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Predgovor k 7. knjigi 

V tej knjigi je objavljenih 235 dokumentov organov Komu
nistične partije Slovenije in Jugoslavije, Osvobodilne fronte slo
venskega naroda in drugih množičnopolitičnih organizacij narodno
osvobodilnega gibanja ter ljudske oblasti z vsega slovenskega na
rodnega ozemlja iz mesecev maj in junij 1943. Vsebina teh doku
mentov prikazuje začetek novega poleta narodnoosvobodilnega gi
banja, obravnavo t. i. Dolomitske izjave o enotnosti Osvobodilne 
fronte, prizadevanja za razkroj bele garde in opredelitev t. i. sredine, 
prizadevanja za obnovo in krepitev oblastnih funkcij odborov OF 
ter za širjenje mreže odborov OF zlasti na Gorenjskem in Štajer
skem, skrb za preskrbo in številčno okrepitev partizanskih narodno
osvobodilnih enot, ustanavljanje pokrajinskih in okrožnih organov 
SPŽZ, ZSM itd. 

Metodologija objavljanja dokumentov je enaka kot jo je ured
niški odbor sprejel in razložil v predgovoru k 1. knjigi zbornika 
Dokumentov ljudske revolucije v Sloveniji 1941—2945 (Ljubljana 
1962) in dopolnil v predgovoru k 5. knjigi (Ljubljana 1978). Mno
žina ohranjenega gradiva je za objavo narekovala le nekoliko strožji 
izbor dokumentov, predvsem na stopnji okrožij. Večino neodbranih 
dokumentov smo uporabljali za pojasnila in so navedeni v opombah. 

Rokopis knjige sta recenzirala profesorja dr. Tone Ferenc in 
dr. Miroslav Stiplovšek. 

Uredniški odbor 



ŠT. 1 

PRVOMAJSKI PROGLAS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS »SLO
VENSKEMU NARODU«1 

SLOVENSKEMU NARODU! 
DELAVCI, KMETJE, DELOVNO L J U D S T V O ! PARTIZANI, PARTI

ZANKE, KOMANDIRJI, KOMANDANTI IN POLITKOMISARJI ! 

Letošnji svoj prvi maj preživlja delavski razred in vse delovno 
ljudstvo Slovenije v znamenju tret jega leta težke in krvave vojne za 
svobodo slovenskega naroda in uresničenje demokrat ičnih ciljev 
l judskih množic. Za n a m i so najtežje borbe, ki j ih je kdajkoli v zgo
dovini bojevalo slovensko ljudstvo. K e r v preteklem letu ni prišlo 
do druge fronte v Evropi, so fašistični' razbojniki še mogli vzdržati 
na svojih postojankah in napravi t i svoj zločinski terorist ični posel 
n a d zasužnjenimi narodi Evrope. Tudi slovenski narod je moral dati 
nove težke žrtve v boju za svoj obstanek in uničenje smrtnega so
vražnika človeštva — fašizma in njegovih vsakršnih l judskih po
močnikov. 

Toda danes n e morejo fašistični razbojniki več skrivati svoje 
slabosti pred maščevalnim poletom borbe vsega svobodoljubnega 
človeštva proti fašističnemu barbarstvu. Na vzhodni fronti je dala 
slavna Rdeča a r m a d a neviđeni pr imer junaštva in požrtvovalnosti 
v obrambi svoje domovine in vsega tistega, k a r je najboljšega ustva
rilo človeštvo. Udarci sovjetske zimske ofenzive so do dna pretresl i 
celotno Hitlerjevo 2 vojsko in ustvari l i pogoje za nove zmagovite ope-

1 Ciklostiliran letak je v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega, 
gibanja v Ljubljani (dalje arhiv IZDG), tisk NOB in v Zgodovinskem 
arhivu centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v Ljubljani (da
lje Zgodovinski arhiv CK ZKS), šk. 59. V zgodovinskem arhivu CK ZKS 
je ohranjen tudi osnutek proglasa, na katerega je Edvard Kardelj s črni
lom napisal popravke in dopolnitve ter pripisal gesla za praznovanje 
1. maja. Proglas je objavljen skupaj s člankom Edvarda Kardelja »Ob 
1. maju 1943« v Ljudski pravici, leto VII, št. 5—6, maj 1943. Ljudska pra
vica, organ Komunistčne partije Slovenije. Ponatis ilegalnih izdaj iz leta 
1943. Cankarjeva založba v Ljubljani — Ljubljana 1946 (dalje Ponatis 
Ljudske pravice 1943), str. 42—47. 

2 Adolf Hitler, vodja Nacionalsocialistične nemške delavske stranke 
(NSDP), kancler (predsednik vlade) nemškega rajha in vrhovni povelj
nik nemške vojske. 



racije proti fašističnim razbojnikom. Zmage Anglo-Ameriške vojske 
v Severni Afriki so močno razrahljale fašistične postojanke v Sredo
zemlju in ustvari le pogoje za ustvari tev druge fronte. Po vsej Evropi 
so se razmahnila mogočna osvobodilna gibanja zat iranih narodov in 
delovnega ljudstva, ki zadajajo po osovraženem fašizmu na lastnih 
t leh vse težje udarce. V ozadju Hitlerjeve vojske narašča povodenj, 
ki vse bolj izpodkopuje temelje fašistične s trahovlade nad narodi 
Evrope. 

V tem boju so tudi narodi Jugoslavije sploh in slovenski narod 
še posebej zavzeli častno mesto. Velika sovražnikova ofenziva v Bos
ni in na Hrvaškem proti part izanskim divizijam se je končala s po
polnim neuspehom. Naša osrednja part izanska vojska je pod vod
stvom tovariša Ti ta 3 prešla v protiofenzivo in ne samo osvobodila 
večino ozemlja, ki jo je zasedel sovražnik, ampak je prinesla svo
bodo tudi obsežnim novim ozemljem. V Sloveniji sta naša part izan
ska vojska in Osvobodilna fronta zajeli s leherni kotiček naše zemlje. 
Prvič v zgodovini je združen ves slovenski narod do svojih skrajnih 
meja v enotni borbi in pod enotnim vodstvom, da bi s skupnimi 
napori popolnoma uresničil svoje nacionalne cilje. 

Do kraja se je v tej borbi razgalila protil judska gospoda, ki je 
sprejela orožje iz rok okupatorja in vrgla svoje belogardistične tolpe 
v hrbet narodno-osvobodilnemu gibanju slovenskega naroda. Ta go
spoda si danes izmišlja vse mogoče klevete proti O F in zlasti proti 
Komunistični Part i j i Slovenije, da bi opravičila pred ljudstvom svoje 
gnusno izdajalsko početje. Zateka se k zadnjim rezervam in k zad
njim manevrom. Dopovedati hoče slovenskim množicam, da belogar
distične tolpe vstajajo v »obrambo vere«. Toda ogromna večina slo
venskega l judstva je že zdavnaj spoznala, da niti OF, niti Narodna 
osvobodilna vojska Slovenije n e ogrožata vere, pač pa da hoče proti
l judska gospoda s podlim izkoriščanjem vere zgolj obnoviti svojo 
teroristično oblast nad ljudstvom. Z vsakim dnem se zato vračajo 
od teh sleparjev zaslepljene!, ki so nasedli špekulacijam belogardi-
stičnih klevetnikov. 

Veliki uspehi naše osvobodilne borbe so zmedli račune tudi 
londonskim jugoslovanskim begunskim špekulantom. Pokazalo se je, 
da nobena laž n e more prekri t i pred svetom dejstva, da sluge lon
donskih beguncev z Dražo Mihailovićem 4 na čelu služijo Judeževe 
groše v službi okupatorjev. 

Uspehi Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije so prisilili lon
donsko vlado, da je morala pred vsem svetom priznati, da vodi res-

3 Josip Broz-Tito, generalni sekretar Komunistične partije Jugosla
vije in vrhovni komandant Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih 
odredov Jugoslavije. 

4 Dragoljub Mihailović-Draža, jugoslovanski častnik, od leta 1941 vo
ditelj četniške organizacije, minister vojske in mornarice v kraljevi be
gunski jugoslovanski vladi v Londonu in komandant jugoslovanske kra
ljeve vojske v domovini. 
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nično osvobodilno borbo proti okupatorjem v resnici le Vrhovni štab 
Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. 

Ko doživlja okupator poraze na vseh frontah in se vse bolj lomi 
njegova sila, doživljajo istočasno svoj polom tudi notranji izdajalci 
osvobodilne borbe slovenskega naroda. Ni več daleč dan, ko jih bo 
slovensko ljudstvo skupaj z okupatorji pometlo s svoje zemlje. 

S L O V E N C I ! 
Nemški, italijanski in madžarski okupatorji ter njihovi belo-

gardistični pomočniki napenjajo vse svoje sile, da bi pokorili slo
venski narod in izkoristili njegove sile v borbi proti Sovjetski Zvezi, 
Angliji, Ameriki in svobodoljubnim narodom vsega sveta. Okupa
torji pa skušajo mobilizirati slovenske može in fante za vzhodno 
fronto, slovenske delavce in kmete za delo po vojnih tovarnah, ki 
izdeljujejo orožje za borbo proti svobodoljubnim antifašističnim 
silam. Na vse te poizkuse mora slovenski narod odgovoriti s po
ostrenim bojem proti krvavim fašističnim rabljem slovenskega na
roda. Ves slovenski narod se mora združiti v bojevnih vrstah Osvo
bodilne fronte! Ne sme biti slovenske vasi, ne mesta brez odborov 
Osvobodilne fronte! Vse svoje sile mora slovenski narod posvetiti 
krepitvi naše Narodno-osvobodilne vojske! Vse za naše partizane! 

SLOVENSKI MOŽJE IN FANTJE! 
Ne dopuščajte, da bi vas fašistični rablji odvlekli v boj proti 

našim sovjetskim bratom na vzhodno fronto, niti na katerokoli fron
to proti narodom, ki se bore zoper našega zakletega fašističnega so
vražnika! Ne dovohte, da bi iz vas napravili topovsko hrano in da 
bi umirali za Hitlerjeve in Mussolini j eve5 razbojniške cilje! Vaše 
mesto je v slovenskih partizanskih vrstah! Stopajte v partizane! 

DELAVCI, DELAVKE! 
Ob svojem prvomajskem prazniku se zavežite, da boste še od

ločneje kakor doslej nadaljevali svojo borbo proti okupatorju in 
vsem njegovim protiljudskim pomočnikom! Vstopajte v partizane! 
Ne dajte, da vas okupator odvede na delo v svojo vojno industrijo! 
Organizirajte sistematično sabotažo v sleherni tovarni, ki na ka
kršenkoli način služi okupatorju! Organizirajte v vsaki tovarni Od
bore delavske enotnosti! 

KMETJE! 
Nobenega zrna žita, nobenega pridelka okupatorju! Skrivajte 

živila pred okupatorji! Podpirajte našo partizansko vojsko z živili in 
drugimi sredstvi! Naženite iz svojih vasi belogardistične agente! 
Vstopajte v partizane! 

5 Benito Mussolini, vodja italijanske fašistične stranke (PNF), pred
sednik italijanske vlade in vrhovni poveljnik oboroženih sil Italije. 



MLADINA! 

Tvoje mesto je v prvih vrstah našega Narodno-osvobodilnega 
boja. Za tvojo bodočnost in bodočnost tvojega naroda gre. Stopaj v 
vrste slovenskih partizanov! Bori se z vsemi sredstvi in na vsakem 
mestu proti fašističnim zasužnjevalcem in njihovim belogardistič-
nim pomočnikom! Organiziraj se v Zvezi slovenske mladine! V 
vsako tovarno, v vsako ulico, v vsako vas odbor Zveze slovenske 
mladine! 

Ž E N E ! 

Ve ste se tudi doslej z neprimerno hrabrostjo borile ob strani 
svojih moških tovarišev. Okrepite še bolj svojo borbo! Se odloč
neje se uvrstite v bojevne vrste Osvobodilne fronte in Narodno
osvobodilne vojske Slovenije! Organizirajte vsepovsod odbore Slo
venske protifašistične ženske zveze! Z vsemi močmi organizirajte 
pomoč našim partizanom, kakor tudi pomoč vsem potrebnim v za
ledju! 

P A R T I Z A N I ! BORCI KOMANDIRJI KOMANDANTI IN 
POLITKOMISARJI! 

Slovenska Narodno-osvobodilna vojska je ponos slovenskega 
naroda. V vas se z zaupanjem upirajo oči vsega slovenskega ljud
stva, ker ste s težkimi žrtvami in nečloveškimi napori, ki jih pre
našate dokazali, da ste vredni tega zaupanja! Še odločneje kakor 
doslej bij te fašistične zločinske tolpe in njihove belogardistične po
močnike! Utrjujte disciplino! Učite se vojevati, postanite mojstri 
svojega orožja! Postanite mojstri partizanske taktike! 

BOJEVNI TOVARIŠI OSVOBODILNE FRONTE! 

Utrjujte granitno enotnost Osvobodilne fronte! Preprezite vso 
slovensko zemljo z odbori Osvobodilne fronte! Organizirajte pomoč 
slovenskega ljudstva naši partizanski vojski! 

NAPREJ V SVETO OSVOBODILNO VOJNO PROTI FAŠI
STIČNIM OKUPATORJEM! 

Ž I V E L 1. M A J , B O J E V N I P R A Z N I K D E L A V S K E G A R A Z R E 
D A I N V S E G A D E L O V N E G A L J U D S T V A ! 

ŽIVELA JUNAŠKA OSVOBODILNA VOJSKA SLOVENIJE, 
Ž I V E L I N A S I H R A B R I P A R T I Z A N I ! 

Ž I V E L A O S V O B O D I L N A F R O N T A S L O V E N S K E G A N A R O 
D A , KI ZDRUŽUJE VSE BOJEVNE SILE NARODA V BOJU PRO
T I O K U P A T O R J U ! 

Ž I V E L A K O M U N I S T I Č N A P A R T I J A S L O V E N I J E , O R G A N I 
Z A T O R ZMAG V OSVOBODILNI VOJNI PROTI FAŠISTIČNEMU 
OKUPATORJU! 

10 



ŽIVELO BRATSTVO IN SLOGA NARODOV JUGOSLAVIJE 
V BORBI PROTI OKUPATORJU! 

Ž I V E L A N A R O D N O - O S V O B O D I L N A V O J S K A J U G O S L A V I 
JE NA ČELU S TOVARIŠEM T I T O M , KI KUJE NARODOM 
JUGOSLAVIJE SVOBODNO IN SREČNEJŠO BODOČNOST! 

ŽIVELA KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE, ORGANI
ZATOR NEZLOMLJIVEGA ODPORA NARODOV JUGOSLAVIJE 
PROTI FAŠISTIČNIM RAZBOJNIKOM! 

ŽIVELA SOVJETSKA ZVEZA, VELIKI ZAŠČITNIK MALIH 
IN VSEH ZATIRANIH NARODOV! 

ŽIVELA RDEČA ARMADA, KI DAJE VSEMU SVETU PRI
MER ČUDEŽNEGA JUNAŠTVA IN POŽRTVOVALNOSTI V OB
RAMBI DOMOVINE IN NAPREDKA PRED FAŠISTIČNIMI BAR
BARI! 

ŽIVELA ANGLEŠKA IN AMERIŠKA VOJSKA, KI ZADAJETA 
V SEVERNI AFRIKI UDAREC ZA UDARCEM FAŠISTIČNIM 
VOJSKAM! 

ŽIVELA ANGESKO-SOVJETSKO-AMERISKA ZVEZA, ŽIVE
LA ENOTNOST SVOBODOLJUBNIH SIL VSEGA SVETA V BORBI 
PROTI KRVAVEMU FAŠIZMU! 

ŽIVEL S T A L I N , 6 VELIKI VODITELJ SVOBODOLJUBNE
GA Č L O V E Š T V A V B O J U P R O T I S I L A M F A Š I Z M A I N R E A K 
C I J E ! 

C E N T R A L N I K O M I T E T 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE.7 

6 Josif Visarionovič Džugašvili-Stalin, generalni sekretar sovjetske 
Vsezvezne komunistične partije /boljševikov/ (VKP /b/), predsednik ljud
skih komisarjev in vrhovni komandant sovjetskih oboroženih sil. 

7 Ohranjeni so še naslednji prvomajski proglasi: 
»Proletariatu in delovnemu ljudstvu Slovenije! Vsemu slovenskemu 

n a r o d u ! . . . Komunistična partija Slovenije«. Letak je izdalo poverjeništvo 
centralnega komiteja KPS za Ljubljano (glej Dokumenti ljudske revolu
cije Slovenije 1941—1945 (dalje Dokumenti), knj. 6, dok. št. 107, str. 276). 
Ciklostiliran letak je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 59. 

»Slovenska mlad ina . . . Ljubljana 1. maja 1943. Zveza slovenske mla
dine.« Ciklostiliran letak je v arhivu IZDG, tisk NOB. 

»Primorski Slovenci.. . Primorski pokrajinski komitet Komunistične 
partije Slovenije'. Tipkopis je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 217. 

»Prvomajski proglas Osvobodilne fronte delovnemu ljudstvu in na
rodu Gorenjske ter slovenske Koroške . . . Pokrajinski odbor Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda«. Ciklostiliran letak je v arhivu IZDG, tisk 
NOB. 
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ST. 2 

P R O G L A S I Z V R Š N E G A O D B O R A O F O B TRETJI O B L E T N I C I 
U S T A N O V I T V E O S V O B O D I L N E F R O N T E » S L O V E N S K E M U N A 

RODU«1 

S L O V E N S K E M U N A R O D U 

Osvobodilna fronta slovenskega naroda pričenja svoje tretje 
leto. 

Dve leti naporov, trpljenja, žrtev, ječ in krvi, streljanja talcev 
in izgub najvdanejših borcev sta za nami. Hkrati sta ti dve leti naj-
veUčastnejših zmag, kar jih je izbojeval slovenski narod v svoji s 
ponižanjem in tujčevim gospodstvom izpolnjeni zgodovini. 

V neizprosni borbi s tujimi nasilniki in njihovimi domačimi 
opričniki, v borbi, ki jo bije na življenje in smrt za svobodo in 
združitev Slovencev, je Osvobodilna fronta ustvarila svojemu na
rodu najpomembnejšo in najsilnejšo pridobitev njegovih dveletnih 
osvobodilnih prizadevanj. Skovala in s krvjo svojih najboljših sinov 
je posvetila prvo slovensko narodno vojsko — Narodnoosvobodilno 
vojsko Slovenije z njenimi partizanskimi odredi. Kot sestavina Na
rodnoosvobodilne vojske Jugoslavije se slovenska partizanska voj
ska z ramo ob rami s svojimi srbskimi, hrvatskimi, bosanskimi in 
črnogorskimi brati bori za osvoboditev slovenskega ter vseh južno-
slovanskih narodov, za svobodno in združeno Slovenijo v svobodni 
in demokratični Jugoslaviji. 

Udarno pest naše vojske, ki je zrastla iz neznatnih skupinic, 
predstavljajo danes močne, dobro organizirane udarne brigade. 

Sovražnik in domači izdajalci so napovedovali skorajšnji konec 
slovenske oborožene sile. Kruto so se zmotili in kratke noge je ime
la njihova laž. Namesto uresničenja njihovih napovedi se dogaja 
prav nasprotno. Novi tisoči prihajajo v slovenske brigade in odre
de. Naše desetletja zasužnjeno Primorje, za katero smo imeli nekoč 
le nekaj tolažilnih uradnih besed, je zajel plamen Osvobodilne par
tizanske vojne tja v Rezijo in Beneško Slovenijo. Klicu narodne 
dolžnosti, klicu Osvobodilne fronte, se je odzvalo skoraj vse pri
morsko moško prebivalstvo ter prijelo za orožje v partizanskih 
vrstah. Nemška mobilizacija na Gorenjskem in Štajerskem se je 
sprevrgla v svoje nasprotje. Namesto na vzhodno fronto odhajajo 
gorenjski fantje in možje v partizanske čete. Partizanska mobiliza-

* Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11. Proglas 
je bil pod naslovom: Vsa slovenska zemlja združena v enem samem osvo
bodi nem naporu. (Majski proglas Izvršnega odbora OF) objavljen v Slo
venskem poročevalcu, leto IV, št. 10, 10. maja 1943 (Arhiv IZDG, tisk 
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priznanje osvobodilnim naporom slovenskega naroda, njegovi Osvo
bodilni fronti in njegovim part izanom. 

Belogardistično izdajstvo, ki je zaman poskusilo razširiti svoje 
oborožene tolpe izven »Ljubljanske province«, je pred svojo kata
strofo. Napovedi zavrženih belogardističnih r imskih hlapcev je 
ovrgel dejanski razvoj dogodkov. Belogardistično izdajstvo, ki je 
sicer zasekalo v krvaveče telo slovenskega naroda nešteto novih 
ran, je Osvobodilno fronto in Narodnoosvobodilno vojsko zgolj 
utrdilo, pa tudi poglobilo. Vse večje je število t r e n u t n o zavedenih, 
ki so spregledali, da so j ih njihovi voditelji pr ivedh na pot narod
nega izdajstva in bratomori lne državljanske vojne zgolj iz svojih 
protil judskih razrednih razlogov. Vse globlja so spoznanja Sloven
cev, v l judskih glavah in pred slovensko zgodovino postaja vse 
jasneje, da je zgolj ena pot, ki vodi do svobode, in da je ta pot — 
pot Osvobodilne fronte. 

Osvobodilna fronta pričenja svoje t ret je leto v znamenju no
vega poleta, novih uspehov in novih zmag. Ta njen novi polet se 
razvija v odločilnem razdobju. Rdeča a r m a d a in ves angleško-sov-
jetsko-ameriški tabor se pripravl jata na ofenzivne udarce, ki bodo 
zadali vojaškemu stroju in nasilniški stavbi nemških in itali janskih 
osvajalcev končni poraz. 

Oprta na svojo rastočo moč, oprta na svoje osvobodilne na
pore svojih velikih zaveznikov poziva Osvobodilna fronta slovenski 
narod, naj vzdrži v sveti domovinski vojni in naj podvoji svoje na
pore za svobodno in združeno Slovenijo v svobodni in demokratični 
Jugoslaviji. 

Hkrat i se Osvobodilna fronta obrača na vse tiste, ki so doslej 
omahovali ali celo verjeli izdajalski belogardistični demagogiji. 

Še je čas, da daste svojemu narodu, k a r ste m u dolžni dati, da 
doprinesete svoj delež v sveti domovinski vojni. 

Se je čas, da pomagate zatreti državljansko vojno, ki so jo v 
tujčevo korist zanetili belogardistični voditelji. 

Še je čas, da se uvrst i te med oborožene in neoborožene borce 
za osvoboditev svojega naroda, za' svobodno in demokrat ično Jugo
slavijo. 

Zavedajte se, da danes ne gre za lastninsko vprašanje — kar 
sta jasno in glasno poudari la vrhovni k o m a n d a n t Tito in predsed-

bila 11. novembra 1941, zadnja 1. marca 1945. Več glej dr. Mladen Stefa-
novic Istonjski izvori o medjunarodnom priznanju narodnoosvobodi-
lacke borbe u Jugoslaviji. Osvrt na emisije Radio-stanice »Slobodna Ju
goslavija« 1941—1945. Arhivist XXXI/1981, št. 1—2, str. 33-44. Po podatku 
Vide Tom-Lasič je bila postaja v Tbilisiju, imenovali pa so jo zveza z 
Moskvo. Glej Vida Tom-Lasič, Kliče vir, vir, vir. Založba Borec, Ljub
ljana /1986/ (dalje Lasič, Kliče vir), str. 13. 
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nik Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije dr. Ivan 
Ribar 3 — temveč da gre za najelementarnejše nacionalne potrebe. 

Zavedajte se, da je vse, k a r presega okvir n a r o d n e osvoboditve, 
zadeva demokrat ične ureditve in demokrat ičnih odločitev po osvo
boditvi. 

Zavedajte se, da lahko prepreči kaos in zajamči ure jeno demo
krat ično odločanje le organizirana l judska demokracija, kakršna je 
v programu Osvobodilne fronte, in disciplinirana Narodna osvobo
dilna vojska, v kakršno so se razvile part izanske čete. 

Zavedajte se, da se bo ljudski srd nekoč usmeril z vso silo 
zgolj proti tistim, to pa z vso upravičenostjo — ki so izdali svoj na
rod iz svojih sebičnih, proti l judskih razlogov — in niti ob dvanajsti 
u r i niso bili pripravl jeni popravit i krivic nad narodom. 

Zvesta svojim narodnoosvobodilnim načelom in oprta na dej
stvo svoje rastoče moči, poziva Osvobodilna fronta znova na enot
nost vseh Slovencev, ki so za osvoboditev in združitev slovenskega 
naroda, za svobodno in demokratično Jugoslavijo, za skupno zmago 
angleško-ameriško-sovjetske vojne zveze, proti sodelovanju z oku
patorji, prot i belogardističnemu izdajstvu, proti državljanski vojni. 

K d o r je Slovenec in Jugoslovan, kdor je patriot, za tega je 
enakopravno mesto v Osvobodilni fronti. 

Maja 1943. 
Izvršni odbor 

Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 4 

3 Gre za Izjavo Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije in Proti
fašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije dne 8. februarja 1943 
o značaju narodnoosvobodilnega gibanja v Jugoslaviji. Glej Zbornik do
kumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih na
roda, Tom II, knjiga 8: Dokumenta Vrhovnog štaba NOV Jugoslavije 
1943, Beograd 1959, dok. št. 22, str. 36—39. 

4 Proglas je po sklepu izvršnega odbora OF sestavil Boris Kidrič. 
Glej dok. št. 6. 
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ŠT. 3 

OKROŽNICA POVERJENlSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO MAJA 1943 O KADRIH1 

O K R O Ž N I C A št. 2 

Maj 1943. 

Kako pospešiti dotok in rast novih kadrov 

Razmah in ostrina naše narodno-osvobodilne borbe terja zlasti 
od avantgarde osvobodilnega pokreta, od Partije največje žrtve. V 
partizanih in v zaledju se bore in padajo v prvih vrstah njeni naj
boljši kadri za stvar naše narodne osvoboditve. Te kadre je treba 
nadomestiti. To bi bilo nemogoče, če ne bi dan za dnem pritegovali 
v delo in borbo vedno novih in novih kadrov, če ne bi dnevno vzga
jali desetin in stotin delavcev in borcev. 

»Kadri rešujejo vse,« je dejal tovariš Stalin. Vse je odvisno od 
dobre vzgoje novih kadrov! To se pravi: Premagati moramo po
časnost v pritegovanju novih ljudi, odpraviti moramo nesistematič-
nost, zanemarjanje in slabosti naše vzgoje kadrov, naše kadrovske 
politike. Naši vodilni kadri so danes »preobremenjeni«, ker ne zna
jo organizirati in razdeliti dela med druge tovariše (upoštevajoč nji
hove sposobnosti in želje), ker ne iščejo neutrudno vedno novih in 
novih kadrov, ker ne zaposlujejo novih in novih ljudi, ampak se za
nesejo samo nase. Organizator, ki pravi, da so »vsi zanič« in »da 
mora vse sam delati«, je slab organizator, slab vzgojitelj kadrov. 
Ljudi je dovolj, a poznati jih je treba, zaposliti na primernem poslu, 
za katerega čutijo sposobnost in veselje. Pomagati jim je treba pri 
odpravljanju napak in reševanju problemov, potrpežljivo (in z lju
beznijo) jih je treba vzgajati. Nekateri naši tovariši pa pravijo, da 
»za to nimajo časa«. Tudi »nimajo časa« zanimati se za razvoj ka
drov in spreminjanje ljudi. Jasno je, da jih zato često podcenjujejo 
in ne vidijo njihovih dobrih lastnosti, kakor tudi ne njihovega raz
voja. Oni imajo do ljudi nespremenljivo stališče, predsodke. Zato 
so pri vsej obilici dela danes nekateri brezposelni, zato pri vsej raz
novrstnosti našega dela danes ne znamo nekaterih ljudi zaposliti na 
primernem poslu. Zato dotok novih kadrov zelo zaostaja za politič
nim razvojem in pripravljenostjo ljudi. 

Vsakdo, prav vsakdo lahko na kakršenkoli način koristi gi
banju! Dober organizator zna izkoristiti vse: vsak prostor, vsak 
material, vsakega človeka, tudi »nezanesljivega«. Celo naše sovraž
nike se da izkoristiti često, da nevede služijo naši stvari. Organiza
tor mora stalno razmišljati, kako bo zaposlil čimveč ljudi, kako bo 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 530/11. 
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čimbolj razdelil delo, čimbolj razbremenil vodilni kader, najti mora 
za vsakogar primerno delo, ali ga usposobiti zanj in ga vzgojiti. 
Sprva bodo na ta način marsikatere naloge slabše rešene, toda re
zultati se bodo pokazali kasneje. Nam ne gre za lepe »enodnevne 
uspehe«, nam gre za dejanske uspehe. 

To so glavne ovire hitrejšemu dotoku novih kadrov. 
Kateri pa so glavni vzroki slabi vzgoji kadrov? 
1.) »Pomanjkljiva povezanost praktične vzgoje« (ki jo dobiva

mo iz dela in borb) s teoretično in ideološko politično vzgojo (ki jo 
dobivamo iz literature in kiirzov) in obratno. To pomeni: Najboljša 
šola za kadre je delo, akcije združene z istočasnim študijem marksi-
stično-leninistične litarature. Dalje: ni mogoče dobro razumeti mark
sistične teorije, če nimaš izkušenj iz praktičnega dela, če ne izko
riščaš, preizkušaš in povezuješ teoretičnega znanja s praktičnimi 
izkušnjami. In: Ne moreš se dobro boriti in delati, če nimaš opore 
v marksistični znanosti. 

Nekateri tovariši navajajo, da za študij m[arksistično-leninistič-
ne]-l[iterature] »nimajo časa«. Trde celo, da nimajo časa niti za 
čitanje oz. študij tekoče literature. Ta izgovor dokazuje, da ti tova
riši nimajo volje za to. Ali pa ne razumejo važnosti ideološke politič
ne izgradnje in njene nepogrešljivosti pri našem vsakodnevnem 
delu. Zato rezultati naših največjih naporov in žrtev često izosta
nejo, ker nismo pravilno pristopili k delu. Prav zato naši kadri često 
krnijo, otopevajo v vsakdanjem poslu, izgubljajo izpred oči celoto 
današnjih in bodočih partijskih nalog, »izgubljajo« pogled, izgubljajo 
»smisel« za novo v današnji resničnosti«, zato manjka dostikrat »bor
beni in revolucionarni polet ter smeli zamah, ki dviga navdušenje 
in mobilizira za nove napore in borbe«, zato dostikrat ne vidijo raz
voja, sprememb ljudi in razmer, novih pogojev dela. in novih nalog. 

2.) Lenin in Stalin sta vedno poudarjala, da je samokritika naj
važnejše sredstvo za vzgojo kadrov. Z odkrivanjem lastnih napak, 
ugotovitvijo vzrokov in okolnosti, ki so jih povzročile, vzgajamo 
sebe in mase, odpravljamo nedostatke in posledice. V tem je vzrok 
počasne in slabe vzgoje kadrov. Tovariši so dolžni odslej pri delu 
in na sestankih sproti odkrivati svoje napake. Ce bodo sami nasto
pali samokritično, bodo lahko tudi ostro kritizirali napake drugih. 
Kritika ne bo izpadla osebno, tovariški odnosi ne bodo prizadeti. 

Samokritika je tudi najboljša; pot do neprecenljive samostojnosti 
kadrov. Sistematične vzgoje samostojnosti pri krepljenju samoinicia-
tive sploh ni. Tovariši dostikrat ne upajo nositi odgovornosti za sa
mostojne odločitve. Čakajo vedno na »točne direktive«, ki jih potem 
birokratsko izvajajo. Imamo pa tudi nasprotne primere, ko se dela 
povsem na lastno pest, in se niti ne obvešča nadrejenega foruma o 
ukrepih. Birokratski »red« z delovnimi urniki in šablonami, vede, 
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zlasti v ilegalnih prilikah — ker je kontrola često onemogočena — 
do največjega nereda. Do istega rezultata vede separatistična »samo
stojnost«. Te često usodne napake je mogoče izkoreniniti le z do
sledno uporabo kritike in samokritike. 

3.) Eno glavnih sredstev za odpravljanje pomanjkljivosti v na
šem delu in vzgoji kadrov je kontrola, pravočasna in konkretna kon
trola. Le ob izvajanju resnične kontrole je moči tudi pravilno po
magati kadrom z nasveti itd. Lenin je nekje zapisal: »Organizacija, 
to je pravilna izbira ljudi in kontrola«. Mi lahko rečemo: Dobra 
vzgoja kadrov zahteva pravilno vzgojo ljudi in kontrolo! 

Odgovorni organizatorji morajo sistematično spoznavati kadre. 
Tu ne more biti ovira »konspiracija«. Brez spoznavanja kadrov ni 
pravilne vzgoje. Nemogoča pa je tudi budnost in kontrola. Nemogoča 
je pravilna izbira in razmeščanje kadrov. 

4.) »Liberalizem« (popustljivost proti kršiteljem discipline in 
konspiracije, proti oportunistom vseh vrst) je tudi eden izmed važ
nih razlogov slabe kadrovske vzgoje. Razumeti je treba, da Partija 
svojih nalog v sedanjosti in bodočnosti ne bo mogla izvesti, če ne 
bo vladala v njej železna disciplina in enotnost. V tem pogledu je 
treba uvesti ostrejši, veliko strožji postopek. V Partiji mora vladati 
veliko strožja disciplina, veliko večja odgovornost, konspirativnost 
požrtvovalnost, kakor v SKOJ-u ali celo v OF. Pri nas pa kakor da 
sploh ni razlike! Omenjena bolezen liberalizma je zelo zrahljala trd
nost naše ljubljanske organizacije. Današnja in predstoječa situacija 
zahteva od nas v tem pogledu hitrih in odločnih ukrepov za utrdi
tev partijske organizacije. Za kršitelje discipline, za nepoboljšljive, 
nekonspirativne tovariše, za ljudi, ki se kapitulantsko obnašajo na 
policiji ne more biti mesta v Partiji. Zavedajmo se resničnosti Sta
linove misli, da se Partija krepi s čiščenjem oportunističnih elemen
tov in v borbi z njimi. Poudarjamo pa, da bi bilo napačno in škod
ljivo uvesti ostrejši kurz mehanično, ne da bi upoštevali individual
ne pogoje in stopnjo zavednosti. Merilo naj bo: Cim zavednejši in 
čimdlje v Partiji — tem strožja kritika napak! 

Vse to pa ne pomeni, da se je treba boriti proti navedenim sla
bostim samo ali predvsem z disciplinskimi ukrepi! Nasprotno! Pre
pričevanje mora biti osnovno vzgojno sredstvo, ki ga je treba pra
vilno povezovati z disciplinskimi ukrepi. 

Zlasti je treba izboljševati vzgojo v konspiraciji in pravilnem 
obnašanju pred razrednim in narodnim sovražnikom, ki mora biti 
dostojna poštenega Slovenca in komunista. 

Boriti se je treba proti oportunistom, ki se skrivajo za avantu
rizmom, ki si domišljajo, da je nepotrebno tveganje hrabro in re
volucionarno dejanje. Resnični revolucionar zna družiti največjo 
previdnost z največjo hrabrostjo in tveganjem, kadar je to za pokret 
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nujno. Toda partijci ne smejo nikdar iz razlogov komodnosti ali lah
komiselnosti opuščati največjih mer previdnosti, kakor se ne smejo 
pomišljati dati tudi svoje življenje, kadar zahteva to položaj. 

Pripravljenost na najhujša mučenja in na največje žrtve ter 
brezkompromisno nasproten odnos do sovražnika, je osnova za do
stojno obnašanje na policiji. Zaveden Slovenec, še bolj pa zaveden 
komunist, ne more poznati nobenega kompromisa, nobenega prizna
nja okupatorju in fašizmu. Oportunisti se često izgovarjajo, da so 
»kadri zunaj potrebni«, in da je treba vse storiti, da se pride ven, 
magari s sramotno izjavo. Dalje pravijo, da »mučenja vsak ne more 
zdržati« itd. 

Osnovno načelo konspiracije, ki se ga je treba brezpogojno 
držati je, vsakdo sme vedeti samo to in ničesar drugega, kar nujno 
mora vedeti, da lahko izvršuje svoje delo, oz. vzgojo in kontrolo 
kadrov. Teh stvari pa ne sme pripovedovati nikomur, tudi najzanes
ljivejšim tovarišem ne! Seveda pa je treba z izkušnjami iz lastnega 
dela spoznavati tovariše toda na konspirativen način, brez imen in 
konkretnih podatkov. Z naivnim klepetanjem »ta je zaveden«, »ta 
dobro dela« itd. so ljudje že marsikoga spravili v zapor in smrt. 
Največje napake pa se delajo često ob aretacijah. Namesto, da bi 
takrat takoj obvestili vse, ki so s tem ogroženi in ki so bili v zvezi 
z aretiranim, postopajo tovariši včasih čisto nasprotno: Vsakomur 
pripovedujejo o aretaciji in nehote tako često kompromitirajo are-
tiranca in sebe, češ »izredno ga je škoda« itd. Mesto da bi absolutno 
molčali, obvestili pa vse prizadete. 

Sklepi iz vsega so: 
I. V Partijo in OF je treba nenehoma pritegovati nove tova

riše (v Partijo predvsem iz delavskih in ženskih aktivistov). 
II. Partijo je treba čistiti oportunizma in oportunistov. 

III. Vzgoji novih kadrov je treba posvetiti največjo pažnjo (kon
trola, samokritika, kurzi). Vsakdo je odgovoren za svojo 
ideološko politično izgradnjo (kontrola o tem)! 

IV. Dvigniti v Partiji na odgovorna mesta delavce in ženske 
kljub ideološko politični stopnji. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

P[overjeništvo] CK — KPS 

2« 19 



S T . 4 

O K R O Ž N I C A P O V E R J E N L S T V A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F Z A 

L J U B L J A N O D N E 2. M A J A 1943 A K T I V I S T O M O F 1 

A K T I V I S T O M O F 

Osvobodilna borba slovenskega naroda stopa v svoje zadnje 
odločilno razdobje. Vedno teptani slovenski narod, ki se je v svojih 
najtežjih dneh odločil, da si bo sam priboril svojo svobodo, da bo 
sam odločal o svoji usodi, z uspehom nadaljuje borbo z najmočnej
šimi fašističnimi silami sveta. Pri tem moramo z veseljem ugoto
viti, da je Ljubljana svojo nalogo doslej zadovoljivo izpolnjevala. 
Njenega izredno dobro organiziranega odpora ni mogel streti še 
tak teror, niti ga ni mogel in ga ne more resno ovirati. Ljubljana je 
bila s svojim organiziranim bojem proti fašističnemu okupatorju in 
domačim izdajalcem vzgled vsem prestolnicam okupiranih evropskih 
narodov. To mora tudi ostati. 

Vojna vseh svobodoljubnih narodov sveta proti materialnemu, 
duhovnemu in fizičnemu nasilju dobiva novo totalitarno obeležje. 
Tudi slovenska osvobodilna borba, ki je izsek iz te velike osvobo
dilne vojne, zadobiva vedno bolj totalitaren značaj. Vsak Slovenec 
že stoji pred alternativo: ali si z naprednimi silami za popolno na
rodno svobodo, ali pa z izmečki slovenskega naroda, z izdajalsko 
belo gardo za pomoč okupatorju, ki hoče streti slovenski narodni 
odpor in s tem seveda posredno tudi slovenski narod. Rezultat, ki ga 
bo prinesla totalitarna faza osvobodilne borbe bo popolen, nobena 
nepopolna, kompromisarska rešitev slovenskega vprašanja ni več 
možna. Da bodo mogli aktivisti OF izpolniti vse naloge, ki jim jih 
nalaga totalitarna faza osvobodilne borbe, morajo imeti pred očmi 
predvsem tale dejstva: 

1.) Potrebna je, kakor doslej, popolna enotnost vseh skupin v 
OF. Vendar je to, kar smo doslej na tem polju dosegli, še vse pre
malo. Zbližati se je treba ne samo organizacijsko, temveč še člo
veško; premagati predsodke, ki so se ohranili kot usedlina prejšnje 
politične vzgoje; skovati je treba pravo borbeno tovarištvo, ki ne 
bo samo posledica formalne povezanosti, ampak bo šla njegova vez 
preko src. Pri tesnejšem povezovanju morajo sodelovati v enaki meri 
vse skupine. Dolžnost aktivistov KPS posebej pa je, da kot preka
ljeni revolucionarji in bogatejši na izkušnjah pomagajo ostalim akti
vistom z dobrim zgledom. KPS, ki zaradi svoje revolucionarne ideje 
jamči, da OF nikdar ne bo krenila na napačno pot, mora stati kot 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 527/X. 
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trden branik pred vsemi poizkusi političnih žongler j ev preteklosti, 
da se ponovno ne polaste slovenskega naroda, pa tudi kot svetel 
primer delavnosti in požrtvovalnosti vsem ostalim skupinam. Samo 
tako bodo našli aktivisti vseh skupin pravilen medsebojen odnos in 
OF bo res ostala enotno narodnoosvobodilno gibanje, ki ga ne bo 
moglo resno ogrožati nobeno nasilje. 

2.) Slovenski narod se prebuja iz tisočletne hlapčevske miselno
sti in se zaveda svoje moči. Ves svobodoljubni, kulturni svet ob
čuduje njegovo silo in njegov odpor. Vse politično delo v OF mora 
biti v skladu s tem razvojem in stremeti, da pri preoblikovanju slo
venskega narodnega značaja z vsemi sredstvi pomaga, ne pa da ga 
na kakršenkoli način ovira. 

Preveliko poudarjanje dogodkov na zunanjih bojiščih podpira 
oportunizem in povzroča hlapčevsko naziranje, da se bo usoda slo
venskega naroda odločila tam. Brez velikih zaveznikov kot so SSSR, 
Amerika in Anglija bi bila naša borba res brezsmiselna, toda nihče 
nas ne more osvoboditi, če se ne bomo sami. Narod, ki si v sedanji 
odločilni dobi ne more pomagati na lastne noge, ki se ne more otre
sti suženjske miselnosti, bo ostal narod sužnjev, s katerim bo vsakdo 
pometal, kakor bo hotel in ga ne bo mogla rešiti zmaga še tako na^ 
predne sile. 

3.) Veliko politično napako delajo nekateri aktivisti OF, ki se 
trdovratno upirajo, da bi pritegnili in povezovali nove ljudi v OF. 
Vrata v OF so vedno odprta vsem zavednim Slovencem, ki niso 
narodni izdajalci. Vsaka ljubosumnost (češ, jaz delam že dve leti, on 
pa je ostal ves čas ob strani, če ga sedaj povežem, mi bo enako
vreden) in ozkosrčnost zasluži najhujšo grajo. 

Otresti se moramo statičnega presojanja ljudi. Ce kdo pred 
enim letom, pred šestimi meseci ni bil pripravljen delati v OF, bo 
mogoče danes, mogoče jutri. Nikdar se ne morejo ljudje dokopati do 
istih spoznanj istočasno. V tem oziru moramo posebno skrbno izbi
rati vse važnejše dogodke na domačih in tujih bojiščih, ki zelo raz
gibajo tiste sredinske mase, ki se doslej še niso mogle odločiti. Se
veda moramo novo pridobljene ljudi zelo skrbno in previdno poli
tično obdelovati, da ne bodo zašli v stari oportunizem nazaj. Tudi 
delo jim moramo pametno oddeliti. V začetku jasno ne smemo staviti 
prevelikih zahtev in jim šele sčasoma, v skladu z njihovo politično 
zrelostjo, dati odgovornejši posel. 

4.) Pri prodiranju OF navzven — predvsem pri vseh širokih 
nabiralnih akcijah — se moramo zavedati, da je OF narodna oblast. 
Vsako hlapčevsko in beraško klečeplazenje jemlje OF ugled. 

5.) Vsako strahopetstvo, vsako cincanje, vsak oportunizem bo 
v tej totalitarni fazi še bolj škodljiv kot doslej. Zato jim moramo 
napovedati vojno na življenje in smrt. Ne sme nas ugnati na videz 
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razumsko popolno utemeljena zunanja lupina oportunizma, vedno 
moramo iti do jedra in ga napasti pri jedru. 

6.) Vedno moramo pravilno vrednotiti dogodke in vse novice. 
V tem oziru moramo stopnjevati kritičnost do najvišje možnosti. 
Bela garda — predvsem mihailovićevci — bo skušala s propagandi-
stično in živčno vojno vnesti zmedo v javno mnenje in to zmedo iz
koristiti v svoj prid. Ce bomo nasedali, bomo beli gardi delo zelo 
olajšali. Predvsem moramo razorožiti lovce senzacionalnih in alar
mantnih vesti znotraj OF. 

7.) Pri delu v OF se moramo skrbno izogibati mehanizaciji in 
birokratizaciji. V nasprotnem primeru bo OF postala forma brez 
vsebine in bo nujno zajadrala v oportunistične vode. 

Mehanično, birokratično pojmovanje dela v OF je dvojno; prvič: 
mehanizacija v širšem smislu, to se pravi dosledno izgubljanje v 
organizacijskem delu, pri čemer odločno trpi politično vzgojno delo; 
drugič: birokratizacija v ožjem smislu — to je, šablonsko reševanje 
organizacijskih problemov. (Npr.: ko so nekje nabrali nekoliko več 
denarja kot ga je bilo treba za mesečni davek, so denar shranili in 
so prihodnji mesec pobrali toliko davka manj; ponekod so posku
šali organizirati DE kar po kvartih, čeprav se DE more razmahniti 
samo, če je organizirana po tovarnah.) 

8.) Vsak aktivist se mora zavedati, da je delo pri OF zanj 
prvenstvene važnosti in da ni slučajno politično izživljanje v smislu 
bivših jugoslovanskih strank, temveč borba, ki bo odločila usodo 
slovenskega naroda tisoč let naprej. Vse drugo delo mora biti za 
aktivista drugotnega značaja. V delo za OF mora vložiti vse svoje 
sile. 

9.) Z delom pri OF si vsak sam določa mesto v bodoči svobodni 
Sloveniji. Vsi Slovenci smo v sedanji odločilni borbi postavljeni 
pred enako težke probleme, pred enako težke naloge. Cim bolje bo 
kdo rešil te probleme, čim več energije in žrtev bo vložil v naloge, 
ki so pred njim, tem lažje bo pomagal narodu pri njegovi duhovni 
in gospodarski obnovi po osvoboditvi. Kdor misli, da se bo sedaj na 
kakršenkoli špekulantski način izogibal žrtvam, ki jih čas terja od 
njega, morda celo pod krinko funkcionarja OF — pozneje pa bo 
zlezel na kak boljši položaj, bo prej ali slej bridko razočaran. 

Teh dejstev se mora vsak aktivist OF v polni meri zavedati in 
po njih uravnavati svoje delo. Šele potem bo OF v celoti izpolnila 
svoje dosedanje naloge; to se pravi, da bo znala pritegniti in zajeti 
vse napredne ljudi, ki se bodo v znamenju ločitve — ali za po
polno svobodo slovenskega naroda z OF, ali pa za njegovo moralno 
in fizično smrt z belo gardo — nujno morali odločiti za OF. 

Ljubljana, 2. maja 1943. 
Poverjeništvo IOOF za Ljubljano 
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ST. 5 

P I S M O Č L A N I C E P O V E R J E N L S T V A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 
K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J E S E N T J U R C 2. M A 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 tovariš i ! 
Pišem spet samo radi pri l ike in zato, da veste, da ni nič po

sebnega. 1. majska akcija je sicer uspela še dokaj dobro, a slabše 
kot dveletnica, 2 ki se nam je pa bolj »posrečila« kot pa uspela, če 
smo iskreni. Radi x okoliščin smo stali na stališču, da bi stopnjevanja 
z ev. »pokanjem« še n e bili zmožni, še manj bi t o prenesli. Ljubljana 
je bila spet zasuta z drobno narezanimi listki v barvah trobojk, 
rdeče zvezde, mnogo različnih listkov s parolami, Titove slike (lino
rez), 2 a napisi, rdeča in slovenska zastava na kupoli pošte (so cel del 
blokirali in ob 7 h že sneli — gasilci), iz Tivolskega gozda vržene v 
mesto parole na megafon (zelo dobro) in še več zastav na manj 
vidnih mestih, letaki (KPS), 3 Delavska enotnost. 4 Vse t o (publikacije), 
upam, da redno prejemate, torej j ih poznate. Mi od vas razen J e 
lenovega žleba 5 in obletniškega S P 6 (Bogdanova 7 redakcija) nismo še 
ničesar prejeli, tudi omenjene ženske brošure 8 še ne. Po vsej pošti je 
prišla končno tudi naročilnica. Ne vem sicer, če jo je kdo od vas 
videl, a zelo bi n a m ustregli, če bi napisal nekdo tudi minimalno, t. j . 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1768. 

2 Misli na akcije 11. aprila 1943 ob drugi obletnici italijanske za
sedbe Ljubljane. Več glej Marica Čepe, Od protestnih komemoracij do 
množičnih demonstracij (dalje Čepe, Od protestnih komemoracij). Ju
naška Ljubljana 1941—1945, Ljubljana 1985 (dalje Junaška Ljubljana). 
Druga knjiga, str. 195—196. 

2a Izdelal ga je Vlasto Kopač. Glej Centralna tehnika Komunistične 
partije Slovenije, katalog razstave Mestnega muzeja, Ljubljana maj—sep
tember 1988, str. 29. 

3 Ciklostiliran letak: Proletariatu in delovnemu ljudstvu Slovenije! 
Vsemu slovenskemu n a r o d u ! . . . Komunistična partija Slovenije je v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. 59. Glej dok. št. 1, op. 7. 

4 List: Delavska enotnost. Ljubljanska izdaja. Leto II, št. 2, april-
maj 1943. Ponatis. Delavska enotnost 1942—1944. Ljubljana 1954. Izdal in 
založil Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije (dalje Delavska enot
nost), str. 63—76. 

5 Brošura: Mate /Dušan Bravničar/, Boj v Jelenovem žlebu. Knjiž
nica Glavnega poveljstva Slovenske Narodno-osvobodilne vojske in Par
tizanskih odredov št. 4, 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 513. 

6 List: Slovenski poročevalec, leto IV, št. 9, 27. april 1943 je v arhivu 
IZDG, tisk NOB. 

7 Boris Ziherl, urednik centralne izdaje Slovenskega poročevalca na 
osvobojenem ozemlju. 

8 Brošura: Pri sestrah na jugu (Napisala MaraVRupena/). Izd. Re
dakcija »Našim ženam« IOOF Novo mesto /1943/ je v arhivu IZDG, tisk 
NOB, št. 505—507. 
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za okoliščine običajnega transporta in za trenutne finančne zmožno
sti. Kar naroča 139 za cyklostilsko n. pr. mislim, da je po zadnji po
šiljki10 »veleobratsko«. Nam je sicer najlažje poslati n. pr. papir, a 
kaj ko se mi zdi, da je naročilnica napisana tako, kot bi jo n. pr. jaz 
skombinirala brez poznanja konkretnih prilik in zato najpotrebnej
ših stvari ne bo. — Saj ne gre za to, da sitnarim, le nekako ne gre 
mi v glavo, da bi bilo vse tako in točno. Glede Janezove1 1 pripombe 
radi Z[a]g[re]ba:12 gre namreč prav za Helin13 sektor in sicer zato, 
ker se po naših informacijah tam stvari še dobijo, tu pa jih že davno 
ni več, razen, kolikor imamo na zalogi. 13 približno ve, vsaj upam, 
kaj se še zlepa ali zgrda še da dobiti za vse sektorje. Hrane, razen 
soli, seveda od nas ne morete pričakovati, v kolikor bomo uspeli še 
z ono stvarjo,14 ki ste jo dobili zadnjič, bomo seveda mislili pred
vsem tudi na vas, ali prosimo, čuvajte v tem konspiracijo! Dvomim, 
če si lahko predstavljate oz., če si predstavljate v resnici položaj, ki 
je nastal po vseh zadnjih provalah.15 Najmanjša »lahkomiselnost« 
ima za posledico nova zasliševanja in za te zadnje kadre si ne mo
remo čestitati, zlasti ne za one od »črne«16 stroke. Če bo šlo še na 
tiste zadnje preostale možnosti, bomo na psu. Koliko pa je to važno 
za ev. dokumente, pa itak veste. Preiskava ni še nobena zaključena, 
vse izgleda, da pridejo še vsi Venclji17 nazaj,1 7 3 torej moramo delati 

0 Milan Škerlavaj. 
10 Aprila 1943 je nabavno-odpremni sektor Centralne tehnike KPS 

odposlal iz Ljubljane na Dolenjsko dva vagona materiala za tehnike in 
intendanco. Več glej Ciril Lukman-Anjo, Po težkih preizkušnjah v nove 
naloge. Junaška Ljubljana. Druga knjiga, str. 316. 

11 Boris Kraigher. 
1 8 Misli nabavo tehničnega materiala v Zagrebu. 
18 Vida Tom-Lasič-Jelka, Hela, radijski sektor Centralne tehnike 

KPS. 
14 Verjetno misli na živilske karte. 
,5, Od decembra 1942 do maja 1943 je italijanskemu okupatorju v 

Ljubljani uspelo odkriti vrsto tehnik in tiskarn, centralno skladišče, šte
vilne javke in bunkerje Centralne tehnike KPS ter aretirati nekaj ku-
rirk in drugih aktivistov Centralne tehnike KPS. Glej Dokumenti, knj. 
6, dok. št. 19, str. 51—53, dok. št. 85, str. 216—220, dok. št. 93, str. 240—242 
in dok. št. 107, str. 276—279. 

16 Misli tiskarje. 
17 Martin Gorišek, član gradbene skupine Centralne tehnike KPS. 

Aretiran je bil prvič 8. septembra 1942, vendar zaradi pomanjkanja do
kazov izpuščen 28. ali 29. septembra 1942. Ponovno je bil aretiran 7. fe
bruarja 1943 in pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani 
9. marca 1943 obsojen na osem let zapora. Odpeljan je bil v kaznilnico 
Parma v Italiji. Dne 20. maja 1943 so ga iz Parme pripeljali v Ljubljano 
na ponovno zaslišanje. Iz ljubljanskih zaporov so ga 4. julija 1943 od
peljali nazaj v Parmo. Glej arhiv IZDG, fond TMG, fasc. 409, sodba št. 
50/1943 in kartoteko zapornikov TMG. 

i7a Verjetno misli, da bodo iz zaporov v Italiji pripeljali na ponovna 
zaslišanja v Ljubljano vse, pri katerih so bili zgrajeni ilegalni bunkerji. 
Podatek Rozalije Lukman-Barbke. 
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konspirativno. Opozarjam zato toliko na to, ker se od zunaj te go
vorice že vnašajo (bodisi od Jureta 1 8 ali koderkoli, kjer ne vedo tega 
položaja). Druga stvar pa, ki jo hočem imeti poštno obratno od vas 
(Janeza) je, da napišete koliko je taka možnost pošiljke kot zadnjič 
pri vas še mogoča. Samo »13« mnenje ne bom upoštevala. Mi bi 
najbrže še zmogli in bomo vse storili za to, vi to iz vaše strani ga
rantirajte in pripravite, nekako v 14 dneh bi najbrže šlo. V tem 
slučaju pride pač v poštev maksimalna naročilnica, ki jo imamo tu, 
kar bomo počasi lahko nabavili. 

Kje je vzrok za nerednost v pošti? Od nas do x je garantirano 
redno. Zamuda mora biti do 15 in 2019 nekje. 

Hela čaka še vedno zastonj.20 

Naša zadnja provala visi še vedno kot Damoklejev meč — de
kleta strahovito mučijo,203 zaenkrat se držijo še dobro — a po naj
novejših podatkih se je začela stvar spet odvijati. O vseh teh in 
prejšnjih stvareh bom govorila podrobno z Ano21 in vam bo lahko 
ona ustno natančno povedala. 

Erna2 2 se še ni vrnila, če hoče Ivan23 za P.2 4 napisati drugo 
pismo, ga naj takoj po Petru2 5 pošlje, ev. bo Emo še dobilo, sigurno 
pa seveda ni. Internirane! se še vedno vračajo (tudi oficirji), v ko
likor bi ev. bili dobri kadri, bi vam jih poslali, da ne bo k a k e . . .,26 

v slučaju mobilizacije. 

18 Milan Apih. 
19 Misli do osrednje kurirske postaje T-15 in sedeža vodstva slo

venskega narodnoosvobodilnega gibanja na Bazi 20 v Kočevskem Rogu. 
Kurirska postaja TV-15 je bila v bližini vasi Občice v Kočevskem Rogu. 
Preko nje je potovala vsa pošta osrednjih vodstvenih organov — iz
vršnega odbora OF, centralnega komiteja KPS in glavnega štaba NOV 
in PO Slovenije do vodstvenih organov in organizatorjev osvobodilnega 
gibanja v Ljubljani, na Primorskem, Štajerskem in Gorenjskem. Prav 
tako se je na TV-15 stekala vsa pošta iz omenjenih pokrajin. Več glej 
Rado Zakonjšek, Partizanski kurirji, Ljubljana 1985 (dalje Zakonjšek, 
Partizanski kurirji), str. 62 in si. 

20 Misli na vzpostavitev radiotelegrafske zveze med Ljubljano, ki 
naj bi jo vzdrževala Vida Tom-Lasič, in vodstvom narodnoosvobodilnega 
gibanja v Kočevskem Rogu, ki naj bi jo vodil Rudi Jančar-Turk. Glej 
Lasič, Kliče vir, str. 16—19. 

20a Glej: Slovenke v narodnoosvobodilnem boju I., Ljubljana 1970 
(dalje Slovenke v NOB), str. 230 (Izjava Rozalije Lukman-Barbke). 

21 Zdenka Kidrič-Marjeta. 
22 Erna Muser. Iz zapora v Benetkah so jo pomotoma pripeljali v 

ljubljanske sodne zapore. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 107, op. 19, 
str. 277. 

23 Edvard Kardelj. 
24 Pepca Kardelj. 
25 Mirko Pleško, član sektorja za zveze Centralne tehnike KPS v 

Ljubljani. Vzdrževal je zvezo po železnici med Ljubljano in sedežem 
vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu. 

2 8 Poškodovano besedilo. Nečitljivi dve besedi. 
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Na drugih sektorjih nič posebnega. 
Radi kur irskih težav se j e bi l ten 2 7 nekje zamudil, a mislim, da 

ste zadnje dni vi i tak bolj na tekočem, ker imate ruske poslušalce; 
sicer se je pa Albin 2 8 spet zadnje čase nekaj ustil, da bo delal, a od 
sebe ni dal še ničesar. Kaj naj storimo z Antonom? 2 9 Bi ga spet 
skušali poslati do vas, ali kam drugam? Njemu bi menda to sedaj 
k a r prijalo. 

Primorci se še vedno niso oglasili.3 0 

Glede prihoda onih št ir ih 3 1 govorite s Pet rom. 3 2 Tu mislim ne 
bo nobenih težav več. 

Še »13« radi onega mesa. Mi nismo dobili nič, baje j e bilo po
slano nekam na neko postajo, kjer so si ga žel[ezničarji] razdelili 
med seboj. Mislim, da je najboljše, če n a m ne pošiljate ničesar, ker 
se ne izplača, v splošnem je pa običajno od tega imel korist t rans
portni sektor ali kdorkoli, mi zelo malo, zdaj še celo ne, ko stanu
jemo vsi »nikjer«.3 3 

S. f. — sn. 

Prisrčne tov. pozdrave 
Pika 3 4 

2./V. [1943] 

2 7 Misli Radijski vestnik /Ljubljana/ tipkopis, april—junij 1943 (arhiv 
IZDG, tisk NOB). 

2 8 Stane Krašovec. 
2 9 Dr. Joža Vilfan. 
3 0 Misli na radijsko zvezo s Primorsko. Glej Dokumenti, knj. 5 dok 

st. 179, str. 502—508. 
3 1 Verjetno misli člane Vrhovnega plenuma OF. Mira Tomšič-Vlasta 

se je v tem času dogovarjala za odhod iz Ljubljane s prof. Josipom Je-
rasom, ing. Dušanom Sernecem, dr. Ladom Vavpetičem in dr. Maksom 
Snuderlom. Podatek Mire Svetina. 

32 Boris Kidrič. 
3 3 Zaradi stalnih proval in preiskav italijanske policije v Ljubljani 

so morali aktivisti neprestano menjati ilegalna bivališča. 
3 4 Lidija Sentjurc. 
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ST. 6 

ZAPIS SKLEPOV SEJ IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 2. IN 3. 
MAJA 19431 

Seja IOOF, dne 2. in 3. V. 1943.2 

Navzoči: prvi dan vsi 3 razen Luke in Marka, drugi dan vsi 
razen Marka. 

I. Ocena zborovanja aktivistov:4 predsednik, tajnik in vsi ostali 
člani podajo svoje vtise o zborovanju in ga ocenijo pozitivno tako v 
pogledu zbližan j a osnovnih skupin, realizacije Izjave 5 in splošne 
ut rd i tve enotnosti OF, kakor tudi ut rdi tve vodstva IO. Tov. Andrej 
izreče kri t iko glede mater ia lne pr iprave zborovanja in priporoča, da 
se bodoča zborovanja t u d i z ideološke s trani pripravi jo tako, da se 
referati posameznikov skupaj predelajo, da se s t em kontrolira oz. 
omogoči popolna enotnost. 

II. Ukrepi k političnemu položaju: sklep: IOOF izda proglas 6 ob 
pril iki dveletnice OF. V proglasu naj bo poudar jena vsa višina OF, 
pozove naj se vse sloje (n. pr. oficirje) in vse sredinske — kolebljive 
elemente. Proglas sestavi Peter . — Sklep: V naši l i teratur i posebno 
v Slovenskem poročevalcu naj pr ično izhajati članki, ki bodo siste
matično zavračali vse klevete proti Osvobodilni fronti. Koment i rat i 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 Glej še Tone Fajfar, Odločitev. Spomini in partizanski dnevnik. 

Druga, dopolnjena izdaja, Založba Borec, Ljubljana 1981 (dalje Fajfar, 
Odločitev), str. 266 in Edvard Kocbek, Listina. Dnevniški zapiski od 3. 
maja do 2. decembra 1943. Slovenska Matica Ljubljana 1982 (dalje Koc
bek, Listina), str. 6. 

3 Člani izvršnega odbora OF so bili: Josip Vidmar-Saša, predsednik, 
Boris Kidrič-Peter Kalan, politični tajnik, Edvard Kocbek-Pavle, refe
rent za propagando, Josip Rus-Andrej, referent za kadre, Tone Fajfar-Ga-
šper, referent za SP2Z, France Lubej-Drejče, referent za ZSM, dr. Ma
rijan Brecelj-Miha B[orštnik], organizacijski tajnik, Zoran Polič-Marko, 
referent za vzgojo kadrov, Edvard Kardelj-Krištof, referent za odnose z 
drugimi jugoslovanskimi narodi, Franc Leskošek-Luka, referent za voj
sko. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 98, str. 254—255. 

4 Gre za zborovanje aktivistov OF na Pugledu dne 28. do 30. aprila 
1943 ob priliki izjave treh osnovnih skupin v Osvobodilni fronti. Glej Do
kumenti, knj. 6, dok. št. 118, str. 307—338. 

5 Gre za Izjavo Komunistične partije Slovenije, slovenskega sokol-
stva in krščanskih socialistov dne 1. marca 1943 o okrepitvi politične in 
organizacijske enotnosti Osvobodilne fronte pod vodstvom KPS, t. i. Do
lomitsko izjavo. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 3, str. 13—16. 

6 Glej dok. št. 2. 
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Je treba Izjavo, ki sta jo izdala dr: Ribar in Tito.7 Predvsem je treba 
obračati pažnjo na sredinske kroge, trgovce in večje kmete. Skrb 
za izvrševanje tega sklepa prevzame tov. Pavle. 

III. Organizacijski ukrepi: 
1) Določi se delokrog funkcionarjev v IO.8 Za čas Krištofove 

odsotnosti9 prevzame njegov referat tov. Peter, Krištof sam pa bo 
ostal v pismeni in kurirski zvezi z nami. 

2) Za inštruktorje Izvršnega odbora se določijo: tov. Bogdan 
Jug,1« Primož Krčan," Tine Koren,« Petrov Jokl1" in Nedeljko." — 
Inštruktorji so odposlanci IO z določenimi političnimi in organiza
cijskimi nalogami IO. Razumljivo je, da se lahko osebe, določene za 
inštruktorje menjajo. 

3) V iniciativni odbor ZSM se določijo t t : Tejkal Jože, Gorjup 
Ivan, Gašperšič Gabrijel (Gustl), Džuro Dolžan,15 Spelca16 in Jernej 1 7 

(Ljubljana). 
4) V iniciativni odbor AF2 se določijo t t : Mara Rupena, Dana 

Mišigoj, Mica Slander, Draksler Marija in Marjeta.18 

5) Tov. Franček Jiriša1 9 se določi v agitprop IO. 
IV. Slučajnosti. 
1) Zaradi bolezni tov. Marka^ se imenuje v novomeško okrožje 

na njegovo mesto tov. Dečko.21 

2) Sklene se ustanovitev tehnike IO in se poverja s to nalogo 
org. tajnik. 

3) Tov. Petru se naroči, da sestavi poročilo za Plenum.22 

4) O poUtičnem delu v naši vojski se bo razpravljalo na voja
škem sestanku, h kateremu bodo pritegnjeni člani iz IO. 

.5) Org. tajniku se naroča, da piše2* v Ljubljano za mladinske 
m ženske aktiviste ter da zahteva od poverjeništva blagajniško po
ročilo. 

7 Glej dok. št. 2, op. 3. 
8 Glej op. 3. 
" ^ S n S S k ^ 12' m a j a 1943 0dŠel V B e l 0 k r a j i n 0 in ž u m b e r a k -
11 Edo Turnher. 
12 Janez Stanovnik. 
13 Franc Popit 
14 Dušan Majcen. 
15 Stane Kavčič. 
1 8 Vilma Bebler. 
17 Mitja Vošnjak. 
1 8 Zdenka Kidrič. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 96, str. 251 IS Jože Brejc. 
20 Franček List. 
21 JožePenca. 
H Sf 6. 2? Pomočilo Vrhovnemu plenumu'OF. Glej dok. št. 25. 
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6) V najkrajšem času naj se skliče-sestanek ženskega in mla
dinskega iniciativnega odbora, 2 4 katerega naj se od IO udeleže mla
dinski in ženski poverjenik in pol. tajnik. 

B. Kidrič M i h a B -

ŠT/ 7 " 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 3. MAJA 1943 OKROŽNE
MU ODBORU OF ZA NOVO MESTO O IMENOVANJU ČLANOV 

V INICIATIVNI ODBOR ZSM IN OKROŽNI ODBOR OF 1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Položaj, 3. maja 1943. 

Okrožnemu odboru OF za novomeško okrožje. 

Po sklepu IOOF 2 so imenovani v iniciativni odbor ZSM iz Va
šega okrožja t t : Gorjup Ivan, dosedanji sekretar dolenjskega pover-
jeništva za mladino, Gasperšič Gabrijel (Gustl), aktivist v Šmarje
škem podokrožju in Tejkal Jože (Jože Planine), mladinski terenski 
delavec v dolenjskem poverjeništvu. Sestanek tega iniciativnega od
bora bo 13. maja 3 ob osmi ur i zjutraj n a točki 14,4, n a kraju, kjer 

2 4 Sestanek glavnega iniciativnega odbora SPZZ je bil 12. maja 1943, 
sestanek glavnega iniciativnega odbora ZSM pa 17. maja 1943, čeprav je 
bil sklican za 13. maj 1943, a so bili udeleženci prepozno obveščeni. Va
bila za sestanka so v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. Glej še dok. št. 
137 in Fajfar, Odločitev, str. 277—278. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
2 Glej dok. št. 6. . , „ „ , , 
3 Sestanek glavnega iniciativnega odbora ZSM je bil 17. maja 1943. 

Glej dok. št. 6, op. 24. , _ . , . ' 
4 Gre za Bazo 14. V bližini vasi Pugled v Kočevskem Rogu je bil ze 

v jeseni 1942 pod Kraljevim kamnom postavljen tabor za politične akti
viste okrožja Kočevje in rajonskega odbora Stari log, od februarja 1943 
tudi suhokrajinskega podokrožja. V začetku aprila je. tabor sprejel pod 
svojo streho še stisko okrožno tehniko. V bližini tabora so sredi marca 
1943 postavili svojo kurirsko karavlo kurirji postaje TV-14, ki je vzdrže
vala zvezo s TV-15 (na Pogorelcu, pozneje pri Podturnu in Poljanah), 
TV-11 (na Travni gori nad Ribnico) in TV-13 (pri Ferdrengu). Tabor 
okrožnega odbora Kočevje, ki je postal spomladi 1943 močno obiskovana 
prehodna baza, so zaradi bližine kurirske postaje TV-14 začeli kratko 
imenovati »Baza 14«. Glej Jože Krall, Partizanske tiskarne na Sloven
skem I. osrednje tiskarne. Knjižnica NOV in POS 40/1, Ljubljana 1972 
(dalje Krall, Partizanske osrednje tiskarne), str. 54—55 in Radko Polic, 
Čudežna pomlad. Založba Borec Ljubljana 1979 (dalje Polič, Čudežna 
pomlad), str. 201 in si. 
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se je vršilo zborovanje.5 Obvestite imenovane tovariše in jih napotite 
na dogovorjeno mesto, tako da bodo prispeli 12. maja zvečer. Obve
stilo izvršite konspirativno. Sestanek bo trajal 1 dan. 

Zaradi obolelosti tov. Marka Simoniča,6 dosedanjega člana Va
šega okrožnega odbora, je po sklepu IOOF imenovan tov. Dečko,7 

dosedanji član podokrožja Gorjanci*. Tov. Dečka odpokličite iz nje
govega dosedanjega mesta, sporočite mu naš sklep in ga pozovite, naj 
takoj nastopi novo mesto. Tov. Marko bo začasno ostal v enem od 
Vaših podokrožij, kjer mu bo vsaj deloma omogočeno zdravljenje 
ter bo v tem podokrožju po možnosti pomagal pri političnem delu. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

* v vaš okrožni odbor8 

Za IOOF: 
organizacijski sekretar: 

Miha B9 

ST. 8 

PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRAS 
AVGUSTA DUGULINA DNE 3. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Na položaju 375. 

Pokrajinskemu komitetu tovarišu Primožu.2 

Sporočam Ti od 1.1 Aprila do 37 Maja. 
Organizacijsko stanje mojega delovnega teritorija: 
1) Partija: članov imamo 11, razdeljeni so v 3 celice, ampak od teh 
so večina oportunisti, to moram upoštevati, da jim je oblast vedno 
za petami. Od teh so požrtvovalni 3, ostali upam, da se bodo po-

5 Gre za zbor aktivistov na Pugledu 28. do 30. aprila 1943 Glei dok 
st. 6, op. 4. 

6 Franček List. 
7 Jože Penca. 
8 Vstavek je pripisan s črnilom. 
9 Dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/ 

V. Oznaka J (južnoprimorski okraj) v desnem zgornjem kotu je pripisana 
stintnim svinčnikom pri prejemu pošte. Pismo je napisano v slabi sloven
ščini, ker sestavljalec pisma ni imel slovenske šole. Uredništvo je zaradi 
boljše razumljivosti postavilo v glavnem le ločila. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
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pravili. Nameščeni so [v] rajonski komitet in po terenskih odborih 
i n O K O F . 

Rajonska komiteta imam dva, a m p a k ne vršijo redno svoje na
loge, ker so zasledovani od oblasti. 
2) Kandidatov imamo 3, t i so po terenskih odborih, so vojaški refe
rent i ali blagajničarji. Upam, da za v bodoče j ih se bo sprejelo v 
Parti jo. 
Kandidat inj imamo 12, predstavljajo tajnice ZAZ 3 ah pa kur i rke. 
3) Z K M : tr i skupine, v eni j ih je 11 deklet, v drugi 7, v tret j i 6, 
druge so po vaseh po ena, dve, ker druge so povečini pokvarjene 
z Lahi ali nezanesljive. 
4) AFZ so povečini vse od kraja, strinjajo se z vsem za uničiti faši
zem, a m p a k skupin ne predstavljajo, da za sedaj je [to] preveč ne
varno. 
5) Bela garda nima mesta, a m p a k skuša vsake toliko se vrinit i med 
ljudi. Uspeha do danes ni še imela. D v a k r a t so metali liste bele 
garde sami orožniki in fašisti. P r i l judeh niso našli raspoloženja, 
zato ljudje so govorili, da sedaj, ko j im leze voda v grlo in proti 
Slovanom samim, da nosijo sami slovenske letake, prej so n a s pa 
za vsako besedo pretepali in, da naj [jih] imajo sami, da že vemo, 
kje je prava pot. 
6) Ljudsko raspoloženje je vse za osvoboditev izpod okupatorjevega 
j a rma in za samoodločbo naroda, za naslonitev n a Sovjetsko zvezo. 
To pa m o r a m povedati, da ljudstvo je vse preplašeno zaradi izdaje4 

t istih pokvarjenih partizanov, ki so bili ujeti ali pa, ki so se sami 
podali okupatorju in so vse izdali, k a r so vedeli in še več, tako, da 
na gorenjem Krasu je veliko ljudi prizadetih zaradi tak ih [ i zmeč
kov in to je l judstvu pokvarilo moralo. To se ponavlja že 3 mesece 
neprenehoma, še eden ne konča svojega podlega dejanja, ga že 
drugi začne in radi tega je organizacijsko delo zelo otežkočeno. 
Ljudje pravijo, da bi morali voditelji bolj biti čuječi in t iste par t i
zane, ki niso zanesljivi, pod nobenim pogojem bi ji [m] ne smeli 
dopuščati, se po hišah kretat i . Vzrok, da je organizacijsko delo za
ostalo, je to, izdaja partizanov, kot sem že zgoraj omenil. 

In celo v Gabr jah [je] bivši terenski organizator, ki je izdal 
vse vaščane, k a r je ta vzgled slab, to sam lahko priznaš, kako vpliva 
na ljudi. 

Ljudje govorijo, da na koga naj se zanesejo, če odgovorni akt i
visti izdajajo, kako bi pa preprost k m e t ali delavec vzdržal. Nadija, 5 

3 Verjetno misli Slovensko antifašistično žensko zvezo. 
4 Gre za izdajo Cvetka Grilanca in Sergeja Živica, vrinjencev itali

janske policije v partizanske vrste, zaradi katere je italijanska policija 
aretirala in obtožila sodelovanja v narodnoosvobodilnem gibanju preko 
250 oseb na Krasu, v Vipavski dolini in Brkinih. Glej Dokumenti, knj. 5, 
dok. št. 87, op. 4 a, 5 in 6, str. 277. 

5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 

31 



ki je nosila literaturo po hišah, vse ljudi je že izdala, za vsaki list 
posebej, ki ga je pustila v hiši, hodi s kvesturo kazat ljudi. Sedaj, ko 
je ona končala to dejanje, hodi pa, kod ljudje govorijo, najbrže svoja8 

hčerka 17 let stara. Meni ni znano, od koga je bila poslana, gotovo 
je imela stike s funkcijonarji Osvobodilne fronte, to mislim in kot 
mi je povedala kurirka iz Trsta, ki je bila od nje izdana, ta je tova-
rišica Jera.7 

Poskušal sem na vse načine preprečiti ta strah, ampak do sedaj v ce
loti mi ni še uspelo. Potrudil se bom in izvršil vse, kar je v moji moči. 
Torej sporočam Ti že drugič, da tovariš Strnad8 mi ne daje rednih 
poročil, zaradi tega nisem pošiljal od celega kraškega okrožja, sem 
poslal samo kar sem sam na moja lastna ušesa slišal. Zadnjič Ti sem 
to že sporočal, ali odgovora nisem dobil. Sporočal sem Ti tudi, zakaj 
nisem prišel na razgovor, ki si me pozval in kdaj naj pridem, da Ti 
določiš in sicer ne sam, ampak tudi tovariš Strnad, ker se mi zdi to 
potrebno. Če to ni mogoče, poslati vsaj navodila, katera bi moral 
jih dobiti na razgovoru. 
Sporočam Ti, da tovariš Strnad je pošiljal poročila naravnost Tebi 
o njegovem delu. Ugotovil sem to na ta način, ker sem pisma odprl. 
Poslana so bila pisma potom te patrulje, ki je spremljala novince 
v brigado. Komandir te patrulje je tovariš Zorn.9 Pošto sem odprl 
zato, ker meni ne pošlje poročil, da bom vedel, kaj je novega na 
svojem10 delovnem področju in ker sem za to poverjen, sem to tudi 
napravil. 
Sporočim Ti kar je važnega in ostalo ti prinesem osebno. Pisma hra
nim jaz, dokler se ne vidim s teboj ali pa z Vladotom." 

Pošiljam Ti podatke, kateri stojijo v pismu tov. Stmada, da v 
bližini Opatjega sela se je začela širiti bela garda. V Opatjem selu 
je prejel občinski sluga Lir 300.000 za propagando, enemu od vašča-
nov so mu dali zaslužiti Lir 7000, ker je v ječah skušal ljudi, ki so 
bili aretirani. 
Sporoča tudi glede karavle, da ne ve, kje se nahajajo. Obdržal je 
tudi dva partizana za likvidacijo denuncijantov. Ampak, ker nič 
mi ni o tem sporočal in ker ni izvršil dane mu naloge glede potrebe 
orožja, ki se nahaja v bližini njega, da naj ga takoj prinese, da bi 
oborožili novince, ni izpolnil, sem jih odposlal s patruljo v bataljon. 
Sporočam Ti, da tovariš Miloš,12 ki sem Ti zadnjič sporočil, da sem 

6 Pravilno: njena. 
7 Marica Škabar, roj. 1907 na Grahovem (Tolmin), v KP sprejeta 

februarja 1943. Delala kot okrožna kurirka v Trstu. Dne 15. marca 1943 
je bila aretirana in bila zaprta do 10. septembra 1943. Nosilka Partizanske 
spomenice. Življenjepisi v Zgodovinskem arhivu CK ZKS. 

8 Avgust Spacapan. 
9 Uredništvu ni uspelo ugotoviti polnega imena. 

io pravilno:- njegovem. 
11 Branko Babic. 
12 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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ga sprejel kot kandidata in sem ga obdržal kod spremljevalca in, da 
kadar se bo izkazal vrednega, da ga sprejmem kot partijca in po
močnika v mojem delu, skazal se je kot izdajalec, izrazil se je z 
ostudnimi besedami proti komunistični partiji in celo je obsojal na 
smrt vse komuniste brez izjeme, ljudi in partizane demoraliziral, da 
partizani so kot roparji, ne narodna vojska. Razbil se je od čete. Ne 
vem, če je povedal po pravici, nahajal se je v Trstu, prišel je v svojo 
vas, dobil ga je tovariš Strnad in sedaj, ko sem po 8 dneh skupnega 
potovanja, je hotel pobegniti v Trst, nato smo ga likvidirali, ker 
smo prepričani, da je izdajalec. To Ti bo [sta] že tovariš Vlado in 
tovariš Krpan 1 3 natanko sporočala, jaz pa osebno, ker prišel bom 
najbrže v kratkem času. 

Tovariške pozdrave 

Maks14 OKZ Kras1 5 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

ST. 9 

PISMO ČLANICE POVERJENlSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 4. MAJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši! 4./V. [1943] 

Se dodatek k 1. majski akciji: poleg že navedenih stvari2 ca 10 
velikih zastav (slov. z zvezdo in rdečih, obe skupaj), »konvoj« ba
lončkov na Ljubljanici, kres na Gradu in Golovcu, polivanje z ani-
linsko barvo, listki s parolami v kinu. Najboljše od vsega je bil go-

13 Stane Majcen. Centralni komite KPS ga je poslal na Primorsko, 
da bi organiziral preskrbo narodnoosvobodilne vojske na terenu, nabavo 
in odpošiljanje tehničnega materiala na Dolenjsko. Glej Dokumenti, knj. 
6. dok. št. 53, str. 137 in pismo Krpana /Staneta Majcna/ dne 20. junija 
1943 Ahacu /Dušanu Pirjevcu/ s priloženo okrožnico odgovornega orga
nizatorja dne 20. junija 1943 sekretarjem vaških, rajonskih in okrožnih 
odborov o pomoči pri preskrbi narodnoosvobodilne vojske v arhivu IZDG, 
arhiv NOB, šk. 541/1. 

14 Avgust Dugulin. 
15 Okrožni komite /KPS/ za Kras. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1769. 

2 Glej dok. št. 5. 

3 Dokumenti 7 33 



vorilni zbor na megafon, slišal po celi Šiški, Bežigradom . . . 3 in je 
tudi vnesel med Italij[ane] največ panike, ker so mislili, da so par
tizani. To so dejstva. A bolj zanimiva za nas je ugotovitev, da je 
akcija uspela, kljub največji pripravljenosti sovražnika in po vna
šanju vseh mogočih vesti, kaj bo 1. maja (teror). Discipliniranost 
torej na prilično višji stopnji. Druga ugotovitev, da smo uspeli zato, 
ker je bila akcija masovna, nepr imerno večja masovnost kot kdaj 
koli poprej . Po obhodu mesta je sicer človek dobil vtis, da akcija 
ni bila najboljša, a res je, da so soldati celo noč v dvanajststopih 
pobirali listke, klicali hišne lastnike, da so pometali, izpirali ceste 
itd., a je kljub temu še nekaj ostalo. Večjih incidentov ni bilo, stre
ljanje je bilo edino v Šiški (dobili zaščitnika s kangljo anil, barve. 
Ko so ga ustavili, je pljusknil barvo detekt[ivu] v obraz in ušel — 
streljanje, zbiranje ljudi in paniko so izkoristili ostali za akcijo). 
Vsega ca. 10 aretacij [po poslednji] akciji, ki pa n e morejo imeti 
kakih večjih posledic. Poleg že omenjenih publikacij je izšel tudi 
letak 4 za italij. soldate in malo preje šapirografirani bilten 5 za sol
date. 

Po obeh zadnjih akcijah, ki sta bili združeni tudi s splošno mo
bilizacijo N. Z. dan popreje (ko se javilo mesto za izvršitev akcije) 
in je obakrat 100 %> uspela, m o r a m o ugotoviti, da tudi NZ res po
staja voj. organizacija in n e več krit je za zabušavanje (na čemer 
smo dolgo časa bolehali). Nesporno pa smo spet v politični ofenzivi. 
— Miha[ilovićevci] so po Stalin, govoru 6 pogoreli v svoji teoriji 
pakta SZ z Nemčijo in zato skušajo koment i rat i izjavo, da bo za 
zlom fašizma potrebnih še 2—3 udarce, kakršne je dobil letošnjo 
zimo, da bo vojna trajala še 2—3 leta in purgarčki so zato baje precej 
pobiti. A tudi to je le pojav, karakterist ičen pa za te bandite. P r o 
slave so bile tudi po vseh arestih. Ta točen opis vam pišem bolj za 
razne »nergače« pri vas kot za vas, (ko smo že pri njih, javite, ali 
je točno, k a r je pisal Slovenec o Fajfarju 7 — mi seveda demant i ramo, 

3 Nečitljiva ena beseda. 
4 Ciklostiliran letak: »Soldati, sottoufficiali, ufficiali! 1 Gravi dis-

fatte del'asse su tutti i f ront i . . . (Lj.) II Fronte liberatore del popolo Slo
vene (april 1943)« je v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 

5 List: Bollettino di Informazioni per le forze armate italiane nella 
Slovenia oceupata (Ljubljana 1943) je v Narodni in univerzitetni knjiž
nici v Ljubljani. 

6 Prvomajsko dnevno povelje vrhovnega komandanta Rdeče arma
de, prvega maršala Sovjetske zveze Josifa Visarionoviča Stalina, Moskva 
1. maja 1943, št. 195, je bilo pod naslovom: »Nemško-italijanski fašistični 
tabor stoji pred svojo katastrofo«, objavljeno v Slovenskem poročevalcu 
leto IV, st. 10, 10. maj 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB). 

7 V listu: Slovenec, letnik XXI, št. 85, 15. april 1943, je izšel na 
strani 3 članek: Fajfar Tone ubit. Na občnem zboru Zveze grafičnih de
lavcev v Ljubljani konec aprila 1943 pa so navedli njegovo ime med 
o^o J^i1 • Z V e z e ' V e s t n i b i l a r e s n i č n a - Glej Fajfar, Odločitev, str. 
243, 272 in 280 in članek: Obračun o delu organizacije grafičnega delav
stva, Slovenski dom, dne 30. aprila 1943, št. 97, str. 2. 
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a dvomi se pojavljajo vedno, posebno, ko so ga sedaj tudi grafiki 
pokopali.) in pa zato, da n a m vi takoj sporočite o vaših akcijah. V" 
tem pogledu moramo priti nekako na zeleno vejo, če od vas nihče 
nima časa, pooblastite za to x pismenega partizana, ki naj piše o svo
jih vtisih v akcijah. Za našo propagando je to celo mnogo boljše, 
ono pismo 8 v predzadnjem našem S P je imelo mnogo večji uspeh 
kot ne vem koliko poročil GŠ, v kater ih ljudje suhih dejstev niti ne 
sprejmejo z vso zavestjo n a znanje, gre j im za življenje. Večkrat iz 
privatnih pisem zaveje mnogo več vse te naše moči, kot pa iz naših 
poročil. No<, ustrezite n a m ! 

P r a v k a r sem dobila Janezovo 9 pismo (28.) — na izpuščanje in-
ter[nirancev] mi gledamo povsem pravi lno in t u d i že iščemo zveze 
z vsemi — zaenkrat še brez uspehov za mobilizacijo (Gambara 1 0 go
voril oficirjem o pomenu vojne: borba proti boljševizmu in j ih po
zval, da se prostovoljno javijo za protikom[unistično] milico).1 1 Temu 
»prostovolj [no]« so nasedli, vsaj zaenkrat (Vendar si obetamo uspe
ha, ker je le prišlo od povrat[nikov] tudi nekaj takih, preko kater ih 
bo naše poročanje in delo v tabor[iščih] lažje.) Da smo izkoristili to 
italij. slabost (izgovor, da imajo preveč angleških ujetnikov! !) dokaz, 
da so se naše ženske akcije, o kater ih sem že poročala, 1 2 stopnjevale 
takoj z zahtevo, da izpustijo vse internirance — (v splošnem n e na
stopajo pr i teh akcijah brutalno, zbranim ženskam obljubljajo, da 
bodo prišli vsi). Uspela je tudi akcija žensk v Polju za živilske na
kaznice, 1 3 ki so j ih odvzeli po bega svinjarijah tam. (Vrnila se je 
tudi »Lukova« 1 4 Vida.1 5) Včeraj smo dobili poročilo, da so razpustili 
beneške zapore in naše razgnali na vse vetrove. Tudi Vida 1 6 in Pep-
ca 1 7 nista več skupaj, kje sta, še ne vemo. Ko bi se vsaj preje vrnila 

8 Misli verjetno pismo »Velike zmage naših brigad« (Dopis iz Do
lenjske), ki je bil objavljen v Slovenskem poročevalcu. Ljubljanska iz
daja. Leto IV, št. 11, 14. april 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB). 

9 Boris Kraigher. Pismo verjetno ni ohranjeno. 
1 0 Gastone Gambara, poveljnik italijanskega XI. armadnega kor

pusa II. armade. 
1 1 Prostovoljna protikomunistična milica — Milizia volontaria anti-

communista (M. V. A. C.). Tako je italijanski okupator imenoval oboro
žene belogardistične oddelke — vaške straže, ki sta jih slovenski proti-
revolucionarni tabor in italijanski okupator ustanavljala med veliko ita
lijansko ofenzivo poleti in jeseni 1942 v t. i. Ljubljanski pokrajini in po 
njej. Več glej Franček Saje, Belogardizem. Druga, dopolnjena izdaja. 
Slovenski knjižni zavod v Ljubljani 1952 (dalje Saje, Belogardizem), str. 
325—375. 

1 2 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 85, str. 218 in dok. št. 93, str. 242. 
Več glej Čepe, Od protestnih komemoracij, Junaška Ljubljana. Druga 
knjiga, str. 196—200. 

1 3 Glej dokumenti, knj. 6, dok. št. 115, str. 301. 
14 Franc Leskošek. 
1 5 Meri Trtnik, kurirka Franca Leskoška-Luke. 
1 6 Vida Tomšič. 
1 7 Pepca Kardelj. 
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E m a , 1 8 tako bodo pa spet ob vse. Sedaj je ev. Ivanovo 1 9 pismo brez
predmetno. — Radovan 2 0 in ostaU so že n a sodišču, če bo poročilo 
R. zanimivo tudi za vas, vam ga pošljem. Sem je prišlo tudi neko 
Leonovo 2 1 pismo za Luko, v katerem prosi predvsem h r a n e . Te mi 
n e moremo poslati, tudi ne vaši terenski bolnici, kot smo že javili. 
Poslali pa smo J u r e t u 2 2 50 k.,2" mi j ih t u nismo obdržali n i t i 100, 
naklado bomo sicer skušali dvigniti, a še n e vem, če bo šlo. Sicer pa, 
če t u cveti črna borza s stvarmi, ki j ih vlačijo z Dolenjske, mislim! 
da n e bo tako težko nekaj tega obdržati t a m . Sicer pa naj vam pove 
Ana, 2 4 da so življ. pogoji t u v splošnem obupni, krompir j e že velik 
luksuz. 

Se e n k r a t glede pošiljke — sporočite takoj, da se potem stvari 
lot imo; sicer bomo nadaljevali tako, kot do sedaj — v vašo smer 
gre tudi preko nekega trgovca, potrdilo dobili od nekega Boštjana 2 5 

— (jaz ga nisem videla, a intend, pravi, da je v redu), javite še vi, 
zaenkrat bomo s tem nadaljevali — tudi n a Krim. — Bone smo spet 
začeli pošiljati, potrd i te prejem zavitkov. — Goloba 2 6 še ni, tudi 
Pr imorcev 2 7 ne. 

Sf. — sn. Tovariške pozdrave 
P ika 2 8 

P r a v k a r smo ugotovili, da so včeraj pobrali našega mizarja 2 9 — torej 
gre stvar še vedno napre j . 

Publikacij od vas ni še nobenih, tudi one ženske brošure 3 0 n e ! 

1 8 Erna Muser. Glej dok. št. 5, op. 22. 
1 9 Edvard Kardelj. Glej dok. št. 5. 

IQ 2 0 M r a ^ o R - h a ^ b . i v š i k o m a n d a n t Dolomitskega odreda. Ujet je bil 
13. aprila 1943 in 30 junija 1943 pred italijanskim vojnim vojaškim so
diščem v Ljubljani obsojen na smrt. Ustreljen je bil 8. julija 1943 v Gra
mozni jami v Ljubljani (arhiv IZDG, TMG fasc. 460, sodba št. 1625/43 in 
register izvršenih sodb, št. 1055/43. '•o^ita in 

2 1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
2 2 Milan Apih. 
2 3 Misli živilske karte. 
2 4 Zdenka Kidrič. Prav takrat se je pripravljala na odhod iz Ljub

ljane na sedež vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu 
S J w S ^ l f J e £ a - P - " V 1 ^ 1 9 4 3 š e z d v e m a članoma Centralne komisije VOS Edom Brajmkom in dr. Vitom Kraigherjem. 

2 5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
2 6 Misli radiooddajno postajo. 
2 7 Glej dok. št. 5, op. 30. 
2 8 Lidija Šentjurc. 
2 9 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
3 0 Glej dok. št. 5, op. 8. 
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ST. 10 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJ
SKO DNE 4. MAJA 1943 RAJONSKIM SEKRETARJEM OZ. GLAV

NIM ORGANIZATORJEM PARTIJE IN OF NA TERENU1 

Pokrajinski Komitet KPS 
za Gorenjsko. 

Vprašanja-direktive rajonskim sekretarjem oz. glavnim organizator
jem Partije in OF na terenu. 

I. Obseg rajona oz. terena, za katerega odgovarja rajonski se
kretar oz. glavni organizator Partije in OF (Glavne mejne točke, 
gore, vasi itd.)? Število tovarn in mest v rajonu? 

II. ZSM (Zveza slovenske mladine) in ZKM (Zveza komunistič
ne mladine). 
1. Ilegalno ime rajonskega sekretarja ZSM in ZKM? Ali je lega-

lec(-ka)? Dobre in slabe lastnosti? Ostalo? 
2. Najboljši mladinski aktivisti v rajonu? Ilegalna imena ter dobre 

in slabe lastnosti? Kako funkcijo vršijo v ZSM (ZKM)? Ostalo? 
3. Število vaških, tovarniških in mestnih odb6rov ZSM v rajonu? 

V koliko odborih se nahajajo partijci oz. kandidati oz. ZKM-ovci? 
Koliko sekretarjev odborov ZSM je partijcev oz. kandidatov oz. 
ZKM-ovcev? Kako delo so izvršili odbori od 1. 4. 1943 (statistič
no)? Koliko odborov ima zastopnika v odgovarjajočem narodno
osvobodilnem odboru? Ostalo? 

4. Število ZKM-ovcev v rajonu (tudi po spolu)? Število aktivistov 
ZKM? Delo aktivistov ZKM in študij part, literature? Ostalo? 

