 1943 poverjeniku CK KPS 
za Primorsko dr. Alešu Beblerju o nameravanem prihodu 
bele garde na Primorsko 497 
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St. 177 Poročilo zaupnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v pivškem okrožju Nika Sturma dne 19. februarja 1943 po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju 498 

St. 178 Okrožnica centralnega komiteja KPS dne 20. februarja 1943 
o sklicanju partijskega posvetovanja 500 

St. 179 Navodila centralnega komiteja KPS dne 20. februarja 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 502 

St. 180 Dopis centralnega komiteja KPS dne 20. februarja 1943 in
tendantu glavnega poveljstva NOV in POS Karlu Poljansku 
na podlipoglavsko bazo v zvezi s potovanjem delegatov na 
partijsko posvetovanje v Dolomite . 5 0 9 

Št. 181 Pismo verskega referenta pri glavnem poveljstvu NOV in 
POS dr. Metoda Mikuža dne 20. februarja 1943 primorskim 
duhovnikom ; • 5 1 0 

St. 182 Navodila centralne komisije varnostno-obveščevalne službe 
dne 20. februarja 1943 organizatorjem obveščevalne službe 
na terenu .' • . • ^^1 

Št. 183 Pismo pokrajinskega tehnika za Gorenjsko Adolfa Anglerja 
okrog 20. februarja 1943 članu pokrajinskega komiteja KPS 
za Gorenjsko Oskarju Šavliju o delu v tehniki »Meta« . . 513 

Št. 184 Poročilo okrožnega odbora OF Vrhnika dne 20. februarja 
1943 izvršnemu odboru OF o zločinih okupatorja in belo
gardistov v vrhniškem okrožju 514 

Št. 185 Pismo centralnega komiteja KPS dne 21. februarja 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o odnosu do 
krščanskosocialistične skupine 515 

Št. 186 Navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 21. 
februarja 1943 zaupniku pokrajinskega komiteja KPS za 
Primorsko v slovenski Istri Vidku Hlaju 521 

Št. 187 Navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko, dne 21. 
februarja 1943 zaupniku pokrajinskega komiteja KPS v ma-
terijskem okrožju Rudiju Mahniču 524 

Št. 188 Poročilo predstavnika okrožnega komiteja KPS za Koroško 
ing. Pavleta Zaucerja dne 21. februarja 1943 Dušanu Kraig- ^ 
herju in Dušanu Kvedru o položaju na Koroškem . . . . 527 vV 

Št. 189 Navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 22. 
-, februarja 1943 okrožnemu komiteju KPS za Kras . . . . 529 

Št. 190 Navodila člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 
23. februarja 1943 članici poverjeništva CK KPS za Ljub
ljano Lidiji Šentjurc 532 

Št. 191 Okrožnica poverjeništva IOOF za Primorsko dne 24. febru
arja 1943 okrožnim odborom OF o prvi pokrajinski konfe
renci OF za Primorsko 533 

Št. 192 Okrožnica pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
24. februarja 1943 okrožnim komitejem KPS na Primorskem 
o študiju gradiva in izvajanju sklepov prve pokrajinske 
konference OF za Primorsko 536 

Št. 193 Poročilo okrožnega komiteja KPS Gorica dne 24. februarja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o organiza
cijskem in političnem položaju v okrožju 537 

Št. 194 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Kras dne 24. februarja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o delu orga
nizacij na Krasu in v Trstu 540 

Št. 195 Navodila centralnega komiteja KPS dne 25. februarja 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko 543 
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St. 196 Okrožnica poverjeništva IOOP za Primorsko dne 25 febru
arja 1943 okrožnim odborom OF o ukrepih proti pojavom 
bele garde 5 4 5 

S St. 197 Poročilo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Maksa Krmelja dne 25. februarja 1943 centralnemu komiteju 

<5t mo 0 k a d r o v s k l h vprašanjih in načinu mobiliziranja 
M.,,M3 Poročilo Borisa Cižmeka in Franca Povha dne 25. februarja 

\1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Štajersko o položaju 
e* , 'IH1 terenu med Mislinjsko in Zgornjo Šaleško dolino . . 549 
ht. 199 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja iz Do-