5. Kako so kontrolirali in kako pomoč so nudili rajon, sekretarju 
ZSM (ZKM) višji partijski in ZKM forumi (imena funkcionarjev 
in oblike njih pomoči)? Kako pomoč želite in od koga? 
Mere konspiracije radi očuvanja mladinskih kadrov na terenu? 

7. Ostalo? 
III. SP2Z (Slov. protifašistična ženska zveza). 

Odgovorite na ista vprašanja kot pod točko II.! Namesto mladine 
je razumeti žene, namesto odborov ZSM odbore SPŽZ, namesto ZKM 
[oz. aktivov ZKM] pa Partijo in part, celice. 

IV. SNP (Slov. narodna pomoč — žrtvam hitlerjevskega terorja). 
.Odgovorite na ista vprašanja kot pod točko II.! Namesto mladine 
je razumeti vse Slovence ne glede na spol in starost, namesto od
borov ZSM odbore SNP, namesto ZKM in aktivov ZKM pa Partijo 
in part, celice. 

1 Izvirna kopija je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. š. 1315. 
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V. NZ (Narodna zaščita — polvojaška organizacija na terenu). 
Odgovorite na ista vprašanja kot pod točko I I . ! Namesto mladine 
je razumeti vse Slovence n e glede na spol in starost, namesto od
borov ZSM desetine, vode in čete NZ, namesto ZKM in aktivov ZKM 
pa Parti jo in part, celice. 

VI. NOO (Narodno-osvobodilni odbori).2 

1. Ilegalno ime rajon, sekretar ja Part i je in OF? Njegove dobre in 
slabe lastnosti (Samokrit ika)? Ostalo? 

2. Najboljši aktivisti OF v rajonu? Pr i vsakem ilegalno ime, legalec 
ali ilegalec, parti jec ali kandidat ali ZKM-ovec, dobre in slabe 
lastnosti in funkcije, ki j ih opravlja v Parti j i in OF? 

3. Število vaških, tovarniških in mestnih NOO v rajonu? V koliko 
NOO se nahajajo partijci oz. kandidat i oz. ZKM-ovci? Koliko se
kretar jev NOO je parti jcev oz. kandidatov? Kako delo so izvršili 
NOO od 1. 4. 1943 (statistično)? Na kak način se deli l i teratura 
OF in Part i je? Ali je v rajonu sekretar organiziral zbiranje s tare 
»mirujoče« l i terature in njeno ponovno razdelitev? Kako so za
stopane v NOO žene? V koliko odborih prevladujejo proletarski 
in polproletarski elementi mesta in vasi? Kako so NOO v rajonu 
organizacijsko povezani med seboj? Ali je med Slovenci odpor 
proti vstopu oz. sodelovanju z NOO in zakaj? Ostalo? 

4. Kako so kontroliral i in kako pomoč so nudili rajon, sekretar ju 
Part i je in OF višji parti jski forumi (imena funkcionarjev in obli
ke njih pomoči)? Kako pomoč želite in od koga? 

5. Mere konspiracije radi očuvanja kadrov na te renu? 
6. K a k e so zveze med legalci in ilegalci na terenu? Zveze rajona 

z ostalimi rajoni, okrožjem in vojsko? 
7. Ostalo? 

VII. Partija 

1. Število partijcev po spolu? Koliko legalcev in ilegalcev? Število 
kandidatov po spolu, koliko legalcev in ilegalcev? 

2. Koliko je med partijci in kandidat i a.) mestnih in industri jskih 
delavcev ter siromašnih obrtnikov b.) hlapcev, bajtarjev in malih 
kmetov c.) srednjih kmetov d.) delovnih izobražencev e.) velikih 
kmetov f.) ostalih? 

3. Število celic? Delo celic? Studij part, l i te ra ture /VKP(b)/? Število 
članov rajon, odbora Parti je, ileg. imena, spol, legalci ali ilegalci? 
Ostalo? 

4. Pomoč in kontrola višjih forumov? Kako pomoč želite? 
5. Mere konspiracije radi očuvanja parti jskih kadrov? 

2 O narodnoosvobodilnih odborih na Gorenjskem glej brošuro: Jakob 
/Oskar Savli/, Narodnoosvobodilni odbori in Partija, junij 1943 v arhivu 
IZDG, tisk NOB, št. 237. 
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6. a.) Ali ste razvili široko kampanjo za sprejem novih članov v P a r 
tijo? V zvezi s potrebo jačanja in stopnjevanja osvobodilne borbe 
slov. naroda je t reba tudi številčno ojačati avantgardo delov, 
l judstva in osvobodilne borbe slov. naroda, K P Slovenije. Zato 
množično sprejeti v Part i jo vse člane OF, ki so vdani delovnemu 
l judstvu in osvob. borbi slov. naroda, ki vidijo v Part i j i pred
stavnico vsega najboljšega in ji hočejo slediti do kraja, ki so 
borbeni, pošteni, priljubljeni itd., pri čemer pobožnost in teore
tična neizgrajenost n e smeta biti nobena ovira. Kot pr imer kako 
široko m o r a t e zagrabiti — seveda če ste že prej široko razvili in 
aktivirali mrežo OF organizacij — t r e n u t n o stanje enega rajona 
15 partijcev in 35 kandidatov ! 
b.) Kakšne m e r e ste t r e n u t n o podvzeli za številčno jačanje P a r 
tije? 

7. Ostalo? 
VIII. Mobilizacija 

1. Število »s silo« mobiliziranih novincev v ra jonu? Število prosto
voljcev? 

2. Katere čete, katerega batal jona vršijo mobilizacijo v Vasem ra
jonu? 

3. Kje je mobilizacija dobro, kje slabo uspela in zakaj ? 
4. Ali so vsaj t r idnevne zveze med terenom in četami, ki mobili

zirajo? 
5. Ali rajon, sekretar, njegovi terenski delavci in part izani vedo, 

kako je t reba mobilizirati? Mobilizirati je t reba v obliki »ugrab-
Ijenja« po hišah, cestah, delavnicah, taboriščih, dogovorjenih kra
j ih itd. P r i pobiranju je treba vljudno, toda odločno zlomiti odpor 
družin in omahovanje mobilizirancev — ker je, to 95 0/o posledica 
s t rahu pred nemškim terorjem. Mobilizirati je t reba tako rekoč 
vsak dan, ne glede in vzlic nemškim patrul jam, vse orožja spo
sobne moške in dekleta-prostovoljke — ker sicer nas bodo Nemci 
kakorkoli vedno prehiteli. Neupoštevanje t e h navodil je največji 
zločin nad Parti jo in O F ! Vaše pr ipombe k okrožnici 3 PK-ja z dne 
27. 4. 1943? 

IX. Radi pomanjkanja kadrov na terenu in odhoda številnih le-
galcev v partizane, naj rajon, sekretar obdrži na te renu oz. zahteva 
iz čet pr imerne par t izane ter j im poveri dela v ZSM, SPZZ itd. ! Kaj 
ste ukrenil i? 

X. Bela garda. 
Rajon, sekretar naj takoj zbere in pošlje (ne glede na prejšnje do
pise) na P K K P S (OK-a) vse podatke o beli gardi na svojem terenu. 

3 Ciklostilirana okrožnica: Vsem vojaškim in terenskim organizaci
jam partizanske mobilizacije!... Za PK KPS za Gorenjsko Matija, Jakob, 
27. april 1943, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 10/11. 
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Podatki naj vsebujejo: a.) ime belogardista, poklic in mesto stano
vanja, b.) v kateri pol. stranki oz. grupaciji je bil v Jugoslaviji in 
kak položaj je zavzemal v njej, c.) njegovi grehi — politični in oseb
ni — za časa Jugoslavije (kratko, toda izčrpno), d.) oblike njegovega 
belogard. delovanja (do skrajnih podrobnosti). V dopisu poudariti, 
kaj je sigurno, kaj dvomljivo? 

XI. Tehnika. 
PK KPS obvezuje rajon, sekretarja, da organizira v najkrajšem času 
na svojem terenu tehniko. (Glej prilogo.)4 Stalno sporočati, koliko je 
delo napredovalo v tem smislu! Stalno sporočati, kako in koliko 
literature ste sprejeli in od koga! 

XII. Pričakujemo od rajon, sekretarjev več kritike in predlogov! 

XIII. Rajon, sekretar je dolžan na vprašanja točno in resnično 
odgovoriti (po gornjih točkah), ker bi se sicer pregrešil proti osvobo
dilni stvari delov, ljudstva in slov. naroda ter zagrešil objektivno 
izdajalsko dejanje. Po odgovorih in vsebini odgovorov — o katerih 
bomo vodili odslej vedno večjo kontrolo — bomo tudi spoznali, ka
teri rajon, sekretarji oz. teren, delavci odgovarjajo svojemu polo
žaju in iz tega izvajali primerne zaključke in sklepe, ki bodo v ko
rist Partiji, delov, ljudstvu in osvobodilne borbe slov. naroda. 

XIV. Tedenska poročila. 
Odslej naprej obvezuje PK KPS vse rajon, sekretarje, da pošiljajo 
redna tedenska poročila :5 a.) PK-aju KPS b.) OK-aju. Pri odgovorih 
se je treba začasno držati gornjih točk in jih numerirati! Radi sigur
nosti poslati vsa poročila — če je mogoče — dvakrat! Pri vsakem 
poročilu v levem kotu ime okrožja in rajona ter rajon, sekretarja, 
v desnem kotu datum. 

Na položaju, dne 4. 5.1943. • 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Pokrajinski Komitet KPS za Gor[enjsko] 

Matija6 1. r. Jakob 71. r. 

4 Priloge ni. 
5 Tedenska poročila rajonov Stražišče—Besnica, Kropa, Šenčur in 

Naklo za meseca maj in junaj 1943 so v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
šk. 88 in 89, rajonov Škofja Loka, Selca, Smlednik, Poljanska dolina isto 
tam, šk. 90, 91 in 96, rajonov Kranj in Medvode isto tam, šk. 88 in 91 ter 
arhivu IZDG, šk. 660/11. 

8 Maks Krmelj. 
7 Oskar Savli. 

40 



S T . I I 

P I S M O Č L A N A 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 A R K A M A R U Š I C A D N E 4. M A J A 1943 S P R I P I S O M D N E 
10. M A 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 P R I M O R 

S K O O P O L O Ž A J U V J U Ž N I H O K R O Ž J I H P R I M O R S K E 1 

Dragi tovariš Kovač!2 4. maja 1943 

Včeraj popoldne sem prispel na karavlo št. I.8 Na kar. 2* sem 
srečal tov. Urbana,5 ki je na poti do Tebe. Takoj zvečer sem se 
napotil do Peruna6 in razgovarjal z njim. O zadevi ti bo verjetno 
že tov. Urban kaj poročal, v glavnem je taka: »Pred tremi tedni 
približno je kvestura aretirala tov. E. M.,7 katerega ste mi vi označili 
kot direktorja tiskarne, na ovadbo svojega šefa, ki se je dotedaj 
nahajal v internaciji v Trstu /!/ Sef je ovadil tov. E. M. na podlagi 
velike količine papirja, ki je ravno v tistem času prispela v tiskamo, 
češ, da se take množine papirja v njegovi tiskarni ne rabijo, in da 
ga on, to je E. M. hrani za partizane. Kvestura, po pripovedovanju 
tov. Peruna, spočetka ni kazala prevelike vneme za zadevo, a se je 
na stalen pritisk s strani šefa odločila slednjič, da tov. E. aretira. 
Na podlagi faktur iz katerih je razvidno, da je bil papir namenjen 
za vojaštvo, je bil aretiran tudi dobavitelj papirja v Bologni. Zadeva 
postaja komplicirana, vendar Perun ni v nevarnosti, ker tov. E. 
molči, drugi pa ne vedo, da je v zadevo Perun vmešan. Naše izgube 
ob tej priliki so zelo velike. Ne samo, da smo izgubili 65.000 L cca, 
temveč, kar je hujše, propadle so možnosti za nabavo materiala v 
večjih količinah. Ostala je malenkost, ki jo je tov. Perun takoj spra
vil. To sem uredil, da se prenese preko kar [avle] 88 naprej. Ostalo 
je še približno 20 tisoč listov ciklostil papirja, kakih 80 kg tiskar-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/III. Oznaka J (južnoprimorski okraj) je pripisana pri prejemu pošte. 

2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za dr. Aleša Be-
blerja-Primoža. 

8 Kurirska postaja P-l je bila na Jesenovcu blizu Mašuna. Več o 
kurirskih postojankah na Primorskem glej Kliče glavni štab, Ljubljana 
1972 (dalje Kliče GŠ), str. 112—134, in Zakonjšek, Partizanski kurirji, 
str. 173—329. 

4 Kurirska postaja P-2 je bila na območju Slavnika. Glej op. 3. 
5 Dr. Marijan Dermastia. 
8 Viktor Hajna. Italijanska policija ga je aretirala 7. julija 1943. 

Glej dok. št. 54, op. 9. 
7 Elo Merkuža, poslovodja v tiskarni Maksa Seberja v Postojni. Več 

glej Jože Krall, Partizanske ciklostilne tehnike v Slovenskem Primorju. 
Knjižnica NOV in POS 40/IV, Ljubljana 1981 (dalje Krall, Partizanske 
tehnike v Primorju), str. 32—34. 

8 Kurirska postaja P-8 je bila na Mrzlem vrhu nad Tolminom. Glej 
op. 3. 
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skega papirja, 200—250 matric, 5 stekl. črnila, 1 strojček za sponke, 
t e r 1000—1500 kom. papirja za pisalni stroj. Tov. P e r u n u sem na
ročil, da naj nemudoma skuša dobiti spet tak vir za dobavo, vendar 
pravi da bo to zelo težko. Dal sem m u 3500 L v to svrho, t e r ga po
učil o vsem v smislu vaših navodil. 

Zakonspir irat i ga bo zelo težko, ker je precej poznan med ljud
stvom in je bil precej aktiven. 

Sploh se je tov. P e r u n a preveč obremenjevalo. Kara via št. 1 se 
bo v k r a t e m selila in jaz z njo. Čakam na tov. Jodi ja 9 in ostale. Se
stanek z njim je precej problematičen z ozirom na selitev karavle 
in z ozirom, da je kar[avla] sedaj pre imenovana oziroma »preštevil-
čena« n a 3. 

Zveze s tov. Štefanom 1 0 nisem mogel dobiti, ker v nobeni karavl i 
nimajo nit i posredne niti neposredne zveze z njim. Pač pa sem že 
obvestil tov. S t m a d a 1 1 in Maksa 1 2 o posvetovanju 1 3 in določil zborno 
mesto. Do Rudota 1 4 n e bo težko priti, ker se kar. št. 1. nahaja t re
nutno v taborišču III. batal jona. 1 5 Zveze s tov. Vidkom 1 6 so bile dalj 
časa pretrgane, vsled aretacij v njegovem okrožju. Ni še gotovo, če 
so že vzpostavljene. 

V pivškem okrožju spet ni nikogar za delo na terenu, ker po 
zadnjem dogodku, o katerem te bo tov. Urban podrobno obvestil, je 
nemogoče, da bi tov. Taras 1 7 še ostal na terenu. Zdi se mi, da je res 
najprimernejše, da gre v brigado. 

Pošto za Notranjsko sem oddal. 

P. S. 

10. maja 1943. 

Kakor sem Ti pozabil omeniti, se nahajam v III. batal jonu sku
paj s karavlo 1. /Tiger18/. Imel sem celične sestanke z III. in II. četo, 
t o je z Brkinsko in Pivško, Kraška četa pa je tik pred mojim pri-

9 Lado Trobevšek. 
1 0 Stefan Nabergoj-Janez Vipavec. Odšel je za operativnega oficirja 

v 1. bataljon Gregorčičeve brigade. 
1 1 Avgust Spacapan. 
1 2 Avgust Dugulin. 
1 3 Posvetovanje je bilo v dneh od 2. do 4. junija 1943. Glej dok. 

št. 121. 
14 Rudi Mahnič-Rudo Brkine. 
1 5 Misli 3. ali Kraški bataljon Južnoprimorskega odreda, ki je bil 

sicer formalno vključen v Gregorčičevo brigado, a je dejansko ostal zunaj 
nje in ves čas deloval na južnem Primorskem. Glej Tone Ferenc, Primor
ska pred vseljudsko vstajo 1943. Južnoprimorski odred in Gregorčičeva 
brigada. Knjižnica NOV in POS 4/1, Ljubljana 1983 (dalje Ferenc, Pri
morska pred vseljudsko vstajo), str. 623—657. 

1 6 Vidko Hlaj. 
1 7 Milan Trobec. 
1 8 Ivan Mohorčič, vodja kurirske postojanke P-l. 

42 



hodom, to je 3. maja odšla na Kras. Part i ja je v teh četah precej 
močna, vendar samo številčno. Kvaliteta članov je po mojem slaba 
vsled pomanjkanja polit, dela, ker kakor sem videl mater ia l je dober. 
Postavil sem bataljonski Skojevski biro, ter imel mladinske sestanke 
v III. in II. četi. 

V batal jonu se je javil tov. Očka, 1 9 o Jodiju pa še ni ne duha 
ne sluha, tudi Očka ne ve o njem ničesar. Z ozirom na popolno ne
obdelan te ren bo tov. Očka zelo težko postavil tehniko v pivškem 
OK-ju. K r p a n 2 0 se nahaja nekje na Krasu, sestala se bova v bata
ljonu. Kako bo organiziral prenos mater ia la res n e vem, tukaj se je 
po te renu nemogoče kretat i in pa k a r je glavno, mater ia la ni. Papir 
še ni odposlan, ker tukaj stalno dežuje. Cim bo v r e m e lepše, bomo 
zadevo spravili napre j . 

V batal jon je prikolovratil Jur i j N. 2 1 Bil je nekje na Krasu. Na 
vprašanje, če namerava v Jugoslavijo je odgovoril, da ne, pač pa, da 
bi dobil rad nekaj polit, delavcev od tam. Pravi, da bi rad šel v 
odred, zato ga bomo najbrž poslali s tov. Rastkom, 2 2 kurir jem od 
Glavnega poveljstva. P r a v tako je poslan iz batal jona tov. Taras 
v brigado. Zvezo s Štefanom bom morda dobil, vendar prekasno, 
da bi ga mogel pravočasno obvestiti o posvetovanju. Prestregel sem 
pošto za njega in sicer k a r 3 pisma. V prvem je bil »Naš boj«2 3 in 
Tvoje pismo, v drugem »Pr. Poroč.«,2 4 v t ret jem pa Okrožnice pokr. 
poverjeništva ZKM. 2 5 Odnesel bo ta pisma tov. Rastko na kar. 2 in 
od t a m pa dalje v Vipavo. Včeraj 9. V. sta III. in II. četa izvršili 
akcijo 2 6 v bližini Postojne, padlo je vsega 5 mož, 2 tenenteja, 1 sotto-
tenente t e r dva vojaka, zaplenjeno je bilo 3 puške, 3 pištole, 41 kom. 
municije za puške ter razna obleka. Postreljene je bilo 136 kom. 
naše municije, uničena je bila 1 mototrikolica. Pričakujemo hajke. 
Vse kaže, da se bo naše posvetovanje zavleklo vsled premikanja 
batal jona in hajk, ki so na vidiku. 

Nadaljevanje na listku. 2 7 

1 9 Just Miklavc. 
2 0 Stane Majcen. Glej dok. št. 8, op. 13. 
2 1 Dr. France Skerl-Jurij Nuškin-Bregar. 
2 2 Rastko Bradaškja. 
2 3 List: Naš boj, glasilo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 

1943, ni ohranjen. 
• 2 4 List: Primorski poročevalec. Vestnik oz. glasilo Osvobodilne fronte 

slovenskega naroda na Primorskem 1943 je v Arhivu IZDG, tisk NOB. 
as Verjetno misli okrožnico pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za 

Primorsko dne 23. marca 1943 okrožnim komitejem KPS o organiziranju 
ZKMJ na terenu in v vojski. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 42, str. 99— 
102. 

2 6 Gre za napad na vojaški avtomobil iz divizije »Torino« dne 9. ma
ja 1943 pri žagi pri Velikem Ubeljskem. Glej Ferenc, isto tam, str. 644. 

2 7 Listek verjetno ni ohranjen. Pismo ni podpisano. Pisal ga je Darko 
Marušič-Blaž Robida. 
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S T . 12 

P I S M O Č L A N A O K R A J N E G A K O M I T E J A K P S Z A S R E D N J E 
P R I M O R S K O S R E Č K A C E B R O N A D N E 4. M A J A 1943 P O V E R 
J E N I K U C E N T R A L N 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 R . A L E Š U B E B L E R J U 1 

475. 43. 
Dragi tov. Primož!2 

Tvoje pismo3 od 1. aprila sem prejel šele 10. aprila. Takoj sem 
pričel iskati zvezo s četo,4 to se pravi z Natašo,5 da bi potem skupaj 
po Tvojem naročilu potovali k Tebi. Toda celi teden sem čakal za
man, zveze nisem mogel dobiti. Nato smo se odločili s tov. Primo
žem8 in Miklavžem,7 da odpotujemo brez Nataše na karavlo 5.8 Prav 
zadnji čas smo pa zvedeli, da nas pride iskat komandir Slavko.9 Ča
kali smo zopet celi teden, a ga ni bilo od nikoder. Odločili smo se in 
odpotovali v gornjo Vipavo, meneč, da bomo od tam dobili najhitre
je zvezo s četo in potem potovali kar tam preko k Tebi. Toda spet 
smo izgubili skoro teden dni, ne da bi imeli kaj uspeha. Dobili smo 
sicer tov. Slavkota, a tudi on je bil brez zveze. Zvedeli smo le, da se 
je četa umaknila nenadoma in neznano kam. Ker se ni javila, je po
slal na slepo srečo iskat zveze z njo ali s karavlo. Sklenili smo po
čakati povratek patrulje, a v tem času pa se je zgodil tukaj precej
šen incident in ker smo bili premalo zavarovani smo se umaknili 
nazaj ter bomo sedaj poskušali spet preko karavle 5. 

Jaz nisem odšel v četo, to pa zaradi tega, ker sem čakal, da od
potujem k Tebi, pa tudi, ker se je tov. Zivko10 moral umakniti v 
četo, in pa, ker ni več Ivota.11 Smatral sem za potrebno, da ostaneva 
vsaj jaz in tov. Grenki1 2 tukaj. Čeprav ne moreva dosti delati, bi 
vendar ne bilo prav, da bi ne bilo nikogar tukaj. Sicer tudi nama po-

1 Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v arhivu IZDG, arhiv 
NOB, šk. 532/V. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Najbrž gre za četo I. bataljona Južnoprimorskega odreda pod po

veljstvom Ivana Mohorčiča-Slavka, ki je zaradi spremljanja novincev 
v osrednjo Slovenijo zamudila formiranje Gregorčičeve brigade, v katero 
bi se morala vključiti. 

5 Alojzija Trošt. 
8 Jože Verbič. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 20, str. 55. 
7 Franc Klukej. Glej istotam. 
8 Kurirska postaja P-5 je bila na območju Brinovega griča pri 

Črnem vrhu nad Idrijo. Glej dok. št. 11, op. 3. 
9 Ivan Mohorčič. 

10 Štefan Nabergoj-Janez Vipavec. 
11 Ivan (Ivo) Kosovel-Borotin, Seržente. Padel je dne 7. marca 1943 

v Vrtovinu. Narodni heroj. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 34, str. 83. 
12 Franc Lavrenčič-Filozof. 
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staja z dneva v dan bolj vroče in težavno je kretanje, saj imamo že 
skoraj v vsaki vasi vojake, ki patruljirajo podnevi in ponoči ter po
stavljajo zasede. 

Naj ti na kratko opišem položaj tukaj: skoro vse, kar je bilo 
aktivnega, sta nam spravila bivša partizana Nedeljko13 in Martin1 4 

v zapor, nekaj jih je odšlo v partizane, a le malo jih je ostalo. Po
polnoma so nam izselili vasi15 Goče in Erzelj. 

Ljudstvo pa ima še vedno zelo dobro voljo, a se zaenkrat, do
kler se ne bo položaj vsaj nekoliko izboljšal, boji kakšnega večjega 
udejstvovanja. Vendar pa bo to samo začasno in sem prepričan, da 
bodo kakor hitro bo malo drugače, spet vneto delovali, bodo pa še 
bolj previdni, saj imajo sedaj že precej izkušenj. 

Toliko, da boš vedel, da smo še živi in da si prizadevamo priti 
do Tebe. Tudi jaz si želim svidenja in razgovora s Teboj. 

Tvojega rokopisa »Primorskega poročevalca« do danes še nisem 
prejel, ne vem kje je obtičal. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Iskrene pozdrave 

ST. 13 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 5. MAJA 1943 CENTRAL

NEMU KOMITEJU KPS1 

položaj 5/V. 1943. 

Centralnemu komitetu KPS. 

Zdravko16 

Za tov. Ivana2 

Ker dvomimo, da prihaja naša pošta od nas preko Dolomitov 
do Vas, v redu. Kljub temu, da smo poslali z vsako zvezo poročila 
za Centralni komite KPS, nismo mi prejeli od vaše strani že od 
6/IV.3 prav nobene pošte. Radi tega smo Vam danes poslali eno pi-

13 Cvetko Grilanc. Glej dok. št. 8, op. 4. 
1 1 Ivan Kerševan-Črni Martin. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 48, 

str. 121—122 in dok. št. 65, str. 162—167. 
15 Italijanska policija je 8. marca 1943 v Erzelju aretirala 160 oseb, 

10. marca 1943 pa v Gočah odkrila in uničila tehniko vipavskega okrožja. 
Glej op. 14. 

16 Srečko Čebron. 
1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. š. 1308, 1316. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 55, str. 140—142. 
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smo 4 po stari zvezi, drugo pa preko Primorske. Dokler n e dobimo 
od Vas nobenega potrdila, da ste v redu prejeli pošto, ki smo j o 
poslali za vas, n e bomo pošiljali nobenih podrobnejših poročil, ker 
ne vemo, v kakšne roke potem padejo vsa pisma, ki so odposlana 
od nas. 

Sedaj imamo ravno mobilizacijo letnikov, 1916, 1917, 1918, 1919. 
Izgleda, da bomo zajeli precejšnje število novih fantov. Do sedaj še 
nismo zajeli toliko fantov pri nobeni mobilizaciji, kot pri dosedanji. 

Mobilizacija se bo potem nadaljevala, do letnika 1910. To smo 
zvedeli, da mislijo Nemci takoj mobilizirati vse t e letnike. Samo so 
težave za pošiljanje teh fantov v brigade, 5 kakor mi je sporočil ku
rir, ki vodi te t ransporte čez mejo, da na vaši s trani zveze ne funk
cionirajo. Ce dobite to pismo, dajte čimprej uredit i to, da bodo vsaj 
ti kanali kmalu služili t emu namenu kot smo se dogovorili. 

Drugače je vse v redu, kolikor pač more biti v tak ih razmerah. 
Ce bomo med tem časom prejeli od Vas kakšno pošto, potem bomo 
za drugo zvezo že poslali bolj obširna poročila. P r a v posebno bi ra
bili ono stvar, 6 o kater i smo govorili, da jo boste n a m poslali. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
Matija6 

ST. 14 

POROČILO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO
RENJSKO JOŽETA SLUGE DNE 5. MAJA 1943 IZVRŠNEMU OD

BORU OF O POLOŽAJU NA GORENJSKEM1 

Položaj 5/V. 1943. p r . 1 8 ^ / 4 3 š t - 2 2 

Izvršnemu odboru OF. 

K e r imam vtis, da našega poročila z dne 7. IV.2 niste dobili Vi, 
ampak Italijani, n e bom obširneje prej poročal, da dobimo od Vas 
potrdilo da ste isto prejeli. 

4 Glej dok. št. 14. 
5 Priliv novincev, ki se niso odzvali nemški mobilizaciji, v gorenjske 

partizanske enote je spomladi 1943 tako narasel, da so jih precej poslali 
v partizanske enote v t. i. Ljubljansko pokrajino. Glej Narodnoosvobo
dilna vojna na Slovenskem 1941—1945. Ljubljana 1976 (dalje NOV na 
Slovenskem), str. 472—473. 

6 Verjetno gre za radijsko postajo. Glej dok. št 151 
7 Maks Krmelj. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 22 in 

datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF Enako po
ročilo je prejel izvršni odbor OF po drugih zvezah, verjetno prek Pri
morske, 3. junija 1943. Istotam. 

2 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
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[Kar se] razgovora tiče [glede] tov. Načeta 3 iz (Medvod) sem 
stvar uredi l v smislu našega razgovora in direktiv, ki ste mi j ih dali 
v DLO, 4 tako, da je s tvar zdaj v redu pr i njemu, manj v redu pa je 
v Domžalah s tov. Miranom, 5 oziroma je bilo tako, sedaj smo tudi 
tam uredili . 

K a r se tiče našega OF dela g r e vse v redu. Ljudje množično 
pristopajo v OF. Sedaj imamo 15 rajonskih in 3 OF okrožne odbore 
(izven kamniškega okrožja, ki je sedaj povezan s Štajersko). Zelo 
povoljno se tudi razvija SPZZ, SNP, kakor tudi ZSM. Vse se vrt i 
okoli OF kot edine organizacije, ki zastopa in ščiti narod pred oku
patorji. 

Mobilizacija n a m poteka zadovoljivo, tako, da smo prišli v po
šastno tekmo, kdo bo bolj spreten, kdo bo mobiliziral več fantov. 
Part izani pobirajo ponoči, kjer pa part izani povsod ne morejo priti 
blizu do fantov, ki imajo pozive za v nemško vojsko, a tudi sami 
nočejo iti v nemško vojsko, so sedaj tudi Nemci začeli mobilizirati 
kar po našem načinu. Pobirat i so j ih začeli sedaj tudi po hišah. 
Ljudje sedaj govorijo tako, da ne vedo, kdo je pravzaprav pravi 
gospodar na Gorenjskem. Ponoči pravijo, da gospodarijo partizani, a 
podnevi pa Nemci. 

Iz Jesenic n a m pa poročajo, da so gestapovci odkrili na postaji 
radio oddajnik. V zvezi s tem so zaprli cirka 30 ljudi, mi smo m n e 
nja, da je bila ta stvar v rokah bele garde. Divje bandite so n a m tudi 
poslali na vzhodno fronto, narod je seveda zadovoljen s takimi nem
škimi ukrepi. 

Za vsako našo vojaško akcijo še vedno streljajo talce,6 prav v 
zadnjem času so ustrelili v Begunjah, za enega gestapovca, ki j e bil 
l ikvidiran iz naše s trani 21 talcev, za akcijo v Selcah pa 12, za t r i 
ustreljene Nemce v Poljanski dolini so tudi ustrelili k a r 8 talcev. 

Praznik prvega maja smo praznovali v znamenju OF s kresovi, 
napisi po zidovih Živela OF, živela SSSR. Propagandni materi jal, ki 
smo ga izdali, Vam pošlje tov. Matic. 7 

Na Koroškem se stvar ugodno razvija in kakor izgleda se bo 
širilo tudi naprej v Avstrijo. 

Bolj podrobna poročila Vam pošljemo, ko bomo dobili od Vas 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! Lenart8 

3 Ivan Miklavc-2ane, tovarnar v Medvodah. Glej dok. št. 199, op. 15. 
4 V Dolomitih. Jože Sluga je bil v začetku februarja 1943 na sedežu 

centralnega komiteja KPS, ki je bil takrat v Polhograjskih Dolomitih. 
5 Slavko Kvartič; vodilni uslužbenec v tovarni Medic-Zankl v Dom

žalah, obrat Bistra, sodelavec nemškega okupatorja. Po dokazani izdaji so 
ga leta 1943 justificirali partizani. 

6 O streljanju talcev glej Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodno
osvobodilne borbe v Sloveniji. Cankarjeva založba v Ljubljani 1960 (da
lje Mikuž, Pregled NOB), 1. knjiga, str. 176. 

7 Franjo Cerar. 
8 Jože Sluga. 
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ST. 15 

PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA ZA GORENJSKO ADOLFA 
ARIGLERJA DNE 5. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA GORENJSKO O DELU TEHNIK NA GORENJSKEM1 

Položaj, dne 5. maja 1943 

Pokraj inskemu sekretar iatu K P S 
za Gorenjsko 

Sedaj se naha jam s tov. Nikom 8 pri tov. J e m a č u . 3 — J u t r i ali 
pojutrišnjem je veza z Mihom 4 preko katerega bova dospela do Ben-
ka,5 kjer je že vse pripravl jeno za tehniko. Prvotni načrt, da bo tov. 
Niko postavil najprej tehniko pri Mirku 6 sem opustil, ker sem od 
kurir jev zvedel, da se je Mirko ravno v tem času zadržal na oni 
s t r a n i 6 3 in ni bilo veze z njim. Na drugi strani, to je preko J e m a č a , 
sem pa izvedel, da je pr i Benku, to je v Kokri, že vse pripravl jeno 
— prostor, mater ia l in radio. K e r smatram, da je v onem okrožju 7 

tehnika mnogo važnejša kot tu, bo šel Niko z menoj tja, d a se takoj 
pr ične z delom. — Ako bo t a m vse v redu, bom poslal takoj sporo
čilo in pa javko za koncept. — Tam mislim preko J o h a n a 8 in Črniv
ca 9 stopiti v stik glede tehnike za OK Jesenice. Vrnil se bom ver
jetno pfreko] vojaških vez mimo Mirka, k a t e r e m u bom naročil, naj 
v tem času pripravi pr imeren prostor. 

V tem času sem se seznanil z razmerami in stanjem Miloševe 1 0 

tehnike in to preko tov. J e m a č a in iz pisem, ki j ih piše tov. Miloš 
J e m a č u . — Stvar gre v redu, veze potekajo še v redu, edino glede z 
vezo do vas dosedaj nekaj ni moglo biti v redu, ker je s tvar šla po
časi, vendar mislim, da j e to tudi v redu. Po radio poročilih sodeč 

1 Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v arhivu IZDG arhiv 
NOB, šk. 660/IV. 

2 Niko Kavčič-Gorazd, pokrajinski tehnik, od junija 1943 vodja 
okrožne tehnike za Kranj. Glej dok. št. 161. 

3 Jože Kavčič, sekretar rajona Škof ja Loka. 
4 Pavle Kavčič. 
5 Beno Anderwald. 
6 Janez Kmet. 
'a Misli na desni strani Save. 
7 Misli v kranjskem okrožju. Več glej Jože Krall, Partizanske ti

skarne na Slovenskem III. Gorenjske in Štajerske tiskarne. Knjižnica 
NOV in POS 40/111, Ljubljana 1976 (dalje Krall, Gorenjske in Štajerske 
tiskarne), str. 205—207. 

8 Ivan Bertoncelj. 
9 Anton Nartnik. 

1 0 Miloš Ziherl, vodja tehnike okrožnega komiteja KPS Škof ja Loka 
(Tehnika III). Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 109, str. 283—285 in Krall 
istotam, str. 203. 
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je Miloš izredno vesten in precizen delavec. Ako bi bilo t reba delati 
kake brošure sem prepričan, da bo t o izvršil v najlepšem redu. Tov. 
Radovahu 1 1 sem pisal, naj pošlje rotacijski stroj Milošu, ker ima že 
zelo slab valjček pri ciklostilu in zanj n ima nadomesti la. — Stanje 
glede papir ja in m a t r i c je zadovoljivo. — J e r n a č u sem naročil, da 
naj sporazumno z Milošem dobi zanesljivega in pr imernega sode
lavca, k i ga mora Miloš čimprej vzgojiti v sposobnega tehnika. Edino 
skrb i m a m glede konspiracije. Sedaj gre še nekako, vendar bo Jer-
nač že sedaj iskal drug prostor, k a m o r se bo tehnika, če [bi] bil prvi 
prostor preveč kompromit iran, takoj selila. — Naslov za pisma v 
tehniko III naj bo J e r n a č III, da se ne bo po raznih četah preveč o 
tem govorilo. — Letake za OK Kranj je Miloš.izdelal, kakor je bilo 
naročeno. Naročil sem mu, naj dela za OK Kranj in m u dal dose
danji ključ. — Ko pa bom stopil v stik s terenskimi iz OK Kranj 
bom poslal vam, Milošu in Donu 1 2 ključ za razdelitev l i terature, v 
kolikor se je izpremenil. Isto bom storil, ko pr idem v OK Jesenice. 

V tem času sem dal nekemu mizarju načrt za napravo pr i ciklo
stilu, ki onemogoča premikanje papirja, k a r se bo mnogo poznalo 
na brzini in obliki dela oziroma izdelkov. Ko bo to narejeno, bo ta
koj poslano k Donu. Stvar mora uredit i Jernač. 

S tovariškim pozdravom 
Boštjan 1 3 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

P. S. Zaradi informacij glede potekanja vez, sporočam, da okrožnice 1 4 

P K K P S glede mobilizacije, ki obsega 2 s t rani in je razmnožena na 
ciklostil, J e r n a č še ni dobil, čeprav je šla iz tehnike I. eno vezo pred 
menoj, to je skoraj pred 8—10 dnevi. 

1 1 Avgust Barle-Ambrož. 
1 2 Edo Bregar, vodja tehnike pokrajinskega komiteja KPS za Go

renjsko (Tehnika I). 
1 3 Adolf Arigler-Bodin. 
1 4 Glej dok, št. 10, op. 3. 

4 Dokumenti 7 49 



S T . 16 

P O R O Č I L O O K R O Ž N E G A O D B O R A O F Z A B E L O K R A J I N O D N E 
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OKROŽJU1 

[št.] 20 pr. 17. V. [19]43 

P O R O Č I L O 2 

Okrožnega odbora OF za Belo krajino: 

Suhorski rajon. 

OF: Rajonski odbor obstoja. Podrejeno m u je 15 terenskih od
borov OF. Vsaka vas je organizirana v terenskem odboru. 

ZSM: Postavljen je rajonski odbor ZSM. Po vaseh je organizi
rano 14 terenskih odborov ZSM. 

SPZZ: Rajonskega odbora S P 2 Z še ni. Obstaja pa 7 terenskih 
odborov SPŽZ. V vseh teh odborih so zajete v glavnem vse vaške 
žene, tako, da imajo značaj pravih terenskih odborov SPŽZ. 

O F : Rajonski in terenski odbori se sestajajo redno vsakih 14 
dni, po potrebi tudi večkrat. Aktivnost odborov je v glavnem po
voljna; slabo akt iven je terenski odbor na Lokvici. Število prebival
stva, zajetega v posameznih odborih, je navedeno v zadnjih po
ročilih. 

Politične konference so se vršile v vseh vaseh. Razpravljali so 
se pereči problemi OF; objasnjevala se je potreba p r e h r a n e naše 
vojske in bolnic. 

Li teratura se redno razpošilja v vse vasi. Li teratura se čita v 
glavnem skupno na sestankih, radio vesti prav tako skupno. Naše 
publikacije prebivalstvo željno sprejema. Posebno veliko zanimanje 
je vzbudila brošura »Dokumenti o belogardistični izdaji«,3 ki ob
ravnava zaslišanja izdajalcev v postojanki Dolnji Suhor. 4 

Razdelitev zemlje narodnih izdajalcev v obdelovanje so vršili 
posebni gospodarski odbori, ki j ih je postavilo prebivalstvo samo. 
V začasni najem so zemljo dobili socialno šibkejši sloji in družine, 
ki so bile po okupatorju najbolj prizadete. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 20 in 
datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. Kopija je 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 1-2, a. š. 846. Poročilo ni datirano, 
vendar je na podlagi pripisa na priloženem zapisniku (glej op. 2), ki je 
datiran s 5. majem 1943, mogoče sklepati, da je bilo tega dne odposlano. 

2 Glej še Dokumenti, knj. 6, dok. št. 73, str. 190—197. 
3 Brošura: Dokumenti o belogardistični mihajlovičevski izdaji (Be

lokranjska tehnika 1943) je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 126—127. 
4 Suhor pri Metliki. 
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Narodni davek se pobira po vseh vaseh in ga prebivalstvo rado 
plačuje. Pobira se tudi narodni davek od vina, ki se prodaja izven 
okrožja in v kraje, kjer se nahaja okupator. Narodni davek je raz
deljen progresivno, narodni davek od vina pa je 1 Lit od litra. 

Mobilizacija je potekla v glavnem pravilno. Mobi l iz i rana so 
750/o ugodno sprejeli mobilizacijo. Dezerterjev ni bilo. 

Ogromna večina prebivalstva je vključena v OF. Belogardisti, 
ki so prijeli za orožje, so iz Gornjega Suhorja (1), Bušinje vasi (1), 
Bereča vas (8), Lokvice (2); v ostalih vaseh j ih ni. V žico pod oku
patorsko okrilje so pobegnili iz Bereče vasi (1 družina), Bušinje vasi 
(1 družina), Lokvice (1 družina). Te družine imajo člane pri bega. 
Drugače prebivalstvo ni naklonjeno beli gardi, je pa precej omah-
Ijivcev, posebno v vaseh Grabrovec, Lokvica, Bereča vas. Neznaten 
odstotek sredinskih elementov je po večini vasi, popolnoma čiste 
vasi so Dragomlja vas, Ravnace, Sela pri Jugorju, Dolnji Suhor. 

ZSM: Sestanki se vršijo redno. Vršijo se pogostoma mladinski 
mitingi. Bilo je tudi lepo število mladinskih ku l turn ih prireditev, 
opaža pa se pomanjkanje pr imernega mater ia la za t a k e prireditve. 
V ZSM je zajeta skoro vsa mladina v rajonu. Mladina nabi ra in 
pripravlja tudi mater ia l in hrano za bolnico; v Suhorju, Dragomlji 
vasi in na Selih so ustanovljene mladinske delavne čete, k i poma
gajo po kmeti jah brez delovnih moči. Dragomeljska mladinska de
lovna četa je zabeležila okrog 500 u r dela do konca aprila, suhorska 
pa 450 ur. 

Pionirji so organizirani pod kontrolo ZSM. Ustanovljen je I. be
lokranjski pionirski bataljon, ki m u je U[darna] B[rigada] M[atije] 
G[ubca] ob ustanovitvi slovesno izročila zastavo. Pionirske čete so 
v večini vasi tega rajona. 

S P Z Z. Ženski mitingi so bili v 10 vaseh. Žene so z zanimanjem 
poslušale in na splošno dobro sprejele organizacijo, zavedajoč se 
njene potrebnosti. Sestanki odborov SPZZ se vršijo precej redno. 
Ponekod skupno čitajo naše publikacije, ponekod posamič; preči
ta j o večinoma vse naše publikacije. Z »Našim ženam«5 so zadovolj
ne, posebno so j im priljubljene reportaže o borbah naše vojske (»Je
lenov žleb«).6 Vso skrb posvečajo zbiranju h r a n e za bolnico, čistijo 
in krpajo part izansko perilo. 

Drašički (vzhodnometliški) rajon. 

OF. Rajonski odbor obstoja. V rajonu je 13 terenskih odborov 
OF, ki zajemajo vse vasi. V Metliki mestnega odbora po zadnji pro
vali ni, pač pa je del Metlike izven žice (Hrib) pod našo kontrolo, ker 
se t a m nahaja zaupnik OF. 

5 List: Našim ženam, glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze 
1942 (št. 1, 2), 1943 (št. 2—7), dalje Naša žena, je v arhivu IZDG, tisk 
NOB. 

8 Glej dok. št. 5, op. 5. 
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Z S M. Rajonski odbor obstoja, po vaseh je organizirano 9 te
renskih odborov ZSM. 

S P Ž Z . Rajonski odbor obstoja. Po vaseh je organizirano 11 
vaških SP2Z odborov, v 4 vaseh pa zaupnice. 

OF: Rajonski odbor se sestaja vsakih 14 dni, terenski odbori pa 
se sestajajo 14 dnevno po večini vasi. Zadnje neprijateljske ofenzive 
so vnesle precej nereda v sestajanje, sedaj pa je stanje zopet boljše. 
Aktivnost terenskih odborov ni zadostna, prav tako tudi rajon
skega ne. 

Politične konference so se vršile v osmih vaseh. Razpravljalo 
se je o splošnih problemih OF in raznih aktualnih gospodarskih 
vprašanjih, ki se tičejo našega kmeta. Področje ob Kolpi in Metliki 
je pod delno kontrolo belogardističnih patrulj, kar delo precej ovira. 
Pod popolno bega kontrolo so Rosalnice, Curile, Radoviči in Svržaki. 

Literatura zahaja redno v vse vasi, deloma tudi v samo Metliko. 
V nekaterih vaseh je organizirano skupno čitanje, drugod literatura 
kroži od hiše do hiše. Naše publikacije so po večini dobro sprejete, 
ponekod pa obstaja bojazen pred belimi in nimajo radi literature 
pri sebi. Radio vesti vzbujajo največje zanimanje, »Slovenski poroče
valec« je priljubljen, »Ljudska pravica« jim je pretežka. Pomanjklji
vo je organizirano skupno čitanje in objasnjevanje. 

Razdelitev zaplenjene zemlje se je izvršila po istih principih kot 
v suhorskem rajonu. 

Narodni davek se pobira redno. Prebivalstvo ga po večini pla
čuje; v vaseh kjer so pojavi bele garde in pri nekaterih omahljivcih 
se davek ne more izterjati. Narodni davek od vina povsod redno pla
čujejo. 

Mobilizacija je bila izvršena samo v 8 vaseh; v glavnem so se 
dobro odzvali; pripadniki OF so vsi pravilno dojeli potrebo mobili
zacije. Dezerter j ev ni bilo, pač pa je eden pobegnil k bega, predno 
je bil mobiliziran. 

Na Božakovem in Zelebeju so beli mobilizirali okoli 10 moških, 
ki pa so odločno odbili sprejem orožja. Samo eden od njih je ostal 
v bega, drugi so se pa vrnili. 

Prebivalstvo je v ogromni večini za OF. Belogardisti, ki so pri
jeli za orožje prostovoljno so iz Krašnjega vrha (9), Bojanje vasi 
(2—3), Radovice (4), Boldraža (2), Drašičev (3), Božakova (6), Rosal-
nic (2—3), Radovičev (2), Curile (1), Svržaki (3). V žico je šlo blizu 
15 družin, po večini svojcev belogardističnih izdajalcev. To so vsi 
zakrknjeni belogardisti. Popolnoma čiste vasi sta Radoši in Želez
niki. Belogardistično nastrojenega prebivalstva je v mnogih vaseh; 
skoro vse vasi imajo precejšen del omahljivcev, ki trepečejo pred 
belogardističnimi sosedi. Sredinskih elementov je neznaten odstotek 
v več vaseh. 

ZSM. Sestanki se vršijo redno tedensko, po potrebi tudi več
krat. Mladinski mitingi se vršijo v rajonu vsak teden. Bilo je tu par 
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mladinskih kulturnih prireditev. V vaseh, kjer so terenski odbori, 
je mladina po ogromni večini zajeta v ZSM. Mladina zbira sanitetski 
material za bolnico. 

Pionirji — organizirane so tri pionirske čete.7 

S P Z Z. Ženski mitingi so se vršili v 10 vaseh. Razpoloženje na 
mitingih je bilo odlično, žene so uvidele potrebo organizacije, de
bata je bila živahna. Imajo pa strah pred beli gardi naklonjenimi 
ženami radi izdajstva; to je posebno vidno v Drašičih in na Kraš-
njem vrhu. V Krmačini, Železnikih, Vidošičih, Radoših, Slamni vasi 
so žene stoodstotno naklonjene OF. 

Organizirani so bili terenski in rajonski odbori SPŽZ. Sestanki 
odborov se vršijo redno; v nedeljah je v več vaseh organizirano 
skupno čitanje OF in SPZZ literature z objasnjevanjem. Zbiranje 
hrane za bolnico je predvsem delo SPZZ. Žene so prevzele tudi pra
nje in krpanje partizanskega perila. 

Semiški rajon. 
Rajonski odbor obstoja. V rajonu 14 terenskih odborov OF, v 

11 vaseh so zaupniki. Brez terenskih odborov in zaupnikov je 15 
vasi s Semičem vred. 

Z S M : Organizacija mladine ne obstoja. 
S P 2 Z : Organizacija žen ne obstoja. 
O F : Večina odborov se sestaja redno vsakih 14 dni; oni ki se 

redno sestajajo, so aktivni, ostali so oportunističrii. Vpliv organiza
cije OF sega kljub kontroli bege v večino vasi. 

Politične konference širšega prebivalstva se niso vršile. Pač pa 
se vršijo ožji sestanki članov terenskih odborov in zaupnih ljudi po 
večini dostopnih vasi v prisotnosti političnega aktivista. V Osvobo
dilni fronti je zajeto 55 do 6 0 % prebivalstva, do 80°/» pa je na
klonjeno Osvobodilni fronti. 

Literatura se razdeljuje redno in prodira skoro v vse vasi. Ci-. 
tanje v malih skupinah je samo v manjšem številu vasi, drugače se 
čita posamezno od hiše do hiše, ker je drugi način nemogoč radi 
stalne kontrole bega iz Semiča ali Črnomlja. Radio vesti se čitajo 
po dostopnih vaseh, širijo pa se tudi ustno. Ustna propaganda deluje 
po vseh vaseh. 

Narodni davek se redno plačuje po vseh dostopnih vaseh; pa 
tudi v mnogih vaseh brez zaupnikov ga pobirajo zaupniki iz drugih 
vasi. Davek na vino v bližini Semiča se skoro ne plačuje, ker je kon
trola onemogočena. V zapadnem delu rajona se narodni davek na 
vino ni pobiral, v bodoče pa bo vpeljan. 

Mobilizacija je bila izvršena v redu, od blizu 60 mobiliziranih 
je dezertiralo 10. Materiala za dalnjo mobilizacijo ni, ker je večina 

7 Besedilo od pomišljaja dalje je pripisano s črnilom. 

53 



sposobnih ljudi bodisi v internaciji, bodisi kot prostovoljci v par
tizanih. 

V rajonu je 20 belogardistov prijelo za orožje. Iz teh krajev je 
tudi en organizator bele garde, Štukelj, 8 ki se nahaja v Ljubljani. 
Pod zaščito bele garde je pobegnilo 9 družin in 7 posameznikov. 
Večino vasi v rajonu kontrol ira bega iz Semiča in Črnomlja; mnogo 
vasi ob progi, Črnomlju in Semiču so političnim aktivistom nedo
stopne. Večina prebivalstva, ki ni zajeto v OF, je omahljiva; sre
dinskih elementov ni, oziroma je majhno število. 

Akcija S.N.O.U.B. »Ljube Sercerja«, 8 pri kater i je izpadlo iz 
stroja 35 belogardistov iz Semiča, je imela najugodnejši vpliv na 
razpoloženje prebivalstva. Part izane je ljudstvo sprejemalo z ve
seljem in jim prinašalo k r u h a in vina celo na položaje. Mnogi 
omahljivci so pričeli nastopat i za OF. Prisotnost br igade je bila iz
koriščena za utr jevanje zvez v drugače težko dostopnih vaseh. 

Mladina v rajonu ni organizirana, pač pa je vsa naklonjena 
Osvobodilni fronti. V prisotnosti S.N.O.U.B. »Ljube Sercerja« se je 
vršil mladinski miting mladine iz t reh vasi, kjer se je pokazalo 
dobro razpoloženje mladine za narodno-osvobodilno borbo. 

Žene: Čeprav organizacija SPZZ ni postavljena v nobeni vasi, 
ker so organizacijske težave radi kontrole bega, vendar je razpolo
ženje med ženami odločno za narodno-osvobodilno borbo. 2 e n e so v 
terenskih odborih in zaupnice OF po vaseh, žene tudi skoro izključno 
vršijo našo obveščevalno službo. Organizacija OF sloni večinoma na 
ženah, ker so moški večinoma internirani . 

Civilna obveščevalna služba. 

V okraju Bele kraj ine posluje civilna obveščevalna služba do
bro. Tudi po rajonih in vaseh je ta služba dobro organizirana, po
manjkljivost j e samo v tem, da v nekater ih vaseh prepočasi po
sluje. Obveščevalna služba posluje dobro tudi v mestih, kjer ima 
okupator svoje postojanke. Podatke o vojaških premikih n a m daje 
točno in brzo. 

Proslava 1. maja. 

Prvič v zgodovini je Bela krajina proslavila 1. maj kot pravi 
praznik delovnega ljudstva. Na predvečer so goreli kresovi, ponekod 
v neposredni bližini vojaških postojank. Prv i maj je belokranjski 
k m e t sprejel in dojel kot svoj praznik. Delo je počivalo v večini 
vasi. Bilo je popolno praznično razpoloženje in ljudstvo je bilo oble-

8 Tone Stukelj iz Ručetne vasi pri Črnomlju. Glej Saje, Belogar-
dizem, str. 143. 

9 Gre za spopad Šercerjeve brigade z belogardisti iz postojanke v 
Semiču 28. aprila 1943 na Brezovi rebri. Glej Milan Guček, Sercerjeva 
brigada. Knjižnica NOV in POS 6/1, Ljubljana 1973 (dalje Guček, Ser
cerjeva brigada), str. 211—212. 
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ceno v praznična oblačila. Prvomajske proslave so potekle v znaku 
narodnoosvobodilne borbe. Manifestirale so enotnost slovenskega 
naroda, njegovo navezanost na partizansko vojsko, Rdečo armado in 
narode Sovjetske zveze, na zavezniške narode, na ves svobodoljubni 
svet, ki se bori proti fašizmu. To so izražale tudi parole, ki so bile 
izpisane po vseh vaseh. Za primer navajamo proslavo 1. maja na 
Suhorju. Povorka civilnega prebivalstva in partizanske vojske, z 
zastavami, petjem in godbo je odšla z zbirališča v vasi do bližnjega 
gozda, kjer se je vršila proslava z govori in izbranim kulturnim pro
gramom. Nastop naše vojske, samostojni nastopi mladine, belokranj
ski ples in belokranjsko ženitovanje v narodnih nošah, pesem in ve
selje _ pravi festival belokranjskega ljudstva. Proslave s kulturnimi 
programi so se vršile tudi po številnih drugih krajih. Udeležilo se 
jih je veliko število prebivalstva. 

Odnosi civilnega prebivalstva in oblasti OF do partizanske 
vojske. 

Prihajalo je do manjših nepravilnosti in trenj; temu problemu 
se je posvetila večja pažnja in odnosi so se sedaj zelo izboljšali. 

Posebno je treba omenjati pravilno in vzorno sodelovanje vo
jaških oblasti S.N.O.U.B. »Ljube Sercerja« in civilnih oblasti, kakor 
tudi odnosov te brigade do civilnega prebi valj stva. Vtis, ki ga je ta 
brigada napravila na ljudstvo, je odličen. Tudi način prehrane par
tizanov S.N.O.U.B. »Ljube Sercerja« je bil zastavljen pravilno, ker 
se je brigada nastanila v vaseh, ki so po naši vojski še neizčrpane, to 
so predvsem vasi v bližini neprijateljskih postojank. 

Tovariškim pozdravom. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Oče10 

Zig: 

OF 

Okrožni odbor 
B.[k.] 

10 Ivan Novak. Besedilo od Tovariškim dalje je pripisano s črnilom. 
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ST. I? 

P O R O Č I L O O K R O Ž N E G A O D B O R A O F Z A C E R K N I C O D N E 
5. M A J A 1 9 4 3 I Z V R Š N E M U O D B O R U O F O P O L O Ž A J U V 

OKROŽJU1 

OOOF za 
Cerknico 
št. 18 Poročilo št. 7. na terenu 5./V. 1943 

pr. 16. 5. 1943. 

Izvršnemu odboru O F slov. naroda. 

ROOF Begunje — Sv. Vid: 

Zadnje dni se je v tem rajonu kretal del U [dame] B[rigade] 
T[oneta] T[omšiča] po vaseh. Ljudje so bili sprva presenečeni in ne
zaupljivi do naše vojske. Ko so pa uvideli, da je vojska disciplini
rana in pri jazna do zavednega prebivalstva, so ji šli na roko, t e r 
imajo ljudje od njih najbolji vtis. To se vidi posebno po nekater ih 
vaseh, kjer je morala l judstva zelo narasla in so sedaj ljudje veliko 
bolj pripravl jeni sodelovati z OF. 

Rajonskemu odboru se j e posrečilo vzpostaviti nekaj novih te
renskih odborov OF, n a m r e č dva in enega A.2.Z. 

Bega v tem rajonu je postala zelo poparjena in nima več t iste 
iniciative, tako v raznih patrul jah, kakor v nasilju na civ. prebi
valstvo. 

ROOF Bloška planota: 

Kretanje naše vojske v tem predelu j e imelo isto tako dober 
vtis na prebivalstvo, dasiravno je izvršila par rekvizicij, tako v Nem
ški vasi, katero so stražili beli v dveh bunkerjih, ki pa so ob pr ihodu 
naših takoj pobegnili. Ljudstvo je sprevidelo, da naša vojska rekvi
r ira samo pri pristaših in aktivistih bege, t e r je mnenja, da j e nji
hovo imetje varnejše brez zaščite bege in izven žičnih ograj. 

V tem rajonu se je organiziral en odbor ZSM, drugi je pa pred
viden. V pr ipravah je, da se vsa mladina pr i tegne v našo organiza
cijo ZSM (razen v kolikor niso v žičnih ograjah.) 

Rajonski odbor je vpostavil pismene stike z oboroženimi belo
gardisti. 

Morala se je tudi tukaj dvignila in je prebivalstvo postalo samo-
zavestnejše, ter se očitno roga iz bege, katera ni v stanju obvladati 
svojih postojank. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
435/1. Številka 18 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 
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ROOF Loška dolina: 
Tudi v Loški dolini je obisk brigade napravil najgloblji vtis, po

sebno ker tukaj ljudje niti niso hoteli verjeti terenskim delavcem, 
da se nahaja še kje večja partizanska vojska. Partizani so se napram 
ljudstvu vedli dostojno; ljudje pa so jim šli povsod na roko. Iz
vršilo se je nekaj rekvizicij po mlinih, kar ljudje niso sploh imeli 
vnemar in so razumevali ter so se čuli celo glasovi, da »če bi vedeli, 
da bo rekvizicija v mlinu, bi poslali večje količine v mlin«. Rekvi
zicija se je izvršila tudi v vasi Kozarišče, katero čuva 5 belogardi
stov, v bližnjem gradu »Snežnik« je pa 40 mož ital. postojanke. B. g. 
je Italijane opozorila na prihod partizanov, kateri so nato iz Starega 
trga streljali s topom v vas ter so po mnenju prebivalstva napravili 
več škode, kakor če bi partizani pobrali vse blago. Vpili so na belo
gardiste, češ, kaj kličejo na pomoč Italijane in zakaj sploh nosijo 
puške. 

Bega je sedaj nekaj popustila s svojim terorjem nad ljudmi, da-
siravno je še vedno najaktivnejša v celem okrožju. 

Ljudje so postali dostopnejši za OF, posebno dobro se drže žen
ske, ki so se vrnile iz internacije. 

Predvideno je nekaj odborov A2Z (boje se organizacije). 

ROOF Grahovo in Cerknica: 
S pojavom partizanov v teh rajonih, se je tudi zelo dvignila mo

rala prebivalstva. Med bego je opažati velik strah pred partizani. — 
Po izjavi voditelja in organizatorja bege Hauptman Albina, kateri 
je rekel, da so jo za vozili, ter da se bo potrebno za par let umakniti 
kam drugam. Vidi se, da so tudi zagrizeni b. g. v dvomu v svojo 
zmago. V Grahovem se b. g. ne pokoravajo več svojim predpostav
ljenim, ter napuščajo stražo in to celo bivši zelo aktivni belogardi
sti, kateri so za svojo nepokorščino že parkrat morali v zapor. 

V Cerknici se je ustanovila bega po številu 8 t. j . bivši mini
stranti z bivšim cerkovnikom na čelu. Od teh sta že dva vrnila pu
ške. Poskus belogardistične mobilizacije v Cerknici je klavrno pro
padel. Od 30 pozvancev so samo trije pristali, vsi ostah pa so od
ločno odklonili ter izjavili, da gredo raje v internacijo, kakor da 
prejmejo puške. Ital. oficir je tudi ostale tri napodil. Pripomniti je, 
da so bili pozvani le izbrani bivši 100% pristaši nekdanje JRZ. 

Okrožje Cerknica naroča, da bi bilo zelo prav in dobro, da se 
obvesti dotične organizacije OF (rajonske) pred prihodom partizan
skih edinic, tako, da ti takoj stopijo v stik s komando ter pomagajo 
z nasveti, tako v vojaškem kakor političnem pogledu. Primer v 
rajonu Sv. Vid, kjer je partizanska komanda nepravilno postavila 
zasede, ter imela radi tega žrtve, kakor tudi to, da je bila izvršena 
nepravilna rekvizicija. Pri postavljanju zased pa bi prav gotovo sve
tovali tako, da so vsaka presenečenja od sovražnika izključena. 
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Pripomba: 
Komandant bege v D.folenjem] Jezeru je izjavil, da se ne čudi, 

ako civili nočejo orožja, ko pa gre Italijanom in Nemcem tako slabo. 
Belogardisti pri Sv. Vidu pravijo, da Italijani nočejo iti nad 

partizane. 
Zanimivo je italijansko] zasliševanje ljudi, kateri so bili v 

stiku s partizani. Spraševali so jih: Kakšni so partizani? Kaj so po
čeli partizani, ko so jih obstreljevali z artiljerijo? Kaj so jedli in 
kolikokrat? Ce so žalostni? Kdaj pravijo, da bo konec? Ali so videli 
na lastne oči Italijane med partizani? Ali so ti Italijani potrti? Kako 
se piše partizanski oficir komandant, — je mogoče Tito? So kaj 
kradli? Kaj so vendar jedli, če niso kradli? Ali imajo radio? Ali in 
koliko imajo bacačev — kakšne so njihove puške? — Ljudje so da
jali najpovoljnejše odgovore za partizane. — Oficir, ki je zasliševal 
in spraševal, je bil vedrega in veselega obraza in se je smejal na od
govore. 

Begunjska bega zahteva, da morajo tudi njihovi voditelji v bor
bo in ne kot do sedaj, ko so ostajali doma na varnem. V Cerknici 
je belogardist, kateri je oddal puško, izjavil, da je za osem lir prodal 
glavo. 

V Starem trgu išče neki zelo zagrizeni voditelj bege potom 
žensk stikov s partizani, da bi ga očuvali pred kaznijo. — Posku
šalo se bo izkoristiti. 

Zadnja župnikova2 pridiga v Starem trgu ni (kot je bilo običaj) 
blatila partizanov ter je zvenela v nekem spremenjenem tonu v pri
čakovanju sovražnika (partizanov). 

V Cerknici so župnika Strajharja3 pozvali na zagovor v Cerk
nici in v Ljubljano radi tega, ker odločno nastopa proti oborožitvi v 
begi. 

Dodatno: V okrožju sedaj obstoja 6 odborov Z.S.M., v katerih je 
organiziranih 29 mladincev, kateri delujejo med ostalo mladino. 
Mladinci so raztrosili v več krajih letake Prvega maja, razpečava 
literaturo, z veseljem sama prebira, kakor daje tudi razne nam po
trebne informacije o begi in okupatorju. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Bobnar4 

Lapajne Andrej5 

2 Franc Presetnik, župnik v Starem trgu pri Ložu. 
3 Ivan Strajhar. 
4 Ludvik Lovko. 
5 Andrej Janežič. 
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PRIPIS: 

K poročilu št. 7. Vam pošiljamo še p r a v k a r dospelo poročilo 6 

R.O.O.F. Bloška planota. 
Pr i lagamo tudi dva letaka 7 B. g., ka tere so raztrosili B. g. po Loški 
dolini (»Ženska in komunist ična morala«, »Hinavščina Tovariša 
Tita«). 

Potrebno bi bilo, da na to s pr imernim letakom odgovorite. 

S m r t fašizmu — Svobodo n a r o d u ! 

za Cerkniško O.O.F. 
Lapa j n e Andrej 

K poročilu št. 7. dodajam še sledečo vest: potom našega zaupnika se 
je izvedelo, da snuje B. g. vodstvo društvo »črna roka«. Člani tega 
društva bodo najbolj sposobni B. g. in bodo imeli nalogo teroristov 
v part izanskih vrstah. Vriniti se morajo v akt ivno službo O.F. ter 
t a m k a d a r se j im ponudi prilika, ubiti vodstvene osebe t. j . koman
dante, komisarje in dr. važne osebe v O.F. 

S m r t f. — Svobodo n. 

tov. Lapa j ne Andrej 

6 Poročilo rajonskega odbora OF Bloška planota dne 2. maja 1943 
okrožnemu odboru OF Cerknica je v arhivu IZDG, istotam. 

7 Tiskana letaka sta v arhivu IZDG, istotam. 
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ST. 18 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 6. MAJA 1943 POVERJE-
NISTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 

St. 108/43-K 
Položaj 6. V. 1943. 

P o v e r j e n i š t v u IOOF 
v 

Ljubljani 

Za organizacijo ZSM in AFŽ v naši provinci, 2 kakor tudi v osta
lih pokraj inah Slovenije, potrebujemo aktiviste. Pošljite n a m zato 
vse t iste politične delavce in delavke, ki niso ljubljanski ženski in 
mladinski organizaciji nu jno potrebni in ki j im je varnost resno 
ogrožena. Torej ilegalce, ki j im je gibanje in delo otežkočeno. 

Skušajte vsekakor t a k o organizacijo OF, kakor ZSM in A F 2 
nasloniti v čim večji mer i na legalce. Sedanji domači in mednarodni 
položaj nudi močno oporo za vključitev legalnih ljudi v OF in za 
njen ponoven in širok polet. 

Pošljite n a m točno organizacijsko poročilo, ki naj vsebuje stati
stični pregled vseh odborov OF, ZSM, A F 2 , SNP, njih sestavo in 
delovanje. 

2 e p a r k r a t smo vam naročili, da n a m pošljite blagajniško po
ročilo in da n a m pojasnite delo in uspehe gospodarsko f inančne ko
misije, posebno posojilnega odseka. Torej prosimo vas, n e odlašajte 
s tem. Kakor vam je znano, je naš finančni položaj jako slab. De
narja potrebujemo veliko, nimalmo] ga pa niti za najnujnejše stvari. 
Vsekakor boste moral i to vprašanje zagrabiti z vso resnostjo. Pred
vsem bo morala f inančno gospodarska komisija svoje delo temeljito 
poživiti. P r i imovitejših slojih bo t reba ponovno prit isniti za davek, 
predvsem pa za večja posojila. Ce ne gre s sedanjim aparatom, iz
menjajte ljudi in pritegnite nove. Izrabite sedanjo politično situa
cijo in londonski barometer. Marsikateri m a g n a t bo sedaj »uvidev-
nejši« kot prej . V poročilu p l e n u m u 3 bomo t u d i nanj s te s t rani pri
tisnili. — Skoro vse, k a r naberete, gre za podpore. P r a v je, da se 
potrebne in delavne naše ljudi in njihove družine podpira. Zdi se 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
2 Gre za t. i. Ljubljansko pokrajino. 
3 Vrhovni plenum OF. Glej dok. št. 25. 
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n a m pa, da [je] vendarle ta sektor potreben revizije. Samo najpo
trebnejš im naj podpora ostane, drugim jo ukinite. Pomagaj te si tudi 
tako, da bodo imovitejši meščani poleg prispevkov, ki j ih event, da
jejo OF, prevzeli v oskrbo še kakega našega dosedanjega podpiranca. 

Se vedno nima sanitetni referent gl. poveljstva 4 z l jubljanskim 
zdravniškim sektorjem zveze. Upostavite jo na način, kakor vam 
je pisal pred časom dr. Cedrik. 

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

Z a l O O F : 
organizacijski tajnik 

Miha B 5 

P s : Istočasno piše 6 sanitetni referent zdravniškemu odseku zaradi 
mobilizacije in odhoda zdravnikov v part izane. V tem dopisu je spo
ročil referent zdravniškemu odseku, da naj se glede organizacije od
hoda dogovore z vami. Torej naj bo vaša takojšnja skrb, da z odgo
vornimi l judmi od naših zdravnikov dobite takoj stike (če j ih še ni
mate) in z njimi v organizacijskem pogledu vse potrebno uredite. 
Odpošljite vse na novo r e k r u t i r a n e zdravnike in bolničarje (-arke) 
po možnosti istočasno, ker bodo Lahi sicer preveč pazili nanje. 

ŠT. 19 

PISMO SANITETNEGA REFERENTA GLAVNEGA POVELJSTVA 
NOV IN PO SLOVENIJE DR. RUDOLFA O B R A C U N C A DNE 

6. MAJA 1943 ZDRAVNIŠKEMU ODBORU OF V LJUBLJANI1 

Sanitetni referent 
Glavnega poveljstva 
NOV in P O Slovenije Na položaju, 6. V. 1943. 

Z d r a v n i š k i o d b o r O F 
v Ljubljani 

2 e večkrat smo vam pisali, da naša vojska nu jno potrebuje 
zdravnikov in sanitetnega izvežbanega osebja. Ne samo da od lan
skega poletja ni prišel iz Ljubljane niti en zdravnik in bolničar, am-

4 Dr. Rudolf Obračunč-Dr. Cedrik. 
5 Dr. Marijan Brecelj. 
6 Glej dok. št. 19. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 360/IV. Pismo 

je objavljeno v Zborniku dokumentov in podatkov sanitetne službe v 
narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem 1941—1945. Knjiga 1, septem
ber 1941 — 30. junija 1944. Ljubljana 1982, dok. št. 19, str. 62—63. 
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pak doslej kljub mnogim urgencam niste poslali nikakega poročila 
o možnostih novih rekrutaci j . Istotako n a m niste poročali o zalogah 
sanitetnega mater ia la in o možnostih novih nabavk. Torej prosimo 
vas, da to čimprej nadoknadite . 

Z naraščanjem naše vojske v vseh pokraj inah Slovenije je na
stala neodložljiva potreba izpolniti številna prazna zdravniška mesta. 
Zato je potrebno, da izvedete v Ljubljani mobilizacijo. Pri lagamo 
vam zaenkrat pet komadov pozivnic,2 ki j ih izpolnite z imeni zdrav
nikov, ki pridejo v poštev. Mobilizirajte v prvi vrsti neoženjene mla
de zdravnike. Običajnih izgovorov seveda ni t reba upoštevati. Po
zivnice uporabi te proti kolebljivcem in za tiste, k i to zahtevajo. Ze 
prijavljenim prostovoljcem jih ni t reba izročati. Istočasno izvršite 
močno akcijo za mobilizacijo sanitetnega pomožnega osebja. 

Za organizacijo odhoda 3 mobilizirancev stopite v stik z našim 
poverjeništvom, 4 ki je prejel od IOOF zadevna navodila. 

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

Dr. Obračune 5 

Sanitetni referent. 
2 Primerek izvirne pozivnice glavnega štaba NOV in PO Slovenije 

je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 355 a/VI. Dne 17. maja 1943 je sani
tetni referent glavnega štaba NOV in PO Slovenije poslal Matičnemu 
odboru zdravnikov v OF v Ljubljani še 22 pozivnic. Izvirna kopija pisma 
je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 360/IV. 

3 Junija in julija 1943 je iz Ljubljane odšlo, oziroma se odpravljalo 
v partizane še deset zdravnikov in šest bolničarjev. Glej Janko Jarc, Par
tizanski Rog, druga dopolnjena izdaja, Založba Obzorje, Maribor 1977 
(dalje Jarc, Partizanski Rog), str. 247. 

4 Misli poverjeništvo izvršnega odbora OF za Ljubljano. Glej dok. 
št. 18. 

5 Dr. Rudolf Obračunč-Cedrik. 
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ST. 20 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRI
MORSKO DNE 6. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrajni komitet K.P.S. 
za severno Pr imorsko 
na položaju z dne 6. V. 43 

Pokra j inskemu Komitetu K.P.S. za P r i m o r s k o ! 

Dragi tovariš. 

Dne 2. "V. smo se sestali (okrajni komitet) s tovarišem Skalar
jem 2 in tovarišem Jako, 3 smo preštudiral i okrožnico,4 in na podlagi 
nje začeli s pravim našim delom, na našem sektorju. 

Do sedaj prevel ika okrožja smo razdelili, tako da je bivše ba-
ško razdeljeno n a dva, sedaj baško in cerklansko, enako je tudi s 
tolminskim, sedaj tolminsko in bovško. Tolminsko okrožje ima že 
3 članski O.K., za druga okrožja niso še kompletno v sestavi O.K., 
so še tovariši v vojski, j ih dosedaj nismo mogli še potegniti iz voj
ske, upamo, da v najkrajšem času se bo to uredilo. K a r se tiče br i
škega okrožja, greva s tovarišem Skalar jem tja, da bova uredila. 
Tovariš Rudi 5 je šel v trbiško okrožje in so obenem zveze postav
ljene. Sedaj smo dobili priložnost, da prodremo na Koroško, j e en 
tovariš tu v partizanih, ki je živel t a m 12 let, i m a poznanstvo, ka
kor je opisal, je veliko razpoloženje prot i Hitlerju, in se čutijo Ko
rošci zelo zavedni Slovenci, zdi se n a m nujno potrebno, da se pošlje 
s patrul jo enega našega organizatorja, ki bo zmožen delati po naših 
navodil ih; radi Koroške bo t reba pohiteti, da nas n e prehit i bela 
garda. Glede tega, da odgovorite, ako imate pr imernega človeka, da 
ga pošljete preko nas, ali ga poiščemo mi, ki bi odgovarjal tej nalogi. 

Razpoloženje za Osvobodilno fronto je nespremenjeno, kakor 
so že dala okrožja poročila, za briško okrožje n imamo še pregleda. 
Bela garda vsekakor deluje, izgleda pa, da na preproste ljudi, na 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/IV. 

2 Ferdo Kravanja-Peter Skalar. 
3 Albin Kovač. 
4 Gre za navodilo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 

24. aprila 1943. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 105, str. 267—274. 
5 Martin Greif. Dne 25. aprila 1943 je odšel s posebno »agitacijsko-

organizacijsko patruljo« v okrožje Trbiž z nalogo, da organizira okrožje 
in vzpostavi zveze. Glej Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 
427—431. 
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delavce m kmete, nimajo kaj več vpliva, ne vemo pa še, koliko so 
uspeh pri sredini, glede duhovščine, kakor povsod, da se nekater i 
udejstvujejo kot organizatorji bele garde, j ih je pa še precejšen del 
k! so za O.F. a h pa vsaj lojalni. Beli so tudi vrgli njihovo l i teraturo 
(letake),« ki je že S.P.O. odgovoril z letakom Slovenske meje, 7 in ga 
prilagamo, ki ga je izdelala tehnika prejšnjega tolminskega okrožja 

Dne 26. IV. 43. so bile 3 čete 2. Bat. Sfeverno] P[rimorskega] 
0 [dreda] koncentr i rane na planini Golobar na Bovškem, radi n e p r e 
vidnosti četnega, bataljonskega in S.P.O. poveljstva, ki je bil priso
ten, tudi k o m a n d a n t P.O.Z.,* so bili obkoljeni od Lahov, ker niso 
zasigurali zadostno taborišča in pol u r e pred n a p a d o m 9 Lahov na 
taborišče, so precej glasno prepevali; in radi neprevidnosti funkcijo-
narjev, imamo precejšnje izgube, govori se o 28, a vsekakor toliko 
j ih ne bo. Nimajo še točnega pregleda, ker se še tu pa t a m kak to
variš javlja, med njimi je tudi padel tovariš politkomisar S P O 
Florjan,« za tovariša M a r k o t a " se še n e ve, živega niso nobenega 
dobili Lahi; lažje je bil ranjen tovariš Bojan, 1 2 sedaj se zdravi v 
bolnici. 

Koliko je bilo laških žrtev, se še ne ve, ve se za 4. 
Poročilo parti je, O.F. mladinske organizacije, bomo poslali [v] 

prihodnjem poročilu, ko bomo imeli bolj točen pregled. Pošto pošljite 
Tesar 1 3 preko karavle 23. 1 4 

S m r t fašizmu — Svoboda n a r o d u 

S tovariškim pozdravom 
_ Tesar F r a n c 

6 Prepis letaka: Slovenci!! Slovenskemu narodu ob 12 uri ' ki ea 
Hon • slovensko narodno vodstvo, je v arhivu IZDG, arhiv NOB šk 
532/1 in v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 105 a š 1377-b 
w Q i / £ l k l 0 S t i

1
l i r a n l e t a k i s l o v e n s k e meje. Odgovor na belogardistični 

letak Slovenskemu narodu ob dvanajsti u r i . . . Osvobodilna fronta slo
venskega naroda je v arhivu IZDG, tisk NOB. Letak je sestavljen iz dveh 
delov, prvi je povzet iz brošure Pavla Vilharja /Lovro Kuhar/ O sloven-
N A R 5 t ^ 9 k i V ^ ; P r 0 P ^ k

1
0 m i s i j a p r i C K K P S 1 9 4 3 ( a r h i v IZDG, tisk 

k £ « HnV -7 inn^ f T J 6 1 le™Pisal d r - C e n e Logar. Glej Dokumenti, 
« 5 ; \ V • 1™'c.Str- 2 5 9 l n d o k - š t - 1 1 6 ' s t r - 3 0 3 t e r Pismo pokrajin
skega komiteja KPS za Primorsko dne 26. maja 1943 Cenetu Logarju v 
arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11. us«uju v 

8 Mirko Bračič. 
9 Gre za boj na Golobarju dne 26. in 27. aprila 1943. Več glei Fe-

S n v l r n 0 r K k a P f d j ^ l J u d s k o vstajo, str. 357-362 in Stanko Petelin, 
Gradmkova brigada Knjižnica NOV in POS, Založba Borec in revija 
S,-43 Ljubljana 1983 (dalje Petelin, Gradnikova brigada), str 

" Cveto Močnik. Padel 26. aprila 1943 na Golobarju 
lobar u 1 , 0 1 1 6 ( A n t C > n ) P l r i e v e c - M a r k o Belin. Padel 26. aprila 1943 na Go-

1 2 Bojan Stih. 
1 3 Franc Caserman. 

H t "f I ? ; ! l r i r s k a Postaja P-23 je bila na Mrzlem vrhu pri Tolminu. Glej 
UOK. S t . Al j O p . o , 
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S T . 21 

O K R O Ž N I C A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F D N E 7. M A J A 1 9 4 3 
O K R O Ž N I M O D B O R O M O F I N P O L I T I Č N I M D E L A V C E M O O D 

N O S U D O » S R E D I N C E V « 1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
St. 21/43 — 0 

Položaj, 7. maja 1943. 
O K R O Ž N I C A 

Okrožnim odborom OF in političnim delavcem glede odnosa do 
sredincev 2 

Spričo zunanjepolitičnega razvoja (priprave Rdeče a r m a d e in 
celotne angleško-sovjetsko-ameriške vojaške zveze na ofenzivne 
udarce proti osnim silam) ter spričo domačega razvoja (nov polet 
osvobodilnega gibanja, uspehi naše vojske, pojavi razkroja v beli 
gardi, približevanje »sredincev« Osvobodilni fronti) je mogoče in 
potrebno, da pričnejo naši zaupniki in naše organizacije z novo borbo 
za takoimenovane »sredinske elemente«. 

1. Podlago in linijo za tako borbo predstavl ja priloženi majski 
proglas Izvršnega odbora Osvobodilne fronte. 3 

2. Ta proglas je t reba razmnožiti in razširiti v čim večjem šte
vilu. 

3. Stremeti je treba, da pr ide proglas tako imenovanim »sre
dincem« osebno v roke in da se na njegovi osnovi vrše razgovori t e r 
politčni sestanki z njimi. 

4. Bojazen, ki jo »sredinski elementi« še izražajo pred Osvobo
dilno fronto, je t reba pobijati v smislu znane izjave4 Vrhovnega ko
m a n d a n t a Tita in predsednika Protifašističnega sveta narodnega 
osvobojenja Jugoslavije Dr. Ivana Ribarja t e r v smislu priloženega 
proglasa. 5 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11. 
2 Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja za Slovenijo je že leta 1941 

vse tiste ljudi, ki se niso hoteli opredeliti niti za narodnoosvobodilno gi
banje niti za okupatorja, pojmovalo kot »sredino«. Glej Boris Kidrič, Kra
tek obris razvoja Osvobodilne fronte in sedanja politična situacija v Slo
veniji. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja (dalje Prispevki), let
nik I, št. 1, Ljubljana 1960, str. 22—25. 

3 Glej dok. št. 2. 
4 Glej dok. št. 2, op. 3. 
5 Glej op. 3. 

5 Dokumenti 7 65 



5. Nujno potrebno je ločiti in diferencirati »sredince«, ki omahu
jejo, od zagrizenih sredinskih organizatorjev ter potuhnjenih pod
pornikov ali drugih rezerv bele garde. Prve je treba pritegovati k 
sodelovanju, druge brezpogojno in brezobzirno razkrinkati kot po
močnike narodnih izdajalcev. 

6. V borbi za »sredince« je treba nenehno naglašati, da v da
našnjem času za »sredino« ni mesta niti med slovenskim narodom 
niti v mednarodnem obsegu, temveč da sta na razpolago samo dve 
poti: pot bele garde, se pravi, pot narodnega izdajstva, in pot Osvo
bodilne fronte, se pravi, pot borbe za svobodo. 

7. Poizkusom, razklati Slovence »na moskovski in londonski ta
bor« se je treba zoperstaviti z naglašanjem skupne angleško-sovjet-
sko-ameriške vojaške zveze. Hkrati je potrebno neumorno populari
zirati vseslovansko enotnost, veliki ruski narod in Sovjetsko zvezo. 

8. Borba za omahljive »sredince« ničesar ne spremeni na naši 
splošni organizacijsko-politični postavki, da je zaradi enotnosti in 
trdnosti OF potrebno graditi na pristnih ljudskih plasteh. 

9. V vzgojnem delu med aktivisti je treba naglašati, da šele »Iz
java«6 in njeno uresničenje v sedanjem odločilnem razdobju dovo
ljujeta borbo za omahljive in nestanovitne sodelavce, ne da bi bili 
pri tem prizadeti enotnost in trdnost narodnega osvobodilnega gi
banja. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za IOOF 
politični sekretar: 
Boris Kidrič, 1. r. 

Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
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ST. 22 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 7. MAJA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O PO

LOŽAJU V OKROŽJU1 

OK K P S Gorica 

Dragi tov. Sever !2 

Položaj 7.-5.-43. 

Pošiljam zopet en kratek pregled iz tega okrožja. Sicer ni bi
stvenih izprememb. 

Pregledala sva z Lovrencom 3 celo okrožje ter med tem imela 
vrsto sestankov. Kakor sem že omenil v prejšnjem pismu 4 je južni 
sektor še dobro ohranjen. Aretacij ni utrpel, zato je pa tudi razpolo
ženje l judstva sorazmerno s časom, prav dobro. Res je, da je k re ta
nje ljudi precej opasno in shajanje pa še bolj. Toda kljub t e m u se 
ljudje še vedno odzovejo našim povabilom in prav radi slišijo našo 
besedo. Lahko rečemo, da navdušenje in vera prav nič ne pojemata, 
da, celo sta v porastu. J a s n o je pa, da v najbolj prizadetih kraj ih je 
nekaj drugače, toda n e obupno. 

Postavil sem nov OK toda, smola, najboljšega so vzeli k voja
kom (Ivan) 5 par dni po sestavu. Zdaj pa ne vem, na koga se obrniti . 
To je res smola. Ravno smo vse uredili (zveze, obv. sluz., OK itd.) 
pa n a m poberejo dva najboljša človeka. Pobirajo namreč k vojakom 
vse r i formate 6 od 1901 napre j . Skušali bomo zakrpati t o vrzel, a m p a k 
zelo bo težko. Zaenkrat bo mogel Lovrenc opravljati, potem bomo pa 
videli. 

V mestu samem slabo, zelo slabo. Lovrenc se je že 2 k r a t vrinil 
noter, toda brez uspeha. Pred p a r dnevi se je zopet podal na tisti 
konec, do danes n imam sporočil. 

Postavili smo nekaj novih kandidatov (5). Od onih 4, ki smo j ih 
prevedli v KP, je eden bil aret i ran, še predno sem m u mogel to 
sporočiti. (Aretirali so celo družino; hči j e bila sek. ZKM. Zgodilo 
se je pa radi enega part, iz 2. batal jona. Prišel je zvečer v hišo, oblast 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 532/V. 

2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za Antona Ve
luščka. 

3 Ludvik Slokar. 
4 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 112, str. 294—295. 
5 Franc Žižmond. 
11 Italijansko: nesposobne vojaške obveznike. 
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je videla luč in vrata, ki so se odprla, prišla v hišo, on je zbežal, za
prli so nato vse tri in imovino zaplenili. Isto se je zgodilo v Vrt[ojbi], 
ko je sin prišel domov iz Hrvaškega, V. Bfrigade] se javil pri nego
tovem stricu, stric je javil, zaprli so mater . . . ) 

Postavili smo zopet nekaj novih odborov (tam kjer so se raz
bili) moških in tri AFZ. AF2 bomo kaj kmalu postavili tam, kjer je 
masa bolj razgibana, drugod bo malo težje. Sicer imamo v vsaki vasi 
nekaj dobrih žensk, ki se tudi udejstvujejo. Cisto lahko bi šlo, ko bi 
mi imeli v vsakem rajonu po enega sposobnega, ki bi takele žen
ske sestanke vodil. Pa se nočejo s tem sprijazniti. Kar smo jih imeli 
je vse šlo, zdaj pa hodi na vsak sestanek! (bodisi mladinski ali ka
terikoli) !! Zgodil se je slučaj, da niso pustili na sestanek enega na
ših (OK) in, da moram prav jaz priti češ »to kar bi on napravil, bi 
napravili tudi mi« . . . ! Vidiš?! 

Literaturo smo razdelili, in sicer vso, tisto, kar je prišlo zonkraj 
ter nekaj ital[ijanske]. Mislim, da je bila samo za OK Gorico, saj 
itak je ni bilo preveč. Matevžu7 sem res rekel, da bom poslal nekaj 
naprej, ampak nisem vedel, da je bilo le malo izvodov. — Ljudje so 
kajpak zadovoljni z njo in se po nekaterih vaseh nabere do 200 L 
samo za literaturo. 

Beli še vedno od časa do časa trosijo letake ter pozivajo parti
zane domov, češ: prosti bodo! Trosijo jih pa tudi Italijani (tisti, ki 
so na Vogfrskem]) nekateri iz Prvačine (žlahta Brica), Bric8 sam, ozi
roma njegov 11 letni sin, ter župnik iz Oseka, kateri jih tudi tiska. 
Pozval je celo župnika iz Sempasa naj mu tudi on pomaga, toda ta 
se je izjavil, da »on se ne bo brigal za nič«. 

Ljudje s studom zrejo na take listke ter jih ali poceptajo v blato 
ali pa zažgejo. — Izražajo celo željo, da je treba tisto »golazen« po
biti, tudi duhovnika ! — 

Z Zdravkotom9 do danes nimam veze. Poslal sem več pisem bo
disi po karavli ali tudi preko civilne pošte, ni glasu o njem. Sam ne 
vem, kam se je zabil. Izrabil sem vse moje možnosti, toda kaj? Niti 
njegovi sodelavci ne vedo zanj! — 

Prihajajo od vseh strani partizani ter iščejo bataljon.10 Mi ni
mamo zveze z njim, zato jih ne moremo nikamor poslati. Niti novin
cev ne, ki čakajo tu že tudi mesec dni. Te vojaške zveze so res naša 
slaba plat. Želeti bi bilo, da se naše kurirje in pa karavlarje malo 
strožje zagrabi. Ali je mogoče, da ostane karavla celo 2 meseca brez 
zveze? To je nemarnost! Vsaj tako mislim. Premalo samoiniciative. 

7 Anton Velušček. 
8 Dr. Ivan Bric. 
9 Srečko Cebron. 

10 Gre za 2. bataljon Južnoprimorskega odreda. 
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Tu imamo okrog 20 takih raztepencev, ki čakajo na zvezo. Meni 
se zdi, da če ne drugače, preko š taba 1 1 bi se lahko j im dalo zvezo. To 
pa sami najbolje veste. Nočem se vmešavati v vojaške stvari. 

Poročila bom pošiljal vsakih 10—15 dni, kaj praviš? Pošlji mi 
direktive in kako se ravnati . — 

Pozdravl jam 
S.F. S.N.! 

Ju l i J a n k o 1 2 

ST. 23 

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 Z A S L O V E N S K O 
I S T R O D N E 7. M A J A 1 9 4 3 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 P R I M O R S K O O P O L O Ž A J U V O K R O Ž J U 1 

Okrožni komitet KPS — Slov. Istra. 
Položaj, 7. maja 1943. 

Pokra j inskemu Komitetu K P S za Primorsko. 

Dragi tovariš P r i m o ž ! 2 

S svojim poročilom sem malo zamudil radi odsotnosti iz okrož
ja. N a m r e č ravno za 1. maj sva imela sestanek s tov. Rudotom 3 in 
praznovanje 1. maja na karavl i P 2.4 Ob tej pri l iki smo imeli par t i j 
ski sestanek karavle, za k a r Ti bo natančneje poročal 5 tov. Rudo. 

N a m e n najinega sestanka je bila uredi tev naj ine t e h n i k e 6 in 
pa dogovor o organizaciji obmejnih vasi obeh okrožij. 7 Sedaj ko je 
sem prispel tehnik 8 iz l jubljanske strani, bo delo veliko lažje in 
upam, da bo v najkrajšem času ves a p a r a t v teku. 

1 1 Glej pismo Julija Beltrama dne 7. maja 1943 političnemu komi
sarju Primorske operativne cone Dušanu Pirjevcu-Ahacu. Izvirnik, na
pisan s črnilom, je istotam. 

1 2 Julij Beltram. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Rudi Mahnič. 
* Glej dok. št. 11, op. 4. 
5 Glej dok. št. 38. 
6 Tehnika za južno Primorsko, imenovana »Naš dom«. Glej Krall, 

Partizanske tehnike v Primorju, str. 34—37, Milan Guček, Počakaj do 
prihodnje pomladi. Koper 1959 (dalje Guček, Počakaj do prihodnje po
mladi), str. 53 in si. ter Slovenska Istra v boju za svobodo (Prispevki in 
gradivo za krajevno zgodovino), Založba Lipa Koper /1975/ (dalje Slo
venska Istra), str. 320—326. 

7 Okrožji Slovenska Istra in Materija-Bistrica. 
8 Milan Guček. Glej op. 6. 
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Literatura: dobil sem 20 izvodov »Ljudske pravice« št. 3 9 in pa 
50 izvodov »Slov. poročevalca« od 7. m a r c a 1 0 z jugoslovanske strani 
t e r 15 izvodov »Delo« št. 5 . n 

V mojem okrožju so sedaj ob priliki 1. maja aretiral i precej 
ljudi, toda n imam podrobnejšega sporočila, ker so zveze potrgane 
med posameznimi rajoni, pa j ih m o r a m o krpati, zato ne morem 
dati slike pravega stanja. Aret i ran je tudi član OK-ja tov. Luka. 1 2 

V medčasu od zadnjega poročila 1 3 je bil formiran nov RO in RK. 
Partija: stanje članstva nespremenjeno, v kolikor n e dobim 

sporočil o aretacijah. Sprejeti sta 2 novi kandidatki . 
ZKM: v osnutku 1 aktiv, 5 članov. 
Osvobodilna fronta: 6 RO. Ljudstvo ni izgubilo poguma ob pri

liki tukajšnjih aretacij in je začelo razumevati in se zavedati svo
jega položaja. Posebno žene aret i ranih še celo s podvojenimi silami 
delujejo v naši organizaciji. 

N Z : nespremenjeno. 

Bela garda: tukajšnji kaplan, ki je pribežal z one strani, je za
čel s svojo propagando in organizacijo bele garde, toda ljudstvo 
samo odbija njegova stremljenja. 

Sedaj ko so zvedeli tukajšnji karabinjerji o š tra jku 1 4 v Milanu 
in Turinu, j im je zelo upadla morala. To je bolj porazno vplivalo, 
kakor pa vse izgube na frontah. 

Tukaj so se pojavili živinski tatovi, ki kradejo govedo našim 
kmetom, po večini pa takim, ki so bih na videz fašisti, in potem 
mečejo vsa ta dejanja na našo organizacijo in part izane. J e pa te 
bandite težko izslediti, ker delajo najbrže skupno s kvesturo ali fi-
nancarji . Pr izadevamo si pa, da t o stvar privedemo do kraja. 

V kra tkem pošljem popolnejše poročilo,1 5 ko dobim vsa poro
čila iz okrožja. 

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

S tovariškimi pozdravi. 
Za Okrožni komitet K P S — Is t ra : 

Vidko1 6 

9 List: Ljudska pravica, leto VII, št. 3, 1. III. (marec) 1943. Ponatis 
Ljudske pravice 1943, str. 26—40. 
+• u M ^ i S t : S l o v e n s k i Poročevalec, št. 7, 7. marec 1943 je v arhivu IZDG, 

" List: Delo, št. 5, 7. november 1942. Delo 1941—1942. Ponatis ile-
I M l - l M ^ š f a P l S S l ? 8 Z a l O Ž b a • L J u b l J a n a 1 9 4 7 (dalje Ponatis Dela 

1 2 Franc Ivančič. 
1 3 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 83, str. 212—214. 
1 4 Glej dokumenti, knj. 6, dok. št. 110, str. 287—288 
1 5 Glej dok. št. 47. 
1 8 Vidko Hlaj. 
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ST. 24 

PISMO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI
MORSKO V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZA MAVRICA DNE 

7. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR
SKO O POLOŽAJU V BENEŠKI SLOVENIJI1 

Pokrajinskemu Komitetu S 
KPS za Primorsko 

Sporočilo 
Dragi tovar iš ! 