\ 'lomitov dne 26. februarja 1943 članici poverjeništva CK KPS 
\^_y za Ljubljano Lidiji Sentjurc o ukrepih proti policijskim 

vdorom v Ljubljani 5 5 2 
St. 200 Pismo člana politbiroja CK KPJ Edvarda Kardelja dne 26.' 
e* on, ! f b r i ! a r J a 1 9 4 3 Josipu Kopiniću o radijskih zvezah . . . 554 
bt. 201 Poročilo okrožnega odbora OF Kočevje dne 27. februarja 

1943 izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Not-
ranjsko o političnem položaju v okrožju . . 555 

St. 202 Pismo centralnega komiteja KPS dne 28. februarja' 1943 
poverjeniku CK KPS za Primorsko dr. Alešu Beblerju o 
ureditvi zveze s KP Italije 5 5 8 

St. 203 Pismo sekretarja poverjeništva CK KPS za Dolenjsko Du
šana Jereba dne 28. februarja 1943 organizacijskemu sekre
tarju CK KPS Borisu Kraigherju o položaju v novomeškem 
okrožju 5 6 1 

St. 204 Okrožnica vodstva sokolstva v OF konec februarja 1943 
sokolskim aktivistom v OF 563 

St. 205 Poročilo okrožnega odbora OF za Vipavsko konec februarja 
1943 pokrajinskemu odboru OF za Primorsko o položaju v 
okrožju * 565 

St. 206 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za'Savinjsko 
dolino Albipa Vipotnika konec februarja 1943 pokrajinskemu 

«• orvr k 0 " 1 1
1

t e J u KPS za Štajersko o položaju v okrožju . ' . . . . 568 
bt. 207 Letak za mobilizacijo, ki so ga izdali aktivisti osvobodilne 