J a z se naha jam vedno tukaj na mojem delu in tudi do sedaj 
sem pridobil 4 vasice, kjer v skupnem številu bi bilo 26 hiš, poleg 
tega imam še drugih raztresenih 20 hiš. 

Ljudje so precej zavedni, priznavajo, da je OF edina rešitev 
delovnega l judstva izpod okupatorskega jarma, ampak seveda ljudje 
živijo še nekaj pod s trahom kot povsod n a novem pridobljenem te
r e n u ; ali pa na eni točki tega terena smo preživeli (3) t r i dni z vso 
potrebščino 2 od teh ljudi. 

Pr i enem kraju s t rahopetno 3 neprevidnost terena, so odpeljali 
(5) pet naših novih tovarišev v zapor. Ali zaradi tega ni nobene ne
varnosti, mi bomo vseeno nadaljevali naše delo. Zaradi mojih ne
rednih sporočil, je kr ivda pritožba 4 taborišč mojih vez. 

Prosim, če niste odposlali l i teraturo, ki sem [jo] že zadnjič ome
nil,5 prosim, da mi pošljete takoj, ker jaz jo nujno rabim. 

Smrt fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Oton 6 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/V. Oznaka S (severnoprimorski okraj) je pripisana ob prejemu pošte. 

2 Misli preskrbo. 
3 Verjetno strahotna, velika. 
4 Misli na slabo delovanje zvez z javkami. 
5 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 74, str. 197—198. 
6 Alojz Mavric. 
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ŠT. 25 

POROČILO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. MAJA 1943 VRHOV
NEMU PLENUMU OF V LJUBLJANI O RAZVOJU NARODNO

OSVOBODILNEGA BOJA V SLOVENIJI* 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 
Položaj, 8. maja 1943. 

Vrhovnemu plenumu Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 

Dragi tovariši, 

pošiljamo vam svoje drugo pismeno poročilo2 o položaju na te
renu in v vojski ter o splošnem razvoju osvobodilne borbe. 

1. Mednarodni položaj in mednarodne pozicije Osvobodilne 
fronte. 

Položaja na terenu in razvoja slovenske osvobodilne borbe ne 
moremo prav oceniti, če svoje ocene ne družimo s presojo medna
rodne situacije. 

Po našem mnenju je danes za mednarodni položaj predvsem 
značilno, da se angleško-ameriško-sovjetska vojaška zveza priprav
lja na močne ofenzivne udarce proti osnim silam. Poleg drugih mo
mentov, ki upravičujejo tak zaključek, je v tem pogledu zlasti 
zgovorno Stalinovo dnevno povelje3 ob prvem maju. Posebej nagla-
šamo, da so vse Stalinove izjave znane po svoji treznosti in da je 
potemtakem njegovo dnevno povelje še zlasti merodajno. 

Nepravilno bi bilo sicer, odrekati nemškemu vojaškemu stroju 
že sedaj sposobnost za ofenzivne sunke na tem ali onem frontnem 
odseku. Nepravilno bi tudi bilo, če bi si delali prevelike iluzije o 
notranji zrahljanosti nemškega zaledja, dasi že obstajajo jasni po
javi take zrahljanosti. Vsekakor pa je dejstvo, da se osne sile v 
bistvu že prav nič več ne borijo za zmago, temveč samo še za odlo
žitev končnega poraza. V tem pogledu je nadvse pomembna izrecna 
Stalinova izjava, da zadostuje že nekaj zaporednih zmagovitih ofen
zivnih predorov zavezniškega orožja za katastrofo nemško-fašistič-
nega vojaškega stroja in osnih sil. Ce poleg splošnih vojaških in 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 1-1, a. š. 11236, 
osnutek s popravki Borisa Kidriča dne 7. maja 1943 v arhivu IZDG 
osebni fond dr. M. Breclja, šk. A. Poročilo je napisal Boris Kidrič. Glej 
dok. st. 6, op. 22. 

! Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 7, str. 19—26. 
* Glej dok. št. 9, op. 6. 
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političnih okoliščin upoštevamo še notranje stanje v Italiji, dobimo 
precej jasno sliko o dejstvu, da prehaja vojna v svoje odločilno in 
zaključno razdobje, k a r pa seveda n e izključuje možnosti za t r e n u t n e 
vmesne uspehe osnega orožja. 

S precejšnjo verjetnostjo je mogoče sklepati, da se pripravl ja 
druga fronta. Druga fronta ni le potrebna za hitrejšo likvidacijo 
nemško-fašističnega gospodstva v Evropi, temveč je tudi izrazito 
potrebna samemu zapadnemu delu angleško-sovjetsko-ameriškega 
tabora in sicer iz prestižnih k a k o r iz splošnih interesnih razlogov. 
Da je t e m u res tako, dokazuje med drugim zadnja angleško-ameri-
ška ofenzivna akcija v severni Afriki. 

Za O F je izredno važno, da so se hkra t i s pozicijami celotne N a 
rodnoosvobodilne vojske Jugoslavije utrdi le v zavezniškem inozem
stvu tudi njene pozicije. Moralna podpora, ki jo slovenskemu osvo
bodilnemu gibanju nenehno dajeta Vseslovanski odbor v Moskvi,4 

pa t u d i sama Sovjetska zveza, je danes še p r a v posebno močna. 
Pažnja, ki jo posveča »Radio Svobodna Jugoslavija« jugoslovanske
m u narodnoosvobodilnemu gibanju v splošnem, slovenski osvobo
dilni borbi pa še posebej, je rodila svoje sadove tudi v zapadnem 
demokrat ičnem svetu. V tem pogledu naj omenimo zlasti naslednja 
dejstva: 1. da je londonski radio pred k r a t k i m prvič jasno in iz
recno spregovoril o narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije; 2. izjave 
za partizane, proti beli gardi in njenim »dokumentom«, ki j ih v lon
donskem radiu zadnje čase demonstrat ivno dajejo t a k o imenovani 
»mladi Slovenci«; 3. spremenjeni ton u r a d n i h Krekovih 5 govorov, 
ki ob sedanji mednarodni situaciji morajo vsaj abs t raktno odobra
vati, k a r dejansko in konkre tno izvaja Osvobodilna fronta. 

Nobenega dvoma ni, da so tak i pojavi v zapadnem zavezniškem 
svetu v zvezi s pr ipravami n a drugo fronto. Narodnoosvobodilna 
vojska Jugoslavije je postala n a Balkanu vojaški činitelj prvega 
reda. Polom nemško-itali jansko-ustaške ofenzive proti part izanskim 
silam je vojaški in politični pomen Narodnoosvobodilne vojske J u 
goslavije zgolj še povečal. K d o r količkaj resno misli z drugo fronto 
na Balkanu, mora t a k o stanje stvari seveda v vsej njegovi celoti 
upoštevati . Razen tega je jasno, da je imela lekcija, ki jo je dala 
Sovjetska zveza begunski vladi Sikorskega, 6 v Londonu izreden od-

4 Vseslovanski odbor v Moskvi je bil ustanovljen kot vrhovno vod
stvo protifašističnega osvobodilnega boja evropskih Slovanov. Glej Doku
menti, knj. 1, dok. št. 21, str. 68—70. Več glej Ivan Regent, Spomini, Can
karjeva založba, Ljubljana 1967, str. 220—224. 

5 Dr. Miha Krek, član vodstva klerikalne Slovenske ljudske stranke, 
minister in od 12. januarja 1942 podpredsednik jugoslovanske begunske 
vlade v Londonu. 

6 Vladislav Sikorski, predsednik poljske begunske vlade v Londonu. 
Ko je nemški okupator 13. aprila 1943 v gozdu Katyn zahodno od Smo-
lenska odkril grob več tisoč poljskih častnikov (glej dok. št. 74, op. 2), 

73 



mev in vpliv. Hkra t i se da na temelju vojaških in političnih okoli
ščin s precejšnjo verjetnostjo tudi sklepati, da bi v pr imeru druge 
fronte na Balkanu ter v Italiji, na samem Balkanu sovjetsko-angle-
ške sile nastopile skupno oziroma koordinirano. 

Iz take presoje mednarodnega položaja pa seveda z veliko ver
jetnostjo sledi, da bo mednarodne pozicije Osvobodilne fronte že 
v kra tkem mogoče še znatno utrdit i . 

Za belo gardo in za sredinsko spekulat ivno politiko, ki doživ
ljata vse očitnejši razkroj in polom tudi po sami logiki našega doma
čega slovenskega in jugoslovanskega razvoja, bi bil nastop druge 
fronte naravnost katastrofalen. Tudi v primeru, da bi druga fronta 
na pritisk reakcionarnih krogov v Londonu in Washingtonu še za 
daljši čas izostala, se bodo dejanske narodnoosvobodilne sile v Evro
pi utrdile. Njihova specifična teža bi narasla doma in v inozemstvu 
prav zaradi dejstva, da se razen SZ edine borijo za zlom fašistič
nega jarma. 

2. Razvoj osvobodilne borbe in položaj na terenu. 

Na Primorskem je polet osvobodilnega boja prekosil lanski polet 
v »Ljubljanski provinci«. Mobilizacija moškega prebivalstva, ki je 
segla tja v slovensko Benečijo in Rezijo, je izvedena skoraj do kraja. 
Primorci so našo vojsko silno okrepili tako na samem Primorskem 
kakor tudi v brigadah, kjer je t reba zabeležiti močan dotok primor
skega življa. Organizacistični pritisk OF je na Pr imorskem t a k o 
močan, da bela garda ni mogla nikjer pognati množičnih korenin. 
V tem pogledu je tudi značilno, da so se belogardisti — 50 po šte
vilu — ki j ih je poslal na Pr imorsko major Novak, 7 skušali ohranit i 
v part izanskih uniformah. Politično jasno opredeljenim sredincem 
— takim, ki v »Ljubljanski provinci« dejansko podpirajo belo gardo 
— na Pr imorskem ni preostalo drugega, kakor da se prilagodijo 
razmeram in pokažejo prijazen obraz Osvobodilni fronti. V roke 
n a m je prišla njihova korespondenca, kjer tožijo, da je Mihailović 
na Pr imorskem zamudil t renutek, ker so part izani že vse mobilizi
rali. Dober del duhovščine je na s trani OF, tisti duhovniki, ki ne 
sodelujejo z OF, so vsaj navidezno nevtralni . Ljubljanski belogar-
distični poizkusi so med primorsko duhovščino doživeli neuspeh. 
Tudi pet duhovnikov, ki j ih je bela garda poslala na Primorsko iz 
»Ljubljanske province«, si ni moglo pridobiti pomembnejše politič
ne ter organizacijske osnove. 

je Sikorski zahteval, da zadevo razišče komisija mednarodnega Rdečega 
križa. Zato je sovjetska vlada prekinila s poljsko begunsko vlado vse 
diplomatske stike. Glej Boris Kidrič, Sabrana dela II, Beograd 1985, str. 
461, op. 4. 

7 Karel Novak, major bivše jugoslovanske vojske, komandant čet-
nikov v Sloveniji. 
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Tak položaj na Primorskem seveda ne pomeni, da belogardi-
stični agenti niso z vso zagrizenostjo na poslu. Značilno za polet OF 
na Primorskem pa je, da reakcija kljub odločilnemu razdobju, v ka
terega je prešel mednarodni in domači položaj in kljub diferenciaciji, 
ki v takih razdobjih zakonito nastaja, vse doslej ni uspela ustvariti 
svoje množične podlage. 

Na Gorenjskem se razvija polet Osvobodilne fronte z nezmanj
šano silo. Zanj je karakteristično, da zajema prav vse družbene 
sloje. Da bi si ustvarili kljub sovražnemu razpoloženju gorenjskega 
prebivalstva postojanke na Gorenjskem, se odposlanci ljubljanske 
bele garde odkrito družijo z gestapom ter se udejstvujejo v vulgar
ni nemški službi. Edinice štajerske operativne oone naše vojske so 
pri ubitih gestapovcih zaplenile dokumente, iz katerih izhaja, da 
imajo gestapovski agentje nalogo, organizirati na Gorenjskem in 
Štajerskem belo gardo kot svojo lastno in neposredno vohunsko 
mrežo. Nemška mobilizacija se je na Gorenjskem izjalovila in spre
vrgla v partizansko mobilizacijo. V nekaterih okrajih so partizani 
stoodstotno mobilizirali vse letnike od 1914 do 1920. Tako se je za
dovoljivo pomnožila partizanska vojska na Gorenjskem kljub stal
nim nemškim ofenzivnim akcijam. Hkrati so gorenjski partizani 
s svojo lastno ofenzivnostjo premaknili torišče bojev v dolino in 
si olajšali gibanje v hribih ter gozdovih. Dokaj v skladu s partizan
sko mobilizacijo na Gorenjskem je potekala tudi partizanska oboro
žitev. V brigade so Gorenjci poslali komaj nekaj sto neoboroženih. 
Vse drugo so oborožili sami s puškami in — kar je zlasti razvese
ljivo — s precejšnjo količino avtomatskega, in med njim tudi težje
ga orožja. 

Novi polet Osvobodilne fronte na Štajerskem, ki se je pričel 
nekoliko pozneje, vsekakor pa razvijal dokaj počasneje kakor na 
Gorenjskem, prehaja na začetku letošnje pomladi v razmah. Nem
ške postojanke, ki jih je vzpostavila in za daljši čas tudi med šta
jerskim slovenskim prebivalstvom utrdila hitler j evska demagogija, 
so se zrahljale domala povsod. Izpodrivajo jih postojanke OF. Tudi 
štajerski operativni coni uspeva partizanska mobilizacija, ki je mno
žični odgovor na nemško mobilizacijo slovenskih fantov ter mož. 
Izredno trde boje, ki so jih izvojevale in srečno prebile edinice šta
jerske operativne cone Narodnoosvobodilne vojske Slovenije, so na
pravile iz štajerskih partizanov izredno dobre bojevnike. Štajerske 
partizanske čete so danes tisto jedro, okrog katerega se bodo v krat
kem zbrali novi tisoči borcev. Štajerska je namreč v svoji celoti še 
vedno neizčrpna rezerva, tako v pogledu našega poUtičnega zaledja, 
kakor glede naše vojske. 

Na Koroško smo prodrli iz Gorenjske in Štajerske. Prebujajoče 
se koroško slovenstvo sprejema aktiviste OF in slovenske partizane 
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z rastočimi simpatijami, k a r lahko razvidite tudi iz poročil in part i
zanskih reportaž, ki j ih pri lagamo. 8 

^ V dveh letih t rdega boja je-torej Osvobodilni fronti uspelo, da 
je že izpolnila del svojega programa: vse slovenske dežele so zdru
žene v skupnem osvobodilnem naporu. Danes j ih res šele druži 
skupna osvobodilna borba, toda prav v tem je jamstvo, da n a m po 
osvoboditvi ne bodo več krojili usode p r a v nobeni plebisciti i n drugi 
manevr i tuj ih imperialistov. 

V tako imenovani »Ljubljanski provinci« je bela garda že pre
segla svoj vrhunec. Njena razvojna krivulja se j e okrenila močno 
navzdol. Simpati je velike večine slovenskih vasi so znova s par t i
zani. Tudi Suha krajina, ki jo je bela garda smatra la za svojo n a j 
trdnejšo postojanko, se je po zadnji akciji 9 br igad v marsičem spre
menila. Ljudje so sprevideli, da j im je sodelovanje z okupatorj i 
prineslo prav tisto, glede česar so j im belogardistični agentje ob
ljubljali, da j im bo prizanešeno: vojne s t rahote i n požige domov. 
K a k o r nalašč so v borbi s part izani in v pomoč utr jenim belogardi-
stičnim postojankam metala itali janska letala zažigalne bombe na 
one vasi, ki so dale največ belogardistov. — Značilno za politični 
razvoj v »Ljubljanski provinci« je, da se je vpliv OF močno utrdi l 
in razširil prav v dolinah, v t rg ih in mestih, kjer so močne okupa
torske in belogardistične posadke. »Sredinski« elementi n a deželi 
znova prihajajo v vrs te OF. Kjer ni part izanske kontrole, se širi 
nelegalna mreža zaupnikov in organizacij OF. Iz s t rahu pred repre-
salijami nad družinami dezertacije v oboroženih belogardističnih 
tolpah sicer niso zavzele takega razmaha, kakor bi se dalo priča
kovati na osnovi samega razpoloženja belogardističnih oborožencev. 
Zato pa je zavzel večji razmah notranj i razkroj in defetizem. Vse 
več je že postojank, ki j ih ima Osvobodilna fronta znotraj oborože
nih belogardističnih oddelkov, in vse več j e tudi primerov, ko belo
gardist i sabotirajo borbo proti part izanom. 

3. Razvoj Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov 
Slovenije. : 

V zimskih in prvih pomladanskih mesecih se je naša vojska 
številčno podvojila. Zimo smo prebili brez hujših težav. Brigadam 
je njihova ofenzivnost omogočila, da so vso zimo prebivale po vaseh. 

8 Poročila in reportaže niso priložene. Verjetno gre za reportaže 
m poročila političnega komisarja I. Koroškega bataljona Borisa Cižme-
ka-Bora. Od teh sta poročili z dne 10. in 12. aprila 1943 objavljeni v Zbor
niku NOV, VI, knjiga 5, dok. št. 89, str. 224—225 in dok. št. 92, str. 236—242 

Gre za ofenzivo prvih štirih slovenskih narodnoosvobodilnih bri
gad (Tomšičeve, Gubčeve, Sercerjeve in Cankarjeve) od 26. novembra 
1942 do 26. marca 1943, ko je bila sredi marca zavzeta Suha krajina Bri
gade so napadle belogardistične postojanke Ambrus, Korinj in Kočevje 
V petdnevnih bojih od 15. do 20. marca so imele italijanske in belogar
distične enote po njihovih podatkih 83 mrtvih, 147 ranjenih in 5 pogre
šanih. Glej NOV na Slovenskem, str. 406—409. 
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Kvalitativno so dosegle naše čete izreden napredek. Brigade 
predstavljajo danes že pravo regularno operativno vojsko, sposobno 
manevrsk ih in takt ičnih kombinacij . Iz priloženih vojnih poročil 1 0 

boste sami razvideli, kaj naša vojska dejansko premore. 
Za razliko od lanskega poleta osvobodilne borbe, ko so se par

tizanski oddelki še vedno oboroževali s skrit im jugoslovanskim orož
jem, se danes br igade oborožujejo z orožjem, ki ga osvoje pr i so
vražniku. Razen lahkega avtomatskega orožja in težkih strojnic so 
si br igade priborile tudi lahke i n težke metalce m i n s pomembno 
količino municije. Najaktualnejše vprašanje za k o m a n d a n t e in par
t izane je danes problem, kako pri t i do topov in dohiteti južne brate, 
ki razpolagajo tudi s tako vrsto orožja. S sovražnikovim orožjem je 
doslej oboroženih že nekaj sto novih mobilizirancev s Pr imorske, 
Gorenjske in Štajerske, ki j ih doma še niso mogli oborožiti. 

Zajamčiti n a m je uspelo tudi rast novega komandnega kadra. 
Komandni kader, ki bi imel zadostno strokovno in takt ično uspo
sobljenost, je bil naš najtežji problem, ko smo večino odredov 
združili v br igade in osnovali operativno vojsko. Vrhovni š tab Na
rodnoosvobodilne vojske Jugoslavije n a m je t a k r a t poslal n a raz
polago več srbskih in črnogorskih oficirjev1 1 bivše jugoslovanske 
armade, ki smo jih večinoma razmestil i v funkciji načelnikov šta
bov. Prevzgoj eni v miselnosti Narodnoosvobodilne vojske Jugosla
vije, ki je prav nasprotna stari velikosrbski miselnosti bivše jugo
slovanske armade, so se ti oficirji k m a l u zrasli s slovenskim m o 
štvom in k o m a n d n i m sestavom t e r mnogo pripomogli k izgradnji 
domačega slovenskega komandnega kadra. 

Na Gorenjskem in Štajerskem, pa tudi na Primorskem, kjer še 
vedno kipi prvi polet OF, smo t r e n u t n o ohranil i organizacijsko 
obliko in takt iko odredov, ki so po vojaški in politični plat i za prvo 
razdobje n a r o d n e vstaje najprikladnejši. V »Ljubljanski provinci« 
prevladujejo u d a r n e brigade kot operacijska u d a r n a pest naše voj
ske. Vendar je tudi v drugih slovenskih deželah n a vidiku osnova
nje nekaj novih brigad. 

1 0 Vojna poročila niso priložena. 
1 1 Dne 26. novembra 1942 so po nalogu vrhovnega štaba NOV in PO 

Jugoslavije prišli v Slovenijo Radomir Raco Božović, Petar S. Brajović, 
Milivoj Mile Cubrić, Predrag Dragan Jevtić, Zdravko Jovanović, Milo Ki-
libarda, Aleksandar Marjanović-Leko, Pero Popivoda, Danilo Sorovič, 
Milovan Saranović in Rajko Tanasković. S to grupo oficirjev je šel kot 
vodja načelnik vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije Arso Jovanović 
s spremljevalcem Boškom Dedičem. Milovana Šaranovića je spremljal 
Svetolik Jovanović. Spremljevalca glavnega štaba NOV in PO Slovenije 
sta bila Branko Babic in Jože Bradeško-Boštjan. Glej Petar Brajović, 
Predrag Dragan Jevtić. Dečje novine, Gornji Milanovac 1980, str. 150. 
S to skupino je prispel v Slovenijo tudi Dušan Bole. Glej Branko Babic, 
Primorska ni klonila. Spomini na vojna leta. Založba Lipa. Založništvo 
tržaškega tiska /1982/ (dalje Babic, Primorska ni klonila), str. 17—20. 
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Belogardistično natolcevanje, da se Narodnoosvobodilna vojska 
bori proti veri, je ovrgla uvedba funkcije verskih referentov v voj
ski. Ta funkcija ustreza funkciji in položaju kura tov v drugih 
armadah. Za verskega referenta pri Glavnem poveljstvu je bil na
stavljen dr. Metod Mikuž, rimskokatoliški duhovnik l jubljanske 
škofije. Ker se doslej kljub ponovnemu pozivu 1 2 dr. Metoda Mikuža 
ni prijavil v vojsko zaradi oficialnega nasprotovanja višjih cerkve
nih krogov v »Ljubljanski provinci« noben drugi duhovnik, opravlja 
dr. Metod Mikuž verske obrede tudi po brigadah in odredih. Sle
h e r n e m u partizanu, ki se želi udeleževati verskih obredov — je t o 
omogočeno. Dr. Mikuž mašuje in pridiguje tudi za civilno prebi
valstvo. 

4. Zborovanje aktivistov1 3 iz »Ljubljanske province«. 

Ob dveletnici ustanovitve Osvobodilne fronte je sklical Izvršni 
odbor zborovanje svojih vodilnih poUtičnih delavcev iz vse »Ljub
ljanske province« razen iz Ljubljane. Poleg Izvršnega odbora se je 
zborovanja udeležilo nad sto aktivistov, samih ilegalcev, ki pr ipa
dajo raznim skupinam OF in ki predstavljajo — ker so se pač po
vsem posvetili osvobodilni stvari — steber našega terenskega poli
tičnega dela. Zborovanje, ki je poslalo svoj pozdrav tudi vam, tova
riši, predstavlja pomemben mejnik v razvoju slovenske osvobodilne 
borbe. Utrdilo je namreč enotnost aktivistov n e glede na njihovo 
skupinsko pripadnost in s tem mnogo doprineslo k razvoju Osvobo
dilne fronte v k a r najenotnejše vseljudsko osvobodilno gibanje slo
venskega naroda. Hkra t i je zborovanje osvojilo potrebne politične 
m organizacijske ukrepe spričo sedanjih okoliščin in novega sploš
nega poleta osvobodilnega gibanja. 

5. Problemi. 

Poglavitna vprašanja, ki j ih t r e n u t n o v praksi rešujeta Izvršni 
odbor in Glavno poveljstvo naše vojske, so naslednja: 

1. Organizacijska zagotovitev novega poleta OF v tistih krajih, 
ki j ih vojaško kontrol ira okupator. 

2. Pridobitev tistih Slovencev, ki so doslej omahovali ali celo 
nasedali demagogiji belogardističnih voditeljev, k i pa j im razvoj 
dogodkov odpira oči. 

3. Poživitev agitacije in propagande, novi kmečki list OF " raz
širitev kmečkih konferenc, 1 5 ki se že vrše po vaseh. 

1 2 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 47, str. 145 

1943 ' c S T d o k I t 0 ^ 1 1 ^ a k t i v i s t o v O F n a PuS^du dne 28. do 30. aprila 

n a r o l G D e Z a . " s t . ; ' K m e č k i g l a s - Vestnik Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda. Prva stevUka je izšla 1. junija 1943 (Arhiv IZDG, tisk NOB) 

Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 123, str. 355—357. 
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4. Vzgoja aktivistov in političnih delavcev OF, poglobitev nji
hovega političnega agitacijskega znanja. 

5. Prehrana naše vojske in oskrba z obleko in čevlji. 
6. Nova mobilizacija in osvajanje sovražnikovega orožja. 
7. Novim okoliščinam in novi sovražnikovi taktiki ustrezajoča 

taktika naše vojske. 
8. Zunanje-politična afirmacija OF. 
9. Finančno vprašanje. 
Ugotoviti moramo, da se vprašanje finančne pomoči iz Ljub

ljane še vedno ni premaknilo iz mrtve točke.' Prosimo vas, tovariši, 
da tudi v tem pogledu ukrenete vse, kar je v vaši moči. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

ZalOOF: 
Predsednik: Politični sekretar: 

Josip Vidmar: B. Kidrič 

ST. 26 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. MAJA 1943 PO-
VERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO 
O PRITEGNITVI OFICIRJEV BIVŠE JUGOSLOVANSKE VOJSKE 

V NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 

Na položaju 8. maja 1943. 
Št. 111/43-K 

Poverjeništvu IOOF za Ljubljano. 

Nujno je, da dobite stike z jugoslovanskimi oficirji, ki so se 
vrnili iz internacije. Okupatorji in bela garda jih menijo uporabiti 
za svoje smotre. Že v Italiji so jim pred izpustitvijo natvezih, da jih 
bodo doma partizani vse pobili, če se ne bodo zatekli pod varstvo 
okupatorskih in belogardističnih posadk. 

1.) Oficirjem je treba v imenu IOOF in Glavnega poveljstva 
NOV in PO Slovenije zajamčiti, da ne bo storilo osvobodilno giba
nje nikomur ničesar zalega, kdor ne bo podpiral okupatorjev in 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
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njihovih domačih hlapcev, da pa bo seveda odgovarjal kot narodni 
izdajalec, kdor bo pomagal okupatorjem in domačim izdajalcem. 

2.) Seznaniti j ih je t reba z uradno izjavo Vrhovnega štaba NOV 
in POJ,2 da sleherni oficir, ki se udeleži part izanskega gibanja, ohra
ni svoj čin in dobi položaj, kakršen odgovarja njegovim sposobno
stim. 

3.) Seznaniti j ih je t reba z dejstvom, da je namestnik koman
danta NOV in P O Slovenije — polkovnik Jakob Avšič, bivši Mihai-
lovićev k o m a n d a n t za Slovenijo. 

4.) Povedati jim, da sodeluje v NOV Slovenije poleg slovenskih 
aktivnih oficirjev že vrsta srbskih in črnogorskih akt ivnih oficirjev.3 

5.) Objasniti j im naše stališče do Jugoslavije in izpodbiti tla 
mihailovićevski demagogiji. 

6.) Sposobne in zanesljive pridobiti za aktivni vstop v NOV in 
PO Slovenije. (Pri t em se zavedajte, da je danes dosegla naša voj
ska v veliki mer i že stopnjo regularne vojske, k a r n a m omogoča 
uporabit i s t rokovne kvalitete onih poklicnih oficirjev, ki se sicer 
v čistem part izanstvu ne bi izkazali. 

7.) Tistih oficirjev, ki se zaradi izčrpanosti ali oportunizma ne 
bodo odločili za vstop v vojsko, ne smete odbiti ter jih tako pahniti 
v belogardistično in mihailovićevsko naročje!! Vežite j ih na pr ime
ren način za O F in njeno gibanje v splošnem. 

8.) Mihailovičevska demagogija bo brez dvoma poizkusila med 
oficirji onemogočiti izvedbo naše linije, ki vam jo podajamo zgoraj. 
Odgovorite takoj na vsak tak manever. 

9.) Glede na mihailovićevsko sodelovanje z okupatorsko poli
cijo se morate seveda ravnat i po pravil ih konspiracije, ko gre za 
nezanesljive oficirje. Vendar vam ta prepotrebna konspirat ivna ču-
ječnost n e sme ovirati, da n e bi izvedli navodila pričujoče okrožnice. 

10.) Poročajte takoj, kaj ste ukrenil i in nas sproti obveščajte o 
rezultatih. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za I O O F : 
politični sekretar : 4 

Gre za 5. točko Izjave Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije ter 
Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije dne 8. februaria 
1943. Glej dok. št. 2, op. 3. 

3 Glej dok. št. 25, op. 11. 
4 Boris Kidrič. 
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ST. 27 

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 C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 
K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J E S E N T J U R C D N E 8. M A J A 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POL02AJU V LJUBLJANI 1 

Dragi tovariši! 
Še enkrat bom poizkusila na ta način kontrolirati, kaj je z našo 

pošto. Kot že javljeno: pošto pošiljam jaz vsaj 2 X tedensko, Ana2 

prav tako, tudi Vlasta8 in Justin4 sta pisala, če so ostali, pa ne vem. 
Tu smo kontrolirali vsaj že 5 X. Od naše do vaše javke po zatrdilu 
vseh, pošta gre. Kje je torej vzrok? Tako ne moremo več dalje. Ali 
je malomarnost, ali pa nov Ferdo.5 Prejšnje pošte je bilo mnogo več 
prestrežene kot pa smo mi to ugotovili, vidi se zlasti po Savovem6 

sporočilu.7 Dalje javlja Kune,8 da GSP 9 ve mnogo več kot si mi to 
sploh lahko zamišljamo in po njegovem nekje blizu vrha ni v redu. 
Naj bo kakorkoli, pogovorite se s Petrom1 0 in preglejte vse točno 
in z vsemi rezervami do vseh, tudi Petra,1 1 čeprav ni nobenih direkt
nih osnov za to. Storite pa vsekakor. Čudno pri stvari je to, da mi 
vašo pošto relat. hitro dobimo in mislim, da ni nič izgubljeno vmes, 
razen ev. material. Danes prejeli proglas,12 Lfjudsko] Pfravico] in 
S[lovenski] P[oročevalec]. Po tem, da je bilo vse v enem zavitku, 
sodim, da je pri vašem poštnem ekspeditu tudi precej malomarnosti. 
Rokopis za SP (za april), bi gotovo lahko poslali preje kot že vse 
izgotovljene 1. majske stvari. Dalje: rokopis in že izdelan proglas 

1 Izvirnik, napisan s .črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1770. 

2 Zdenka Kidrič. 
3 Mira Tomšič. 
* Vladimir Krivic. 
5 Ferdinand Robida, konfident. Glej Dokumenti, knj. 6, dok, št. 19, 

op. 5, str. 51—52. 
6 Tone Toman. Aretiran je bil 26. marca 1943 skupaj s sestro Jo

žico Toman-Simončič in Stanetom Kovačem. Dne 19. julija 1943 so bili 
pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani obsojeni na 
dosmrtno ječo. Glej arhiv IZDG, TMG, fasc. 529, sodba 1902/43. Glej še 
Dokumenti, knj. 6, dok. št. 95, op. 13, str. 249. 

7 Misli na sporočila, ki jih je Tone Toman skrivaj pošiljal iz zapo
rov italijanskega vojnega vojaškega sodišča v Ljubljani. 

8 Lovro Kuhar-Prežihov Voranc. Aretiran je bil 8. januarja 1943. 
Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 37, op. 3, str. 93. 

9 Gestapo (Geheime Staatspolizei) — nemška tajna državna poli
cija. 

10 Boris Kidrič. 
11 Mirko Pleško, član sektorja za zveze Centralne tehnike KPS v 

Ljubljani. Vzdrževal je zvezo po železnici med Ljubljano in vodstvom 
narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu. Glej dok. št. 5, op. 25. 

1S Glej dok. št. 2. 
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poslano istočasno itd. To za na:še delo ni in ne m o r e biti koristno, 
k a r sem že 10 X javila. Prosim podrezajte, da se to n e bo več do
gajalo. Redno i n , vsaj kolikor toliko pravočasno izhajanje je za 
LjubljfanoJ neprecenljive važnosti, zlasti še, če i m a m o materiale 
kot so tile, ko n a m morajo koristiti. Dveletniško štev. 1 3 bomo mi 
izdali kot Posebno izdajo,1 4 ker smo po tem d a t u m u izdali že 2 šte
vilki. Konec tedna bo gotovo zunaj in bo tako tudi še najboljše. 

Ker predvidevam, da boste ali ste že tekočo pošto le prejeli, 
n e bom ponavljala, če pa je šlo vse k vragu, potem pa [bom] po 
vašem sporočilu v grobem sporočila še enkrat . — Jasno je, da je 
razpoloženje pri nas po zadnjih dneh naravnost navdušeno in smo 
ga tu prilično »dostojno« znali pripraviti, da ga ljudje tudi pravilno 
ocenjujejo. Vse bega in miha race so sedaj tudi za k a v a r n e brez
predmetne. Itali jani so za majske obletnice 1 5 prelimali Ljubljfano] 
z novimi p lakat i in obema buldoškima slikama, 1 6 a so se takoj po
javili pripisi : Vinceremo 1 7 — iz Afrike že gremo, k a r je postal 
splošen vic; koliko so nesigurni, dokazuje dejstvo, da patrul je legi
timirajo tudi soldate, ker se j im vse zdi zelo čudno. J u t r i se začne 
proces »Skrlj — t i skarna« 1 8 — 63 obtožencev in mislim, da bo po
tekel v znamenju njihovih porazov temu pr imerno. Cinkograf[ i ja] 1 9 

in ostalo n i vključeno. Teror na kvesturi j e še vedno, oz. vedno 
bolj (kar je razumljivo) krvav in bestijalen, sodišče pa nesigurno. 

Organizacijsko smo zadnje čase naredili nekaj sprememb, pred
vsem radi sektaškega dela parti je v AŽZ, razpustili parti j , okrožno 
žensko komisijo, ki je nemogoče konspirirala pred iniciativnim od
borom, ki je postal najslabša koalicija s t rank (posameznic). Reorga
niziran inicij. odbor je sedaj postal okrožni odbor AŽZ, sestav ni 
najslabši (Nataša, 2 0 sokolića2 1 /dobra/, Dana, 2 2 Nikol. 2 3 žena 2 4 ). Tako 

1 3 Misli list: Slovenski poročevalec, leto IV, št. 9, 27. april 1943 /cen
tralna izdaja/ (arhiv IZDG, tisk NOB). 

14 List: Slovenski poročevalec. Posebna izdaja 1941 — 27 april 1943 
/ljubljanska izdaja/ je v arhivu IZDG, tisk NOB. 
. , . . ." G r e z a 3- m a J — dveletnico priključitve Ljubljanske pokrajine 
Italiji in 9. maj — Dan imperija — sedemletnico proglasitve italijan
skega imperija. 

1 6 Misli sliki Benita Mussolinija in kralja Vittoria Emanuela III. 
1 7 Italijansko: Zmagali bomo. 
1 8 Gabrijel Skerl, lastnik knjigoveznice v Subičevi ulici v Ljubljani 

kjer je italijanski okupator 9. marca 1943 odkril ilegalno tiskarno To
neta Tomšiča. Sodni proces proti njemu in še 67 soobtoženim se je pričel 
pred italijanskim vojnim vojaškim sodiščem v Ljubljani 13. maja 1943 
Skerl je bil obsojen na 19 let zapora. Glej arhiv IZDG, TMG, fasc 438 
proces št. 930/43. 

1 9 Cinkografijo v Adamič-Lundrovi ulici na Kodeljevem je italijan
ski okupator odkril 3. aprila 1943. 

2 0 Zima Vrščaj. 
2 1 Hela Skulj. 
2 2 Cilka Maček. 
2 3 Jože Zemljak-Nikolaj. 
24 Majda Zemljak. 
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mislimo utrdi t i enotnost A 2 Z in tudi bolj omasoviti. Natašo smo 
kooptirali v OK[omite] in tudi H a n o 2 5 (Justifovo] ženo) sekretar ja 
(novopečeni) SNP. Sedaj, ko je organiz. baza teh masovnih org. že 
solidna, bo part i ja tako najlažje delo koordinirala in vodila, poleg 
tega pa je OK postal tako okrepljen. Na vseh sektorjih je led toliko 
prebit, da naše neposredno malenkostno delo ni več potrebno in da 
lahko mislimo tudi malo več na našo osebno konspiracijo. Zlasti za 
m e n e je to že skrajni čas; no upam, da bo šlo, če ne bo kakih zelo 
svinjskih proval. Tudi tehnika je nekako iz vode, sicer sem to že 
večkrat javila, a ta »iz vode« je pa različen. Sedaj i m a m o že tudi 
nekaj perspektiv in ne delo samo »na puf«. Teh ugotovitev se človek 
najbolje zave, ko začne presojati, ali je nujno, da je k d o od n a s poleg 
— prilično razveseljivo odkritje. Za obletnico Tonetove 2 0 smrt i mi
slimo mi naredit i neke vrste Tomšičev nabor, ker smo ugotovili zlasti 
po zadnjih akcijah, da imamo precej kadra, ki bi bili vredni zaupa
nja Parti je, bodisi da postanejo že člani ali kandidat i . Tudi v rajone 
bomo dvignili nekaj novih svežih ljudi, kater ih se je OK vse do 
sedaj s t rahotno bal. Nekak pregled kadrov, ki ga delamo že vso 
večnost, ki pa ga bomo po vseh birokratskih boleznih formalizma 
le končno izvedli. V ocenjevanju ljudi smo še najboljše spoznali tudi 
naše rajonske birokrate. Nekaj kadrov (kompromitiranih) bomo po
slali tudi vam, in seveda nadaljevali z mobilizacijo, ki smo jo komaj 
začeli. Po »oficielni« seji pri dohtarj ih, 2 7 tudi t a m izgledi niso n a j 
slabši in bomo začeli takoj pošiljati; tehnično upam, da n e bo ovir. 
Seveda pa bodo pr iprave tra jale vsaj še 11 dni. Mislim, da so vaše 
zahteve po sanit. mater ia lu tudi vsaj delno že izpolnjene; n e po
zabite potrdit i pre jema pošiljk, tudi radio materiala. Pošiljam pre
gled 2 8 materiala, ki ga mi še premoremo in v okviru tega, upošte
vajoč seveda tudi naše potrebe (v kolikor bi vi naročili še nove 
stvari), naročajte. Vse drugo bo t reba iskati od drugod (Z[a]g[re]b, 
ev. Italija). Sicer m o r a t e pa sedaj biti na konju, ko ste zaplenili še 
tr i postaje! Ne pozabite se podrobno pogovoriti radi one pošiljke, 
do d a t u m a n a t a n č n o ! Potrdi te t u d i prejem bonov — s pošiljanjem 
bomo nadaljevali. J e bilo pr i n a p a d u na Mokronog 2 9 kaj usnjar
skega plena? One naročene stroje bomo poslali. Za perilo pa smo 
pokrenili novo zbirko. 

2 5 Ada Dequal-Krivic. 
2 6 Tone Tomšič. Ustreljen je bil 21. maja .1942 v Gramozni jami v 

Ljubljani. 
2 7 Misli matični odbor zdravnikov v OF v Ljubljani. Glej dok. št. 19. 
2 8 Seznam ni priložen in verjetno ni ohranjen. 
2 9 Misli na napad enot Cankarjeve in Gubčeve brigade, Zapadno-

dolenjskega odreda ter 13. hrvaške brigade in Primorsko-goranskega par
tizanskega odreda, v noči od 1. na 2. maj 1943 na sovražnikovi postojanki 
Mokronog in St. Rupert ter železniško progo med Trebnjem in Mokro
nogom na Dolenjskem. Napad na Mokronog je v celoti uspel. Glej NOV 
na Slovenskem, str. 458. 
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Interniranci bi baje še prihajali, pa so prometne ovire. Za P e p 
eo 3 0 in Vido 3 1 menda že vedo nova bivališča, a meni ni odgovorna 
za to znala povedati. Bom javila, čim izvem. Ivanu 3 2 sem zadnjič 
poslala tudi pr ivatno pismo, potrdite tudi to. Sploh lepo prosim, če 
prinese P e t e r 3 3 potrdilo o vsej prejet i pošti, tako bo najhitreje vsa 
nejasnost l ikvidirana. Meni se je Andre j 3 4 t e dni spet javil z neko 
formalno karto. To pot je njegov rokopis, k a r t a Nezfavisne] drž[ave] 
Hrvaške, oddano nekje na Hrvaškem; 3 5 po vsebini sodeč hodi k . . . 3 6 

Kje je vzrok njegove »izolacije« boste pač najlažje ugotovili vi, nekaj 
časa sem že tudi jaz sumila na sabotažo, čeprav se mi zdi malo ver
jetno. 

DE se razveseljivo širi, naš O [krožni] 0[dbor] DE je udaren, 
delaven. Trenutno vodi akcije za razbijanje občnih zborov P D Z , " 
kjer so s tem uspeli (Grafiki, t ramvaj itd.). Rezultati so dobri, časti 
j im te organizacije po Slovenskem pač ne bodo delale. Začeli so spet 
s s trahovit im prit iskom za vstop v Gill, 3 8 je sicer precej oportunizma, 
a uspehov ne bo. Se pa gilovci tudi »odlično« obnašajo, tako, da 
konflikti na cestah niso redki. Npr. pr i zadnji ženski akciji 3 9 (per
m a n e n t n o vsak teden se zbirajo za izpust vseh internirancev — 
akcija ima še vse znake naših slabosti — premalo masovna) so sku
šali samo gilovci razbijati in razganjati ženske in so na licu mesta 
denuncirah, da se misUjo spet zbrati. Te stvari vam pač ponazorijo 
življenje v Ljubljani, mogoče bolj kot sama oficielna poročila. 

Lukova« žena« je še v bolnici, kje je Hedi,4* sicer n e vem si
gurno (menda v Renicci), a sigurno je, da že dva meseca skrbe za 

3 0 Pepca Kardelj. 
3 1 Vida Tomšič. 
3 2 Edvard Kardelj. 
3 3 Mirko Pleško. Glej op. 11. 
3 4 Sergej Kraigher. 
3 5 Glej dok. št. 84. 
3 8 Nečitljiva ena beseda. 

„ « * " P o k r . a J i n s k a delavska zveza (Unione provinciale dei Lavoratori) 
prej Delavska zbornica za Slovenijo v Ljubljani, je bila zveza strokov
nih organizacij delavcev (delojemalcev) Ljubljanske pokrajine s sedežem 

ASUI\ Sestavljali so jo pokrajinski strokovni sindikati, združeni v 
oddelkih industrijskih, trgovinskih, poljedelskih, bančnih in zavarovalnih 
delojemalcev. Glej pravila PDZ Ljubljanske pokrajine, Službeni list za 
Ljubljansko pokrajino st. 6, 21. januar 1942 — XX str 22—38 

,a8 Gioventu Italiana del Littorio di Lubiana - Italijanska liktorska 
mladina v Ljubljani. 

aa Misli demonstracije žensk 5. maja 1943 prd sedežem XI. armad-
nega korpusa na Kongresnem trgu (sedaj Trgu osvoboditve) v Ljubljani. 
Glej dok. st. 9, op. 12. 

4 0 Franc Leskošek. 
4 1 Marija Leskošek. 
4 2 Hedvika Leskošek. 
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njo in naj bo torej brez skrbi. Janezova 4 3 žena 4 4 je že na sod., proces 
še ni določen (zavlačujejo radi Prežiha, za katerega še ni sigurno, 
kaj bo z njim). Jožo 4 5 še vedno iščejo po vseh cestah, pa upam, da 
je n e bodo dobili. — Še: vsi otroci 4 6 so zdravi in v redu, zlasti J a 
nezova punčka 4 7 se zelo dobro razvija, imamo vsaj v tem pogledu 
še srečo. 

Sedaj mi pa še t o povejte, koliko psovk ste spustili na mojo 
glavo radi onih tavžentov. 4 8 Zagrizla sem se, da j ih bom skušala 
nekako nadoknadit i , sedaj so kombinacije s pomočjo Anjota 4 9 še 
celo nekam realne, potem bo pa vsaj p a r k r a t toliko. Upam, da ne 
bodo samo pobožne želje. Proklet i bandi t i ! 

Vsem prisrčne tovariške pozdrave 
8./V. [1943] 

P. s. Uredite tako, da stvari, ki so za koga, ki je blizu vas, za
nimive, poveste. N. pr. 13 5 0 za njegovo zapuščino in ljudi — proces. 
Njemu se tudi lepo zahvalim, da j e poslal pismo za »Rožo«,51 s ina 5 2 

so imeli za mrtvega in je malo manjkalo, da nismo pobegnili, t a k o 
je že bilo hudo. Kako, da Tula5? nič ne dočaka? Potrdi te tudi, ko bodo 
priromale do vas pr ivatne pošiljke za Gregorja 5 4 (čevlji) in Janeza. 
One Bogdanove 5 5 pelerine pa n e najdejo. 

4 3 Boris Kraigher. 
4 4 Mira Ružič-Kraigher. Aretirana je bila 25. marca 1943 in zaprta 

do 13. oktobra 1943 v sodnijskih zaporih v Ljubljani (Arhiv IZDG, Kar
toteka zapornikov italijanskega vojnega vojaškega sodišča v Ljubljani). 

4 5 Lidija Šentjurc-Joža, Pika. 
4 9 Misli otroke ilegalčke. 
4 7 Metka Kraigher. 
4 8 Pri aretaciji kurirke poverjeništva centralnega komiteja KPS 

Rozalije Menih-Barbke ponoči dne 20. aprila 1943 je italijanska policija 
pri hišni preiskavi v Postojnski ulici, kjer je takrat ilegalno stano
vala, našla 350 000 Lit v Ljubljani zbranega denarja in blagajniško 
knjigo blagajne OF. To vsoto je prav ta dan prenesla iz ogroženega skri
vališča v t. i. Dukičevih blokih v Verdijevi ulici (sedaj Kidričeva) in ga 
začasno skrila v pralnici hiše v Postojnski ulici. Podatek Rozalije Luk-
man-Barbke. 

4 9 Ciril Lukman. Spomladi 1943 je dobila cinkografija tehnike cen
tralnega komiteja KPS nalogo, da izdela klišeje za tiskanje denarja po 
1000 lir. Cinkografija je izdelala klišeje in vodni tisk za tiskanje, a jih 
je italijanska policija ob provali cinkografije, 3. aprila 1943, zaplenila. 
Verjetno je vodja tehnike centralnega komiteja KPS Ciril Lukman-Anjo 
poizkušal ponovno prek legalnih tiskarskih delavcev dobiti klišeje in 
vodni tisk za tiskanje denarja. Nameravali so vsak mesec natisniti mi
lijon lir, ki bi jih razpečavali v Trstu in Zagrebu. Podatek Vlasta Kopača. 

5 0 Milan Skerlavaj. 
5 1 Mara Romih. V njihovi hiši pod Rožnikom, Drenikov vrh št. 1, v 

Ljubljani je bil bunker članov poverjeništva centralnega komiteja KPS 
za Ljubljano. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 107, op. 52, str. 280. 

3 2 Marko Romih. 
5 3 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
5 4 Evgenij Ravnihar. Podatek Lidije Sentjurc. 
5 5 Boris Ziherl. 
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S T . 28 

PISMO VODJE TEHNIKE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ŠKOF-
JA LOKA MILOŠA ZIHERLA DNE 8. MAJA 1943 SEKRETARJU 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU 

KRMELJU O DELU TEHNIKE1 

8. maja 1943. 
Dragi tovariš Mati ja ! 2 

Odgovarjam Ti na Tvoje pismo 3 z dne 3. t. m. Popolnoma se 
strinjam s Teboj, ko praviš, da prvomajski letak,4 ki sem ga izdelal, 
nima nobene zunanje oblike. Ravnal sem se le po tem, k a r mi je 
napisal tov. Don, 5 da je n a m r e č Tvoja želja, da se napravi letak na 
pol pole. V bodoče bom gledal, da se to ne bo več pripetilo. V osta
lem pa upam, da si z mojim delom zadovoljen in potrudil se bom, 
da bo tako vedno. 

Prejel sem koncept za »Slov. Poročevalca« in sem ga izdelal 
v 720 izvodih t e r razposlal, kot je bilo naročeno. Radio-poročila bom 
izdeloval v 600 izvodih, kot mi pišeš. Čudno se mi zdi le, da mi Ti 
pišeš, da bom delal »Poročevalca« in mladinski list6 v 400 izvodih, 
medtem, ko mi je pa Don naročil, naj ga izdelam v 720 izvodih,' 
dočim pravi tov. Veljko,7 da bom mladinski list delal v 200 izvodih. 
Najbrže so druge številke le za čas, ko bom delal tudi za OK Kranj . 
Zato prosim, da mi javiš, če bodo nastale k a k e spremembe. Zaen
k r a t bom delal tako, kot si naročil. Meni je prav vseeno, koliko 
izvodov napravim, ker to delo prav lahko zmagujem. 

K a r se tiče pomočnika, 8 Te pa prosim, da ostane tako, kot je 
sedaj. Prvič, ga prav nič n e potrebujem, ker isto delo lahko oprav
ljam sam, drugič j e pa sedaj vse t a k o urejeno, da bi nastale težkoče, 
če bi prišel še kdo. Prostor sam je zelo majhen, tako, da je ravno 
dovolj prostora zame. Ko sem n a m r e č prišel sem, še ni bilo gotovo 
in smo napravili tako, da bo dovolj veliko za enega, ker j e bilo re
čeno, da bom sam tu. Tudi donašanje h r a n e in vse drugo je sedaj 
zelo konspirativno, kar bi se potem otežkočilo. Treba je pomisliti 
da hrano dobivam od zunaj in je t reba zelo paziti. Tudi legalec ki 
imam z njim vezo, je tega mnenja, namreč, da j e bolje, da ostkne 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 660/IV 
- Maks Krmelj. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Glej dok. št. 1, op. 7. 
5 Edo Bregar. 

TV/TI / ^f1 1 l i ? t : M I a d i n a ' g l a s i l 0 Z v e z e slovenske mladine. Glej ponatis-
K ^ M l i T ^ 3 1 9 . 4 1 - 4 3 gladina, Mladinska knjiga /Ljubljana/ 1946 
(dalje Mlada Slovenija — Mladina), str. 155 in si. 

7 Franc Kavčič. 
8 Glej dok. št. 15. 
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pri s tarem. Veze odlično delujejo in tudi konspiracija je na višku. 
Ce ostane vse tako, si lahko prepričan, da bo vsako naročilo točno 
in brezhibno izvršeno. Da bi p a t u izvežbal novinca, je čisto nepo
trebno, ker za to delo ni potreba znati drugega, kot nekoUko sloven
ščine, prav malo risanja in nekoliko smisla za estetiko. Ce imaš to; 
se ti ni t reba ničesar več učiti, kdor pa t e g * nima, ga pa t u d i jaz 
ne morem ničesar naučiti. K a r je t reba vedeti o cyklostilu, si u p a m 
napisati v enem samem pismu. Vse drugo je samo vaja. Jasno je, 
da bodo prvi izdelki slabši, t o bi bili pa tudi, če bi delal pri meni. 
Ko sem jaz prišel v tehniko, ni nobeden od nas imel pojma o tiska
nju, pa smo se tudi sami naučili na podlagi Bodinovega 9 navodila, 
ki n a m ga je poslal. 

Se en vzrok je, da bi hotel ostati sam. Prostor, v katerem se na
hajam, je n a m r e č tako majhen, da zrak v n jemu ni ravno prvo
vrsten. Drugače je bilo radi konspiracije nemogoče napravit i , ker bi 
se vse slišalo ven. V tem prebijem skoro 24 ur, le k a k e pol ure 
dnevno lahko grem v drugi, večji prostor. Svežega zraka pa sploh 
ne občutim. Lahko si misliš, da bi se zrak v prostoru nepr imerno 
poslabšal, če bi v njem živela dva. Meni je mnogo na tem, da si 
ohranim zdrava pljuča, ker t o pač zahteva moj pokUc. Se e n k r a t Te 
prosim, da ostane vse pri starem, ker se mi zdi, da j e t o v-splošnem 
interesu in se mi zdi tudi škoda, da bi po nepotrebnem bil tu nekdo, 
ki bi lahko na drugem mestu več koristil. 

Note 1 0 sem Ti že poslal in upam, da si j ih prejel. K a r se tiče 
razmnoževanja, pa t o n e bi šlo na cyklostil, ker se to na matr ico 
ne da napravit i . Slo bi to edino na opalograf, ki ga imajo mogoče 
na oni strani. Najraje bi pa pač to delal sam, ker mora delati nekdo, 
ki se na note razume, ker drugače je nemogoče. Vse t iskovne na
pake se bi namreč slišale. Seveda bi bilo n a opalografu izdelano 
mnogo lepše, kot je pa zdaj. 

Tret je poglavje VKP(b) sem že poslal tov. Jernaču. 1 1 Sedaj pre
pisujem četrto poglavje, potem bom pa zopet od začetka. 

Radio poročila povzemam iz »Slobodne Jugoslavije«, Londona 
in Moskve. Izpuščam p a razne podrobnosti, ker se mi zdi, da je m n o 
go bolje podati l judem celotno sliko, v kolikor je t o mogoče. Ce bi 
hotel napisati vse, k a r slišim, posebno iz Londona, bi lahko izdajal 
poročila vsak d a n in n e samo na dveh straneh. Bila pa n e bi prav 
nič interesantna, tako se pa menda ljudje k a r pulijo zanje. 

Materiala imam zadosti in upam, da ga ne bo zmanjkalo tako 
kmalu. Ce bi delal toliko, kot si Ti napisal, n a m r e č po 400 izvodov 
»Poročevalca« in mladinskega lista ter 600 izvodov radio poročil, bi 
porabil mesečno 6000 pol papirja, če bi »Poročevalec« in mladinski 

9 Adolf Arigler. 
1 0 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 109, op, 12 a, str. 284. 
1 1 Jože Kavčič. 
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list imela po 4 strani. Na ta način bi izhajal prav lepo in bi lahko 
izdal še marsikaj drugega. Tudi matric imam dovolj, preko 200. 

Tov Bodin mi je pisal, naj Ti pošljem ključ, po katerem razde
ljujem material za loški rajon in Medvode. Ključ je naslednji: 

Škof j a Loka 35 % 
Radovan12 25 % 
Kosec13 20 % 
Kamnik 10 % 
Pajotova četa14 50/0 
Vojtehova četa15 . . . . 50/0 

V Kranjski OK pošiljam po ključu, ki ga je dal tov. Don. 
Drugače vlada tu popoln red, o čemer se je prepričal tudi tov. 

Bodin, kakor mi je pisal. Sicer ni mogel priti k meni, ker je to zelo 
težko, vendar je to videl po vezah in informacijah, ki jih je dobil. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Miloš16 

12 Avgust Barle-Ambrož. 
13 Janez Kalan. 
14 Jože Logar-Božo, komandir III. Loške čete Poljanskega bataljona 
10 Anton Potočnik (Pezdir), politični komisar II. Loške čete Poljan

skega bataljona. 
16 Miloš Ziherl. 
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ST. 29 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
EDVARDA KARDELJA DNE 9. MAJA 1943 ZAČASNEMU SEKRE
TARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KP ITALIJE UMBERTU 

MASSOLI1 

Centralni komitet 
Komunistične Partije Jugoslavije 
Dne 9. maja 1943. 

Sekretarijatu Komunistične Partije Italije — 
tov. Quintu.2 

Pošiljamo na primorski sektor tovariša3 s posebnimi nalogami, 
o katerih sem vam že pisal4 in ki vam jih bo ponovno obrazložil naš 
predstavnik. Poudarjam, da smo preko Dede5 dobili nujno zahtevo, 
da moramo čim hitreje in v čim večjem obsegu poslati potrebne po
datke. Zato pričakujem, da boste šli našemu tovarišu, ki je poverjen 
s tem poslom v vsakem pogledu na roko, bodisi posredno preko 
PKKP Slovenije v Primorju bodisi neposredno preko tovariša, ki 
ga boste specialno odredili v to svrho. 

S tovariškimi pozdravi 
Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za Centralni komitet 
Komunistične Partije Jugoslavije 

Krištof6 

PS. 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:7 »Krištofu — Napravite 
vse, kar morete, da bo Quinto dobil neposredno zvezo z nami. Sporo
čite Quintu, da mora vzdrževati neprestano zvezo za skupno delo z 
vami v vseh vprašanjih, ki zadevajo obe partiji, kakor tudi to, da 
mora preko povsem preizkušenega tovariša dajati vsa poročila, s 
katerimi razpolaga in s katerimi bo v bodoče razpolagal za direk
torja.8 — Ded« 

1 Izvirna kopija je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 618. 
2 Umberto Massola. 
3 Ante Novak. Glej dok. št. 30, op. 2. 
4 Izvirna kopija pisma Edvarda Kardelja dne 26. aprila 1943 Um-

bertu Massoli je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 615. V Dokumen
tih, knj. 6, dok. št. 106, op. 4, str. 275 ni točna, ker uredništvo tega pisma 
tedaj ni poznalo. 

5 Šifra za Kominterno. 
6 Edvard Kardelj. 
7 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 106, str. 275. 
8 Šifra za vodstvo sovjetske vojaške obveščevalne službe v- Moskvi. 
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ST. so 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 9. MAJA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

Centralni komitet 
Komunist ične Part i je Slovenije. 
Dne 9. maja 1943. 

Pokraj inskemu komitetu K P Slovenije, 
za Primorje. 

Pošiljamo na vaš sektor tovariša Ante [ja] Novaka s posebno 
nalogo,2 ki vam jo bo ustmeno razjasnil. Naročili smo mu, da naj 
o svoji nalogi govori s tovarišem Pr imožem 3 in s tovarišem Vla
dom. 4 Pri njegovih nalogah, ki so izredno važne — a zlasti n a m gre 
pri tem za hi t ros t ! — m u v vsakem pogledu pomagajte. Posebej na-
glašamo, da m u morate dati na razpolago možnost pošiljanja direkt
nih kurir jev k nam. P r a v tako — ker smo mi v težkem finančnem 
položaju — m u dajte na razpolago vsa potrebna finančna sredstva, 
pri čemer imate seveda pravico kontrol irat i njegove izdatke (Pri
mož in Vlado). Omogočite m u tudi, da bo lahko vsaj v posrednem 
stiku s K P Italije (preko Vlada) odnosno, da KPI imenuje poseb
nega človeka za njegov posel. 

Tovariš Marko Belin 5 naj se takoj v r n e in naj prinese [s] seboj 
čim več podatkov po njegovi Uniji, pri čemer naj se predhodno po-
razgovori z Antetom, ki ga bo obvestil o svojih nalogah. 

S tovariškimi pozdravi 

S m r t fašizmu — Svobodo n a r o d u ! 

Za CK K P Slovenije 
Krištof« 

1 Izvirna kopija je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS a e 3179 
»/r-i G r ^ Z.a ^Postavitev in organizacijo zvez z vodstvom KP Italije v 
Milanu. Ante Novak je dobil nalogo, da vzpostavi trajno in zanesljivo 
zvezo s KP Italije in organizira od tam pošiljanje obveščevalnih podat
kov za potrebe sovjetske vojaške obveščevalne službe, katere je le-ta 
zahtevala oz. prosila. Na pot je odšel 10. maja 1943 in ostal na Primor
skem do srede junija 1943. Glej pisma Anteja Novaka dne 14. maja 1943 
Edvardu Kardelju-Krištofu, 17. in 28. maja ter 5. junija 1943 central
nemu komiteju KPS v Zgodovinskem arhivu CK ZKS VOS 055-102 

3 Dr. Aleš Bebler. 
4 Branko Babic. 
* Tone Pirjevec. Centralnemu komiteju KPS še ni bilo znano, da je 

padel 26. aprila 1943 na Golobarju. 
6 Edvard Kardelj. 
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ST. SI 

PISMO POVERJENIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DR. 
ALEŠA BEBLERJA IN ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA 
KPS ZA PRIMORSKO ANTONA VELUŠČKA DNE 9. MAJA 1943 
SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR

SKO BRANKU BABICU V TRST1 

Dne 9. maja 43. 
Dragi Vlado ! 2 

Obupno je to, da smo tako dolgo bili brez zveze. Glavna krivda 
za to zadene Nuškina, 3 ki je povzročil goriško provalo. 4 K a k o r Ti je 
najbrž znano, je ta provala zelo široka in je doslej kakih 150 ljudi v 
zaporu. Zaradi nje smo se morali t u d i mi preseliti 5 in postati par t i
zani. Te zadnje spremembe n a m sicer ni t reba biti žal, ker je praksa 
pokazala, da je t a k o še lažje delati. Stiki in razgovori s funkcionarji, 
ki prihajajo po karav lah so plodovitejši, ker tovariši ostajajo po ne
kaj dni pri nas v gostih in se vse stvari temeljito prediskutirajo. 
Tudi Agitprop dela boljše, ker A n d r e j 6 živi z nami. Preselili smo 
tudi tehniko, ki ni daleč od nas. 7 — V zvezi z goriško provalo še t o : 
v Gorici se ne smeš n e Ti ne kdo drugi oglašati na nobeni stari 
javki več; to velja zlasti za Quintove 8 ljudi. 

Novega je pri nas seveda zelo mnogo in bomo šli k a r po važno
sti vprašanj . 

1.) Dobili smo obširno pismo CK, 9 ki nadomestuje parti jsko po
svetovanje. To se n a m r e č zaradi itali janskih hajk n i moglo vršiti. 
V pismu so najprej naglašene tendence pete kolone v Angliji in Ame
riki in njeni napori, da se sedanja vojna prenese s področja boja 
proti Hitlerju na področje boja proti Sovjetski Zvezi. O tem govorijo 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11, prepis iz
virnika pa v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3080. 

2 Branko Babic. 
3 Dr. France Skerl. 
4 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53, str. 135 in dok. št. 110, str. 288. 
5 Pokrajinski komite KPS za Primorsko se sredi marca 1943 ni pre

selil z Vogrskega v Tolminski Lom h Kokošarju zaradi Skerlove »pro
vale«, ampak zaradi akcije italijanske policije 10. marca 1943 na Vogr-
skem, ko je bil skoraj odkrit bunker pokrajinskega komiteja pri Petru 
in Olgi Fornazarič-Barabonovih. Skerl je izgubil nahrbtnik in torbo 
ravno na pohodu članov pokrajinskega komiteja KPS in pokrajinskega 
odbora OF za Primorsko na Tolminsko. Glej dok. št. 85, op. 4. 

8 Ivan Bratko. 
7 Tehnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko je bila v 

gozdu nad Doblarjem.' Glej Krall, Partizanske tehnike v Slovenskem 
Primorju, str. 24—25. 

8 Umberto Massola. 
8 Glej Dokumnti, knj. 6, dok. št. 47, str. 113—120. 
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Izdajalski izpadi begunskih vlad, pa tudi vojna politika zapadnih 
zaveznikov, ki zavlačujejo otvoritev druge fronte itd. Prot i t em ten
dencam je t reba naglasa ti našo voljo po ohranitv i enotnosti zavez
niškega tabora, boriti se proti vsem tistim, ki hočejo tej vojni najti 
drugih ciljev kakor je uničenje Hitlerjevega novega reda in zahte
vati drugo fronto. CK n a s opozarja, da naj b u d n o sledimo za razvo
jem mednarodnih dogodkov. Notranje politično j e v p i smu najvaž
nejša ugotovitev, da j e reakcija povečala svoje n a p o r e in da se ti 
napori kažejo a) v večji aktivnosti bele garde, b) v poskusih razbiti 
enotnost OF, in c) v napor ih sredine. Zaradi teh naporov je naša 
dolžnost: a) razbijati iluzije, da na Pr imorskem n e m o r e prit i do 
državljanske vojne, b) krepit i enotnost OF in preprečevati, da bi se 
izven K P še kaka druga skupina skušala formirati kot s t ranka 
(krščanski socialisti — Nuškin), c) popularizirati Part i jo s pojasnje
vanjem množicam, da bi brez nje ne moglo biti današnjega razmaha 
osvobodilnega boja, d) razbijati sredino, s tem, da jo diferenciramo, 
t. j . pr i tegnemo zdrave e lemente in razkr inkamo pr ikr i te pomočnike 
bele garde. — CK nas ostro kritizira, češ, da smo v vprašanju po
pularizacije Part i je krenil i v desno, t. j . skrivali obraz Part i je pred 
masami. Glede pr imorske sredine je v pismu perspektiva, da bo na
stopila, če je ne bomo razbili, kot rezerva reakcije (in torej n e le 
kot privesek bele garde). 

2.) Zaradi oteženih zvez in že itak pomanjkljivega osebnega kon
takta (in celo pisemskega!) z okrožji, smo formirali t r i okrajne ko
m i t e t e : 9 3 za južno, srednjo in severno Primorsko. Srednji in severni 
sta pričela poslovati (sekretarja sta J a n k o 1 0 in Tesar 1 1 ). Tov. Blaž 1 2 je 
odšel po karavlah na jug, da formira južnega (sekretar Rudi Ber-
kinc). 1 3 — K e r je bilo nemogoče sklicati pokraj insko parti jsko po
svetovanje, kakor je zahtevalo zgoraj omenjeno pismo CK, so skli
cana tr i okrajna posvetovanja, na kater ih bi mora l biti prisoten vsaj 
po en član PK. Severno in srednjo posvetovanje bova obiskala mi
dva, za južnega pa računamo, da ga boš obiskal Ti. Stik s tovariši 
boš našel preko Is tre ali Materi je. Glede linije, ki jo j e t reba izvesti 
na posvetovanju in, ki je zgoraj le zelo na k r a t k o označena, zahtevaj 
na licu mesta naše obširno pismo 1 4 južnemu okra jnemu komitetu. 

3.) Vojaški položaj t r e n u t n o ni najboljši. Spravili smo sicer v 
brigade blizu tisoč mož, o kater ih pišejo, da so že vsi oboroženi, 

"a Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 105, str. 267—274 in dok. št. 111, 
str. 289—293. Glej še Tone Ferenc, Kratek pregled razvoja KPS in OF 
v slovenskem Primorju od decembra 1942 do septembra 1943. Prispevki 
11/1960, št. 1 (dalje Ferenc, Kratek pregled razvoja KPS in OF v Pri
morju), str. 140 in si. 

1 0 Julij Beltram. 
1 1 Franc Caserman. 
1 2 Darko Marušič. 
1 3 Rudi Mahnič. 
1 4 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 111, str. 289—293. 
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vendar smo na naši s t rani zaradi mobilizacije in t r a n s p o r t o v " 3 pre
pustili Ital i janom vso iniciativo in so t i postali naravnost nesramni. 
Po direktivi Glavnega povfeljstva] 1 5 koncentr i ramo čete v dve bri
gadi k a r se je izkazalo za zelo dolgotrajno delo, ki spet zavlačuje 
sprostitev naših sil za ofenzivne akcije. P o v r h u še nesreča: ena n a j 
večjih koncentraci j (kjer je bil prisoten Bračič! 1 6 ) je bila presene
čena in je padlo 32, t e r 40 ujetih part izanov. 1 7 Vendar upamo, da je 
bil s t em dosežen višek sedanje krize in da bomo k m a l u zaropotali 
mi in t o pošteno, kajti morala čet je kljub vsemu zelo visoka. 

4.) Največja senzacija pri nas je pač pr is tanek t r e h padalcev iz 
Egipta. 1 8 So pr imorski Slovenci, proletarci in so se seveda z navdu
šenjem priključili nam. Imeli so s seboj radio oddajni a p a r a t in so 
vpostavili zvezo s Kairom. Zdaj t ja pošiljajo informacije 1 9 o moči 
OF in partizanstva, o enotnosti l judstva in o izdaji bele garde. Mi 
smo po tej zvezi poslali nekaj oficialnih telegramov, 2 0 od kater ih 
najvažnejšega je podpisal štab zone in naslovil na Vrhovni štab 
brit[anskih] imperialnih oboroženih sil. Vsebina: predlog sodelo
vanja prot i fašizmu, obljuba naših informacij o itali janski oboroženi 
sili in zahteva po pomoči z njihove s t rani (orožje). Angležem ni pre
ostalo drugega, k a k o r da n a m čestitajo k našemu boju in obljubijo 
pomoč. 2 1 Koliko jo bodo dali je pa seveda vprašanje. P a č pa m o 
r a m o m i pokazati lojalnost s tem, da pošiljamo res dobre in zanes
ljive podatke o it[alijanski] obor[oženi] sili, zlasti pa o objektih za 

" a Glej dok. št. 45, op. 5. . 
1 5 Naredba ni ohranjena. Ohranjena sta le osnutek odredbe Pri

morske operativne cone št. 8 dne 10. aprila 1943, ki jo je sestavil dr. 
Aleš Bebler (arhiv IZDG, arhiv NOB, šk. 1 a) in italijanski prevod od
redbe Primorske operativne cone št. 8 dne 11. aprila 1943 o ustanovitvi 
Gregorčičeve in Gradnikove brigade. Glej Ferenc, Primorska pred vse-
Ijudsko vstajo, str. 330—334. 

1 6 Mirko Bračič, komandant Primorske operativne cone. 
1 7 Gre za boj na Golobarju 26. in 27. aprila 1943. Glej dok. st. 20, 

op. 9. 
1 8 Ponoči od 18. na 19. marec 1943 so se blizu Kanala na Primorskem 

iz britanskega letala spustili trije padalci, bivši italijanski vojni ujet
niki, ki jih je jugoslovanska kraljeva vlada iz Kaira poslala k četnikom, a 
so prišli v stik s partizani in ostali pri štabu Primorske operativne cone. 
Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53, str. 131—133, dok. št. 110, str. 285 do 
286 in besedilo brzojavke pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
12. maja 1943 centralnemu komiteju KPS v Zgodovinskem arhivu CK 
ZKS, a. e. 90/3. Več glej Pavel Dobrila, Prvi stik slovenskih partizanov 
z vojsko Velike Britanije. Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 
Ljubljana, XII/1973, št. 1—2 (dalje Dobrila, Prvi stik partizanov), str. 
185—209. „ . 

1 9 Besedili brzojavk dne 4. in 5. maja 1943, poslanih v Kairo sta v 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 105, a. š. 2912. 

2 0 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 71, str. 181—182 in dok. st. 81, 
str. 210—211. , . , 

2 1 Besedila nedatiranih sprejetih brzojavk so v Zgodovinskem arhivu 
CK ZKS, šk. 105, a. š. 2912. 
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bombardiranje. Zato bi bilo nujno potrebno, da izpopolniš podatke, 
ki n a m jih je prinesel tovariš Blaž o Trstu, dobiš podatke o Tržiču in 
če mogoče tudi o Udinah. P r i Quintu pa boš z lahkoto dobil tudi po
datke o milanski in turinski vojni industri j i in o večjih garnizijah. 
Angleže posebno zanima: aerodromi v Ronkah, Trstu (Mirafiore), 
Gorici in Vidmu, produkcija ladjedelnic v Tržiču, kapaciteta pod-
m o m i š k e baze v Reki, eventualno utr jevanje obale, železniški pro
met z Nemčijo. Pot rudi se ! Naj vragi iz zraka čim več razbijejo! 

Zanimivo pri stvari je še dvoje. Prvič smo izvedeli za točno moč 
»redne jugoslovanske vojske« v inozemstvu. Ta šteje 1.500 mož, ki 
so vsi Pr imorski Slovenci, bivši itali janski vojaki ujeti od Angležev. 
K vojski spada samo še ena podmornica v Aleksandri j i ! Moštvo se 
vežba za padalce. Politični vodja 2 2 te prisil jene emigracije je rekel 
padalcem, da bo najkasneje do septembra sam pristal s padalom na 
Pr imorskem! — Druga zanimivost pa je, da si za razdobje od danes 
do septembra Angleži predstavljajo še epizodo nemške okupacije 
Pr imorske in drugih važnih pokraj in Italije. Zato so dali fantom 
poleg okrogle vsote v papirnat ih l irah s seboj tudi z lato! — Ob tej 
priliki še t o : po naši lastni obveščevalni liniji smo prav te dni izve
deli iz Rima, da tamkajšnji visoki vojaški krogi pričakujejo i s to ' 
Mussolini seveda temu ni nasproten. Temu vr lemu Itali janu posta
jajo nemški bajoneti neobhodno potrebni, da se obdrži na oblasti 
proti volji svojega lastnega ljudstva. — Zlom fašizma pričakujejo 
n m s k i vojaški krogi z matemat ično gotovostjo najkasneje do no
vembra. 

5.) Tako zaradi pisma 2 3 tovariša Krištofa, 2 4 ki ga pri lagamo ka
kor zaradi naših lastnih zadev, se n a m zdi neobhodno potrebno da 
obisces Quinta osebno. Treba bi bilo z njim uredit i sledeče: 

a.) Naše itali janske in poluitali janske patrul je 2 5 so v Furlani j i 
bile dobro sprejete, vsepovsod pa so naletele na pomislek: K P I še 
m dala direktive, da naj gremo v part izane. Treba je torej brezpo
gojno doseči, da pride iz centrale taka direktiva in t o takoj . Predoči 
Quintu, da je položaj za rekrutaci jo absolutno zrel. Res, da je naša 
informacija o furlanskih part izanih bila preuranjena, pokazalo pa 
se je, da dejansko obstoja lepo število nekakih polupartizanov ile
galnih in polulegalnih antifašističnih aktivistov, ki se skrivajo in so 
v stalnem kontaktu z našimi partizani, obiskujejo naša taborišča 
priložnostno celo sodelujejo v akcijah. Treba je torej le malo prit iska 
od zgoraj, pa bodo imeli svoje samostojne čete. — 

2 2 Prof. Ivan Rudolf. Glej Dobrila, istotam, str. 189 in si 
Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 106, str 275 

2 4 Edvard Kardelj. 
» Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 11 in 12, str. 37—40 št 15 str 

43-45, št. 27, str. 67-68, št. 33, str. 77-78, št. 34, str 82, št 39 str £ 

b o l i n ! ! 6 ^ ^ ' 3 0 3 - 3 r - 7eČglei d r - T o n e F e ^ n c ' s i o v e n s k « narodnoosv? 
bodilno gibanje m Furlamja 1942-1943. Borec, št. 1/1986 (dalje Ferenc 
Slovensko NOG in Furlanija), str. 2—28. reienc, 
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b.) Prepričaj Quinta, da je.za porod in razvoj italijanske parti
zanske vojske odločilnega pomena, da formirajo pri njih ne le voja
ško komisijo, temveč štab njihove vojske, ki bi s tem imenom na
stopil pred množicami. Iz naše izkušnje lahko povemo, kako velikega 
pomena je bilo oblikovanje našega štaba, ko smo tudi mi imeli samo 
nekaj zelenega kadra. 

c.) Za stalno in boljšo zvezo z nami se je treba dogovoriti prvič 
za šifro (Quinto je v tem mojster in gre samo za dogovor), za -tajno 
pisavo ter za dolžino valov (med 20—30 m) ter čas oddaje. Naša po
staja bo te dni gotova in tudi njim ne bo nemogoče si jo vzpostaviti. 
Tako bi preko nas lahko imeli stalno zvezo z dedom. Tudi, če še 
niso ničesar storili, da si postavijo oddajnik, se dogovorite za dol
žino, čas in šifro, v tem primeru pač bolj po redko, recimo za enkrat 
na teden. 

Ce boš potoval h Quintu in potem še na posvetovanje (raču
namo, da se bo to vršilo šele na koncu meseca), se bo snidenje med 
nami spet zavleklo. Zato Te prosimo, da nam pismeno poročaš, kaj 
se godi v Trstu in pokrajini. Po posvetovanju pa Te vsekakor pri
čakujemo pri nas. 

Poslali smo v Trst 1.300 letakov26 štaba zone za Italijane. Letak 
se nam zdi važen in če obstojajo možnosti, naj ga v Trstu še raz
množijo. 

Pošlji s škrobom napisano novo javko za Trst. Pisati je treba na 
papir, ki ni gladek temveč, ki vpija. Zavij v tak papir (časopisni) 
kak manjši predmet znotraj večjega zavoja. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Primož27 

Matevž28 

26 Ciklostiliran letak: Italiani! L'esercito nazionale sloveno, ki ga je 
izdal štab Primorske operativne cone, je v Zgodovinskem arhivu CK 
ZKS, šk. 105, a. š. 1371, 2858. 

27 Dr. Aleš Bebler. 
28 Anton Velušček. 
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ST. 32 

P I S M O 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 N E 
9. M A J A 1943 O K R A J N E M U K O M I T E J U K P S Z A S E V E R N O P R I 

M O R S K O Z N A V O D I L I Z A D E L O 1 

Pokrajinski komitet K P S 
za Primorsko. 

Na položaju, dne 9. V. 43. 

Okrajnemu komitetu za severno Primorsko. 

Od tovariša Tesarja2 še nismo dobili nobenega obvestila, da je 
srečno prispel na dosedanji sedež OK Tolmin, vendar upamo, da 
je tako. 

Tovariš Ahac3 nam je poslal v vpogled letak z naslovom »Naše 
meje«.4 Vsebinsko je letak pomanjkljiv in je v bodoče bolje, da po-
natiskujete to, kar mi objavljamo ali kar objavlja CK. — Tehnično 
pa je letak presenetljivo dober in upamo, da bo odslej vaša tehnika5 

res občutno razbremenila centralno. Sporočite ime odgovornega to
variša za tehniko, količne papirja, matric in črnila, s katerim raz
polagate. To je potrebno, da vzpostavimo direktno zvezo med pokra
jinskim in okrajnim tehnikom ter da si ustvarimo predstavo o va
ših možnostih. 

Te dni vam pošljemo rokopis novega Poročevalca.6 Upamo, da 
ga boste razmnožili in razširili v zadostni količini. 

Danes pošiljamo v Brda in Beneško Slovenijo našega inštruk
torja tovariša Krajca.7 Tovarišu Krajcu je poverjeno, da formira nov 
OK Brda ter namesto dosedanjega zaupnika8 za Beneško Slovenijo 
po možnosti tudi že OK Benečija. To vam bo gotovo v veliko pomoč 
in boste mogli posvetiti več pažnje preostalemu delu vašega okraja 
(Bovec, Rabelj, Trbiž). Poskrbite torej najprej za desni breg Soče. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. Na isti 
kopiji sta napisani tudi pooblastili pokrajinskega komiteja KPS za Pri
morsko in štaba Primorske operativne cone dne 9. maja 1943 za inštruk
torja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Jožeta Krajca. 

2 Franc Caserman. 
' Dušan Pirjevec. 
4 Gre za letak Slovenske meje. Odgovor na belogardistični letak ob 

dvanajsti ur i . . . Glej dok. št. 20, op. 7. 
5 Gre za tehniko okrožnega komiteja KPS za Tolmin. Glej Krall, 

Partizanske tehnike v Primorju, str. 26—32. 
8 Gre za Primorski poročevalec. Glej dok. št. 11, op. 24. 
7 Jože Kraje. Glej op. 1. 
8 Alojz Mavrič-Oton. 
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Morda se še vedno po vaših karav lah suče itali janski tovariš 
Spartaco. 9 Treba ga je takoj poslati v Brda k š tabu bataljona. V 
primeru, da n i m a t e zveze, ga pošljite m i m o nas, t o je po karav lah 1 0 

21. 9, 6. 
Pričakujemo, da se v najkrajšem času oglasite. 

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

Primož1 1 

S T . 33 

P I S M O P O K R A J I N S K E G A T E H N I K A Z A G O R E N J S K O A D O L F A 

ARIGLERJA DNE 9. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 
KPS ZA GORENJSKO O VZPOSTAVITVI ZVEZ NA GORENJ

SKEM1 

Položaj, dne 9. maja 1943 

Pokraj inskemu sekretar iatu K P S 
za Gorenjsko 

V svojem poročilu 2 z dne 5. maja sem javil, da čakava s tov. 
Nikom 3 tov. Miha, 4 ki ima vezo z Benkom. 6 Tov. Miha je prišel 8. V. 
in izjavil, da se veza l a h k o vzpostavi šele čez 6 ali 7 dni. K e r se je 
tamkaj težko držati, bova odpotovala z Nikom od t u šele 11. V. 

Iz razgovora s tovarišem Mihom sem izvedel sledeče: veze do 
njegovega rajona funkcionirajo v r e d u ; l i teraturo dobi v teku 1 ali 
dveh dni in to sigurno. Za ostalo l i teraturo za OK Kranj pa pravi, da 
si jo upa poslati le Beriku, ker je le t u nekaj verjetnosti, d a jo bo 
dobil. Veze z tov. J o h a n o m 0 ali Črnivcem 7 nima, oziroma poteka, če 

9 Brunetto Parri. Glej Ferenc, Slovensko NOG in Furlanija, str. 10 
in si. 

1 0 Kurirska postaja P-21 je bila v bližini Ponikev oz. Pečin na Šent
viški planoti, kurirska postaja P-9 je bila na Trnovem nad Gorico in 
kurirska postaja P-6 v gozdu med Mrzlo Rupo in Čekovnikom nad Idrijo. 
Glej dok. št. 11, op. 3. 

1 1 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v arhivu IZDG, arhiv 

NOB, šk. 660/IV. 
2 Glej dok. št. 15. 
3 Niko Kavčič. 
4 Pavle Kavčič. 
5 Beno Anderwald. 
6 Ivan Bertoncelj. 
7 Anton Nartnik. 

7 Dokumenti 7 97 



sploh poteka, preko raznih čet. Temu sestanku je prisostvoval tudi 
tov J e m a č . 8 Sklenjeno je bilo, da se postavi nova kur irska veza, ki 
pa n e bo imela prav nobenih zvez z vojsko. Potekala bo v splošnem 
takole: Od glavne kur i r ske veze PK-odred se odcepi pri stikališču 
tov. Krištofa 9 in tov. Zvonka 1 0 3 dnevna veza do tov. Jernača, od 
tega naprej pa zaenkrat 6 dnevna do tov. Mihe. Odgovornost za 
organizacijo tega dela veze je prevzel tov. J e m a č . Tov. Miha pa pre
vzame odgovornost, da vzpostavi vezo z Milanom 1 1 (najbližji ob.[čin-
ski] sekretar Johanovemu terenu, ki je imel pred 1—2 meseci z njim 
legalno in ileg. vezo). — Tov. Milanu in tov. J o h a n u sem pisal pismo, 
kjer sem podal v splošnem načrt te veze. J o h a n u sem poleg dru
gega pisal tudi, naj po možnosti to vezo podaljša do OK Jesenice in 
Črnivca (Kokre). 

Mislim, da bo ta veza prvenstvenega pomena za nadaljnje delo 
na oni strani. 1 2 Poleg prenosa l i terature in pošte bo služila potovanju 
funkcionarjev na ono s t ran brez posebnih zamud. 

Zato prosim, da tudi vi s svoje strani pr imete tov. Jernača, 
Miho, J o h a n a in Milana, da se ta veza čimprej vzpostavi — oziroma, 
da kontrol i rate ali je vzpostavljena ali ne. 

V tem času smo določili tudi tehnično javko v ra jonu tov. Je r
nača. To javko vam bo sporočil tov. J e m a č na konspirat iven način. 
Z njim smo se dogovorili glede šifre, s pomočjo katere vam bomo 
poslali naslov javke pri tov. Benku. To glavno javko vam bo tudi 
javil tov. Jernač. Normalna veza med Nikom in menoj t e r vami bo 
potekala preko vmesne javke. Če pa bo kakšna stvar nujna, pa 
pošljite po možnosti direktno na glavno javko. — Koncepte in pošto 
lahko pošljete tudi po novi kurirski vezi,1 3 ko bo organizirana. S 
svoje s trani bomo pošiljali pošto, poročila, po možnosti po dveh 
kanalih. Stori te tudi vi isto. Na svoji poti tja in nazaj bom skušal 
postaviti t r d n e veze, ki bodo velikega pomena za tehniko in delo na 
terenu. V tem času je bilo storjenih že tudi nekaj korakov, da ustva
r imo s pomočjo tukajšnjih vez tehnično postojanko na oni strani. 
Pošiljal vam bom po možnosti čim bolj pogosta in čim bolj izčrpna 
{»ročila. 

S tovariškimi pozdravi 
Bodin 1 4 

Smrt fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
8 Jože Kavčič. 
8 Maks Kos. 

1 0 Janko Kralj. 
1 1 Mirko Zagrajšek-Milan, Stevo. Padel 6. septembra 1944 na Mlaki 

pri Kranju. Podatek Ivke Križnar-Jakulin. 
1 2 Misli na levi strani Save. 
1 3 Več o kurirskih postajah in zvezah na Gorenjskem glej Nada Ho-

lynski, Zveze med narodnoosvobodilno borbo na Gorenjskem. PTT Arhiv 
21, Izdaje PTT Muzej ZJPTT u Beogradu, Beograd 1978/79, str. 163—249 
in Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 513—666. 

14 Adolf Arigler. 
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P.S. Po možnosti in v nujnih primerih bomo pošiljali pošto direktno 
od t a m do javke v vaši bližini. P r e k o sigurnega človeka bi to pošiljali 
do Anjute, 1 5 če vam pa to ni všeč pa pošljite takoj naslov in parolo 
za javko, s katero imate vi hitro zvezo. — 

Ko prične legalna veza med nami in vami funkcionirati vam 
bomo takoj javili ! 

ST. 34 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 9. MA
JA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V 

OKROŽJU1 

Dragi tovariš i ! 

Reorganizacija je bila izvršena že v dveh rajonih. Tov. Jovo, 2 

sek. RK K P S Grahovo je premeščen v brigado, tov. Robert, 3 čl. iste
ga RK pa je z dovoljenjem tov. Jokelna 4 odšel k svoji materi , ki živi 
v ilegalnosti, da ji omogoča preživljanje in to z ozirom na že 4 padle 
sestre in b r a t e za našo stvar, ko sta ostala mat i in sin Robert od cele 
družine. V grahovski rajon pa smo premestil i tov. Načeta 5 iz blo
škega rajona (dosedanji član RK). 

V Part i jo smo sprejeli tov. Matija Knap, sin posestnika — kmeta 
iz Zerovnice, je zelo akt iven v svojem delu, je v ilegalnosti, nahaja se 
v grahovskem rajonu, je t u d i čl. OK ZKM. 

P o nalogu tov. Jokelna je razrešen kot član našega OK K P S 
radi sektaškega zadržanja n a p r a m naši Parti j i tov. Lovko Ludvik 
(Bobnar) opozorjen je, da spremeni stališče do Part i je in se poboljša, 
kar je opažat, da na njega popravno vpliva. — 

1 5 Milka Mezek-Klara iz Srednje vasi pri Poljanah, aktivistka v 
škofjeloškem okrožju. Vzdrževala je zvezo med pokrajinskim komite
jem KPS za Gorenjsko in pokrajinsko tehniko. Predvidena je bila za 
sekretarko pokrajinskega iniciativnega odbora SPŽZ za Gorenjsko. Okto
bra 1943 je na poti v Dobrnič na I. kongres SPŽZ padla v Suhem dolu v 
Poljanski dolini. Podatek Sveta Kobala in Antona Peternela. Glej še 
Slovenke v NOB II — 1, str. 52. 

1 Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v Zgodovinskem arhivu 
CK ZKS, a. e. 2466. 

2 Franc Pire. 
3 Franc Mlakar iz Viševka. 
4 Franc Popit. 
5 Jože Žnidaršič. 
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Na partijskih sestankih smo predvsem imeli v programu navo
dila IO, pomen izjave6 treh osnovnih skupin v OF, o pravilnem sta
lišču do zaveznikov, tekoče delo — nova organizacijska oblika na
šega dela — taktika, in sklenili smo resno se oprijet partijskega 
študija. Zgledi so, da bo naše delo bolj popolno kot doslej. — 

Zdi se mi zelo važno omeniti slučaj strokovnega odbora, kate
rega čl. se nahajajo v civfilnem] logorju7 pri svojih družinah oziro
ma po likvidaciji civ. logorja na Dolenjskem (v novomeškem in be
lokranjskem okrožju, kamor smo poslali te dni 52 ljudi h kmetom 
v omenjena okrožja, pri nas ne obstoja več civ[ilni] logor) glede 
stanja njene blagajne in njenih podanih izjav, ki so nepravilne. O 
zadevi moram nekoliko več pojasniti. Znano je tovarišem CK o ne
pravilnem koraku lansko leto, ko se je vzel podjetnikom v Loški 
dolini [Premrovu] ter Krajcu iz grahovskega rajona denar v naprej 
za tri mesece plače delavcev, kateri denar se pa ni do kraja izčrpal. 
Na pobudo poverjeništva IOOF za Notranjsko smo si zadali nalogo 
v okrožju zadevo do kraja razčistiti, vendar končnega pravega re
zultata nismo našli. Tov. Strokovnega odbora (Lado)8 celo izjavlja, 
da je to stvar delavcev in da nima okrožje pri tem ničesar za opraviti. 
Po dokazovanju, da je tudi strokovni odbor v okvirju OF, so le izro
čili nekaj denarja OOOF, vsega pregleda niso prikazali na pregled 
o prejetem in izdanem denarju, češ, da imajo nekje dobro shranjene 
vse za pregled potrebne listine. To se je vršilo zdaj pred njihovim 
odhodom na Dol[enjsko]. Seboj so vzeli ca 10.000 lit za pomoč 52 
ljudi, kateri bodo razmeščeni po kmetih. Domnevam, da tukaj so 
z denarjem nečisti posli. — 

Važno se mi še zdi omeniti, da so prav ti tov. (Bogo9 in Lado) 
pred kratkim časom radi sektaških slabosti odpuščeni iz odgovornih 
partijskih mest, ki se pa v teh dneh zelo sektaško držijo napram 
naši Partiji, kakor tudi napram našemu OK KPS. 

Prosim tov. CK za pojasnila in direktive tega slučaja oz. te 
zadeve. — 

Splošna situacija v okrožju: Rajonske odbore OF smo številčno 
reducirali, tako je pokazala potreba dela, in so sedaj hitro gibajoči 
in zelo aktivni, namreč to so aktivisti, ki so v ilegalnosti. — Legalno 

6 Glej dok. št. 6, op. 5. 
7 Gre za Slivniški bataljon imenovan tudi Zidanškov, Poliški, tj. 

IV. bataljon Notranjskega odreda, ki so ga sestavljale vojaško organizi
rane partizanske družine z Loške doline, ki so se pred fašističnim te
rorjem umaknile v gozdove pod Snežnikom. Na splošno se je uporabljalo 
za to enoto ime »civilni logor«. Prve dni maja 1943 je bila enota razfor-
mirana in evakuirana na Dolenjsko. Več o tem glej v brošuri: Slivniški 
bataljon, /Lož/ 9. junija 1973. Uredniški odbor za izdajo brošure pri 
pripravljalnem odboru za proslavo 30-letnice Slivniškega bataljona: 
Franci Strle, Anton Avsec, Ivan Strle, Edo Razdrih. Priredil: Franci 
Strle. 

8 Franc Plos. 
9 Franc Leveč. 
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delo pa se naj bolj razširja na mladino in pa na žene, vendar pa je 
organizacija postavljanja kakih forumov mislim, zelo otežkočena, 
ker ljudje se organiziranja bojijo vsled strašnega terorja za časa 
ital. ofenzive. — Splošno pa so poedini ljudje zelo dobrega razpolo
ženja do OF. — Posebno dobro se držijo intemiranke, ki javno na
stopajo proti strahopetkam, da zakaj se bojijo. Delo na terenu se 
prav v tem času prav dobro ponovno razvija. — 

Pretekle dni je bila tukaj na področju našega okrožja brigada 
T[oneta] T[omšiča], ki je napravila zelo dober vtis med ljudstvom, 
dvignila se je narodna zavest, ljudje govorijo koliko jih je, da so 
dobri in pošteni zbrani slovenski fantje in možje itd. — Tudi med 
bego je to izvalo vznemirjenje. Voditelj bege je rekel pred ostalimi 
bego: »Kam nas je pripeljal Kuhar.«10 

Podrobnih govoric med ljudskimi množicami ne bom zaznamo
val, ker je vse podrobnosti podal OOOF v svojem poročilu št. 7.11 od 
dne 6/V. 1.1., Ce pa je potrebno za v bodoče prosim sporočite. — 

Pri nas v našem okrožju imamo formiran OK ZKM, prosim če 
isti forum lahko predstavlja okrožni odbor ZSM.? 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: 
OK KPS / Cerknica 

Ljubo Skalar12 

10 Dr. Alojzij Kuhar, duhovnik, časnikar, pristaš Slovenske ljudske 
stranke. Od novembra 1941 v Londonu jugoslovanski poslanik pri poljski 
begunski vladi. 

11 Glej dok. št. 17. 
12 Alojz Mlakar. 
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ST. 35 

PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKM J RIBNICA 
— VELIKE LASCE PAVLA BOJCA DNE 9. MAJA 1943 SEKRE
TARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO 
STANETU KAVClCU O ORGANIZIRANJU MLADINE V OKROŽ

JU RIBNICA — VELIKE LAŠČE1 

Na položaju 9. V. 43. 

Tov. Đuro,2 

Okrožni odbor oziroma OK še ni formiran in to radi raznih 
težkoč, ker ne dobimo potrebnih delavcev iz partizanskih edinic. 
Potrebna bi bila dva tovariša, ki bi jih morali dobiti iz partizanov. 
Poročaj Ti, ali naj to storimo ali ne. OKKPS je nasprotoval temu 
radi tega 1. ker bi bilo s tem na terenu preveč aktivistov in 2. ker 
višji forumi ne dovolijo jemanja aktivistov iz partizanov. Glede 
tega bi se jaz rad osebno pogovoril o vsem s Teboj. 

V rajonu št. I 3 mislim, da se bo formiral rajonski odbor jutri. 
Sekretar tega rajona bo tov. Dane.4 

V rajonu št. 35 mislim, da je tov. Francka6 že formirala RO ozi
roma RK, če pa ga še ni, bo pa v najkrajšem času. V ponedeljek 
dobim poročilo o tem. 

Rajon št. 1. 
Stanje mladinske organizacije v našem okrožju je sledeče: V 

petih krajih imamo svoje mladinske zaupnike, in to v takih krajih, 
kamor nam je radi sovražnikovih postojank obisk nemogoč. Od 4 
zaupnikov pričakujem poročil, kako je z organizacijo. Takoj, ko do
bim zaupnika, ga podučim o položaju, mu dam smernice glede dela 
in mu stavim čisto določene naloge, katere naj po možnosti največ 
izvrši. Delo gre tako sicer bolj počasi, toda druge poti ni. V treh 
drugih krajih so krožki ZSM. V enem kraju je 8 članov, v drugem 
4, v tretjem dva in ta se bosta takoj povezala z najbližjo vasjo, čim 
dobimo v tej vasi organizacijo ozir. vsaj zaupnika. Delo sicer gre, 
toda počasi, to pa predvsem zato, ker je po nekih krajih mladino 
nemogoče povabiti na sestanke, da bi jih potem mi organizirali in 
povedli v boj. Organizirana mladina v tem rajonu se sestaja redno 
vsak teden. Trosili so listke za prvi maj. 

1 Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v arhivu IZDG, fond 
SKOJ, fasc. 16. 

2 Stane Kavčič. 
3 Ribnica. 
4 Franc Marolt. 
5 Loški potok. 
6 Vida Kastrin. 
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Rajon št. 2.7 

V 2 kraj ih krožki Z.S.M., in sicer v enem 3 člani v drugem 5. 
V 3 kraj ih mladinski zaupniki. Ta rajon je najbolj n a gosto posejan 
s sovražnikovimi postojankami. Sedaj bo šla tov. Micka 8 v ta rajon 
kot sekretarka rajon, komiteja. Sicer pa še ne vem, ker ji p r a v po
sebno ne ugaja t o delo. Po mojem bi bilo boljše, da gre v brigado, 
ker tudi sama s t r e m i za tem. K a k o bo, Ti bom poročal. Mladina je 
v tem rajonu precej aktivna, za prvi maj so trosili listke. Sicer ima
jo redne sestanke, zbirajo h r a n o in potrebne informacije. 

Rajon št. 3. 
V P-ski9 aktiv ZKM tri je člani in krožek ZSM 7 članov. Člani 

tega kraja so zelo agilni, imajo redne sestanke in se vsestransko iz
obražujejo. Samo prišlo je do neke provale, zato moramo zelo paziti 
zaradi sestankov. 

V vasi T-va 1 0 mladin, zaupnik. V vasi D-nik 1 1 2 člana ZKM, kro
žek ZSM 6 članov. Iz drugih vasi še nismo dobili, radi belih posto
jank, zaupnikov. Osnoval se bo v najkrajšem času RO oziroma RK, 
če ni že. V tem rajonu se mudi tov. Francka. 

V rajon št. 4 (Lašče) še nismo šli. J e tudi položaj v tem rajonu 
skrajno težak. 

V rajonu št. 1. bodo v najkrajšem času (mislim da v par dneh) 
2 aktiva ZKM. 

Ce bi bil OK že formiran, bi delo boljše napredovalo, t a k o pa 
morava s tovarišico Francko povsod sama. Danes se bomo radi tega 
pogovorili z OK-jem K P . 

Za 1. maj sva naredila okoli 5.000 listkov bili so raztreseni po 
vseh krajih. Ponekod so goreli kresovi. 

S m r t fašizmu — svobodo narodu 

St jenka 1 2 

7 Sodražica. 
8 Marija Andolšek. 
9 Podpreska. 

1 0 Trava. 
u Verjetno je to vasica Dednik, ki je zaselek vasi Travnik v Lo

škem potoku. 
1 2 Pavle Boje. 
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S T . 36 

P I S M O C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P S D N E 1 0 . M A J A 1 9 4 3 
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 P R I M O R S K O 1 

Centralni komitet 
Komunist ične Part i je 
Slovenije. 

Dne 10. maja 1943. 

Pokraj inskemu komitetu K P S 
za Primorsko. 

Dragi tovariš i ! 

Od vas nismo sprejeli od Ahacovega 2 odhoda od nas še nobenega 
pisma niti sporočila. K e r prihajajo k n a m najrazličnejši glasovi o po
ložaju pr i vas je nujno potrebno, da n a m takoj pošljete obširno po
ročilo. Potrebujemo vaše poročilo zlasti o naslednjih dejstvih: 

1) Položaj naše part izanske vojske na vašem sektorju in o per
spektivi njenega razvoja. 

2) O političnem položaju v Pr imor ju in o stanju naše organi
zacije. 

3) O vaših zvezah s Quintom 3 in njegov odgovor na naše zadnje 
sporočilo.4 

4) P o d a t k e o splošnem političnem in vojaškem položaju v Italiji. 
Nismo prejeli tudi še nobenega odgovora od štaba Pr imorske 

operat ivne zone NOV in POS in ne vemo, koliko je napredoval v 
uresničenju naloge, 5 ki smo m u jo dali. Glede na splošni politični 
položaj pri nas in v svetu, smatramo, da bi bilo v pr imeru premikov 
brigad s tamkajšnjega terena nujno potrebno, pustit i na te renu vse
kakor vsaj 1 močan bataljon, čigar čete naj bi bile p r i m e r n o razpo
rejene. To je važno zlasti zaradi tega, ker so mihailovićevci pričeli 
posvečati Pr imorski izredno pažnjo, zaradi česar bi bila popolna 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3180. 
2 Dušan Pirjevec. Sredi marca 1943 je prišel s skupino aktivistov 

KPS iz Primorske na partijsko posvetovanje v Polhograjske Dolomite, 
kjer je bil takrat sedež centralnega komiteja KPS in se nato vrnil na 
Primorsko. 

3 Umberto Massola. 
4 Glej dok. št. 29, op. 4 in Dokumenti, knj. 6, dok. št. 106, str. 275. 
5 Misli na formiranje dveh narodnoosvobodilnih brigad na Primor

skem. Glej dok. št. 31, op. 15, Dokumenti, knj. 6, dok. št. 56, str. 142—149 
in pismo Edvarda Kardelja dne 1. aprila 1943 Borisu Kraigherju-Janezu. 
Izvirno pismo je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 955. Več glej 
Ferenc, Primorska pred vseljudsko vstajo, str. 321 in si. 
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zapustitev terena lahko zelo škodljiva. Pogovorite se v tem pogledu 
s štabom zone in nam sporočite vaše mnenje in ukrepe. 

Iz Ljubljane nam javljajo, da se jim še vedno niste javili, dasi 
bi jim bila zveza6 z vami sedaj izredno nujno potrebna zaradi nekih 
posebnih nalog,7 ki jih imajo in pri katerih nemorejo ničesar na
praviti brez vaše pomoči in sodelovanja. Pošljite torej nemudoma 
kurirja na dogovorjeno- javko v Ljubljani. Gre predvsem za zvezo z 
Rimom, ki jo boste morali vi posredovati za Ljubljano. Kolikor tako 
možnost že imate, potem bi bilo dobro, da že s prvo pošto za Ljub
ljano javite vse potrebno za tako zvezo. 

Na ostalih področjih Slovenije se položaj ugodno razvija. Na 
Gorenjskem in Štajerskem se vrši stalno mobilizacija za partizane. 
Oba odreda8 sta močno narasla in predstavljata že resno vojaško 
moč. Brigade so imele v zadnjih časih precej težke borbe z večjimi 
italijanskimi hajkami, ki pa so bile vse odbite z velikimi izgubami za 
sovražnika. 

Kar se političnega položaja tiče, vas opozarjamo na novi ton 
radia Svobodne Jugoslavije, ki brez dvoma pomeni, da so pred vrat-
mi bržčas marsikatere spremembe v odnosu do londonske vlade. 
Zato je zlasti važno, da pravilno zagrabite vprašanje sredine ter da 
jo politično razorožite. Pri vas je sredina mnogo bolj kolebljiva kot 
v ostalih predelih Slovenije. Nujno potrebno je torej, da čim bolj 
diferencirate njene vrste s primerno politiko in jo odtrgate od raznih 
londonskih agentur, zlasti pa da preprečite možnost utrditve te sre
dine kot glavne baze londonske vlade. 

Primoža9 obvestite, da je iz internacije izpuščena Vesna,10 ki 
jo bomo poklicali k nam. 

S tovariškimi pozdravi 
Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 

Za Centralni komitet KPS 
Krištof11 

6 Glej dok. št. 5, op. 30 in št. 9, op. 27. 
7 Gre za zbiranje obveščevalnih podatkov iz Italije za potrebe sov

jetske vojaške obveščevalne službe. Glej dok. št. 30, op. 2. 
8 Misli Gorenjski in Kamniško-savinjski odred. 
9 Dr. Aleš Bebler. 

10 Vesna Stranic. 
11 Edvard Kardelj. 
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ST. 37 

O K R O Ž N I C A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F D N E 10. M A J A 1 9 4 3 P O -
V E R J E N I S T V O M I N O K R O Ž N I M O D B O R O M O F Z A P O Ž I V I T E V 

FINANČNE AKCIJE 1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 
St. 22/43. 

Na položaju, dne 10. V. 1943. 

O K R O Ž N I C A 
vsem poverjeništvom in okrožnim odborom OF 

za poživitev finančne akcije. 

Meseca decembra je IOOF poslal vsem poverjeništvom in okrož
nim odborom OF posebno okrožnico 2 o organizaciji finančnega po
slovanja. Razen obračunov, ki j ih pa niso poslali vsi okrožni odbori 
in tudi ne redno, nismo prejeli poročil. Predvsem n a m tedaj poro
čajte, kako ste po sporočenem navodilu izvedli finančno organizacijo 
v okrožnih, rajonskih in terenskih odborih OF za pobiranje narod
nega davka in prostovoljnih denarnih prispevkov. 

Finančna sredstva, s kater imi razpolaga blagajna IOOF, so po
vsem nezadostna tudi za krit je najnujnejših organizacijskih in teh
ničnih potreb OF. Zato bodo morala poverjeništva in okrožni odbori 
OF z vsem svojim organizacijskim aparatom pristopiti z vso res
nostjo k reševanju tega vprašanja. Sedanji mednarodni in domači 
položaj nudi velike možnosti za nov polet osvobodilnega gibanja. Ta 
za OF vsekakor ugodni položaj je t reba do največje m e r e izkoristiti 
za pridobivanje finančnih sredstev. Vse organizacije OF, AFZ in 
ZSM je t reba zaposliti s tem delom. Predvsem je potrebno poživiti 
akcijo v mestih, t rgih in večjih krajih. Poleg pobiranja narodnega 
davka in prostovoljnih prispevkov, je potrebno obrnit i posebno paž
njo na podpisovanje »Posojila svobode«. Obrnit i se j e potreba na 
slehernega premožnejšega človeka, ki ni izrazito nasproten našemu 
gibanju in ga pridobiti za to, da pr is tane na posojilo v čim višjem 
znesku. Za posojilno akcijo je t reba razviti čim uspešnejšo propa
gando in se posluževati tudi osebnih stikov, zaradi pridobitve več
jega zaupanja posojilodajalcev. 

V k r a t k e m bodo prejeli okrožni odbori potrebno število bonov. 
Vendar pa naj t r e n u t n o pomanjkanje ali nedostajanje bonov n e 

1 Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11 in v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. 98. 

2 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 130, str. 108—109. 
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ovira posojilne akcije. Do tedaj se ravnajte po dosedanjih navodilih. 
(Izročite 1 % bankovec posojilodajalcu, sami pa zapišite številke se
rije in bankovca n. p. za posojilo Lit 1.000 bankovec za 10 Lit.) 

Okrožni odbori smejo od nabranega denarja kriti (in sicer iz 
dohodkov narodnega davka) le potrebe svojega okrožja, to je izdrže-
vanje aktivistov, podpora tehnik in podpore žrtvam okupatorskega 
nasilja. Ves ostali denar je treba mesečno z obračunom odposlati 
blagajni IOOF. Prejeta posojila je treba v celoti izročiti. Posebej po
udarja IOOF, da okrožni odbori niso dolžni in da tudi ne smejo iz
ročati denarja vojaškim komandantom in bolnicam. (Vsem koman
dam je naročeno, da ne smejo dvigati denarja pri okrožjih.) Sploh 
se smejo v svojih izdatkih omejiti le na zgoraj omenjena področja. 
Kar zadeva podpore žrtvam okupatorskega nasilja, je treba paziti na 
to, da bodo dobivali podporo le najpotrebnejši pristaši OF in nji
hove družine. Druge podpore ukinite in si sploh pomagajte tako, da 
bodo imovitejši vaščani oz. meščani poleg prispevkov, ki jih even-
tuelno dajejo OF, prevzeli v oskrbo še kakega vašega dosedanjega 
podpiranca. 

V 15 dneh po prejemu te okrožnice pošljite obračun, blagajniški 
presežek (nekaj obdržite za rezervo) in poročilo kaj ste ukrenili za 
poživitev finančne akcije. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 

Za IOOF: 
org. tajnik: 

Miha Borštnik3 1. r. 

8 Dr. Marijan Brecelj. 
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ST. 38 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA — BISTRI
CA DNE 10. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS Materija-Bistrica J 

Položaj, 10. maja 1943. 

Tovarišu PRIMOŽU2 PK KPS! 

Poročilo za čas od 1. do 10. maja 1943.3 

Stanje Partije: 

dne 8. t. m. smo kooptirali v OK 4.-tega člana, dosedanjega sekretar
ja RK Krasna (Materija). V RK-jih so nastale sledeče spremembe: 
RK Krasna ima sedaj skupaj 5 celic, vštevši celico RK, 13 partijcev-
ik in 7 kandidatov-datk. Pod RK Krasna spada tudi celica 3 partij-
cev-ik rajona Križišče, kajti s 1. majem so bili 3 kandidati sprejeti 
kot partijci, ki bodo tvorili kader bodočega RK Križišče. RK Ciča-
rija je sprejel novega partijca, v kraškem rajonu sta bili sprejeti 2 
kandidatki, v brkinskem 1 kandidatka. V celem okrožju je stanje 
sledeče: OK 4 člani, RK-ji skupno s poedinimi celicami 34 partijcev 
in 12 kandidatov. ZKM brez sprememb. Zaprtih partijcev-ik: od 
preje 1 partijec, 3./5. pa ena partijka in 1 kandidatka, ki niso vra
čunani v gornje številke. 

Stanje OF: 

brez bistvenih sprememb. Postavilo se je 6 narodno-osvobodilnih 
odborov na našem delu Pivke in okolice Bistrice ter v nji sami. Pri 
delu so tu mnogo težje prihke, kajti krivi smo tudi sami (ko je 1942 
na dan sv. Rešnjega telesa gorelo 7 vasi, ki so jih fašistični psi za
žgali vsled naše vojaške akcije, so naši partizani, ki pa niso bili še 
dobro organizirani kot na oni strani meje, peli in pili v neki bližnji 
vasi. Ljudje so se zgražali in se še danes.) Toda prihke so se izpre-
menile in smo že dobili ženico, ki so ji ubili moža in strica ter 

1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/V. Oznaka J (južnoprimorski okraj) je pripisana s svinčnikom pri 
prejemu pošte. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Poročilo okrožnega komiteja KPS Materija — Bistrica dne 3. maja 

1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko za čas od 21. aprila do 
30. aprila 1943 je v arhivu IZDG, istotam. 
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hlapca, čeprav je revna, ko nam je te dni ponujala narodni davek 
25.— lir. Takrat so postrelili tudi 56 mož in fantov. Delo bo moralo 
vseeno iti od rok, tako da povežemo in organiziramo še ta del na
šega okrožja. V tem delu je bila tudi največja nevarnost za pojav 
bele garde, toda ona se do sedaj ni pojavila. V ostalih rajonih OF 
ni sprememb. Odbori P2Z se dalje organizirajo. Za praznike pa smo 
povsod organizirali, da se je našim intemirancem poslalo paketov in 
denarja. Postavili smo nekaj članov »Slovenske pomoči«, v vasi po 
enega, ki skrbe za internirane družine rekrutiranih partizanov. V 
industrijskih krajih (Bistrica-Koseze) bomo gledali da osnujemo od
bor »Delavske enotnosti«. 

Bela garda: 

ni opaziti nič novega ali nevarnega. 

Razpoloženje ljudstva: 

povoljno, zavisi od uspehov na frontah, potek operacij je barometer. 
Drugače se tudi oni zakrknjene! izjavljajo za sodelovanje z OF, ki do 
sedaj niso hoteli slišati o OF. Nekatere vasi, v katere partizani niso 
imeli dostopa, sedaj izjavljajo, da kaj so se partizanom zamerile, 
da ne pridejo nič »pogledat«. 

Stanje in akcije naše vojske: 

na tem teritoriju se sedaj ne nahaja nobena partizanska edinica, 
razen karavle4 št. 1 in 2. Na karavli št. 2 sem formiral partijsko 
celico: sekretar tov. Jelko,5 člani komandant karavle tov. Branko6 — 
partije, Triglav,7 Stane,8 Nanos9 kandidati ter Boris,10 kandidat. Ce
lica ima redne sestanke, 2 krat na teden. Vsi pridno študirajo part-
literaturo. Celico št. 1 na karavli št. 1 bomo v najkrajšem času for
mirali. K temu še dodajamo, da imamo na REKI našo partijsko ce
lico iz 2 partijcev (eden Spanec tov. Silvo11) in 2 kandidatov. Ta ce
lica deluje zelo dobro, v ostalem je nabrala med cca 25 slov. druži
nami 3.000.— lir davka. Za nas bo nabavljala tehnični material, mi 
smo pa z njo v tedenski vezi. 

4 Glej dok. št 11, op. 3. in 4. 
5 Jelko Humar. 
6 Anton.Dolgan. 
7 Jože Bajt. 
8 Boris Stepančič: 
9 Mirko Remec. 

10 Andrej Pilipčič. 
11 Verjetno Matija Gržina-Silvo Robida. 
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Ukrepi ital. oblasti: 

Za 1. maj so bile povsod poostrene preventivne mere, vse ceste zase
dene po vojaštvu, preiskave po vaseh, zasede po naših poteh. Na 
Pivki so nekatere vasi ogradili z žico, pojačali postojanke na meji, 1 2 

Bistrici in Podgradu. Javl jeno je, da pridejo vojaške posadke tudi v 
nekatere brkinske vasi. Zaprli so eno našo part i jko in 1 kandidatko. 
Na Dolnji Pivki (sušiški rajon) so zaprli 4 naše sodelavce. Sekretar 
RK Cičarija je dobil poziv, 1 2 a pride v k r a t k e m k nam. Ovra 1 3 išče 
tov. Voja 1 4 in mene, oba člana OK. Dobili smo podatke, izdajstvo iz 
Lj[u]b[ljane]. 

Praznovanje 1. maja je bilo tako, kot še nikoli preje. Po vseh vaseh 
se je pobiralo za parti jski fond, cigarete za naše brigade, prav tako 
zdravila. Nimamo še vseh podatkov, toda iz nekater ih rajonov vi
dimo, da so uspehi zelo dobri. Vse parti jske celice in skupine so 
imele slavnostne seje, na kater ih se je poudarjalo o pomenu tega 
dne za vse naše ljudstvo. Preči tal se je dopis 1 5 OK-ja vsem rajonskim 
komitetom, sprejemali so se novi kandidat i in partijci. Vkljub po
zornosti ital. oblasti in domačih izdajalcev, je vse poteklo v najlep
šem redu. Razmetalo se je letakov, slovenskih zastavic, listkov s 
srpom in kladivom itd. Uspeh bo razviden iz blagajniškega obračuna, 
ki ga pošljemo 20. t. m. 1 6 

P o večini cerkva pa so se brale ta dan maše za našo zmago, vojsko. 
Vidi se uspeh novega člana OO O F . 1 7 

Okrožni komitet K P S Materija-Bistrica je imel slavnostno sejo, s ka
tere pošilja POKRAJINSKEMU KOMITETU, CENTRALNEMU KO
MITETU K P S svoje iskrene tovariške pozdrave in izraze popolnega 
zaupanja. Obljubljamo, da bomo napeli vse naše sile, da bomo storili 
vse, da se v tem delu naše lepe domovine utrd i res prava, narodna 

1 2 Gre za staro jugoslovansko-italijansko državno mejo 
mJ'ŽP™0™ C e k - D a n i l o . Nino Mrkonja, sekretar rajonskega komiteja 
KPS Cičarija. Dne 14. maja 1943 bi se moral javiti na poziv v italijansko 
vojsko in je zato odšel v ilegalo. Glej njegovi pismi Voju /Albinu Godini/ 
dne 1. in 12. maja 1943 v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 633/11. 

1 3 Kratica za italijansko tajno politično policijo Organizzazione Vi-
gilanza Repressione Antifascismo — Organizacija za nadzor in zatiranje 

14 Albin Godina-Vojo Slavic. 
1 5 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 99, str. 255—257. 
1 6 Blagajniško poročilo verjetno ni ohranjeno. Povzeto je v poročilu 

okrožnega komiteja KPS Materija — Bistrica dne 1. junija 1943 Glej 
dok. st. 118. 

1 7 Viktor Berce, župnik iz Slivja. Okrožni odbor OF Materija — Bi
strica mu je 7. maja 1943 poslal posebno pismo, v katerem pozdravlja 
njegovo odločitev za vstop v okrožni odbor OF in ga poziva naj še v 
večji men deluje med ljudstvom in budi njegovo narodno zavest ter 
ga skupaj z drugimi duhovniki povezuje v Osvobodilni fronti. Izvirnik ie 
v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 633/III. 
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oblast pod vodstvom našega IOOF slovenskega naroda. Povedli bomo 
poslednjo vasico v skupen boj proti največjemu sovražniku našega 
naroda — barbarskemu fašizmu! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
z a O K K P S : 

Rudo Brkine18 

kopija preko tov. Vidka19-Trsta. 

ST. 39 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE 11. 
MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO 

SLOVENIJO1 

Na položaju, 11. V. 43. 

Tovarišema Jugu2 in Tomažu !3 

Grede na poti s sestanka s tov. Jugom sem dobil tov. Bora4 in 
Poldeta5 z enim delom razbitih partizanskih edinic. 

S tov. Borom in Poldetom smo se dogovorili, da bo najbolj pri
kladen teren za tov. Poldeta — Crna, Mežica, Prevalje, Guštanj — 
kot industrijski kraji. V svrho povezovanja in upoznavanja terena 
smo se kretali s part, edinico po tem terenu. Tov. Polde se je povezal 
z našimi zaupniki na tem terenu in mu bo s tem omogočeno nadalj
nje delo. 

V smislu novih direktiv glede organiziranja odborov OF in De
lavske enotnosti — smo se takoj podali na delo. 

S tov. Poldetom sva organizirala dva odbora »D. E.«, in sicer 
obratni odbor mežiških rudnikov, v katerem so 4 tovariši iz 4 različ
nih rovov, in krajevni odbor za Žerjav. Ta dva odbora sta si po na
jinih navodilih razdelila delo in upam, da smo našli primerne ljudi, 
ki bodo predano in požrtvovalno delali za OF in bodo znali tudi 
pravilno tolmačiti in propagirati linijo in cilje narodnoosvobodilne 
borbe, kakor tudi pomen in važnost odborov »D. E.« 

18 Rudi Mahnič. 
19 Vidko Hlaj. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 328. 
2 Dr. Dušan Kraigher. 
3 Dušan Kveder. 
4 Boris Cižmek. 
s Lavoslav Eberl-Polde Jamski. 
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Ker sva s tov. Poldetom šele danes prišla v logor, kjer so nas 
že čakali tov. Janez, 6 Gašper, 7 2uti? in Marko, 9 se konferenca 1 0 te
renskih delavcev za Koroško še ni mogla vršiti. Poročilo 1 1 tov. J a 
neza bom k a r priložil. 

Delo terencev in kretanje part izanskih edinic bo odslej malo 
bolj otežkočeno, ker so Nemci tudi tu začeli pošiljati svoje patrulje, 
preoblečene kot part izani. 

Podrobnejše poročilo 1 2 je poslal tov. Bor na štab cone. 

S. 1 — s. n . ! 

Za OK K P S za Koroško: 
Pavle Žaucer-Matjaž 

Eberl Lavoslav-Jamski 
Boris Čižmek 

ŠT. 40 

OKROŽNICA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ZA LJUBLJANO 
DNE 11. MAJA 1943 OB OBLETNICI SMRTI ORGANIZACIJSKE
GA SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS TONETA 

TOMŠIČA1 

OKROŽNI KOMITET ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE 
JUGOSLAVIJE 

Okrožnica štev. 3. 

21. maja 1942. je pod streli fašističnih rabljev padel organizacij
ski sekretar CK KPS, tovariš Tone Tomšič. 2 Kljub najbolj zverin
skim mučenjem okupatorskih krvnikov je tovariš Tone umrl tak, 

8 Vlado Letonja. 
7 Karel Prušnik. 
8 Janez Štrigl. 
8 Ivan Mogu. 

1 0 Glej dok. št. 41. 
" Poročilo o terenskem delu na Koroškem (Podjunska dolina) dne 

11. maja 1943, ki sta ga podpisala Vlado Letonja-Janez in Karel Pruš-
mk-Gasper, je istotam. 

1 2 Poročilo političnega komisarja Koroškega bataljona Borisa Ciž-
meka dne 11. maja 1943 štabu 4. operativne cone NOV in PO Sloveniie ie 
istotam. J J 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 444/1. 
2 Tone Tomšič, organizacijski sekretar centralnega komiteja KPS je 

bil po dvodnevni razpravi 16. maja 1942 pred italijanskim vojaškim voj
nim sodiščem v Ljubljani obsojen na smrt in 21. maja 1942 ustreljen v 
Gramozni jami v Ljubljani. 2e v času narodnoosvobodilnega boja je bil 
odlikovan z redom narodnega heroja. Več glej Alenka Nedog, Tone Tom-
?n»n s z l v l ^ e n J a i n revolucionarnega delovanja. Izd. Borec. Ljubljana 1969. 
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kot je živel, kot pravi revolucionar — boljševik. Nepremagan in 
neuklonjen je s prezirom pogledal smrti v oči. Za najdragocenejši 
cilj, za popolno osvoboditev slovenskega naroda, za vse njegove pra
vice in za bratsko sodelovanje delovnih množic vsega sveta, je padel 
eden najboljših sinov naše zemlje. 

V prvem letu, ki je preteklo od njegove smrti, je njegova bor
benost prevzela tisoče novih borcev, iz njegove krvi je vzrasla 
I. Udarna brigada, ponos naroda in strah fašistov. V drugem letu 
pa mora iz krvi Toneta in vseh naših padlih žrtev zrasti slovenskemu 
narodu svoboda. 

Nihče nam je ne bo poklonil, nihče nam ne bo dal odrešenja. 
Osvoboditev iz trpljenja bo delo naših lastnih rok. Ce bomo samo 
sanjali o svobodi, nam bo vedno ostala le daljni sen. Z borbo pa 
bomo lahko prvič v zgodovini uresničili vse zahteve zdravih sloven
skih množic. 

Ce pa hočemo, da bo naša borba res uspešna, moramo predvsem 
obračunati z vsem, kar je v nas slabega. Iz mehkužnih, medlih in 
oportunističnih malomeščanov se moramo sami vzgojiti v trdne, od
ločne in disciplinirane revolucionarje, v prave boljševike. Vse svoje 
sile moramo zastaviti za to, da bo vsak od nas postal vsaj malo 
podoben tovarišu Tonetu. 

Ce bomo vsi res dosegli ta cilj, bomo tako najlepše počastili 
spomin padlega borca. 

Ob obletnici Tomšičeve smrti moramo spet poudariti in okre
piti vez, ki druži vse člane ZKMJ v eno samo skupnost, v en sam 
velik kolektiv. Naj ne bo ta dan nikjer aktivista ZKMJ, ki se ne bi 
skupno s tovariši spomnil vzora, ki nam ga je Tone pokazal. 

Zato bomo po vsem terenu ta dan, ali pa vsaj kak dan po njem, 
organizirali sestanke vseh članov ZKMJ. Tovariši naj s pesmijo re
volucije, z intemacionalo, pokažejo, da smo vsi ene misli, da se 
borimo vsi enotno za iste cilje. "V referatih razložite pomen naše 
ZKMJ, poudarite spet našo pravilno linijo, naše iskreno sodelovanje 
z vsemi poštenimi silami, našo odločnost, da s popolnim zlomom 
fašizma priborimo svojemu narodu in vsemu človeštvu svobodo. 
Rakrinkujte petokolonsko vlogo vseh sektašev, ki hočejo odbijati 
poštene tovariše od skupne borbe, in vseh trockističnih razbij ačev, 
ki poizkušajo ustvarjati spore v naših vrstah. 

Na sestanku se dostojno spomnite tovariša Toneta. Ne govorite 
o njem v duhu limonadnih malomeščanskih slavospevov, ne, ob 
njegovem vzgledu morate vsem tovarišem pokazati, kakšen mora 
biti pravi revolucionar pri delu in kakšen mora biti pred sodiščem. 
V delu Toneta Tomšiča poudarjajte njegovo tovarištvo, njegovo 
aktivnost, discipliniranost in boljševiški odnos do stvari. V zadrža
nju pred narodnim in razrednim sovražnikom pa poudarite njegovo 
neuklonljivost, kljub vsem strahotnim mukam. Prikažite tudi sra-

8 Dokumenti 7 113 



motno kapitulantstvo ljudi, ki ob najmanjših mukah prično izda
jati svoje tovariše. 

Toda Toneta se bomo spomnili tudi s svojo Zaobljubo komuni
stične mladine. Vsi člani ZKMJ bomo ta dan izpovedali svojo zve
stobo in predanost stvari, svojo odločnost in pripravljenost žrtvovati 
vse, tudi svoje življenje za osvoboditev izpod jarma okupatorja, pa 
tudi vseh izkoriščevalcev, ter svoj sklep, posvetiti vse sile našemu 
delu, doseči res jekleno discipliniranost, storiti vse, da postanemo vsi 
pravi revolucionarji, pravi boljševiki. 

Okrožni komitet ZKMJ 
Ljubljana, 11. maja 1943. 

Za obletnico vam bomo poslali 
nekaj materiala. Vendar pa pripravite 
sami kar največ. 

S T . 4i 

ZAPISNIK KONFERENCE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KO
ROŠKO IN POLITIČNIH DELAVCEV NA KOROŠKEM 

DNE 12. MAJA 19431 

Na položaju 12. V. 1943. 

Z A P I S N I K 
KONFERENCE OKROŽNEGA KOMITETA KOMUNISTIČNE PAR
TIJE ZA KOROŠKO IN POLITIČNIH DELAVCEV NA KOROŠKEM.2 

red: 
Konferenco je otvoril tov. Matjaž3 in predlagal sledeči dnevni 

1. poročilo sekretarja 
2. poročilo o zunanje in notranje političnem položaju 
3. referat o liniji in ciljih Osvobodilne fronte 
4. diskusija o 2. in 3. točki 
5. organizacijske forme Osvobodilne fronte 
6. razdelitev terena in naloge terencev 
7. pozdravne brzojavke 
8. razno. 
Dnevni red je bil sprejet. 

1 Izvirne kopije so v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 99, a. š. 1336 
in v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 328/1 in 650/1. 

2 Konferenca, imenovana tudi »belopeška« ali »smrekovška«, je bila 
pod Belo pečjo, južno od Bistre na Koroškem. 

3 Ing. Pavle Zaucer. 
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1. Tovariš Matjaž je podal svoje poročilo, v katerem je dejal, 
da je ta konferenca prva konferenca političnih delavcev OF na teri
toriju OK KPS za Koroško in pomeni formalno priključitev tega 
dela Koroške skupni borbi slovenskega naroda. Ta konferenca naj 
služi v podkrepitev našega bodočega dela v političnem in organiza
cijskem smislu. 

2. Poročilo o zunanje in notranje političnem položaju je podal 
tovariš Bor.4 Radi pomanjkanja radijskih poročil je zunanje poli
tični položaj orisal samo na kratko in o njem podal svoj komentar. 
Bolj podrobno se je pa pobavil z notranje političnim položajem in 
o njem podal izčrpno poročilo in komentar. 

3. Referat o liniji in ciljih Osvobodilne fronte je prevzel to
variš Matjaž. Dejal je, da je OF nositeljica revolucionarnega razpo
loženja slovenskih delovnih množic za nacionalno in socialno osvo
boditev. Iniciator in organizator OF ter glavna gonilna sila sloven
skega narodno osvobodilnega gibanja pa je KPS. 

V zvezi z zunanje političnim položajem je treba OF razširiti, ji 
dati razmaha, treba jo je utrditi med proletariatom in kmetskimi 
delovnimi množicami in čim bolj razširiti med malomeščanskimi 
sloji. OF je treba vojaško in politično aktivizirati v borbi proti 
okupatorjem in njihovim podrepnikom — belogardistom. Razkrin-
kovati je treba povsod londonsko vlado. 

Tovariš Matjaž je nato poudaril važnost Koroške in njen po
membni posebni položaj. Omenil je, da na Koroško KPS še ni pro
drla, ker so bili tu delavci organizirani večinoma v socialno demo
kratski stranki, kmetsko ljudstvo pa je nacionalno zavedno in pre
dano naši borbi, vendar za organizacijo ni tako dostopno. Zato je 
nujno potrebno, da razširimo svoje delo, ker kamor bomo prodrli, 
tam bo manj bojazni za pozneje — za drugo fazo naše borbe. Kmet
sko ljudstvo na Koroškem je namreč precej pod vplivom klerikalne 
propagande in zato bolj dostopno vplivu bele garde. Zato je treba 
povsod v prvi vrsti poudarjati nacionalno borbo. Ljudstvo nas mora 
spoznati kot prave in iskrene borce za svobodo in Zedinjeno Slo
venijo v nacionalnem in socialnem smislu. 

Pospešiti moramo svoje delo, prodreti moramo v vsako sloven
sko vas, v vsako slovensko hišo. Naše geslo bodi: Vsak pošten Slo
venec mora postati aktivist Osvobodilne fronte brez razlike in ozira 
na svetovni nazor, socialno stanje, spol ali starost. 

Iz tega lahko napravimo zaključke: 
1. Kadre, ki jih imamo na razpolago, moramo čim bolj aktivi

zirati in izpopolnjevati. 
2. Vzgajati si moramo nove kadre za OF, KPS in vojsko. 
3. Paziti moramo na konspiracijo, da se radi nepremišljenosti 

in malomarnosti ne uniči delo. 

4 Boris Čižmek. 
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4. Kontrol irat i m o r a m o odnos part izanov do civilnega prebival
stva, posebno pa še odnos komandnega osebja do civilnega prebi
valstva. 

5. Utrjevati m o r a m o ugled tako vojaškega kakor tudi politič
nega vodstva. 

Referat tovariša Matjaža je bil sprejet z odobravanjem. 
4. K diskusiji se je prvi javil tovariš Gašper 5 in postavil vpra

šanje o restavraciji Habsburžanov in o odnosu tega priznavanja do 
slovenskega dela Koroške. Tovariš Matjaž m u je odgovoril, da mora
m o to gibanje izrabiti v naše svrhe. Paziti pa moramo, da n a m t o 
gibanje ne bi škodovalo in se moramo pri t em držati načela: »V ko
likor se bore restavratorj i prot i fašizmu, so z nami, v kolikor se pa 
bore za staro res tavr i rano Avstrijo, so n a m pa nasprotni . Zato n a m 
je potrebna velika previdnost.« 

Tovariš J o h a n 6 pa trdi, da je sodelovanje z restavratorj i ne
mogoče, češ, da so identični z belo gardo. Imajo baje' t u d i sporazum 
s Hitlerjem, da v slučaju zloma dobe od fašistov orožje za borbo 
proti nam. 

Tudi tovariš Matjaž poudarja veliko nevarnost tega gibanja za 
nas, posebno po zlomu. Obstaja n a m r e č velika verjetnost, da se bo 
naša bela garda združila z avstrijskimi restavratorji . 

Sodelovali bomo z njimi, vendar po vzgledu sodelovanja z Mi-
hailovićem, to se pravi, da razkr inkamo njih prot inarodno delova
nje. Poiskati je t reba zvezo s predstavniki avstrijske restavracije. 
To zvezo naj dobe tovariši Gašper, J o h a n in Janez. 7 

Glede na to vprašanje razlaga tudi tovariš Polde 8 svoje nazore 
in zaključuje, da se strinja v vsem s tovarišem Matjažem. 

Tovariš Gašper postavlja vprašanje o bivših članih KPA, ki so 
Slovenci, a vendar nemčurji . Tovariš Matjaž m u je odgovoril, da 
je potrebno tem ljudem razložiti pota in cilje OF. Če j ih bodo ra
zumeli, bodo Slovenci, če ne, pa sploh niso komunisti . Treba j im je 
pa razložiti, da je nacionalna borba le stopnica na poti do socialne 
osvoboditve. 

Tovariš Janez sprašuje, kako bo rešeno vprašanje slovenskih 
mej in kak odnos naj imamo do duhovščine. Tovariš Bor m u od
govarja, da so meje že sporazumno določene s K P A in K P I , 8 a ter da 

5 Karel Prušnik. 
6 Ivan Zupane. 
7 Vlado Letonja. 
8 Lavoslav Eberl-Polde Jamski. 
8 a Gre za Izjavo Komunistične stranke Jugoslavije, Komunistične 

stranke Italije in Komunistične stranke Avstrije aprla 1934. Stranke so 
se izjavile o pravici slovenskega naroda do združitve in samoodločbe, 
vključno s pravico do odcepitve, in o skupnem delovanju treh partij za re
šitev slovenskega narodnega vprašanja. Izjava je v Zgodovinskem arhi
vu CK ZKS, fond 253/1. 
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bo slovenski narod sam odločal o svojih mejah. Glede našega odnosa 
do duhovščine pa imamo na razpolago dovolj literature, kjer je to 
vprašanje natančno obrazloženo. 

Diskusijo o 3. točki otvarja tovariš Matjaž in referira o odnosu 
druge fronte do partizanov. Druge fronte se nam ni treba bati, ker 
radi nje partizani ne bodo posebno trpeli, in bo zaradi nje naša 
borba skrajšana. Žrtve bodo verjetno večje, a borba bo uspešnejša. 
Primer ruskih partizanov nam to jasno dokazuje. 

Nadalje poroča tovariš Matjaž o borbah pri kubanskem mosti
šču, o katerem Nemci pišejo, da ni več važno kot strateška posto
janka, ampak le kot bojišče, na katerem Nemci vežejo pet sovjet
skih armad. S tem pripravlja nemška propaganda narod na izgubo 
oziroma obkolitev tistih divizij, ki se bore na kubanskem mostišču. 

Tovariš Polde poroča o možnosti druge fronte in pravi, da bo 
nastala in jo bosta odprla angleški in ameriški narod. Nato raz
pravlja o važnosti afriškega bojišča za zaveznike in osovino. Glede 
bele garde pa ugotavlja in opozarja, da bi bilo nje podcenjevanje 
naša poguba. Poroča še o slovenskih mobilizirancih v Franciji, ki 
se rekrutirajo v francoske partizane. 

Nadalje pripominja, da se moramo boriti za nepriznanje london
ske vlade od zaveznikov in da moramo popularizirati PSNOJ. Ce se 
nam to posreči, bo izgubila londonska vlada vsak pomen. Obenem 
referira o našem odnosu do zaveznikov in komentira članek9 iz 
»Dela« št. 5, ki razmotriva to vprašanje. 

Končno zaključuje, da je nujno potrebno povezati vse množice 
slovenskega naroda v osvobodilni borbi. Lahko pa povežemo tudi 
Poljake, Ruse, Cehe in Avstrijce v to gibanje in jih mobiliziramo 
v slovenske partizane, ker se vsi ti narodi in njih partizani bore 
proti istemu sovražniku. 

5. Kot peta točka je sledil referat tovariša Poldeta o organiza
cijskih formah OF. 

Najprej poroča o važnosti ustanovitve Delavske enotnosti in 
o nje pomenu in ciljih. Sestavlja jo revolucionarni proletariat iz 
vsakršne industrije. Delavska enotnost je korak naprej v osvobodil
ni borbi, korak do borbe za socialno osvoboditev. Odbore DE je 
treba organizirati na isti način kot odbore OF. 

Treba je ustanavljati odbore OF in jih pripraviti na samoinicia
tivnost, na lastno delo. Tako bodo razbremenili terence, ki jih je za 
ogromni teren premalo, in pospešili razvoj OF. 

Organizirati je treba tudi Žensko antifašistično zvezo. Vendar 
so tudi ženske lahko članice odborov OF in DE in jih je treba v tej 
zvezi pripraviti za te odbore, ker bodo moški odšli v partizane 
oziroma na fronto. Organizirati je treba masovno. 

9 Gre za članek Edvarda Kardelja-Krištofa Druga fronta. Delo, št. 5, 
november 1942. Ponatis Dela 1941—1942, str. 212—216. 
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Poleg ZKM-a obstoja v OF tudi Zveza delovne mladine, 1 0 ki jo 
je t reba organizirati in poučiti o njenih ciljih. ZKM pa je avant
garda te delovne mladine. 

Treba je organizirati »Narodno pomoč«, ki skrbi za naše izse
ljence, t rpine po koncentracijskih taboriščih in ječah t e r vse, ki so 
pomoči potrebni. V »Narodni pomoči« lahko sodelujejo najširše 
množice naroda. 

Iz vrs t najemnikov naj se sestavljajo najemniški odbori, ki bodo 
prešli v razlastitvene odbore za razlastitev od nas že razlaščene 
zemlje nam sovražnih tujcev in narodnih izdajalcev. 

Organizirati je t reba Narodno zaščito, ki pomaga part izanskim 
edinicam s striženjem telefonov, s sabotažami in z akcijami. Zelo 
važna je tudi informacijska služba. Zaščitniki spadajo pod vojaško 
komando. Premalo pažnje se je polagalo na izgraditev kadrov K P 
in OF, zato m o r a m o akt ivno na delo. Pridobiti m o r a m o nove ko
muniste, ki bodo videli v Parti j i nositeljice borbe proti fašizmu in 
socialnemu zatiranju. 

Nikakor n e smemo zagrešiti nobene grobe n a p a k e v delu in 
ne smemo zabresti v sektaštvo in oportunizem. Delo je naša rešitev 
in naša zmaga. 

Tovariš Matjaž še dopolnjuje navodila tovariša Poldeta, kako 
naj se organizirajo te forme OF, in še posebej poudarja važnost na-
jemniških odborov in Ženske protifašistične zveze. Poleg tega vpra
šuje tovariša Poldeta, če lahko vršijo terenci akcije s pomočjo 
Narodne zaščite. Tovariš Polde odgovarja, da lahko, ker so terenci 
končno tudi partizani, vendar je t reba to javiti komandi. 

Tovariš Matjaž še razčisti vprašanje, ali lahko postanejo verni 
ljudje komunisti . Ugotavlja, da klerikalci n e morejo biti komunisti, 
verni ljudje pa lahko postanejo člani Parti je. Slednje n a m r e č še 
lahko dodobra poučimo o vseh verskih vprašanjih. 

6. Teren so si terenci sporazumno s štabom razdelili takole: 
tovariša Gašper in J o h a n gresta na teren na Obirsko, tovariš Janez 
pa na svoj star teren. Za veze se dogovorijo s tovarišem Borom. 

7. Predlagane so pozdravne brzojavke IOOF, Glavnemu povelj
stvu SNOV in_PO, CKKPS, PSNOJ in vrhovnemu k o m a n d a n t u to
varišu Titu. Za ureditev besedila sta odgovorna tovariš Polde in 
tovariš Kostja. 1 1 Sestavila sta sledeča besedila: 

1 0 Gre za Zvezo slovenske mladine (ZSM). Izvršni odbor OF je 20 
januarja 1943 izdal okrožnico o preosnovanju mladinske organizacije OF 
(glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 77, str. 254—255). Na osnovi prve točke 
te okrozmee se je Mladinska organizacija OF, v kateri so bile združene 
mladinske organizacije osnovnih skupin OF, razširila na vso slovensko 
mladino in se preimenovala v Zvezo slovenske mladine 

1 1 Milovan Ilih-Kostja Iljič. 
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IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA 
NARODA 

Iz prve konference OK KPS za Koroško in terenskih delavcev 
OF na Koroškem pošiljamo pozdrave Izvršnemu Odboru OF. 

Ljudstvo nas sprejema z zaupanjem in ljubeznijo in dokazuje, 
da vkljub dolgemu suženjstvu ni pozabilo na svojo narodno pripad
nost, na svoj jezik in na svojo pesem. Tudi barbarski fašizem ni 
mogel streti te zavesti, le uspaval jo je. Zdaj pa je planilo to ljud
stvo na plan in se je oklenilo OF in njene vojske — partizanov 
z iskreno ljubeznijo. 

S to konferenco se tudi formalno priključuje vsa slovenska Ko
roška ne glede na nasilne meje, ki jih je ustvaril krivični koroški 
plebiscit, borbi slovenskega naroda za osvoboditev in združitev v 
Svobodni in Zedinjeni Sloveniji. Koroško ljudstvo daje danes, kakor 
tudi v bodoče polna zagotovila, da bo vestno sledilo borbi OF vse 
do končne zmage in popolne osvoboditve slovenskega naroda. 

Ker vemo, da gleda IOOF na slovensko Koroško še s posebnim 
zanimanjem, se politični delavci OF na Koroškem zavezujemo, da 
bomo naše delo in borbo še povečali in da bomo vložili vse svoje 
sile, da slovensko Koroško privedemo v Svobodno in Zedinjeno Slo
venijo. 

ŽIVEL IZVRSNI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE! 
ŽIVELA SVOBODNA IN ZEDINJENA SLOVENIJA! 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKE NARODNO OSVOBO
DILNE VOJSKE IN PARTIZANSKIH ODREDOV 

Iz prve konference OK KPS za Koroško in terenskih delavcev 
na Koroškem pošiljamo Glavnemu poveljstvu plamteče pozdrave. 

Partizansko gibanje na Koroškem se je razmahnilo vkljub kratki 
dobi in daje slutiti, da se bo razplamtelo v pravo narodno vstajo. Ta 
val narodno osvobodilne borbe je vlil ljudstvu slovenske Koroške 
nove vere v dokončno zmago in združitev v Svobodni in Zedinjeni 
Sloveniji. 

Slovensko ljudstvo Koroške občuduje razmah in uspehe Slo
venske narodno osvobodilne vojske, ki je zrasla iz naroda samega 
in se prekalila v neštetih borbah z okupatorjem. Ves svet občuduje 
to vojsko, ki je lansko leto uspela osvoboditi lep kos slovenske 
zemlje in je ostala močna in še bolj udarna vkljub strašni okupa
torski ofenzivi. 

Danes pa zopet trebi postojanko za postojanko in zadaja čedalje 
hujše udarce okupatorju. To vojsko si je zgradil narod sam in jo 
zato tudi ljubi in občuduje. Vemo, kako važnost polaga Glavno po
veljstvo na slovensko Koroško, zato se politični delavci OF na Ko-
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roškem zavezujemo, da bomo pojačali našo borbo in delo in da bomo 
vložili vse svoje sile, da slovensko Koroško privedemo v Svobodno 
in Zedinjeno Slovenijo. 

ŽIVELO GLAVNO POVELJSTVO SNOV IN PO! 
ŽIVELA SVOBODNA IN ZEDINJENA SLOVENIJA! 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

CENTRALNEMU KOMITETU KOMUNISTIČNE PARTIJE 
SLOVENIJE 

Iz prve konference OK KPS za Koroško in političnih delavcev 
Koroške pošiljamo pozdrave Centralnemu Komitetu KPS. 

Ni še dolgo tega, kar je prvič padel strel iz partizanske puške 
in že je val narodno osvobodilne borbe zasegel vso Koroško in vlil 
slovenskemu ljudstvu Koroške nove vere v zmago in združitev z 
ostalo Slovenijo. Ljudstvo nas sprejema z zaupanjem in ljubeznijo 
in dokazuje, da vkljub dolgemu suženjstvu ni pozabilo na svojo 
narodno pripadnost, na svoj jezik in svojo pesem. Tudi barbarski 
fašizem ni mogel streti te zavesti, le uspaval jo je. Zdaj je planilo 
to ljudstvo na plan s podvojeno silo in se oklenilo svoje Osvobodilne 
fronte, svoje Komunistične Partije in hrabrih slovenskih partizanov 
z iskreno ljubeznijo. Se nikoli v zgodovini ni dalo koroško ljudstvo 
nobeni politični stranki tolikšnega zaupanja in priznanja, kot ga 
daje danes v najtežjih časih, ko je barbarski fašizem udaril z vso 
svojo brutalnostjo tudi po tem delu zasužnjene Slovenije, svoji Ko
munistični Partiji. Zaveda se, da je edino ona tista, ki vodi pravilno 
politiko za pravo rešitev narodnega in socialnega vprašanja. 

S to konferenco se tudi formalno priključuje vsa slovenska Ko
roška ne glede na nasilne meje, ki jih je ustvaril nasilni koroški 
plebiscit, borbi slovenskega naroda za osvoboditev in združitev v 
Svobodni in Zedinjeni Sloveniji. Koroško ljudstvo daje danes, kakor 
tudi v bodoče polna zagotovila, da bo vestno sledilo še naprej borbi 
OF, ki ji načeljuje KPS, vse do končne zmage in popolne svobode 
slovenskega naroda. 

ŽIVELA KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE! 
ŽIVELA SVOBODNA IN ZEDINJENA SLOVENIJA! 

PROTIFAŠISTIČNEMU SVETU NARODNE OSVOBODITVE 
JUGOSLAVIJE 

Iz prve konference OK KPS za Koroško in političnih delavcev 
Koroške pošiljamo plamteče pozdrave Protifašističnemu svetu na
rodne osvoboditve Jugoslavije. 

Ni še dolgo tega, kar je padel na Koroškem prvi strel iz parti
zanske puške in že se je val narodno osvobodilne borbe razlil po 
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vsej Koroški in vlil slovenskemu ljudstvu Koroške nove vere v do
končno zmago in zedinjenje z ostalo Slovenijo. 

Slovensko ljudstvo Koroške z veseljem pozdravlja ustanovitev 
Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, ki pred
stavlja skupno politično vodstvo borbe južnoslovanskih narodov 
za osvoboditev izpod jarma fašističnih okupatorjev. 

Skrajni čas je, da je enkrat končala goljufija z Dražo Mihailo-
vičem in ubežno jugoslovansko vlado v Londonu, ki ne vodita boja 
južnoslovanskih narodov za osvoboditev, marveč vodita ob strani 
in s pomočjo okupatorja boj proti narodnoosvobodilni partizanski 
vojski. Odklanjamo to belogardistično vlado, ki danes izziva brato
morno klanje v korist okupatorjev, jutri pa bi hotela vzpostaviti 
staro, velesrbsko, čaršijsko oblast, ki ji je mar le gospoda, ne pa 
koristi ljudstva in narodov Jugoslavije. Hočemo pa novo, demokra
tično, na narodni enakopravnosti temelječo Jugoslavijo, v kateri 
bo imela pravo mesto tudi Svobodna in Zedinjena Slovenija. 

Pozdravljamo sklep Izvršnega odbora OF o vstopu v Protifa
šistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije, ki predstavlja zarodek 
najvišje oblasti bodoče nove Jugoslavije, ki si jo vsi želimo in ki 
bo predstavljala in uživala vso podporo velikega ruskega naroda, 
podporo delavsko kmetske velesile Sovjetske Zveze. 

ŽIVEL PROTIFAŠISTIČNI SVET NARODNE OSVOBODITVE JU
GOSLAVIJE! 

ŽIVELA SVOBODNA IN ZEDINJENA SLOVENIJA V NOVI DE
MOKRATIČNI JUGOSLAVIJI! 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

VRHOVNEMU POVELJNIKU NARODNO OSVOBODILNE VOJSKE 
IN PARTIZANSKIH ODREDOV JUGOSLAVIJE TOVARIŠU T I T U 

Iz prve konference OK KPS za Koroško in političnih delavcev 
Koroške pošiljamo vrhovnemu poveljniku NOV in POJ tovarišu 
TITU plamteče pozdrave. 

Ni še dolgo tega, kar je na Koroškem prvič padel strel iz parti
zanske puške in že se je val narodno osvobodilne borbe razlil po 
vsej Koroški in vlil slovenskemu ljudstvu Koroške nove vere v do
končno zmago in združitev z ostalo Slovenijo v novi, demokratični 
Jugoslaviji. 

Slovensko ljudstvo Koroške občuduje velikanske uspehe Na
rodno osvobodilne vojske Jugoslavije, ki jih je izbojevala pod Tvo
jim vodstvom. Jugoslovanski generali so dvajset let gradili vojsko, 
ki pa se je v par dneh sesula. Zdaj pa je pod Tvojim vodstvom 
v poldrugem letu zrasla armada, ki jo občuduje ves svet, ki je osvo
bodila že lep kos naše domovine in ki je poleg Sovjetske Zveze 
najzanesljivejše jamstvo bodoče svobodne Jugoslavije. 
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Preprosto koroško ljudstvo Te, tovariš Tito, še s tem večjim 
veseljem pozdravlja, ker smo čuli, da si preprost delavec, preprost 
mož iz ljudstva, ki pa imaš tisto, česar niso imeli jugoslovanski ge
nerali, čisto ljubezen do ljudstva in narodov Jugoslavije in krepko 
voljo boriti se za svobodo, pa naj bo sovražnik še tako močan. 

ŽIVELA NARODNO OSVOBODILNA VOJSKA JUGOSLAVIJE! 
ŽIVEL NJEN VRHOVNI POVELJNIK TOVARIŠ TITO! 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

OK KPS za Koroško in politični delavci KPS in OF na Koroškem 

8. V zadnji točki se je tovariš Bor dotaknil odnosa med terenci 
in partizansko komando oziroma edinicami. Med vsemi mora vla
dati brezpogojno tovarištvo, medsebojno zaupanje in sodelovanje. 
Terenci kontrolirajo delo v edinici, nasvetujejo akcije in edinica ne 
sme brez vednosti terenca napraviti nobene akcije. Terenci morajo 
biti čim ožje povezani z edinico, ki je na njihovem terenu. Za denar, 
ki ga naberejo na terenu, odgovarjajo sami in plačujejo na terenu 
za edinico. 

Ker je velika potreba po orožju, naj terenci oddajo puške v edi
nici, če imajo pištole. 

Tovariš Matjaž predlaga, naj si vsak terenec uredi zemljanko 
za slučaj ranjencev in prostore za magazin. Poleg tega naj si po 
možnosti uredi malo tehniko. Veze z edinicami naj bodo v hostah. 

Partijci na terenu morajo plačevati mesečno članarino, in sicer 
mesečno vsaj 1 RM. Organizirati je treba legalne javke in legalne 
kurirje. Ce se rekvirirajo lovske puške pri naših ljudeh, se jim iz
dajajo reverzi. 

Vsak terenec mora mesečno poslati vsaj en dopis za »Ljudsko 
pravico« in po možnosti vsaj en dopis za »Delavsko enotnost«. Ob
vezno je kolektivno studiranje partijske literature in literature Osvo
bodilne fronte. Zbirati je treba podatke o beli gardi in prav tako 
pisma, ki prihajajo s fronte, kasarn, koncentracijskih taborišč in po
dobno. 

Končno je bilo prebrano besedilo brzojavk, ki je bilo soglasno 
sprejeto. 

Za zaključek je tovariš Polde predlagal enominutni molk v spo
min in počastitev prvega komandanta Koroške tovariša Lenarta,12 

in ostalih padlih tovarišev. 

D E L U C A S T I N O B L A S T ; 

Zapisnikar: 
Kostja Iljič 

tehnik OK KPS za Koroško. 
12 Franc Pasterk, komandant Koroškega bataljona, narodni heroj. V 

napadu na Mežico v noči 3. na 4. april 1943 je bil ranjen in je po treh 
dneh umrl. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 59, op. 6, str. 152. 
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ST. 42 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BOGDA
NA OSOLNIKA DNE 12. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 

O POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM OKROŽJU1 

Teren 12. V. 43. 
[pr.] 13. V. 43. 

štev. 18 
Izvršnemu odboru OF 

Na svoji poti v novomeško okrožje sva s tov. Tinetom Korenom 2 

prispela na Trebelno, kjer se je zadrževala Gubčeva brigada. Na 
konferenci s podokrožjem Trebelno—Mokronog, ki ji je prisostvovala 
tudi tov. Katja, 3 prejšnja članica tega odbora, smo podrobno prere-
šetali predvsem organizacijska vprašanja. 

Ugotovitve: Sama zasedba v odboru (Jože4 KS, Ante 5 KP) brez 
tret jega člana je za tako veliko področje premalo. Nujno je pod-
okrožje izpopolniti. 

Posebne pozornosti bo t reba posvetiti dolini St. Rupertu, Mokro
nogu, Krmelju. V ta n a m e n bo poslalo podokr. posebne letake 6 de
lavcem in rudarjem, v Mokronog še posebej objasnilo o izvršeni 
akciji in rekviziciji7 (belogard. propaganda pravi : vidite, kako bo 
izgledalo, kadar bodo prišli part izani v dolino in na oblast) in Titovo 
izjavo.8 

I n t e r n i r a n k e se odlično drže in so prinesle s seboj val navdu
šenja. Stik z njimi je vzpostavljen. Med njimi bo gotovo nekaj do
brih aktivistk. 

V odnosu do vojske podokrožje ugotavlja, da je v vsem prispe
valo vojski vse, kar je potrebovala. Pritožba na terenu, kjer j e bil 
Pr imorski odred, da so Hrvat je zahtevali le s lanine in zabele in se 
niso zadovoljili z običajno hrano, pri tem pa postopali zelo nepra
vilno. O zadevi Hrenove družine v Čužnji vasi, ki je dala tov. Me
todu Mikužu priliko za ostre in neumestne napade na terenske 
delavce in drugih nesoglasjih z vojsko, izjavljajo tovariši, da je bil 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu IZDG, šk. 435/11 a. 
Številka 18 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora 
OF. 

2 Janez Stanovnik. 
3 Zora Rupena. 
4 Jože Ciglar. 
5 Anton Sesek. 
6 Ciklostiliran letak: Tržani! Moč fašističnih držav p e š a . . . je v ar

hivu IZDG, tisk NOB. 
7 Glej dok. št. 27, op. 29. 
8 Glej dok. št. 2, op. 3. 
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predvsem tov. Mikuž tisti, k i med part izani ni razumel terenskega 
dela. 

Nujno je potreben radio-vestnik, k i ga naj izdaja novomeška 
tehnika. (Poročila zbira tov. Šandor, 9 a izgleda da ne gredo naprej). 

Za nadaljnje delo smo napravil i podroben načrt . 
Na seji s tov. Kantor jem, 1 0 sekr. podokrožja Šmarjeta, smo 

ugotovili prav tako, da je t reba podokr. odbor izpopolniti (zdaj le 
K a n t o r in Marta 1 1 ) . Morda bi ka tera od tov. Mica 1 2 ali Tončka, 1 3 

ki delata v Skocjanu, prišla v poštev. Tov. Rok 1 4 bi v slučaju, da se 
odloči za terensko delo in če bi ga mogli dobiti na teren, kot doma
čin in znan zdravnik, lahko odlično delal na tem področju. 

Brigade so na tem te renu ostavile odličen vtis. Prvotno neso
glasje iz protekcije, ki so jo uživali naši part izani v pr imeri s XIII. 
prolet. brig., se je z intervencijo naših polit. del. h i t r o izgladilo. 
(Isto so doživeli naši partizani, da so njim na Hrvaškem slabše ku
hali kakor svojim ljudem.) 

Možnosti dotoka denarnih sredstev so slabe. 

Na prvem sestanku z Novomeščani, sva govorila z ljudmi, ki 
so prej pripadali odločno k Mihailovićevcem. Zdaj pr idno delajo za 
nas. V mestu je izrazit polet OF, ki so ga najbolj podprle interni-
r a n k e in ženske sploh. Sredina se diferencira v obe smeri. Z oficirji 
smo vzpostavili osebne stike. Nekater i so že iskali zveze z nami, 
drugi se načrtno drže v sredini in hodijo prenočevat iz okoliških 
krajev v ital. centre. 

Na drugem sestanku z mestom, smo govorili s funkcionarji OF 
in AFZ. AFZ se je v k r a t k e m dvignila na 70 članic in mnogo sim-

^ a t i z e r k , ki bodo še pritegnjene. Iz mestne blagajne sem kasiral 
900.— Lir, ki jih pri lagam. OF je že pred zlomom Afrike začela nov 
polet, ki ga vojaški uspehi zaveznikov naglo stopnjujejo. Opozorili 
smo na nevarnost, ki se je pokazala, namreč, da se v tem poletu in 
izrazito milejšem kursu okupator ja naša organizacija in zlasti akti
visti ne dekonspirirajo in prepuste valu navdušenja. Belogardistična 
propaganda je zadnje čase močno aktivna. 2 e se pojavlja s tendenco 
o slov. avtonomiji, k a r bo gotovo v zvezi z konferenco na Bledu. 1 5 

9 Aleksej Venturini. 
1 0 Jože Kačar. 
1 1 Pavla Hvastja. 
1 2 Marija (Mica) Vidovič. 
1 3 Tončka Majcen. 
14 Alojz Gunde, diplomirani veterinar. Od 1. februarja 1943 je bil 

šef sanitetnega skladišča centralne partizanske bolnišnice v Kočevskem 
Rogu. 

1 5 Verjetno misli na sestanek konec aprila 1943 na Bledu med za
stopniki nemškega in italijanskega okupatorja ter slovenske kontrarevo
lucije. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 113, str. 297. 
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. V mestu se je vršil sestanek 4. ital. in 2. nem. generalov. Krka 
je proti St. Jerneju blokirana, vsi mostovi podrti. Pod Gorjanci 
grade žične pregrade in nastavljajo mine. 

Med Italijani demoralizacija, ki so jo naši zlasti za 1. maj po
rabili. Tehnika v mestu je spet aktivnejša. Literature bi rabili v 
mestu odslej najmanj 100 komadov. Priporočajo se zlasti za žensko. 

Ob priliki srečanja z nekim sorodnikom iz mesta sem dobil 
3.000.— Lir za bone, ki jih pa še nimam. Prosim pošljite! Se ne 
čisto gotova je prilika za 50.000 Lir, ki jo bom skušal izrabiti. 

Zaradi vojaške zadeve, sem se nujno moral vrniti. Tov. Tine je 
ostal v šmarješkem podokrožju. V četrtek bova nadaljevala pot. 
Imava še stike z mestom, potem pa obiščem podokrožje Trebnje in 
Št. Vid-Stična. Zato se danes vračam preko Krke in Brega. 

Prilagam 3900 Lir (tritisočdevetsto). 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Bogdan16 

ST. 43 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BOGDA
NA OSOLNIKA DNE 13. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 
O POLOŽAJU V PODOKROŽJU GORJANCI (NOVOMEŠKO 

OKR02JE)1 

Teren 13. V. 43. 
pr. 22. V./43 [št.] 23 

Izvršnemu odboru OF 

Na povratku v novomeško okrožje sem srečal tov. Vida2 in 
Dečka,3 člana novom, okrožja in tov. Zemljana4 (podokrožje Gor
janci), ki so mi o stanju v tem podokrožju poročali sledeče: 

Po sestanku vseh aktivistov5 se je vršil v Gorjancih sestanek 
vseh aktivistov tega podokrožja, ki mu je prisostvovalo 16 politič-

16 Bogdan Osolnik. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 

435/1. Številka 23 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 Ing. Jože Levstik. 
3 Jože Penca. 
4 Jože Zamljen. 
5 Misli na zborovanje aktivistov na Pugledu od 28. do 30. aprila 

1943. Glej dok. št. 6, op. 4. 
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nih delavcev s tega terena. Izpadel je nadvse pozitivno v političnem, 
moralnem in organizacijskem pogledu. Sledila sta m u 2 velika mi
tinga : v Suhadolu in na Tolstem vrhu. 

Opažanja o t r e n u t n e m stanju organizacije O F : Na vsak način 
je t reba ugotoviti nov polet OF, ki se kaže zlasti v prodiranju v do
lino in zasedene kra je (Kostanjevica, St. Jernej) . Kraji, ki so vse 
doslej bili v rokah ali pod kontrolo belogardistov, se odvračajo od 
bega ravno zato, ker so jo imeli priliko t a k o dobro spoznati na svoji 
koži. S tem, da so napeljali žične pregrade p r e k o žit in rodovitnih 
polj, so si nakopali beli in Itali jani sovraštvo kmečkega prebival
stva, prav tako, kakor z izsekavanjem gozdov ob vseh cestah. Naši 
politični delavci že intenzivno prodirajo v dolino. P r a v tako vzdr
žujejo stike z belogardisti in znotraj minirajo bego. Opozarjam zlasti 
na to, da se k o m a n d a n t Slane 6 v Stopičah izraža pripravljenega za 
predajo s celo posadko. (V pozni jeseni sva se s pokojnim tov. Štefa
nom 7 že odzvala njegovemu povabilu, pa ni prišlo do predaje, ker 
je smatral, »da je za tako stvar zaenkrat še prezgodaj«, sicer pa se 
je izrazil pripravljenega na to. Tov. Dušan, 8 k o m a n d a n t V[zhodno] 
Dfolenjskega] 0[dreda] , pozna prilike in tov. Rakuše-ta, 9 ki že ves 
čas vodi to zvezo). 

Na vsak način je stvar zrelejša, kakor takrat , ko je Štefan go
voril z drugimi mihailovičevci, ki niso kazali n ikake volje za ka
pitulacijo. 

V dosegljivih krajih pripravljajo tov. iz gorjanskega podokrožja 
organizacijo A F 2 , ki bo kmalu toliko izdelana, da bi želeli obiska 
kake tovarišice, da oblikuje te odbore. 

Naš kader v Gorjancih je odlično prestal najtežje preizkušnje 
v zadnjih časih in je morda najboljši v novomfeškem] okrožju. V 
k r a t k e m dobimo o njih prispevke za kmečki list. Li terature pogre
šajo. Rabili bi vsaj po 100 komadov (nam[esto] 70). 

Značilen odgovor sta dobila tov. Vid in Dečko od duhovnika 1 0 

— begunca v Brusnicah: »Ne bo ne tako, kot si vi domišljate, ne 
t a k o kot pravi bela garda, a m p a k čisto drugače. Vojna bo še dolga 
(2 leti ! !) in fašizem in komunizem bosta izčrpana. P r a v tako tudi 
OF, ki je »čisti boljševizem« (Zlata sredina!). 

Poročilo iz okolice Novega mesta pravi o beli propagandi, ki 
govori o razbitju OF, o nesoglasjih med skupinami in o odcepitvi 
zaveznikov v zvezi z medsebojnimi pokolji v vodstvu . . . 

6 Radovan Slane, rezervni oficir jugoslovanske vojske. Več o tem 
glej izjavo Jožeta Rakuše v Gradivu za novomeško okrožje (zbral Martin 
Slibar) (dalje Slibar, Gradivo). Rokopis je v arhivu IZDG. 

7 Dušan Jereb. Padel 12. marca 1943 v Velikem Lipovcu. Glej Do
kumenti, knj. 6, dok. št. 68, op. 2, str. 172. 

8 Anton Kambič. Padel 31. maja 1943 pri Velikih Vodenicah. 
9 Jože Rakuše, terenski aktivist OF pod Gorjanci. Glej op. 6. 

1 0 Viktor Lunder. 
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Pri lagam italijanski letak. 1 1 

Pot smo moral i preložiti za en dan, ker so ob Krki straže in 
zasede. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Bogdan 1 2 

ST. 44 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA RIBNICO—VELIKE 
LASCE DNE 13. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O ORGA

NIZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU1 

O.O.O.F. za Ribnico—Vel[ike] Lašče. 
št. 17, p. 16. V./43 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte. 
Poročilo o situaciji v okrožju. 

Dosedanji ribniški rajon, ki se je v praksi pokazalo, da je isti 
bil prevelik, da bi se moglo na njem uspešno vršiti še nadal jnje 
politično delo, smo na njem delo reorganizirali in istega razdelili 
na t r i rajone, in t o : 

I. Rajon Ribnica, odbor O.F., kater i je sestavljen iz dveh ilegal
nih aktivistov, v najkrajšem času pa bomo postavili še najmanj 
enega legalca. 

II. Rajon Sodražica, se sestoji iz dveh ilegalcev; ter tudi v tem 
rajonu bomo, čim bo mogoče, postavili najmanj enega legalca. 

III. Rajon Loški potok, se pa sestoji iz dveh ilegalcev in enega 
legalca.2 

Rajon Ribnica: Zadnje dni se je položaj izboljšal n a m v dobro. 
Vzrok temu je zmanjšanje ter popuščanje terorja od strani okupa
torjev in belogardistov n a p r a m ljudem, posebno simpatizerjem O.F. 
Na ta dosedanji položaj, pa je predvsem vplivalo tudi to, da so bile 
v bližini brigade, t e r veliki uspehi istih, v njihovi neposredni bližini, 
še prav porazno pa je vplivala na belogardiste in j ihove pristaše 
rekvizicija, katero je izvršila U.b. Toneta Tomšiča, v neposredni bli-

1 1 Tiskan letak: Soldati i ta l iani . . . II Comando superiore je v arhivu 
IZDG, istotam. 

1 2 Bogdan Osolnik. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 17 in 

datum prejema sta registra turni oznaki izvršnega odbora OF. 
2 Imenski seznam aktivistov vseh treh rajonov je v arhivu IZDG, 

istotam. 
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zini samega trga Ribnice, v Gorici vasi pri 6 belogardistih. Posledice 
te rekvizicije so bile takoj vidne, in sicer so se prizadete družine 
začele med seboj pričkati ter druga drugo dolžiti, da je šel sin v belo 
gardo. Dva dni po rekviziciji pa je že p a r belogardistov iz te vasi 
odložilo orožje ter so šli delat v Kočevje, kakor smo t o zvedeli po 
zadnjih vesteh. Na vse t o pa tudi brez dvoma vplivajo zunanji vo
jaški uspehi (Afrika). Ljudje so spričo tega postali dostopnejši, radi 
česar je postalo tudi delo n a terenu olajšano. Ljudje se veseUjo 
uspehov partizanov, in vse vedno bolj obsojajo belo gardo kot izda-
jalko slovenskega naroda. 

Spričo teh deistev smo izdali za celo okrožje v 800 izvodih letak 3 

naslovljen: Rešite si čast, življenje in premoženje, katerega prila
gamo v dveh izvodih. 

V t rgu Ribnici je ustanovljen odbor A.F.Z.Z. 
Imeli smo tudi več sestankov z l judmi iz posameznih vasi v tem 

rajonu. Za sestanke izkoriščamo priliko, ko hodijo ljudje ven na 
polje, v gozd po drva, ali pa na travnike, v p lanine pospravl jat laze 
ter se je dosedaj t o vsekakor dobro obneslo, ker na tak način ljudje 
najmanj zbujajo sum pri okupatorj ih in beli gardi. 

Posadka v Ribnici šteje sedaj dva batal jona (okoli 800 mož), 
rdečekravatarjev. Tu je tudi štab polka. Posadka ima tudi 4 topove 
manjšega kal ibra ter 4 manjše tanke. (Pr ipomba: K zgoraj omenje
n e m u odstopu od bele garde belogardistov iz Gorice vasi dodajamo, 
da so iz te vasi odložili orožje prav vsi belogardisti, 7 po številu. 
Odložitev orožja so motivirali z izgovorom: »Kadar boste prisilili vse 
Slovence k orožju, ga bomo tudi mi nosili.«) 

Rajon Sodražica: PoUtična situacija v tem rajonu je povsem 
skoraj ista, kakor v r ibniškem rajonu. Značilno pr i beli gardi v tem 
rajonu je to, da se je začelo krhat i med belo gardo tudi pri Sv. Gre
gorju, kjer so bili tu najbolj zagrizeni v celem okrožju. 

Rekvizicija, katero je izvršila U.b. Toneta Tomšiča v vaseh okoli 
Sv. Gregorja, je zelo porazno vplivala n a belogardiste. 

V vasi Vinice je ustanovljen odbor A.F.Z.Z. 

Rajon Loški potok: Politična situacija je tudi v tem rajonu 
enaka kot v ostalih zgoraj omenjenih rajonih. Tudi tukaj se pr i beli 
gardi opaža razkroj . Pred dnevi je itali janska komanda odredila 
15 belogardistov v jurišni bataljon. P e t od teh se je t e m u uprlo. 
K o m a n d a n t j ih je zaprl in s takozvanim! »špangami« prisilil, da so 
ubogali. Posadka, ki je bila doslej samo okrog cerkve, si je v okolici 

3 Ciklostiliran letak: Rešite si čast, življenje in premoženje! Izdal 
okrožni odbor OF Ribnica — Velike Lašče je v arhivu IZDG, istotam. 
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vasi Hrib z mrzlično naglostjo zgradila t r i velike bunkerje, ki so j ih 
morali na t laki delati ljudje iz vseh vasi. Tudi mater ia l za bunker je 
so morali prispevati sami ljudje. Na posameznih bunker j ih so na . 
velikih deskah napisana imena bunker jev in t o : Bunker Tito, Bun
ker Daki 4 in B u n k e r Pajnič 5 (partizan iz Hriba.) 

V naše »osvobojeno ozemlje« v vas Podpresko in Lazeč, je po 
dolgem času iz Reke prišla k a r cela tankovska kolona. Reški prefekt 
je zbranim vaščanom govoril nadvse pri jazno in ljudi vabil, naj se 
preselijo na Sušak. Tudi vsi ostali fašisti so bili z l judmi nadvse 
prijazni. Ljudje so se preselitvi odločno uprli, češ, da rajši jedo e n 
kra t na dan, kot p e t k r a t v tujini. (Na trgovini v vasi je nar i san 
Stal in še od časa, ko so bile tu brigade. Fašisti so pred njega 
narisali fašista, ki na Stalina juriša. K o so fašisti drugi dan zopet 
prišli v Podpresko, je imel t a nar i sani fašist roge, jezik in rep. Čudno 
je, da fašisti radi tega niso izvajali posledic.) 

Rajon Vel[ike] Lašče. Organizacija O.F. v tem rajonu je še 
vedno najšibkejša. Center rajona Vel[ike] Lašče in vsa okolica je ne
organizirana, čeprav se za dosego tega nadvse prizadevamo. Sedaj 
se je iz internaci je vrnilo v Vel[ike] Lašče nekaj odličnih bivših 
aktivistov, s kater imi bomo v Laščah stanje brezdvoma izboljšali, 
ko bomo z istimi dobili zvezo. Tudi iz tega rajona prihajajo poročila 
o nezadovoljstvu v belogardističnih postojankah. 

K e r je organizacija v laš[čans]kem rajonu skrajno slaba, ker 
je radi svetovnega političnega položaja nedvomno baš sedaj na j
ugodnejša prihka, da se politično in organizacijsko delo zgrabi z vso 
silo, ker za to delo v ra jonu n imamo dobrih aktivistov domačinov, 
smo mnenja da bi bilo zelo koristno, če bi se n a m vsaj začasno v 
pomoč dodelil tov. »Prajerjev Janez« 6 iz Turjaka, sedaj pri š tabu 
Notranjske Opferativne] Zone. Glede tega smo z njim že govorili, 
sam pa je rekel, da bo o tem govoril pri Glavnem povel[jstvu]. 

Prosimo, da to ugodno rešite čimprej in nas o tem obvestite. 

4 Stane Semič-Daki, narodni heroj. 
5 Belogardisti so v hiši družine Pajnič s Hriba 64 pri Loškem po

toku, katero so aprila 1943 zaradi aktivnega sodelovanja vseh članov 
družine v narodnoosvobodilnem gibanju pregnali iz domačije, napravili 
bunker in ga imenovali po »Pajničevih banditih«. Glej izjavi Karoline 
in Filipa Pajniča v Zgodovinskem arhivu CK ZKS. 

6 Janez Kožar. Glej kopijo dopisa izvršnega odbora OF dne 17. maja 
1943 glavnemu štabu NOV in PO Slovenije v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 434/1, in odgovor glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 7. maja 
1943 izvršnemu odboru OF, da ga rabijo v ekonomskem odseku glavnega 
štaba, v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Glej še dok. št. 135, 136 in 
176 ter Edvard Kocbek, Tovarišija, Ljubljana 1949 (dalje Kocbek, Tova-
rišija), str. 315—316. 

9 Dokumenti 7 129 



Prvomajska akcija je v celem okrožju izpadla zadovoljivo. 
Poslano vam poročilo je skromno in na h i t r o sestavljeno, zato 

vam bomo podrobneje poročali čimprej. 

S m r t fašizmu — Svobodo narodu. 

Na položaju dne 13. V. 1943. 

2 ig : RIBNIŠKO-LAŠCANSKI OKROŽNI 
ODBOR OF 

Fric7 

Fajdiga8 

Ciril9 

ST. 45 

P I S M O P O M O Č N I K A N A Č E L N I K A S E K T O R J A Z V E Z G L A V N E G A 
Š T A B A N O V I N P O S L O V E N I J E D R . M A R I J A N A D E R M A S T I E 
D N E 15. M A J A 1 9 4 3 O R G A N I Z A C I J S K E M U S E K R E T A R J U C E N 
T R A L N E G A K O M I T E J A K P S B O R I S U K R A I G H E R J U O Z V E Z A H 

I N T E H N I K A H N A P R I M O R S K E M 1 

15. maja 1943. 
Tov. J a n e z ! 2 

Po tvojem nalogu 3 sem odšel na pot t e r pri tem računal na te
melju informacij, ki sem jih dobil od tov. Mihe, 4 da bo stvar šla 
zelo hi t ro in prilično od rok. Med tem pa je bila situacija precej 
drugačna. Do zadnje stanice pred mejo je šlo v najlepšem redu in z 
brzino, ki smo jo bili pr i nas že navajeni. Tu je takoj nasta l zastoj, 
ker pr imorskih kurir jev ni bilo od nikoder. Po informacijah, ki j ih je 
dalo spremstvo enega izmed zadnjih transportov, 5 so bile vse stanice 
na južnem sektorju razbite po ha jkah in ni bilo računat i v kra tkem 
času na kakršnokoli zvezo po tej poti. Zato sem se nujno odločil, da 
potujem s spremstvom, ki se je vračalo. Potovanje samo je šlo pri
lično počasi od rok, ker se enostavno niti part izanom niti koman-

7 Ignac Voljč. 
8 Ivan Fajdiga. 
9 Matija Maležič-Ciril Gorenje. 
1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. š. 1366. 
2 Boris Kraigher. 
3 Aprila 1943 je odšel dr. Marijan Dermastia na Primorsko, da bi 

tam pospešil in izpopolnil organiziranje kurirskih zvez in tehnik. Glej 
Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 194—195. 

4 Ing. Lojze Roječ. 
5 Misli na transport novincev iz Primorske, ki so bili poslani preko 

bivše italijansko-jugoslovanske državne meje v narodnoosvobodilne enote 
v t. i. Ljubljanski pokrajini. Več glej Ferenc, Primorska pred vseljudsko 
vstajo, str. 210—263. 
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dirjem ni nikamor mudilo in sem imel prilično. težko stališče, da 
sem jih spravil naprej. Transport je imel dobiti vezo z bataljonom6 

na stanici št. 1 (!),7 ki pa je bila razbita. Radi tega se je odločil, da 
poišče zvezo z bataljonom tam, kjer bi jo po njihovem mišljenju 
najlažje dobil in tako smo prispeli v Brkine t. j . na teritorij OK 
Materija-Bistrica. Zelo hitro za tukajšnje prihke tj. v 3 dneh sem 
dobil zvezo s sekretarjem OK tov. Rudijem,8 od katerega sem mi
slil dobiti potrebne informacije za naprej, posebno pa, kje bom do
bil Primoža.9 Tov. Rudi mi ni mogel dati nobenih točnih podatkov 
niti v enem pogledu, vedel je samo to, da se je Primož preselil, kam 
je pa šel, ni imel pojma, zveze so namreč bile pretrgane in ni imel 
nobenega stika s Primožem. 

Ker sem tako ostal popolnoma na cedilu, sem se odločil, da 
začnem znova in urejujem zvezo od začetka,10 tako da bo vsaj v tej 
smeri urejena, ko najdem Primoža. 

Zveze. Sedaj je končno linija urejena do tu. Po vseh izgledih, 
po potrebnih izpremembah, ki sem jih izvršil, bo funkcionirala do
bro. Stanice so zasedene po večini po zelo mladih tovariših, ker 
drugih ni na razpolago, vendar pa se je izbralo dejansko najboljše, 
kar je bilo na razpolago. Njihova mladost je na eni strani dobra, 
na drugi pa zopet slaba, ker nimajo potrebnih izkušenj in jih bo 
treba še temeljito obdelati. Posebno je križ s političnim nivojem te 
mladine, ki ima veliko porcijo dobre volje, a zelo malo znanja. Po
leg tega pa je radi svoje mladosti precej nekonspirativna, kar je 
imelo že do sedaj precej težkih posledic. Vse dosedanje izkušnje 
bodo tudi v tem pogledu storile svoje, [ko] se jim bodo pravilno po
kazale. Iz vseh teh razlogov bo za tu[kaj]šnje prihke nujno potrebno, 
da se poleg funkcije kontrolorja [li]nije uvede tudi funkcija poli-
tičnefga] vzgojitelja, katerega nal[oga] bo skrb za temeljito poli
tično vzgojo karavlarjev. 

Nekonspirativnost je zelo težka slabost ne samo karavlarjev, 
temveč splošna slabost v političnem delu na tukajšnjem terenu. Vse 
razbitje stanic, ki je bilo do sedaj izvršeno, je bilo nujna posledica 
napak. Posledice pa so bile prilično težke. S sistematskim delom se 
bodo tudi te napake odpravile. 

Delo partije bi se pri odpravi teh napak zelo poznalo, toda ve
čina članov stanic ni niti v Skoju, kaj šele partijcev. V tem pogledu 
bo delo političnega vzgojitelja posebno važno. 

6 Misli 3. ali Kraški bataljon. Glej dok. št. 11, op. 15. 
7 Glej dok. št. 11, op. 3. 
8 Rudi Mahnič. 
9 Dr. Aleš Bebler. 

10 Na južnem sektorju so bile preurejene kurirske postaje tudi na 
novo oštevilčene z rimskimi številkami (I—XV), kar pa se je pokazalo 
kot nepraktično in so jih jeseni 1943 ponovno oštevilčili z arabskimi šte
vilkami. Glej poročila kurirskih postojank v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 219/11, in Zakonjšek, istotam, str. 180. 
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V prilogi Ti pošiljam plan, 1 1 na ka terem sem zabeležil vse sta
nice, kakor so danes urejene. V pogledu boljšega funkcioniranja pa 
imam tele predloge, ki j ih bom skušal že na te renu uredi t i : 

1. Nujno potrebno je razdeliti celo Pr imorsko v najmanj dva 
sektorja kontrole, ker je preobširna samo za enega kontrolorja, ter 
se njegovo delo radi preredkih obhodov n e bo v dovoljni mer i po
znalo; delitev bi se izvršila t renotno n a južni in severni sektor, de
litev pa bi šla približno po dolini Idrijce preko Tolmina. 

2. Dosedanjo stanico št. 3,12 ki je imela zvezo z Dolomiti, bi 
prestavil bolj v notranjost radi izboljšanja linije, mesto nje pa bi na 
ugodnejšem mestu (krajša pot za dolomitske kurir je in varnejša), 
postavil novo stanico, ki bi poleg tega oskrbovala tudi vezo s Po
ljansko dolino z Mati jo; 1 3 zveza z njim je vzpostavljena ter jo bo 
t reba samo utrdi t i s kurirji. 

(Zveze z Dolomiti ni nobene, ker se dolomitski kurir j i niso ja
vili že na 4 javke. Tukaj ni poznan položaj v Dolomitih t e r je zelo 
težko od tu vzpostaviti vezo, ker ljudje ne poznajo situacije po ofen
zivi v Dolomitih. Pot rebno je torej, da se poskrbi, da dolomitski 
kurirj i pridejo čim preje na javko ali pa javi, da se ta zveza ne bo 
več vzdrževala.) 

3. Za kontrolorja južnega dela linije sem v sporazumu s PK 
postavil tov. Albina Medveda, 1 4 dosedanjega komandir ja ene izmed 
stanic, ki se je že po svojem dosedanjem delu po lastni iniciativi po
kazal sposobnega za t o delo. Izgleda, da bo uspel v k r a t k e m času od
praviti vse napake. 

4. Vsem stanicam, ki so služile kot hoteli za vse mogoče ljudi, 
smo takoj naredili, da se zakonspirirajo in preseUjo na nova mesta. 

5. Po mišljenju P K je potrebno, da se v bližini stanic urede 
sanitetni punkt i za ev. ranjence. V tem pogledu je bila dana instruk
cija, da vse stanice v pr imerni oddaljenosti od svojih mest, na dobro 
skrit ih krajih u r e d e pr imerne bunkerje za največ 4 ranjence in j ih 
tudi oskrbe z vsem potrebnim. Po mojem mnenju to sicer ne spada 
v delo stanic, toda z ozirom na tukajšnji položaj, je kljub vsemu 
edino možen izhod iz stiske. V tem pogledu boste pač Vi morali dati 
svoje mišljenje. 

6. Primož se je tudi bavil z mislijo, da stanice pojača in j ih po
rabi za zaščitne oddelke (?). 

Tehnika. Tukajšnja tehnika je na zelo nizki in primitivni stop
nji ter se mora boriti z ogromnimi težavami. Okrožnih tehnik v 

1 1 Plan stanic ni priložen. Nekaj skic kurirskih postojank severne in 
južne linije na Primorskem je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 219/11. 

1 2 Kurirska postaja P-3 je bila v Lozi blizu Senožeč. Glej dok. št. 11, 
op. 3. 

1 3 Maks Krmelj. 
1 4 Albin Plešnar. 
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pravem smislu besede, dobro organiziranih in sposobnih za samo
stojno delo, sploh ni. Tehnika PK je pravzaprav edina, ki še nek[aj] 
producira, vendar pa to nikakor ne zadostuje za celo Primorsko. Se
daj se šele pričenja organiziranje okrožnih tehnik, vendar pa bo radi 
pomanjkanja izvežbanega tehničnega kadra trajalo še precej časa 
predno bodo sposobne izvrševati svojo nalogo. Iz Notranjskega od
reda sem vzel s seboj na Primorsko tov. Mileta,15 ki je že svoje dni 
delal v tehniki in ga pustil pri OK Materija, da tam organizira teh
niko za to okrožje, Istro in Trst. Na Pivko je prišel tov. Jodi1 6 s tov. 
Očkom,17 da tam organizirata tehniko. Ostala okrožja so še odprta, 
ker ni tehničnega kadra. Med potjo bom tudi v tem pogledu raz-
govarjal s krajevnimi funkcionarji in videl, kaj se da tudi v tem po
gledu narediti. 

O materialu ste imeli popolnoma napačne informacije. Takoj ko 
sem prišel v kontakt s tov. Rudijem, sem videl, da nekaj ne more 
biti v redu. Tov. Miha mi je trdil, da je tu obljubljena dežela, kar 
se tiče tehničnega materiala in da bo treba skrbeti za to, da se čim 
preje organizirajo transporti materiala preko meje. Dejansko pa je 
situacija popolnoma drugačna ter me zelo zanima, od kod je tov. 
Miha črpal tako optimistične podatke, ki jih tukajšnji PK nikdar 
ni dajal. Obratno, vsaka štev. Poročevalca predstavlja vprašanje za 
sebe, ker ni materiala. Verjetno so glede materiala še možnosti, 
vendar je treba za to potrebne organizacije, ki jo tukaj primanj
kuje. Se ti viri, ki so obstajali, so radi proval uničeni. Potrebno bo 
dobiti primernega človeka, dobrega organizatorja s primernim trgov
skim duhom, pa mu bo mogoče uspelo, da to vprašanje reši. (Tov. 
Krpana1 8 pomilujem!) 

Primanjkuje tudi potrebnih tehničnih sredstev za tehnike, tako 
ciklostili, valjarji, mreže itd. Ce vzamemo v račun vse težave, je po
polnoma jasno, da okrožne tehnike ne bodo še tako kmalu stekle. 
Tu sedaj organiziramo izdelavo ročnih ciklostilov, težava bo edino 
z valjarji, ker nimam pojma, na kakšen način naj pridem do žela
tine za njih izdelavo. 

Papir, ki se je nabavljal potom Postojne19 je v večini propadel 
radi izdajstva Martina,20 ki je dezertiral (Luka21 ve za koga gre). 
Pri tej provali je propadlo 40.000 pol ciklostil papirja, 15.000 kg 
ostalega tehničnega materiala. To je bil pa tudi istodobno edini več-

13 Milan Guček. Glej Guček, Počakaj do prihodnje pomladi, str. 7 
do 35. 

16 Lado Trobevšek. 
17 Just Miklavc. 
18 Stane Majcen. Glej dok. št. 8, op. 13. 
19 Glej dok. št. 11, op. 7. 
20 Ivan Kerševan-Črni Martin. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 48, 

str. 121—123. 
21 Franc Leskošek. 
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ji izvor mater ia la in je sedaj vsaj začasno popolnoma onemogočen, 
v kolikor pa bo omogočen ponovno, bodo pokazale prilike. 

Pr i moji odisejadi po Pr imorskem sem jo prehodil skoro večjo 
polovico. Imel sem pril iko videti razmere in naše delo in smatram 
za potrebno, da navedem glavne pomanjkljivosti, ki sem jih t u 
opazil. 

Razpoloženje prebivalstva je zelo dobro, kljub represali jam oku
patorjev. Teror je sedaj prilično močan, okupatorji so pričeli tudi s 
požiganjem celih vasi (Voice2 2 itd.), med prebivalstvo je zašel ne
koliko strah, kljub temu pa še vedno z vsemi silami skoro v večini 
pomaga pokretu. 

Osnovna slabost našega pokreta je premajhna povezanost z 
narodnimi masami, kljub razpoloženju prebivalstva naš premajhen 
vpliv med njimi. Temu je krivo ogromno pomanjkanje politično zre
lega in organizacijsko sposobnega funkcionarskega kadra. P o m a n j 
kanje revolucionarne prakse domačega kadra se pozna na vseh sek
torjih dela, kljub ogromni količini dobre volje in požrtvovalnosti. 
Nujna posledica pomanjkanja izkušenj je neizkoriščanje vseh mož
nosti za delo, ki j ih je še vedno dosti. Vzgoji dobrega funkcionar
skega kadra domačinov bo treba posvetiti posebno pažnjo. Poleg 
tega je radi pomanjkanja izkušenj v ilegalnem delu nastopila nujna 
posledica masovnih proval, ki so bile skoro vse posledica nekonspi-
rativnega dela in zadržanja, ki so po svojih posledicah zelo težke za 
nas (samo goriška provala 2 3 je zajela p r e k o 150 naših aktivistov). 
Vprašanje dobrega konspirativnega dela je tudi tu osnovno vpraša
nje. Masovne provale so znatno oplašile prebivalstvo, niso pa osla
bile njegove morale. V tem gledam znatno razliko s pri l ikami na Do
lenjskem. 

j * ~ " Ker moškega prebivalstva skoro ni več na te renu (vojska, za-
! Pori, partizani), je nujna potreba, da se delu med ženami posveti 
j največja pažnja. Za delo med ženami je tu zelo ploden teren in 
\ogromen interes. 

Pomanjkanje naše l i terature zelo koči naše delo. Rešitvi tega 
vprašanja bo t reba posvetiti največjo pažnjo, ker n a m l i teratura 
vsaj v gotovi mer i nadomesti politične delavce, ki j ih t u pr imanj
kuje na vseh koncih. 