tronte v savinjskem okrožju februarja 1943 . svi 
Kratice %% 
Register . ' ! . ' . ' ! ! I . " . ' i 574 
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	Št. 44 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKM CERKNICA DNE 11. JANUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS CERKNICA O ORGANIZACIJSKEM STANJU IN DELU MLADINSKE ORGANIZACIJE V OKROŽJU
	Št. 45 ODLOK OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVJE DNE 11. JA NUARJA 1943 O STALNI KURIRSKI SLUŽBI V OKROŽJU
	Št. 46 POROČILO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 12. JANUARJA 1943 GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ IN VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLAVIJE JOSIPU BROZU-TITU O VOJAŠKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V SLOVENIJI
	Št. 47 ODLOK IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 12. JANUARJA 1943 O UVEDBI FUNKCIJE VERSKIH REFERENTOV V SLOVENSKI NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI
	Št. 48 POROČILO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIKTORJA STOPARJA DNE 12. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU SKOJ O MLADINSKI ORGANIZACIJI V SLOVENIJI 
	Št. 49 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 12. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 50 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS JESENICE KARLA PREZLJA DNE 12. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O ORGANIZACIJSKEM STANJU PARTIJE IN OF IN O AKCIJAH H. BATALJONA GORENJSKEGA ODREDA
	Št. 51 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA—VELIKE LAŠČE DNE 12. JANUARJA IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 52 PISMO SEKRETARJA POVERJENlSTVA CK KPS ZA LJUBLJANO VLADIMIRJA KRIVICA DNE 13. JANUARJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CK KPJ EDVARDU KARDELJU V DOLOMITE O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	Št. 53 POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA ODREDA VINKA HAFNERJA DNE 14. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O MOBILIZACIJI NA GORENJSKEM
	Št. 54 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 14. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENlŠTVU IO OF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU 
	Št. 55 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO MESTO FRANCA ČERNETA DNE 14. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O KADROVSKIH SPREMEMBAH IN POLOŽAJU V OKROŽJU 
	Št. 56 PISMO POVERJENIŠTVA CK KPS ZA NOTRANJSKO DNE 15. JANUARJA CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O KADROVSKIH IN ORGANIZACIJSKIH VPRAŠANJIH 
	Št. 57 POROČILO ZAČASNEGA SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 15. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O MOBILIZACIJI ZA PARTIZANE IN BELOGARDISTlČNI KURIRSKI ZVEZI
	Št. 58 POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA ŠTAJERSKO DUŠANA KRAIGHERJA DNE 15. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLITIČNEM IN VOJAŠKEM POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM
	Št. 59 BLAGAJNIŠKO POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS JESENICE DNE 15. JANUARJA 1943 ZA ČAS OD 18. DECEMBRA 1942 DO 14. JANUARJA 1943
	Št. 60 PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IOOF ZA LJUBLJANO ZORANA POLIČA SREDI JANUARJA 1943 PREDSTAVNIKU SOKOLOV V IOOF JOŽETU RUSU V DOLOMITE O DELU MED SOKOLI 
	Št. 61 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 16. JANUARJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS O POLITIČNEM IZOBRAŽEVANJU KADROV
	Št. 62 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 17. JANUARJA 1943 VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLAVIJE IN GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ JOSIPU BROZU-TITU O SPLOŠNI POLITIČNI LINIJI KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE 
	Št. 63 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU HRVATSKE
	Št. 64 POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O MOBILIZACIJI V PARTIZANE NA GORENJSKEM IN PADCU BUNKERJA V SREDNJI VASI PRI POLJANAH
	Št. 65 POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA PRIMORSKEM
	Št. 66 POROČILO POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO DNE 17. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU NA PRIMORSKEM 
	Št. 67 POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA SOŠKEGA ODREDA DUŠANA PIRJEVCA DNE 17. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O STANJU V PARTIZANSKIH ENOTAH NA PRIMORSKEM
	Št. 68 DOPIS OKR0ŽNEGA KOMITEJA ZKM NOVO MESTO DNE 17. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU SKOJ ZA HRVATSKO S PREDLOGI ZA SODELOVANJE 
	Št. 69 POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO FERDA KRAVANJE DNE 18. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU NA KOBARIŠKEM
	Št. 70 NAVODILO GLAVNE INTENDANTURE NARODNE ZAŠČITE V LJUBLJANI DNE 19. JANUARJA 1943 INTENDANTOM ZA ZBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN ODPREMLJANJE BLAGA
	Št. 71 ZAPISNIK SEJE OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 19. JANUARJA 1943 
	Št. 72 POROČILO OKR0ŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA — VELIKE LAŠČE DNE 19. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O DELU STUDIJSKIH KROŽKOV V RIBNIŠKEM RAJONU 
	Št. 73 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA—VELIKE LAŠČE DNE 19. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 74 POROČILO TERENSKEGA AKTIVISTA DR. MAKSA REJCA DNE 19. JANUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O POLOŽAJU V TOLMINSKEM IN BAŠKEM OKROŽJU
	Št. 75 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO
	Št. 76 OKR0ŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF O SLOVENSKIH DELEGATIH ZA PROTIFAŠISTIČNI SVET NARODNE OSVOBODITVE JUGOSLAVIJE (AVNOJ) IN O KONSTITUIRANJU IOOF 
	Št. 77 OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF, OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM OF O PREOSNOVANJU MLADINSKIH ORGANIZACIJ OF V ZVEZO SLOVENSKE MLADINE 
	Št. 78 OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF IN OKR0ŽNIM ODBOROM OF O PREUREDITVI LJUDSKE POMOČI IN PREIMENOVANJU V SLOVENSKO NARODNO POMOČ 
	Št. 79 OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF O ORGANIZACIJI NARODNE ZAŠČITE 
	Št. 80 OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF TER OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBOROM OF O MOBILIZACIJI ZA SLOVENSKO NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO  IN PARTIZANSKE ODREDE  
	Št. 81 OKROŽNICA IOOF DNE 20. JANUARJA 1943 VSEM POKRAJINSKIM POVERJENIŠTVOM, OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBOROM OF O ORGANIZIRANJU ODBOROV PRISILNO MOBILIZIRANIH V BELOGARDISTIČNIH ENOTAH  
	Št. 82 NAVODILA ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 20. JANUARJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA JAKI PLATIŠI
	Št. 83 . NAVODILA GLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 20. JANUARJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO FRANCU SAVLIJU
	Št. 84 OKROŽNICA IOOF DNE 21. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF, OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM OF O USTANOVITVI PROTIFAŠISTIČNE ŽENSKE ZVEZE 
	Št. 85 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BASKO DOLINO ALBINA KOVAČA DNE 21. JANUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 86 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 21. JANUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENISTVU IOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 87 POROČILO POVERJENIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNICA DNE 21. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 88 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE ZA SLOVENIJO STANETA KAVČIČA DNE 22. JANUARJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO FRANCU KIMOVCU O ORGANIZIRANJU ZVEZE SLOVENSKE MLADINE
	Št. 89 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 22. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O MOBILIZACIJU 
	Št. 90 NAVODILA POVERJENlŠTVA IOOF ZA NOTRANJSKO DNE 23. JANUARJA 1943 OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBOROM OF O SODELOVANJU MED ODBORI OF IN VOJAŠKIMI ENOTAMI ZARADI OBVEŠČEVALNE SLUŽBE 
	Št. 91 POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 23. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KP SLOVENIJE O MOBILIZACIJI V PARTIZANE NA GORENJSKEM IN PADCU BUNKERJA NA LOVSKEM BRDU PRI POLJANAH
	Št. 92 DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. JANUARJA 3943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE ZA SLOVENIJO OB IZIDU MLADINE, GLASILA GLAVNEGA ODBORA ZSM
	Št. 93 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVU CK KPS ZA DOLENJSKO 
	Št. 94 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. JANUARJA 1943 POVERJENIŠTVU CK KPS ZA NOTRANJSKO
	Št. 95 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KP SLOVENIJE DNE 24. JANUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS CERKNICA ZA BOJ PROTI BELI GARDI IN ZA PREUREDITEV OKROŽNE TEHNIKE OF V PARTIJSKO TEHNIKO
	Št. 96 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA JAKE PLATIŠE DNE 24. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	St. 97POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZATOLMINSKO FRANCA ŠAVLIJA DNE 24. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMUKOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJUNA BOVŠKEM
	Št. 97 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO FRANCA ŠAVLIJA DNE 24. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU NA BOVŠKEM
	Št. 98 NAVODILA ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 25. JANUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA TOLMINSKO