Vsem tem problemom bo t reba posvetiti polno pažnjo in skrbeti 
za to, da se končno popravi to, kar se je zamudilo in pr ide tudi tu z 
razvojem prilik v korak. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Urban24 

Vas Voice so fašisti požgali 5. aprila.1943. 
Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53, str. 135 in dok. št. 110 str 288 
Dr. Marijan Dermastia. 
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ST. 46 

P O R O Č I L O O K R A J N E G A K O M I T E J A K P S Z A S E V E R N O P R I 
MORSKO DNE 15. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU1 

Okrajni Komitet K.P.S. b 

za sever. Pr imorsko n a polož. 15. V. 43 

Pokra j inskemu Komitetu K.P.S. za Pr imorsko 

Člani Okrajnega Komiteta za severno Pr imorsko smo se se
stali 6. V. 43., t e r smo razpravljali o vseh vprašanj ih našega okraja. 
Glede briškega okrožja, tja smo poslali tovariša Filipa, 2 bivšega 
politkomisarja 1. Bat. S.P.O. kot sekretar ja 0[krožnega] Kfomiteja]. 
Ravno danes smo pa dobili sporočila od P.K., da je t ja poslan in
s t ruktor P.K. tovariš Kraje, 3 da formira O [krožni] K[omite] za Brda. 
Prosimo pojasnilo glede Briškega O[krožnega] K[omiteja] in Bene
čije, ali bo ostal v sestavi našega 0[kra jnega] K[omiteja] za S[ever-
no] P[rimorsko]. 

Glede letaka »Naše meje« 4 vam sporočimo, da ga je napisal 
bivši štab S.P.O., a razmnožila ga je tehnika Tolminskega 0[krožne-
ga] K[omiteja] . Tolminski O.K. ni vedel, da se ne sme razmnoževati 
druge l i terature, kot one, ki jo pošlje P.K. ali C.K. K.P.S. V bodoče 
se bomo držali točno navodil od P.K. K a r se naše tehnike tiče, smo 
v pogledu mater ia la bolj mizerni, zaenkrat n i m a m o še možnosti za 
nabavo večje količine tehničnega mater ia la ; skušamo dobavljati za 
naprej čim več materiala, sedaj i m a m o 100 kg papirja, 200 matric, 
5 t u b črnila. Odgovoren za tehniko je tovariš Miško,5 on ni član 
K.P.S., a vendar je p r e d a n stvari, tudi s impatizer parti je. K e r to
variš Miško ni član partije, so že govorili z bivšim štabom S.P.O. 
in tovarišem Cenetom, 6 profesor, da on lahko vodi tehniko, samo 
da je predan stvari in da točno izvršuje naloge. Tovariš Spartaco 7 

se nahaja sedaj v 6. brigadi, a ima n a m e n it i v nedeljo 16. V. na 
teren, kot tudi njegovi tovariši. 8 Kot smo že poročali,9 smo razdelili 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/IV. Oznaka S (severnoprimorski okraj) je pripisana pri urejanju 
pošte. 

2 Jožef Peršolja. 
3 Jože Kraje. Glej dok. št. 32. 
4 Glej dok. št. 32, op. 4. 
5 Mirko Skočir. 
6 Dr. Cene Logar-Cene Rovtar. 
7 Brunetto Parri. 
8 Glej dok. št. 31, op. 25. 
9 Glej dok. št. 20. 
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prevelika okrožja, postavili nove O.K. Radi te reorganizacije za 
sever. Primorsko, nismo dobili od O [krožnih] K[omitejev] še poro
čil, zato tudi mi n e moremo poslati poročila n a P.K. Glede denarja 
je tovariš Ahac 1 0 naročil, k e r nimajo t renotno br igade denarja, da 
naj denar izročimo br igadam; tovarišu Ahacu smo dali 30.000 Lit. 

Pri lagamo poročilo 1 1 rajonskega odbora O.F., obenem pr i lagamo 
prepis enega belogardističnega letaka, 1 2 ki so [ga] vrgli v okolici 
Breginja na Kobariškem. 

Iz dopisa, 1 3 ki smo ga prejeli od P.K. je razvidno, da niste pre
jeli našega poročila, ki smo ga poslali dne 6. V. 43. 1 4 

Prosim, pošljite pr imerno število obveznic, preko karav le št. 23. 1 5 

S m r t fašizmu — Svoboda n a r o d u 

S tovariškim pozdravom 

Tesar F r a n c 1 6 

ST. 47 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA SLOVENSKO 
ISTRO DNE 15. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS — slov. Istra. j 
Položaj, 15. maja 1943. 

Pokraj inskemu Komitetu K P S za Primorsko. 

Dragi tovariš Pr imož ! 2 

Razpoloženje ljudskih m a s : Morala se je malo dvignila, sedaj po
sebno, ko je padel Tunis, ker to je za njih barometer dogodkov. Re
volucionarna borbenost pa še ni na oni stopnji, da bi se l judstvo 
dvignilo k oboroženemu odporu. 

1 0 Dušan Pirjevec. 
1 1 Poročilo ni priloženo. 
1 2 Prepis letaka ni priložen. 
1 3 Glej dok. št. 32. 
1 4 Glej op. 9. 
1 5 Glej dok. št. 20, op. 14. 
1 6 Franc Caserman. 

1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu IZDG, šk. 532/V. Oznaka J 
(južnoprimorski okraj) je pripisana s svinčnikom pri prejemu oošte 

2 Dr. Aleš Bebler. 
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Part i j a : 5 RK-jev, 8 celic (20 članov 14 kandidatov). V k r a t k e m 
času bo sprejetih še okrog 10 novih kandidatov, nekaj j ih bo pa pre^ 
vedenih med člane. Med njimi tudi 3 žene, ki so se zadnji čas zelo 
dobro izkazale. Izmed njih bo ena sprejeta v OK kot zaupnica [S] 
PŽZ za okrožje. 

Osvobodilna f ronta : So postavljeni 3 novi terenski odbori. Osnovan 
je tudi Okrožni odbor OF. V odboru sta tudi 2 ženi. 3 

Ljudje (več primerov) so zrli z nezaupanjem do OF, češ, da t o ni 
komunist ična organizacija, »Slovenski — in Primorski poročevalec« 
da sta brez srpa in kladiva. To pa vsled tega, k e r so dobivali prej 
le komunist ične letake in »manifestine« kot j im pravi jo tu. 
Glede nezaupljivosti l judstva je krivo tudi to, ker je tukaj bil 
svoječasno komunistični agitator neki Klemen, 4 ki se je pa zelo 
slabo vedel — doslovno: denar, ki so ga tedaj pobirali kot prispevke 
za »stranko«, je on zapravljal po gosti lnah z drugimi itd. P r i ljud
stvu je pa to ostalo v zelo slabem spominu. 
Na sestanku ob priliki vzpostave novega terenskega odbora OF, se 
je izrazil eden član, da če je res, da bodo partizani izgnali vse Itali
jane iz slov. Primorja, da on n e bo mogel sodelovati z nami, k e r to 
ni več enakopravnost narodov, za k a r se mi danes bor imo! Pravi lno 
pojmovanje preprostega ljudstva. 

Zveza Komunist ične Mladine: 1 aktiv (5 članov — 3 dekleta). So 
majhne težave pri organiziranju mladine radi pismene zaostalosti 
in slabega poznavanja slovenskega jezika. Poleg tega pa malo na
rodno zavedni. Težave so, toda šlo bo. 

P Ž Z : 2 odbora. So postale zelo aktivne, kakor pr i organizaciji, tako 
pri agitaciji in propagandi. Organizirale so »Narodno pomoč« za in
ternirane, ki j ih je od tu precej. 

N Z : nespremenjeno. 

Bela g a r d a : Tukajšnji duhovniki so imeli spet neke sestanke, toda 
ne morem ugotoviti njihovega namena. 
Ob priliki prvomajskega praznika je bilo aret iranih v okrožju 24 
oseb, ki so j ih pa že sedaj izpustili, med njimi tudi tov. Luka, 5 

člana OK-ja. 
Semkaj je prispelo v eno vas 120 alpinov, ki stalno patrul j irajo po 
cestah in stezicah. 

3 To sta bili Otilija Kocjančič in Francka Muženič. Glej Ferenc, 
Kratek pregled razvoja KPS in OF v Primorju, str. 166. 

4 Klement Purger iz Gabrovice, dolgoletni voditelj komunističnega 
gibanja, ki je pred začetkom druge svetovne vojne zapustil revolucionar
ne vrste in ni sodeloval v NOB. Glej Slovenska Istra, str. 288—289. 

5 Franc Ivančič. 
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Kot se čuje, sicer je še nepotrjeno, bodo v par dneh ukinili šole in v 
nje nastanili fašiste!? 
Kako je, ali prispejo moja poročila do Tebe ali ne? Nimam že spo
ročila od vas, bo tega 3 mesece!! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

P.S. 

Ce imate na razpolago kaj bonov, 
mi jih pošljite za nekaj deset tisočev. 

ST. 48 

S tovariškimi pozdravi: 
za OK KPS — slov. Istra: 

Vidko« 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 16. MAJA 1943 POKRA

JINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

Dragi tovariši! 

Že osem dni čakam na karavli štev. 4.2 za zvezo z Vami, a zveze 
od nikoder ni. Ker še ni izgledov, da bi zveza prav kmalu funkcioni
rala, se vračam nazaj v Trst, pa če samo Za 3—4 dni, da uredim si
gurne zveze in še nekatere stvari s Trstom. 

Prav gotovo še ne veste, da je Franc3 padel v borbi s policijo v 
Trstu. V borbi ubil je enega policista, nakar je sam obležal mrtev. 
To se je zgodilo 26. aprila. Postal je žrtev svoje neprevidnosti, ker 
se ni držal strogo naših navodil, da mora s slovenskimi elementi v 
Trstu biti zelo previden. Namesto prekiniti vse stare zveze in ob
držati le najbolj sigurne, je poiskal stike z vsemi prejšnjimi ele
menti in tako prišel do bele garde v Skednju, ki ga je zasledovala 
in potem izdala kvesturi. — Isti elementi, ki so krivi vseh prejšnjih 
proval v Trstu in, ki jih Blaž4 ni mogel odkriti. 

6 Vidko Hlaj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 

532/11, prepis v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 103, a. š. 1399. 
2 Kurirska postaja P-4 je imela sedež na območju Javornika, Pod-

kraja in Hrušice. Glej dok. št. 11, op. 3. 
3 Jaka Platiše. 
4 Darko Marušič. 
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Jasno, da j e po tem dogodku situacija v Trs tu spet malo te
žavna za nas, posebno med Slovenci. Edino pozitivno je to, da so 
se Itali jani malo aktivizirali in v zadnjem času stopili ven iz svoje 
»ilegalnosti« in se pokazali množicam. Posebno 1. majska akcija, ki 
j o je izvršila i tal i janska parti ja v Trstu in Monfalconu je dobro od
jeknila med Tržačani, posebno pa med delavstvom. 

J a z sem bil v Istr i in t a m formiral O[krožni] K[omite] od štirih 
članov, kakor tudi v Materiji. Sedaj sem n a poti čez K r a s se sestal 
t u d i z Maksom 5 in S t rnadom 6 i n ravno t a k o smo formirali O[krožni] 
K[omite] od 3 članov. Zveze s Pivko pa nisem dobil in n e vem, 
kakšno je stanje tam. — V T r s t u slovenskega 0[krožnega] K[omi-
teja] sploh ni, a m p a k samo italijanski Komitet del Litorale. 7 V Trs tu 
sedaj m e d Slovenci obstoji samo ena part i jska celica in M.O.O.F., 
tako, da t a celica od 4 članov se zabavlja med Slovenci po liniji 
O.F., kolikor je še ostalo po vseh nesrečah v zadnjem času. 

Toliko zaenkrat v par potezah, sicer pa podrobnosti ustmeno, 
k a d a r se vidimo. Sicer sem Vam poslal že par poročil 8 in to je že 
precej časa, posebno k a r se tiče Italijanov, pa tudi Blaž Vam je mo
ral us tmeno poročati, ko je prišel do Vas, saj je že poldrugi mesec 
odkar je odpotoval iz Trsta, a še do danes nisem dobil nobenega 
glasu od njega, čeravno smo se domenili, kako naj se javi. — Sicer 
pa je že t a k o prokleto bilo s temi vezami v zadnjem času. Iz vsega 
tega bo t reba povleči izkušnje. 

Še eno stvar Vam m o r a m sedaj javiti. Ko sem potoval čez Kras, 
sem našel cel k u p raznih nepravilnosti, ki j ih je počenjal J u r i j 9 

(krščanski socialist), ko je razsajal po K r a s u s svojo »avtoriteto« 
poverjenika O.F. za Primorsko. Ta početja in razne njegove izjave 
niso samo nepravilnosti, a m p a k se j ih lahko že kvalificira kot so
vražne akte proti O.F., posebno pa partiji. Nekaj najbolj k a r a k t e r i 
stičnih izjav: 

Izjavil je, da je O.F. ustrelila kozla, ker je sprožila oboroženi 
odpor slovenskega naroda, ker je O.F. računala, da bo vojna kon
čana že L 1942. — Zahteval je podatke o partiji in Skoju od Maksa. 
Pri Krpanu1 0 se je informiral, koliko je partijcev padlo v Sloveniji, 
posebno se je interesiral za Urbana,11 če je še živ in ko je slišal, da je, 
je izjavil, da je to najbolj važno. Sploh je povsod nastopal zelo avto
ritat ivno in kategorično zahteval, da se m u vsi pokorijo. O vsem tem 
m e je informiral tovariš Maks. Smatram, da bi bilo nujno potrebno 

5 Avgust Dugulin-Maks Potokar. 
6 Avgust Spacapan. 
7 Pravilno Commitato Littorale di Trieste — Obalni komite (odbor) 

Trst. 
8 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str. 175—178 in dok. št. 84, 

str. 214—215. 
9 Dr. France Skerl. 

1 0 Stane Majcen. 
1 1 Dr. Marijan Dermastia. 
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pozvati ga na odgovornost in preprečiti mu vsako aktivnost na Pri
morskem. Ker njegove izjave in početja smrdijo že po nekakšni nje
govi posebni, ne O.F.-ovski liniji. Treba postopati čimprej. On se se
daj nahaja nekje v III. (kraškem) bataljonu. Ce ga bom jaz dobil, 
mu bom že pretipal obisti. 

Kakor sem Vam že omenil, jaz se danes vračam nazaj v Trst 
pa čeravno za par dni, da uredim sigurne zveze. Čim bo ponovno 
zveza z vami, me bo zveza obvestila v Trst. Ce slučajno imate 
kakšno posebno pošto ali sporočilo za mene, lahko pošljete preko 
karavle štev. 5,12 4 in 2,13 ki se nahaja na Krasu. Karavla štev. 2 bo 
pa dostavila pošto v Trst. Na kuverti napišite: Za Vlado-ta,14 Trst. 
Lahko pošljete tudi pošto in literaturo za Istro in Materijo preko 
Trsta po isti poti, če nimate druge boljše zveze. 

K.P.I. v Udinah pravi, da ima zvezo s Kobariško četo in da 
išče zvezo s štabom cone. Tam se nahaja instruktor C.K. K.P.I.15 s 
posebno nalogo, da vzpostavi zvezo s partizani. Poskušajte vzposta
viti tam zvezo, v kolikor jo že niste. 

V želji, da vas prav kmalu vidim po tolikem času, vas iskreno 
pozdravljam. 

S.f. — s.n. 
16/V.43. 

Vlado. 
12 Glej dok. št. 12, op. 8. 
13 Glej dok. št. 11, op. 4. 
14 Branko Babic. 
15 Mario Lizzero-Andrea, Lima. 
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ST. 49 

PISMO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI
MORSKO V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZA MAVRICA DNE 16. 
MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V 

BENEŠKI SLOVENIJI1 

SPOROČILO! 
Na položaju z dne 16./5./1943 

POKRAJINSKEMU KOMITETU S 
K. P. S. za Primorsko. 

Dragi tovariš! 
Sporočam, da jaz zdaj nekaj dni nisem bil na mojem sektorju 

dela, zaradi [tega], ki je bila tam velika preiskava in so veliko pa-
truljirali po vaseh, ker so nas fašisti opazili, da se nahajamo na tem 
neobdelanem področju. Tako smo morali en par dni počakati, da se 
je enmalo potišalo in sedaj na 17./5./1943. bomo šli spet tja. Ali v 
tem času smo napravili na tej strani 7 sestankov, tako, da sedaj so 
tudi na tej strani vse vasice imele sestanke, ker so jih bile zelo po
trebne, ker so želeli videti in spoznati partizane, da jih bodo tudi oni 
podpirali v vseh mogočih stvareh. Tako, ko so nas videli, so postali 
močno zadovoljni in ker so slišali partizanski poduk, da ima OF res 
pravi cilj za delavno ljudstvo. 

Kljub temu sem imel važne stvari, da sem si poiskal vezo, kot 
sem že sporočal,2 da nimam že (3) tri tedne veze, in komaj danes 
upam, da jo bodem dobil, ker pojdem nocoj na javko s karavlo, tako, 
jaz, upam, da sedaj bom točno sporočila odpošiljal. 

Sporočam, da sem imel nekaj dela tudi s 3° četo 3' Bat.,8 ker ni 
imela veze, tako sem jaz moral pomagati za dobiti vezo. 

Zraven tega imam tudi tukaj enega bolnika z imenom Izi4 od 
3' Bat., ki je bil poslan v Furlanijo kot organjzator in sedaj je bil 
tukaj močno bolan, ali sedaj mu gre že na boljše. Ampak prej sem 
imel dosti skrbi tudi za njega. Poslal sem že 4 krat terence v Go
rico k zdravniku po zdravila in eden od mojih tovarišev je moral 
ostati 10 dni pri njemu, ker samega nismo mogli pustiti, je bil pre
več bolan in lahko da bo moral tudi še nekaj dni ostati. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. Oznaka S (se-
vernoprimorski okraj) je pripisana pri prejemu pošte. 

2 Glej dok. št. 24. 
3 Gre za 3. četo 3. (Briškega) bataljona Severnoprimorskega odreda. 
4 Andrej Mavri. Glej Ferenc, Slovensko NOG in Furlanija, op. 20, 

str. 9. 
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Dragi Tovariš ! 

J a z sem Ti poslal že nekaj sporočil5 in nobenega odgovora ni
sem še dobil. Ne vem, ali si dobil ali ne, dvakrat sem t e prosil za 
l i teraturo v italijanščini in slovenščini. Ali do sedaj sem dobil samo 
Poročevalce od 7 marca, 6 Ljudska pravica, Delo, k a r j e bilo v tistem 
zavitku in zdaj sem dobil t iste Slovenske meje, 7 drugega pa nič, kot 
od tov. TESARJA 8 neko s taro od meseca januar ja in februarja. 

Prosim pa, če Ti je le mogoče, poslati m i l i teraturo itali jansko 
in slovensko in te važne knjige tudi zame, ker n i m a m skoraj no
bene. Jaz bi rad imel Agrarno in kmečko vprašanje, 9 Ustava 1 0 in 
take lepe knjige, kake pesmarice bi tudi rad imel. 

Pričakujem, da bi se kaj oglasil, da bi vedel, k a k o se kaj pa Ti 
tam imaš? Ker meni se k a r čudno zdi, da že ves čas, k a r sem jaz 
tukaj prišel, nisem dobil nobenih novic od tebe. 

Prosim tov., kar spoznaš slabega pri meni, da me opozoriš, da 
se bom pa poboljšal, saj veš, kot novi in neizučeni, da imam dosti 
napak in sploh še brez nobene bližnje veze od višjih funkcionarjev. 

S m r t Fašizmu — Svoboda Narodu 
Oton1 1 

5 Glej op. 2. 
6 Glej dok. št. 23, op. 10. 
7 Glej dok. št. 20, op. 7. 
8 Franc Caserman. 
9 Brošura: Lenin in Stalin, O agrarnem in kmečkem vprašanju Iz

dala Agitacijsko propagandna komisija Centralnega komiteta Komuni
stične partije Slovenije 1943, je v arhivu IZDG, arhiv NOB št 495—497 

'» Brošura: Ustava (: Temeljni zakon) Zveze Sovjetskih Socialistič
nih Republik z uvodnim govorom tovariša Stalina ob sprejemu Ustave 
ZSSR na VIII. izrednem kongresu Sovjetov 6. decembra 1936. Izdala Agi-
tacijsko propagandna komisija Centralnega komiteta Komunistične par
tije Slovenije 1942, je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 1164—1165 

1 1 Alojz Mavric. 
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ST. so 

PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA 
J02EFA PERSOLJE DNE 16. MAJA 1943 SEKRETARJU OKRAJ
NEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO FRANCU 

CASERMANU1 

Na položaju 16-5-43. 

Tovariš Tesar !2 

Tukaj sem le par dni, zato mi je le še malo znano tu po teh 
vaseh. Kambreško, Srednje, Rute in ta okolica je še precej organi
zirana, to je delo tov. Gorjana.3 V zadnjem času je bilo tukaj nekaj 
aretacij, še vedno se pojavljajo izdajstva, a so v teku izsleditve neke 
vlačuge, sedaj so odšle v Trst. Dokazano pa je, da se vlačijo s fašisti, 
zato je ljudstvo preplašeno radi teh aretacij, kljub temu pa simpa-
tizerstvo za O.F. ne popušča. 

Bela garda po teh vaseh nima moči, pač pa nekaj dol po Soški 
dolini, Ročinj, Kanal in Deskle, posebno pa ročinjski župnik o tem 
nekaj širi in pobija partizanstvo. Fašisti in orožniki patrulj ira j o tu
kaj po vaseh, vojaki tudi držijo zasede, ker sem tudi sam naletel 
nanje. 

Za partijsko organizacijo bo tukaj malo težje; ker vse te boljše 
elemente so pozaprli, zato se mi zdi, da je boljše, da grem prvo dol 
v dolnja Brda, v vasi bolj blizu Furlanije, ki so že nekaj organizira
ne in pa ni še bilo takih aretacij. Oblazil bom sam vasi in postavil 
partijske celice z odgovornimi sekretarji, napel bom vse sile, da bom 
kaj dosegel z delom, ki mi je naloženo. Slišal sem, da sta dva tov. 
Boris4 in Slavko5 na terenu ne vem od koga postavljena in ali odda
jata poročila o njihovem delu! O teh treh, ki so v Benečiji, slišal 
sem, da so že nekaj vasi organizirali, kar se bo tudi dalo nadalje
vati, to sem tudi sam poskušal, ko smo imeli s 25 benečanskimi de
lavci sestanek v . . .6 pod Mata j ur jem, vsi so antifašisti, samo to je 
bil vzrok, ker niso [bili] nič podučeni o cilju in smislu naše borbe. 

Kadar bom prišel bolj na mesto in v stik z ostalim, Ti bom lahko 
bolj obširno poročal. Sprejel sem tvojo zadnjo poslano mi literaturo 
in pismo z dne 10-5-43.7 Zaprosil bi te še za »obveznice«, eno pesma-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/V. 

2 Franc Caserman. 
3 Tone Curk. 
4 Cvetko Zižmond. 
5 Ludvik Vitez. 
6 Poškodovan dokument. Izrezana je ena beseda. Na spodnjem robu 

dokumenta je pripisano: Odrezek glede konspi[racije]. 
. 7 Pismo verjetno ni ohranjeno. 

143 



rico revolucionarnih pesmi »Kovači smo« 8 (Naša žena). Lahko bi jaz 
vzel iz batal jona nekaj l i terature, ki smo jo imeli še po več izvodov, 
sedaj pa nisem več ob času. 

S m r t fašizmu — Svoboda narodu 

Tovariški pozdrav 
Fil ip 9 

Posebno t o bi mi bilo najbolj važno: »Ustava«. 1 0 »O agrarnem in 
kmečkem vprašanju.« 1 1 

ST. 51 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO OKROŽ
JE DNE 16. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje 
16. maja 1943 
na položaju. 

pr. 22. V./43 [š t] 26 

Izvršnemu odboru OF slovenskega naroda. 

Pošiljamo poročilo o politični situaciji v okrožju: 

I. Razpoloženje in morala naroda: Razpoloženje naroda je za nas 
prav dobro. Da je razpoloženje t a k o v narodu, je vzrok največ po
voljno razvijanje dogodkov na frontah. 2 Situacija na fronti je vpli
vala posebno na takozvane sredinske elemente, kater i se pod vti-

8 Zbirka partizanskih pesmi: Kovači smo i n . . . (izd. Novomeško 
okrožje, Komunistične partije Slovenije) je v arhivu IZDG, tisk NOB 
št. 422. 

9 Jožef Peršolja. 
1 0 Glej dok. št. 49, op. 10. 
1 1 Glej dok. št. 49, op. 9. 

1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1 
in 712/III. Številka 26 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 V izvirniku frontama. Poročila, ki jih je pisal sekretar okrožnega 
odbora OF za kočevsko okrožje Alojz Zalar, so pisana v slabi slovenščini, 
zato je uredništvo izrazitejše hrvatizme popravilo. Na slab jezik ga je že 
takrat opozarjal izvršni odbor OF. Glej dopis izvršnega odbora OF dne 
15. maja 1943 okrožnemu odboru OF za kočevsko okrožje v arhivu IZDG 
arhiv NOB, šk. 435/1. 
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som dogodkov sedaj odločajo za nas, seveda še zmirom z neko re
zervo in strahom, da se ne bi preveč eksponirali. 

Morala v narodu je tudi prav dobra. Narod je prepričanja, da 
gremo nasproti popolni osvoboditvi. 

II. Organizacijsko delo: Delo na reorganizaciji terenskih in ra
jonskih odborov se nadaljuje. Rajonski odbori Stari trg ob Kolpi, 
Banjaloka in Kočevska Reka so popolnoma reorganizirani ter je 
narod to reorganizacijo sprejel dobro. 

Za mesto Kočevje še ni izvršena reorganizacija odborov, ali bo 
v kratkem tudi tam izvršena reorganizacija. Stari rajonski odbor je 
sedaj začel nekaj delati in kaže sedaj voljo za delo, ali vseeno je 
tukaj potrebna korenita reorganizacija. Naknadno bomo poročali, 
na kakšen način se bo to reorganiziralo. 

III. Propagandno in agitacijsko delo: V poslednjih 14 dneh je 
bilo v okrožju 41 političnih sestankov in mitingov. Največ sestan
kov je bilo v rajonih Banjaloka in Stari trg, kateri so naseljeni. 

Pri kmečkih ljudeh je veliko zanimanje, na kakšen način bo po 
osvoboditvi rešeno kmečko vprašanje. Na sestankih je narodu po
jasnjeno, da bo o tem vprašanju reševal narod sam, ali je vendar 
nujno potrebno, da se čimpreje skliče kmečka konferenca. 

IV. Bela garda in njena propaganda: Organizacije bege ne ob-
stojijo po rajonih izven mesta Kočevja. Pač pa je več oseb, katere 
mishjo in tudi verjetno tajno delajo za bego. To so osebe, katere se 
lahko označijo za anglofile, ker pod to krinko oni delajo za račun 
bege, bilo da delajo to iz same svoje iniciative, ali pa da delajo po 
naročilu bege. 

Neki Jurkovič3 iz vasi Krkovo, o katerem smo že prej poročali, 
je v nedeljo dne 2. t. m. v gostilni Beljan pri Fari, rajona Banja
loka po prvi maši med kmeti javno govoril, da ne bo zmagala Ru
sija, temveč Anglija, a na vprašanje naših ljudi, kako on to misli, 
saj so vendar zavezniki in ako bo zmagala Anglija, bo zmagala tudi 
Rusija, odgovoril je: »Ne bo zmagala Rusija in ona zastonj sedaj 
krvavi, k nam bodo prišli Angleži«. Jurkovič je zastopnik Vzajemne 
zavarovalnice in verjetno da on dela po navodilu bege ali za sedaj 
še nimamo podatkov. 

Hčerka navedenega Jurkoviča je delavka v predilnici v Kočevju 
in tam javno dela za bego, ker je navdušena dopolavoristkinja.4 Ona 
je prej večkrat prihajala domov k očetu ali zmirom v vojaškem 
spremstvu. Verjetno pa je, da Jurkovič preko svoje hčerke vzdržuje 
zveze z bego v Kočevju. 

3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 144, str. 409. 
4 Dopolavoro (»po delu«) — fašistična organizacija za delavce. 

10 Dokumenti 7 145 



Župnik Stare 5 p r i F a r i (rajon Banjaloka) je v cerkvi ostro na
padel našo l i teraturo. Dali smo m u opomin, da preneha s temi na
padi. Od takra t ni več govoril proti nam. 

V mestu Kočevju je nekaj belogardistov v itali janski uniformi. 
Nastanjeni so po privatnih stanovanjih. Ti belogardisti so prišli iz 
Ribnice. Nimamo podatkov o tem, ali se tukaj dela o organiziranju 
bege v Kočevju. 

Podatki, da je pri vsaki fašistični posadki po vaseh nekaj belo
gardistov v itali janski uniformi, so se pokazali kot netočni, ker je 
sedaj dognano, da ni belogardistov po itali janskih posadkah, pač pa 
je nekaj fašistov, kater i znajo slovenski jezik in kater i so verjetno 
Primorci. 

Značilno je, da fašisti sedaj ne vršijo nikakršnega terorja nad 
prebivalstvom, narod lahko gre svobodno iz vasi v vas, brez nekega 
posebnega dovoljenja. Značilno je tudi to, da fašisti ne gredo ni
k a m o r ven iz svojih posadk, niti ne pošiljajo patrul je po vaseh. Iz
gleda pa, da gre tukaj za neki fašistični trik, kako bi oni zvedeli za 
zveze naroda s političnimi organizacijami OF in da bodo izvedli re
presalije nad narodom. 

S m r t fašizmu — svobodo narodu. 

Člani okrožnega odbora: 
Jakob Pantar 

C. Dekval6 

Žig: 
Okr. odbor OF 

kočevsko okrožje 
Za okrožni odbor OF 
sekretar Alojz Zalar 

5 Andrej Stare, župnik v Fari pri Kostelu. 
6 Ciril Dekval. 
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ST. 52 

P I S M O Č L A N A P O L I T B I R O J A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P J 

E D V A R D A K A R D E L J A D N E 17. M A 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 S P O T I V B E L O K R A J I N O I N N A H R V A Š K O 1 

Centralnemu komitetu Komunistične Partije Slovenije! 

17. V. 1943 
Dragi tovariš i ! 

Prišli smo v redu na cilj in takoj dobili potrebno zvezo.2 Danes 
smo že imeli razgovore z M a r k o m 3 in njegovim k o m a n d a n t o m 4 ter 
postavili osnovne črte našega načr ta 5 popolnoma v t istem smislu, 
kakor smo se predhodno pogovarjali doma, z Matijo 0 itd. Nezgoda pa 
je v tem, da brigad še ni sem in n e vemo, s čim razpolagamo, za
radi česar se bodo stvari vsekakor še nekaj časa zavlekle. Razen 
tega mi je Marko dejal, da bi rad govoril z menoj Stevo (Brko) 7 iz 
Zagreba in sem ga zato naročil sem, k a r bo vse v vsemu trajalo še 
kakih 6 dni. Pred enim tednom potemtakem ni računati, da bi se 
vrnili nazaj. 

Danes sem bil tudi že skupaj z Očko 8 ter se dogovoril z njim o 
delu, ki ga bomo skupaj izvršili. J u t r i se sestanem z OO OF t e r z 
OK Parti je, 9 pojutrišnjem gremo v Sercerjevo brigado, tako, da 
bomo čim koristneje potrošili čas, ki ga imamo na razpolago. 

Pri lagam za Deda, 1 0 ker sem doma pozabil. Oddajte Bogdanu 1 1 

in Cveti. 1 2 Naročite, naj T u r k 1 3 vstra jno išče Hrvate, ker sem jim 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 431. 
2 Misli Zumberak. 
3 Marko Belinić, politični komisar II. operativne cone NOV in PO 

Hrvaške. 
4 Vladimir Matetić, komandant II. operativne cone NOV in PO 

Hrvaške. 
5 Misli dogovorjeni načrt o skupnih vojaških akcijah slovenskih in 

hrvaških narodnoosvobodilnih enot. Do skupnih akcij ni prišlo, ker so 
morale za to predvidene hrvaške narodnoosvobodilne enote (13. primor-
sko-goranska divizija) oditi namesto v Zumberak v Liko, kjer so priča
kovali veliko sovražnikovo ofenzivo. Glej NOV na Slovenskem, str. 460. 

6 Ivan Maček, komandant glavnega štaba NOV in PO Slovenije. 
7 Ivan Krajačić, član predsestva AVNOJ in predsedstva ZAVNOH. 

Narodni heroj. 
8 Ivan Novak. 
9 Misli okrožni odbor OF in okrožni komite KP3 za Belo krajino. 

1 0 Šifra za Kominterno. 
1 1 Boris Ziherl. 
1 2 Alenka Lušin. 
1 3 Rudi Jančar., 
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sporočil, da jih iščemo. Naj torej ne odneha. Ce jih dobite, jim spo
ročite važnejše stvari za medsebojni kontakt in zahtevajte direktno 
zvezo z Vrh. štabom. 

S tovariškimi pozdravi 
Krištof14 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

P.S. Prilagam kratko pisemce za Sašo.15 

S T . 53 

P I S M O 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 N E 
17. M A J A 1943 O K R A J N E M U K O M I T E J U K P S Z A S E V E R N O 

P R I M O R S K O 1 

Pokrajinski Komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 17. 5. 1943. 

Okrajnemu odboru KPS za severno Primorsko. 
Kot Okrajnemu odboru OF za severno Primorsko Vam pošilja

mo danes okrožnice2 o delu med ženami za vaša okrožja. Direktno 
smo poslali enake okrožnice za OK Brda, OK Benečija, OK Bača in 
OK Cerkno. Vam preostane torej samo dolžnost, da dostavite okrož
nice OK Tolmin, OK Bovec in preko patrulje tov. Rudija3 aktivist
kam v Trbižu. 

Prejeli smo kratko pismo4 tov. Tesarja5 z dne 6. maja. Med tem 
pa smo Vam mi pisali,6 da smo poslali našega inštruktorja tov. 
Krajca7 v Brda in Benečijo. Ce tov. Tesar in Jaka 8 še nista odpoto
vala v Brda, bi bilo torej bolj primerno, da gre kateri od Vas v 
okrožje Trbiž in tam postavi temelje organizacije. 

14 Edvard Kardelj. 
15 Josip Vidmar. Pismo verjetno ni ohranjeno. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
2 Glej dok. št. 56. 
s Martin Greif. Glej dok. št. 20, op. 5. 
4 Glej dok. št. 20. 
5 Franc Caserman. 
• Glej dok. št. 32. 
7 Jože Kraje. 
8 Albin Kovač. 
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Glede Koroške se popolnoma strinjamo, da uporabite tov.,83 ki 
je od tam doma in ga pošljete k tov. Rudiju. Odlično bi bilo, če bi 
se v Vašem področju ali pri četah dobil tovariš primeren za sekre
tarja novega OK Trbiž, ki ga je treba postaviti. Mi primernega to
variša trenutno nimamo. 

Če se pri četah, s katerimi imate stik, nahaja tov. Janez Vi
pave,9 vojaški poverjenik OK Ajdovščina, mu sporočite, naj takoj 
odpotuje k nam in se oglasi na karavli P VIII10 ter zahteva zvezo s 
tov. Kovačem.11 

Kako je z zdravjem, tov. Katje12 in tov. Bojana?13 Kje je tov. 
Nataša?14 

Sprejeli smo izvod Vašega letaka »Slovenske meje«,15 o kate
rem smo Vam že pisali, da je njegov drugi del politično zelo slab. 
— Glede proizvodov Vaše tehnike sploh naročamo, da nam odslej 
pošljete v vpogled vedno po 3 izvode in da vedno sporočite tudi 
naklado (število izvodov, ki ste jih tiskali). — Prav tako nam po
šiljajte v vpogled vsaj enega, po možnosti pa tudi 3 izvode vsakršne 
sovražne tiskovine, ki se razširja na Vašem področju (belogardistični 
letaki, italijanski proglasi itd.). 

Vašim tehnikom in nabaviteljem tehničnega materiala povejte, 
da je za razmnoževanje na ciklostil primeren tudi navaden tiskarski 
ali časopisni papir in celo bel zavojni papir, ki ga rabijo v trgo
vinah. 

Pošljite nam naslove Vaših okrožnih odborov, da jim bomo mo
gli direktno dostavljati literaturo in drug material. Vašemu OK 
Cerkno smo poslali današnjo okrožnico preko OK Bača (karavla 
21).16 Ali je v redu? 

Kako si zamišljate nadaljnjo uporabo tov. Toneta Mladena?17 

Ali imate kak konkreten predlog glede njega? Opozarjamo Vas, da 
še ni sprejet v Partijo. Tovariša Jako prosimo, da sporoči, kako se 
je Mladen zadnje mesece držal. 

Sporočite osebni sestav Vaših novih partijskih OK. Kako ste 
uporabili tov. Stojana?18 

"a Glej dok. št. 20 in 57, op. 53. 
9 Stefan Nabergoj. 

10 Glej dok. št. 11, op. 8. 
11 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za dr. Aleša Be-

blerja-Primoža. 
12 Olga Mohar. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 41, op. 2, str. 97. 
13 Bojan Stih. 
14 Alojzija Trošt. 
15 Glej dok. št. 20, op. 7. 
16 Glej dok. št. 32, op. 10. 
17 Dr. Maks Rejec. 
18 Mirko Jeklin. 

149 



Pričakujemo v k r a t k e m kaj več novic od Vas tudi o vojaškem 
položaju na Vašem področju. 

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

Pokrajinski komitet K P S 

ST. 54 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DARKA MARUŠlCA DNE 17. MAJA 1943 S PRIPISOM DNE 
19. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O POLOŽAJU V JU2NOPRIMORSKEM OKRAJU1 

Na položaju, 17. maja 1943. 
J 

Dragi tovariš Kovač! 2 

Tovarišev okrožnih funkcionarjev še vedno ni vseh skupaj. Ob
veščeni so že vsi in nekaj j ih je že na poti. Zveze funkcionirajo »ču
dovito«. V III. batal jon 3 je prispel tov. Jodi 4 včeraj zvečer. V zadevi 
tov. Jodija in Očka 5 ter K r p a n a 6 mi pošljite novih navodil, ker je 
položaj v zvezi z aretacijo tov. E. M.,7 t iškarniškega »direktorja« 
precej drugačen od položaja, kakršnega smo si mi predstavljali. Da
lje, zgodilo se je, k a r sem že predvideval, tov. P e r u n 8 je aret i ran 
oziroma njegova družina, 9 po nepotr jenih vesteh pa je P e r u n u uspe
lo ?beža.ti. Doslej se še ni javil, kljub temu, da je preteklo že precej 
časa od aretacije njegove družine. Pr i njem so dobili precejšnje ko
ličine raznega, materiala, kakor usnje, obleko, 1 bombo, 1 radioaparat . 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/IIL Oznaka J (južnoprimorski okraj) je pripisana pri prejemu pošte! 

2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za dr. Aleša Be
bler j a-Primoža. 

3 Tretji ali Kraški bataljon Južnoprimorskega odreda. Glej dok 
št. 11, op. 15. 

4 Lado Trobevšek. 
5 Just Miklavc. 

: 6 Stane Majcen. Glej dok. št.-.S, op. 13. 
7 Elo Merkuža. Glej dok. št. 11, op. 7. 
8 Viktor Hajna. " 
9 Družina je bila aretirana 15. maja 1943. Viktorju Hajni-Perunu 

je tedaj uspelo pobegniti. O tem glej njegovo pismo dne 4. junija 1943 
Darku Marušiču-Blažu v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 559/11. 2e 7. ju
lija 1943 pa so ga Italijani izsledili, ranili in aretirali. Glej poročilo okraj
nega komiteja KPS za južno Primorsko dne 23. julija 1943 pokrajinskemu 
komiteju KPS za Primorsko v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
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Nisem mogel še ugotoviti, kaj je s papirjem, vendar smatram, da ni 
ogrožen, ker da je dobro skrit, m i je dejal Perun. Papir ja se dose-
daj še ni odpremilo, ker je tukaj neprestano deževalo, zadnje dni 
pa je bil batal jon stalno na poti. Cim so bile možnosti dane, sem 
dobil part izane za prenos, a na poti do P e r u n a sem zvedel, da je 
aret i ran oziroma, da je zbežal. S tem v zvezi so aret i rani še neka
teri OF-ovci v Postojni. Odkod izvira provala, m i ni še znano, sicer 
pa je bil P e r u n toliko kompromitran, da ni nič čudnega, če je do 
tega prišlo. Tako sem n. pr. zvedel, da so bile naše patrole večkrat 
tedensko pri njem, da celo podnevi so se skrivale po bližnjih pro
storih, ki j im jih [je] preskrbel Perun. Nekater i pa so bili pri njem 
kar po cele dneve, n. pr. tov. Iztok 1 0 4 dni k a r s š tabno patrolo. Ku
h a n in pečen je bil pri P e r u n u tov. Tarzan 1 1 (terenski funk.). Ubit 
je bil Tarzan v zelo upadljivi obleki, s ka tero je mesece hodil k Pe
runu, tako da je bil tov. P e r u n po Tarzanovi smrti več ali manj 
stalno opazovan. Skratka, tov. P e r u n je bil človek, katerega se je 
uporabljalo za vse, od nošenja h r a n e skrit im part izanom do dobav-
Ijanja najrazličnejših reči, uporabljalo se ga kot obveščevalca, zvezo, 
organizatorja i.t.d., i.t.d. 

S tovarišema Očkom in Jodijem bom zadevo uredil, ko dobim 
točna navodila, prav tako s Krpanom. Zaenkrat mislim, da bi dali 
Očka in Jodija na razpolago Okra jnemu komitetu, ter da postavita 
tehniko za južno področje. K r p a n a sicer še ni tuka j . Ne vem, kaj 
početi z njim. O organiziranju kakih t ransportov teh[ničnega] m a 
teriala sedaj ni govora. Tudi sta m i tov. Očka in Jodi še posebej po
slala o K r p a n u skrajno slabe karakter is t ike. Torej prosim takoj od
govor v tem smislu. 

Zvedel sem, da se je tov. Vlado 1 2 nahajal pred 14 dnevi nekje 
na Krasu. Če bi bile zveze kaj prida, bi se bila lahko' sestala. Sploh 
pa so zveze, vkljub temu, da se v zadnjem času opaža rahla tendenca 
k izboljšanju, še vedno stvar zase. Zdi se mi, da karavlarj i premalo 
upoštevajo naredbo o zakpnspiriranosti karavel. Tako sta se znašla 
na karavli št. 2 1 8 ali 4 1 4 ne vem točno (Albinova 1 5 karavla) dva tova
riša,1 6 ki pravita, da sta iz Cankarjeve brigade. Sta domačina iz oko^-
lice C[rnega] vrha t e r se imenujeta F r a n c (Semru?) in Korl (Baje?) 

1 0 Ivan Turšič, politični komisar Južnoprimorskega odreda in nato 
5. (Gregorčičeve) brigade. 

1 1 Niko Sturm, zaupnik pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
na Pivki. Padel 27. februarja 1943 v Sajevčah pri Senožečah. 

1 2 Branko Babic. 
1 3 Glej dok. št. 11, op. 4. 
14 Glej dok. št. 48, op. 2. 
1 5 Albin Plešnar. 
1 8 Obvestilo Albina Plešnarja, kontrolorja južne linije kurirskih 

postaj, dne 30. maja 1943 pomočniku načelnika sektorja zvez glavnega 
poveljstva NOV in POS dr. Marijanu Dermastii o njunem prihodu in 
razporeditvi — Karla za kurirja in Franca v partizansko enoto — je v 
arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 219/11. 
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stara okrog 40 let. Na Albinovo karavlo sta prišla s črnovrške ka-
ravle 1 7 (kom. Samo).« Ce je tov. Urban!« še pri Tebi, naj zadevo 
uredi in čimprej razčisti. Trenutno se naha ja ta v Vipavi. Spremljata 
namreč naše kurirje, ki so šli iskati zvezo z Is t ranom (Zdravkotom).2« 
Po pripovedovanju karavlarjev, tov. Jodi je tudi potrdi l to, se Ste
fan že mesece dolgo ne javlja. 

Dobil sem pismo*1 od Juri ja, 2 2 katerega prilagam. Prestregel 
sem nekaj pošte za Pivko, radijska poročila t e r mater ia l za brošuro 
»Kom. in osvob. Pr im.« 2 3 

V bataljonu se je polptično] življenje po prihodu tov. Markota 2 4 

precej izboljšalo in tudi k o m a n d a n t Drago 2 5 se je po mnenju part i
zanov popravil . Imamo redne politične ure, poleg tega še skojevske 
sestanke. V batal jonu j e nekaj dobrih mladincev, ki mnogo obetajo, 
če se j ih bo znalo pravi lno prijeti. Bataljonski biro ZKM je, kakor 
sem ti že poročal, postavljen in redno študira. Pred dnevi smo padli 
v zasedo, a razen p a r ranjenih ni bilo nič hujšega. V nedeljo je Piv
ška četa napadla kamion fašistov pod Stjakom, ubit ih je bilo 30—35 
fašistov,2« zaplenili niso ničesar radi takojšnje pomoči, ki so jo Lahi 
dobili iz bližnjega Štanjela. Brkinska četa pa je imela smolo. Čakala 
je ves dan v zasedi, a pričakala ni ničesar. Tudi Kraška četa je šla 
na akcijo. Rezultati so še nepoznani. 

Pišite mi, kaj je s tov. Bojanom 2 7 in Natašo. 2 8 Kaj sta v brigadah 
naredila. Dobil sem pošto od P K ZKM 2 " ter okrožnico oziroma di-
rekt ivno pismo CK SKOJa™ v hrvaščini. To bom prevedel ter raz-
mnozil za južna področja, n a t o s prihodnjo pošto poslal dalje v re-

1 7 Kurirska postaja P-5. Glej dok. št. 12, op. 8 
1 8 Jernej Habe. 
1 9 Dr. Marijan Dermastia. 
2 0 Srečko Cebron-Stefan, Peter. 
2 1 Pismo ni priloženo. 
2 2 Dr. France Skerl-Jurij Nuškin. 
2 3 Brošura: Komunisti in osvoboditev Primorske. Izdala Komisiia 

NaOBg l^P r40lPl.P r l P K K P S ^ P r i m o r s k 0 ' m a J 1 9 4 3 > * v arhivu IZDG^tak 
™ r < L l n t T f̂1-*' V0}itični komisar 3. (Kraškega) bataljona Južnopri-
morskega odreda in nato istega bataljona 5. (Gregorčičeve) brigade 
« „ H - T " ? 0 Mf s l . 0> komandant 3. (Kraškega) bataljona Južnoprimorske-
ga odreda m nato istega bataljona 5. (Gregorčičeve) brigade 

Gre za napad Pivške čete dne 16. maja 1943 na italijanski voiaški 
avtomobil pod Stjakom, kjer je padlo sedem, ranjenih pa M o 14 ali 15 
s t T Z I - e s O 0 ^ ^ 0 ^ g l e j F e r e n C ' P r i m o r s k a P r e d vseljudsko vstajo! 

2 7 Bojan Stih. 
2 8 Alojzija Trošt. 
2 9 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 119, str. 338—342 

. . . Okrožnica centralnega komiteja SKOJ dne 14. januarja 1943 in 
ciKiostiliran slovenski prevod sta v Zgodovinskem arhivu CK ZKS šk 65 
a ; %A. o b Javl jena je v Zborniku NOV, del II, knj. 7, dok. št. 117 
str. ooo in si. ' 
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mizo. 3 1 Po sestanku z Okrajnim komitetom, oziroma po posvetovanju, 
bom šel v razna okrožja ter t a m skušal postaviti OK-je ZKM ali vsaj 
zaupnike. Na posvetovanju se bomo tudi dogovorili za postavitev 
zaupnika (partijskega) za pivško okrožje, ki j e sedaj popolnoma za
puščeno. 

Po mojem mnenju bi bil za t o pr imeren tovariš Boro, 3 2 v bata
ljonu ni pr imernega človeka za to. Želel bi, da m i tudi. v tem po
gledu svetujete, sicer pa se bomo i tak skupno domenili na sestanku 
Okrajnega kom. s tov. iz drugih okrožij. 

Odpišite mi takoj! Posebno m e zanimata Bojan in Nataša. Piši te na 
naslov: 

Za Blaža,33 karavla št. 3 (Tiger)34 (III. bataljon) 

V svrho poročanja P K — ZKM bi želel čim točnejša poročila o 
mladinskem delu, ki sta ga opravila tov. Bojan in Nataša. Najbolje 
je če mi pošljete k a r n juna pisma. Kaj je s »Primorsko mladino«? 3 5 

S tovariškimi pozdravi ! 

S m r t fašizmu — svoboda narodu. 
Blaž 

P.S. 19. ma ja : Ljudstvo je tukaj vsled terorja, ki so ga izvale naše 
akcije, precej nezadovoljno. Pravijo, da bi se morali part izani po
zanimati v prvi vrsti tudi za naše gozdove, ka tere okupator ne
usmiljeno trebi. Vozniki bi bili part izanom zelo hvaležni, če bi j im 
le-ti prepovedali odvoz lesa ter j im uničili vozove, vojaško stražo pa 
pobili. Tako ljudje. Bela garda se za e n k r a t še ni pojavila, vsaj 
očitno še ne. 

B. 

3 1 Šifra za bunker pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko na 
Grudnici nad Cepovanom. Podatek Mire Mihevc. 

3 2 Franc Segulin. 
3 3 Darko Marušič. 
3 4 Ivan Mohorčič, vodja kurirske postaje P-3. Glej dok. št. 45, op. 12. 
ss p r v a številka Mladine. Glasila slovenske mladine. Izdaja za Pri

morsko je izšla v začetku julija 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB). 
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ŠT. 55 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 
17. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLITIČNEM 

POLOŽAJU V OKROŽJU1 

CK K P S 
na položaju. 

OK KPS/Cerknica se je sestal, razpravljal in sklenil je o sle
dečem : 

1.) Kompart i ja : a) Vrnili sta se iz internaci je dve kandidatki 
K P iz bloškega rajona, splošno njih zadržanje je dobro, b) Kandidat 
K P iz grahovskega rajona je ubit ob priliki nasilne mobilizacije za 
bego. Omenjeni kandidat je nagovarjal ca 40 pozvancev, naj ne 
primejo za orožje, nato so ga hoteli begi aret irat, on se je podal 
v beg m je bil na begu ubit. Ostali pozvanci so bili po odvzemu 
orožja izpuščeni na svoje domove, c) Na parti jskih sestankih se je 
poleg tekočih zadev obravnavala splošna politična situacija ter štu
diralo brošuri 2 »Nacionalno vprašanje« in »VKP/b«. 

2.) Dne 15. in 16. t. m. smo imeli sestanek aktivistov našega 
okrožja v smislu direktiv CK K P S in IOOF z sledečim dnevnim 
redom: 1.) Splošna politična situacija, 2.) Pomen Izjave 3 t reh osnov
nih skupin v OF, 3.) Organizacijsko vprašanje, 4.) Bela garda 
5.) Mladina, 6.) AZ2, 7.) OS, 8.) Slučajnosti (dopisništvo, literatura,' 
nabavke). OK K P S je sklenil vršiti mesečno oziroma po potrebi 
sestanke z več aktivisti skupaj v našem okrožju v svrho našega po
polnejšega dela in izgradnje samih nas. Razpoloženje aktivistov OF 
na sestanku je bilo dobro, izrazili so se, da je to zelo koristno in 
da je tako prirejanje sestankov zelo potrebno. 

3.) V zadnjem poročilu 4 je bilo poročano o pojavi grobih na
pak n a p r a m naši Parti j i tov. Bogota 5 in Ladota 6 čl. K P (zdaj sta 
v okrožju Bela krajina), na k a r je OK K P S Cerknica soglasno skle
nil, da se j ih kaznuje s strogim ukorom. Tov. Bogota in Ladota smo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. 6. ^J4UO. 

2 Brošuri: J. V. Stalin, O nacionalnem vprašanju. Knjižica Central
nega komiteta Komunistične Partije Slovenije. Štev. 7. Izdala Agitacijsko-
propagandistična komisija Centralnega komiteta Komunistične Partije Slo
venije, 1942, in Vfsezvezna] K[omunistična] Pfartija] bfoljševikov] Po
glavje VII—X, 1943, sta v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 1007 in št. 443. 

3 Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
4 Glej dok. št. 34. 
5 Franc Leveč. 
6 Franc Plos. 

154 



potom CK KPS, v katerem se nahajata, obvestili o njihovi kazni, 
z opozorilom, naj se poboljšata. 

4.) Splošna situacija v okrožju: V zadnjih dneh se je morala 
in razpoloženje l judstva zelo dvignilo. Opažati je, da na ljudi vpliva 
mednarodni razvoj, oziroma mednarodni dogodki. Drugo je, ki ljud
je opažajo nizko in slabo moralo med bego. Poedini belogardisti 
dajejo razne izjave n.pr.: »Ce bo šlo dolgo tako naprej , bom puško 
odvrgel, smo zavozili«; da bi se rešili puške, se delajo bolne in na 
razne načine simulirajo. Zveze z bego so se že precej navezale. 
Uspeh dela v postojankah bega je opažat. Na Blokah je bega za-
žgal poslopje, v ka terem so bege, potem so ostali po sili, branijo 
se iti v hajke in zasede, celo pretepajo se med seboj, in popivajo. 
Ljudje podcenjujejo moč bege in si želijo maščevanja z njo. Posta
vilo se je nekaj legalnih zvez med vasmi in občinami, organizira se 
tudi legalno delo na terenu, v tem je uspeh največ pri mladini in 
ženah. 

Prosimo pošljite ital. letakov, možnosti so letake raztresati med 
ital. postojanke t e r je opažat, da [se] vojaki zanimajo za t a k o lite
raturo. 

Pošljite list »Žena«,7 »Mladina«. — 
V zadnjem času je odposlanih 14 raznih dopisov iz našega 

okrožja na redakcijo »Žena«, »Mladina« in »SI. poročevalec«. Or
ganizira se za nadal jnje dopisovanje. 

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

Položaj 17. V. 43. 
Za: 

OK KPS/Cerknica 
Ljubo Skalar 8 

Krištof9 

Dimač 1 0 

7 Gre za list: Naša žena. Glej dok. št. 16, op. 5. 
8 Alojz Mlakar. 
9 Jože Koščak. 

1 0 Anton Preveč. 
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ST. 56 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA SP2Z ZA PRIMOR
SKO DNE 17. MAJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM SPZZ IN AKTI
VISTKAM OKROŽIJ NA PRIMORSKEM O ORGANIZIRANJU 

ŽENA1 

Okrožnim odborom SPZZ ali najboljšim aktivistkam okrožij 
na Primorskem. 

Drage tovarišice! 

Po vzgledu žen v ostali Sloveniji in Jugoslaviji smo se pričele 
organizirati tudi m e pr imorske Slovenke, ker smo razumele, da je 
naša dolžnost v večji mer i in organizirano pomagati v osvobodil
nem boju. Da si bomo pri tem našem delu mogle nudit i večjo pomoč 
in se učiti iz skupnih izkušenj, smo ustanovile Pokrajinski odbor 
Slovenske protifašistične ženske zveze (SPZZ). 

Kjer z delom še niste pričele, se zberite na sestanek in prečitajte 
to naše pismo. 

Kakšne so naloge naše ženske organizacije: 1.) z vsemi sredstvi 
podpirat i OF, n a r o d n o vojsko v njeni borbi proti fašizmu, okupa
torjem in njihovim pomočnikom: mihailovičevcem in beli gardi. 
Kako naj žena pomaga v OF? Pomaga naj organizirati OF, hodi naj 
na sestanke in n i k d a r naj n e bo coklja oziroma zavora svojemu 
možu, če dela v OF. Žena je lahko najboljša kurirka, obveščevalka 
n.pr. opazi kretanje Italijanov, takoj lahko javi najbližji part izanski 
edimci, obvešča lahko sosednje vasi o roparskih pohodih Italijanov. 
2.) gledati na to, da v SPZZ sodelujejo res vse poštene Slovenke. 
3.) zbirati denar, obutev, hrano, zdravilni mater ia l za n a r o d n o voj
sko. Marsikdo i m a še danes po več parov čevljev od kater ih bi 
lahko žrtvoval vsaj 1 par za naše part izane. Mnogo j e še starih 
platnenih rjuh, katere bi bile dobre za obveze. Zbirati zdravilne 
čaje: Upovec, borovnice, bezeg itd. 4.) politično vzgajati slovenske 
žene, za uveljavljanje ženskih, političnih in socialnih pravic v smi
slu enakopravnosti in demokracije. V vasi naj žena, katera zna 
dobro čitati in pisati slovensko drži poduk v slovenščini. Najboljše 
če čitajo glasno našo l i teraturo, tako da se obenem učijo čitati in 
politično vzgajajo. Posebno pozornost naj se posveti mladini in de
kletom, ker ravno oni niso imeli prilike, da bi se naučili pisati in 
citati slovensko. 5.) lajšati trpljenje in lajšati r a n e žrtvam okupa-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 557/1, izvirna kopija 
v Zgodovmskem arhivu CK ZKS, a. š. 1376. Pismo je s spremnim dopisom 
n ^ H t f ^ 1 ^ ^ ^ ? 2 1 1 1 ^ , 1 ^ 1 " 8 1 1 6 8 3 o d b o r a O F d n e 2 1 - Januarja 1943 o usta
novitvi SPZZ (glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 84, str. 270-279) razposlal 
pokrajmski odbor OF za Primorsko dne 17. maja 1943 okrožnim odborom 
OF za Primorsko. Izvirna kopija spremnega dopisa je istotam. Okrožnica 
in spremno pismo sta objavljena v zborniku Slovenke v NOB I, str. 766 
dO 768. 
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torjev in izdajalcev v smislu programa »Slovenske narodne pomo
či«. Družinam, ki imajo svojce po zaporih in internacijah, morajo 
druge družine, ki imajo doma še vse, pomagati vsestransko t a k o 
na polju z živino, semeni itd. Zavedati se m o r a vsak, da lahko ista 
nesreča zadene ju t r i njega. 6.) pošiljajte nove predloge in način 
dela za izpopolnitev naše organizacije. 

Vse delo v SPZZ mora biti strogo konspirat ivno (tajno), kakor 
v vseh drugih naših organizacijah, vendar pa se mora gledati, da 
se pr i tegne v S P 2 Z vse poštene žene in dekleta ne glede na starost 
in poklic. 

V k r a t k e m bo začel tudi pri nas P K SPZZ izdajati list,2 v ka
terem bomo pisali o vseh ženskih vprašanj ih in težavah, zato pozi
vamo vse žene in dekleta, da prispevajo tudi one s svojimi članki, 
dopisi in pesmimi. Ravno tako j im bo list na razpolago z vsemi 
nasveti pri organizaciji S P 2 Z in njihovem delu. V svojih člankih 
poročajte o svojem življenju in delu na preprost način. Ne sramujte 
se pisati, pišite po domače, kakor pišete pisma svojim možem, bra
tom in sinovom, ki so pri vojakih, še boljše se bomo razumele. 

Me žene se m o r a m o zavedati, da se danes borimo za srečnejšo 
bodočnost našega naroda, naše družine in naših otrok in za popolno 
svobodo n a s žen samih. Prvič v zgodovini se borimo tudi same zase, 
da končno tudi m e dosežemo enakopravnost, da n e bomo več za
t i rane n e po okupatorjih, ne po izkoriščevalcih in n e po možu. Če 
hočemo pa doseči vse to, moramo pa dat i res vse svoje moči na raz
polago osvobodilni borbi, boriti se z ramo ob rami z našimi tovariši, 
ker svoboda se pribori le z bojem in žrtvami. Naši tovariši se borijo 
s puško v roki proti okupatorju, m e pa se bomo borile na terenu 
in v vojski, kjerkoli n a m bo to možno. Na delo, da bomo dosegle 
naše tovarišice v ostalih pokraj inah Slovenije in Jugoslavije, ne 
samo dosegle, gledati moramo, da j ih bomo prekosile, da bomo m e 
za vzgled drugim. 

Pričakujemo, da se n a m boste v k r a t k e m oglasile. Pišite n a m 
po isti poti, 3 po kater i ste dobile to pismo. 

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

Na položaju, 17. 5. 1943, Pokraj inski odbor 
Slovenske Protifašistične ženske 

zveze 
Mira Kogoj4 Mara Pahor5 

2 Gre za list: Slovenka. Glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze 
za Primorsko. Prva številka je izšla 1. junija 1943 (Arhiv IZDG, tisk NOB). 

3 Naslov pošte je naveden v spremnem dopisu: prek okrajnih odbo
rov OF ali direktno na pokrajinski komite KPS za Primorsko (tov. Nada 
/verjetno šifra za pokrajinski odbor SPZZ za Primorsko/, karavla P VIII). 
Glej op. 1. 

4 Darinka Kogoj. 
5 Mihaela Dermastia. 
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ST. 57 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 18. MAJA 1943 Z NADALJEVANJEM DNE 21. IN 25. MAJA 
1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O VOJAŠKEM IN ORGA-

NIZACIJSKOPOLITICNEM POLOŽAJU NA PRIMORSKEM1 

PK KPS 
za Primorsko 
Na položaju, 18. 5. 1943. 

Centra lnemu Komitetu K P S 
Dragi tovariš i ! 

Prispel je k n a m tovariš Rastko 2 z l i teraturo in pošto 3 od Vas. 
Izkoriščamo priliko, da Vam po njem pošljemo denar in tole po
ročilo : ^ 

1.) vojaški položaj se je od zadnjega poročila 4 še nadalje po
slabšal. Eden od severnih bataljonov, ki sta ga z namenom formi
ranja 6. U d a r n e brigade (Ivana Gradnika) zbrala tovariša Bračič 5 

in Sorovič 6 j e bil v skupnem taborišču n a p a d e n 7 tako presenetljivo, 
da se ni postavil v bran. P o najnovejšem poročilu je padlo 12 in 
bilo ranjeno 21 partizanov. 8 Med padlimi je tov. Florjan* in zelo 
verjetno tov. Marko Belin. 1 0 Med ranjenimi dva člana P K ZKM 
tov. Bojan 1 1 in Nataša. 1 2 Vse moštvo se je razbežalo in s samim 
tov. Bračičem, ki je menda rešen, še do danes ni zveze. Tovariš So
rovič je sam pribežal v sosednje taborišče. V tem taborišču imata 
danes tov. Hras t 1 3 in Ahac 1 4 zbrano vse tisto moštvo, ki se je dalo 
najti tako od biv. južnega, kakor od bivšega severnega odreda. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3082 izvirna 
nepopolna kopija v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/1 

2 Rastko Bradaškja. 
3 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 102, str. 263—264. 
4 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 110, str. 285—289 
5 Mirko Bračič. 
• Danilo Sorovič, komandant 6. (Gradnikove) brigade 

Gre za boj na Golobarju dne 26. in 27. aprila 1943. Glej dok. št. 20, 
8 V resnici je padlo 32 in bilo ranjenih 40 partizanov. Glej dok št 

,Li , n b r z ° ^ v k 0 Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 16 maia 
1943 centralnemu komiteju KPS v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, d. e. 

9 Cveto Močnik. 
1 0 Tone Pirjevec. 
1 1 Bojan Stih. 
1 2 Alojzija Trošt. 
1 3 Jaka Avšič-Branko Hrast. 
14 Dušan Pirjevec. 
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Vsega skupaj pa je za eno prav slabo brigado. Po zadnjem poročilu 1 5 

tov. Ahaca je to moštvo slabo oboroženo in k a r [je] najslabše, za
radi vseh dosedanjih hajk in neuspehov zelo demoralizirano. Za 
ilustracijo: v t renutku, ko je bil 1. batal jon napaden, se je 2. ba
taljon nahajal prav blizu, ker j e ravnokar prihajal v isto taborišče. 
Videč, da so tovariši napadeni od razmeroma male itali janske sile 
(200 alpinov), pa ni svojim tovarišem priskočil v pomoč z napadom 
Itali janom v hrbet, temveč se je tudi sam panično umaknil . 

Tak obupen položaj je rezultat dveh dejstev. Večina naših čet 
' je od začetka rekrutaci je v januar ju mesecu neprestano zaposlena 

s premiki v zvezi s to rekrutacijo. V kolikor je niso od akcij za
drževali sami premiki, pa so jo batal jonski in odredni štabi s tem, 
da za akcije niso dajali n ikake pobude, ker so se zanimali v glavnem 
za rekrutaci jo in t ransport novincev. 1 6 S k r a t k a dejstvo je, da večina 
naših čet že dolge mesece ni vršila nikakih akcij in da smo tako 
okupatorju prepusti l i vso iniciativo. Okupator je to priliko z obema 
rokama zagrabil. Poslal je prot i naš im četam res dobre antigverilske 
čete, oborožene z brostrel jkami, opremljene s plezalnimi čevlji itd., 
ki izredno drzno zalezujejo part izane in napadajo taborišča tudi po
noči. Uspelo m u je poleg tega z masovnimi aretacijami, požigi, pre
seljevanjem in drugimi oblikami represije proti civilnemu prebi
valstvu močno demoralizirati naše množice. Te ne razumejo, kje 
je zdaj vsa tista sila, ki se je vso zimo in pomlad zbirala v gozdovih. 

S k r a t k a demoralizacija čet in civilov zlepa ni bila na t a k o nizki 
stopnji. Opravka imamo s pojavi, kakršnih do sedaj nismo poznali, 
kot npr. precej številne dezertacije iz čet in celo javljanje Italija
nom, skrivanje posameznih skupin bivših part izanov ali pol par t i
zanov ne le pred Lahi, temveč tudi pred nami itd. Razumljivo je, 
da tak položaj izkorišča bela garda, ki j e v doslej neviđeni količini 
razširila letak 1 7 s centralnim motivom: mrtvega naroda n e bo mogla 
obuditi nobena mirovna konferenca. S terena poročajo, da je to prvi 

. njihov letak, ki je imel med l judstvom nekaj odmeva. 
Mislimo, da bi zaradi takega položaja in še nekater ih drugih 

okolnosti (eventualno večje število padalcev) bilo primerno, da se 
n a naše področje v r n e del pr imorskih novincev, ki smo j ih v zadnjih 
mesecih poslali v brigade. Po naši zamisli bi se iz brigad izločilo 
kakih 500 mož z znatnim številom Primorcev, poznavalcev tukajš
njega terena in bi se iz njih formirala brigada, ki bi napravi la po
hod Snežnik—Hrušica—Trnovska planota—Banjška p lanota—Bu-
kovška planota. Imela bi za nalogo zbirati razkropljene čete in sku-

1 5 Poročilo političnega komisarja Primorske operativne cone Dušana 
Pirjevca dne 4. maja 1943 poverjeniku centralnega komiteja KPS za Pri
morsko dr. Alešu Beblerju je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk 532/11 

l a Glej dok. št. 45, op. 5. 
1 7 Gre za letak: Slovenci!!! Slovenskemu narodu ob 12 ur i ' Glei 

dok. št. 20, op. 7. 
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pine partizanov ter vršiti akcije na vsej tej poti, na severu pa se 
združiti s silami, ki jih danes imenujemo 5. in 6. UB ter jih okrepiti. 

Seveda se ne zanašamo le na uresničenje tega načrta in skuša
mo sami popraviti položaj, kolikor je to v naših močeh. Okrožni 
odbori zbirajo razkropljene partizane in zelenokadrovce in skušajo 
formirati za življenje, sposobne čete. Ena taka, iz ostankov na novo 
nastala četa, je te dni izvršila svojo prvo akcijo s tem, da je iztirila 
tovorni vlak pri Plavah v srednji Soški dolini (med Gorico in Ka
nalom). V taborišču obeh brigad se tovariša Hrast in Ahac trudita 
dvigniti padlo moralo, prvi z vojaškim, drugi s političnim delom 
in zlasti z organizacijo Partije. Mimogrede rečeno, se Hrast in Ahac 
prav izredno dobro razumeta in zelo družno delata. V načrtu imata 
pohod v Benečijo in Furlanijo, ter povratek preko Brd. Cilj pohoda 
poleg pridobivanja orožja je mobilizacija v Benečiji (kjer se po 
novih podatkih da mobilizirati vsaj še kakih 200 mož) in v Furla-
niji (kjer so dani pogoji za ustanovitev samostojnega življenja zmož
nih italijanskih čet). 

Na jugu pa se položaj v zadnjih tednih popravlja pod vplivom 
povratka kraških čet, ki so spremljale novince in nimajo stika z 
brigadami. V tem zadnjem primeru mislimo', da ni potreba teh čet 
vlačiti preko cele Primorske za združitev z ostalimi koncentracija
mi in jih tako spet cele tedne zadrževati od akcij. Priključili jih 
bomo, kadar se v njihovem kraju pojavi bodisi od Vas zaprošena 
brigada, bodisi naši dve brigadi. 

2. zadeva s padalci,18 o katerih smo Vam že v zadnjih dveh 
poročilih19 obširno poročali, se naglo razvija in obeta novih prese
nečenj. Padalci so poslali celo vrsto telegramov in jih prav tako 
celo vrsto sprejeli. Vsebina te zračne korespondence je doslej pri
bližno tale. Odposlana sta bila najprej telegrama20 štaba POZ in 
Branka Hrasta Vrhovnemu štabu britanskih imperialnih oboroženih 
sil. Hkrati so padalci javili21 svojim angleškim nadrejenim osebam, 
da je vsa Primorska organizirana v OF in da jo kontrolirajo par
tizani ter da so se zato partizanom priključili. V istem telegramu 
so javili, da so »enote« (očividno dogovorjeno ime za formacije 
»redne jugoslovanske vojske«) desna roka okupatorjev in, kot so se 
sami izrazili, hujše od samih Lahov. Angleži so najprej postavili 
kup vprašanj, da so se prepričali, ali niso ta poročila oddana pod 
pritiskom ali v kateri izmed točk lažna. Ko so dobili zadovoljive 

18 Glej dok. št. 31, op. 18. 
19 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53, str. 131—133, dok. št. 110, 

str. 285—286. Glej še besedilo brzojavke pokrajinskega komiteja KPS za 
Primorsko dne 12. maja 1943 centralnemu komiteju KPS o pristanku 
britanskih padalcev v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 90/3. 

20 Glej dok. št. 31, op. 20. 
21 Besedilo brzojavke dne 4. maja 1943 je v Zgodovinskem arhivu 

CK ZKS, šk. 105, a. š. 2912. 
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odgovore, so pričeli kazati silno ljubezniv obraz. Padalcem so če
stitali, da so se priključili part izanom, pozdravili part izane in nji
hovo borbo ter sporočili, da so oba vojaška telegrama poslali v 
London. Omenjeni pozdravni te legrami 2 2 so prav k r a t k i in brez 
podpisov. Profesor Rudolf2 3 se je nato oglasil z vprašanjem, »kdo 
so intelektualci glavarji pr imorske OF«. Ker Beblerjevega 2 4 te legra
m a zaradi dolžine ni bilo mogoče oddati t e r iz splošno političnih 
ozirov, je Pokrajinski odbor OF poslal kra tek telegram v odgovor 
na to zadnje vprašanje. Ta telegram se glasi: »Primorski intelek
tualci — sodelavci OF: Bebler, Bidovec, 2 5 Bevk,2 6 Brecelj dr. Ma
rijan, dekan Jačič, 2 7 Marušič dr. Drago, Pirjevec, 2 8 Premru, 2 9 Rejec 
Maks, Vilfan dr. Joža ml. Opombe: P r e m r u padel pred k r a t k i m 
kot k o m a n d a n t partizanskega batal jona Simona Gregorčiča, Ma
rušič član Vrhovnega plenuma OF in Glavnega finančnega odbora 
OF t r e n u t n o v konfinaciji, z njim le pisemska zveza. — Primorski 
Pokraj inski odbor OF.« Rudolf se nato ni več oglasil. Pač pa so 
pričeli deževati k ra tk i telegrami brez podpisov, k i obljubljajo vso 
naprošeno pomoč. Telegrami 3 0 so povečini tehnične vsebine, t o se 
pravi vprašanja oziroma odgovori o času in kra ju spuščanja voja
škega materiala, svetlobnih signalih z zemlje in aviona itd. Glede 
prve pošiljke je določen dan, kraj in ura. Opozorjeni smo, da bo 
mater ia la za približno poldrugo tono. Padalcem smo medtem po
slali še nekaj krajših telegramov 3 1 obveščevalne vsebine, ki pa j ih 
še niso uspeli oddati. S tem smo hoteli pričeti izvrševati našo oblju
bo Angležem, da se j im bomo za orožje oddolževali z informacijami 
o itali janski oboroženi sili. P r a v tak telegram govori o vojni indu
striji v Trstu, ladjah v tržaški luki in o tržaški garniziji. Drugi pa 
o splošnem političnem in vojaškem položaju Italije. 

Ta telegram brez pret iravanja prikazuje skrahirano Mussoli
ni j evo vladavino in daje Angležem zamisel invazije: na neštetih 

2 2 Besedila pozdravnih brzojavk so v Zgodovinskem arhivu CK 
ZKS, šk. 105, a. š. 2912. 

2 3 Prof. Ivan Rudolf. 
2 4 Dr. Aleš Bebler-Primož. 
2 5 Ivan Bidovec, duhovnik, narodnoobrambni delavec, brat Ferda Bi-

dovca. Od leta 1936 do konca vojne je bil konfiniran na Tremitih in v 
Bergamu. 

2 6 France Bevk, pisatelj. 
2 7 Verjetno Božo Kjačič, dekan v Solkanu, po rodu beneški Slove

nec. Podatek Julija Beltrama. 
2 8 Avgust Pirjevec. 
2 9 Janko Premrl-Vojko, narodni heroj. Dne 22. februarja 1943 je 

umrl za posledicami ranitve 15. februarja 1943 v spopadu z italijansko 
vojsko v Idrijski Beli. 

3 0 Besedila brzojavk so v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 105, a. š. 
2912. 

3 1 Istotam. 
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točkah istočasno. S tem telegramom skušamo vzpodbuditi Angleže 
k otvoritvi druge fronte. 

Vsa padalska zadeva nam poleg upanja, da bodo Angleži res 
poslali kaj uporabnega materiala, vzbuja seveda tudi ne malo skrbi. 
Kaj bo vse priletelo iz neba? Koliko Rudolfov in malih Čokov?32 

Kako bomo opravili z njimi? Na mestu, kjer se bo spustil prvi ob
ljubljeni material, bomo imeli le kakih 50 slabo oboroženih mož, 
zbranih iz karavel in terena. 

3.) Kakor smo že v prejšnjem pismu33 pisali, je bil Vlado34 pri 
Kvintu.35 Te dni smo prejeli njegovo pismeno poročilo,36 v katerem 
je najvažnejša informacija o marčnem stavkovnem gibanju v se
verni Italiji. Po teh točnejših podatkih je stavkalo skupno okoli 
300.000 delavcev, v samem Turinu 100.000, v Milanu 150.000, ostalo 
po manjših industrijskih centrih Lombardije in Piemonta. Stavka 
je bila v glavnem gospodarskega značaja, vendar je prišlo tudi do 
izrazito političnih demonstracij za mir in proti hitler j evski Nemčiji. 
Med stavkajočimi in kvesturo in skvadristi je prišlo do spopadov. 
Redna vojska je bila v pripravljenosti, toda ni nastopila. Vojaki so 
iz kasarn pošiljali stavkajočim na ulico pisemca z vzpodbujaj očimi 
vzkliki in z obljubami, da proti njim ne bodo nastopili. Tudi civilno 
prebivalstvo je z velikimi simpatijami spremljalo stavko. Stavka 
je trajala v nekaterh podjetjih le nekaj ur po drugod več dni. Vse 
gibanje je trajalo okoli 10 dni. Stavko je organizirala in ves čas 
vodila KPI. Kvinto pričakuje novih še večjih revolucionarnih po
dvigov. 

V ostalem se je Vlado s tovarišem Kvintom razgovarjal zlasti 
o osebnem sestavu in tehnični plati organizacije v Trstu in ostalem 
pobrežju. 

Glede KPI še to. Naše patrulje, ki smo jih zaradi regrutacije 
Furlanov pošiljali v Furlanijo, so se vračale brez vidnega uspeha, 
češ, da so naletele na odpor furlanskih organizacij KPI. Te organi
zacije so se izgovarjale, da od svoje centrale še niso dobile direktive, 
da naj formirajo partizanske čete. V zadnjem poročilu tov. Ahaca 
pa nam ta sporoča, da je organizacija v Čedadu končno dobila od 
KPI direktivo formiranja partizanskih čet. Obetamo si končno uspe
ha tudi po tej liniji. Brigade bodo vzele s seboj italijansko patruljo,37 

ki je že bila v Furlaniji, pa se je od tam vrnila in je sedaj v sestavu 

32 Dr. Ivan Marija Cok. Glej Dobrila, Prvi stik partizanov, str. 189 
in si. 

33 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 110, str. 287—288. 
34 Branko Babic. 
35 Umberto Massola-Quinto. 
36 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str. 175—178. 
37 Gre za petčlanski italijanski oddelek »Distaccamento Garibaldi«, 

ki je odšel z Gregorčičevo brigado v Furlanijo. Več glej dok. št. 31, 
op. 25. 
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brigad.. Patrul ja ima odličen sestav: vseh pet fantov so člani KPI. 
Antonio 3 8 je njihov komandir, Spar taco 3 9 pa komisar. 

Tovariš Vlado tudi poroča o delu organizacije K P I v Trs tu — 
Kopru in Tržiču in pravi, da se lepo razvija. Povezanih j e doslej 
okoli 600 delavcev. Od njih namerava jo tovariši Vlado, Davila 4 0 in 
F r a n c 4 1 sprejeti kakih 200 v Par t i jo in j ih povezati v celice. 

Ob tej priliki še nekaj besed o razpoloženju itali janskega vo
jaštva, ki se v idno razvija v smeri demokratičnega revolucionar
nega gibanja. Od vsepovsod n a m poročajo, da je Unita, 4 2 ki smo 
jo m i razmnožili in razširili, odlično vplivala. Naš letak, 4 3 ki smo 
ga sedaj razmnožili že v drugi nakladi (3.000 izvodov), j e p r a v t a k o 
imel velik odmev. O njegovi vsebini so moral i govoriti tudi oficirji 
svojemu moštvu. Letak so n a m r e č naši aktivisti zelo vneto razšir-
jali oči vidno zato, ker so inst inktivno čutili, da n a m je v današ
njem kri t ičnem t r e n u t k u novi zaveznik krvavo potreben. Iz Gorice 
poročajo o pr imeru, da so itali janski vojaki v j avnem lokalu stre
ljali v Mussolini j evo sliko. Bih so aret irani . V žepih so j im našli 
našo Unita. — Izdajati mislimo redno v italijanščini nekak radio 
vestnik na dveh s t raneh pod naslovom Pace e Liberta. 4 4 Danes gre 
prva številka v tisk. 

4.) Posebej nava jamo pismo, ki smo ga dobili od naše infor-
m a t o r k e 4 5 iz Rima. Navajamo ga dobesedno, da si sami ustvar i te 
sodbo.o vrednosti njenih informaci j : »Položaj v vrhovih dozoreva 
vedno bolj, vendar pa se opaža pomanjkanje vsakršne udarnost i 
teh krogov (gre za višje vojaške kroge). Oni so se pripravl jali že 
v skorajšnjem času na državni udar, toda elementi, ki so n a nje 
računali, so scagali, nasprotni pa v političnih m a n e v r i h prehiteli . 
Star i Emanuele 4 6 noče n ikakor odstopiti, mladi U m b e r t o 4 7 cinca 
in n e ve, ali bi se držal še Mussolinija, ali bi udarn ike podprl. Mus
solini, ki je vse ovohunil, je podvzel vse korake, da se pril jubi 
dinastiji, se deloma podvrgel in s t em ojačil svoj položaj, ki so ga 
okrepila že v Italijo došla nemška ojačanja. Voditelji 'vojaške klike, 
ki pripravl ja državni 'udar , so imeli že precej detailno izdelan načr t 
prehodne vojaške d ikta ture in skicirane angleške p r i m e r n e pogoje. 
Sedaj se je otreslia m o r e dinasti je ter sklenila, ne oziraje se na to, 

3 8 Antonio Dettori. 
3 9 Brunetto Parri. _ , 
4 0 Vincenzo Marcon. 
4 1 Jaka Platiše. 
4 2 List: L'Unita, glasilo Komunistične partije Italije. 
4 3 Glej dok. š t 31, op. 26. 
4 4 List: Pace.e Liberta, Bolletino Communista di Informatione. Prva 

številka je izšla 28. junija 1943. Nekaj številk hrani Vojaški. zgodovinski 
inštitut v Beogradu. 

4 5 lika Devetak, por. Bignami-Katra. 
4 6 Vittorio Emanuele III., italijanski kralj. 
4 7 Umberto II. Savpjski, italijanski prestolonaslednik. 
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pripravl jat i z večjo gotovostjo državni udar. Glavna kolovodja m a r 
šala Badoglio 4 8 in Graziani 4 9 govorita, da mora z matemat ično goto
vostjo pri t i do zloma fašističnega režima v Italiji. Razvoj vojaškega 
in političnega stanja v Evropi, pretnja druge fronte, o kater i vrhovi 
v Italiji govore z vso gotovostjo, in v zvezi s t em popolna vojaška 
nepripravl jenost (strahovito pomanjkanje orožja, ogromna nepro-
duktivnost tovarn, grozno pomanjkanje materiala, simpatije ljud
stva za sovražnike in 100 0/o nepril jubljenost zaveznika Nemčije, 
odvratnost do vojne v narodu in med vojaštvom) so sigurni ele
menti, ki s igurno privedejo do zloma fašizma in uspeha državnega 
udara. Badoglio in Graziani računata z matemat ično sigurnostjo na 
ta zlom in v sigurnost njihovega u d a r a v letošnji jeseni, trdeč, da 
razvoj ne bo šel preko novembra. Silovito pomanjkanje orožja je 
najsigurnejši element. Oborožiti n e morejo nikakih kadrov več. Vo
jaško d ik ta turo smatrajo za prehodno. Z ozirom na ljudske mase ni
majo izdelanega programa. Vojaška d ikta tura bi bila le kra tko
trajna, »da se reši, kar se rešiti da«, pa čeprav bi bila, kot govore, 
v skrajnem slučaju le kerenščina. 5 0 Masam nameravajo obljubiti 
vse v gospodarskem in socialnem oziru, to je vse »kar je proti 
fašizmu«. Glede Pr imor ja : po vseh možnostih branit i s tare meje 
Italije izpred te vojne. Sicer so sedaj v tem oziru mnogo bolj po
pustljivi, ker računajo, da j ih bo takoj po u d a r u in premir ju za
pustilo vojaštvo, ki že sedaj sili domov. Neki general je dejal, da 
naj v tem oziru Slovenci n e bodo črnogledi, ker bo nadaljnji razvoj 
v Italiji itak rešil in dozorel t u d i to vprašanje. Iz vojaških momen
tov sledeče: nekaj ojačanj so poslali — sicer slabo oboroženih — 
v Grčijo. V Jugoslavijo nič. Glede Hrvaške nameravajo v kra tkem 
povleči vse svoje vojaštvo. K e r je za njih negativno držati t am 
trupe. — Borbo proti part izanstvu v Pr imor ju misli[jo] ojačati. V 
to svrho bo v k r a t k e m ustanovl jen v Vidmu nov a r m a d n i zbor za 
borbo proti part izanom. Ali ga bodo sestavljale divizije ali le ope
rat ivne brigade, še ni sigurno. Za sedaj sta v gornje Soški dolini 
dve brigadi vsaka z 8.000 mož alpinov. Komandi sta Tolmin in 
Idrija. Temu so dodani posebni »nuclei«5 1 kvesture. 

Ko že govorimo o tem, še ta informacija iz drugega v i ra : vrši 
se demontaža nekater ih obrambnih naprav na itali jansko-nemški 

4 8 Pietro Badoglio, italijanski maršal. 
4 9 Rodolfo Graziani, italijanski maršal. 
5 0 Gre za kratko, prehodno obdobje, imenovano po Kerenskem. 

Aleksander Fedorovič Kerenski (1881—1970), ruski pravnik in politik, 
predstavnik liberalne drobne buržoazije, po februarski revoluciji leta 
1917 član in nato predsednik začasne vlade. Bil je nasprotnik boljševi-
kov in zaveznik kontrarevolucionarne reakcije. Pod njegovim vodstvom 
je skušala začasna vlada razbiti boljševiško partijo. Septembra 1917 je 
postal celo vrhovni poveljnik vojske in predsednik koalicijske vlade, a mu 
ni uspelo preprečiti zmage oktobrske socialistične revolucije. Oktobra 1917 
je zbežal iz Petrograda in kasneje emigriral v tujino. 

5 1 Posebni premični odelki italijanske policije. 
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meji (seveda z itali janske strani) in ravno tam izpraznjevanje skla
dišč vojaškega mater ia la in rezervoarjev bencina. 

Pa še t o : iz konfinacije se n a m je oglasil dr. Marušič, ki n a m 
je poslal obvestilo, da naj se naše čete na vsak način pripravijo 
»Odstopnico« češ, da se pripravljajo velike operacije proti nam. 
(NB: Štabu zone smo a tem na k r a t k o sporočili in dali navodilo, da 
se v pr imeru opaženih večjih laških koncentracij n ikakor n e pu
stijo stisniti k Juli jskim Alpam in prisiliti umik na Gorenjsko, tem
več naj v tem pr imeru nasprotno zamanevrira jo v obratni smeri, 
to je v Furlanijo). 

Gornje informacije iz Rima so iz časa pred padcem Tunisa. 5 2 

Pod vzeli smo potrebne ukrepe, da dobimo sveže informacije iz 
Rima po padcu Tunisa. 

5.) Organizacijsko nas najbolj zaposluje rekonstruiranje pro
padlih Okrožnih komitetov. Srednji in severni okrajni komitet nam 
dobro pomagata. Iz Benečije poročajo o dokaj dobrih uspehih. Na
šel se je tovariš Ziljan, 5 3 ki bo peljal patrul jo v Ziljsko dolino. Na 
jugu se po malem pričenja nova sicer skromna mobilizacija. Od 
tam so tovariši doslej pošiljali novince v hrvaško 5. zono. Ti se 
oglašajo domačim z zelo povoljnim! vestmi. Tudi te bomo zahtevali 
nazaj. 

Kakor razvidno iz 1. točke smo kadrovsko spet obubožani. 
Od nekdaj obljubljenih kadrov je prišel k n a m bivši bataljonski 
komisar na Gorenjskem tov. Kraje. 5 4 Zaposlili smo ga z začasno 
funkcijo reorganiziranja Partorganizaci je v Brdih. Po rezultatih m u 
bomo določili stalno delo. 

Poglavje zase sta tovariša U r b a n 5 5 in Mara, 5 6 ki sta pred nekaj 
dnevi po dolgem romanju križem Primorske, prispela k nam. 
Nadaljevanje poročila — 21. maja 1943. (Pisanje, poročila je bilo 

prekinjeno radi bolezni tov. Primoža.) 
V presledku od 18. in 21. t. m. je prišla v naše roke Vaša 

pošta, ki jo je prinesel tov. Rastko. Ta pošta vsebuje dve kra tk i 
pismi 5 7 tov. Janeza 5 8 dat irani prvo 29. 4. drugo 44. 4. (očividno po-

5 2 Od 6. do 13. maja 1943 je vodil britanski general Harold Alexan
der bitko za uničenje italijansko-nemških vojaških sil v Afriki. Dne 
7. maja sta bila zavzeta Tunis in Bizerta, 13. maja 1943 pa so kapituli
rale zadnje sile osi. 

5 3 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. Glej dok. št. 20 
in 53, op. 8 a. 

5 4 Jože Kraje. Glej dok. št. 32. 
5 5 Dr. Marijan Dermastia. 
5 6 Mihaela Dermastia. 
5 7 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 103, str. 265—266. 
5 8 Boris Kraigher. 
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mota). Pismo 5 9 tov. Krištofa 6 0 za Kvinta z dne 26. 4. s priloženim 
telegramom Deda 6 1 t e r pismo 6 2 Pokra j inskemu komitetu s podpi
som tov. Pet ra . 6 3 

Glede pisma tov. Kvintu bomo ukrenil i kar bo mogoče. Dobili 
smo novo možnost d i rektne zveze, ki jo je uredi l tov. Vlado. Med
tem je sicer tov. Vlado odpotoval vnovič k tov. Kvintu v zadevah 
tržaškega okrožja in furlanskega part izanstva ter zaradi še vedno 
nerešenih že davno postavljenih nalog (dogovor o šifri, pisavi in 
detailih za radio zvezo: valovna dolžina, znaki pozivov itd.). 

Vsej naši pošti je bila priložena tudi pošta za Gorenjsko. Tov. 
Urban, ki je p r a v k a r obiskal obmejne karavle, zatrjuje, da bo šla 
pošta v redu na naslov. 

Tehnična vprašanja v zvezi z zrakom, 6 4 ki j ih obravnavata pi
smi tov. Janeza, smo sporočili radiotehnikom. 

Pismo tov. Pet ra pa vsebuje celo vrsto točk na katere bi radi 
podrobno odgovorili: 

1.) Zaradi t ransportov novincev se je bil najprej kompromitiral 
kanal pri Črnem vrhu, nato pa t u d i tisti pri Pivki. Tov. Urban se 
je moral na novo prebijati, je pa vzpostavil odličen nov kanal, po 
ka terem je prišel Rastko do nas v 20 dneh. Izgleda, da bo odslej 
redno funkcioniral. Potrudi l i pa se bomo, da vzpostavimo rezervni 
kanal, nekje bolj na severu. 

2.) Z Gorenjsko funkcionirata dva kanala, in sicer eden — juž
nejši z gorenjskim P K in drugi — severnejši s štabom odreda. Po 
tem zadnjem kanalu je k n a m prišel že zgoraj omenjeni tov. Kraje. 
Oba ta dva kanala bodo od tov. Urbana, postavljeni kontrolorji linij 
in po potrebi sam tov. Urban, še prekontroliral i in utrdil i . Smatra
m o torej, da se na zvezo z Gorenjsko preko n a s lahko zanesete. 

3.) Glede radia izgleda, da sta za nas stalno namenjena samo 
tov. H a r i 6 5 in Stane Vr.6 6 S tane pa k n a m ni prispel, ker je ubral 
nesrečno pot skozi Dolomite in se je, kakor slišimo, vrni l spet k 
Vam. So pa pri nas zdaj Hari, Džidži,6 7 A n d r e j 6 8 in Stanetov b r a t 
Vinko. 6 9 K e r te dni ni bilo kontakta s Hari jem, na čigar informa
cije o kvalifikaciji ostalih izgleda, da se najbolj zanesemo, ne mo-

5 9 Gle] Dokumenti, knj. 6, dok. št. 106, op. 6, str. 275. Opomba ni 
točna. Pismo Edvarda Kardelja dne 26. aprila 1943 Umbertu Massoli je 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 615. 

6 0 Edvard Kardelj. 
6 1 Šifra za Kominterno. 
6 2 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 102, str. 263—264. 
6 3 Boris Kidrič. 
6 4 Gre za radijsko zvezo. 
6 5 Ing. Drago Hartner. 
6 8 Stane Vrščaj. 
6 7 Silvo Hrast. ' 
6 8 Andrej Babnik.-
6 9 Vinko Vrščaj. 
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remo danes zatrdno odgovoriti, koga od zahtevanih tovarišev lahko 
takoj pošljemo k Vam in koga rabimo za nadomestek Staneta, ki 
je izostal. Cim se stvar pojasni — in to bo v 2—3 dneh, pošljemo 
vse odvisne radiotelegrafistične kadre nazaj k̂  Vam. Upamo, da 
bosta zadoščala Hari in Vinko tako, da bi Džidži in Andrej takoj 
lahko odpotovala. 

Ko že govorimo o radiu, še dve opazki: 1.) tehnično stvar silno 
počasi napreduje, zlasti zato, ker nam je Nuškinova70 provala v 
Gorici upropastila vire za material. Po današnji pošti priloženemu 
listku glavnega radiotehnika za Harija pa izgleda, da bo treba za
radi sedanjih večjih razdalj še celo vrsto novih tehničnih sprememb 
pri naši postaji, kar bo gotovo vzelo vsaj spet nekaj tednov. 2.) v 
zadnjem telegramu iz Kaira, ki ga zgoraj nismo navedli, nam spo
ročajo, da bodo poslali te dni poleg aparata, ki ga potrebujejo prvi 
trije padalci, še nov aparat na baterije ali agregat in da nas pro
sijo, da naj ta drugi aparat po njihovih navodilih pošljemo nekam 
naprej. Ta navodila, da bodo dali naknadno. Verjetno se nam zdi, 
da bodo zahtevali, da naj se ta aparat namesti kje bližje Trsta, 
nego smo mi sedaj. Da pospešimo naše medsebojne zveze, bomo 
ukrenili na licu mesta vse potrebno glede valovne dolžine znakov 
in šifre, da bi se zveza med obema aparatoma, kjer koli že bosta, 
lahko vzdrževala. Nato pa bi vprašanje namestitve tega drugega 
aparata razumeli malo po svoje in bi ga poslali bodisi enostavno 
k vam, bodisi v bližino sedanjega našega kanala z Vami, da bi tako 
služil kot relejna postaja. Do tja bi Vaša poročila lahko priha
jala bodisi po kurirjih, kar Vam ne bo vzelo več kakor največ 4—5 
dni, ali pa bi postavili poleg te angleške postaje slabšo sprejemno 
in oddajno postajo, ki jo bo lažje oskrbeti, kakor tu pri nas postajo 
take moči, kakršno v zadnjem pismu zahteva Miha R.71 Da bo Vam 
ta načrt bolj razumljiv, Vas moramo še enkrat opozoriti na to, da 
angleški aparati lahko vzdržujejo zvezo samo med seboj, ker po
sij u jej o samo na točno določene frekvence (sistem kristala). Vsaj 
taka je informacija Harija. 