	Št. 99 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 25. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O KMEČKIH KONFERENCAH 
	Št. l00 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 26. JANUARJA 1943 VINCENZU MARCONU S SKLEPI SESTANKA O SODELOVANJU MED POKRAJINSKIM KOMITEJEM KPS IN ORGANIZACIJO KP ITALIJE V TRŽAŠKI POKRAJINI
	ŠT. 101NAVODILA ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKODUŠANA PIRJEVCA DNE 26. JANUARJA 1943 OKROŽNEMUKOMITEJU KPS ZA TOLMINSKO
	ŠT. 102 DOPIS OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVJE DNE 26. JANUARJA 1943 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH ČET, IZVRŠNEMU OBBORU OF, POVERJENŠTVU IOOF ZA NOTRANJSKO IN II. OPERATIVNI CONI ZA VOJAŠKO POMOČ
	ŠT. 103 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ ANTONA NARTNIKA DNE 26. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V RAJONU MEDVODE
	ŠT. 104 ZAPISNIK SEJE OKROŽNEGA ODBORA OF ZA VIPAVSKO DNE 25. IN 26. JANUARJA 1943, POSLAN 30. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO
	ST. 105 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ IVA RIBARJA DNE 27. JANUARJA 1943 EDVARDU KARDELJU OB PRIHODU V SLOVENIJO
	ŠT. 106 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KOČEVJE DNE 27. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O STANJU PARTIJSKE IN FRONTNE ORGANIZACIJE V OKROŽJU 
	ŠT. 107POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA REVIRJEVILIJA VRESKA DNE 27. JANUARJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGAKOMITEJA KPŠ ZA ŠTAJERSKO DUŠANUKRAIGHERJU O POLOŽAJU V REVIRJIH
	ŠT. 108 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 28. JANUARJA 1943 SEKRETARJU CK KP SLOVENIJE FRANCU LESKOŠKU NA PRIMORSKO O POMEMBNEJŠIH DOGODKIH V SLOVENIJI IN NUJNIH NALOGAH NA PRIMORSKEM 
	ŠT. 109 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO ZA AKTIVIZACIJO IN MOBILIZACIJO ITALIJANSKEGA PREBIVALSTVA 
	ŠT. 110 PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA LESKOŠKA IZ PRIMORSKE DNE 28. JANUARJA 1943 EDVARDU KARDELJU IN BORISU KIDRIČU
	ŠT. 111 PISMO SEKRETARJA KOMISIJE ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO PRI CK KPS BORISA ZIHERLA DNE 28. JANUARJA 1943 EDVARDU KARDELJU O PROPAGANDNEM DELU PO PRESELITVI IZ LJUBLJANE V DOLOMITE 
	ŠT. 112 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 28. JANUARJA 1943 ČLANU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA VIPAVSKO SREČKU ČEBRONU O MOBILIZACIJI V PARTIZANE 
	ŠT. 113 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF EDVARDA KOCBEKA DNE 29. JANUARJA 1943 LJUBLJANSKEMU ŠKOFU DR. GREGORIJU ROŽMANU
	ŠT. 114 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 29. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI 
	ŠT. 115 POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 29. JANUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O MOBILIZACIJI NA GORENJSKEM
	ŠT. 116 POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA ODREDA VINKA HAFNERJA DNE 29. JANUARJA 1943 VODSTVU SOKOLOV V OF O DELOVANJU SOKOLOV NA GORENJSKEM
	ŠT. 117 POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA ODREDA VINKA HAFNERJA DNE 29. JANUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V GREGORČIČEVEM BATALJONU IN O TEHNIKI NA GORENJSKEM
	ŠT. 118 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 30. JANUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS DARKU MARUŠIČU V TRST  
	ŠT. 119 POROČILO ING. MILOŠA BRELIHA DNE 31. JANUARJA 1943 EDVARDU KARDELJU O PONOVNI VZPOSTAVITVI RADIJSKE ZVEZE Z MOSKVO
	ŠT. 120POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZATOLMINSKO FRANCA ŠAVLIJA DNE 31. JANUARJA 1943POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJUNA BOVŠKEM
	ŠT. 121 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC V ZAČETKU FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 122 PISMO CENTRALNEGA TEHNIKA ING. LOJZETA ROJCA V ZAČETKU FEBRUARJA 1943 IZ DOLOMITOV SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU O DELITVI DELA MED CENTRALNO IN POKRAJINSKO TEHNIKO
	ŠT. 123OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF POVERJENIŠTVOM INOKROŽNIM ODBOROM OF DNE 1. FEBRUARJA 1943 O ODGODITVIKMEČKE KONFERENCE
	ŠT. 124POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA BAŠKODOLINO ALBINA KOVAČA DNE 2. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMUODBORU OF ZA PRIMORSKO O PREDLOGIH ZAKMEČKI PROGRAM OSVOBODILNE FRONTE NA PRIMORSKEM
	ŠT. 125 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA — VELIKE LAŠČE DNE 2. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 126 POROČILO TERENSKEGA DELAVCA DR. MAKSA REJCA DNE 2. FEBRUARJA  1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O POLOŽAJU V BAŠKEM IN TOLMINSKEM OKROŽJU 
	ŠT. 127PREDLOG OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 4. FEBRUARJA1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF V ZVEZI Z OKROŽNICAMAIOOF O ORGANIZACIJI NARODNE ZAŠČITE IN OMOBILIZACIJI ZA SLOVENSKO NARODNOOSVOBODILNOVOJSKO IN PARTIZANSKE ODREDE