4.) Glede vprašanja o tov. Jaki in Cenetu72 smo nekaj krat
kega že omenili v prejšnjih pa tudi v današnjem poročilu. Oba sta 
srečno prispela in se nahajata v brigadah. Tov. Jaka nam je veliko 
koristil in ga ima vse zelo rado. Tov. Cene pa nam je bil kaj ne
prijeten in kakor se je sedaj izkazalo tudi škodljiv gost. Pričel je 
svoje »delovanje« da nam je na seji PK, ki je bila zaradi njega 
sklicana (prisotni Primož, Matevž,73 Ahćic), bral levite. Vsebina teh 

70 Dr. France Škerl-Jurij Nuškin-Bregar. 
71 Ing. Miloš Brelih. 
72 Dr. Cene Logar. 
73 Anton Velušček. 
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levitov je bila kratka, vulgarna in netočna, ponovitev kritike ne
katerih naših slabosti, kritike, ki jo je z vso zaželjeno jasnostjo 
v 2 zaporednih pismih74 napisal tov. Krištof. Poleg tega so bili ti 
leviti brani s tonom, ki je nekako hotel reči: jaz, mlad partijec, 
toda velik filozof, imam čast biti poklican, da vam starim partijcem 
toda duševnim revčkom razložim, kaj so to kulaki in kaj so faj-
moštri. Poslali smo ga v brigade, kjer je bilo najbolj nujno naglo 
izboljšati partorganizacijo. Toda njega je vleklo srce drugam: k pu
blicistiki. Objavil je letak75 brez naše vednosti, izkoriščujoč tehniko 
tolminskega okrožja. Tega letaka niti potem, ko je bil že natiskan 
in razširjen, ni poslal v pogled, temveč smo po dolgem čakanju 
dobili 1 izvod od Okrajnega komiteta za severno Primorsko. Letak 
nosi naslov »Slovenske meje«. Prvi del je posnet iz neke brošure,76 

ki jo je baje izdal naš CK o tem vprašanju. Ce je to res, bi radi 
videli vsaj 1 izvod. Očividno je imel Cene v žepu 1 izvod s seboj, 
pa ga nam ni pokazal. Drugi del letaka pa je Cenetov duševni pro-

Aizvod. Ta pa je izrazito ponesrečen. V njem je našteta cela vrsta 
^ žrtev italijanskega terorja na Primorskem, toda kot nalašč so to 

1̂  sami anglofilski individualni teroristi iz prejšnjih let ali slučajne 
' v žrtve dvomljivega političnega značaja. Komunista, ki jih je padlo 

v zadnjem letu že zelo veliko število, ni nobenega omenjenega, niti 
niso vsaj brez imen oseb omenjene žrtve Partije za osvobodilni boj. 
Po tej plati je ta letak čisto malomeščanski, nacionalističen. Druga 
kričeča slabost letaka pa je, da je v njem črno na belem zapisana 
trditev, da na Primorskem domače bele garde sploh ni, ter da se 
med Primorci niso našle toliko podle duše, da bi bile sposobne na
rodne izdaje in jih je moral fašizem zato importirati iz Ljubljanske 
pokrajine. — Skratka, letak dokazuje dvoje 1. da je Cene v globini 
še globoko v malomeščanskih pojmih, drugič pa, da niti tistega 
osnovnega nauka, katerega naj bi izročil nam, sam ni razumel. Da 
pa si je dovolil take nastope pred nami in take samostojne ukrepe 
na terenu, je gotovo krivo to, da se je dogodil ob njegovem odhaja
nju iz Dolomitov usoden nesporazum o njegovih sposobnostih in 
o njegovi vlogi na Primorskem. Prijeli smo ga za vse to precej 
trdo in izgleda, da bo odslej v redu pomagal Ahacu. 

V zvezi s tem še eno majhno opazko. Tov. Kraje, bataljonski 
komisar na Gorenjskem, je pred nekaj tedni prišel k nam, nam je 
kot prvi vtis o novi deželi, v katero je prišel rekel, da se pri nas 
neprimerno več govori o Partiji kot na Gorenjskem. 

74 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 56, str. 142—149. 
75 Glej dok. št. 20, op. 7. 
76 Brošura: Pavle Vilhar /Lovro Kuhar/, O slovenskih mejah. Izdala 

Agit-prop komisija pri CK KPS 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št 
1244—1251. 
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5.) Glede kvalitete naših rekrutov in dejstva, da sta tov. Bolko 7 7 

in Slavko 7 8 poslala 82 najslabših nazaj, bi radi marsikaj povedali. 
Naj bo rečeno na k r a t k o : 
a.) v par t izane se je pri nas sprejemal vsakdo kdor je bežal iz do
line in se zatek[el] v zaščito part izanskih čet, čeprav je le za prav 
veliko silo izgledal, da bi mogel vzdržati v vojski. V glavnem je 
zadostovalo njegovo lastno zatrdilo in volja, da hoče prenašat i te
žave partizanskega življenja. To načelo pri sprejemanju v part izane 
se je izvajalo po sklepu PK K P S v prisotnosti tov. Petra Strugarja. 7 9 

Osnovni argument i za tako načelno rešitev so bili prvič, da moramo 
rešiti konfinacije, karkoli je le za silo sposobno koristiti pri oboro
ženem boju, in drugič, ker obstajajo možnosti, da se za boj manj 
sposobne pošilja naprej na osvobojeno ozemlje v Bosno, kjer pri
manjkuje delovne sile na polju (Informacija tov. Luke), 
b.) Ne glede na ta sklep, so se povsod, tudi v Ljubljanski pokraj ini 
sprejemali v par t izane fizično slabši ljudje. Kolikor je n a m znano, 
so se ti ljudje v part izanih lahko obdržali. Par t izanske premike, to 
je premike večjih enot, vzdrži vsak invalid, ker se nujno vrše zelo 
počasi. Tov. Primožu, ki je tudi invalid, niso marš i celih čet ali 
batal jonov nikoli delali težav (druga s tvar je seveda kur irska služ
ba ali podobno). 

Po vsem tem smatramo, da je bilo res popolnoma odveč, da 
sta tov. Bolko in Slavko poslala 82 najslabših nazaj k nam. Kakor 
smo Vam že omenili, je bil ta t ransport nazaj grede brez oborože
nega spremstva ter je bil napaden in razkropljen na Pivki. Odtlej 
pa vse do danes se potikajo drobci in posamezniki križem Pr imor
ske in govorijo, da so j ih part izani ogoljufali. In res je s tvar več 
kot bedasta. Pomislite. Ljudje, ki so pozimi vzdržali prevažanje iz 
taborišča v taborišče nekje iz Brd ali iz Gornjesoške doline pa do 
Kočevske, so nesposobni, da bi poleti vzdržali n a Kočevskem. In kaj 
so j im rekli? Naj gredo in se skrijejo okoli domačih hiš. To 
je danes tu absolutno izključeno, ker lahko uspeva nekaj dni ali 
kvečjemu par tednov, več pa ne. Ostanek, ki smo j ih mogli zbrati, 
smo seveda sprejeli v naše čete. In kaj naj bi sicer z njimi? Ali j ih 
naj pošljemo karabinjer jem? Rezultat je torej ta le : po več mesecih 
prevažanja po raznih taboriščih so končno ti ljudje v tistih sloven
skih part izanskih četah, kjer je t reba največ fizičnega napora : v 
tolminskih četah, ki taborijo včasih po 2.000 m nad morjem. 

Končno še tole. V zadnjem Ahacovem poročilu beremo, da t i 
ljudje n i t i niso tako invalidni. Našli so se med njimi popolnoma 
zdravi mladi fantje. Ali se tov. Bolku niso dopadli v obraz? Eden 
med njimi ima npr. za 2 prsta krajšo nogo od druge, je pa sicer 

7 7 Dr. Jože Brilej, pomočnik političnega komisarja glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije. 

7 8 Alojz Vrhovec. 
7 9 Franc Leskošek-Luka. 
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korenjak in popolnoma zdrav. Tov. Primož se spominja italijan
skega tovariša, ki je bil na madridski fronti 3 mesece v najtežjih 
bojih in je imel eno leseno nogo! Tovariš Bolko bi bil primeren za 
člana rekrutacijske komisije za v cesarsko-kraljevo dvorno gardo 
na Dunaju, ne pa za v slovenske partizanske brigade. 

Da je bila mera našega ogorčenja nad povratkom teh ljudi 
polna (politično bi bilo neprimerno bolje, da so ti ljudje do zadnjega 
vsi padli v boju na Vaši strani), nam je tov. Bolko poslal še prav 
mrzlo in nesramno pismo,79a v katerem se najbolj blesteči odstavek 
glasi: ugotovili s m o . . . da del teh mobilizirancev sploh ne pozna 
položaja v Ljubljanski pokrajini, se ne zaveda smotra prihoda v 
Ljubljansko pokrajino, to je, ne prihaja za to, da bi se borili, tem
več si predstavljajo, da bodo šli v neke tovarne in na polja na delo. 
Popolnoma jasno je, da naše udarne brigade niti naši odredi takih 
»borcev« ne morejo sprejemati, če nočejo spravljati v nevarnost 
naše vojske, da bi, preobremenjena s takim balastom, postala ne
sposobna za borbo, ki postaja vsak dan bolj srdita. 

Ta odlomek Bolkove proze je klasičen primer, kako se da opor-
tunizem prikriti v revolucionarne fraze. Za grmenjem o »srditi 
borbi« se čisto enostavno skriva strah pred težavo, da bi se dali 
zelenokadrovci prevzgoj iti v partizane. Po tej Bolko vi oportuni-
stični teoriji naj se torej slovenska partizanska vojska odreče tisti 
osnovni politični nalogi, ki jo ves čas od svojega obstanka s tako 
žilavostjo vrši, da namreč begunce izpred terorja vzgaja v partizane. 
Kaj drugega je naš večni boj proti defenzivnemu razpoloženju? 

Tov. Hrast je označil zavrnitev teh ljudi, s katerimi je tudi 
sam [imel] priliko se srečati, za največjo oslarijo, kar se jih je do 
sedaj pri nas pripetilo. Vsi se z njim strinjamo. 

6.) Vprašanji AF2 in VOS sta obe v zvezi s tovarišema Urba
nom in Maro. 

Glede AF2 smo bili vedno mnenja, ki ga izraža v svojem pismu 
tudi tov. Peter, da je treba namreč tudi od zgoraj iniciativnih od
borov. Zato smo že januarja meseca prosili za sposobno aktivistko, 
ki bi mogla prevzeti mesto sekretarice PK AFZ. Stvar se je vlekla 
vse do prihoda tov. Mare, ki je stvar zagrabila, razširila okrožnico 
in pripravila za tisk primorsko žensko glasilo.80 (V sodelovanju z 
domačinko tov. Miro.81) Iz pisma tov. Petra sledi, da je tov. Mari 
določena druga funkcija pri Vas. Odpotovala bo k Vam, čim ji bo 
zdravje dopuščalo. Prišla je k nam precej resno bolna, upamo jo 
pa kmalu pozdraviti. Dokler se zdravi, bo pač pri nas pomagala pri 
delu AFZ. Skušali bomo medtem najti vsaj zasilno nadomestilo. 

79a Pismo z dne 31. marca 1943 štabu Soškega odreda je v arhivu 
IZDG, arhiv NOB, šk. 535/1. 

80 Glej dok. št. 56. 
81 Darinka Kogoj. 
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Z izgubo tov. M a r k a Belina je naš VOS spet obglavljen in to 
še prej predno je postal telo. Tovariš Strela, 8 2 ki smo ga dali tov. 
Belinu v pomoč, ne kaže niti najmanjšega interesa in sposobnosti 
za to delo. Vrti se okoli že skoraj 2 meseca, pa se vedno spet vrača 
k n a m — popolnoma praznih rok. S kupom izgovorov, da se ničesar 
ni dalo uredit i . Morali ga bomo vrnit i na delo, ki m u leži, to je ma
sovno delo v četah. 

Te največje naše vrzeli, s katero imamo tako neprestano smolo, 
bi nas t r e n u t n o lahko rešilo samo e n o : 

Vaše dovoljenje, da tovariš U r b a n ostane pri nas. Za t a pr imer 
smo m u nameni l i p r i naši revščini kadrov k a r trojno funkcijo: 
načelnika pokraj inske obveščevalne komisije, glavnega tehnika in 
načelnika sektorja vseh pr imorskih zvez. 

V vsakem od Vaših dopisov nas znova opozarjate na važnost 
obveščevalnega dela na našem sektorju in mislimo, da ni pret i rano, 
če prosimo za to delo takega tovariša, kot je Urban, ki je po našem 
mnenju zelo pr imeren za t o funkcijo. Ker bi obenem prevzel od
govornost za vse pr imorske zveze in torej tudi oba glavna kanala 
(z vami in Gorenjsko), ga boste na dosedanjem delu lažje pogre
šali in lažje nadomestil i . Seveda ga n e bomo zadrževali, če n e pride 
Vaše dovoljenje, do tedaj ko bo v g lavnem svoje delo na tukajšnjeni 
sektorju opravil. Vašo rešitev tega vprašanja sporočite h k r a t i n a m 
in v pismu na naslov tov. Urbana brez omembe številke karavle, ker 
se bo p r a v lahko zgodilo, da se bo v času, ko bodo prihajali vaši od
govori n a današnjo pošto, nahajal bližje prehoda čez mejo, nego smo 
mi, in bo Vaš poziv na povratek, če ga res nujno rabite, dobil hitreje 
v d i rektnem pismu naslovljenega n a njega. 

Končno še nekaj splošnih razmišljanj v zvezi s t r e n u t n i m po
ložajem. : • , . - ' . 

1.) Težak političen položaj n a Pr imorskem skušamo reševati, 
kakor smo že omenili, z napori za pridobivanje novih zaveznikov 
med sredino t e r itali jansko manjš ino in vojaštvom. Glede sredine 
smo zelo na široko pisali 8 3 okrožnim odborom in j im pojasnili, kaj 
sredina pomeni in kako delati z njo. Hkra t i skušamo izvesti nekaj 
organizacijskih ukrepov političnega pomena. Iz ostankov bivšega 
Primorskega Pokraj inskega Plenuma, 8 4 ki so ga n a m Lahi večji del 

8 2 Drago Flis. 
ss Verjetno gre za članek: Kaj je »sredina«? Tipkopis brez podpisa 

in datuma je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. SiO/VIl in v Zgodovinskem 
arhivu CK ZKS, šk. 105, a. š. 1373. Uredništvu ni uspelo ugotoviti, ali je 
bilo besedilo razširjeno kot letak ali kot okrožnica. 

8 4 Dne 14. februarja 1943 je bila v Lokah pri Kromberku na Go
riškem pokrajinska konferenca OF za Primorsko, kjer se je dvanajst za
stopnikov OF iz vse pokrajine razglasilo za pokrajinski plenum OF za 
Primorsko. Glej Dokumenti, Tmj. 5, dok. št. 191, str, 533—535 in Ferenc, 
Kratek pregled razvoja KPS in OF v Primorju, str. 124—127. 
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polovili in konfinirali skušamo zbrati nekaj najbolj vidnih predstav
nikov v našem novem bivališču85 oziroma njegovi bližini. Na vidiku 
imamo trgovca86 — uglednega liberalca, popolnoma udanega Partiji 
(brat našega padlega bataljonskega komisarja Igorja),87 nekega 
uglednega tolminskega posestnika,88 bivšega izrazitega katoličana, 
ki že dolge mesece popolnoma lojalno sodeluje s Partijo na terenu. 
Se je pa prav zadnje čase pred aretacijo rešil v partizane. In morda 
tudi študenta8 9 liberalnega organizatorja in sedanjega skojevca, ki je 
bil v delegaciji na Vašem starem bivališču.90 Ti ljudje skupno s tov. 
Matevžem in Brankom bi bili še dovolj dober kolektiv predstavni
kov, ki bi lahko nastopil v imenu vsega prebivalstva, nam pomagal 
razširjati bazo in v danem trenutku lahko igral vlogo začasnega 
primorskega narodno-osvobodilnega sveta. 

V isti vrsti ukrepov omenjamo tudi naše napore, da končno do
bimo verskega referenta za zono. Zasledili smo župnika,91 ki se 
močno nagiba k odhodu v partizane in je odšel k njemu tov. Matevž 
na osebni razgovor. Ce ga pregovorimo, ga bomo pravtako naselili 
v novo bivališče omenjenega predstavniškega zbora in ga skušali 
pripraviti do tega, da bi s pravim imenom podpisal nekaj odprtih in 
zaprtih pisem primorskim duhovnikom. 

Tovariša Rejca92 v tej kombinaciji ne jemljemo, ker se nam zdi 
kot zaveznik Partije zanesljiv. Ce imate drugačno mnenje sporo
čite. — Ko že govorimo o njem, še to, preko njega se nam je ogla
sil x.»3 (član ministrske skupine in iznajditelj posojila na novčanice). 
Edino kar je smatral za vredno, da nam sporoči, je panična vest, 
ki smo jo že v začetku pisma omenili. 

Tovariš Nuškin se je končno zbudil od mrtvih. Izkazalo se je, 
da je potoval na svojo roko, to se pravi, brez karavel iz goriške oko
lice na južni Kras in se pojavil pri četah v okolici Ilirske Bistrice. 
Od tam je po karavelski poti pisal dve pismi,94 seveda ne nam, tem
več tistima dvema tovarišema, ki jih hoče posiliti za krščanska 'socia
lista. Ker je eden med tem aretiran, drugi pa se je umaknil v čete 
ter ne vemo kam, smo pismi odprh. Obe sta prav kratki, vsebujeta 
očitke, da mu nič ne poročata in obljubljata, da se bo fiirer kmalu 
spet pojavil na severnem koncu. Kurir Rastko, ki je na svoji poti 

8.5 Gre za sedež pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko. Glej 
uOK. SI. dl, op. 5. 

8S Miro Spacapan-Savo. 
87 Mile Spacapan. 
88 Mihael Leban-Ciril iz Poljubinja. 
80 Uredništvu ni uspelo ugotoviti imena, 

mitih" G r e Z a S e d e Ž c e n t r a l n e g a komiteja KPS v Polhograjskih Dolo-
91 Morda Anton Bajt, župnik v Šmarju v Vipavski dolini 
92 Dr. Maks Rejec. 
93 Ing. Dušan Sernec. ho«/? F^- d m F r a ^ e t a S k e r l a d n e 13- r n a J a 1 9 4 3 C i r i l u /Mihael Le-ban/ in Maticu /Benedikt Simčič/ sta v arhivu IZDG, istotam. 
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Nuškina srečal, pravi, da se je ta odrekel svoje namere, da bi obiskal 
Izvršni odbor, temveč grozi s povratkom k nam. Se nas bo torej 
bolela glava. 

K podatkom o Nuškinu v naših zadnjih dveh poročilih 9 5 še eno 
karakter is t ično dejstvo. Vso zimo je »deloval« v goriškem okrožju, 
pa ni našel predstavnika njegove struje za goriški okrožni odbor OF. 
P a n e da bi morda našel n e p r i m e r n e ljudi, ki jih mi ne bi sprejeli. 
Ne. Sploh nikogar nit i predlagal ni, ker pač nikogar ni imel. 

2.) Glede vojaških načrtov o operacijah na Pr imorskem v zvezi 
z mednarodnim vojaškim položajem razmišljamo o dveh vprašanjih. 

Prvič. Mnogo se govori o eventuelnosti nemške zasedbe severne 
Italije. O tem je bilo govora tudi v prvem obvestilu našega informa
torja z Rima, ki je bilo sicer brez velike vrednosti in je v današnjem 
poročilu citirano pismo obširneje in popolnejše. Za pr imer nemške 
zasedbe smo do nadaljnjih Vaših navodil dali š tabu zone nasvet, da 
naj v slučaju, da se tudi na našem področju pojavijo nemške garni-
zije, naše čete tolčejo zlasti po Nemcih ter hkrat i povečajo agitacij-
sko propagandno delo med itali janskim vojaštvom s parolami itali
janske F r o n t e Nazionale. 9 6 

Drugič. V primeru, da bi angleška invazija prehitela nemško, pa 
mislimo, da bi bilo najvažnejše z našimi brigadami sekundirat i angle
ški pritisk z juga s čimvečjim in drznejšim prit iskom na ital i janske 
garnizije na našem sektorju, in sicer v smeri tržaškega zaliva. Ce
lotna naša misel v tem pogledu je ta le : če bi se Nemci zaradi ne
uspehov in velikega prit iska na vzhodni fronti t r e n u t n o odrekli re
ševanju pozicij na J a d r a n s k e m morju, bi bilo umestno, da bi večje 
sile slovenske vojske, morda celo vsa slovenska vojska, udari la preko 
Snežnika v tržaški zaliv. Če bi po umiku itali janskih okupator jev iz 
Trsta slovenska vojska pridr la v tržaški zaliv, bi s proklamacijo na
šega stališča v tržaškem vprašanju n a m a h ustvari la v Trs tu močno 
bazo za nas. K tej zamisli nas vodi razmišljanje, da končno v da
našnji fazi evropskih dogodkov vprašanje Trsta odločuje o vsem 
slovenskem vprašanju. Ali bo še pred socialistično revolucijo v za
padni Evropi Slovenija svobodna ali pa bo kot t ržaško zaledje po
stala angleška kolonija (v obliki k a k e m e d n a r o d n e koncesije kot je 
bil Tanger, 9 7 m a n d a t a ali kaj podobnega); to vprašanje se bo reševalo 
na tržaških ulicah in t a m moramo biti mi preje nego Angleži. 

9 5 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53, str. 131—137 in dok. št. 110, 
str. 285—289 z naknadno najdenim besedilom zadnje strani poročila v 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3078. 

8 6 Fronte nazionale d'Azione — italijanska narodno akcijska stranka, 
organizirana po vzorcu OF slovenskega naroda. 

9 7 Tanger, pristanišče v severnem Maroku v Gibraltarskih vratih, 
je bilo od leta 1923 dalje svobodna mednarodna (internacionalna) cona 
s posebnim statusom »stalno nevtralna«. 
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Zaradi teh zadnjih misli se n a m zdi nujno še e n k r a t poudari t i 
našo prošnjo, da se že sedaj vsaj polovica novincev, ki smo jih po
slali k Vam, v r n e na Primorsko. Končno je ozelenel tudi kraški ka
men in pri potrebni previdnosti se čete t u zdaj lahko držijo. Bra-
čičeve in Sorovićeve katastrofe nikakor ne smatramo za neizbežno 
posledico splošnega vojaškega položaja pr i nas. Poleg splošnih argu
mentov za to trditev, ki bi j ih lahko črpali iz vse part izanske teo
rije in prakse, nas o tem potrjuje tudi vest,8 8 ki je včeraj ponoči 
prispela po t e r e n u (uradnega poročila še ni). Ta vest se glasi, da 
je taborišče, ki je zarodek obeh naših brigad in ki ga vodita tov. 
Hrast in Ahac, krepko porazilo čete kvesture in alpinov, ki so šle 
proti njemu. Kakor n a m je tov. Hras t že preje sporočil, je od Bra-
čičeve nesreče naprej držal vedno polovico čet na položajih, ki so 
bile hkra t i zavarovalne zasede. Oči vidno je tem četam prišla kve-
stura pod strel. Vest govori o bojih, ki so trajali celih t r i dni in o 
tem, da se večina kvestorinske drhali iz tolminskih grap, kjer je bil 
tov. Hrast, ni živa vrnila. Karavle so slišale ogenj vse t r i dni. Vest 
se n a m torej zdi skrajno verjetna. Nekater i govore že celo o de-
tailih, in sicer o tem, da so naši zaplenili t r i bacače. Za točnost te 
zadnje informacije ne jamčimo. 

Končno še želja, ki nima zveze s prejšnjimi razpravljanji. Za
radi belogardističnih klevet proti nam, za razgibanje sredine in za 
pobijanje temnih mahinacij angleške petekolone bi silno želeli, da 
bi Izvršni odbor in Glavni štab, še nepr imerno bolje pa bi bilo — 
Vrhovni štab, dal izjavo, da naša vojska n e priznava nikakih »sta
rih mej kral jevine Italije«, da se bo ta vojska borila dokler ne bomo 
v svobodni domovini združeni vsi, ne glede na stare državne meje 
in da to posebej velja za Primorsko, glede katere n e bomo dovolili 
nobenih novih londonskih paktov in bomo iz nje preganjali oku
patorje t e r branili narodno mejo na Soči in v Beneški Sloveniji ne 
glede na kake u m a z a n e pogodbe, ki bi j ih zapadna petokolona skle
nila z italijansko reakcijo. V takem d o k u m e n t u bi bilo t reba pribit i 
dejstvo, ki kriči do neba, da gojijo Angleži n a svojem ozemlju Čo
kov odbor, ki se imenu[je] »Jugoslovanski odbor iz Italije« in ki je 
ločen od tega, k a r Angleži sicer smatrajo za predstavništvo Jugo
slavije. — S t a k o izjavo bi opozorili sredino na nevarnost, ki pret i 
s s t rani angleške pete kolone in hkra t i pokazali, da smo mi edino 
le borci za osvoboditev Primorske. — Vsa gornja dejstva in izjave 
po malem sami spravl jamo v cirkulacijo (uvodnik v novem P r i -

9 8 Gre za boj Gregorčičeve brigade 10. maja 1943 na Hlevniku in 
Kovačičevi planini na Kolovratu. Isti dan je del Gradnikove brigade 
napadel italijansko vojaško postojanko v Livku. Glej Ferenc, Primorska 
pred vseljudsko vstajo, str. 384—403 in Petelin, Gradnikova brigada str 
50—56. 
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morskem poročevalcu,9* okrožnico 1 0 0 okrajnim in okrožnim odbo
rom itd.). Vendar bi za pravi efekt bilo potrebno, da bi t a k o izjavo 
dala kaka višja avtoriteta. Mislimo, da bi v tem t e n u t k u pr imerne j
šega udarca proti sredini n e mogli zamisliti. 

Nadaljevanje dne 25. 5. 1943. 

Vdrugič smo moral i prekiniti, ker je imel tov. Primož visoko 
vročino. Medtem sta potekla dogovorjena dva dneva za spuščanje 
novega materiala, toda na žalost brez uspeha. Vzrok je bilo slabo 
vreme. Prv i večer 23. t. m. je angleško letalo prostor za spuščanje 
verjetno iskalo, kajti naši so opazili signale za a larm v Gorici, za
temnitev Gorice, Tolmina in nekater ih drugih krajev t e r ogenj pro-
tiavionskih bateri j iz smeri Trsta. Čakamo novega obvestila oziroma 
določitve novega datuma. Z naše s trani je bilo vse v redu. K o m a n 
dant operacije je bil tov. Urban, komisar pa tov. Matevž. 

Ker še vedno niste nič odgovorili o tov. Bratku, 1 0 1 živi z n a m i 
in posluje kot r u d i m e n t a r n a 1 0 2 komisija agitpropa. Dela marlj ivo in 
dobro. On je avtor brošure 1 0 3 »Razpad Jugoslavije«, ki smo jo vam 
že poslali. 

S tov. Rastkom prihajata dva naša kurirja, ki smo j ih namenil i 
za s ta lno direktno patrul jo do Vas. Konspirativnejšo pošto in d e n a r 
bomo pošiljali vedno le po njih. 

Tokrat pošiljamo z njima 150.000.— Lit (stopetdesettisoč Lit) in 
majhno darilo za presenečenje. 

Najnovejše pismo tov. Krištofa za tov. Kvinta z dedovim tele
gramom se je posrečilo odposlati po v a m i poti. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Primož 

9 9 Uvodnik: Kdor ni z narodom, je proti njemu, je bil objavljen v 
Primorskem poročevalcu, leto I, št. 4, 15. maja 1943 (Arhiv IZDG, tisk 
NOB). 

1 0 0 Glej dok. št. 69. 
1 0 1 Ivan Bratko. 
1 0 2 V nastanku, nepopolna. 

1 0 3 Brošura: Razpad Jugoslavije in osvobodilni boj njenih narodov. 
Izdal Agitprop pri PK KPS za Primorsko (marec 1943) je v arhivu IZDG, 
tisk NOB, šk. 891. 
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ŠT. 58 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF FRANCA 
POPITA DNE 18. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O PO
LOŽAJU V RIBNIŠKEM DELU OKROŽJA RIBNICA — VELIKE 

LASCE* 

Izvršnemu odboru OF 
pr. 22. V./43 [št.] 24 

na položaju. 

Obiskal sem ribniški del ribniško-lašč[anskega] okrožja. Stanje 
priča, da gremo v nov polet. Evo k r a t k o poročilo. 

Rajon OF Loški potok : Raj. odbor sestavljajo 2 ileg[alca], 1 legalec. 
: Rajon ZSM pa je tik pred postavitvijo. 

Terenski odbori OF so : Travnik, Segova vas, Hrib ! ! Bega ima tu 
svojo postojanko. 

Odbori AFŽ : Podpreska-Lazec, Travnik, Hrib. 
Aktivi ZSM : Travnik, Podpreska. 

Rajon Sodražica : Rajon, odbor sestavljata 2 ilegalca. 
Odbor AFŽ : Vinice. 
Aktiv ZSM : Zamostec 
Stanje v tem rajonu je slabše radi gostih postojank bege. 

Rajon Ribnica : Rajonski odbor tvorita 2 ilegalca. 
Terenski odbor : Ribnica, Gorenja vas 
Odbori A F 2 : Ribnica, Gorenja vas 
Aktivi ZSM : Ribnica, Gor[enja] vas 

Odbor Delavske enotnosti v Ribnici. 

Zvezo z bego vzdržujejo z Loškim potokom in Brezami osebno, s 
Sedlom pa pismeno. 
Zvezo z Italijani vzdržujejo v Zlebiču. 
Stike imajo tudi z dvema aktiv, ofic, ki sta se vrnila iz [interjnacije 
v Ribnico. Vendar se izgovarjata, češ, da imata z našimi zvezo v 
Ljubljani in ne želita stikov na terenu. 
Razpoloženje ljudi je zelo dobro. Vsi čutijo, da gredo stvari h kraju 
in da bo oblast prevzela OF in njena vojska, dočim bo bega doživela 
polom. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. 
Številka 24 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega od
bora OF. 
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Podajam nekaj slik iz stanja v begi: 
6 kmet. fantov iz Gorice vasi, ki so služili begi v Brezah, je odložilo 
orožje, dva pa sta ostala še nadalje. Pravijo, da so bili zapeljani. 
Glavni vzrok, da so pustili orožje, pa je prit isk staršev radi rekvi-
zicij, ki j ih je pri njih izvršila U [ d a m a ] B[rigada] [Toneta] T[omši-
ča]. Starši se n e jezijo na part izane a m p a k n a voditelje bege. Še 
večje pa je razburjenje radi pobega Grebene Lojza, stud. m e d i c , ki 
je bil k o m a n d a n t bege pr i Sv. Gregorju in T r d a n Lojza, pravtako 
študenta, organizatorja bege v Ribnici in Brezah. Izgovorila sta se, 
da gresta nadal jevat študije v Zagreb. — K o m a n d a n t bege v Loškem 
potoku Piki 2 je odstavljen. — Bunkerj i v Loškem potoku nosijo 
imena Tita, Daki ja 3 in part izana domačina Pajniča. 4 — Neki bego-
vec iz posadke v Brezah n a m pismeno sporoča, kje držijo beli za
sede. — Neki k m e t iz Jurjevice [je] pusti l orožje, češ da m o r a ob
delovati polje. — Neki beli iz Jelovca, ki je služil n a Sedlu, je pustil 
orožje, češ da je bil prisiljen. — Iz Loškega potoka je neki beli od
ložil začasno puško in šel na sestanek s sekrt. okrožja OF. V Sa-
jevcu, Lazah, Sušju so moškim pobrali legitimacije, češ da morajo 
v bego, da se t e m u izognejo, so odšli takoj nazaj na delo — sekanje 
gozdov — na cesti Kočevje—Kočfevska] Reka. — Zelo se ljudje je
zijo v Sodražici, ker niso organizatorji v postojankah, a m p a k delajo 
doma pr i vodovodu. 

Danes grem napre j na sestanek s cerkniškim okrožjem; o tem 
drugič. 

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

18. V. 43. Popit Franc-Jokl 

2 Ivan Pikelj, poveljnik bele garde v Loškem potoku. Glej Saje, 
Belogardizem, str. 421. 

3 Stane Semič. 
4 Glej dok. št. 44, op. 5. 

12 Dokumen« 7 177 



S T . 59 

P O R O Č I L O Č L A N A O K R A J N E G A K O M I T E J A K P S Z A S R E D N J E 
P R I M O R S K O A D R I J A N A K U M A R J A D N E 18. M A J A 1943 S E K R E 
T A R J U P O V E R J E N L S T V A P O K R A J I N S K E G A K O M I T E J A Z K M J 
Z A P R I M O R S K O D A R K U M A R U S L C U O D E L U M L A D I N E V 

S R E D N J E P R I M O R S K E M O K R A J U 1 

18. 5. 1943. 
Mladina 

Poročilo št. 1. 

Oprosti, ker ti nisem pisal že desetega, ker do tega časa mi ni bilo 
mogoče vsled zamud drugih tovarišev. 

V Kanalskem O.K. sem imel s tov. Franoom2 sestanek in sem 
mu razložil delo med mladino. V tem okrožju so že postavljeni aktivi 
v Ročinju, v Anhovem pa je pripravljen in na bodočem sestanku bo 
že postavljen. Z.S.M. pa je postavljena v Kalskem rajonu. Govoril 
sem med to mladino tudi o dopisih. Tako sem dobil že en spis, ka
terega ti pošiljam v tem pismu.3 To pismo je spisala ena tovarišica, 
ki je članica Z.S.M. To je za sedaj vse, kar je postavljeno v kanal
skem O.K. 

Za goriško okrožje pa mi je dal poročilo tovariš Juli.4 

V goriškem okrožju pa so postavljeni tile odbori in aktivi. 

Sempas Ozeljan Z.S.M. 14 čla. Z.K.M. 1 član 
Vogrsko " 15 " " 2 " 
Prvačina " 14 " " 
Volčja draga — " 7 " " 3 " 
Bukovica 
Gradišče " 5 " " 2 " 

Z aktivi v goriškem okrožju bi lahko napravili posvetovanje, 
o katerem sva govorila, ker za vse naenkrat je zelo težavno. Piši 
mi, kdaj bi se lahko to vršilo. Potem se bova dobila potom karavle 
št. 9.« 

Radi tiste delavke, ki dela v Podgori, sem tudi govoril, izgleda, 
da bo aktivna. Poslala mi je tudi dopis in sicer kako je bil potek 
štrajka v tovarni. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
559/V. Beseda Mladina v desnem zgornjem kotu je pripisana pri ure
janju pošte. 

2 Franc Jakopič, sekretar okrožnega komiteja KPS za Kanal. 
3 Spis ni priložen. 
* Julij Beltram. 
5 Gre za kurirsko postajo P-9. Glej dok. št. 32, op. 10. 

178 



Govoril sem tudi z Ajdovskim sek[retarjem] o mladini, pa ni še 
popolnoma nič organizirano tam. Dal sem m u navodila, kako se 
dela, izgleda pa, da je precej oportunista. 

Za idrijsko okrožje pa n i m a m še nič poročil. Sedaj je eden od 
C.K.K.[PS] 6 šel tja, da bo vzpostavil veze. 

Prosim, ako mi sporočiš, kako se pobira denar med Z.K.M. in 
Z.S.M. in k a m se odračunava. 

Ako ni kaj prav, m i piši. 

Z našim pozdravom 
Naslov K.P.9. Borigoj Borigoj 7 

ŠT. 60 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF GROSUPLJE DNE 18. 
MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V 

OKROŽJU1 

pr. 25/V.43 [št.] 34 

Poročilo okrožja OF Grosuplje. 

1) D n e 1. V. 1.1. je bela garda ustanovila novo postojanko v 
Št. Juri ju. Šteje 95 mož belogardistov in 20—30 Italijanov. K e r sta 
bila šola in farovž že pozimi požgana, so se nastanili po hišah v vasi. 
Obenem se je vrni l tudi župnik Švigelj; 2 s t rupen nasprotnik OF. 
Moštvo je večinoma prišlo iz postojanke v Šmarju, ki se je zdaj 
zmanjšala na ca 70 glav, deloma pa je prišlo tudi s Police. Tudi po-
liška postojanka se je zmanjšala nekako na polovico. Zdaj šteje še 
kakšnih 150 belih in 50 Italijanov. Ostali so odšli večinoma n a po
stojanke nižje na Dolenjsko. 

K o m a n d a n t Št. J u r s k e bege je zloglasni Capuder. 3 Ponoči h o 
dijo zdaj provocirat ljudi, preoblečeni v part izane. Ze takoj prvi 
teden je dal t a k o odpeljati Capuder neko družino, ki se je r a v n o k a r 
vrnila, spet v internacijo. 

6 Verjetno misli dr. Marijana Dermastio. Glej dok. št. 45. 
7 Adrijan Kumar. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, arhiv 

NOB, šk. 435/1. Številka 34 in datum prejema sta registraturni oznaki 
izvršnega odbora OF. 

2 Viktor Svigelj. 
3 Danilo Capuder. Glej Saje, Belogardizem, str. 461. 
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2) Posrečilo se nam je dobiti stik z belo gardo v Šmarju. Vendar 
za zdaj tam v širšem obsegu še ne moremo delati, ker je komandant 
Berlot4 vse manj zanesljive elemente odposlal na Polico, kjer so pod 
strožjo kontrolo. Nekateri belogardisti v Šmarju izjavljajo sicer, da 
bi se vsa edinica razlezla, če bi padlo le pet priganjačev, toda sami 
pa tega niso pripravljeni izvršiti. 

3) Zadnje dni so odšli v partizane trije Skojevci, ki so dobili 
mobilizacijske pozive za belo gardo. Dva sta iz Šmarja, eden s Pi-
jave gorice. 

4) Ker nam zelo manjka terenskih delavcev, sem pritegnil že 
koncem zime pet novih, ki so se do tedaj le skrivali okupatorjem in 
beli gardi in obenem skrbeli le za to, kako bi čim lepše preživeli ta 
čas, čeprav so se imenovali »terence«. Toda ne dajo se izgraditi, po
sebno dva sta v potuho tudi ostalim. Nedelavna, nedisciplinirana, 
trmasta, svojevoljna in prepirljiva. Le preveč časa in energije trati 
nas par starejših aktivistov pri njih. Toda ne dasta se niti mobili
zirati. Izjavljata, da se raje pustita ustreliti, kakor da bi šla iz svo
jega kraja. 

5) Stanje okrož. blagajne od zadnjega obračuna: 

Prejšnje stanje 9081.— lir 
Iznos davka (41 oseb) 800.— " 

Skupaj 9881.— " 
Izdatki (posoda, obleka, cigarete, hrana itd.) . . . . 1679.— " 
Plen bele garde 193.— " 
UB Lj. Šercerja za podpore partizanskih družin . . 3000.— " 
Stiski tehniki 500.— " 

Skupaj 5372.— " 

Trenutno stanje blagajne 4509.— lir 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

18. V. 43. 
Cene5 

4 Božidar Berlot. Glej Saje, Belogardizem, str. 460. 
5 Ivan Erjavec. 
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S T . 6i 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 19. MAJA 1943 
POVERJENlSTVU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUB

LJANO1 

Centralni komitet KPS 
19. maja 1943. 

Poverjeništvu CK KPS za Ljubljano 

Dragi tovariši! 
V tem pismu se bomo dotaknili nekoliko važnejših političnih 

[vprašan]]. 
1) Urh2 je prispel ter smo se z njim in njegovimi pogovorili 

[tudi] o problemih, ki jih omenjata Vlasta3 in Matevž4 v svojih 
pismih. Mnenja smo, da bi zadeva s separatno sokolsko organizacijo 
lahko zavzela nevaren razvoj, če ne bi obnovljenih sokolskih dru
štev pravočasno navezali na OF ter hkrati zajamčili zadostno kon
trolo OF nad njihovim delovanjem. Ne smemo se varati s trditvami, 
da Sokol ni politična organizacija. Sleherna organizacija, ki se danes 
kakorkoli samostojno in brez zveze z OF bavi z vprašanji osvobodil
nega boja, mora postati politična organizacija. Hkrati se je treba 
zavedati, da gre tukaj predvsem za sredinske elemente in da bi 
lahko imeli mihailovićevci ter drugi politični špekulantje med ob
novljenimi sokolskim! društvi zelo ugodno torišče. Mislimo, da stvar 
doslej še ni ubrala preveč nevarne poti in da nam bo celo koristna 
— v smislu povečanja širine in pritegovanja novih ljudi, ki priha
jajo na pozicije OF — če bomo pravočasno podvzeli nekaj najnuj
nejših ukrepov. Ti ukrepi pa so po našem naslednji: a) obnovljena 
društva je treba vključevati v OF, članstvo zaposljevati na OF-ov-
skem poslu; ne dovoljevati, da se članstvo odteguje OF-ovskemu 
delu in izgovarja na drugo zaposlitev; b) obnovljena društva pove
zovati z rajonskimi odbori Osvobodilne fronte; zajamčiti kontrolo 
rajonskih odborov Osvobodilne fronte nad njihovim vključevanjem 
v OF-ovsko delovanje; kjer še ni vse članstvo zrelo za takojšnjo 
vključitev v OF, ustvarjati v obnovljenih društvih pod kontrolo ra
jonskih odborov Osvobodilne fronte OF-ovske skupine. — Skratka: 
gre za to, da na novo pritegnjeno članstvo in delo s tem članstvom 
ne ostane separatna zadeva sokolov, temveč da postane zadeva ce-

1 Izvirnik v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 1803. 
2 Zoran Polič. Dne 13. maja 1943 je prišel iz Ljubljane na sedež 

izvršnega odbora OF na Bazo 20 v Kočevskem Rogu. 
3 Mira Tomšič. 
4 Vladimir Krivic. 
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lotne OF, ki tudi vrši vso potrebno kontrolo nad njo. Le v takem 
primeru bo pritegovanje onih kolebljivcev, ki gredo zaenkrat — 
kot pravi to Urh — šele v Sokola, za OF koristno. V vseh drugačnih 
primerih pa bi stvar povzročila in pomenila odvajanje množic od 
OF ter prehajanje tudi sokolstva samega z naprednih na sredinske 
in reakcionarne pozicije. 

V tem smislu smo se tudi mi dogovorili s sokolskim vodstvom, 
ki bo ustrezajoče pismo5 pisalo s svoje strani v Ljubljano. Mi bomo 
adekvatno pismo6 pisali v imenu CK partijski organizaciji. Pismi — 
sokolsko in partijsko — si bomo dali pred odpošiljatvijo drug dru
gemu na vpogled. 

Pismi torej prejmete v kratkem času. 
2) Kakor ste pravilno signalizirali nevarno stran zadeve z Ur-

hom, tako moramo tudi ugotoviti, da ste v osebnih odnosih z Urhom 
in s sokoli ter celo glede nekaterih načelnih vprašanj postopali pre
cej sektaško. Zlasti očitamo to Vlasti. Da ne bo nesporazuma: mi 
poznamo vaše težave, ki se kupičijo iz dneva v dan, in tudi vemo 
ceniti vaše delo. To velja za vas kot celoto ter tudi za vsakega iz
med vas posebej. Veseli nas, da se je Vlasta lotila s tolikšnim ve
seljem svojega posla in da ima v poslu uspehe. Vendar moramo po
udariti vaše nerodne stvari, da jih odpravite. 

Predvsem ste imeli s sokoli v splošnem, z Urhom pa še posebej, 
nezadostne stike. Tudi jih niste o vsem obveščali ter jih vprašali za 
njihovo mnenje. 

Mi dobro vemo, kakšen je Urh, toda prav nobenega smisla nima, 
da dobi Urh opravičilo za svojo neaktivnost s tem, da ga mi treti
ramo kot peto kolo. Ce ne boste sedaj z drugimi sokoli teh odnosov 
popravili, se vam bodo težave ponavljale in kopičile. Treba jih je 
obveščati, se z njimi posvetovati, pritegovati jih na posel i.t.d. Skrat
ka: dati jim je treba odgovornost. Ne mislimo, da je bila vaša linija 
v bistvu sektaška. Treba pa je vsekakor ugotoviti sektaške osebne 
odnose. 

Avantgardno vlogo Partije ste vse preveč formalno naglašali, 
premalo pa ste se trudili, da bi aktiviste utrdili v zavesti partijske 
avantgardne vloge ter da bi popularizirali dejanja Partije. 

Razen tega obstaja pri vas nekakšno mišljenje, da vam Izjava7 

posel poenostavlja. Izgleda torej, da smatrate Izjavo kot nekak de
kret, ki naj uradno vlije v glave naših sodelavcev novo politično 
vsebino. Tako mnenje je seveda popolnoma napačno. Izjava Partijo 
še prav posebno obvezuje na čim tesnejše delo z drugimi sodelavci, 
na sistematično vplivanje na njih in na revolucionarno vzgojo vsega 
aktiva OF. 

5 Glej dok. št. 73. 
6 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
7 Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
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Narobe j e poleg tega bilo tudi dejstvo, da ste v t a k o imenovani 
vzgojni odbor 8 dali zgolj partijce. 

Iz vsega sledi, k a k o važno je, da navežete s sokoli čim tesnejše 
osebne st ike t e r da pritegujete dobre med njimi v Parti jo. Brez 
krepkih parti jskih pozicij v vrs tah naših sodelavcev, bo Izjavo ne
mogoče do kraja izvesti in bo tudi v b u r n i h dogodkih, ki so prav 
sedaj pred nami, nemogoče ohranit i vodečo vlogo Part i je v osvo
bodilnem gibanju. 

3) Nekoliko besed o mednarodni politični situaciji, ki je seveda 
nadvse merodajna tudi za našo domačo situacijo. P o vsem sodeč se 
to pot dejansko pripravl ja druga fronta in skorajšnji zlom fašizma. 
Seveda še zmeraj ni izključeno, da bodo reakcionarni angleški krogi 
poskušali in tudi uspevali zavlačevati drugo fronto; vendar se mo
remo po likvidaciji Tunisa in Bizer te 9 3 na drugo fronto t u d i s svoj[e 
strani] odločno pripravl jati . V tem oziru se je važno zavedati, da 
bo v pr imeru nastopa druge fronte, belogardizem kot sedanja forma 
udejstvovanja proti l judske reakcije, doživel svoj popolen k r a h in da 
se m u že sedaj — po likvidaciji Afrike — majejo t la pod nogami. 
Proti l judska reakcija bo morala poseči po novi formi svojega ude j
stvovanja. P r i nas je taka forma edino lahko sredina s spremljajo
čimi poskusi razbijati borbeno enotnost slovenskih l judskih množic 
na angleški in sovjetski tabor. P o t r e b n o je t o r e j : a) da O F nastopa 
kot zaveznik skupnega angleško-sovjetsko-ameriškega tabora ; pri 
tem pa je seveda potrebno nadaljevati s popularizacijo Sovjetske 
Zveze, velikega ruskega naroda in vseslovanske enotnosti ; b) dife
rencirati sredino in s k a r naj intenzivnejšo agitacijo pritegovati v 
OF kolebljive elemente, ki se danes znova usmerjajo k n a m ; raz
bijati s t rah pred OF, komunizmom, part izanstvom i.t.d.; še prav 
posebno tolmačiti in naglašati znano Titovo in Ribarjevo izjavo; 9 

zagrizene sredinske voditelje, ki se nočejo odločiti za akcijo proti 
okupatorjem, temveč dalje špekulirajo in se borijo prot i OF, raz-
krinkovat i med množicami, j ih izolirati od množic k a k o r tudi od 
samih kolebljivih sredinskih elementov; c) maksimalno pospeševati 
proces razkroja v belogardističnih vrs tah in zavedence privajati na 
pozicije OF. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Z a C K K P S : 
Peter1 0 

8 Vzgojni odbor ali sektor je sestavljala posebna skupina aktivistov 
OF v okrožju, ki je bila zadolžena za organizacijo idejnopolitičnega in 
propagandnega dela v rajonskih odborih OF in komitejih KPS. Podatek 
Mire Svetina. Glej še Dokumenti, knj. 6, dok. št. 113, str. 298. 

9 Glej dok. št. 2, op. 3. 
9a Glej dok. št. 57, op. 52: 

1 0 Boris Kidrič. 
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P. S.: 4) Stefan" in Marjeta1* sta srečno prispela k nam. 
5) Nujno je potrebno, da se osebno pogovorimo z nekom iz 

Poverjeništva. Priti bi moral k nam za par dni in nato od
iti nazaj. Mi mislimo, da bi najlaže prišla Vlasta. Pride naj 
po isti poti kakor je prišla Marjeta in sicer čimprej! 

6) Dobro bi bilo, če sedaj spričo nove zunanje in notranje si
tuacije spravite k nam čimprej Hinavščino.13 Razen tega 
potipljite previdno pri drugih plenumaših,14 če bi bili pri
pravljeni priti ven.15 

ST. 62 

P I S M O Č L A N I C E P O V E R J E N I Š T V A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F 
Z A L J U B L J A N O M I R E TOMSLC D N E 19. M A J A 1943 K O M A N D A N 
T U G L A V N E G A Š T A B A N O V I N P O S L O V E N I J E I V A N U 

MAČKU1 

19. V. 
Dragi tov. Matija!2 

Tvoje pismo3 z dne 30. marca sem prejel šele 8. maja in zato Ti šele 
danes lahko odgovarjam. Med tem sem že lahko dobil odgovor od 
C.4 mame in Ti ga prilagam. Mislim, da je vse napisano, ker pri
pisati ne morem ničesar, ker nič ne vem. Zvezo so dobili tovariši, 
ki so z menoj povezani pri delu in imajo na onem koncu zvezo. 
(Mimogrede: Sreča, da sem odkril tovarišico, ki je poznala C. sliko, 
še iz časov, ko je hotela imeti dokumente. Drugače bi pri najboljši 
volji ne mogel ustreči, ker C. kljub trikratnemu srečanju nisem spo
znal in smo ostali konspirativni.) 
Z ozirom na Tvoje naročilo radi ljudi Ti moram sporočiti sledeče: 
Imam na vidiku nekaj tovarišev, ki mislim, da bodo prav primerni, 
le pogovoriti se bo treba z njimi. To je sedaj naročeno in upam, da 

11 Edo Brajnik. Dne 13. maja 1943 je prišel iz Ljubljane na Bazo 20 
v Kočevskem Rogu. Poleg njega sta prišla še dva člana centralne komi
sije Varnostnoobveščevalne službe: Zdenka Kidrič in dr. Vito Kraieher 

12 Zdenka Kidrič. Glej op. 11. 
13 Franc Svetek, član vrhovnega plenuma OF. 
14 V Ljubljani so bili takrat še sledeči člani vrhovnega plenuma OF-

dr. Makso Snuderl, dr. Anton Brecelj, ing. Dušan Sernec, dr. Lado Vav-
petič, dr. Darko Cernej, prof. Josip Jeras, dr. Franc Sturm. 

15 Besedilo od P. S. do konca je pripisano s črnilom. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS 

a. e. 1715. 
2 Ivan Maček. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Alenka Lušin-Cveta por. Maček. 
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ne bo ovir. Nekatere bi sicer rabili še tu, vendar, naj le gredo k 
vam, če ne, jih bodo sigurno zaprli, ker se aretacije spet v divjem 
tempu nadaljujejo. Enega tovariša, ki bi bil zelo primeren in tudi 
takoj pripravljen, bomo poslali, ko se vrne, je ravno na potovanju. 
To bo začetkom junija. Med tem je prispela do nas tovarišica N. P.,5 

ki je včasih delala z Marjanom (V. K.)8 pri obv. in je njegova se
strična. O njej sem že poročal na T. 20.7 še pred njenim prihodom. 
Tu je bila zelo uporabna, pokazala se je zelo predano in ker se je 
na poslu kompromitirala, je morala in tudi hotela ven. Zna več je
zikov, politično stvari še dobro razume in mislim, da bi jo tudi 
zdravje ne oviralo preveč, ker ima dobro voljo. Ni drugega kot 
frontaš, čeprav dober simpatizer KP in smo se mi zelo zanesli na
njo. Osebno jo pozna tov. Dane8 iz njenega sektorja in jo zelo pri
poroča. Tov. Daneta dobro poznajo tov. Marjan in tov. Marjeta.9 

Upam, da bo tudi za ostale urejeno kmalu. Zamudi pa moraš opro
stiti radi zakasnitve pošte, ki jo nismo zakrivili mi. 
Za obljubljene direktive10 glede OS se najtopleje priporočam, čeprav 
smo iz zadnje vaše literature zvedeli marsikaj in v tem celo našli 
nekakšno potrditev vsaj za silo pravilnega našega dela. 
H koncu dovoli, da tudi C. prav lepo pozdravim in ji sporoči, da 
tudi mene zelo zanima, kako se počuti. 

Prisrčno pozdravlja 

Matej" 

5 Nada Pirnat. Podatek Mire Svetina. 
6 Dr. Vito Kraigher. 
7 Misli na Bazo 20 v Kočevskem Rogu, kjer je bil sedež vodstva 

narodnoosvobodilnega gibanja. 
8 Vladimir Svetina-Ivo, vodja okrožne komisije varnostnoobvešče-

valne službe v-Ljubljani. 
9 Zdenka Kidrič. 

10 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 182, str. 511—512. 
11 Mira Tomšič-Vlasta, Soča. 
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ST. 63 

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 K O C E V J E 
R A D K A P O L I C A D N E 1 9 . M A J A 1 9 4 3 I Z V R Š N E M U O D B O R U O F 

O P O L O Ž A J U V S U H I K R A J I N I 1 

pr. 22. V./43 [št.] 25 
IOOF 

položaj 

K e r ni OOOF Stična-Struge, 2 poročam o stanju v Suhi krajini 
d i rektno na IOOF. V Suho krajino bomo do nadaljnjega posegali iz 
kočevskega okrožja. 

1.) Stanje : P o part izanski ofenzivi v Suhi krajini, zlasti pa vsled 
zadnjega hitrega razvoja n a svetovnih bojiščih, se mnenje prebi
valstva v Suhi krajini temeljito obrača. Najbolje osvetljujejo to razne 
izjave. Tako pravi k m e t iz S t r u g : »Ljudje, sedaj pa n e govorimo nič 
slabega o rdečih, ker bodo sigurno zmagali.« Drugi iz Visenj n a m 
pripoveduje: »Splošno mnenje je, da bodo zmagali komunisti . Sem 
bodo prišli kmalu Rusi in Angleži.« Vsi pa so si edini, da niso mi
slili, da so part izani tako močni in da j ih je toliko. 

Tudi glavni poborniki in organizatorji bele g a r d e Pugel j 3 iz 
Zvirč, Pečjak in Mart ine iz Hinj, duhovnik 4 -begunec iz Ambrusa so 
zadnje čase postali nekoliko pohlevnejši in se »povlačijo«. 

Sicer pa se povsod opaža, da ljudje bele garde n e smatrajo za 
zlo. To so »naši fantje, ki so bili prisiljeni in zapeljani t e r j im pač 
ne boste storili nič zalega«. To je posledica pomanjkanja političnega 
dela, s kater im se bi belo gardo razgalilo pred njimi v pravi luči. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 25 in 
datum prejema sta fegistraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Politično delo v stiškem okrožju je bilo po italijanski ofenzivi je
seni 1942, zlasti pa še po oboroženem nastopu bele garde, ki je obvlado
vala skoraj vse območje okrožja, zelo otežkočeno. Januarja 1943 je mesto 
okrožnega sekretarja KPS prevzel Bogdan Osolnik z nalogo, da razišče 
razmere v okrožju in obnovi razbite politične organizacije in vzpostavi 
politične forume. Delo v okrožnem merilu je vodil politični aktiv. Da bi 
delo v okrožju lažje obvladovali, so okrožje razdelili na tri podokrožja 
kot začasne teritorialno politične enote, na stisko, suhokrajinsko in pod-
okrožje med železnico in Krko. Tudi tu so delovali le politični aktivi. 
Okrožni komite KPS in okrožni odbor OF Stična sta bila vzpostavljena 
šele konec maja 1943. Več glej Vida Deželak-Barič: Organizacijski razvoj 
Komunistične partije Slovenije 1941—1943 (april—september 1943). Ma
gistrska naloga. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana 1985 
(dalje: Deželak, Organizacijski razvoj KPS 1941—1943), str. 73—76. 

3 Nace Pugelj, trgovec in gostilničar v Zvirčah. Glej Saje, Belogar-
dizem, str. 445. 

4 Franc Križan. 
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Spoznavajo počasi vso zlaganost belogardistične propagande, 
zlasti po pisanju »Domoljuba« 5 o borbah v Suhi krajini, ko so na 
lastne oči videli resnično sliko. »Sedaj vidimo, da m o r a m o vse, k a r 
n a m napišejo, ravno obratno razumeti«, je rekel k m e t iz Zvirč. 

Požig Bakrca 6 je v splošnem odjeknil pozitivno, in ga odobra
vajo. 

Ljudje so seveda še vedno zelo zaprti in preplašeni, da moraš v 
večini pr imerov besede vleči iz njih. 

2.) Naše delo je t r e n u t n o omejeno na razgovore s posamezniki 
in razdeljevanje l i terature, kjer se le da. Zelo n a m koristi, k e r pr i
haja vedno več Suhokraj incev na delo v kočevske vasi. Tako bomo 
lahko z njimi v neposrednem in stalnem stiku. Na ta način bomo 
pronikli v vso Suho krajino. Obenem bomo spoznali ljudi in se 
oprli na najboljše. 

3.) Posadke : Točnega pregleda zlasti glede števila, oborožitve 
itd. še nimamo, u p a m o jih v k r a t k e m dobiti. Bela garda je že pre
cej demoralizirana.' Vsak bi rad odvrgel orožje in jo pobrisal do
mov. Zlasti se vsi sprašujejo, kaj bo z njimi jutr i . Nekater i se to
lažijo s s k u p m m umikom z Itali jani. Po raznih sorodnikih (očetih, 
bratih) j im sporočamo naše stališče in pošiljamo Uteraturo, ki jo 
čitajo, ko prihajajo domov. Iz Hinj so j ih hoteli prestavit i v Moravo 
(cesta Kočevje—Brod na Kupi), pa so se uprli, rekoč, mi se bomo 
borili doma ali pa nikjer. N a t o so j ih t r i dni s tradah, da so moral i 
prosjačiti po hišah zelje in krompir . Patrul j i ra jo samo podnevi, v 
glavnem po glavnih cestah. Postojanke mrzlično še bolj utrjujejo, 
ker se boje. 

Posadke so: Hinje — beli in Itali jani. V zadnjih dneh je prispel 
»udarni bataljon« belih. Itali jani so bili izmenjani (prej so bili fa
šisti), ca 300 bg in It . 7 

5 V klerikalnem tedniku Domoljub, letnik XXI, št. 12, dne 24. mar
ca 1943 je izšel na strani 3 članek: Komunisti v Suhi krajini in pri Pol-' 
hovem gradcu strašno poraženi. 

6 Naselje Bakrc v Suhi krajini so dne 16. marca 1943 požgali parti
zani. To je bilo maščevanje, ker so tam belogardisti v noči na 23. januar 
1943 napadli skupino vodstva narodnoosvobodilnega gibanja za Slovenijo, 
ki je šlo iz Polhograjskih Dolomitov v izvršni odbor AVNOJ in v vrhovni 
štab NOV in POJ v Bihać. Glej: Kocbek, Tovarišija, str. 322—330; Ivan 
Maček-Matija: Spomini, Zagreb 1981 (dalje Maček, Spomini), str. 185—186. 
O tem je pisal tudi Slovenski poročevalec, leto IV, št. 8, dne 10. 4. 1943, 
v članku Nauk Suhe krajine, in sicer tole: »Tako se je v januarju v Ba-
krcu ustavila partizanska patrulja in prosila za prenočišče. Prebivalci 
so jo s pretirano gostoljubnostjo sprejeli, zraven pa so hiteli obvestit 
belogardistično posadko v Ambrus, ki je uprizorila divjo gonjo za parti
zani : Zaradi teh in podobnih zločinov so partizani med svojim pohodom 
po Suhi krajini vso vas Bakrc požgali. Iz istega razloga so požgali 1 hišo 
v vasi Korinju. Za vsako ovadbo in izdajstvo bodo odslej goreli domovi 
ovaduhov in izdajalcev. Za to jamči pet požganih hiš v vasi Bakrc.« 

7 Besedilo od ca. do It. je pripisano s črnilom. 
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belih 70, 
? 
? 

? 
? 

Italijani Ambrus 
Korinj 
Tisovec 
Struge 
Kompolje 
Videm 

19. 5. 1943. 
Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Tone Gorjanc8 

ST. 64 

PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA BAgKO 
ANDREJA BROVCA DNE 19. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU OD
BORU SPZZ ZA PRIMORSKO O ORGANIZIRANJU ŽENSK V 

OKROŽJU* 

Na terenu 19. 5. 43. 
AFZ 

Tov. Nada!2 

Prejeli smo okrožnico od 21. 1. 1943.3 Dalje dopis okrožnim od
borom SPZZ.4 Na podlagi tega odgovarjamo sledeče: 

Takoj, ko smo prejeli direktive in list Žena danas,5 smo šli na 
delo, da izvedemo organizacijo tudi v našem okrožju. To delo nam 
je politična situacija v mnogočem preprečila. Mobilizacija mož in 
fantov je napravila občutne vrzeli v odborih O.F. tako, da smo mo
rali izpopolniti odbore z ženami in dekleti. Naše žene so vestno iz
polnjevale njim poverjene jim naloge, tako v zbiranju hrane, de
narja, zdravil i.t.d. Toda, po hajkah, internacijah in aretacijah so 
nastale težave, tako, da moramo vedno in vedno iskati nove in nove 

8 Radko Polič. Do odhoda v Kočevsko okrožje aprila 1943 je vodil 
politični aktiv OF v podokrožju Suha krajina. 

1 Izvirnik je v arhivu 1ZDG, arhiv NOB, šk. 557 a/I. Oznaka AF2 je 
pripisana s črnilom ob prejemu pošte. 

2 Verjetno šifra za pokrajinski odbor SPŽZ za Primorsko. 
3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 85, str. 270—272. 
4 Glej dok. št. 56. 
5 List: Žena danas. Organ Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, 

V (1943). Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941—1945 
Beograd 1964 (dalje Bibliografija NOR), št. 9095, str. 687. 
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tovarišice, da bi nadomestile tiste, ki nam jih je pobrala Questura. 
Zadnji čas so nam pobrali celoten ženski odbor na Pra- em.6 S tem 
smo izgubili, kar tri zelo agilne tovarišice, ki bi bile sposobne za 
masovno delo med ženami. 

Toda nič ne pomaga, potrudili se bomo in upam, da bomo pri
hodnjič poslali izčrpno poročilo o organizaciji žen v našem okrožju. 
Tudi bomo direktno povezali vsaj eno tov. z Vami, tako, da bo slika 
bolj jasna. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 

Za okrožni odbor: 
Janko7 

ST. 65 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 19. MA
JA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožje OF 
Cerknica 

Na položaju 19. maja 1943 
pr. 31.V./43 [št.] 31 

P O R O Č I L O 

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA 
NARODA 

Rajon Bloke: Tukaj se je morala in razpoloženje prebivalstva 
zadnji čas močno dvignila. Predvsem vpliva na ljudi dobri medna
rodni položaj ter vračanje intemirancev v domače kraje. Delo o 
razkrajanju bege se nadaljuje ter se že kažejo prvi znaki razkra
janja, eden izmed naših zaupnikov v belogardistični postojanki je 
že trikrat poizkusil zažgati poslopje, v katerem so utrjeni, a vsako
krat so požar pogasili. Dalje je 6 belogardistov oddalo orožje ter so 
se vrnili na svoje domove, veliko belogardistov se dela bolne ter 
marodirajo, da bi se tako iznebili orožja. Neki belogardist je pre
tepel svojega komandanta, kateri je bil njegov sosed. V razgovorih, 
katere smo imeli z oboroženci bege, so skoro vsi za oddajo orožja, 

6 Prapetnem. 
7 Andrej Brovč. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 31 in 

datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 
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toda ne more se jih pripraviti do tega, da bi šli v partizane. Itali
janska posadka, katera je bila utrjena v barakah nad Nemško vasjo, 
se je preselila v Velike Bloke ter odpeljala s seboj tudi barake, v 
katerih je stanovala, posadka je štela 60 mož. Tudi belogardistična 
straža iz Nemške vasi se je preselila v postojanko v Novo vas, ki je 
tudi odpeljala s seboj dva bunkerja, v katerih je bila naseljena. Iz 
Vel. Blok in Nove vasi se je odpeljalo 70 vojakov, kateri so vzeli 
s seboj vso opremo, celo krevete. Odpeljali so se neznano kam, tako 
da šteje sedaj celotna italijanska posadka na Blokah 300 mož. Po
stavili smo več legalnih vezi med posameznimi vasmi ter med ogra
jenimi postojankami. Ta teden se je ustanovil en terenski odbor OF. 

Rajon Sv. Vid — Begunje: Bega pri Sv. Vidu in Begunjah je 
se vedno zagrizena, vendar se opaža tudi pri njih nizka morala in 
nezadovoljstvo, kar je zelo razvidno iz postojanke Begunj, kjer so 
hoteli poslati v gozd nad partizane 70 mož, od katerih se jih je 60 
uprlo ter niso hoteli iti ter so tudi uspeli, da niso šli, češ gresta naj 
komandant Matičič2 in njegov namestnik, katera imata 2.000 Lit me
sečno. Belogardisti pri Sv. Vidu javno izražajo, da jih bo vrag vzel. 
Predvsem se opaža, da so belogardisti povsod presegU svoj višek. 
Politično delo na terenu se je zadnji čas močno olajšalo, radi dviga
nja morale prebivalstva ter dobrega razpoloženja. Imeli smo več se
stankov v posameznih vaseh, kjer se je po navadi udeležilo od 1—15 
oseb, razpravljalo se je o splošnem mednarodnem položaju, o po
menu Osvobodilne fronte doma in v svetu ter program OF. Iz tega 
rajona se je poslalo zadnji čas dva dopisa za »Slovenski poročevalec« 
Literatura po vaseh je povsod razdeljena, ter se opaža za njo veliko 
zanimanje. 

Rajon Grahovo: Razpoloženje in morala prebivalstva se je tudi 
tukaj zadnji čas močno dvignila. Bega je še precej aktivna, med
tem ko je vodstvo zagrizeno, se pri drugih opaža vidno popuščanje 
in razkroj. Bega je zadnje čase poizkusila mobilizirati 40 mož in 
fantov in je poslala pozive, toda so se vsi odločno uprli proti oboro
žitvi ter tudi uspeli, kljub temu, da so jih imeli en dan v Grahovem 
v postojanki ter jih na vse načine poizkušali pripraviti do tega da 
bi sprejeli orožje. Eden naš aktivist legalec, kateri jih je odločno 
nagovarjal k temu, naj ne sprejmejo orožja, je bil na begu ustreljen 
Bil je tudi med pozvanci. Postavljena [je] tukaj legalna veza med 
vasmi, literatura gre redno med ljudi ter tudi v postojanko. 
. Rajon Rakek: Izpopolnjen je ROOF, [v] katerega sta vključena 
se dva clan legalca. Bega je neizpremenjena, v Cerknici je 6 oboro
ženih, postavljena je tudi legalna in ilegalna veza tukaj. Naši akti
visti v Cerknici zelo povoljno delajo. Postavljena je redna veza z 
Rakekom ter se redno pošilja tudi Uteratura. Zaprosili so nas za cv-
klostil za razmnoževanje, kar jim pa za enkrat ne moremo ugoditi. 

2 Alojz Matičič. Glej Saje, Belogardizem, str. 404—405. 
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Tukaj so organizirane razne dobave. Ljudstvo je dobro razpoloženo 
ter se zelo zgraža nad bego. 

Rajon Loška dolina: Razpoloženje in morala se je tukaj zadnji 
čas močno dvignila. V begi imamo nekaj zaupnikov, ka ter ih n a m e n 
je vršiti razkrajalno delo med njimi samimi. Pošiljamo j im l i teraturo. 
Bega je tukaj še vedno aktivna, kljub t e m u da je morala padla, zad
nji čas so j ih zopet oborožili 10 fantov in mož, tukaj so izgledi, da 
številčno še ni dosegla svoj višek, toda se je na trdnost i močno zrah
ljala. Prejšnji teden se je odpeljalo iz itali janske postojanke Star i 
trg 12 vojakov z vso spremo, govorijo, da so šli na dopust, k a r je pa 
zelo malo verjetno, dva vojaka sta pobegnila iz postojanke Star i trg. 
Eden od t e h je iskal vezo s part izani v neki vasi, toda ljudje m u niso 
zaupali, ker so se bali provokacije. Kasneje se je ugotovilo, da je bil 
resničen dezerter. Itali janski vojaki se zanimajo za l i teraturo, ka
tero potresaj o naši aktivisti. Ljudje pripovedujejo, da so videli več 
vojakov, kater i so letak pobrali, prečitali t e r ga dali v žep. Imamo 
osebne veze z nekim fašistom kapucentom, 3 ka ter i je izjavil, da bo 
preskrbel dokumente o agentih francoskega Lavala,4 ka ter ih je baje 
v Sloveniji pet. Ta reč pa zaenkrat še ni pozitivna, k a r bomo na
tančneje ugotovili t e r naknadno poročali. 

Člani okrožja Cerknica delamo vsak v določenih rajonih ter 
pr idemo skupaj samo vsakih 14 dni na okrožne'seje. P r e d k r a t k i m 
smo oddali civile,5 kater i so imeli svoj logor v bližini Loške doline. 
Sli so v novomeško in belokranjsko okrožje. Okrožje je priredilo 
okrožno konferenco, 6 katere so se udeležili vsi aktivisti našega okrož
ja. Na tej konferenci so se razpravljala naslednja vprašanja : Izjava,7 

mednarodni in politični položaj, organizacijska vprašanja, t e r še dru
ga razna vprašanja, katera se tičejo našega vsakdanjega političnega 
dela. Pričeli smo z nabira lno akcijo 8 za našo vojsko, nabavili smo 
800 kg soli, ka tera je namenjena za part izanske edinice. Sklenilo se 
je dalje, da se začne z nakupom raznih stvari še nadalje, t a k o sol, 
cigarete, čevljarske potrebščine itd. ter se v ta n a m e n je določilo 
pr imerna mesta, kjer naj se shrani, da počaka našo vojsko. P r o 
simo Vas za pojasnila,9 ako se sme za te stvari porabit i denar od bo-

3 Pravilno capocentro — vodja italijanske krajevne organizacije 
Narodno fašistične stranke (PNF). 

4 Pierre Laval, francoski politik, podpredsednik v kvizlinški Petai-
novi vladi leta 1940 in nato predsednik vichyske vlade od leta 1942 do 
1944. Leta 1945 je bil obsojen na smrt kot kolaboracionist in ustreljen. 

3 Gre za evakuacijo t. i. »civilnega logorja« na Dolenjsko. Glej dok. 
št. 34, op. 7. 

8 Okrožna konferenca je bila 15. in 16. maja 1943. Glej dok. št. 55. 
7 Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
8 Poročilo izvršnega odbora OF dne 26. maja 1943 glavnemu povelj

stvu NOV in PO Slovenije o položaju v cerkniškem okrožju in nabiralni 
akciji je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 

9 Dopis s pojasnilom izvršnega odbora OF dne 26. maja 1943 okrož
nemu odboru OF za cerkniško okrožje je v arhivu IZDG, istotam. 
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nov, katere je dal IOOF, ali okrožni denar od prostovoljnih prispev
kov. Vojaške edince, katere nimajo soli ali cigarete, naj se obrnejo 
na naše okrožje. Organiziralo se je pri rajonih dopisništvo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za okrožni odbor OF 
cerkniškega okrožja: 
Krištof10 

ST. 66 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 20. MAJA 
1943 Z NADALJEVANJI 23., 24. IN 25. MAJA 19431 

Seja IOOF dne 20. maja 19432 

Navzoči vsi3 razen tov. Krištofa4 

I. Po odobritvi zapisnika zadnje seje,5 se ugotovi, da so vsi 
sklepi izvršeni oz. v delu. Spremembe: tov. Nedeljko6 ne bo sprejet 
med inštruktorje IOOF, ker ostane v vojski. Tov. Helena Puhar se 
imenuje v iniciativni odbor AFŽ. 

II. Na podlagi poročila7 Primorske operativne zone, da so pri
stali na njihovem področju trije angleški padalci in po pregledu 
brzojavk,8 ki sta jih poslala Vrhovnemu poveljstvu angleške impe
rialne vojske Primorska zona in tov. Branko Hrast,9 zavzame IO 
sledeče stališče: 

1. Vsak pripadnik zavezniških armad, ki se spusti na naše ozem
lje, sme izvrševati svoje delo samo pod kontrolo naših partizanskih 
edinic (vojaška obveščevalna služba). 

10 Jože Koščak. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 O poteku sej glej še Fajfar, Odločitev, str. 281—285, in Kocbek, 

Listina, str. 44—45, 50—51 in 56. 
8 Glej dok. št. 6, op. 3. 
4 Edvard Kardelj. 
5 Glej dok. št. 6. 
* Dušan Majcen. 
7 Poročilo verjetno ni ohranjeno. O pristanku britanskih padalcev 

je poročal pokrajinski komite KPS za Primorsko dne 4. in 27. aprila 1943 
centralnemu komiteju KPS. Glej dok. št. 31, op. 18. 

8 Glej dok. št. 31, op. 20. 
9 Jaka Avšič. 
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2. Vsak jugoslovanski državljan, ki se spusti v vojaški misiji na 
naše ozemlje, se sme udejstvovati samo pod našim vojaškim vod
stvom in je podvržen našim zakonom. 

Sklep: 
a) vsem našim vojaškim edinicam se sporoči gornje sta

lišče. 
b) vsem edincam se naroči, da ne smejo same od sebe 

uporabljati radijskih zvez z zavezniškimi vojaškimi 
štabi in z inozemstvom sploh, razen za sporočilo, da 
so padalci pristali z označbo kraja in edinice, pri ka
teri so se spustili. Vsak primer morajo takoj javiti na
šemu glavnemu poveljstvu in le to bo vzdrževalo 
event, nadaljnje stike. 

c) Angliji naj se v vljudnem tonu sporoči, da pričakuje-, 
mo za usluge, ki jih vršimo z dajanjem vojaških in
formacij, priznanje naše vojske. 

d) Pismo9 a Štabu primorske zone in tov. Branku Hrastu 
glede konkretnega postopanja z angleškimi padalci na 
Primorskem. 

Izvedbo sklepov prevzame tov. Peter.1 0 

Nadaljevano 23. V. — Navzoči isti. 

III. 

Reorganizacija štaba.: Tov. Peter predlaga reorganizacijo Glavnega 
poveljstva tako, da se namesto dosedanjih pomočnikov politkom. 
imenuje njegov namestnik, da se za politkomisarja Glavnega povelj
stva imenuje namesto njega tov. Janez,11 za namestnika tov. Nan-
de,12 za načelnika štaba pa tov. Šaranovič,13 dosedanji komandant I. 
operativne zone, tov. Dore14 pa iz štaba odpade. 

Sklep: 
1.) Dosedanjih funkcij v Glavnem poveljstvu se razre

šijo tov. Peter, Dore, Slavko,15 Bolko16 in Jure. 1 7 

"a Pismo verjetno ni ohranjeno. 
10 Boris Kidrič. 
11 Boris Kraigher. 
12 Ivan Kavčič. 
13 Milovan Šaranovič. 
14 Edo Mihevc. 
15 Alojz Vrhovec. 
16 Dr. Jože Brilej. 
17 Jurij Pavšič. 

13 Dokumenti 7 193 



2.) Za politkomisarja Glavnega poveljstva NOV in P O 
Slovenije se imenuje tov. Janez, za njegovega na
mestnika tov. Nande, za načelnika štaba pa tov. Ša-
ranovič. 

IV. Tov. Bogdan 1 8 in Tine, 1 9 inštruktor ja IOOF, oddasta poro
čila2 0 o svojem potovanju in delu v novomeškem okrožju. Naroči 
se njima, da sestavita pismeni predlog za organizacijske spremem
be, karakterizaci jo kadra in potrebnih premestitev. Na podlagi ta
kega poročila bo IO izdal potrebne sklepe. 

Nadaljevano 24. V. — Navzoči vsi razen tov. Krištofa in Luke. 2 1 

V. Odnosi Glavnega poveljstva do Vrhovnega štaba. 

V zvezi s predlogom tov. Petra, da naj naš Glavni štab imenuje 
Vrhovni š tab NOV in P O Jugoslavije, se razvije obširna in dolgo
tra jna debata o načelnem stališču OF do skupne jugoslovanske voj
ske in o možnostih dejanske udeležbe naših zastopnikov v Vrhov
nem štabu. V zvezi s presojo mednarodnega položaja v tem smislu, 
da je nujno potreben poudarek skupne in enotne jugoslovanske voj
ske, se ugotovi, da je v skladu s stahščem, ki ga j e zavzel P lenum 
O F 2 2 do skupne državne vojske že v jeseni 1941. in v skladu s te
meljnimi točkami 2 3 tudi naše sedanje stališče v smislu stavljenega 
predloga. Soglasno je mnenje, da je potreba to enotnost manifesti
rat i in da je skladno z načeli organizacije vojske sploh, da je enot
no vodena. 

Sklep: 

[1] Glavno poveljstvo NOV in P O Slovenije naj imenuje 
Vrhovni štab NOV in P O Jugoslavije po predlogu 
IOOF. — v konkretnem pr imeru bo seveda Vrhovni 
štab imenoval le nove člane našega Poveljstva. 

2.) IOOF ugotavlja, da obstoja zastopstvo Slovencev v 
Vrhovnem štabu. Glede uredi tve tega zastopstva, 
eventuelnih sprememb oz. dopolnitev in o čimprejš-

1 8 Bogdan Osolnik. 
1 9 Janez Stanovnik. 
2 0 Glej dok. št. 42 in 43. 
2 1 Franc Leskošek. 
2 2 G ^ T

 z a o d l o k Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora, spreje
tega na III. zasedanju Vrhovnega plenuma OF dne 16. septembra 1941 
Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 40, str. 118. 
f o 2 ^ 0 ^ / 3 T e m e l J n e t o č k e OF. Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 111, sir. ^Do^-^Do, 
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njem sodelovanju, bo sklepal IO po poročilu tov. Kri
štofa. 

Prvi sklep se soglasno sprejme, le tov. Andre j 2 4 si pridrži m n e 
nje. 

VI. Poročilo tov. M a r k a 2 5 o političnem in organizacijskem po
ložaju v Ljubljani. Poročilo obseže stanje v Ljubljani od konca ok
tobra 1942 do začetka maja 1943. Predlaga organizacijske dopolnit
ve in ureditev dela AFZ, ZSM in DE t e r razdelitve kompetenc med 
poverjeništvom in okrožjem ter predlaga, da se poverjeništvo po
množi še za t r i člane. 

Sklep : 
1.) Glede razširitve poverjeništva vprašamo v Ljubljano, 

kakšne so tehnične možnosti za to. Odločitev pr idr-
žimo do njihovega odgovora. 

2.) Poverjeništvu in okrožju v Ljubljani pošljemo politič
no poročilo ter organizacijska navodila. 

3.) Tov. Saša 2 6 in Pavle 2 7 naj napišeta k u l t u r n i m delav
cem v Ljubljani posebno pismo. 

4.) Tov. Luka in Gašper 2 8 pismo in navodila l jubljanski 
DE. 

5.) Z Ljubljano je t r e b a vzpostaviti d i rektne stike zaradi 
pravilnega in političnega vodstva. 

6.) NZ v Ljubljani naj se okrepi s tem, da naše povelj
stvo pošlje v mesto sposobnega komandanta . 2 0 

V tej zvezi se posebej poudari, da je nujno potrebno v Ljub
ljani razviti masovno organizacijo, z živo propagando prikleniti na 
OF vse sredinske kolebljive e lemente in preprečit i možnost formi
ranja sredine. IO odobri poročilo tov. Marka. 

Nadaljevanje 25. V. 1943. — Navzoči vsi razen Krištofa. 

VII. Poročilo vodstva VOS-a. Poročilo poda tov. Marjeta. 3 0 Ori
še organizacijski razvoj VOS-a in njeno delovanje s posebnim ozi-
rom na aktivnost reakcije. Na podlagi t e h poročil ugotovi IO, da 
je najresnejši faktor v nasprotnem taboru sredina s prevladujočim 

2 4 Josip Rus. 
2 5 Zoran Polič. 
2 6 Josip Vidmar. 
2 7 Edvard Kocbek. 
2 8 Tone Fajfar. 
2 9 Besedilo točke 6 je v izvirniku v celoti prečrtano. 
3 0 Zdenka Kidrič. 
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vplivom Mihailovićevih oficirjev predvsem na vojaškem področju. 
Zaradi tega mora biti vse delo OF vodeno tako, da bodo tkzv. sre
dinske mase pritegnjene k OF in da je potrebno doseči tak razkroj 
v bega vrstah prav v tem času, da ne bo tej oficielni sredini mogoče 
prevzeti vojaških edinic, ki so danes pod italijanskim oz. belogar-
dističnim vodstvom in da se ne bodo mogle te sredinske mase poli
tično orientirati za oficielno sredino. 

10 izreče vodstvu VOS-a priznanje in pohvalo za dosedanje 
delo. 

VIII. Poročilo propagandnega odseka. Poročilo poda tov. Pavle, 
ki oriše dosedanje delo, prikaže napake ter postavi delovni program 
za bodočnost. Na njegov predlog IO 

sklene: 
1.) Revija »Osvobodilna fronta«31 prične zopet z rednim 

izhajanjem. Razdele se posamezni članki. Prva šte
vilka, bo jubilejna ob priliki dvoletnice OF. 

2.) Takoj se napišejo aktivistom politična pisma, ki naj 
obravnavajo trenutne najaktualnejše probleme. (Bog
dan,32 Peter, Drejče33 in Miha34 prevzamejo posamez
ne referate.) 

3.) V čim krajšem času naj se izda posebna brošura z 
zgodovinskim pregledom OF.3 5 

4.) Izdajati naj se začne humorističen list. Uredništvo 
prevzame tov. Gašper. 

5.) Propagandni odsek naj takoj izda vsem okrožnim 
odborom okrožnico glede propagandne organizacije in 
dela.36 

IX. Organizacijska poročila: Tov. Andrej poroča o kadru 
aktivistih, ki so kot taki že vpisani pri IO. Poda točno karakteri
stiko političnih delavcev v okrožjih Novo mesto, Bela krajina in Ko
čevje — torej za področja, kjer imamo že tozadevno evidenco. Ugo
tovi potrebo izvesti organizacijo tako, da bo dejanski predstavnik 
ljudstva, tj. da bo iz njega izšla. Stremeti moramo za tem, da bodo 

31 List: Osvobodilna fronta, osrednji organ Osvobodilne fronte slo
venskega naroda. Tiskana je bila v Ljubljani. Prva številka je izšla sredi 
SSSS"1«™ ' z a d a ^ - Posebna izdaja junija 1942 (arhiv IZDG, tisk 
NOB). Do ponovnega izhajanja glasila ni prišlo. 

" Boris Ziherl. 
33 France Lubej. 
34 Dr. Marijan Brecelj-Miha B. 
35 Brošura: Boris Kidrič, Dve leti Osvobodilne fronte. Historiat 1943 

št. r22a,rstrVU35lS?2.tiSk N O B ' ^ 3 3 9 - 3 4 5 - G l e j D o k u m e n t i . knj. 6, dok.' 
" ' Glej dok. št. 102. 
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vsi odbori OF čim močnejše zastopani po domačinih. IO se s tem 
stališčem v celoti strinja. 

Na podlagi poročila, ki ga da tov. Miha o stanju v novomeškem 
okrožju z ozirom na predloge inštruktorja Tineta in Bogdana, IO 

sklene: 
1.) Potrdi se imenovanje tov. Aleša Trobiša37 v OOOF 

za Kočevje. 
2.) Tov. Ventorini Aleksej-Sandor88 se dodeli kot aktivist 

na politično delo v Trebelno—Mokronog. 
3.) Tov. Prijatelj Drago, aktivist trebanjskega podokrož-

ja se prestavi za člana podokrožja Trebelno—Mokro
nog. 

4.) Tov. Riko Kolenc iz Trebnjega se dodeli kot aktivist 
na delo v Trebelno. 

5.) Člani podokrožja Mirna peč Palček,39 Jerca4 0 in Mar
tin 4 1 razrešijo se teh funkcij in se dodele na tehnično 
delo. 

6.) Somrak Janez,42 partizan v U.B.T.T. se imenuje za 
člana mirnopeškega podokrožja. 

7.) Tov. Dunja43 sedaj zaposlena pri TV se dodeli kot 
aktivistka AFZ. 

8.) Martin iz doline,44 član topliškega podokrožja se za
radi bolezni dodeli v pomoč intendantu Ivanovu,45 

dosedanji partizan Radko4 6 se dodeli kot aktivist te
mu podokrožju. 

Boris Kidrič Miha B. 

37 Stefan Trobiš-Aleš. 
38 Aleksej Venturini. 
30 Zivojin Prosenc. 
40 Marija Hvastja. 
41 Anton Hočevar. 
42 Janez Somrak iz Goriške vasi. Glej dopis izvršnega odbora OF 

dne 26. maja 1943 glavnemu poveljstvu NOV in PO Slovenije v arhivu 
IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. Funkcije ni prevzel, ker je že 9. junija 1943 
padel na Brezovi rebri. 

43 Frančiška Aleš. 
44 Martin Šlibar. 
43 Ivan Mavrovič. 
46 Franc Sali iz Vavte vasi. Padel 30. julija 1943 v Malem Podljubnu. 
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ST. 67 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 20. MAJA 1943 OKROŽ
NEMU ODBORU OF CERKNICA1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 
St. 227/43. 

Položaj, dne 20. V. 1943. 

OKROŽNI ODBOR OF ZA CERKNICO. 

Vaše poročilo z dne 5. t. m. 2 smo prejeli. P o t r e b n o je, da popri
m e t e z vso silo pri organizaciji in političnem delu. Sedanjo notranjo 
in zunanjo politično situacijo, ki je za nas vsekakor ugodna, je t reba 
izrabiti v največji meri . Ustanavljajte odbore OF povsod, vklju
čujte vanje legalne ljudi (pazite, da j ih ne dekonspirirate) ter po
udarjaj te povsod širino OF. Glede odnosa do sredinsko razpolože
nih ljudi se ravnaj te po navodilih okrožnice št. 21/43-0-.8 Pazite pa 
seveda, da se n e vrinejo v naše vrs te posamezniki, ki bi hoteli iz
rabiti pozicijo v naših vrs tah za belogardistično ali sredinsko plat. 

Iz vašega poročila je dobro razvidno razpoloženje in stanje v 
belogardističnih postojankah. Ni pa nobenega poročila o tem, če in 
kako ste vi organizirali razkrajevalno delo v njih vrstah. Vsekakor 
m o r a t e v smislu navodil, ki j ih že imate, navezati st ike z vsako nji
hovo postojanko in v teh postojankah organizirati celice, ki bodo 
delale v našem smislu. 

Naše posamezne vojaške edinice stremijo za tem, da o svojem 
prihodu zaupno obveste naše politične delavce. Ker pa tako obve
stilo ni vedno mogoče in t u d i ni iz konspirat ivnih razlogov pripo
ročljivo, morajo naši odborniki in politični delavci sploh, sami stre
meti za tem, da takoj navežejo stike z edinico, ki je prišla v njihov 
rajon. To mora biti prvenstveno njihova skrb in dolžnost. 

V vašem sporočilu priložena letaka 4 smo prečitali. OF kot ce
lota ne bo odgovarjala na take letake. V kolikor je govora o izjavi5 

k o m a n d a n t a Tita in dr. Ribarja, bo »Slovenski Poročevalec« objavil 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk 434/1 
2 Glej dok. št. 17. 
8 Glej dok. št. 21. 
4 Misli letaka: »Ženska in komunistična morala« in »Hinavščina 

tovariša Tita«. Glej dok. št. 17, op. 7. 
5 Glej dok. št. 2, op. 3. 
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vrsto člankov,6 v kater ih bo ta izjava obrazložena. Če zahtevajo 
lokalne pri l ike odgovor n a nasprotnikove letake, m o r a t e tak letak 
sami izdati in razširiti, kakor je to bila že dosedanja praksa. Reagi
rajte pa le na vsak tak pojav z us tno in pismeno propagando. Na 
letak: »Ženska in komunist ična morala« je pa najboljši odgovor 
naša redna publikacija: »Našim ženam«, 7 ki jo širite tako, da bo 
prišla v roke vsem našim ženam. 

Potr jujemo blagajniško sporočilo za apri l 1943.8 Glede blagaj
niškega poslovanja in f inančne akcije sploh se ravnajte po okrož
nici št. 22/43.-0-9 

Zadevo glede organiziranja »črne roke« v beli gardi zasledujte 
z vso natančnost jo in previdnostjo, pazite na to, da se n e dekonspi-
r i ra te pri t em poslu in n a m o tem zaupno poročajte. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za I O O F : 
org. tajnik 
Miha B.1 0 

e List: Slovenski poročevalec, IV, št. 12, 14. junij 1943, je skupaj 
s Titovo in Ribarjevo izjavo dne 8. februarja 1943 pod naslovom Smotri 
našega boja objavil tudi članek Borisa Žiherla Glavni smoter naše borbe. 
Poraz fašističnih zasužnjevalcev in zmaga svobodne in demokratične Ju
goslavije (K 1. točki Izjave Vrhovnega štaba NOV in POJ ter AVNOJ z 
dne 8. februarja 1943) (arhiv IZDG, tisk NOB). 

7 Glej dok. št. 16, op. 5. 
8 Blagajniško poročilo okrožnega odbora OF Cerknica za mesec 

april 1943 je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. 
9 Glej dok. št. 37. 

1 0 Dr. Marijan Brecelj. 
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S T . 68 

D O P I S I Z V R Š N E G A O D B O R A O F D N E 2 0 . M A J A 1 9 4 3 O K R O Ž 
N E M U O D B O R U O F Z A R I B N I C O — V E L I K E L A S C E 1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 
St. 126/43-K-

Položaj, dne 20. V. 1943. 

OKROŽNI ODBOR OF ZA RIBNICO—VEL[IKE] LASCE 

Vaše sporočilo z dne 13. t. m. 2 smo prejeli. P r i političnem delu 
se ravnaj te po navodilih, ki so bila iznesena na zborovanju. 3 Posebej 
pa poudar jamo sledeče: 

Politični položaj, ki je nastal sedaj po likvidaciji afriške fronte, 
po spremenjenem tonu londonskega radia, po uspehih naše in skup
ne Jugoslovanske part izanske vojske, omogoča širok polet OF. Važ
no je, da poudar jate vso širino Osvobodilne fronte. Povsem posve
čajte pažnjo sredinskim elementom in se ravnaj te v tem pogledu 
po navodilih okrožnice št. 21/43-0-,4 ki ste jo prejeli. Pri tegujte v 
odbore OF čimveč legalnih ljudi in pazite na to, da j ih ne kompro
mit i rate . 

Politično delo med belogardisti v smeri čimvečjega razkroja 
v njih vrs tah je silno važno. Ustvarit i m o r a t e stik p r a v z vsako po
stojanko in stremeti za tem, da se prav v teh postojankah organizi
rajo celice, ki bodo delale v našem smislu. 

Pogrešamo točnejših poročil o OF organizaciji v Ribnici sami 
in v Vel. Laščah. Obrni te največjo pažnjo na ta dva kraja in sku
šajte čimveč legalcev pritegniti k delu p r a v v teh krajih samih. 

Tov. Prajerjevega Janeza 5 zaenkrat ne moremo dodeliti na po
litično delo. V kolikor bo v izvrševanju svojega sedanjega posla 
prišel v domač rajon, bo pomagal pr i političnem delu. Stopite v stik 
s t istimi domačini, ki so se vrnili iz internaci je in j ih vprežite v delo. 

Vaš letak »Rešite č a s t . . .«6 je v redu. Na vsak pojav, ki je v va
šem rajonu, reagiraj te takoj z ustno propagando in z letaki. Imejte 
pa v vidu vedno našo splošno politično linijo. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
2 Glej dok. št. 44. 
3 Gre za zborovanje aktivistov OF na Pugledu od 28. do 30. aprila 

1943. Glej dok. št. 6, op. 4. 
4 Glej dok. št. 21. 
5 Janez Kožar. Glej dok. št. 44, op. 6. 
6 Glej dok. št. 44, op. 3. 
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Pričakujemo vašega podrobnejšega poročila. Pri vas se bo ogla
sil v kratkem tov. Jokl-Petrov,7 ki potuje sedaj po Notranjskem 
v smislu inštruktorja IOOF. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Za IOOF: 
org. tajnik 
Miha B.8 

ST. 69 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DNE 20. MAJA 1943 OKRAJNIM IN OKROŽNIM KOMITE
JEM KPS NA PRIMORSKEM O POLITIČNIH IN ORGANIZACIJ

SKIH NALOGAH1 

PK KPS 
za Primorsko. 
Na položaju, 20. 5. 1943. 

O K R O Ž N I C A 

Okrajnim in Okrožnim odborom KPS na Primorskem. 
V teku zadnjih tednov so doživeli fašisti strahovite udarce na 

svetovnih bojiščih, na področju mednarodne diplomacije in na po
dročju razvijanja protifašističnih sil v samih fašističnih državah 
in v svetu. Angleški in ameriški zavezniki so z zmagovito kampanjo 
v Tunisu uničili zadnjo fašistično postojanko v Afriki in s tem 
ustvarili vse pogoje za otvoritev dolgo pričakovane druge fronte v 
Evropi. Na vzhodnem bojišču je Rdeča armada zadala nemškim 
fašističnim četam odločilne udarce na njihovem zadnjem mosto
branu na Kavkazu — na Kubanskem, kar pomeni začetek velike 
poletne ofenzive Rdeče armade. — Na področju mednarodne diplo
macije se je končno odločila dolgotrajna igra okrog Turčije v prid 
zaveznikom. Turčija je postala nebojujoča se država na strani za
veznikov. — Mobilizacija dosledno svobodoljubnih sil vsega sveta 
je zavzela že tolikšen obseg, da je bil mogoč tako velik uspeh svo
bodoljubnih sil v svetu, kakor je razkrinkanje reakcionarne peto-

7 Franc Popit. Glej dok. št. 87. 
8 Dr. Marijan Brecelj. . 
1 Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11 in v Zgo

dovinskem arhivu CK ZKS, šk. 105, a. š. 1374. 
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kolonske Sikorskijeve 2 klike. — V sami Italiji je itali janski pro
letar iat s svojo m a r č n o stavko v Tur inu in Milanu, kjer je cel teden 
stavkalo nad 300.000 delavcev, dal signal za množični revolucionar
ni boj itali janskega naroda proti Mussoliniju, prot i vojni in fašiz
mu. V teku stavke je prišlo do demonstracije proti obstoječemu 
režimu v Italiji. Zoper demonstrante se Mussolini ni upal poslati 
vojaških oddelkov. Vedel je, da so simpatije vojakov na strani 
delavcev. Vojaki so tudi pošiljali pozdravna pisma in solidarnostne 
izjave stavkajočim delavcem. 

Vsi t i dogodki so imeli velikanski vpliv na položaj v Italiji in 
na Balkanu. Itali janski fašistični reakciji je z vsakim dnem bolj 
jasno, da zanjo ni izgubljena samo Afrika, temveč t u d i Jugoslavija, 
v kolikor je okupirana po njenih četah. Za vojno proti zavezniške
m u izkrcavanju v južni Italiji hoče Mussolini porabit i tudi tiste 
divizije, ki so bile doslej v t a k o imenovani »Nezavisni državi Hrvat
ski«. Umik itali janskih fašističnih čet iz tega ozemlja, k i je v teku, 
bo močno pospešil osvobojenje Jugoslavije in pr ivede! do tega, da 
bodo napori Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije in P O krona
n j s popolnim uspehom v najkrajšem času. Fašisti so že v tako 
težkem položaju, da so prisiljeni opuščati ali pa vsaj zanemarjati 
s transka bojišča in osredotočiti svoje sile na glavnih bojiščih. 

Na Pr imorskem pa itali janska fašistična reakcija ne kaže nika-
kega znaka popuščanja ali odpovedi na t o ozemlje. Nasprotno ! Vsa 
njena zločinska prizadevanja v zadnjem času dokazujejo, da so si 
sile itali janske reakcije edine v tem, da je t reba Primorsko držati 
z vsemi silami. Mussolini v zvezi z vso itali jansko reakcijo hoče 
rešiti, k a r se še rešiti da in v bodočnosti doseči, da bi tekla itali-
jansko-jugoslovanska meja vsaj t a m kot j e tekla do aprilskega zlo
m a 1941. Po vsej pril iki požiga 3 Mussolini v tem pogledu t u d i pod
poro pri petokolonskih kl ikah v samem zavezniškem taboru, pri 
Vat ikanu in pri vseh tistih mračnih silah, ki so že vedno bile in 
bodo tudi za pozneje, dosledno sovražne osvoboditvi in združitvi 
slovenskega naroda. Sklep fašistične reakcije in njenih pomočnikov 
j e tore j : držati v tem t r e n u t k u Pr imorsko za vsako ceno, uničiti 
part izane na Primorskem, uničiti OF in K P S na Pr imorskem kot 
hrbtenico osvobodilne borbe. V tej zvezi so razni ukrepi kot okre
pitev vojaških posadk, posejanje Pr imorske z vojaškimi edinicami, 
njihova izpopolnitev z elitnimi edinicami (skvadristi, kontrapara-
kadutisti, arditi, kvestorini). 4 Za boj proti part izanom vse bolj in 

2 Vladislav Sikorski, predsednik poljske begunske vlade v Londonu 
Umrl je 4. julija 1943 v letalski nesreči. Glej dok. 25, op. 6. 

3 Napaka: verjetno uživa. 
4 Enote italijanske vojske in policije: Skvadristi so posebni udarni 

oddelki fašistov, kontraparakadutisti so protipadalski oddelki, zaradi bar
ve oblek, podobne močeradu, imenovani tudi močeradarji, arditi so po
sebne udarne enote, kvestorini so pripadniki policije. 
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bolj uporabljajo kvesturo, to je najbolj zločinske tolpe, kar jih 
premore italijanska reakcija. . 

V tej zvezi je tudi ponovno oživljena akcija bele garde na Pri
morskem. Ta akcija se giblje izrazito v okviru denunciaci], direkt
ne pomoči kvesturi in karabinjerjem ter širjenje literature, ki ima 
za namen oblatiti OF in KPS ter prati fašistične monlce m pozi-
galce. Med lažmi, ki jih širi bela garda na Primorskem, je zlasti 
laž o tem, da hočemo komunisti priključiti Primorsko sovjetski 
republiki Julijski krajini in ne Sloveniji. V strahu pred bližajočo 
se ljudsko vstajo v Italiji, ki je dobila svojega prvobontelja v itali
janskem proletariatu pod vodstvom KPI in ki je v marcm stavki 
1943 dosegla že prve začetne uspehe, v strahu za oblast protiljudske 
reakcije, se ta reakcija vse bolj zbira in pripravlja na boj proti 
ljudskim silam v italijanskem narodu. Na Primorskem se to kaze 
tudi v sodelovanju izmečkov slovenskega naroda z italijanskimi 
fašističnimi oblastmi proti osvobodilnemu boju slovenskega naroda. 
Protiljudska reakcija Italije se zaveda, da ji je boj slovenskega na
roda v okviru same italijanske države skrajno nevaren in spodbu
jajoč za protifašistični boj v Furlaniji in v Italiji sploh. 

Ta novi položaj narekuje nam komunistom na Primorskem po
sebno čuječnost in zahteva od nas, da podvojimo svojo aktivnost. 
Pred nami so nove in težke naloge, ki so bistvene važnosti za do
sego naših narodnih in ljudskih ciljev. Pozivamo okrajne in okrož
ne organizacije, da pristopijo k takojšnjemu reševanju teh nalog. 

1 / Pojačajte delo med italijanskim vojaštvom! Mi smo za to 
svrho izdali letak5 pisan v italijanščini, namenjen italijanskim vo
jakom Letak je imel po doslej prispelih poročilih odličen odmev 
v italijanskih garnizonih. Odslej bo izhajal tudi poseben list v ita
lijanščini za italijansko vojsko in za italijansko narodno manjšino 
na Primorskem. List bo nosil naslov: »Pace e Liberta«6 in bo izha
jal vsakih 14 dni. Naročamo Vam, da se resno pobrigate, da pnde 
ta tisk v prave roke. Uporabite za razširjanje te literature žene 
in mladino. Iščite stikov z italijanskimi vojaki. Naše delo med itali
janskim vojaštvom je v pomoč nam samim in prispeva svoj delež 
k demoralizaciji in k protifašistični organizaciji med njimi. Obenem 
sili fašiste, da v boju proti našim partizanskim četam vse manj 
uporabljajo nezanesljivo vojaštvo ter ga zamenjujejo s svojimi zad
njimi, maloštevilnimi opričniki, s kvesturo. 

2.1 Izsledite belogardistične tiskarne in organizirajte zaplembo 
njihove literature in tiskarn! Razkrinkajte v naprej njihove laži 
v borbi proti nam. Pri tem vam naj služi brošura z naslovom »Ko
munisti in osvoboditev Primorske«,7 ki bo te dni izšla, ter brošura 

5 Glej dok. št. 31, op. 26. 
6 Glej dok. št. 57, op. 44. 
7 Glej dok. št. 54, op. 23. 
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»Komunisti in vera«, 8 ki je že izšla. Obe brošuri sta pisani z ozirom 
na glavne belogardistične laži o našem stališču glede vere in na
rodnosti. 

3./ Ce se pojavijo v vašem okrožju skupine partizanov, ki so 
na ta ali oni način izgubili zvezo, je vaša dolžnost, da j im takoj 
pomagate najti zvezo z najbližjo redno part izansko edinico. Ne pre
puščajte razkropljenih partizanov, bolnikov — ranjencev — napol-
zeleno kadrovskih elementov itd. samih sebi, da se potikajo po t e 
r e n u in na lastno pest iščejo zveze! Ce pa n i m a t e r e d n e zveze s 
part izansko edinico, formirajte iz teh nepovezanih part izanov četo, 
ki naj operira n a vašem področju in vrši sabotažne in vojaške 
akcije. Postavite po lastni presoji tem četam zanesljive komandir je 
in komisarje, ki j ih vi kontrol ira j te in po potrebi izmenjajte. Za
pomnite si: na vas je odgovornost za delovanje tak ih čet, n e pa na 
t ist ih komandir j ih in komisarjih, ki ste j ih vi postavili. Vi ste 
odgovorni za njihovo delo dokler n e dobe te čete redne zveze s šta
bom POZ. 

4./ Pr i tegnite v boj vse poštene Slovence, to je ljudi, ki so do
slej mogoče stali ob strani, t e r tudi tiste, ki so sicer pristaši OF, 
a so se v zadnjem času pasivizirali zaradi poostrenih oblik borbe. 
Posvetite vso pozornost poštenim duhovnikom in j ih prepričujte 
o pravilnosti naše politike. Pojasnite t a k i m ljudem, da je stvar 
osvoboditve slovenskega naroda v prvi vrsti s tvar naše lastne borbe. 
Vsako zanašanje n a pomoč zaveznikov, češ, samo čakajmo, saj nas 
bodo oni osvobodili, je škodljivo in nerealno. Pojasnite jim, da so 
tudi danes v zavezniškem taboru na delu razni petokolonaši, ki so 
zmožni prodati Pr imorsko Italiji po vzorcu londonskega pakta iz 
1. 1915. Podpr i te to t rd i tev s celo vrsto konkretn ih dokazov npr . na 
Angleškem biva Hitlerjev namestnik Hess,9 ki je tamkaj nekakšen 
gost in n e ujetnik angleške vojske. Hess še danes ni bil postavljen 
pred sodišče, kljub temu, da je zagrešil nešteto zločinov n a d zati
ranimi evropskimi narodi. Drugi takšen pr imer je propaganda peto-
kolonaških krogov v Ameriki in zlasti v Anghji o povojni ureditvi 
Evrope. Ta propaganda ima za n a m e n odvrnit i l judske množice od 
borbe za njihovo svobodo in napravi t i iz njih voljno testo pr i obli
kovanju nove, krivične versajske Evrope, ki je koncem koncev pr i
vedla do fašizma in do te najstrahotnejše vojne v človeški zgodo
vini. Kot tret j i svarilni pr imer delavnost[i] raznih petokolonašev 

8 Brošura: Edo Kardelj, Komunisti in vera (tehn. Južn. Primorska) 
194[3J. Ponatis iz Ljudske pravice, je v arhivu IZDG, tisk NOB š t 304 
do 307. 

9 Rudolf Hess, vodja pisarne NSDAP, Hitlerjev namestnik v stranki, 
septembra 1939 določen za drugega Hitlerjevega namestnika. Maja 1941 
je poletel na Škotsko, da bi izposloval sporazum z Angleži pred napadom 
Nemčije na ZSSR. Angleži so ga zaprli. Po vojni ga je mednarodno so
dišče v Nurnbergu obsodilo na dosmrtno ječo, kjer je umrl leta 1987. 
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po svetu naj nam služi izdajalska akcija Draže Mihailovića, njegovih 
slovenskih belogardističnih prijateljev ter končno tudi akcija bele 
garde na Primorskem. Več o delovanju mednarodne pete kolone 
boste zvedeli v članku »Kaj pomeni propaganda v povojni ureditvi 
Evrope«,10 ki smo ga prevedli iz glasila KPJ »Proleter« in vam ga 
bomo v najkrajšem poslali. — Z ozirom na nas primorske Slovence 
je v tej zvezi zlasti važno naslednje: v Kairu je bil ustanovljen 
ločeno od begunske jugoslovanske vlade v Londonu nekak poseben 
odbor, ki naj bi predstavljal primorske Slovence. Ta odbor nosi 
ime Jugoslovanski odbor iz Italije. 

Povejte omahujočim in pasiviziranim ljudem in tistim, ki so 
pod vplivom sredinske politike, da je osnovno jamstvo, da primor
ski Slovenci ne bomo znova ogoljufani, v tem, da š svojo lastno obo
roženo borbo pokažemo čvrsto voljo po združitvi z ostalimi Slo
venci in Jugoslovani. Naše partizanske čete bodo gonile okupatorja 
iz naše dežele in branile naše narodne meje ne glede na vsakršne 
mednarodne mahinacije pete kolone. V tem boju bo Slovenska na-
rodnaosvobodilna vojska z vsemi močmi podprla Narodnoosvobo
dilno vojsko Jugoslavije, ki s tov. Titom na čelu zadaja vsak dan 
strahovitejše udarce okupatorjem in v Jugoslaviji osvobaja pokra
jino za pokrajino, kljub vsem ofenzivam fašističnih tolp proti osvo
bojenemu ozemlju. Slovensko narodnoosvobodilno vojsko bodo v 
tem boju podprle vse dosledne demokratične sile vseh narodov in 
dežel, zlasti pa zmagovita Delavsko-kmečka Rdeča armada, ki nosi 
že danes na svojih plečih največje breme te pravične osvobodilne 
vojne za svobodo zatiranih narodov. 

Pričakujemo, da se boste z vso vnemo lotili dela in navedenih 
nalog za čimprejšnje izbojevanje popolne in trajne osvoboditve 
slovenskega naroda. 

Poročajte o storjenem delu. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za 
2ig: Pokrajinski komitet KPS 

za Primorsko 
Primož11 

Matevž12 

10 Gre za članek Milovana Djilasa Šta znači sadašnja propaganda 
u posleratnom uredjenju Europe, objavljen v Proleteru, organu central
nega komiteja KPJ, leto XVII, december 1942, št. 16. Celotno številko 
Proletera je v prevodu izdal pokrajinski komite KPS za Primorsko Slo
venijo (Arhiv IZDG, tisk NOB). 

11 Dr. Aleš Bebler. 
12 Anton Velušček. 
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ŠT. 70 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS VRHNIKA DNE 
20. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Centra lnemu Komitetu K P S . 

Radi odsotnosti sekretarja 2 OK Vrhnika sem začasno postavljen 
za njegovega namestnika. Sprejel sem tudi parti jsko blagajno z vso
to 1595 (entisočpestodevetdesetpet) Lit. 

P r i prvem sestanku članov OK in njihovem poročilu stanje 
parti je na tem področju ni najboljše. V kolikor smo imeli celice, 
niso bile povezane, neki mlajši člani so bili v Bg., od kater ih smo 
neke radi njihovega delovanja v Bg. že izključili. Celice so bile 
zelo neaktivne in se niso nit i sestajale. 

Kot prvo smo si postavili, da celice uredimo, j ih s prisotnostjo 
po enega člana OK na celičnih sestankih prisilimo na parti jsko de
lovanje. V zvezi s tem smo na vrhniškem rajonu že uredili 2 celici, 
sprejeli tudi 3 nove kandidate partije, a delo na ostalih dveh celicah 
je že v toku. Od teh dveh celic, neurejenih, moramo eno bolj aktivi-
zirati, dočim je v drugi en član v zaporu, drugi je popolnoma pa
siven in nit i ne odgovarja na vprašanja OK, zato stoji pred izklju
čitvijo, a tret j i član, ki je bil še kandidat, je sprejet v članstvo. Ta 
član se je pokazal zelo delovnega in discipliniranega pa bomo z nje
govo pomočjo izgleda v najkrajšem času uredili tudi to celico. 

Stanje logaškega rajona je povolnejše. Imamo 3 celice K P S in 
to v Hotedršici, Uncu, in Lazah, a celica iz Grčarevca je mobilizi
r a n a v SI. part izansko vojsko. 

0 dobrovskem rajonu še n imamo prave slike radi poslednjih 
neprijateljskih hajk na tem področju. 

Za sedaj je izgleda rajon Borovnica najslabši. Cim dobimo toč-
nejše podatke, vam iste sporočimo. 

Poskušali bomo s stalnimi stiki vse part i jske celice čim bolj 
aktivizirati, j im tako vzdigovati parti jsko zavest in disciplino. 

V celico terenskih delavcev OF vrhniškega okrožja smo spre
jeli enega novega kandidata (prej član ZKM) in enega kandidata 
v članstvo K P S . Ta celica se redovno sestaja. 

Tudi v organizaciji OF smo povečali napore za čim širše delo, 
kakor v sestavi odborov OF, organizaciji A F 2 in Slovenske mla
dine. Od mladine j e nekoliko najaktivnejših članov sprejeto v ZKM. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a e 2617 
2 Adolf Malavašič-Zajc. 
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Part i j sko delo med množicami je izključno po programu in na
vodilih OF. 

Po navodil ih 3 CK K P S so bili v edinicah Slovenske part izanske 
vojske določeni kadroviki za sestavo spiskov in karakter is t ik čla
nov. Po teh navodilih bi morala tudi okrožja K P S določiti kadro-
vike. Ako je to potrebno prosimo, da n a m pošljete navodilo, ker ga 
naše okrožje ni sprejelo. — Pros imo tudi za navodilo o organizaciji 
OK VOS. 4 

Prosimo, da n a m po možnosti pošljete nekaj parti jske — ideo
loške l i terature kot pripomoček za ideološko vzgojo kadrov. Tuka j š-
njem[u] okrožju K P S je radi pada njegove zemljanice v nepri jatel j
ske roke vsa dozadevna l i teratura izgubljena. 

V sledečem poročilu bomo obdelali poedine rajone in o njih do
stavili izčrpno poročilo. 

Dobrovski RK je sprejel ves tehnični mater ia l zapuščen radi 
poslednjih hajk v Dolomitih, 5 t e r ga prikriva na sigurnejša mesta. 
Prosimo, sporočite, kaj naj se s t em mater ia lom napravi . 

Delu čast in oblast ! 

20. maja 1943. 
Za OK Vrhnika, 
nam. sekretarja. 
Trček [Fr] Franc 

3 Okrožnica komisije za kadre pri centralnem komiteju KPS dne 
15. decembra 1942 pokrajinskim in okrožnim odborom ter brigadnim par
tijskim birojem KPS je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 172. 

4 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 139, str. 390—394, dok. št. 166, str. 
465—472 in dok. št. 182, str. 511—512. 

5 Gre za ofenzivi italijanske vojske in belogardistov v Polhograjskih 
Dolomitih od 17. do 20. marca in 10. do 13. aprila 1943 proti Dolomitske
mu odredu. V marčni ofenzivi so v Gabrjah odkrili tiskarno »Podmor
nica«, pod Osredkom pa odredno bolnišnico. V Belški grapi, kjer so bili 
najhujši boji, je padlo okrog 20 in bilo ujetih okrog 40 partizanov. V april
skih ofenzivnih operacijah v predelu Ključ—Veliki hrib je po italijan
skih podatkih padlo 21 partizanov, 13 pa so jih ujeli, ranjenih naj bi bilo 
tudi 10 italijanskih vojakov. 
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ST. 71 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 21. MAJA 1943 OKROŽ
NEMU ODBORU OF ZA BELO KRAJINO1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
St. 128/43.-K-

Položaj, dne 21. maja 1943. 

OKROŽNI ODBOR OF ZA BELO KRAJINO. 

Vaše poročilo2 z dne 12. aprila t. L, z dodatkom 5. t. m. smo 
prejeli. Vsa navodila za politično delo so prejeli vaši odborniki in 
aktivisti deloma na zborovanju,3 deloma direktno od članov IOOF 
ob priliki razgovorov s posamezniki. Za organizacijo in delo so bili 
te dni poslani za AF2 in ZSM v vaše okrožje člani iniciativnih od
borov obeh. Prav tako se bosta v kratkem oglasila pri vas inštruk
torja IOOF.4 

Vašemu poročilu pripominjamo le to: vsekakor je potrebno, 
da izvedete organizacijo v Črnomlju in Metliki in da posebno v teh 
dveh krajih postojanke OF utrdite. Vključite v organizacijo legalne 
ljudi, pri tem pa pazite, da jih ne kompromitirate. Prav tako se 
nam zdi potrebno, da obračate več pozornosti naši organizaciji v 
Dragatušu in da predvsem ženske s pravilnim političnim delom 
pridobite za OF oziroma AF2. 

Veseli smo, da je proslava 1. maja v vašem okraju tako dobro 
uspela. Izrabite vsako priliko za to, da s političnim delom med ljud
stvom združujete tudi kulturno delo in prihajate med ljudi s pro
gramom, ki jih bo razvedril. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za IOOF: 
org. tajnik 
Miha B.5 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
* Glej dok. št. 16 in Dokumenti, knj. 6, dok. št. 73, str. 190—197. 

Gre za zbor aktivistov OF na Pugledu dne 28. do 30. aprila Glei 
dok. st. 6, op. 4. 

4 Bogdan Osolnik in Janez Stanovnik. 
5 Dr. Marijan Brecelj. 
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ŠT. 72 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLICA 
DNE 21. MAJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA 

ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTlSKU 1 

21. maja 1943 

Dragi Salvo! 2 

2 e nekoliko dni smo prav pridni. V zvezi s pismom, 3 ki ga je 
pisala Soča 4 Part i j i in v ka terem si m e je nekoliko privoščila, smo 
imeli daljše razgovore s Parti jo. V teh razgovorih smo razčistili 
t r e n u t n a vprašanja. Razgovore bomo še nadaljevali in sic. bomo 
bolj konkretno obravnavali naše bodoče odnose in delo. Rezultat 
prvega dela razgovorov je pismo, 5 ki ti ga pošiljam in iz katerega 
boste razvideli naše skupno stališče. V bistvu t o našega dosedanjega 
dela ne spreminja, le z vso jasnostjo poudarja, da m o r a m o čim-
preje doseči popolno vključitev našega članstva v OF. O t e m sva 
midva že itak dovolj razpravljala. 

Soča je v pismu, ki ga je poslala ven, iznesla nekoliko pritožb 
n a p r a m nam. To bomo uredili t u oz. smo že. Na vaše delo t o seveda 
ne sme imeti nobenega vpliva, k e r je pravzaprav bolj moja osebna 
stvar. 

Pismo, ki vam ga pošiljamo, prečitajte in predelajte predvsem 
Ti, 2 a n 6 in Maja 7 n a skupnem sestanku in tudi na sestanku, ki ga 
boste imeli ev. skupno s Parti jo. Dogovorno pošilja n a m r e č tudi 
P[arti ja] svojim pismo 8 glede odnosov do nas in naj bi bili obe pismi 
prečitani na skupnem sestanku. K a k o boste sestanek izvedli je se
veda vaša skupna zadeva. S pismom seznani tudi vse naše, do vadi
teljev. 

V bistvu ni posebne spremembe. Delati morate na to, da bodo 
lahko čimpreje tudi vsi člani vključeni v OF. Saj se bližamo končni 
fazi, ko n e bo za nikogar več srednje poti. K a r se tiče vpogleda 
rajonov, uredi te čim bolj praktično. Najbolje je, če sta naš rajonski 
zastopnik in načelnik v stalnih stikih. Zato pa morajo biti po vseh 
rajonih naši predstavniki . Sicer pa sva o tem že dovolj, govorila. 
Podatki, ki j ih boste dajali, morajo biti seveda vedno točni. Če se 
bo pojavil kakršenkoli problem glede teh stvari, mi takoj javi. Mi-

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, osebni fond Zorana Poliča. 
2 Drago Pustišek. 
3 Pisma uredništvu ni uspelo dobiti. 
4 Mira Tomšič-Vlasta. 
5 Glej dok. št. 73. 
6 Viktor Repič. 
7 Jelica Vazzaz. 
8 Glej dok. št. 61, op. 6. 

14 Dokumenti 7 209. 



slim pa, da je pismo dovolj jasno, tako za vas kakor tudi za to
variše Pfartijce]. 

V zvezi s tem te prosim, da mi čimpreje dostaviš popolne stati
stike, tudi s podatki o povezanosti v OF oz. nepovezanost i . ] 

Ce je le mogoče, mi takoj dostavi pismo, 9 ki smo ga dali J o -
štu, 1 0 s priloženimi okrožnicami. Potrebne so mi v potrditev da 
smo tudi takra t tako mislili in delali, kakor jaz danes pripovedu
jem. Seveda bi t e prosil tudi za vse ostale stvari (okrožnice ter 
č lanke: Vzroki laviranja lond[onske] vlade, 1 1 Polit, in voj pomen 
2 fronte). Naše pismo obdelajta temeljito Ti in 2 a n e tudi na sestan
kih, ki j ih imata tedensko. Pr i tem navajajta tudi stvari, ki j ih bo 
sporočila P[arti ja]. 

Jošt naj spravi v red svoje dokumente, Ti pa govori s Sočo 
kedaj bo šel kdo na redno zvezo. Ko bo stvar v redu, mi sporoči, da 
javimo kedaj naj Još t pride, ker do nas n e more, temveč le do kraja 
ki ga določimo za skupni sestanek. Javi te tudi, če dobite koga dru
gega, ki potuje v naše kraje. 

_ Nujno bi potrebovali filme in aparate . Spravite se na delo in 
iscite. Fi lme ima tudi gospod,1* kjer sem predzadnje stanoval (po 
doktorjevem priporočilu) in Šp. 1" Oddaj j ih preko Soče za Petrača " 

Posebnih poročil o vojaških uspehih t r e n u t n o ni. Bile so sicer 
borbe, toda poročil še ni. Stara poročila boste morda v k r a t k e m 

S p I r o S a Pregleda- ^ ^ ^ Ste ^ ^ Že Preje l i Slavk0-
PoslaH smo v Ljubljano članek ob 80 letnici Sokola.1" Priobčen 

bo v Poročevalcu. Sporoči mi, če ste ga brali. Moj č l a n e k " bomo 
verjetno tu razmnožili. 

'o U r e d n l l t v n ^ , ^ ! 1 0 " S ? 1 ™ " ' z a k a t « - o pismo in okrožnice gre. 
n y , r e d I } l s t V 0 n i uspelo ugotoviti pravega imena 

„ i ^ . U a . n e k : Vzroki manevriranja londonske begunske iueoslovansk-P 
vlade m njena dvoličnost je v arhivu IZDG, arhiv NOB? fk £ $ ? l o v a n s k e 

Podat e k V Z 0 o5r a p r ol iča O V i n a r ' ^ 0 g l a S n e g a 0 d d e l k a č a s o P i s a ' » J u tro«. 
lica. ' 3 S P i C a ~ R a d o v a n S t a r e > t r g o v e c v Ljubljani. Podatek Zorana Po-

14 Milan Skerlavaj. 
i v r n ^ 1 5 ; ^ 1 ^ ^ r h o v e c ' P o m o č r n k političnega komisarja glavnega štaba 
E , PO Slovenije, kasneje načelnik propagandnega in statističneea 
odseka p n glavnem štabu NOV in PO Slovenije. Zadllžen je bil za D ? 
siljanje vojaških poročil. Podatek Zorana Poliča. P 

ct„ • C l a n e k : Slovenskemu sokolstvu za 80-letnico slovenskega sokol 
stva in drugo obletnico Osvobodilne fronte slovenskega naroda ie bil 
l l D G ^ N O B r ^ 6 1 1 1 P O r O Č e V a l C U ' l e t 0 I V ' š t - 9 . 27.gaPrnT94a3 fchS 
„ i c J 7 . V e r J e t n o gre za članek: Sokoli in komunizem, katerega je začel 
pisati ze v Ljubljani, nato nadaljeval po odhodu iz L ubijane mlfa 1943 
v OF ? n t ^ . i h T ( n a B a Z J 2 0 ) i n P 0 bombah članov vodstvi i o k l v 
L ? • l n . ° s t a l 1 1? c l a n o v izvršnega odbora OF končal konec leta 1943 Cla 
nek je bil poslan v Ljubljano, vendar ni bil tiskan. Podatek Z Pohča" 
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Imeli smo tudi že sestanek našega vodstva (prisotnih 7). Reše
vali smo vse nove probleme, ki se odpirajo pred nami in sprejeli 
sklepe, ki bodo odločilni za naše nadal jnje delo. Vse, k a r bo važno 
tudi za vas, vam bomo sporočili. Sedaj tudi zunaj pr ipravl jamo sta
tist ike po društvih. V kolikor imate vi zveze ven, naročite, da jo 
izdelajo in vam dostavijo. 

Po 10. dneh sem prejel svoje stvari. Založili ste m e dobro. Hva
la ! Mislim, da je bilo vse razen zobne ščetke. Tudi dobrih stvari 
je bilo dovolj. Sicer se mi zaenkrat godi dobro. Poleg n a h r b t n i k a 
sem prejel še pelerino, ki sem jo odra j ta l Slavkotu. Ce je bilo še 
kaj drugo za Slavkota, piši. Bile so n a m r e č še neke neznane stvari 
(vata, zavoji, nogavice), za katere nisem vedel, k a m spadajo. 

Sproščenost, ki se m e počasi loteva, m i k a r prija. Tudi hrani jo 
nas zaenkrat še dobro. 

Sporoči, če je urejena obveščevalna. V društvih naj se vržejo 
predvsem na obravnavanje in pregled društvenega članstva. Takp 
boste dobili najpopolnejšo sliko. 

Tudi Sok[olska] pom[oč] naj se bolj potrudi in upam, da mi boš 
lahko kmalu sporočil o novih uspehih. Sploh bi bilo zelo dobro, da 
mi takoj po pre jemu tega pisma sporočiš, kakšno je sedaj stanje 
pri vas. 

Zunanji dogodki so v znamenju diplomatskih bojev. Ti lahko 
trajajo še precej časa. Cim pa bo ta faza zaključena, ne bo trajalo 
dolgo in orožje bo zaključilo svojo pesem. Tudi mi smo važen pred
met zelene mize. 

P r a v prisrčne pozdrave in kmalu kaj več ! 
Z D R A V O ! 1 8 

ST. 73 

PISMO VODSTVA SLOVENSKEGA SOKOLSTVA V OF [21.] MA
JA 1943 SOKOLSKIM AKTIVISTOM V OF V LJUBLJANI Z NA

VODILI ZA DELO1 

Dragi bra t je ! 

Novo nastali položaj, ki se je razvil kot posledica mednarodnih 
vojaških in političnih sprememb, n a m nalaga, da stopimo z vami 
v čim tesnejši stik, da ta stik tudi v bodoče vzdržujemo in da vas 

Besedilo članka, pripravljenega za tisk, hrani avtor (Zoran Polič), osnu
tek prvega besedila je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 495/III. 

1 8 Pismo ni podpisano. Pisal ga je Zoran Polič-Marko. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, osebni fond Zorana Poliča. Pismo 

ni datirano, a ga je Zoran Polič poslal skupaj s svojim pismom z dne 21. 
maja 1943 Dragu Pustišku v Ljubljano. Glej dok. št. 72, op. 5. 
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redno obveščamo o vseh važnih dogodkih, ki bodo kakorkoli vpli
vali na naše skupno delo. 

V zvezi s poročilom2 tov. Soče3 in poročilom, ki ga je ustno 
podal brat Marko,4 smatramo za potrebno, da vam podrobneje opi
šemo zadnje dogodke in posledice, ki izvirajo iz njih. 

Izjava,5 ki so jo sprejele tri osnovne skupine za temelj nadalj
njega razvoja svojih odnosov in ki predstavlja za nas Sokole potrdi
tev dosedanjega dela in razmerja do Partije ter krščfanskih] sociali
stov, mora odstraniti vse ev. pomisleke, ki so se kjerkoli pojavili in 
nas samo potrditi v naši odločnosti, da nadaljujemo borbo do po
polne zmage. 

Sokolstvo je takoj ob ustanovitvi OF vključilo vse svoje zdrave 
sile v skupno borbo. Z vstopom smo prevzeli polno odgovornost do 
skupne stvari in ta odgovornost pomeni, da ne more biti ničesar 
proti interesom OF ali izven nje. Borba OF je borba Sokolstva! 
Samo tako pojmovanje in tako delo je v soglasju s pravim sokol
skim duhom. To gledanje ustvarja tudi pravi odnos, ki mora biti 
edino tak, da je vsak Sokol vključen v OF! Kakor smo doslej od
ločno stopali po tej poti, tako moramo tudi sedaj, v teh odločilnih 
dneh, poznati samo skupni interes našega naroda in se s podvoje
nimi silami podati v borbo. 

Sokolstvo je in ostane vzgojna organizacija. To njegovo bistvo 
izključuje vsako strankarsko poUtično udejstvovanje in torej tudi 
vsako strankarsko organiziranje. Sokolska organizacija mora biti 
v vsem svojem delu odločna podpora skupnim nalogam v OF. Seda
nje organiziranje pa tudi ne sme biti usmerjeno k nalogam, ki jih 
je vršilo Sokolstvo pred sedanjo vojno, ker bi to odtegovalo član
stvo od pravih borbenih nalog in mu tudi omogočalo, da se skrije 
pod sokolskim imenom pred težkimi dolžnostmi, ki jih terja sedanja 
vojna, ampak mora imeti odločen namen zaposliti vse sile v osvo
bodilni borbi. 

V kolikor odreja Izjava politične odnose osnovnih skupin, se 
nanaša le na Partijo in krščfanske] socialiste. Sokolstvo je svojeod-
nose do političnega življenja uredilo že ob ustanovitvi OF in še pre
je v odnosu do Partije. Komfunistično] partijo pojmujemo kot vod
nico pohtičnega življenja ter vseh sprememb, ki bodo vodile v nove 
družbene odnose, v novo življenje. Pravica vsakega pravega Sokola 
je, da po lastnem spoznanju podpira zdrava prizadevanja Partije, 
da ji pomaga pri uveljavljanju zdravih družbenih oblik in odnosov 
in da v popolnem soglasju obhkuje človeka nove dobe. 

2 Poročila uredništvu ni uspelo dobiti. 
3 Mira Tomšič-Vlasta. 
* Zoran Polič. Dne 13. maja 1943 je prišel iz Ljubljane na sedež iz

vršnega odbora OF v Kočevskem Rogu. 
5 Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
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S temi mislimi vam skušamo prikazati pravi pogled na naše 
naloge in odnose v OF. Iz njih jasno izvira, kako si predstavljamo 
vaše trenutno delo: 

1) Predvsem morate čimpreje vključiti vse, kar je bilo v So-
kolstvu zdravega, v svoje vrste. 

2) Razvoj v domačem in svetovnopolitičnem življenju ne do
pušča več, da bi še kdorkoli stal ob strani osvobodilnega dela. Zato 
morate vse povezano članstvo čimpreje vključiti v OF, in sicer po 
načinu, ki ste ga izvajali doslej. Doseči moramo stanje, da bo tudi 
vse ostalo članstvo vključeno v OF, kakor so doslej članice in ce
lotni naraščaj. 

3) Stik med društvi in rajoni mora biti urejen tako, da imajo 
lahko rajoni vsak čas vpogled v društveno delo v svojem območju 
in da lahko tudi sami iniciativno pomagajo pri utrjevanju OF med 
društvenimi pripadniki. 

4) Z ozirom na naš odnos do Partije morate seznanjati sokol
sko članstvo s pogledi in nalogami Partije v sedanji borbi in v bo
dočem življenju. Najlažje boste rešili ta vprašanja s čimtesnejšimi 
medsebojnimi stiki s tov. komunisti. Po možnosti izvedite tudi skup
ne sestanke. 

5) Vse Sokole, ki so sposobni za delo, morate čim bolj zaposliti 
za borbene naloge OF, pri čemer smatramo, da je najmanjše delo 
dajanje prispevkov za OF, ki pa velja le za tiste, ki drugega dela 
niso sposobni. 

6) Pri svojem delu v OF morate vsi razvijati čim večjo inicia
tivo, opozarjati na napake, ki ovirajo razvoj in jih skušati sami 
popravljati. 

Pri svojem delu se morate zavedati, da bo močna in dobra pove
zanost po sokolskih društvih tudi močna in trdna OF. Zato še vna
prej dvigajte pravo sokolsko zavest in s tem zdravo borbenost. 

Vsa vprašanja, ki bi se vam pojavila pri vašem skupnem delu 
in ki jih ne bi mogli rešiti sami, nam takoj javite. 

Želimo vam tudi v nadaljnjem delu še mnogo uspehov in vam 
zaupamo, da bo izvršeno delo odgovarjalo smernicam in ciljem, ki 
smo si jih zastavili. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 

Z D R A V O !6 

6 Pismo ni podpisano. Napisalo ga je vodstvo slovenskega sokolstva 
v OF. 
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ST. 74 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF 
ZA LJUBLJANO MIRE TOMSlC DNE 21. MAJA 1943 IZVRŠNEMU 

ODBORU OF O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

pr. 7./6. 43 — [St.] 47 
L jubl jana] 21. V. 43. 

Dragi tovariš i ! 

P o daljšem času vam bomo spet poskušali izčrpneje poročati o 
našem delu. 

Odločilni za razpoloženje ljub[ljanskega] prebivalstva, za nje
govo moralo, celo za aktivnost, so še vedno dogodki v velikem sve
tu. Naše domače uspehe javnost še vedno podcenjuje; nekoliko, ker 
je bolj slabo informirana, nekoliko, ker mi še nismo uspeli odlo
čilno vplivati s svojimi komentarj i . V lovu za novicami nasedajo 
celo aktivisti škodljivim, neresničnim vestem. V zadnjem času se je 
nekoliko poživila Miha — propaganda. (Sedaj, ko je v Bosni začel 
še Mihailovič, sedaj pa gre; in terni rane ! se vračajo na intervencijo 
Angležev, propaganda za Jugoslavijo itd.) To se predvsem širi med 
»iskrenimi« Miha elementi, pa tudi naši po malem nasedajo. Z enot
nostjo ang.-sovj.-amer. bloka množice že nekoliko bolj resno raču
najo, spričo zadnjih dogodkov se bo to prepričanje še hitreje utrje
valo. Javnost p r a v za prav pasivno in s precej deljenimi občutki 
pričakuje II. fronte. Bega propaganda o kom. zločinih ni več zani
miva. Tudi Katynska zadeva 2 ni dosegla zaželjenega uspeha. Neka
teri aktivisti so sicer poskušali nekaj sektašiti (tudi če bi jih, so že 
b ih potrebni itd., tudi jug. »vlado« v L[ondonu] bo kmalu zadela 
ista usoda itd.) Skrajni bega in Miha se seveda še vedno »perejo« 
radi sodelovanja z okupatorji. Zlasti do uni formirane bege je so
vraštvo neizpremenjeno. Ponekod pa prevladuje mišljenje, da bega 
v celoti ni več nevarna, ker je preveč kompromit i rana. Ne ' računajo 
z dejstvom, da se bo reakcija skušala poživljati z najrazlič. »sred[in-
skimi]« elementi, kombinacijami in načrti . Deloma smo tudi mi pre
malo govorili o »sredini«. Akcije* (11. IV. in 1. V.), zastave (pošta in 
frančiškani), ženska akcija za internirance, so Ljubljano razgibale. 

„o.:/T'eLZ V i r,? i k ' n a P i s a n s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk 
435/1. Številka 47 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 D n . e }?• a P r i l a 1 9 4 3 J e nemška propaganda objavila, da so v Ka-
tynu, vasi blizu Smolenska (ZSSR), odkrili grobišče več tisoč poljskih 
častnikov. Ta pokol so pripisovali sovjetskim oblastem. Glej še dok. št. 25 
op. 6. ' ' 

3 Glej dok. št. 5, op. 2. 
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OF je za ljudi spet pomembna in moćna. Plahost se je nekoliko po
legla, deloma spričo milejšega kurza okupatorjev, deloma zaradi vid
nega porasta naših sil. Tudi provale4 smo kar dobro vzdržali, ljudje 
so se že utrdili. Spričo milejšega kurza okupatorjev (ni smrtnih ob
sodb, čeprav jih obetajo) pa je prebivalstvo preveč popustilo v za
držanju napram okupatorjem. Ljudje imajo razne stike s »poštenimi« 
Italijani (čeprav so to tudi fašisti), dekleta se vlačijo z Italijani, na 
»praznik Imperija« smo videli precej uniformiranih Gillovcev.5 Mi 
premalo odločno obsojamo taka početja. Ob in po Veliki noči se je 
vrnilo tudi precej internirancev, vračajo se tudi aktivisti, ki jih bomo 
takoj povezali na terenu. So pa istočasno še vedno novi transporti v 
Italijo. Afrika6 je za nekaj dni »razburila« Ljubljano. Okupator se je 
na »Dan Imperija« zelo slabo počutil, ljudje pa so triumfirali. Bilo je 
nekaj incidentov, ko so se ljudje okupatorjem javno posmehovali. 
Ponekod je bilo prepovedano smejati se. Javnost je izpuščanje inter
nirancev različno komentirala, po večini ni videla pravih vzrokov. 
Z organizacijo »ženske akcije« pred Zvezdo7 in Vis. komisariatom8 

se je in se še bo razpoloženje precej pravilno usmerjalo. O oficirjih 
v javnosti ni ravno mnogo govoric. Zmaga v Tunisu in Stalinovo 
dnevno povelje6 sta nam mnogo koristila za popularizacijo enotnosti 
blokov. Sedaj sicer prevladuje dvom v skorajšnje nadaljevanje. V 
zvezi z bližanjem konca je seveda porastel tudi oportunizem, ljudje 
bi radi srečno pričakali konca, ker so že do sedaj pač imeli »srečo«. 
Taka bolezen se pojavlja tudi med aktivisti. Italijani so v obrambne 
svrhe začeli s ponovnimi večjimi aretacijami (Rožna dolina! ženske 
pri in po akciji, tudi vračajoče se internirance zapirajo). Večerne 
it. patrulje so pojačane, imajo tudi strojne puške. V Tivoli priha
jajo patrulje na konjih, po 20 skupaj. Po izložbah vise ogromni pla
kati s citati zadnjega Muss, govora o »afriški boli«, zaključujoč s: 
Tomeremmo!1 0 in s številkami, koliko so fašisti zabili v Afriko. 

Skratka, tak je položaj v splošnem. Naveličanost vojne, ki je 
precejšnja, prenaša Lj [ubijana] kar dobro, posebno zadnje čase, ko 
smo se malo zgibali iz mrtvila in ko nam sicer monotono vzdušje 
poživljajo prijetni dogodki ne samo iz tujih, temveč tudi iz domačih 
logov. 

4 Glej dok. št. 5, op. 15. 
5 Člani GILL (Gioventu Italiana del Littorio di Lubiana) — itali

janske liktorske mladine v Ljubljani. 
8 Glej dok. št. 57, op. 52. 
7 Kongresni trg (sedaj Trg osvoboditve), kjer je bil v stavbi bivše 

Kazine (sedaj Trg osvoboditve št. 1) sedež italijanskega XI. armadnega 
korpusa. 

8 Misli pred sedežem visokega komisariata za Ljubljansko pokrajino, 
ki je bil v stavbi bivše banovine (Kraljevske banske uprave Dravske ba
novine) na Bleiweisovi cesti (sedaj Prešernovi), ki se je takrat imenovala 
Via Vittorio Emanuele III. 

9 Glej dok. št. 9, op. 6. 
10 Italijansko: Vrnili se bomo! 
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Izjava:11 V prvi vrsti moramo poudariti, da nam je izjava zelo 
veliko nudila, da je povzročila v naših vrstah pravo sproščenje in 
istočasno vzbudila v vseh nov elan za skupno delo. Lahko rečemo, 
da je bila Izjava za Ljubljano zelo potrebna. Ce je nismo z veseljem 
sprejeli, ker je bila za nas nekaj novega, smo jo toliko bolj veseli 
danes, ko smo vsaj v neki meri na poti, da čim prej, čim boljše spro-
vedemo vse, kar nam Izjava nakazuje. 

Odnosi med aktivisti posameznih skupin so bili tudi prej sicer 
zdravi in dobri, vendar za enotno, vsenarodno organizacijo nena
ravni. Slabost teh odborov je bila prav v tem, da smo bili tudi v 
organiz. in polit, pogledu tesnejše vezani na skupinska vodstva, ka
kor na skupno vodstvo OF. Zato se ta OF vodstva tudi nikakor niso 
mogla uveljaviti, zato so bile seje posameznih OF odborov le bolj 
formalnega značaja. Opažali smo večjo delovno povezanost med 
dvema aktivistoma iste skupine in različnih sektorjev, kakor med 
dvema istega sektorja in različnih skupin. Aktivist ni imel mnogo 
brige za to, s kakšnimi problemi se ukvarja njegov tovariš — sode
lavec iz istega sektorja, kako jih rešuje, ali je potreben pomoči oz. 
nasveta. Na ta način so bila vsa naša prizadevanja brez vsake no
tranje povezave, brez vsakega enotnega efekta. Lahko bi rekli, da so 
neke nevidne sile občutno zavirale vse do Izjave delovni razmah na
ših aktivistov. Sedaj je že neprimerno boljše. V zvezi s tolmačenjem 
Izjave, smo lahko spregovorili o marsikaterem vprašanju, za katere
ga smo preje mislili, ne samo da ni treba, temveč tudi, da je boljše, 
če ne razpravljamo. N. pr. zakaj je vloga prav KP v OF vodilna, tega 
mnogi aktivisti posameznih skupin sploh niso razumeli in so v tem 
gledali nekakšno vsiljivost, iz česar je nastajala celo obojestranska 
nekakšna skupinska ljubosumnost. Zato je sedaj predvsem manj 
sektašenja z obeh strani, več pa skupnega prizadevanja za skupen 
uspeh. 

Pokazalo se je tudi, da bi morali biti aktivisti posameznih sku- c 

pm še tesnejše povezani s fronto in še več delati zanjo. Mnogi so 
bili vezani samo v okviru svoje skupine, niso pa delali v skupnih od
borih, čeprav so imeli vse sposobnosti in so bili tudi po mišljenju 
odločni frontaši. Izključeni so bili torej od vsega neposrednega do
življanja v OF, pri skupnem delu s tovariši. Tudi te pomanjkljivosti 
se že izboljšujejo. 

Najbolj so pa bili aktivisti veseli skupne frontaške vzgoje12 

O temah je verjetno poročal tovariš Urh,1 3 ki je bil poučen o teh 
stvareh. Ta teden smo v nekaterih rajonih že pričeli. Urediti moramo 
še možnost, da bomo lahko kmalu prirejali čimveč dobrih politfičnih] 
konferenc. Vse to dokazuje, da so naši aktivisti, kakor so mladi in 
neizkušeni, predvsem znatiželjni, z malimi izjemami pa tudi dela-

11 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op 5 
12 Glej dok. št. 61, op. 8. 
13 Zoran Polič. 
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voljni in da se bodo sedaj pod ugodnejšimi pogoji k a r lepo razvijali. 
Pojavov, da bi se aktivisti upiral i Izjavi, j ih ni bilo, oz. j ih nismo 
mogli opaziti. Le nekater i so težje spoznali bistvo stvari, k e r niso 
n i k d a r poznali drugačnega načina dela od našega dosedanjega, se 
j im je pač dozdeval edino zveličaven. Sedaj bomo tudi vprašanje 
»sred.« m a s lažje, uspešneje reševali, ker bo to predvsem naš skupen 
problem in si bo fronta v celoti prizadevala, za k a r so bile prej 
predvsem angažirane posam. skupine, samo z lastnimi silami. 

Posebnih organiz. sprememb v zvezi z Izjavo nismo napravil i . 
0[krožni] 0[dbor] je 4 članski, tudi raj . odbore smo dopolnili z ne
kater imi ljudmi, ki so se na te renu izkazali. R. O. so tudi večina 4 
članski, zlasti ker vršijo tudi blag. in intend, posle. Odbor A 2 Z smo 
izpopolnili s tov. — delavko (Dano), 1 4 odbor ZSM s tov., ki je prišla 
iz internaci je (I.- 1 5 že bila pr i mladini), pol. org. odbor S N P pa z 
dvema (Hana 1 6 — Just inova). 1 7 Edino odbor DE je še ostal zaenkrat 
3 članski, Savota 1 8 in Poldeta 1 9 je nadomesti la tov. iz iste skupine 
(Ana). 2 0 

Podrobno statistično poročilo, ki ga želite, Vam bomo v k r a t k e m 
poslali. 

Organizacija: Poverjeništvo in okrožni odbor tesno sodelujeta, 
zlasti, ker o samostojnosti okrožja ni mogoče govoriti. Posečamo 
tudi nekatere rajonske seje, zlasti pa seje posameznih sektorjev: 
AZZ, S N P itd. Okr. odbor v sedanji sestavi niti n i m a mnogo izgle
dov, da bi se razvil, pač pa se nekaj rajonskih in aktivistov n a po
sameznih sektorjih lepo razvija in računamo, da bomo kmalu lahko 
s p r i m e m o reorganizacijo tudi okr. odbor izboljšali. 

Predvsem je t r e n u t n o važno poročilo o A 2 Z in NZ. 
Odbor AZZ za Ljubljano smo reorganizirali in dobiva počasi 

značaj okrožnega odbora. Sestava je sledeča: tov. Nataša, 2 1 odg. kot 
pol. sekretar in za »Našo ženo«, tov. Mira 2 2 kot sokolića, tov. Vera 2 3 

kot predstavnica žen v k. s. skupini, tov. Mart ina (Dana), kot delavka. 
Po tej reorganizaciji bo prenehalo tudi mrtvilo, k i je dosedaj pre
vladovalo v Inicij. odboru. Rajonski aktivi AŽZ se bodo sedaj po
lagoma reformirali v rajonske odbore, razen tega obstoje še akt iv 
pri vzgojiteljicah, takozvani zdravniški in organizirane so deloma 
tudi delavke v večjih tovarnah. Zanemarjeno je še delo med služki
njami, nameščenkami v manjših podjetjih in na splošno med gospo-

1 4 Cilka Maček-Martina. 
1 5 Ida Kovač-Szabo. 
1 6 Ada Dequal-Krivic. 
1 7 Vladimir Krivic-Justin. 
1 8 Tone Toman. Glej dok. št. 27, op. 6. 
1 9 Stane Kovač. Glej op. 18. 
2 0 Stana Klemen. 
2 1 Zima Vrščaj. Od decembra 1942 je bila urednica ljubljanske izdaje 

lista Naša žena, Glasila [Slovenske] protifašistične ženske zveze. 
2 2 Hela Skulj. 
2 3 Majda Zemljak. 
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dinjami, svojci zaprtih, interniranih. Premalo je še AŽZ masovna 
organizacija. Inic. odbor je do sedaj premalo posvečal pažnje resnič
n e m u življenju, težavam in potrebam žen, njihovim težnjam, pač 
pa se je vrgel predvsem na organizacijsko plat in je že formirane 
grupe, s točnimi mejami, vzgajal in aktiviziral. Mnogo bo k razvoju 
AZZ pripomogla tkz. »ženska akcija«. 

Za Veliko noč sta S N P in AZZ sporazumno organizirala akcijo 
žen za velikonočni dvojni paket internirancem in zapornikom. Isto
časno naj bi deputacija izročila tudi zahtevo po izboljšanju prilik 
v zaporih in internacijah. Akcija je imela v začetku znake vseh 
slabosti našega dela. Na Kong[resnem] t rgu se j e zbralo kakih 50 
žen, torej niti naš najboljši aktiv ni prišel v celoti. Vendar se žene 
niso prestraši le in so nadaljevale z akcijo vsak teden, tako, da je 
po Veliki noči deputacija predložila tudi zahtevo po izpustu vseh 
internirancev. Tudi tretj ič je bila akcija slabotna. Ze smo mislili 
prekiniti, ker je postajala zadeva mučna, toda žene so se kljub temu 
zbrale. Nato smo vendar uspeli tudi ostalim odborom, DE, NZ, okr. 
in raj . odborom dopovedati, da je to naša skupna stvar in sedaj je 
agitacija bila res po vseh linijah. Dokazalo se je, da je bila to tudi 
edina možna rešitev. Pred 10 dnevi je akcija vsaj v neki meri uspela. 
Bilo je precej žen, bile so zelo borbene, od Zvezde so odšle še pred 
Komisariat. Akcija je trajala vse dopoldne. Itali jani so sedaj začeli 
tudi razganjati, bilo je nekaj aretacij in ženske so se same tolkle s 
policaji in branile tovarišice pred aretacijami. Število žensk ni točno 
znano, vsi so presojali pod vtisom razpoloženja. Vendar mislimo, da 
1000 ni pret irano. Na akciji sami, pod vtisom razpoloženja, so se žene 
dogovorile, da akcijo čez teden dni ponovijo. Vendar je ves teden 
slabo kazalo za ponovitev. Kvestor je odgovoril, da je »prošnja« pre-
surova. Ob tem so se začele debate, sovražna propaganda je bila 
silno živahna, mi pa smo p a r dni zamudili, ker smo se opajali nad 
t r e n u t n i m uspehom, čeprav smo se te nevarnost i zavedali. It. so se 
akcije bali. Nam je bilo jasno, da bomo uspeli edino, če bo prišlo 
še več ljudi, n a [to] ni bilo računati . Bega se j e ustila, da sedaj 
n e bo nobenega i n t e m i r a n c a več do/nov, da bodo prihodnji teden 
streljali itd. K o je bilo nekaj dni pred akcijo še opozorilo v časo
pisih,2 4 tedaj smo bili v resnici preslabi, da bi zmogli onemogočiti 
sovražne vplive, čas nekaj dni je bil za to prekratek. Zato smo se 
odločili, da akcijo za kakšnih 14 dni preložimo z motivacijo, da bomo 
počakali, koliko bodo kupatorj i pripravl jeni ugoditi našim zahtevam. 
V dveh dneh smo uspeli toliko na široko obrazložiti odgoditev, da 
n i bilo nobenega zbiranja. It. so bili seveda v popolni pripravljenosti, 

_ 2 4 Opozorilo »prebivalstvu, naj se vzdrži vsakih manifestacij te vrste 
(ženske pred Armadnim zborom, Visokim komisariatom), da se izogne 
strogim ukrepom, ne izključujoč niti tega, da se izpuščanje internirancev 
ukine« je bilo objavljeno v listu Jutro. Ponedeljska izdaja 17. maja 1943, 
XXI, str. 2. 

218 



od ranega jutra so bile pomnožene patrulje, zlasti na Kong [resnem] 
trgu, imeli so pa pripravljene tudi brizgalne in it. gasilce. Smatra
mo da je bila odgoditev potrebna zlasti zato, ker bi nam sicer na
prtili, da organiziramo samo zato, da rogovilimo in ne radi resničnih 
potreb. Ženske so bile izredno plahe, v začetku zadnje akcije so bili 
celo pojavi, ko so pred it. oficirjem, ki se je pojavil, ženske faš. po
zdravljale in metale otroke na kolena. Kasneje v akciji je borbe
nost tako porastla, da ni bilo več sledu o tem. Mislimo tudi, da bi z 
nadaljevanjem ženske preveč utrudili, da končno ne bi več razume
le zakaj se zbirajo in da bi predvsem odbili meščanske sloje, ki se 
takih masovnih akcij še nikdar niso udeležili. Bali smo se, da se bo 
zbral samo discipliniran aktiv, kar bi bilo ne samo sektaško, temveč 
tudi usodno. Ze prvič so zaprli nekaj zelo dobrih aktivistk, ki bi jih 
težko pogrešali. Ker pa so se dobro držale, so bile spuščene; čeprav 
je bila ena od teh celo Dana. Prisotnost takih je bila prvič celo po
trebna, če ne bi se bila akcija neštetokrat razlezla in razbila. Sedaj 
nadaljujemo s sestanki, razgovori, konferencami, pripravljamo de
putacijo, povezujemo nove ženske, raztipkavamo zahteve, propa
gandni material, politično utrjujemo. 

Upamo, da bomo razpoloženje obdržali na višini, medtem pa 
razširili mrežo in po prvem, ker okup[atorji] ne kažejo nobene pri
pravljenosti za izpustitev, napravili nekaj boljšega. Predvsem pa je 
važna ugotovitev, da je nam ta akcija, ki je bila prva takega značaja 
v Ljubljani po okupaciji, bogata izkušnja za nas vse. 

N. Z.: Prvomajska in akcija 11. aprila, kakor so dobro uspele, 
so nam pokazale veliko slabost zaščite, kajti akcijo so dejansko iz
vršili aktivisti fronte, torej le v toliko zaščitniki, v koliko so neka
teri aktivisti fronte tudi pri zaščiti kakršnikoli pol. komisarji, vod
niki, desetarji. Bili so tudi pojavi odkritih sabotaž, kar nam celo 
kaže prisotnost slabih, tujih elementov. Zato smo sklenili odpraviti 
največjo slabost NZ, nepovezanost s političnim delom, nepovezanost 
s fronto samo. N. pr. v neki tovarni imamo 60 zaščitnikov z vsemi 
pripadajočimi »funkcijonarji«. Za DE ni mogoče najti treh ljudi za 
odbor. Vseh 60 politično popolnoma neaktivnih, brez smisla za živ
ljenje in prizadevanja fronte in njenih organizacij. NZ sama sebi 
namen, komandirji in polfitični] komis. se sestajajo predvsem radi 
zaščitniških zadev, ob že tako mali akciji pa odpovedo. Tako kaže, 
da smo vse zaščitnike izločili iz političnega življenja. V taki organi
zaciji je kakor nalašč za tuje, tudi provokatorske elemente. Imamo 
dalje cel kup NZ funkcionarjev, za ostale sektorje ni mogoče najti 
niti najnujnejših ljudi. Enaki pojavi so v kvartih. Ker se je NZ 
tako izrodila, smo sklenili, da NZ znova začnemo povezovati na 
teren. Vsak zaščitnik mora biti v prvi vrsti najboljši politični de
lavec v svoji okolici, poleg tega se seveda pripravlja v vojaškem 
oziru. Edino na ta način je možno vzgojiti zaščitnike v zrele, vse
stransko razgledane ljudi, preprečiti ozkosrčnost, ki se je razvijala 
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v najhujši ekstrem in odstraniti naravnost izdajalsko saboterske 
ponašanje nasproti prizadevanjem političnih delavcev na ostalih 
sektorjih. Videli smo, da tudi borbene grupe2 5 ne bodo NZ ozdravile, 
predvsem zato, ker so tudi sem vlačili ljudi, ki so jih presojali po 
zunanjem videzu, po besedah in ne po tem, kaj so že napravili. 
Imamo primere, ko član borbene grupe ni pripravljen nesti po cesti 
niti izvod SP. Zato mislimo takole: Povezava s polit, delom nam bo 
pokazala, kaj je v zaščiti dobrega in zanesljivega. Iz tega bo mo
goče napraviti dobro NZ, katere obseg bo mogoče manjši, vendar ne 
bo nevarnosti usodnih sabotaž, ki bi jih sicer morali predvidevati. 
Iz tega pa bodo rastle nove, res borbene grupe, ki bodo res priprav
ljene nekaj storiti in ki bodo zbrane po pravih kriterijih. 

Vprašanje DE je zlasti v tovarnah tesno povezano z vprašanjem 
NZ in bomo v tem pogledu stvar istočasno popravili. Razbitine, ki 
so bile po večini tovarn, smo povezali v enoten odbor, ki dela sedaj 
kot nekakšen vodilni organ v tovarni po vseh linijah. DE po tovar
nah je s tem dobila vse pogoje za širok razmah. Imamo precej borbe 
proti PDZ2 6 (tramvaj, grafičarji itd.), kjer PDZ ponovno poskuša 
kaj dobiti. Vendar izgledi niso bili slabi. Ker je bilo povpraševanje po 
listu27 precejšnje, smo za 1. maj sami izdali številko. Manj je De
lavska enotnost razvita po manjših podjetjih, dočim smo prodrli v 
vse glavne tovarne, kjer so OF in NZ zveze, čeprav zelo slabotne, 
obstojale že prej in tu odbori že delujejo. 

Posebej vodimo še delo med učitelji in profesorji, zdravniki in 
kulturniki, ki še kar lepo napreduje. Rezultate enega teh sektorjev 
boste itak imeli priliko spoznati.27a 

Upoštevali smo že vsa vaša navodila glede oficirjev. Napisali 
bomo nekaj, polovili smo in še bomo posamezne po terenu. Nismo do
bili do sedaj človeka, ki bi se samo temu posvetil, bil je pa potreben. 
Sedaj smo ga našli.28 Prijavlja se jih nekaj za ven, več jih pa želi 
imeti zveze. Obširnejše bomo poročali kasneje. Priznati moramo, da 
smo se tu za hip znašli v nerodnem položaju in da nismo takoj znali 
pristopiti k delu. 

Pri plenumaših ni nič posebnega — novega. Sedaj jih bomo 
postregli z vašim poročilom,29 ki je zelo dobrodošlo in bomo kasneje 
poročali več. 

. . "Spomladi 1943 so v Ljubljani potekale široke priprave, da bi orga
nizirali »borbene grupe«, ki bi ob morebitni italijanski kapitulaciji lahko 
začele osvobajati mesto. Te grupe so rekrutirali iz članov Narodne za
ščite, vodih pa so jih člani varnostnoobveščevalne službe (VOS) Glei 
Irena Mrvič, Množična obveščevalna služba v Ljubljani do kapitulacije 
i f f i f i ^ r « ^ ? " 1 " 1 6 ~ P r i S p e v k i Z a mon<>grafijo, Kronika Ljub-

26 Pokrajinska delavska zveza. Glej dok. št. 27, op. 37 
27 Misli list: Delavska enotnost. Glej dok. št. 5, op. 4. 
27a Misli verjetno matični odbor zdravnikov OF. Glej dok. št. 19 op 3 
2» Misli verjetno Borisa Debevca-Tita. Glej dok. št. 83, op. 23. 
28 Glej dok. št. 25. 
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Sredina ostaja v svoji vlogi; p r i »kler. sredini« se po poročanju 
tov. F r a n c k a 3 0 sicer vrši neka diferenciacija, ki jo bomo moral i upo
števati. P r i nac. sredini pa tega za e n k r a t n i mogoče zaslediti v tak i 
meri . Sklepamo, da so Mihe sedaj preveč aktualni in se zato tudi 
sredina počuti ob njih k a r pri jetno. 

Finančno poročilo,3 1 ki ga želite, bo oskrbel tov. Zane 3 2 v kra t
kem. Pos[ojilna] komisija ima velike težave. V zvezi s t em bo t reba 
rešiti »grofovo«3 3 vprašanje, o ka terem poročamo na prilogi. 3 4 V 
drobnem zbiranju smo profitirali v zadnjih mesecih toliko, da pri
bližno 100 tis[oč lir] ostane od izplačevanja podpor, dočim prej ne
kaj mesecev nit i podpor nismo krili. To je predvsem zasluga SNP. 
Vprašanju financ se bomo resno posvetili. 

Zaključujemo naše skupno poročilo. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Vlasta 3 5 

ST. 75 

PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA 
LJUBLJANO FRANCKA MAJCNA DNE 21. MAJA 1943 ČLANU 

IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANU BRECLJU1 

Dragi Matej ! 2 

Tvoje in vaše skupno pismo 3 sem prejel. Upam, da odslej n e bo 
več nobenih tehničnih zaprek in bo naša pisemska zveza redna. 

K e r boste prejeli v k r a t k e m skupno poročilo 4 poverjeništva, t i 
pišem predvsem o naših skupinskih zadevah, o razmerah v takozvani 

3 0 Franček Majcen. Glej dok. št. 75 in Franček Majcen, Tudi beseda 
je bila orožje. Aktivistovi zapiski. Zavod Borec v Ljubljani 1968 (dalje 
Majcen, Tudi beseda), str. 181 in si. 

3 1 Izvirnik finančnega poročila od 1. januarja do začetka junija 1943, 
ki ga je napisal Viktor Repič-2ane, je v arhivu IZDG, istotam. 

3 2 Viktor Repič. 
3 3 Ivan Levar. 
3 1 Priloga je v arhivu IZDG, istotam. 
3 5 Mira Tomšič. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni fond dr. 
Marijana Breclja, šk. A. 

2 Dr. Marijan Brecelj. Člani vodstva krščanske skupine v OF so 
v medsebojnem dopisovanju uporabljali posebna ilegalna imena. Podatek 
Francka Majcna. 

3 Pismo verjetno ni ohranjeno. Verjetno gre za pismo, ki sta ga 
napisala Edvard Kocbek in dr. Marijan Brecelj 14. maja 1943. Glej Koc
bek, Listina, str. 28—30. 

4 Glej dok. št. 74. 
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katoliški sredini, ki se nas neposredno tičejo in o pogledu na Ljub
ljano, ki sem si ga ustvari l pri svojem dosedanjem delu. Bom pa 
kratek, ker sem danes zelo zbit; podrobneje bom pisal ju t r i ali po
jutrišnjem. 

Izjavo 5 so vsi naši aktivisti v celoti sprejeli. Vsi načelni in prak
tični pomisleki so padli. Vendar pa čutim, da [so] se ponekod ohra
nili nekje na dnu srca pomisleki proti Izjavi, ki se sicer ne bodo 
pojavljali kot pomisleki proti Izjavi, ki pa bodo motili do konca 
iskreno enotnost in tovarištvo aktivistov OF. To je pa človeško vzeto 
skoraj nujno in se bo dalo odstranit i le z medsebojnim tovariškim 
zbližanjem v nesebičnem delu za OF. Stvari, ki j ih razlagate v pi
smu, so nam popolnoma jasne, vendar pa je dobro, da ste ga napi-
sali; vedno znova in znova se jih je t reba zavedati. 

Posledice aretaci j 6 smo v redu preboleli, misUm, da se nam je 
posrečilo delo, ki je v začetku trpelo zaradi njih vsaj normalizirati . 
Vinko 7 je sedaj pri okrožju OF, Nikolajeva 8 žena 9 pri AZZ Ana 1 0 iz 
Most pri DE, M i h a " pri SNP, B o g o " pa pri obveščevalni. J e še ne
kaj aktivistov, ki zelo dosti obetajo: prf. C e n e , " J o o o " ki se j e 
vrnil iz internacije, Angela 1 5 s tara KS o v k a . . . čez čas upam, da j ih 
bomo lahko uporabili za odgovornejši posel. Skoraj vsi naši ljudje 
bolehajo za neaktivnostjo, proti tej njihovi bolezni bo t reba začeti 
borbo. 

Po razgovorih, 1 6 ki sem jih imel s profesorji, ki j im je Blaž 1 7 

pisal, in po razgovorih z l judmi iz najbližje okolice sredinaških vodi
teljev, sem spoznal, da se vrši v taboru katoliške reakcije — ka
m o r so ti ljudje spadali — prečiščevanje. Vzrok za prečiščevanje je 
posledica duhovne in politične krize, v kater i se nahaja bela garda 
Prečiščevanje ima t r e n u t n o znanstveno teološko in filozofsko obe-
ležje. Debata —, ki je dala zanjo povod Gosarjeva knjiga: »En sam 

5 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6 op 5 
c.. MlsU " a aretacijo Toneta Tomana, njegove sestre Jožice Toman-
Simoncič in Staneta Kovača. Glej dok. št. 27 op 6 loman 

7 Fedor Košir. ' 
8 Jože Zemljak-Nikolaj. 
9 Majda Zemljak. 

1 0 Stana Klemen. 
1 1 Stanko Osterc. 
1 2 Verjetno Bogo Venišnik. 
1 3 Prof. Cene Kranj c. 
1 4 Jože Udovič. 
» Angela Tacar. Podatek Staneta Kovača. A. Tacar je bila tekstilna 

delavka tovarne Store v Gameljnah, krščanska socialistkl 2e mafa 194? 
V letu SiT P nn^T k 0 ^ z ^ s k 0 ! k u P i n o . kasneje v Rašiško četo 
L l v T ^ I - J • P 0 T , i a l 0 g u c e n t r a l n e g a komiteja KPS prevzela terensko 
^ v Ljubljani. Jeseni 1942 je bila aretirana in odpeljana v internacijo 
V I t a ^ 0 . d 1 ^ 0 d e r s e j e v r n i l a J e s e n i 1 9 4 3 - Podatek Rezke Traven 

Vec glej Majcen, Tudi beseda, str. 181—186. 
1 7 Edvard Kocbek. Glej op. 2. 
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je gospod« 1 8 in jo je povzročilo razočaranje najskrajnejše reakcije 
nad slabostjo angleške reakcije (bližajoča se druga fronta, poljska za
deva), obup na tem, da ji bo angleška reakcija mogla pomagati iz 
brezizhodnega položaja, — se suče okoli vprašanja: ali naj stremi 
Cerkev za svetno oblastjo ali ne, ali je mogoče duhovne dobrine 
ohranit i z orožjem, t o se pravi z nasiljem ali ne. Čeprav so stvari 
jasne ko beli d a n za vsakega pravega katoličana, se j ih mladci 
(mlada KA) 1 9 drznejo postavljati popolnoma nekatoliško. Nov kla
sičen dokaz, da sedanja borba ni zaostrena ideološko temveč socio
loško. Naši sredinaši se še nekoliko obirajo, hodijo okrog bistva tega 
problema kot maček okrog vrele kaše, vendar pa morem reči, da bo 
imel ta proces prečiščevanja — če bomo seveda znali pravi lno vpli
vati nanj — najboljše posledice za OF. Ko bo dobilo to prečiščevanje 
politični značaj, to se pravi, ko bodo mase, ki j ih begajo ideološke 
pretveze bele garde, spregledale, j ih bo treba znati politično in orga
nizacijsko pritegniti, onemogočiti reakciji, da bi si zaradi meščanske 
miselnosti in oportunističnih tedenc teh novih ljudi poskušala ustva
riti pozicije znotraj OF in da se j i n e bo posrečilo vrinit i v OF svojih 
razbijačev in provokator j ev. (Natančni potek razgovorov pri teh pro
fesorjih v prihodnjem pismu!) 2 0 

V tej zvezi je važen problem sokolske separatne organizacije 
in NZ. 

Sokoli si n ikakor ne dajo dopovedati, da dajejo z njihovo sepa
ratno organizacijo streho zelo sumljivim elementom, predvsem mi-
hailovičevcem, da lahko pod njo brez s t rahu vedri j o. Z doslednim 
gojenjem sokolske misli v tej sokolski organizaciji, hočejo neopazno 
pripeljati mihailovičevce na n a p r e d n e pozicije, dejansko pa ima so
kolska organizacija vsaj do konca oportunistični, če že ne mihailovi-
čevski značaj. Najboljši dokaz, da n e m o r e biti nobena skupina na
predna, če ni povezana popolnoma z OF. Jasno je, da sokoli lahko 
največ napravi jo med mihailovićevci, ker so j im po svoji mental i
teti najbližji, vendar pa je s tako separatno sokolsko organizacijo 
ustvar jena najlepša možnost mihailovićevcem, da pridejo do sokol
skih mas. Prit isnite tudi vi pri IO v tem smislu na Ljubfljanske] 
sokole. 

Zaščita nudi zaradi svoje masovnosti s igurno zavetje vsem pro
vokatorskim in oportunističnim elementom, zaradi svoje neakt ivno
sti pa je postala leglo oportunizma. Zato bo t reba tu reforme. Mi
slim, da bi se dal ta problem rešiti n a ta način, da bi res ves borben 
in predan element v NZ združili v borbene grupe, vse z oportuniz
mom, neaktivnostjo in politično nezrelostjo obremenjene zaščitnike 

1 8 Gosar, Andrej: Eden je gospod. Misli o božjem kraljestvu na 
zemlji. V Ljubljani, Nova založba 1943. 

1 9 Katoliška akcija, elitne cerkvene organizacije slovenskega klero-
fašizma. Glej Saje, Belogardizem, str. 106 in si. 

2 0 Glej dok. št. 197. 
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pa [bi] počasi odvajali na politični teren, j ih t a m z vzgojo in aktivi-
zacijo prevzgojili in uporabili . Borbene grupe naj bi bile jedro, 
okrog katerega bi se snoval nov t ip NZ, v katero bi prevajali ljudi,' 
ki so se na političnem delu posebno izkazali. To zaščito bi potem za-
konspirirali, uvedli jekleno disciplino in bi t a k a NZ postala res bor
bena avantgarda OF, u d a r n a pest, na katero se lahko v vsakem oziru 
zaneseš, ne pa zatočišče politično iner tnih in oportunist ičnih tipov. 

Rabili bi predvsem poročila z domačih bojišč, n e suhoparnih in 
uradnih, temveč žive, čim manj številk, čim več razlag in zanimivih 
opisov vojaških akcij, to zelo spodbija suženjsko miselnost, da je tako 
vseeno, kaj mi napravimo, da se bo naša usoda odločila nekje n a 
»velikih« bojiščih. 

Kaj je s T i n e t o m ? " Njegovo pismo 2 2 je objavil S P in je zelo 
navdušilo ljudi. Naj se še kaj oglasi. 

Zelo m e zanima, kako se je Franček 2 3 unesel? 
Dobro bi bilo, da se Urbana 2 4 spomnite v prihodnji »Slovenski 

revoluciji«.2« Imel je sicer včasih čudne popadke, vendar je bil iskren 
in mnogo napravil . Padel je zelo junaško. K o je težko ranjen umiral 
j e prosal ZeJa 2 6 naj ga ustreli, da skrajša muke. Ta ga ni mogel' 
Ustrelil ga je neki fašist. 

Hela 2 7 pr ide v k r a t k e m ven. 
_ Naši, 2 8 ki so sedaj na sodniji, bodo imeli v k r a t k e m proces Po

ložaj je precej slab zanje, posebno ker so nekaj priznali. 

21. V. 43 

Vse prav lepo pozdravlja 
Franček 2 9 

2 1 Janez Stanovnik. 
hoi„ 22, V e r : i e . t n o ^ i s l i , Ofnek: Fabrike za mučence na drobno in na de-
E ^ h E ^ S S ž a B r " ^ - ^ l e t 0 I V **- «/• " • februar 

2 3 Jože Brejc. 
25 f r a . n c ! I

v e l k a v r h , Padel v Polhograjskih Dolomitih 11. aprila 1943 
10,10 • u Slovenska revolucija, glasilo krščanske skupine v OF 1942' 
1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB. Izšlo je pet številk ' 

2 9 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. Verjetno je bil 
spremljevalec Franca Velkavrha. Podatek Francka Majcna 

2 7 Vida Tom Lasič-Hela, Jelka. 
2 8 Glej op. 6. 
2 9 Franček Majcen. 
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ST. 76 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRI
MORSKO DNE 21. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU1 

Okrajni Komitet K.P.S. 
za severno Primorsko 
na položaju dne 21. V. 43 

Pokraj inskemu Komitetu K.P.S. za Pr imorsko 

Prejeli smo sledečo pošto: pismo 2 od P K od dne 17. V. 43, Slo
venski poročevalec (za razmnožiti), Okrožnice S P Ž Z 8 v prepisu od 
IOOF, o slovenskih mejah, 4 radijske vesti in itali janske letake. 3 

Poskušali bomo dobiti iz vojske tovariša sposobnega za sekre
tarja O.K. Trbiž. 

Tovariš Janez Vipavec,6 vojaški poverjenik O.K. Ajdovščina, se 
nahaja v 5. U.B. Obvestili ga bomo o javki. 

Tovarišica Kat ja 7 je zelo slaba in je malo upanja, da bi kaj 
kmalu okrevala. Tov. Bojan 8 bo pa kmalu okreval. Tovarišica Na
taša 6 se nahaja v neki četi. Mi stopimo lahko v vezo z njo. 

K a r se tehnike tiče, bomo ukrenil i točno po vaših navodilih. 
Naslov Okrožnega odbora za Tolminsko: Kovač Peter, 1 0 p reko 

karavle št. 26;11 za Bovški Okrožni odbor: Borotin, 1 2 p reko karavle 
št. 28.1 3 Za OK Bača in OK Cerkno dobite naslove od tov. Jaka . 1 4 21. 1 5 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/IV. 

2 Glej dok. št. 54. 
3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 84, str. 270—272. 
4 Gre za letak Slovenske meje. Odgovor na belogardistični letak: 

Slovenskemu narodu ob dvanajsti u r i . . . Glej dok. št. 20, op. 7. 
5 Verjetno gre za letak Italian!! L'esercito nazionale s loveno.. . 

Glej dok. št. 31, op. 26. 
6 Štefan Nabergoj. 
7 Olga Mohar. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 41, op. 2, str. 97. 
8 Bojan Stih. Ranjen je bil v boju na Golobarju dne 26. aprila 1943. 

Zdravil se je v partizanski bolnišnici na Tolminskem. Glej pismo Bojana 
Stiha dne 20. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko v 
arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 534/III. 

9 Alojzija Trošt. Ranjena je bila v boju na Golobarju dne 26. aprila 
1943. Po zdravljenju je 18. maja 1943 odšla v Gradnikovo brigado. Glej 
op. 8. 

1 0 Drago Rebec. 
1 1 Kurirska postaja P-26 je bila na Krnu. Glej dok. št. 11, op. 3. 
1 2 Franc Čopi. 
1 3 Kurirska postaja P-28 je bila v vasi Soča pri Bovcu. Glej dok. 

št. 11, op. 3. 
1 4 Albin Kovač-Jaka Baski. 
1 5 Številka je pripisana z modro barvico in pomeni številko kurirske 

postaje P-21. Glej dok. št. 32, op. 10. 

15 Dokumenti 7 225 
''\ 



Osebni sestav O.K. za Bovško: sekretar tov. Borotin, bivši ko
mandir čete, proletarec, tov. Danko,16 bivši politkomisar čete, kmet, 
m en legalec,17 tudi proletarec. O.K. za Tolminsko: sekretar Peter 
Kovač, bivši poUtkomisar čete, proletarec, tov. Simon18 partizan, 
kmet, tovarišica Nadja19 proletarka, za enega tovariša legalca še 
nismo uredili. Za Baski in Cerkljanski O.K. bo poslal podatke tov. 
Jaka. 

Glede Toneta Mladena20 ne vemo povedati nič konkretnega. 
Tov. Jaka ga je poslal v tolminsko okrožje, a mi ga ne moremo 

uporabiti. Predlagali smo Štabu P.O.Z, da bi ga vzeli v vojsko 
kar je pa štab P.O.Z. odklonil. Tone Mladen se je sestal s tov. Bo^ 
janom, kateri mu je poveril vojaško informativno službo. Mi smo 
Mladenu v ta namen dali 1500 L. katere, je rekel, da bo rabil za 
kurirje, ki jih je treba poslati v Italijo. Za spremstvo smo mu dali 
tudi enega kurirja. 

Ker se trenutno tov. Jaka nahaja v Baškem okrožju, bomo spo
ročili njemu, da pošlje natančnejše podatke o Mladenu P K 

Tovarišu Filipu,21 sekretarju briškega O.K., smo že sporočili, da 
je bil tja poslan instruktor P.K. tov. Kraje,22 ni pa menda prišel še 
v stik z njim. Naslov za tov. Filipa je preko karavle št. 25.23 

Prilagamo njegovo poročilo.24 

Od tov. Rudija2' smo prejeli prvo poročilo,2« v katerem poroča, 
T r ^ u . . oteškočeno, radi tega ker so pomešane 3 narodnosti 
V Trbižu so baje že postavili odbor O.F., s katerim pa on sam nima 
stikov. V Rabeljnu obstoja odbor O.F., toda Rudi ni prišel še v stik 
z njim. V Trbižu je 5000 do 6000 vojakov. 

V Tolminu, Kobaridu in drugih krajih se število vojakov tako 
menja, da se ne da, za enkrat, niti približno povedati, koliko jih je 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 
Peter Skalar27 

16 Stanislav Lužnik. 
" Verjetno Albin Cuder (Zuoder)-Voiko. 
18 Ignac Manfreda. 
19 Marica Kavčič. 
20 Dr. Maks Rejec. 
21 Jožef Peršolja. 
22 Jože Kraje. 

št. i r o ? . U 3 r i r S k a P 0 S t a J a P " 2 5 j e b i l a n a o b m o «J« Goriških Brd. Glej dok. 
24 Glej dok. št. 50. 
25 Martin Greif. 
28 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
27 Ferdo Kravanja. 
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ŠT. 77 

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMOR
SKO DNE 21. MAJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITE
JA KPS CERKNO JAKI ŠTUCINU O POSTAVITVI CERKLJAN

SKEGA OKROŽJA1 

Na te renu 21. 5. 43. 
Dragi tov. Cvetko! 2 

Da bi delo odgovarjalo zahtevam današnje politične situacije, 
mi je okrajni komite za Severno Pr imorsko dal pooblaščenje, da 
uredimo cerkl jansko okrožje za sebe. Za sekretarja cerkljanskega 
O.Kja. si imenovan Ti. Zato je nu jno potrebno, da se čimprej sesta-
neva in spraviva v življenje nove direkt ive ! Pregledati m o r a m o par
tijski sestav in zberemo še dva agilna tov. za O.K. Lahko je ena tudi 
tovarišica. Vzemi to na znanje in uredi tako, da pr idemo čimprej 
na razgovor! 

Tem potom Ti pošiljam okrožnice za ustanovitev SPZZ. 3 Vse 
ostalo se bova us tmeno zgovorila! 

Pošiljam Ti tovariške pozdrave ! 

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

Za Okraj . Kom. 
J a k a 4 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 
2 Jaka Stucin. 
3 Glej dok. št. 56. 
4 Albin Kovač. 
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ST. 78 

OKROŽNICA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ (SKOJ) ZA LJUB
LJANO DNE 21. MAJA 1943 AKTIVOM ZKMJ O »ZKMJ IN NJE

NIH NALOGAH«1 

OKROŽNI KOMITET Z K M J 

Okrožnica štev. 4. /ZKMJ in njene naloge/ 

VSEM AKTIVOM ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE 

V dosedanjem našem političnem delu so se precej pogosto po
navljale nekatere napake, ki so temeljile predvsem na slabi izgra-
jenosti aktivistov ZKMJ, ki kljub svoji delavnosti niso vedeli, kaj 
SKOJ (ZKMJ) sploh je. Od tu izvira večji del pojavov sektaštva, tu 
je krivda za preveč ozke, nemasovne oblike naše organizacije. Da 
enkrat za vselej odpravimo nekatere nejasnosti o ZKMJ, bomo k 
temu vprašanju poizkušali dati nekaj več jasnosti. 

I.) Kaj sploh je ZKMJ (SKOJ — Savez Komunistične 
Omladine Jugoslavije). 

ZKMJ je borbena množična organizacija komunistične mladine 
Jugoslavije, za Jugoslavijo isto kot Komsomol2 za Sovjetsko Zvezo, 
vključena v vsemladinsko svetovno komunistično organizacijo, v 
Mladinsko Internacionalo. ZKMJ ni organizacija, ki bi v svoje vrste 
sprejemala že izgrajene, borbene mladince, ni na mladinski teren 
prenesen posnetek KP. Ne, ZKMJ je in mora biti vedno množična 
organizacija, ki nikomur, kdor je pošten, ne zapira vrat. Vsak, kdor 
je opredeljen za komunistični svetovni nazor (pa čeprav še bolj ču
stveno kot razumsko), vsak, kdor se želi seznaniti z našo znanstveno 
osnovo, z bogato marksistično-leninistično teorijo in kdor je pri
pravljen, da se tudi sam udeleži borbe za najosnovnejše mladinske 
zahteve, je že član ZKMJ. Dolžnost ZKMJ je pa, da take še neza
vedne in neizgrajene mladince vzgoji v prave komuniste, v najboljše 
mladinske borce. ZKMJ pa ni samo množična, temveč tudi borbena 
organizacija. Ni kulturno društvo ali klub, pač pa zveza požrtvoval
nih borcev. Mladinec, ki je ideološko izgrajen, pa neaktiven, je opor
tunist. Izbiti mu moramo njegov oportunizem, če pa še vedno odkla
nja vsako delo, ga moramo izločiti iz vrst ZKMJ. Nekateri naši akti-
visti so videli pri ZKMJ samo njeno zahtevo po množičnosti. Zato 

' L 2™"^ J e , v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 65, a. š. 3854 2 Sovjetska komunistična mladina. 
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so široko odprli vrata v našo organizacijo, pustili so, da se je v naše 
vrste nateplo precej ljudi, ki v ZKMJ nikoli niso spadali. Toda 
hujša napaka je bila potem povsem nezadostna vzgoja. Aktivisti se 
niso potrudili, da odstranijo novim ljudem njihovo malomeščansko 
miselnost. V kolikor so jih vzgajali, so jih samo teoretično, ne pa 
praktično. Nedelavne, malomeščanske mladince so usmerjali v ozko, 
oportunistično izživljanje v teoriji, mesto da bi jih aktivizirali, na
vajali k borbi in jim teorijo razlagali povezano s prakso kot^ naj
močnejše naše orožje, ne kot naš cilj. In v tej napaki smo šli še 
dalje. V želji, da bi dosegli čim večje število, se nismo nikoli mogli 
odločiti, da nepopravljive oportuniste razkrinkamo in počistimo iz 
naših vrst. Drugo, morda še večjo napako pa so zagrešili tisti, ki so 
videli pri ZKMJ le njeno borbenost, ki pa so sprejem novih članov 
postavljali na čudovito ostre zahteve, ideološko izgrajenost, preizku-
šenost na akcijah itd. Iz SKOJ-a so napravili mlado Partijo s kandi
dati, simpatizerji itd. Na ta način so našo mladinsko organizacijo zo
žili, odrezali jo od mladinskih množic, zavirali razvoj sposobnih no
vih mladinskih borcev, istočasno pa omogočali, da so se v naših akti
vih ukoreninili nekateri koščeni ljudje. Borbenost in izgrajenost je 
pravemu SKOJ-evcu potrebna, dobil pa jo bo lahko samo v naši 
ZKMJ. 

ZKMJ je organizator, je avantgardna sila vsega mladinskega 
gibanja. Aktivist ZKMJ ne sme predstavljati samega sebe, pač pa 
mora biti povezan z množico, predstavljati mora ves obrat, vso šolo, 
vso ulico, v borbi ne sme pomeniti ene same puške, ne, za seboj 
mora potegniti vse svoje tovariše, desetino, vod, četo. Aktivisti 
ZKMJ morajo biti povsod, prodreti morajo znati na vse kraje, kjer 
se zbira mladina. Pokazati ji morajo njene probleme, jo vključiti v 
celotno mladinsko borbo, jo aktivizirati. Na tak način bodo res 
jedro, res avantgarda vse mladine, ne samo radi svoje ideološke 
naprednosti, pač pa v glavnem radi svoje borbenosti in aktivnosti. 
Nekateri naši aktivisti pa so si avantgardno vlogo ZKMJ predstav
ljali kot diktaturo nad ostalo mladino. Zato so stremeli, da sestavijo 
vse mladinske odbore iz članov ZKMJ. Proti neskojevskim mladin
cem niso bili dovolj tovariški, v osvobodilni borbi so videli ne skup
nega boja vse mladine proti zatiralcu, pač pa tekmovanje mladinskih 
skupin za premoč, za oblast. Ker se niso zavedali, da je ZKMJ avant
gardna sila radi svoje aktivnosti, ker so mislili, da bo ZKMJ lahko 
predstavljala jedro mladine le, če bo imela številčno večino, so 
umetno krepili dotok oportunističnih in konju [n] kturističnih mladin
cev v ZKMJ. Naša dolžnost je, da take napake, če se še kje poja
vijo, najodločneje zatremo. Vedeti moramo, da bo naša borba uspeš
na le, če se je udeleži vsa mladina, da bodo naši vodilni kadri boljši, 
če jih ne bomo sestavljali z ozirom na svetovno nazorsko pripadnost, 
pač pa izključno z ozirom na njihovo sposobnost. Do vsakega mla
dinca moramo biti res tovariški, prav s tovarištvom bomo krepili 
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svojo moč, bomo manifestirali našo avantgardno vlogo. Nič manjše 
napake pa niso zagrešili tisti, ki so iskrenost svojega sodelovanja 
z neskojevsko mladino hoteli pokazati tako, da so kar sami raz-
puščali aktive ZKMJ ali pa še kar cel SKOJ. Tako početje je beda
sto in zločinsko. Kajti kdor bi uničil ZKMJ, bi uničil jedro mladine, 
bi borbo mladine povsem razbil. Zato je vsako delo proti SKOJ-u 
tudi delo proti vsej mladini, zato danes vsak, ki širi oportunizem, 
malomeščansko miselnost v naših vrstah in kdor slabi v nas zavest, 
da smo komunistični mladinci, ne samo izdaja SKOJ, pač pa celotno 
mladino. Zavedati se moramo, da je dober član ZKMJ tudi dober ali 
najboljši borec za pravice vse mladine. 

ZKMJ pa je tudi nekaka dopolnitev, nekako zaledje KP na 
mladinskem terenu. ZKMJ se po svojih močeh bori za iste cilje kot 
KP, bori se za nacionalno osvoboditev, ki jo mora dopolniti socialna 
revolucija in v diktaturi proletariata vzrastla oblast Sovjetov. Iz 
vrst ZKMJ krepi KP tudi svoje vrste z najsposobnejšimi mladinci. 
Vendar pa ni SKOJ nekak naraščaj KP, pač pa samostojna mla
dinska organizacija. Odnos KP do ZKMJ ni odnos nadrejenosti, pač 
pa odnos tovarištva, iskrene pomoči prekaljene in preizkušene Par
tije še mladim in neizkušenim skojevškim kadrom. Zato je napačno 
mnenje tistih, ki vidijo v ZKMJ Partiji podrejeno mladinsko komu
nistično organizacijo. Nekateri imajo radi takega napačnega mnenja 
občutek, da izgradnja pravega boljševika že v SKOJ-u ni mogoča, 
da se mladina v ZKMJ ne more razživeti po svoje, tako kot bi sama 
hotela. Radi občutka, da je SKOJ manjvreden, se jim zdi potem 
pravilno, da se bolj ravnajo po direktivah kakšnega tovariša iz KP, 
ki sploh ni zaposlen pri mladinskem delu, kot pa po direktivah pri
stojnega foruma ZKMJ. Kjer obstojajo forumi SKOJ, mora mla
dina vse direktive sprejemati od njih. Naš najvišji forum ni kak par
tijski forum, pač pa CK SKOJ-a, ki je samostojen, ki pa seveda dela 
v skladu z linijo KP. Ne smemo pa pri pojmovanju te naše samo
stojnosti zapasti v drugo skrajnost, ne smemo misliti, da se mla-
dna lahko samostojno izzivi le tam, kjer ni starejših blizu. Vedeti 
moramo, da je predvsem v današnjih časih nujno najtesnejše sodelo
vanje med KP in SKOJ-em, da je tako skupna borba in udarnost 
močnejša in da se lažje izogibljemo napak, ki bi nanje radi pre
majhnih izkušenj lahko pogosto naleteli. Zato moramo kljub svoji 
samostojnosti biti s Partijo v najtesnejšem sodelovanju, kjer nam pa 
KP ne bo vodstvo, temveč pomoč. 

II. Naloge SKOJ v sedanji borbi. 

a) Najvažnejša naloga ZKMJ danes je, združiti vso mladino v 
borbo proti okupatorju, ustvariti močno in udarno ZSM. Potruditi 
se moramo, da s pomočjo mladine, ki jo žeimamo in z dvigom novih 
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aktivistov izgrajujemo in dopolnjujemo organizacijsko mrežo ZSM. 
Kjer še ZSM sama ni shodila, kjer je še vedno popolnoma naslo
njena na SKOJ, tam se moramo potruditi, da ji damo možnost sa
mostojnega delovanja. Razumljivo je, da bodo skojevci, ki so v fo
rumih ZKMJ in ZSM težko na obeh sektorjih delali pravilno, ker 
bodo zanemarjali interese ZSM ali pa ZKMJ. Seveda pa organizacij
sko ojačenje ZSM ne smemo pojmovati kot ločitev SKOJ-a od nje. 
Ne, če bomo hoteli, da bo ZSM močna bo moral SKOJ vedno tesneje 
v njej sodelovati z neskojevsko mladino. Prav tako pa ne smemo 
težnje po osamosvojitvi ZSM reševati na ta način, da postavljamo od
bore spet po načelu politične pripadnosti. Pri sestavljanju vseh od
borov moramo gledati izključno na sposobnosti aktivistov. V odbo
rih ZSM bo kvaliteten neskojevec takoj nadomestil slabega skojevca, 
oziroma narobe. 