	ŠT. 128POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 5.FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEMSTANJU PARTIJE IN POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 129POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 5. FEBRUARJA1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENIŠTVUIOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 130PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJAKPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 6. FEBRUARJA1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS V DOLOMITE O POLOŽAJUV LJUBLJANI
	ŠT. 131POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZABAŠKO DOLINO ALBINA KOVAČA DNE 6. FEBRUARJA 1943ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANUPIRJEVCU O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 132POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZAPRIMORSKO V SEŽANSKO-BISTRIŠKEM (MATERIJSKEM) OKROŽJURUDIJA MAHNlCA DNE 7. FEBRUARJA 1943 O POLOŽAJUV OKROŽJU
	ŠT. 133 POROČILO TERENSKEGA AKTIVISTA DR. MAKSA REJCA DNE 7. FEBRUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O ORGANIZACIJI OF V BAŠKEM IN TOLMINSKEM OKROŽJU
	ŠT. 134 PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIKTORJA STOPARJA 8. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENlŠTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI ŠENTJURC O REORGANIZACIJI SKOJ V SLOVENIJI 
	ŠT. 135 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. FEBRUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IN OK ROŽNIM ODBOROM OF O NALOGAH ORGANOV OF OB SPREMENJENEM ODNOSU LONDONSKE-BEGUNSKE VLADE DO OBOROŽENE VSTAJE 
	ŠT. 136PISMO CENTRALNEGA TEHNIKA ING. LOJZETA ROJCA DNE8. FEBRUARJA 1943 IZ DOLOMITOV SEKRETARJU POKRAJINSKEGAKOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU ONABAVI TEHNIČNEGA MATERIALA IZ PRIMORSKE
	ŠT. 137 POROČILO POLITIČNEGA KOMISARJA GORENJSKEGA ODREDA VINKA HAFNERJA DNE 8. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O ORGANIZACIJSKIH IN KADROVSKIH VPRAŠANJIH NA TERENU IN V VOJSKI
	ŠT. 138 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA JAKE PLATIŠE DNE 8. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 139 OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KP SLOVENIJE DNE 10. FEBRUARJA 1943 O REORGANIZACIJI VARNOSTNOOBVEŠČEVALNE SLUŽBE NA TERENU IN V VOJSKI
	ŠT. 140 NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITETA KPS ZA ŠTAJERSKO DNE 10. FEBRUARJA 1943 PREDSTAVNIKU OKROŽNEGA KOMITEJA ZA KOROŠKO ING. ŽAUCERJU 
	ŠT. 141 PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KP HRVATSKE ANDRIJE HEBRANGA DNE 11. FEBRUARJA 1943 ČLANU CENTRALNEGA KOMITEJA KP SLOVENIJE BORISU KIDRIČU O POLOŽAJU NA HRVAŠKEM
	ŠT. 142 POROČILO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA CK KPS ZA DOLENJSKO DUŠANA JEREBA DNE 11. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V BELOKRANJSKEM, NOVOMEŠKEM IN STIŠKEM OKROŽJU
	ŠT. 143 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA IOOF ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 11. FEBRUARJA 1943 SEKRETARJU IOOF BORISU KIDRIČU O ODNOSIH S KRŠČANSKIMI SOCIALISTI IN DELU POVERJENIŠTVA V LJUBLJANI 
	ŠT. 144 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 11. FEBRUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENIŠTVU IOOF ZA NOTRANJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 145 DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 12 FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O NA MERAVANEM PRIHODU BELOGARDISTIČNIH ENOT NA PRIMORSKO 
	ŠT. 146 PISMO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA LESKOŠKA IN ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANA PIRJEVCA DNE 12. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO S POTI PO PRIMORSKI 
	ŠT. 147 ZAČASNO NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS IN POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE ZA GORENJSKO DNE 12. FEBRUARJA 1943 ZA ORGANIZIRANJE ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE IN ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 
	ŠT. 148 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO MESTO DNE 12. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KP SLOVENIJE O DELU PO RAJONIH
	ŠT. 149 POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA REVIRJE VILIJA VRESKA DNE 12. FEBRUARJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA ŠTAJERSKO DUŠANU KRAIGHERJU O POLOŽAJU V REVIRJIH
	ŠT. 150 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO DNE 15. FEBRUARJA 1943 VSEM OKROŽNIM KOMITEJEM ZKM IN MLADINSKIM AKTIVISTOM O NAČlNU POROČANJA 
	Št. 151 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO DNE 15. FEBRUARJA 1943 VSEM OKROŽNIM KOMITEJEM ZKM IN MLADINSKIM AKTIVISTOM O ORGANIZIRANJU DOPISOVANJU ZA GLASILO MLADINA
	Št. 152 PISMO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO DNE 15. FEBRUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU SKOJ ZA LJUBLJANO O LISTU MLADINA IN DRUGEM DELU IN NALOGAH
	Št. 153 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GROSUPLJE IVANA ERJAVCA DNE 15. FEBRUARJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISU KRAIGHERJU O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 154 POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS AVGUSTA ŠPACAPANA DNE 15. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V ZAHODNEM DELU OKROŽJA 
	Št. 155 PREDLOG OKROŽNEGA ODBORA ZVEZE SLOVENSKE MLADINE LJUBLJANA DNE 15. FEBRUARJA 1943 ZA PRAVILNIK ZVEZE SLOVENSKE MLADINE
	Št. 156 POROČILO ČLANA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA REVIRJE LOJZETA RIBIČA SREDI FEBRUARJA 1943 O POLOŽAJU NA TERENU HRASTNIK IN OKOLICA 
	Št. 157 POROČILO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA SKOJ RATA DUGONJIČA DNE 16. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPJ IN CENTRALNEMU KOMITEJU SKOJ O STANJU ORGANIZACIJE MLADINE V SLOVENIJI 
	Št. 158 POROČILO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KJPS ZA PRIMORSKO DARKA MARUŠIČA DNE 16. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA KRASU, V TRSTU IN SLOVENSKI ISTRI 
	Št. 159 POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ IVANA BERTONCLJA DNE 16. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V JESENIŠKEM OKROŽJU
	Št. 160 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA — VELIKE LAŠČE DNE 16. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM STANJU PARTIJE V OKROŽJU 
	Št. 161 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA IZ DOLOMITOV DNE 17. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU TEHNIKU V LJUBLJANI MILANU ŠKERLAVAJU O TRENUTNIH NALOGAH 
	Št. 162 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS Z DNE 17. FEBRUARJA 1943 POVERJENIŠTVU CK KPS ZA LJUBLJANO Z NAVODILI ZA DELO 
	Št. 163 PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KIDRIČA, DNE 17. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA CK KPS ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČ O SPORAZUMU S KRŠČANSKIMI SOCIALISTI V OSVOBODILNI FRONTI 
	Št. 164 DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 17. FEBRUARJA 1943 POVERJENIŠTVU IOOF ZA LJUBLJANO O VKLJUČITVI ZUNANJELJUBLJANSKIH RAJONOV V LJUBLJANSKO OKROŽJE 
	Št. 165 DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 17. FEBRUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO JOŽETU SLUGI V ZVEZI S POSTAVITVIJO POKRAJINSKEGA VODSTVA OSVOBODILNE FRONTE ZA GORENJSKO
	Št. 166 NAVODILA CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNOOBVEŠČEVALNE SLUŽBE DNE 17. FEBRUARJA 1943 ZA IZGRADITEV VOS NA TERENU
	Št. 167 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS IDRIJA JAKE PLATIŠE DNE 17. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. .168 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS AVGUSTA DUGULINA DNE 17. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU  
	Št. 169 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO FRANCA ŠAVLIJA DNE 17. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU 
	Št. 170 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18. FEBRUARJA 1943 POVERJENIŠTVOM IOOF IN OKROŽNIM ODBOROM OF O NALOGAH TERENSKIH AKTIVISTOV 
	Št. 171 DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18, FEBRUARJA 1943 POVERJENIŠTVU IO OF ZA NOTRANJSKO O IMENOVANJU ZASTOPNIKA SOKOLOV V POVERJENIŠTVO 
	Št. 172 PISMO SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISA KIDRIČA DNE 18. FEBRUARJA 1943 ČLANU VRHOVNEGA PLENUMA OF IVANU NEMCU NA ŠTAJERSKO Z NAVODILI ZA ČlM ŠIRSE VKLJUČEVANJE ZAVEDNIH SLOVENCEV V OF 
	Št. 173 POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNIČA DNE 18. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O DELU V OKROŽJU 
	Št. 174 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOČEVJE J0ŽETA KOPITARJA DNE 18. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM STANJU PARTIJE V OKROŽJU 
	Št. 175 POROČILO BORISA ČlŽMEKA IN FRANCA POVHA Z DNE 18. FEBRUARJA 1943 POLITIČNEMU KOMISARJU IV. OPERATIVNE ZONE DUŠANU KVEDRU O POLOŽAJU NA KOROŠKEM 
	Št. 176 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 19. FEBRUARJA 1943 POVERJENIKU CK KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠU BEBLERJU O NAMERAVANEM PRIHODU BELE GARDE NA PRIMORSKO 
	Št. 177 POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V PIVŠKEM OKROŽJU NIKA ŠTURMA DNE 19. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU 
	Št. 178 OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. FEBRUARJA 1943 O SKLICANJU PARTIJSKEGA POSVETOVANJA
	Št 179 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	Št. 180 DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. FEBRUARJA 1943 INTENDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA NOV IN POS KARLU POLJANŠKU NA PODLIPOGLAVSKO BAZO V ZVEZI S POTOVANJEM DELEGATOV NA PARTIJSKO POSVETOVANJE V DOLOMITE 
	Št. 181 PISMO VERSKEGA REFERENTA PRI GLAVNEM POVELJSTVU NOV IN POS DR. METODA MEKUŽA DNE 20. FEBRUARJA 1943 PRIMORSKIM DUHOVNIKOM 
	Št. 182 NAVODILA CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNO-OBVEŠČEVALNE SLUŽBE DNE 20. FEBRUARJA 1943 ORGANIZATORJEM OBVEŠČEVALNE SLUŽBE NA TERENU
	Št. 183 . PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA ZA GORENJSKO ADOLFA ARIGLERJA OKROG 20. FEBRUARJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO OSKARJU ŠAVLIJU O DELU V TEHNIKI »META« 
	Št. 184 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA DNE 20. FEBRUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O ZLOČINIH OKUPATORJA IN BELOGARDISTOV V VRHNIŠKEM OKROŽJU
	Št. 185 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 21. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O ODNOSU DO KRŠCANSKOSOCIALISTIČNE SKUPINE  
	Št. 186 NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 21. FEBRUARJA 1943 ZAUPNIKU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V SLOVENSKI ISTRI VIDKU HLAJU
	Št. 187 NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 21. FEBRUARJA 1943 ZAUPNIKU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS V MATERIJSKEM, OKROŽJU RUDIJU MAHNICU
	Št. 188 POROČILO PREDSTAVNIKA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO ING. PAVLETA ŽAUCERJA DNE 21. FEBRUARJA 1943 DUŠANU KRAIGHERJU IN DUŠANU KVEDRU O POLOŽAJU NA KOROŠKEM 
	Št. 189 NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 22. FEBRUARJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA KRAS
	Št. 190 NAVODILA ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 23. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI ŠENTJURC 
	Št. 191 OKROŽNICA POVERJENISTVA IOOF ZA PRIMORSKO DNE 24. FEBRUARJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O PRVI POKRAJINSKI KONFERENCI OF ZA PRIMORSKO
	Št. 192 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 24. FEBRUARJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS NA PRIMORSKEM O STUDIJU GRADIVA IN IZVAJANJU SKLEPOV PRVE POKRAJINSKE KONFERENCE OF ZA PRIMORSKO
	Št. 193 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 24. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O ORGANIZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 194 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS DNE 24. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O DELU ORGANIZACIJ NA KRASU IN V TRSTU
	Št. 195 NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 25. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMJTEJU KPS ZA GORENJSKO
	Št. 196 OKR0ŽNICA POVERJENIŠTVA 10 OF ZA PRIMORSKO DNE 25. FEBRUARJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O UKREPIH PROTI POJAVOM BELE GARDE
	Št. 197 POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 25. FEBRUARJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU O KADROVSKIH VPRAŠANJIH IN NAČINU MOBILIZIRANJA
	Št. 198 POROČILO BORISA ČIŽMEKA IN FRANCA POVHA DNE 25. FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA ŠTAJERSKO O POL0ŽAJU NA TERENU MED MISLINJSKO IN ZGORNJO ŠALEŠKO DOLINO 
	Št. 199 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA IZ DOLOMITOV DNE 26. FEBRUARJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI ŠENTJURC O UKREPIH PROTI POLICIJSKIM VDOROM V LJUBLJANI
	Št. 200 PISMO ČLANA POLITBIROJA CK KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 26. FEBRUARJA 1943 JOSIPU KOPlNlCU O RADIJSKIH ZVEZAH
	Št. 201 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 27. FEBRUARJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENIŠTVU IOOF ZA NOTRANJSKO O POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU 
	Št. 202 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. FEBRUARJA 1943 POVERJENIKU CK KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠU BEBLERJU O UREDITVI ZVEZE S KP ITALIJE
	Št. 203 PISMO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA CK KPS ZA DOLENJSKO DUŠANA JEREBA DNE 28. FEBRUARJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU SEKRETARJU CK KPS BORISU KRAIGHERJU O POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM OKROŽJU 
	Št. 204 OKROŽNICA VODSTVA SOKOLSTVA V OF KONEC FEBRUARJA 1943 SOKOLSKIM AKTIVISTOM V OF
	Št. 205 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA VIPAVSKO KONEC FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 206 POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA SAVINJSKO DOLINO ALBINA VIPOTNIKA KONEC FEBRUARJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA ŠTAJERSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	Št. 207 LETAK ZA MOBILIZACIJO, KI SO GA IZDALI AKTIVISTI OSVOBODILNE FRONTE V SAVINJSKEM OKROŽJU FEBRUARJA 1943
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