Ko gradimo organizacijsko mrežo ZSM, pa ne smemo pozabljati, 
da je organizacija brez širine nesmiselna, da je za-mladino bedasto, 
če organiziramo samo zato, da imamo organizacijsko mrežo. Zave
dati se moramo, da gradimo vodilne kadre ZSM zato, da bodo res 
koga vodili, da bodo vodili široke množice slovenske mladine, ki jo 
moramo na vse načine razgibati,, jo pritegniti v naše vrste. Naši akti
visti morajo biti povsod, kjer je mladina. Z njo morajo živeti, vklju
čiti se povsem v njo, pri pozitivnem izživljanju jo bodriti, od nega
tivnega pa odvračati in usmerjati v pravo smer. Množične baze ne 
bomo z birokratskim organizacijskim delom nikoli dosegli. Potru
diti se moramo, da poiščemo mladino tam, kjer se že itak zbira. 
Doma, v krogu bratov in sester, v družbi tovarišev, na izletih, pri 
športu. Povsod se moramo mladini približati, osebno jih moramo 
navezati nase, potem pa polagoma pridobivati za naše delo. Ce bo 
vsak naš aktivist res prodrl do cele vrste takih mladinskih osnovnih 
skupin, če jih bo res navezal'nase, bo postal pravi masovik, ZSM 
pa bo postala vsemladinsko množično gibanje. 

Pri vsem našem delu pa se moramo spet zavedati, da sama or
ganizacija, čeprav doseže širino, še vedno ne koristi kaj prida v naši 
borbi, da je za uspešen delež pri osvoboditvi treba pasivne mladin
ske množice aktivizirati, jih vključiti v boj. Zato moramo izrabiti 
vsako priložnost, ko lahko mobiliziramo mladino, ko jo lahko za
poslimo. Vsako delo nas bliža aktivizaciji vse mladine, predvsem 
pa nam koristijo različne vojaške, nabiralne, politične in podobne 
akcije. V okviru celotne akcije dobi vsak svoje naloge, posamezniki 
in skupine potem radi zdrave težnje po tekmovanju in po uveljav
ljanju poizkušajo doseči najlepši uspeh. Mladinci se čutijo v delu 
udeležene čisto osebno, stremijo za tem, da naloge kar najbolje re
šijo in na tak način postajajo res predani mladinski borci. 

b) Nič manj važna naloga ni ustvariti močan SKOJ. Premagati 
moramo v sebi mnenje, da se borbena organizacija krepi s tem, da 
radi-ljubega miru puščamo vsakemu njegovo mnenje, pa če je še 
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tako napačno. Organizacija, kot je SKOJ, se krepi edino s kritič
nim presojanjem lastnih napak in z neprestanim čiščenjem. Naša 
naloga je, da temeljito pregledamo vse stare skojevske kadre, kajti 
predvsem ti nam bodo temelj bodočega dela. Kvalitetnim mladin
cem, ki pa se doslej v ozkem okolju niso mogli izgraditi, moramo 
dati priliko za razvoj. Vse hibe, ki so se pojavile v vrstah starih 
skojevcev, moramo odločno odstraniti, nepopravljive oportuniste pa 
pomesti iz naših vrst. Tako bo naša današnja ZKM J postala nepri
merno bolj udarna in borbena. 

Vendar pa bi ostali na pol poti, če bi se zadovoljili le z obnav
ljanjem starih kadrov. Vedeti moramo, da nam bo samo pritok novih 
ljudi, ki so se s svojo borbenostjo in aktivnostjo izkazali v ZSM, 
omogočil zdrav razvoj in dal potrebno širino. Pri vključenju in 
pri dviganju mladine v ZKMJ moramo vso pozornost posvečati pred
vsem delavski mladini, potem ženski in šele potem tovarišem — štu
dentom. Proletarski mladinci bodo prinesli v naš pokret večjo pre
danost, večji revolucionarni razmah. Dekleta so radi precejšnje eks-
poniranosti tovarišev bolj primerna za delo na terenu. Pri pridobi
vanju novih mladincev v ZKMJ pazite, da boste sprejemali res ljudi, 
ki so stvari predani in ki so tudi sami pripravljeni zanjo kaj žrtvo^ 
vati. Radi neumnih predsodkov ne smemo nobenemu poštenemu 
mladincu zapirati poti v ZKMJ, po drugi strani pa ne smemo sprav
ljati umetno v ZKMJ ljudi, za katere vemo, da ne bodo nikoli dobri 
skojevci, da so koščeni oportunisti. Prav tako kot pri ZSM moramo 
tudi pri SKOJ-u stremeti za čim večjo širino. Povsod, kjer se zbira 
mladina, mora vzrasti med njo jedro, skojevski aktiv. Se bolj kot 
aktivist ZSM mora prav skojevec predstavljati množičnega človeka, 
ki sam veže celo gručo mladine k našemu pokretu. 

Ce bomo stare kadre res prečistili in v naše vrste pritegnili nove 
mladinske množice, bomo dosegli res masoven SKOJ. Vendar pa 
moramo vedeti, da bo tak SKOJ kljub vsej množični zasidranosti 
še vedno neizgrajen. Iz teh mladih, navdušenih ljudi bodo vzrastli 
novi aktivisti šele potem, ko nam jih bo uspelo aktivizirati in vzgo
jiti. Naloga vodilnih aktivistov ZKMJ je, da vsakemu mladincu po
verijo delo, za katero je najbolj sposoben. Največja napaka naših 
vodilnih kadrov je, da morajo sami opravljati vse delo na terenu, 
mesto da bi delo porazdelili med vse aktiviste. Naloga vodilnih ka
drov je, da delo razdeljujejo, da pa pri njem pomagajo, da vodijo 
točno kontrolo. Tako bomo dosegli stopnjo, ko je vsak skojevec tudi 
skojevski aktivist. Pri zaposlitvi moramo stremeti za tem, da vsak 
mladinec čimbolj razvija svoje sposobnosti, tovariše, ki se bodo pri 
delu izkazali, pa moramo dvigniti na odgovornejša mesta. Otresti se 
moramo mnenja, da so vsi naši odbori večni. Lahko jih številčno 
krepimo, moramo jih kvalitetno izboljševati, z novimi nalogami in 
novim delom rabimo nove aktiviste, torej ne sme in ne more nihče 
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trditi, da bi sposobne mladince že dvigali, a da nimajo odgovornih 
poslov, h katerim bi jih dodelili. 

Napačno pa bi bilo, če bi mi od mladine samo sprejemali njene 
žrtve, a bi ji ničesar ne vračali. Sicer ji praktično delo da za življe
nje več kot dolga leta šole, toda stremeti moramo za tem, da bomo 
iz precej malomeščanskih mladincev vzgojili res prave mlade ko
muniste, ki bodo trdni v svojem nazoru, ki bodo imeli obširen raz
gled po vsem družbenem in političnem dogajanju. Tako bomo zelo 
koristili našemu pokretu, ker sposobnejši in bolj izgrajeni ljudje 
ogromno več koristijo kot še mlačni in omahljivi, razen tega pa bo 
v naših vrstah vzrastla mladina, ki bo res nosilec nove, lepše bo
dočnosti. Marsikje so se vodilni aktivi že potrudili za dvig vzgoje, 
pa so padli v precej zmotne nazore. Zamenjali so namreč pojem 
vzgoje s študijem. Niso vedeli, da je vzgoja celotno grajenje člo
veka, da pa je študij samo del vzgoje. Kako naj torej vzgajamo 
mladince? Tako, da bodo postali res pravi skojevci. Pravi skojevec 
mora biti nadvse discipliniran, torej moramo skojevca vzgajati k 
jekleni disciplini. Biti mora neustrašen, odločen, zato ga moramo 
vzgojiti v aktivista, ki ne bo pri svojem delu klonil pri vsaki težavi. 
Biti mora aktiven vedno in povsod, biti mora povezan z množicami, 
masovik. Do dela mora imeti res sovjetski odnos, občutek poveza
nosti lastnih interesov s skupnimi, občutek dolžnosti in osebne od
govornosti za vsako nalogo. Do tovarišev mora biti res tovariški, 
pred nasprotniki pa ne sme nikdar kloniti. Otresti se mora indivi
dualističnega odnosa do sveta, do dela in do tovarišev. Tako ne bo 
več mešal osebnih stvari v delo, postal bo res pošten član našega 
mladinskega kolektiva. Vse to bo dalo mladincu praktično delo in 
res poštena pomoč izkušenih tovarišev. Globljo utemeljitev vseh pri
dobitev in prakse pa bo omogočila ideološka izgradnja. Studij je za 
mladinca važen zato, da iz vseh izkušenj in vseh uspehpv in napak 
napravi pravilne zaključke, s katerimi bo lahko v bodočem delu 
pravilnejše delal. Ideološka izgradnja da skojevcu tudi večjo pre
danost stvari, omogoči mu pravilno presojanje položaja in mu da 
na tak način možnost, da lahko tudi najtežje probleme precej samo
stojno reši. 

Skojevci, ki bodo tako res povezovali prakso s teorijo, ki se 
bodo ideološko, politično, akcijsko in organizacijsko dvignili više 
kot ostala mladina, bodo res pravi skojevci. Pravi, borbeni, v mno
žicah zasidrani komunistični mladinci, prvoboritelji vse mladine, je
klena opora naše KP med slovensko mladino. 

V trenutku, ko nam je potrebna maksimalna enotnost in udar
nost, mora vsak član ZKMJ postati res pravi aktivist ZKMJ, pravi 
skojevec. Potruditi se mora, da bo to s svojo voljo in prizadevanjem 
ter s pomočjo vodilnih kadrov ZKMJ čimprej dosegel. Komur pa 
manjka vsaka volja za resno prizadevanje, da bi postal pravi akti
vist ZKMJ, se naj sam izloči iz naših vrst. Tako bo rešil našo orga-
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nizacijo mrtv ih vej, s svojim pasivnim zadržanjem ne bo več slabil 
naše mladinske borbe. Vsi pa, ki hočemo v naši ZKM J vztrajati, ki 
hočemo v njej dočakati osvoboditve, pa bodimo borci, na katere 
SKOJ, oziroma vsa ZSM vedno lahko računa. 

Ljubljana, 21. maja 1943. 
Okrožni Komitet 

ZKMJ 

ŠT. 79 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
EDVARDA KARDELJA DNE 22. MAJA 1943 CENTRALNEMU 

KOMITEJU KPS 1 

Centra lnemu Komitetu K P Slovenije 
[Dne] 22. V. 1943. 

Dragi tovariš i ! 

Dobil sem Vašo pošto,2 ki se tiče Pr imorske in tamkajšnjih do
godkov. Podrobno se bomo pogovorili z x 3 o gostih,4 ko se vrnem. 
Za enkra t mislim, da ste prav ukrenili . Nobenega smisla n i m a tisto,5 

k a r je nameraval tov. Primož, 6 kajti njegova takt ika bi nas lahko 
samo spravila v nepotrebne konflikte z Angleži. No, k a r se špijonaže 
za Angleže tiče, mislim, da ni p a m e t n o na to pristajati brez vsakih 
omejitev. Prvič, smatram, da j im je t reba prepovedati oddajanja 
kakršnekoli vesti, ki n e bo predhodno prekontrol i rana s s trani naših 
tovarišev. Drugič, mislim, da mi lahko njim te usluge delamo samo 
pod pogojem, da dobimo od njihove strani potrebno priznanje in 
odprto sodelovanje. V kolikor tega n e bo, potem bomo mi pošiljali 
naše vesti direktorju, 7 ki naj j ih — če hoče — odda Angležem. Gre 
n a m r e č za to, da ima celo s tvar dejansko v roki londonska jugoslo
vanska vlada. Na našem teritori ju m i ne smemo dopustiti nobene 
špijonažne organizacije, ker bi sicer s tem dopustili, da se vzpostav
ljajo neke zveze, ki ne bojo pod našo kontrolo in ki prete, da bi se 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 432. 
2 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
3 Uredništvu ni uspelo razrešiti šifre. 
4 Misli britanske padalce, ki so se 19. marca 1943 spustili na Banj

sko planoto. Glej dok. št. 31, op. 18. 
3 Misli načrt pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko o vsebini 

poročanja britanskih padalcev v Kairo. Glej Dokumenti, knj. 6 dok št 
53, str. 132. 

6 Dr. Aleš Bebler. 
7 Šifra za vodstvo sovjetske vojaške obveščevalne službe v Moskvi. 
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j ih kasneje lahko poslužil sovražnik. Dati j im popolno svobodo, po
meni ustvari t i pogoje za rovarjenje londonske vlade in eventualno 
tudi kakih angleških reakcionarnih krogov. Angležem je t reba ja
viti, da je vso oblast v Sloveniji prevzela OF s svojo vojsko in da 
vse podatke lahko dobe od nas. Goste pa je t reba zaposliti ob pri
m e r n e m vodstvu v naši obveščevalni službi, a njihov apara t posta
viti v našo službo. V tem smislu je t reba javiti — seveda v pr imerni 
obliki — tudi angleškemu glavnemu štabu. Takoj se lahko sporoči 
Angležem tudi to, da je naša part izanska vojska kot del skupne 
N.O.V. Jugoslavije pripravl jena v vsakem pogledu nudit i vse usluge 
Angležem kjer koli gre za uničenje Hitlerja in Mussolinija. P r a v 
je, da ste enega njih t r e h poklicali k vam, vendar pazite, da ne na-
sedete kaki provokaciji. Dedu 8 javite samo dejstvo pristajanja teh 
padalcev in vsebino njihove instrukcije. Jaz bom preko Hrvatov to 
sporočil tudi Titu. V splošnem ta zadeva s padalci n i bogve kako 
pomembna, ker j ih londonska vlada že celo leto razmetava po vsej 
Jugoslavij i ! Prepr ičan sem, da tudi teh šest 9 ni prvih v Sloveniji, 
ampak, da so bržčas taki gostje razmetani že po mnogih belogardi-
stičnih postojankah. Opozarjam vas pr i tem, da so ti padalci vsi 
poslani od londonske vlade, a imajo razen tega angleške legitima
cije. Zato ni dobro razlikovati angleške in jugoslovanske v ladne pa
dalce, a m p a k je t reba proti vsem postopati na isti način. Drugače 
je seveda pri tistih, za ka tere ste prepričani, da so iskreno prešli 
na našo pozicijo. Ostale tri, ki so bili izpuščeni na drugem sektorju, 
poskušajte na vsak način poloviti. Pošljite takoj zanesljivo patrul jo 
v Dolomite, ki naj naprav i potrebno preiskavo. Dobro bi bilo na
pravit i v Tonijevi 1 0 hiši preiskavo in zaslišanje t e r zasede nekje 
v bližini. Ce je Toni res tak, kakor ga opisujejo, potem je t reba 
z njim vsekakor stopiti v stik. 

S Primožem in njegovim firerstvom menim, da n e bo t a k o 
hudo. Vsaj iz t iste izjave v part i jskem poročilu se to n e da sklepati. 
Ce je popularen, je to pač v korist part i je in t o razbijati n e b i imelo 
nobenega smisla. Tudi sem mnenja, da bi bilo nepravilno, če bi mi 
pošiljali tja doli še koga drugega, k e r bi s t em samo dušili inicija
tivo naših tamošnjih kadrov. Zaradi padalcev pa še celo mislim, da 
taka mera ni prav nič potrebna. Za enkra t Pr imož ni napravi l tak ih 
napak, da bi m u moral i pošiljati kontrolo. Taka stvar bi edino imela 
smisel, če bi šel tja nekdo iz CK. Str injam se pa, da je ustanavl janje 
okrajnih komitetov 1 1 škodljiva stvar. Prvič vsakdo ve, da je okraj 

8 Šifra za Kominterno. 
0 Druga tričlanska skupina britanskih padalcev se je ponoči 19. 

marca 1943 spustila v Polhograjske Dolomite k četnikom Karla Novaka. 
Glej op. 4. 

1 0 Anton Božnar, radiotelegrafist v skupini padalcev, ki so se spu
stili v Polhograjske Dolomite. Njegov oče je imel v Pristavi pri Polho
vem Gradcu lesno trgovino in žago. 

1 1 Glej dok. št. 31, op. 9 a. 
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manjše področje od okrožja in zato nima nobenega smisla splošne 
l judske pojme postavljati na glavo. Drugič pa taka množina instanc 
samo onemogoča živo vodstvo parti jskega CK odnosno PK. Pišite 
j im takoj pismo, kjer odločno razveljavite njihov odlok. Kolikor 
se je teren razširil, potem naj terensko zmanjšajo okrožje in naj 
vzpostavijo več okrožnih komitetov. Za lažjo zvezo in kontrolo naj 
si pomagajo z inštruktor j i PK, ki j ih bodo stalno pošiljali v razne 
smeri. To bo tudi najboljši način vzgoje kadrov. 

P r i nas še vedno nič novega. Se vedno čakam hrvaških gostov,1 2 

ki j ih pa še ni. Če j ih ne bo v dveh dneh, bom odšel in se prej samo 
dogovoril s š tabom II. hrvatske Zone. Pridejo pa v resnici tri je ko
madi in n e samo dva, kakor smo pričakovali. Stvar torej zelo dobro 
izgleda, le da se obupno zateguje. J a z sem med tem šaril malo po 
terenu, bil v Šercerjevi brigadi kjer smo imeli nekaj sestankov z 
br igadnim! funkcionarji do četnih vodnikov, splošni miting brigade 
in civilov v vasi Lokvica. P r a v tako tudi v Vzhodno-dolenjskem 
odredu. J a n e z 1 3 sedaj obdeluje še posamezne bataljone. J u t r i imam 
sestanek s hrvatsk im OK za Pokupje in konferenco z delegati N.O.O 
za pokupsko okrožje. Upam da bo jutr i prišel tudi Stevo (Brko). 1 4 

Nato pa imam še konferenco z aktivisti (OF, ZSM, AFŽ itd.) za Belo 
krajino, na k a r se bom vrnil. Mico 1 5 in Abija1 6 bom do tedaj za
držal. V par ih dneh se torej vidimo. 

Takoj drugi dan po mit ingu v Lokvicah so Itali jani in beli iz 
Metlike prodrl i v Lokvico, od koder so se — zaradi nevarnost i bom
bardiranja — isto noč part izani umakni l i v drugo vas. Ko so se 
Itali jani in beli vračali, so j ih naši napadl i in okoli 20 pobili ter 
zaplenili en puškomitral jez in nekaj pušk ter municije. P r a v tako 
so j ih napadl i v Semiču ter j ih 6 ubili (kot maščevanje za t r i naše 
padle, ki so j ih dan prej beli zasačili v spanju — bili so s t raža ! ! — 
in j ih pobili). Imeli so tudi nekaj spopadov z ustaši, toda v glavnem 
posebnih dogodkov ni. V političnem pogledu stvari še dokaj dobro 
stoje, lahko bi pa še nepr imerno bolje. Slabi k a d r i ! 

Pozdravi novodošlo Marjeto 1 7 in Štefana 1 8 in prav tako seveda 
tudi vse tovariše iz IO. 

S tovariškimi pozdravi 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 1 9 

1 2 Misli na prihod hrvaških narodnoosvobodilnih enot v Slovenijo 
za skupne akcije s slovenskimi narodnoosvobodilnimi enotami. Glej dok. 
št. 52, op. 5. 

1 3 Boris Kraigher. 
14 Ivan Krajačić. 
1 5 Mica Slander. 
1 6 Zdravko Prebil. 
" Zdenka Kidrič. Glej dok. št. 9, op. 24. 
1 8 Edo Brajnik. 
1 9 Pismo ni podpisano. Pisal ga je Edvard Kardelj. 
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ST. 80 

PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KI
DRIČA DNE 22. MAJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRAL

NEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU1 

22. 5. 1943 

Dragi Ivan ! 2 

V kolikor sam nisi tega po radiu slišal, Ti pošiljam dokument 3 

o razpustu KI — nepopolen sicer, ker ga Bogdan 4 ni mogel vsega 
ujeti. 

Stvar vsekakor dokazuje, da se pripravljajo veliki dogodki. Ko
likor bodo poskušali Miha in sredinci zadevo v prvem hipu dema-
goško izkoristiti, sem napisal k ra tko pisemce 5 Joži,6 da j ih stvar ne 
bi zmedla. Naglasil sem ji zlasti, da je razen zunanjepohtičnega 
t reba v celoti videti tudi notranjepolitični moment, težnjo namreč, 
olajšati kompart i jam, zlasti v zat iranih evropskih deželah, mobili
zacijo najširših naprednih množic in da n a m bo zdaj dana vsa mož
nost še uspešneje izpodbijati očitke, da nismo zrasli iz domačih tal, 
da o naši politiki odločajo tudi Nemci in Itali jani, da sploh n e mo
remo voditi samostojne politike ter slično. 

Kolikor je razpust KI znanilec velikih dogodkov in kolikor 
človek v zraku čuti še razno razne stvari, bi bilo zelo dobro, da se 
čimpreje vrneš 7 in da skupno u t rd imo nekaj osnovnih točk naše na
daljnje politike. Vesti o razkroju bege prihajajo od vsepovsod. Sre
dinci pa kolebajo, da je veselje. Predvsem bomo morali hitreje reagi
rat i na dogodke in z a k u r i t i ! ! ! 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 956. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Dokument ni priložen. Gre za sklep predsedstva izvršnega komiteja 

Komunistične internacionale (Kominterne) o razpustu Komunistične in-
ternacionale dne 15. maja 1943 v Moskvi. Sklep o razpustu je objavila 
moskovska Pravda dne 22. maja 1943, istega dne ga je sporočil tudi Radio 
Svobodna Jugoslavija v Moskvi. Sklep o razpustu sta nato objavila Slo
venski poročevalec, leto IV, št. 11, 1. junij 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB) 
in Ljudska pravica, leto VII, št. 7, 5. junij 1943, skupaj s člankom Edvar
da Kardelja-Krištofa Ob važni prekretnici v mednarodnem delavskem 
gibanju (Ponatis Ljudske pravice 1943, str. 59—62). Edvard Kardelj- B/ev/c 
je objavil še članek Povodom razpuštanja Kominterne v listu: Naprijed, 
leto I, št. 10, 23. junij 1943 (Bibliografija NOR, št. 8604). 

4 Boris Ziherl. 
5 Glej dok. št. 81. 
6 Lidija Sentjurc. 
' Edvard Kardelj je bil takrat v Beli krajini, kamor je odšel 12. ma

ja 1943. Na Bazo 20 v Kočevskem Rogu se je vrnil 26. maja 1943. 
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Mislim tudi, da ne bi bilo slabo, če bi naš CK ob priliki raz
pusta kaj oficielnega izjavil.8 Zato bi bil Ti vsekakor potreben tukaj. 

Naši prijatelji9 v IO zadevo dobro razumejo in v glavnem pozi
tivno vpliva na njih. Zlasti jim imponira debelo tiskani odstavek. 

Jaz še vedno ne morem mnogo delati, ker me po malem še gnja
vi bolezen. 

Pozdravlja 
Peter10 

St. 81 

P I S M O Č L A N A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P S B O R I S A KI-
DRLCA D N E 22. M A J A 1943 Č L A N I C I P O V E R J E N L S T V A C E N 
T R A L N E G A K O M I T E J A K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J I Š E N T J U R C 

O R A Z P U S T U K O M I N T E R N E 1 

22. 5. 1943 
Draga Pika!2 

Brez dvoma ste že po radiu čuli o razpustitvi KI.3 Da boste 
točno informirani, Vam prilagam originalni tekst4 — nepopolen si
cer, ker ga nismo mogli v celoti ujeti. 

Trenutno sem sam od CK na našem sedežu. Nismo še razprav
ljali o stvari. Pripombe, ki jih pošiljam, so torej moje osebne pri
pombe. Pošiljam jih tako hitro zato, da ja pravočasno reagirate na 
sila verjetne Miha in sredinske poskuse demagoško izkoristiti ta 
dogodek. 

V zadevi je poleg zunanjepolitičnega momenta treba na vsak 
način videti tudi notranjepolitični moment, težnjo namreč, olajšati 
kompartijam, zlasti v zatiranih evropskih deželah mobilizacijo naj
širših narodnih množic v borbi za nacionalno osvoboditev. Nam na 
pr. bo sedaj dana vsa možnost, še uspešneje izpodbijati očitke, da 
nismo zrasli iz domačih tal, da o naši politiki odločajo tudi Nemci in 
Italijani, da sploh ne moremo voditi samostojno politiko ter slično. 

8 Izjavo Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije ob 
sklepu Predsedstva komunistične internacionale, ki jo je sporočil prek 
Radia Svobodna Jugoslavija dne 29. maja 1943, sta objavila Slovenski 
poročevalec in Ljudska pravica, istotam. 

9 Misli Sokole in krščanske socialiste. 
10 Boris Kidrič. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e 1804 
2 Lidija Šentjurc. 
3 Glej dok. št. 80, op. 3. 
4 Besedilo ni priloženo. 
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V kolikor bi torej Miha skušali ta dogodek izkoriščati — odgo
vorite z argumenti , ki j ih navajam. (O k a k e m »razpustu« nacional
nih kompart i j seveda ni govora!) Ev. oficialno izjavo CK boste 
lahko dobili seveda šele, k o bomo vsi skupaj. 

Pišem Ti svoje pr ipombe torej, da ne ostanete povsem neinfor
mirani . Okoli nas se razvijajo stvari ugodno. Dezertacije, upori pr i 
bega vse češči. Izraziti s imptomi razkro ja ! Sredinci po mest ih zelo; 
koleba jo. Važno je, da razvijete novo borbo za širino. Ostro nagla-
šati borbo OF za narodno enotnost in proti državl janski vojni. Iz
podbijati sredinske poskuse, da se prikažejo oni kot angel sprave 
in borci za narodno enotnost ter da prikazujejo O F kot vsaj sokrivo 
za izdajalsko početje bege. Razvijajte v takem smislu najširše agi-
tacijsko delo tudi med kolebljivim! sredinskimi elementi. Hkra t i 
nam javljajte neprestano o vseh procesih pri raznih sredinskih vo
diteljih. Predvsem pa sedaj v mase in zopet v mase. Ustvarjajte 
javno mnenje in takoj odgovarjajte na vsak šlager in manever proti 
OF. 

Pišite čim pogosteje, ker je sedaj za nas neposredno poznavanje 
dogajanja potrebno kot k r u h in voda. 

Mnogo Te pozdravlja 

Peter5 

ST. 82 

PISMO INŠTRUKTORJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO JOŽETA KRAJCA DNE 22. MAJA 1943 POKRA
JINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU 

V OKROŽJU BRDA 1 

Na položaju 22. 5. 1943. 
S 

Sestal sem se končno z tov. Slavkom, 2 Borisom, 3 Janezom, 4 ka
kor tudi z Gravnar jem 5 in še nekater imi aktivisti. Ne vem koliko 
ste točno poučeni glede tukajšnjih razmer, namreč v glavnem je 

5 Boris Kidrič. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. Oznaka S (sever-

noprimorski okraj) je pripisana pri prejemu pošte. 
2 Ludvik Vitez. 
8 Cvetko Zižmond. 
4 Albert Mikluš. 
5 Ivan Gravnar. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 31, str. 75. 
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tako, kakor ste m i že sami pravili glede raznih grešk, katere je 
t reba popraviti oziroma odstraniti . Zato je mogoče dobro, da vam 
še z moje s trani poročam, še posebno, ker je tudi meni na tem, 
da bom točno poučen. 

1.) K a k o je z zadevo, namreč da je tov. Matevž 6 priporočal in 
pripeljal v Gorico neko žensko 7 in ta potem svojega brata, prej sta-
nujočega v Ljubljani in t a m že poznan kot nevaren. V Gorici je 
takoj dobil koncesijo za gostilno, k a r noben človek n e dobi v teh 
časih in v tej gostilni je bilo pravo vohunsko in policijsko gnezdo, 
odkoder je tudi prišla vsa provala na naše aktiviste. Tako je šla 
k vragu tudi veza preko Ločnika za Trst (ta veza če že ni, bo v krat
kem zopet postavljena). Kdo je ta Matevž, jaz sploh ne vem, vem 
samo to, in to točno, da tisti Saksida, sestra njegova, njegov lokal 
in kvestura je bilo vse eno in isto in tja so se stekali nekater i naši 
ljudje. 

2.) Tovariši od bivšega OK Brda trdijo, da je prav tisti Matevž 
njim rekel, da glede tehnike in sploh za vse, da bodo dobili navodila 
od pokrajinskega komiteja K P S ter, da ni t reba kaj na svojo roko 
počenjat, ker pa da navodila n ikakršna niso dobili, t a k o da tudi 
tehnike ni bilo t reba. 

3.) Glede bivšega sekretar ja OK Brda tov. Kavkaza 8 drži, da 
je bil poln osebnih ambicij, vse je hotel sam, a k a r sam ni mogel 
ni smel nihče. Z njim je šlo k vragu 36000 Lir in kakor veste, je 
mnogo izdal. Ostalo je okoli 40.000 Lir, od teh k a r se n e bo pora
bilo za tehniko potreben mater ia l i.t.d., se bo takoj s prvo vezo po
slalo k vam. Sploh kakor zgleda posojil ali za osvobodilni fond ne 
bo manjkalo, pač pa prosimo, da n a m pošljete, če i m a t e n a razpo
lago en k a r n e t bonov, to je obveznic 9 izdanih od Glavnega povelj
stva slovenskih part izanskih čet, ker narede vse drugačni vtis, kakor 
tisti s številkami serij na lirah. 

4.) Govoril sem s tov. Gravnar jem, je pač komunist starega 
kova, ima napako, da kadar začne preklinjati, tedaj kolne kakor 
Grk v hapsu. Ker pa tukaj l judstvo ni preveč versko nastrojeno in 
kolne vse vprek po malem, zato za ta kraj ni velike važnosti. V ba
taljonu ni več, je pa zopet agilen. K a r bom tukaj pisal hi zaradi 
njega samega, ker o tem sploh govorila nisva, pač pa mnenje tov. 
Maksa 1 0 in ostalih in koliko je drugače vtis naredi l na mene. 

Svoje čase je prišel v Brda tov. K u m a r Andrej, k a t e r e razmere 
tukaj m u niso bile znane. G r a v n a r je trdil, da vojna bo dolgo t ra
jala in da je t reba tudi borbo t a k o uravnat i i.t.d., K u m a r pa na
sprotno in tako je hotel vse na vrat na nos postaviti, kar da je bil 

6 Anton Velušček. 
7 Sonja Saksida. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str. 175. 
8 Benedikt Simčič. 
9 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 120, str. 343—346. 

1 0 Miro Pere. 
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vzrok splošna provala, na kar da je tov. K u m a r pusti l vse na cedilu 
in šel. K e r pa je tov. Gravnar izključen iz Part i je samo za nedoločen 
čas in ker je kljub t e m u zelo agilen, je poželjno, da se ga pr ime 
nazaj v parti jo. 

5.) Še p a r besed glede spora v tisti patrul j i , 1 1 k a t e r a je šla v 
Furlani jo in v kater i je bil tudi Antonijo. 1 2 V splošnem je l judstvo 
za part izane. Pomoč bi bila vsesplošna, samo sekretar P K I 1 3 iz Če
dada se je pokazal oportunist in ne malo je bil k r iv Antonijo, ker 
je hotel biti k o m a n d a n t in komisar vsega, tako, en n. pr. d a n e bi naši 
organizirali t a m četo ali bataljon j im je rekel sekretar, da j e že 
organizirana celo brigada, n a k a r je Antonijo vprašal, k a k o se ime
nuje ta brigada in kje se nahaja, je odgovoril da brigada Mateott i , 1 4 

— n a k a r je Antonijo rekel, da je tudi te br igade on k o m a n d a n t ter 
da je žalostno, da kot sekretar tega še ne ve, potem da kaj bo on 
in njegova PKI, da on je postavljen od Glavnega poveljstva jugo
slovanskih part izanskih čet, pa basta — in še mnogo, mnogo podob
nega, k a r se pa n e splača opisavati. P a č pa je važno to, da vse 
druge okolnosti Furlani je so odlične, samo večina so v zmoti, češ, 
da v PKI nimajo zaupanja ter hočejo z nami. Tu bo t r e b a zagrabiti 
za pravi kra j . 

Danes imamo sestanek z nekim kapetanom in nekim major
jem, s kater im je že tudi tov. Maks imel zveze. Brez sumnje ant i-
fašisti so, to je dokazano; kako mislijo pa napre j i.t.d., bomo pa 
čim prej poročali. P o t e m je še neki major, 1 5 pr i ka terem je neka naša 
edinica naredila rekvizicijo in potem razbila sode polne vina, je dal 
major vedeti, da m u ni za material, celo da je pripravl jen podpirat i 
našo part izansko vojsko, pač pa zakaj niso vino zaplenili, n e pa 
uničili. Upam, da vam je o tem že kaj znano, zato n e bom vse 
potankosti opisoval. 

6.) OK za Brda je zaenkrat sestavljen — sekretar je tovariš 
Slavko, član je tov. Janez in Boris, član in tehnika. Včeraj j e pa 
prišel še tov. Filip, 1 6 škoda en dan prepozno poslan iz brigade. J e 
bivši politkomisar 1. bataljona. Ker zgleda, da ima voljo in sposob
nost, je ravno dobrodošel za nadaljnja dela. Namreč tov. Tesar, 1 7 

sekretar OK za Tolmin, je predlagal na štab POZ, da naj m u ga 

1 1 Glej dok. št. 31, op. 25. 
1 2 Antonio Dettori. 
is pravilno PCI — Partito comunista Italiana (Komunistična stran

ka Italije). 
1 4 Brigada (oz. bataljon) Matteoti ni bila ustanovljena, čeprav so jo 

načrtovali. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 27, str. 68 in dok. št. 33, 
str. 77. 

1 5 To je bil Leonardo Muzzulini, ki je imel vilo v Spessi pri Cor-
minu (Krminu). Partizanska akcija je bila 4. februarja 1943. Podatek 
dr. Toneta Ferenca. 

1 6 Jožef Peršolja. 
1 7 Franc Caserman. 
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dajo na razpolago, da bi sestavil OK Brda in da naj vse poroča 
njemu. Ker pa smatram, da red mora biti, se res lahko in mora 
poročati in držati veze z vsemi OK ali glavni forum, kamor se ima 
poročati, je Pokrajinski komitet KPS. Če tov. Zvonko (Couder)18 

mogoče še ni na poti, naj kar tam ostane, ker smo tukaj našli po
trebne tov. za delo. 

Ce vam je mogoče, pošljite nam seznam številke in vrstni red 
karavel, ker ravno sem malo pojma dobil, pa so se menjale šte
vilke,19 tako, da sedaj nihče nič točnega ne ve, kako to funkcionira, 
kar je važno glede vez. 

7.) Razno: sprejeto bo nekaj kandidatov v partijo, kateri bodo 
pravilno razmeščeni v OF odbore. 

Pojavilo se je nekaj belogardistov v vojaških uniformah, med 
njimi neki že poznan Ljubljančan. 

V Gorico baje jih je prišlo 400, točno se še ne ve, koliko je res
nice na tem. 

Da so se spopadli 16. 3. 43. alpini in fašisti v vasi Dedno med 
Kojskem in Števerjanom. 

Dne 8. 5. 43. so bili štirje visokošolci iz Padove v Števerjanu, 
to dva Slovenca in dva Italijana, ker so nagovarjali ljudstvo, da naj 
pomagajo partizanom v njihovi sveti borbi i.t.d., škoda, da terenski 
niso vedeli za to. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 

Kraje Jože 
18 Zvonko Zvodar. 
19 Sredi maja 1943 so preštevilčili kurirske postaje. Glej dok. št. 45, 

op. 10. 
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ST. 83 . 

P I S M O Č L A N I C E P O V E R J E N I Š T V A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 
K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J E Š E N T J U R C D N E 23. M A J A 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI 1 

Dragi tovariš i ! 

. . .2 [k]opijo in 2 okrožnici, ter vojaška poročila . . .3 in Petrovo 4 

pismo 5 poverj. K P prejeli. Od Danice« tudi l i teraturo (poleg že po
tr jene še P a r t i z a n a 7 . . .8 P r i sestrah 9 in tekst Beseda o OF 1 0 ) . P o 
časi se bo že uredilo. Ce bo še v naprej pošiljala Danica, mislim, da 
bi šlo hitre je po naši običajni poti. Prosim uredite, zlasti še, da blok 
ne obremenjujemo, dokler ni treba, preveč. Te stvari so nekako 
ure jene in bomo lahko pogrešili P e t r a 1 1 po tretj i pošiljki. Tudi za 
kader sem se z njim pogovorila do podrobnosti, t o v . . . . 1 2 mora . . . 1 3 

opraviti t a posel. Pišite nam tudi [za] kaj, . . . 1 4 lahko računamo ali 
ne. Rabili bi ga nujno in upoštevajte, da je to še edini leg. človek 1 5 

pri celi tehniki . Nadomesti l ga bo začasno Anjo,1 6 če ga mislite ob
držati (pri čemer upoštevajte naše potrebe kadra ! ) . J a v i t e . . . , 1 7 da 
se lotimo iskanja naslednika. 

Da pride I v a n 1 8 k [vam] se mi zdi potrebno, zato se bom [ome
jila samo na] par pr ipomb tekočega značaja. Organizacijsko bomo 
okrepili VOS in sicer dodelili za . . .1» Kolarja 2 0 (ki je sedaj politič-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1771. Pismo je od vlage poškodovano in besedilo delno nečitljivo. 

2 Uničeno besedilo. 
3 Uničeno besedilo. 
4 Boris Kidrič. 
5 Glej dok. št. 61. 
6 Danica Marinček-Urška, vodja tehnike »Urška 14«. O tehniki glej 

Krall, Partizanske osrednje tiskarne, str. 52—57. 
7 Misli list: Slovenski partizan. Glasilo slovenske partizanske voj

ske. Verjetno gre za številko 2, 1. maj 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB). 
8 Uničeno besedilo. 
9 Misli brošuro: Pri sestrah na jugu. Glej dok. št. 5, op. 8. 

1 0 Misli besedilo za brošuro: Josip Vidmar, Beseda o Osvobodilni 
fronti. Izd. IOOF 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB, št. 1195). Glej še Doku
menti, knj. 6, dok. št. 118, str. 308—315. 

11 Mirko Pleško. 
12 Nečitljiva ena beseda. 
1 3 Uničeno besedilo. 
14 Uničeno besedilo. 
1 5 Franjo Čuček. Podatek Mire Svetina. 
16 Ciril Lukman. 
1 7 Nečitljivi dve besedi. 
1 8 Vladimir Svetina-Dane, Ivo. 
1 9 Uničeno besedilo. 
2 0 Dr. Vital Oblak. Pred tem je bil povezan v matičnem odboru OF 

pravnikov in verjetno tudi v OF v rajonu Center. V varnostnoobvešče-
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no delal na tem delu in bo . . . 2 1 kot dobri polit, človek zelo koristil) 
in za notranjo špijfonažo] tov. Ivo (Tončko),2 2 ki jo poznate vsi. Za 
delo med ofic[irji] smo dodelili Ti ta 2 3 (o ka terem ima Ana 2 4 slabo 
mnenje, a ga Ivan tudi pozna, boljšega n i m a m o in bo ob naši po
moči najbrže k a r dobro vozil). Proces je pri njih pospešen: 70 j ih 
že odhaja n a teren, včeraj je ostale pozval k sebi Rupnik, 2 5 nekaj 
smo j ih pridobili mi. Radi nekih nejasnosti v delu ob v. smo imeli 
skupno sejo2 6 z Danetom in prišli do popolne soglasnosti in . . . 2 7 sti 
sklepov. Nekaj podobnega bo potrebno še z Urhom, 2 8 ker se pojavlja 
nekako hlastanje za formiranjem borbenih g r u p zlasti v okviru Sko-
ja, k a r lahko rodi za celo NZ zelo nezaželjene posledice in radi r a h -
losti konspiracije in ostrega kurza proti NZ do večjih proval. Da se 
razumemo: seveda smo za r e s bor [bene] grfupe], a n e iz nepre-
kaljenih in nepreizkušenih ljudi. Kdo mladih . . .2I> n e bi hotel biti 
v bor. gr.? Na ostalih sektorjih ni bistvenih org. sprememb. — Go
spodarski svet je svoj referat 3 0 končal in ga dobim pret ipkanega 
v p a r dneh. Za to vrsto dela so zelo navdušeni in j im bo t reba dati 
še več konkretnih vprašanj, najprej to, k a r naročate Danetu. — 
Štampil jke dobite koncem tedna, kot tudi naročene stvari za doku
mentno [tehniko]. To smo ravno hoteli seliti, a se je danes vrni l 
Vencelj 3 1 in torej spet [poka]nje in čakanje. Proces pri ares tant ih je 
naravnost čudovit, t ista Daša ( A n a 3 2 . . . iz . . .3 3) začela po 8 mesecih 

valni službi je dobil ime Klofač. Umrl je v nemškem koncentracijskem 
taborišču. Pisni podatek Mire Svetina v arhivu IZDG. 

2 1 Uničeno besedilo. 
2 2 Leopoldina Kos. 
2 3 Boris Debevc, učitelj. Pisni podatek Vladimir j a in Mire Svetina 

v arhivu IZDG. 
2 4 Zdenka Kidrič. 
2 5 Leon (Lev) Rupnik, general jugoslovanske vojske. Od 3. junija 

1942 je bil ljubljanski župan. 
2 6 Misli na sestanek z Vladimirjem Svetino-Danetom, ki je po odhodu 

članov centralne komisije VOS Zdenke Kidrič, dr. Vita Kraigherja in Eda 
Brajnika 13. maja 1943 iz Ljubljane, prevzel vodstvo okrožne komisije 
VOS za Ljubljano in se je bilo potrebno dogovoriti o bodočem delu. Po
vezavo med Vladimirjem Svetino in poverjeništvom centralnega komiteja 
KPS za Ljubljano je vzdrževala Mira Tomšič-Vlasta. Podatek Mire Sve
tina. 

2 7 Nečitljivi dve besedi. 
2 8 Majda Peruzzi-Urška. Poverjeno ji je bilo formiranje posebnih 

borbenih grup iz članov Narodne zaščite za akcije, ki jih je vodila VOS 
Podatek Mire Svetina. Glej še dok. št. 74, op. 25. 

29 Nečitljiva ena beseda. 
3 0 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za kakšen referat gre. 
3 1 Martin Gorišek. Glej dok. št. 5, op. 17. 
3 2 Bogomila Zupan. Delala je pri SNP v Rožni dolini v Ljubljani. 

Aretirana je bila 9. novembra 1942 in zaprta v Sentpetrskih zaporih. Tu 
je bila zaupnica OF med jetnicami in je preko svoje matere, ki je imela 
dovolilnico za tedenske obiske, vzdrževala zvezo z zunanjo organizacijo 
OF. Ko je bila 27. marca 1943 aretirana Danica Lipovšek, kurirka okrož-
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n a debelo i z d a j a t i . . . 3 4 ca 30 ljudi. Radi tega je t u d i . . . 3 5 cel hudič, 
kako sem se izmajala mi še sedaj ni jasno, ali sabotaža ali kaj, skrat
ka tu sem in vsak dan je v nameček. — 

Razpust 3 6 K I je naletel n a splošno osuplost. Mislim pa, da n a m 
ne bo argumentaci ja delala težav, čeprav bodo seveda Miha planili 
z trockizmom. Ce bodo naši dovolj ofenzivni, n e bo v p a r dneh več 
problem. — Zelo očitno se pripravl ja na »prevzem oblasti« sredina 
in [nekompro]mitirani bega — verjetno z najperipetnejšimi našimi 
akcijami, rezultatov obiskov pri . . . 3 7 še nimamo. Najboljši je oni 
gospodarstveni . . . 3 8 

V zvezi s K u n c e m 3 9 in grofom 4 0 so n a m znani še neki detajli 
(bo m e n d a poslal Dane), ki našo smer potrjujejo. Ne vem, če le niso 
globlje zadeve, a hudičeve preglavice bomo še imeli, o tem sem pa 
popolnoma prepričana. Oba sta vredna drug drugega, da n e rečem 
še kaj hujšega. Sedaj je bil Kopač 4 1 pri grofu 4 h in v s t rahotno živč
ni atmosferi opravil prav malo. Pravi l m i je sicer detaljno, a vse 
ni važno — poročilo 4 2 bo povedala Soča. 4 3 

Še kra tko na Petrovo pismo. Načelno se i tak strinjamo, opozar
jam samo še na to, da je zelo očitna tendenca delati samo po sok[ol-

ne sekretarke SNP za Ljubljano Tončke Durjava, je hotela Zupanova 
posredovati njeno sporočilo o vzroku aretacije. Lipovškova je namreč 
hotela okrožnemu odboru SNP sporočiti, da je aretirana zaradi odpoši-
Ijanja paketa zaprtemu Mihi Marinku v Castelfrancu v Italiji in ne za
radi sodelovanja v OF. S tem je hotela povedati, da lahko še naprej 
brez nevarnosti uporabljajo njene javke. Na listek s sporočilom je na
pisala ime »Barbka« (Rozalija Menih-Barbka, kurirka poverjeništva cen
tralnega komiteja KPS za Ljubljano). Listek je Zupanovi pri predaji 
materi skozi železno mrežo po nesreči padel na tla in ga je pobral pri
sotni karabinjer. Ostalo pošto ji je uspelo pogoltniti. Italijanska policija 
je s ponovnim zasliševanjem in mučenjem izsilila od nje priznanje, da ji 
je sporočilo izročila Danica Lipovšek, od katere so nato na isti način 
izsilili podatke za izsleditev Rozalije Menih in Tončke Durjava, ki sta 
bili aretirani prva ponoči 20. aprila in druga 23. aprila 1943. Pri na
daljnjem zasliševanju in mučenju je Zupanova navedla imena oseb, ki 
so ji dajale prispevke za SNP oz. OF. Aretiranih je bilo preko 50 oseb, 
od katerih jih je bilo na t. i. »Rožnodolskem procesu« 31. avgusta 1943 
obsojenih 30. Izjava Rozalije Lukman-Barbke in register sodb italijan
skega vojno vojaškega sodišča (Tribunale Militare di Guerra) v Ljub
ljani v arhivu IZDG. 

3 3 Nečitljive tri besede. 
3 4 Nečitljivi dve besedi. 
3 5 Uničeno besedilo. 
3 6 Misli na razpust Komunistične internacionale. Glej dok. št. 80, 

op. 3. 
3 7 Nečitljiva ena beseda. 
as Nečitljiva ena beseda. 
3 9 Lovro Kuhar-Prežihov Voranc. 
4 0 Ivan Levar. 
4 1 Karel Žagar. 
4 2 Glej dok. št. 74, op. 34. 
4 3 Mira Tomšič-Vlasta. 
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ski] liniji in vlačijo celo samo OF-arje bivše sokfole] (aktiviste) iz 
posla na sok[olsko] delo. To vem po pritožbah prizadetih ljudi. To 
je vsekakor pojav negativne vrste. O neposvečanju pažnje pa bi pri
pomnila samo to, da je Vlasta posvetila ogromno časa Urhu« in 
drugim, v poštev pride torej samo ev. osebno sektašenje, drugega 
ne. Pri Zvonkotu« (jaz sem imela daljši razgovor z njim) je stara 
stimunga in smo se že zmenili, da ga bomo mi držah, čeprav je pre
plašen radi aresta. Sicer vam je pa verjetno Ana malo osvetlila ves 
ta problem ...« s katero se otepamo več ali manj uspešno. 

Anino pismo47 in biltene« prejela. Pripravili so pravkar št. 2, 
ki je po Danetovi izjavi boljša, a nam jo bodo še poslali. 

Vsem tovariške pozdrave 
Pilrp49 

23./V. [1943] 

ŠT. 84 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
SEVERNO SLOVENIJO SERGEJA KRAIGHERJA DNE 23 MAJA 

W43 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

CK KPS 
D r a g i t o v a r i š i ! 

e+ * P O i S - k 0 £ i m ! S e c i h v a m z o P e t Javljamo vsi trije, to je Andrej,« 
Stefan3 in Štefka,4 da smo živi in da smo zopet v rednih zvezah z 
obstoječo partijsko organizacijo. 

Avgusta meseca sva vam s Štefanom poslala poročilo5 in mnogo 
našega materiala in kakor mi je povedal Dušan,« ste vi to poročilo 
z materialom vred dobili. To je bil naš zadnji redni stik z vami 
Nato pa je tekom avgusta in septembra provala v revirjih7 pretrgala 

44 Zoran Polič. 
45 Viktor Repič. 
46 Nečitljiva ena beseda. 
47 Uredništvu pisma ni uspelo dobiti. 
48 Verjetno misli vojaška poročila. 
49 Lidija Sentjurc. 

1 Prepis je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS a e 2093 
2 Sergej Kraigher. 
3 Tone Znidarič. 
4 Cvetka Praprotnik. 
5 Glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 43, str. 83—87 
6 Dr. Dušan Kraigher-Jug. 
7 Glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 168, str. 418—419 kni 5 dok št 

40, str. 98-99 in knj. 6, dok. št. 1, str. 6-8. ' h ' 
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zvezo med nami in Fricem 8 ter preko njega s S tanetom 9 in II grupo, 
dalje provala v kozjanskem okrožju 1 0 je uničila celo našo organiza
cijo in obenem smo z razbitjem kozjanske part izanske skupine zgu
bili stik tudi s temi partizani. Provala v Ptu ju 1 1 je uničila tamkajš
njo organizacijo, tako smo imeli stik samo z mariborskim okrožjem 
in p r e k o njega z Ruško četo partizanov, ki je operirala popolnoma 
samostojno, ker si ni vzpostavila zveze s Štajerskim batal jonom. 
Pred n a m i so stale t r i možnosti, da se povežemo z vami in z ostalo 
organizacijo na Šta jerskem: Pot k vam preko Gorenjske, dalje pot 
preko Hrvaške in končno pot preko mariborskega okrožja. Odločili 
smo se za zadnjo možnost, prvič zato, ker so n a m padle tu vse po
stojanke za pot na Gorenjsko in obenem je bil prehod preko meje 
dokaj nesiguren kakor tudi stik z vami v Ljubljanski pokrajini. Za 
pot preko Hrvaške smo imeli samo slučajne stike s slovenskimi be
gunci in bi morali preko teh iskati zvezo s hrvaško organizacijo, — 
zato se n a m je zdela to zadnja možnost. Poleg tega pa n a m je to
variš J o h a n 1 2 garantiral , da se bo vsak čas vzpostavila zveza med 
Ruškimi part izani in Štajerskim batal jonom in obenem n a m javil, 
da obstoji možnost, da se preko Zagorja poveže s Fricem in obenem 
p r e k o neke svoje osebne zveze tudi z organizacijo v Ljubljani in z 
vami. Tako smo smatrali, da moramo poiskusiti vse, da se rednim 
potom preko mariborske organizacije zopet vključimo v redno delo 
v organizaciji. Zato smo dali J o h a n u v prvi vrsti t r i naloge: 1. da 
utrd i zvezo z nami, 2. da omogoči vsaj pismeni k o n t a k t z vami, 3. da 
uredi pri part izanski četi vse potrebno, da se mi povežemo s štajer
skimi part izani ali da se z njihovo pomočjo prebi jemo čez mejo do 
vas. Da bi uredil prvo in drugo nalogo, je šel tov. J o h a n v Celje, 
kjer je padel novembra pri svoji ženi, k a m o r je šel proti najini pre-

8 Fric Keršič-Gal, sekretar okrožnega komiteja KPS za Revirje, 
ranjen in ujet v Zagorju. Umrl je po mučenju 21. decembra 1942. Glej 
Dokumenti, knj. 6, dok. št. 1, op. 10, str. 8. 

9 Franc Rozman, komandant II. grupe odredov. 
1 0 Glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 168, str. 419. 
1 1 Misli na razbitje okrožnega komiteja KPS Ptuj avgusta 1942. Dne 

8. avgusta 1942 je bila zaradi izdajstva napadena in uničena Slovensko 
goriška četa, v kateri so bili takrat trije člani okrožnega komiteja KPS 
Ptuj Franc Osojnik, Jože Lacko in Franc Kramberger, ki je v napadu 
padel. Jože Lacko in Franc Osojnik sta se prebila, vendar je bil Lacko 
zaradi izdajstva že čez dva dni.ujet in je zaradi mučenja 18. avgusta 
1942 v ptujskih zaporih umrl. Osojnik je odšel med pohorske partizane. 
Aretirana in ustreljena je bila tudi članica okrožnega komiteja KPS Ptuj 
Olga Meglic, medtem ko je druga članica Mirna Kovač odšla v maribor
sko okrožje (glej op. 13). Več glej Deželak, Organizacijski razvoj KPS 
1942—1943, str. 143—144. 

1 2 Tone Grčar, sekretar okrožnega komiteja KPS za Celje in za ma
riborsko okrožje. Padel je 12. novembra 1942 v spopadu z gestapom v 
Celju. Glej Jesen 1942. Korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Ki
driča, Ljubljana 1963, str. 296. 
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povedi in ob jasni zavesti, da skuša Gestapo priti preko njegove 
žene do njega. Stiki, ki so bili z mariborskim okrožjem že i tak 
slabi, so postali še slabši. Na terenu je ostala Barbka 1 3 (Kovačeva 1 4 

žena), ki stikov z nami ni vzela resno in se ni odzvala našim pozi
vom, da se javi pri nas. Poleg tega se je začela provala v samem 
mariborskem okrožju (izdajala je neka ujeta partizanka), t a k o da 
smo morali tudi mi s svoje s t rani biti nad vse previdni pri iskanju 
stikov z Barbko, t o je pri pošiljanju tov. Štefke na javko. J a z sem 
bil namenjen oditi takoj, ko se povežemo zopet z Barbko, k pohorski 
četi. Na žalost se to n a m ni posrečilo (pohorska četa pa j e med tem 
že dobila zvezo s Pohorskim bataljonom). Iz dosedaj n a m še nera
zumljivih razlogov Barbka ni prišla, čeprav smo jo čakali cel januar, 
ni omogočila stika z našo kurirko, ki je prišla na mariborsko javko 
iskat zvezo z njo in j e zopet ni bilo nit i v marcu na javko, ki je 
funkcionirala samo enkrat na teden. Stefan in Štefka sta odšla nato 
po mojem odhodu še enkra t iskat Barbko, pa že cel mesec ni bilo 
o njej glasu na javki. 

O pr ihodu Stanetove grupe nismo celo zimo čuli ni t i glasu. 
Sele spomladi smo čuli o večjih bojih v Savinjski dolini, tako sem 
se odločil, da grem iskat zvezo z vami preko Hrvaške, kajti vsaka 
druga pot se mi je zdelo, da mora s še večjo verjetnostjo spodleteti, 
ko nisva vedela za nobeno postojanko ali še obstoji in sva bila poleg 
tega še brez^rožja . 

Tako sem odšel preko meje na Hrvaško 12. aprila, kjer sem po 
nekih pr ivatnih zvezah mojega spremljevalca 1 « prišel do parti jske 
organizacije krapinskega okrožja in do kanala med ostankom te
renske organizacije v brežiškem okrožju t e r zagrebškim terenskim 
odborom. Ker pa je slab glas Štajerske segel tudi na Hrvaško, so 
m e povsod sprejeli s strahovit im nezaupanjem, k a r je mojo pot do 
naše organizacije še bolj zavleklo. Ko sem dobil zvezo, sem se od
ločil, da grem rednim potom preko kanala do brežiške terenske 
organizacije in do part izanske čete (komisar Bogo1 5) in preko nje 
do P K za Štajersko, da se PK-ju staviva s Štefanom in Štefko na 
razpolago in javimo vam. (Iz Hrvaške sem se javil tudi ženi 1 6). Se
daj se kre tamo vsi tr i je z Dušanom in čakamo vaših definitivnih 
navodil. Med tem časom v sporazumu z Dušanom pomagamo vršiti 
tekoče organizacijske in politične posle. Pošiljam vam original na
šega novembrskega poročila,1 7 ki smo ga hoteli po Johanovi zvezi 
spraviti do vas. Gotove informacije so se izkazale kot netočne. 

1 3 Pravilno Barčka-Mirna Kovač. Marca 1943 je bila aretirana v Ma
riboru. 

14 Stefan Kovač. 
1 4 a Ivan Luskar-Dušan. 
1 5 Božidar Gorjan. 
1 8 Lidija Sentjurc. Glej dok. št. 27. 
1 7 Poročilo ni priloženo in verjetno ni ohranjeno. 
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Javite, prosim, sigurno ženi, da se vam zopet javl jam živ in 
zdrav in ako je le mogoče, naj m i pošlje sama preko vaše zveze 
kak glas ali pismo, če pa to ni mogoče, mi sporočite vsaj vi, kaj je 
z njo in ot rokom 1 8 ter materjo. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

23. 5. 1943. 
Andrej 1. r. 

ST. 85 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO 
DR. FRANCETA SKERLA DNE 23. MAJA 1943 VODSTVU 

SKUPINE KRŠČANSKIH SOCIALISTOV V OF1 

23. V. 1943. 
Dragi Gregor 2 

Oglašam se zopet po dolgem času, po 3 mesecih. Med tem smo 
doživeli nekaj kočljivih ur, o ka ter ih že veste kot mi je pravil Rast-
ko,3 s ka ter im sem se te dni našel na poti, potem pa sem se podal 
n a daljše potovanje, ki ga p r a v k a r zaključujem. Pričujoče pismo 
pišem še na poti, da ga oddam vračajočemu se Rastku, da ga hitreje 
dobite. 

P o Primoževi 4 nesreči in sreči smo se podali na pot. Pobral 
sem svoje stvari in krenil. Med potjo so nas na popolni golicavi 
napadli laški vojaki. Mi — 8 z eno puško in enim revolverjem — 
smo se razleteli in k sreči [vsi] ušli. Le jaz sem zgubil nahrbtnik, 
k a r bi samo po sebi še n e bilo t a k o hudo, ker bi ga te ren sam za
krival. Usodno je bilo, da se mi je prav t a m raztrgala aktovka in 

1 8 Marjetka Kraigher, rojena leta 1940, je bila ilegalček pri dr. Mihi 
Kambiču v Ljubljani. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, osebna zbirka dr. 
Marijana Breclja, šk. A. Ohranjena sta dva primerka pisma, ki se ma
lenkostno razlikujeta. Verjetno sta bili pismi poslani po različnih vezah. 
V pismu je avtor večkrat s tremi pikami prekinil besedilo in ne pome
nijo izpuščanja besedila. 

2 Eden od članov vodstva skupine krščanskih socialistov v OF. Poda
tek Francka Majcna. Glej dok. št. 75, op. 2. 

3 Rastko Bradaškja. 
4 Dr. Aleš Bebler. Italijanska vojska je 10. marca 1943 iskala bunker 

pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko pri Petru Fornazariču na Vo-
grskem, zato se je pokrajinski komite zaradi varnosti preselil v Tolmin
ski Lom v bunker h Kokošarju, v bližino sedeža štaba primorske ope
rativne cone. Glej Ferenc, Kratek pregled KPS in OF v Primorju, str. 138. 
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se iz nje usuli papirji, ki j ih v tistem položaju nisem mogel pobrati . 
S svojo belo barvo so izzvali pozornost Lahov in njihovo preiskavo 
na t e r e n u . . . Tako smo slišali kasneje od vojakov. Moj arhiv je 
padel v italij [anske] roke. Tako je nesreča potipala oba, Primoža 
in mene. 

P r a v t iste dni sem dobil Vašo pošto 5 iz Dolomitov: Mihovo 6 

pismo od 11. III. in Tvoje od 13. III. z mojo brošuro in Tvojimi 
opombami k njej. Takoj nato pa sem odšel na pot, s katere se prav
k a r vračam: na Pivko obiskat Canj., 7 Kras in Idrijo. Potovanje se 
je proti pričakovanju raztegnilo na 2 meseca, ko bi lahko trajalo le 
par tednov. S potovanja se vračam utru jen od grenkih razočaranj, 
ki sem jih doživel zaradi nezgrajenosti mnogih ljudi. Doživel sem 
celo primer, da m e karavla d irektno ni hotela sprejeti. Noben doku
m e n t ni nič pomagal. Ce ga je pa prebral, ga ni razumel. Videl sem 
ljudi, ki sploh niso vedeli, kaj je OF, okrožni funkcionar je smatral 
IOOF za itali jansko organizacijo. 

Na poti sem hotel obiskati Canj., in Škef.8 Do njih sploh nisem 
mogel. V prvem pr imeru sem hotel dobiti prof. n a razgovor v kak 
kraj, kjer ni vojaštva. Hotel sem ga pridobiti za part izane. Dobil 
sem le ustno sporočilo, da ne more n ikamor iz vasi. O drugem tov. 
pa za sedaj še nič n e vem. Ne vem, ali se kurir jev odgovor, da z mo
jimi stvarmi ni nič, nanaša tudi nanj ali ne. Prof. sem potem z dru
gim pismom poslal^Tvoje pismo, ki si m u ga napisal. Upam, da ga 
bo dobil. Dal sem m u tudi svoj naslov, da mi lahko piše, če ga bo 
volja. O njem sem sicer slišal, da se dobro drži na svojem mestu, 
da vzdržuje tamkajšnji terenski zastopnik zvezo z njim. Več pa sam 
n e vem. Za drugega kandidata pisma nisem oddal. Morda ga bom 
kasneje, če bom dobil kako sporočilo o njem. 

Moji načrt i s tem obiskom so klavrno propadli. Več uspeha sem, 
mislim, dosegel pri drugih, s kater imi sem prišel v stik. Na Pr imor
skem je, kot sem se dosedaj prepričal, sila važno, pridobiti duhov
nika. Ti dajejo ljudem, osnovni ton razpoloženja do našega osvobo
dilnega gibanja. Imeti njega na svoji strani, se pravi, imeti faro. 
Kjer ni tako, je vse nekam razdrto, brez prave harmonije, v mnogih 
l judeh pa neka razdvojenost. Spoznal sem to povsod, kjer sem do-

5 Pismi s prilogami verjetno nista ohranjeni. Prevodi pisem, ki jih je 
italijanska vojska 13. marca 1943 zaplenila dr. Francetu Skerlu na Banj
ski planoti, so v arhivskem fondu vodje italijanske policije v Osrednjem 
državnem arhivu v Rimu. Podatek dr. Toneta Ferenca. 

6 Dr. Marijan Brecelj. 
7 Dr. Stanko Cajnkar, duhovnik begunec iz Štajerske živel v Ko-

šani, pristaš narodnoosvobodilnega gibanja. Pozneje je bil profesor teo
loške fakultete v Ljubljani. 

8 Dr. Franc Skerlj, župnik v Ilirski Bistrici, član okrožnega odbora 
OF Brkini — Slovenska Istra, odposlanec v zboru odposlancev sloven
skega naroda v Kočevju, član Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta 
in delegacije AVNOJ. 
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sedaj potoval: na Tolminskem, Banjški planoti, goriški okolici, Kra
su, I d r i j i . . . V interesu celotne OF je le škoda, da se tega ne zave
dajo dosti parti jski delavci, ki jih je v vseh okrožjih dosti. V marsi
kom se njegovo areligiozno čutenje preveč sklada s tisto staro libe
ralno protifarško nastrojenostjo, premalo pa ima pravega politič
nega čuta in zavesti, kaj vse morejo duhovniki doprinesti k celoti, 
tudi k zmagi socialnih ciljev. Pravi lni odnos do njih je na Pr imor
skem važnost brez pr imere. Poudar im naj, da so t o le nekater i . 
Drugi se bolj zavedajo važnosti duhovnika za premočrtni razvoj 
ofovskega gibanja in sami iščejo stikov z njimi. Taki pr imer i so 
posebno v goriški okolici in Gornjem Posočju. Nasprotne p r i m e r e 
pa nudi Kras, ki je po mojem zelo zanemarjen. Za duhovščino velja 
to še prav posebno. Ne dobivajo takorekoč nobene l i terature, infor
macij pa so tako zelo potrebni. Bela garda skrbi, da m e d nje pri
haja njena l i t e ra tura : n. pr. knjiga »V znamenju Osvobodilne Fron
te«.9 Sam sem to spoznal, ko sem govoril z enim od njih. Ko sva se 
ločila, je odšel zelo zadovoljen. 

Vsi razgovori, ki sem jih dosedaj imel s pr imorskimi duhovniki, 
mi jasno kažejo, da je t reba pr imorsko duhovščino presojati z dru
gačnimi merili ko kranjsko. Na Pr imorskem prav za prav sloven
skega klerikalizma ni in ga večina duhovščine razen starejše, t o je 
iz onih časov pred prejšnjo svetovno vojno, takorekoč iz lastne 
prakse n e pozna. To je nad vse važno dejstvo. Duhovščina se za OF 
res odloča prvenstveno iz nacionalnih, osvobodilnih nagibov, toda 
tudi socialno sprejema vse, po čemer stremi svobodni napredni duh. 
Najjasnejši pr imer je človek, o ka terem sem Ti pisal v februarskem 
pismu. 1 0 Edino, k a r duhovnike nekoliko zadržuje, je dvom, ali bodo 
komunist i tudi v praksi resnično spoštovali versko svobodo. To vpra
šanje jih edino nekoliko moti. Drugih dvomov nimajo, o drugem so 
si na jasnem, in na vse pristajajo. Tako gledanje, predvsem pa dvo
me, ki so pač posledica znane propagande zadnjih 20 let, sem našel 
pri vseh, s kater imi sem govoril. Zdi se mi, da tega dvoma part i j
cem samim, k a d a r prihajajo k njim, n e izjavijo, pač pa ga, če pr ide 
k njim človek kršč. svetov, naziranja. V tem je pa posebna vrednost 
našega stika z njimi in razprševanja dvomov. V tem pravcu zalagam 
jaz ves svoj t r u d : vplivati nanje in po njih na široke m a s e t e r vse 
skupaj pridobiti za slovensko revolucijo. 

Poleg osebnega stika je na duhovščino mogoče vplivati najbolje 
preko l i terature. To so prav za prav edini ljudje na Prim[orskem], ki 
našo Uteraturo resnično berejo in študirajo. Preprost i l judje je nit i 
dosti ne dobe, nit i je, če jo dobe, ne berejo. Krivdo nosi itali janska 

9 Brošura: V znamenju Osvobodilne fronte. Dokazila o grozodej
stvih komunizma v Ljubljanski pokrajini, Ljubljana 1943. Brošuro je na
pisal kaplan Franc Glavač, izdalo pa uredništvo lista Slovenec v 15 000 
izvodih. Glej Saje, Belogardižem, str. 536. 

1 0 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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šola, ki jih ni ničesar naučila, najmanj jim pa dala čut za samo-
izobraževanje. Duhovščini je treba literature, treba informacij. Ce 
so kdaj proti nam, so zaradi neinformiranosti. Ljudje iščejo nasve
tov pri njej. Toda dajanje literature njim je posel, ki ga mnogi ne 
smatrajo za važno nalogo. Tu se posebno pokaže pomanjkanje akti
vistov naše linije. Veš dobro, da to pomanjkanje ne razumem kleri-
kalistično. To mi je popolnoma tuje. Smatram, da so naši aktivisti 
potrebni v ofovskem smislu, da spodbijajo klerikalne pomisleke in 
predsodke, da vse store, da pripeljejo čim več ljudi v slovensko na-
cionabio in socialno revolucijo, ki naj zmaga s čim manjšimi krva
vimi žrtvami. Se enkrat ponavljam svoj klic po aktivistih. Sam ne 
zmorem vsega. Sodelavcev je premalo. Pošljite mi jih od vaše strani. 
Vzgledujte se po partijcih. Kako dobro so preskrbljeni s svojimi 
delavci. Večina je prišla iz Ljubljanske] pokrajine. In še vedno zno
va prihajajo: na politično delo, v tehniko, na vojaško d e l o . . . vedno 
pa zavzemajo funkcije od zgoraj navzdol. S tem dajejo ton vsemu 
gibanju. V vsakem okrožju jih je po 2, 3 celo 4 . . . Res niso vsi zgra
jeni, nekateri celo zelo slabo, toda delajo. . . Pošljite mi še naših 
nekaj. Vsak Kranjec, samo da je pismen, bi mi bil dragocen . . . Vsak 
ima več izobrazbe in več čuta za organizacijo kot kdorkoli tukaj. 
Na Gorenjskem in Štajerskem, kjer je izobrazbena stopnja ljudi 
višja, je res treg>a bolj šolanih ljudi, tu pa bodo dobro uspevali tudi 
preprostejši organizatorji. Jasen dokaz so partijski delavci. Zato 
Vam kličem ob 12 uri še enkrat: Pošljite mi ljudi. Trdno upam, da 
mi jih boste poslali. Kakih 10 ljudi boste z lahkoto dobili v parti
zanih ali kjerkoli in mi jih poslali. Starejši po letih bi bili še posebno 
dobrodošli. Dragi Gregor, tako trdno upam, da mi jih pošlješ, saj 
je ob bližajočem se koncu absolutno potrebno, da imamo vsaj v 
okrožjih svoje zastopnike, pa čeprav preproste ljudi, da Ti hočem tu 
navesti, v katera okrožja jih dirigiraj kar sam, da ne bodo po nepo-
potrebnem hodili dolgo pot do mene in potem zopet na svoja mesta 
ter s tem izgubljali čas — najmanj par tednov: v Istro (zglasi naj se 
pri partijskem zastopniku Vidku),11 v Materijo (partijec Rudo)12 in 
Pivko (Blaž13 ali politkom 3. bat. J.P.O)." Napiši jim, prosim, pove-
nlruce, in pošlji, mene samo obvesti. Ostale pošlji do mene — v 
Stab Zone —, kjer jih bom porazdelil in dal navodila. V zadnjem 
pismu si govoril, naj posebno pazim, da bo OF imela in ohranila 
značaj vsenarodne osvobodilne organizacije. Kako naj ta značaj kaže 
ce nimamo svojih ljudi? Samo kakih 10 ljudi - funkcionarji v 
okrožjih — bi ta značaj ustvarilo. Pričakujem jih absolutno gotovo. 

Dosedanja skušnja mi kaže, da tudi v revoluciji ni tradicija brez 
moči. Zdi se mi včasih, da je celo odločujoč faktor — seveda revo-

11 Vidko Hlaj. 
12 Rudi Mahnič. 
13 Darko Marušič. 
14 Anton Milič-Marko. 
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lucionarna tradicija. Na to misel sem prišel, ko sem premišljal P r i -
moževo delo in njegov krog, pa tudi čudno Primoževo stališče do 
tehnike, češ da je samo parti jska in da ne m o r e brez posebnega do
voljenja t iskati neparti jskih stvari. V Dolomitih smo bili vedno 
mišljenja, čemu ustvarjati svojo tehniko, saj je vsaka tehnika skup
na vsem, torej ofovska. I n resnično je t iskala vse. Primoževo sta
lišče je drugačno, p r a v za prav sektaško. Zaradi njegovega stališča 
mi p r a v za prav nismo enakopraven faktor. K a k e težave sem imel 
in i m a m z našim tiskom. Slovensko revolucijo 1 5 je pač dovolil na
tisniti. Ko sem sestavil posebno pismo 1 6 duhovščini na Primorskem, 
ni nikoli zagledalo belega dne. Izgovarjal se je, češ da stilizacija ne 
ustreza. Prosil sem ga, naj mi napiše svoje pripombe, da po njih 
popravim t e k s t . . . toda, dobil nisem ničesar, n e pr ipomb ne teksta 
nazaj. Moje brošure 1 7 »O beli gardi«, ki sem jo nameni l predvsem 
duhovščini kot informacijo razmer v Ljublj. pokrajini — zato sem 
vnesel vse Tvoje pr ipombe razen olajšanja stila — k a r za duhovšči
no ni nit i potrebno, tudi ni na dan. P r a v gotovo so take stvari mučne 
zame. Posebno vprašanje je vprašanje kontrole. Svoje produkte dam 
prav rad popravit i vsakomur, k i bi mi dal k a k o boljo misel. Sebe 
ne s m a t r a m za nezmotljivega, nit i za popolnega. Da p a bi moral 
svoje stvari dajati v popravo, se mi zdi preveč, ker bi t aka zahteva 
kršila enakopravnost in ustvarjala podrejenost. OF ni zgrajena na 
podrejenosti struj, temveč na njihovi sintezi in harmonij i . Prosim 
Te, da rešite vprašanje tehnike in našega tiska načelno pr i IO in ta 
sklep pošljete t u d i n a m na Primorsko. Tak načelen sklep bo pač 
upošteval tudi Primož. Zgoraj sem napisal, da je Primoževo stališče 
nekako sektaško. Dodati m o r a m tu, da po mojem mnenju izvira iz 
nepoznavanja razvoja, kakršnega je doživela sinteza vseh struj v 
OF v mesecih, k o on ni bil nič več v neposredni zvezi z ostalimi 
člani IO, preje pa se je ukvarjal bolj z vojaškimi posli kot s propa
gandnimi in civilnimi. Za sedaj še n e vem, koliko so nanj vplivale 
okrožnice, 1 8 s kater imi ste opredelili razmerje posameznih skupin v 
OF. Pre je predno so prišle, sem jaz odšel na pot. Ko smo s P r i m o 
žem ob neki priliki debatiral i o posameznih struj ah v OF, sem 
videl, da je o razvoju krščansko socialne linije slabo poučen. Mislil 
je, da v pr imeri s klerikalci zagovarjamo neko novo v e r o . . . Morda 
bi n e bilo napačno, njega še posebej in točno obvestiti o razvoju 
v OF, ker bo sicer vztrajal na zoženem parti jskem stališču. Z Vaše 
s t rani bo to gotovo več zaleglo, kakor če govorim to jaz, ker bi 

1 3 List: Slovenska revolucija, letnik I, 1943, št. 1 (15. 1.). Ponatis za 
Primorsko je v arhivu IZDG, tisk NOB. Glej še dok. št. 75, op. 25. 

1 6 Izvirna kopija pisma skupine katoličanov v Osvobodilni fronti 
slovenskega naroda: Spoštovani gospodje duhovniki! 10. II. 1943 je v ar
hivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/1. 

1 7 Gre za rokopis: Obris razvoja bele garde, ki verjetno ni bil ti
skan. Glej dok. št. 193, op. 4. 

18 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 4, 5 in 6, str. 17—30. 
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utegnil misliti, da je to samo moje osebno mnenje. Tudi vprašanje 
tehnike bo potem lažje rešljivo. — Ko sem odhajal iz Dolomitov, 
ste mi dali vsi skupaj nasvet, naj se posli na Pr imorskem prav za 
prav sistematično diferencirajo. Mnenja sem, da bi pismena direk
tiva od IO mogla v tem smislu ustvarit i še boljše razmerje. — 2 e 
zadnjič sem opozoril, da Poverjeništvo v 2 sploh ni Poverjeništvo. 
V takem položaju se posebno pokaže moč revolucionarne tradicije. 
Razume se samo po sebi, da jaz v pr imeri s Primožem nisem tak 
kaliber, ki bi dosti zalegel. Sem pač »homo novus«. Dobro bi bilo, 
da bi naša linija poslala v Poverjeništvo še enega človeka, ki bi bil 
nasproti Pr imožu močnejša utež. Pr imorska je končno že toliko ve
lika in važna, da ji tudi naša linija posveti, k a r se tiče zastopstva, 
vso pozornost. Zakaj bi bil jaz sam med samimi partijci. Sinteza 
v OF se s tem slabo izraža. Kaj če bi za našo linijo prišel na Pr i
morsko še Miha, ki je povrhu po svojem pokolenju še Primorec. 
To bi bil močan kal iber ! Dva bi več zalegla ko eden ! S tem bi bili 
za dogodke, ki bodo nastopili ob vedno hitre je se bližajočem koncu, 
bolje preskrbljeni. Isto naj razumejo tudi Sokoli, kater ih zastopnika 
ni in n i . . . 

Mihovih sorodnikov še nisem mogel obiskati, čeprav bi j ih bil 
rad. Na Primforskem] ni položaj tako rožnat, kakor si menda mislite 
tam na oni strani. Moških v najboljših letih ni, vojaških posadk ve
liko; takoj te legitimirajo, zakaj se še giblješ, tako da je gibanje 
zelo otežkočeno. Ce hočeš kljub temu k a m iti, posebno podnevi, ko 
si saj varen pred zasedami, pa zakriče nad teboj, da kršiš konspira
cijo, da spravljaš ljudi v nevarnost in ne vem, kaj še vse. Dostikrat 
sem hodil sam in podnevi okrog ljudi, pa sem moral zato poslušati 
najrazličnejše očitke. Tukaj ni v l judeh tiste tveganosti kakor na 
Kranjskem; zato pa Italijani bolje obvladujejo položaj. V tem, mi
slim, je vsaj eden od razlogov, da tu n e formirajo bele garde. Od 
duhovniških krogov sem slišal, da jo je odsvetoval tudi Margotti, 1 9 

da celo ljubljanski škof je odsvetoval pr imorskim duhovnikom anga
žirati se v beli gardi. Pr imorska duhovščina stoji nepremaklj ivo na 
narodnostnem stališču. Več duhovnikov so Itali jani že zaprli. Na 
potovanju sem zvedel, da tudi onega, o katerem sem Ti pisal fe
bruarja. Vesti pa še nisem mogel kontrolirati . Itali jani hočejo ljud
stvo obvladati s hudimi represali jami. Množične internaci je niso 
nič redkega. Na Pivki so kot odgovor na akcijo 2 0 naših, ki so za 
obletnico imperija pobili 5 Italijanov, med njimi 3 oficirje, zaprli 
okoli 100 ljudi. Nekatere so h u d o pretepli, eno žensko celo do smrti. 
S Tolminskega so j ih odpeljali nekaj kamionov. Zakaj, še ne vemo. 
Veliko so j ih zaprh v goriški okolici, deloma zaradi Mart ina, 2 1 de-

1 9 Dr. Carlo Margotti, nadškof v Gorici. 
2 0 Gre za akcijo 9. maja 1943 pri Velikem Ubeljskem. Glej dok. št 

11, op. 26. 
2 1 Ivan Kerševan-Crni Martin. 

254 



loma zaradi naše kurirke, 2 2 ki so jo Itali jani prijeli in prisilili, da 
je povedala, k a r je vedela. Zdi se, da je izdala tudi našega zastop
nika v Brdih — Dikeja. 2 3 Na Gornjem Vipavskem se je zgodilo ne
kaj podobnega. Značilno je, da Itali jani n a ma jhne akcije odgovore 
s težkimi represalijami, da bi s tem ljudi tem bolj oplašili. Zdi se, 
da s tem merijo ljudski oportunizem, ki ga je ponekod res veliko 
(Istra!) Opazil sem ga tudi v partizanih, ki se kaže v njihovem bo
jazljivem stiku z l judmi. 

O beli gardi na Pr imorskem Ti pri lagam prepis zanimivega po
ročila,2 4 ki ga n a m je poslal aktivist (kmetijec) iz baškega okrožja. 
Na mesto mene naj o beli gardi govori ta dopis sam. 

Miha mi je poročal, da ste mi vedno pošiljali vso l i teraturo, 
skupno in skupinsko. V vsakem svojem pismu sem Vam pisal, da 
nisem ničesar dobil razen citiranih pisem in okrožnic. Kje je izgi
nilo, ne vem. V pismu z dne 13. III. mi poročaš, da si priložil »Fari
zejsko belo gardo«. 2 5 Toda pismo je imelo ovitek na enem oglu od
trgan, v njem pa ni bilo brošure. Podobno se je moralo zgoditi z 
ostalimi stvarmi. Prosim Te prav lepo, da bi mi prihodnjič vsako 
pošiljko dobro zavil in dal v 2 kuver t i : v notranjo napiši moj na
slov, na zunanjo pa : Štab Prim. oper. zone. Na ta način poslano po
što bom najsigurneje dobil. 

Od l i terature, ki ste jo izdali v Ljubljanski pokrajini, sem »na-
žical« po karavlah sledeče s tvar i : Novoletna poslanica krščanske 
skupine; 2 6 Delo št. 5 2 7 za 1942; Slovenski part izan št. I 2 8 za 1943; 
Dob fašistov grob; 2 9 Leninovo Žensko vprašanje; 3 0 Kidr ič : Dve voj
ski, dva značaja; 3 1 Dokument i ; 3 2 Ljudska pravica 3 3 št. 1. 2. 3; Far i-

2 2 Sonja Saksida. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str. 175. 
2 3 Benedikt Simčič. 
2 4 Prepis poročila Toneta Mladena /dr. Maks Rejec/ o beli gardi 

c[ca]. 20. III. 1943 je v arhivu IZDG, istotam. 
2 5 Ciklostirana brošura: Tone Fajfar, Farizejska bela garda. Izd. 

krščanska skupina v OF, marec 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 
177—180. 

2 6 Ciklostirana brošura: Novoletna poslanica krščanske skupine v 
OF 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 663. 

2 7 Glej dok. št. 23, op. 11. 
2 8 List: Slovenski partizan, št. 1, januar 1943 je v arhivu IZDG, 

tisk NOB. 
2 9 Brošura: Mate /Dušan Bravničar/, Dob — fašistov grob. Izd. Glav

no poveljstvo slovenske NOV in PO 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, 
št. 516—518. 

3 0 Brošura: Lenin, Žensko vprašanje. Izdal Agit-prop. CK KPS, št. 
9 je v Zgodovinskem arhivu CK KPS, št. l i c . 

3 1 Brošura: Boris Kidrič, Dve vojski, dva značaja in dva namena. 
Izd. Glavno poveljstvu NOV in PO Slovenije 1943 je v arhivu IZDG, tisk 
NOB, št. 349—351. 

3 2 Brošura: Dokumenti o belogardistično mihajlovičevski izdaji, ja
nuar 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 126, 127, in 142. 

3 3 List: Ljudska pravic^ leto VII, št. 1, 15. 1. 1943; št. 2, 1. II. 1943 
in št. 3, 1. III. 1943. Ponatis: Ljudska pravica 1943, str. 5—40. 
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zejska bela garda; Pr i sestrah na jugu; 3 4 Bela Suha kraj ina v plame
n i h ; 3 5 Proglas za 1. maj , 3 6 8. m a r t 3 7 (hrvaško). Ta seznam Ti poši
ljam, da Ti n e bo t reba teh stvari iskati in j ih pošiljati. Za ostale 
stvari pa prav lepo prosim, da bi mi j ih poslal, če j ih boš v novih 
kraj ih sploh še utegnil kje dobiti. Zelo r a d bi dobil, »Slovenske po
ročevalce«. Skoraj n e vidim jih več, kaj še da bi j ih dobil. Kaj pa 
moja brošura? 3 8 Ali je že izšla? 

P r i zadnji nesreči, ko sem izgubil svoj arhiv, sem izgubil tudi 
okrožnice naše skupine, k i si mi j ih poslal. P r a v hvaležen bi Ti bil, 
če bi mi mogel n a k n a d n o poslati po en izvod izgubljenih s tvar i : 
Okrožnica 3 9 št. 7 in 8; pismo Svetemu očetu 4 0 in Kaj moramo kato
ličani povedati svetu. 4 1 P r a v tako Te prosim, da bi mi, če utegneš, 
napravil in poslal kopije pisem, ki sem jih poslal Tebi in Mihu. Do
bili ste menda samo dve pismi. 4 2 Ali ste morda dobili tudi tretje, 
prav za prav po d a t u m u prvo z dne 25. Jan.? Kaj se je z njim 
zgodilo? 

Ko že prosjačim za najrazličnejšo Uteraturo, naj Te naprosim 
še za 2. in 3. štev. Slov. revolucije, ki sta izšli že lani na osvoboje
nem ozemlju. Rad bi pripravi l Pr imorcem novo številko Slov. revol. 
in v njej zbral najtehtnejše stvari iz lanskih številk. Ce j ih moreš še 
kje iztakniti, mi j ih daj poslati, prosim. 

Zgoraj sem že omenil težave s t iskanjem naših stvari. Za raz
širjanje naše l i terature med Primorci je mogoče poskrbeti tudi tako, 
da jo vaše tehnike vselej natisnejo v toliki množini, da bo od tega 
mogla zadosti dobiti tudi Primorska. Najtopleje Ti priporočam, da 
poskrbite za to. V primeru, da bi kako l i teraturo bilo dobro dati 
še posebej, predvsem duhovščini, naj se doda za vsako okrožje kra t
ko spremno pismo, k a k o je t reba l i teraturo razdeliti. Vaša glavna 
tehnika dobro pozna vsa primorska okrožja in bo l i teraturo vedno 
znala razdeliti. 

V kolikor bom jaz še posebej pisal kako stvar in bi jo tukajšnja 
tehnika odklonila, jo hočem v bodoče poslati Tebi, da jo izročiš Vaši 

34. Glej dok. št. 5, op. 8. 
3 5 Brošura: /Bogdan Osolnik/, Suha Krajina v plamenih. Belokr iz

daja 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 1058—1060 
3 8 Glej dok. št. 2. 
3 7 /Osmi/ 8. mart. Medjunarodni ženski dan — 8. mart. Izd. »2ena 

danas«, organ AF2 1943. Bibliografija NOR, št. 6496—6499. 
3 8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero brošuro gre. 
3 9 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 42, op. 2, str. 106. 
4 0 Morda misli Spomenico vodstva krščanske skupine v Osvobodilni 

fronti (OF) in slovenske duhovščine vključene v narodnoosvobodilno gi
banje aprila 1943 papežu Piju XII, ki je v arhivu IZDG, arhiv NOB 
šk. 441. ' 

4 1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, kje je bil članek objavljen. 
4 2 Izvirniki pisem verjetno niso ohranjeni. Kopije teh pisem pa so 

bile verjetno v zaplenjenem gradivu in so ohranjeni italijanski prevodi 
Glej op. 5. 
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tehniki, k i jo naj potem sama razpošlje samo primorskim okrožjem. 
Upam, da pristaneš tudi Ti na to. O priliki mi, prosim, sporoči. S 
tem bi vse moje tukajšnje težave odpadle. 

Rastko mi je rekel, da ste vsi srečno prestali »Dolomitov silo« ! 4 3 

Mnogi naši so vendar padli, med njimi U r b a n . . . 4 4 Želim in t r d n o 
upam, da boste z Dolenjskega k m a l u prišli ne samo do Ljubljane, 
temveč prav v Ljubljano. 

Najlepše pozdrave vsem Mihu, Mohorju 4 5 in Tebi 

Jur i j Bregar 4 6 

ST. 86 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA OKROŽJE RIB
NICA — VELIKE LAŠČE DNE 23. MAJA 1943 CENTRALNEMU 

KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni Komitet K P S 
za ribniško-laško okrožje; 
poročilo o situaciji. 

Na te renu laškega rajona, 23. V. 1943. 

Centralnemu Komitetu KPS 
na položaju. 

Radi tega, ker je zadnje čase OK imel s člani CK osebne stike, 
radi preselitve CKja 2 in radi naših stalnih premikov — zadnje čase 
nismo poslali pismenega poročila. O sedanjem dejanskem stanju 
poročamo. 

I. Populariziranje Partije med ljudstvom. 

P o zadnjih direktivah CKja 3 in na temelju »Izjave«.4 smo po
sebno v r ibniškem rajonu razvili široko akcijo za populariziranje 

4 3 Misli na tridnevni (od 17. do 20. marca in 10. do 13. aprila 1943) 
ofenzivi italijanske vojske in belogardistov v Polhograjskih Dolomitih. 
Glej dok. št. 70, op. 5. 

4 4 Franc Velkavrh. 
4 5 Verjetno Tone Fajfar. Glej op. 2. 
4 a Dr. France Skerl. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je. v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 2600. 

2 Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja se je aprila 1943 prese
lilo iz Polhograjskih Dolomitov v Kočevski Rog. Glej Fajfar, Odločitev, 
str 227 253. 

3 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 4, str. 17—21. 
4 Dolomitska izjava. Glej dok. št. 6, op. 5. 
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KP. Ljudem in aktivistom se na nesektaški način prikazuje avant
gardno vlogo Partije pri borbi za osvoboditev slovenskega naroda. 
Ljudje, posebno kmetje — stvar večinoma pravilno razumevajo. 

II. Razpoloženje ljudi do Partije. 

Vsi, količkaj aktivni (legalni) pristaši OF se smatrajo za komu
niste. To je opaziti posebno med mladino. Zadnje čase imamo na
vado, da ljudi po vaseh skoraj direktno vprašamo, kako mislijo o ko
munizmu in KP. Značilni so sledeči odgovori: 30 letna žena iz Trav
nika (Loški potok) je rekla: »Saj smo vsi ta rdeči, jaz mislim da je 
to isto kot komunisti«. Možak iz Travnika: »Jaz sem za Rusijo in za 
to kar piše v »Ljudski pravici«: Komunisti moramo biti vsi!« Dekle 
iz Ribnice: »Tercijalke govorijo, kaj je komunizem, toda me že 
vemo, da imajo komunisti najbolj prav.« Mladenič iz Zapotoka pod 
Kuresčkom je rekel o Partiji: »Mislim, da so v Partiji tisti, ki so 
najboljši ljudje in ki »vse to vodijo«. Opaža se, da ljudje sploh ne 
vedo, da obstoja Partija, temveč mislijo, da je komunist že vsak 
kdor se smatra za takega. Dobro bi bilo, da bi se n. pr. v »Ljudski 
pravici« ljudem to pojasnilo. 

III. Partijske postojanke — spremembe. 

Po partijski organizaciji je okrožje še vedno razdeljeno samo v 
dva rajona, dočim se je število rajonov OF povečalo. (Glej točko VII.) 

1. Rajon Ribnica: 

Dosedanji sekretar 4 članskega RK je razrešen radi neaktiv
nosti. To je tov. Stane (Razdrih),' odšel je v kočevsko okrožje. Se
kretar sedanjega tričlanskega RK je tov. Vence.« Vsi trije so mladi 
se nesamostojni, vendar se naglo dvigajo. OK radi njih nesamostoj-
nosti vrsi njih delo skupno z njimi. 
a) trije kandidati ilegalci delajo vsak v enem izmed OF rajonov 
(Ribnica, Sodražica, Loški potok) kot člani ROjev. Dva izmed njih 
starše že pokazala dobra in jih bomo v najkrajšem času sprejeli 

b) celica v Travniku je bila doslej popolnoma mrtva. (2 tovarišici 
m 1 tovariš, vsi ilegalci). Končno se je kljub najstrožji zapori po-rr ov so r d kratkim prišii vsi trije v g o z d na *<« • S-
^ T n ^ ^ a T ] e P 0 Ž i v i l a i n Z g l e d a ' d a b 0 z a č e l a marljivo de
lati. Dah smo jim konkretne naloge: da v Travniku razširijo celico 

s i n T n S u 0 A F 2 ) U t r d i j 0 P O ^ - ^ L ° ^ P ° ^ P " ' 

5 Feliks Razdrih. 
' Vence Drobnič. 
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c) pred dobrim tednom smo postavili v Travniku kandidatski kro
žek. V njem so 3 možje (2 mala kmeta, 1 j e srednji kmet), t e r ena 
žena (malega kmeta) — skupaj 4. To je odličen material, že sedaj 
boljši kot člani celice v Travniku. Eden od teh je v ROOF za Trav
nik, eden pa v ROOF za rajon Loški potok. 

d) edini Parti jec — legalec iz Ribnice, 7 delavec, dela preko tedna 
pri lesni firmi pr i Kočevski Reki. Preko nedelje je v Ribnici. J e 
neiniciativen. Sedaj je dobil nalogo, da m e d delavci, kjer dela, usta
novi odbor Delavske enotnosti, in da se poveže z ROOF Kočevska 
Reka. 
e) najboljši kandidat 8 iz Ribnice, ki je po svojem delu že zaslužil 
sprejem v KP, je bil pred tednom are t i ran in odpeljan v Ljubljano, 
(izdan, da ima vezo s partizani.) Ostala je še ena kandidatka in en 
kandidat, radi njega naslednje: 

j e begunec, sodnik, 35 let, Klavs Stanislav; je predan stvari, 
agilno dela za OF, je samotar in absolutno nepovezan z ljudmi, 
pobožen in rieizgrajen, v K P želi vstopiti, je bojazljiv, (pravi, 
da je bil sošolec Borisa Kidriča) — tov. Jok l 9 je rekel, naj vpra
šamo CK za mnenje, kaj z njim ukrenit i . 

f) v Sodražici so aret iral i vse kandidate, ostala je samo še ena tova-
rišica, ki je agilna delavka v OF, vendar K P nezadostno predana. 

2 Rajon Velike Lašče. 

Doslej v vsem rajonu, ki je zelo razsežen, sploh ni bilo part i j
skih postojank. Radi tega je vse delo absolutno počivalo. Celi pre
deli (Lašče, Karlovica in Rob) so bili absolutno odrezani od nas. Go
nilne sile, ki naj bi napravila t e m u mrtvi lu konec, tudi sedaj ni in 
še ni mogoče postaviti. Treba bi bilo postaviti rajonski komitet K P . 
Za to pa n i m a m o ljudi. Potrebno je, da nam CK vsaj začasno dodeli 
Partijca, ki bi bil sekretar RKja, še dva ostala člana pa bi dobili iz 
kandidatov, ki smo jih sedaj sprejeli v tem rajonu. (Po ustnem raz
govoru s tov. Joklom, bi »Prajarjev Janez« 1 0 iz Turjaka, ki je sedaj 
pri Glavnem poveljstvu, več koristil kot terenski delavec v našem 
okrožju, kot pa tam, kjer je sedaj, kjer bi ga baje lahko nadomesto-
val kdo drugi). 

K a k o napravi t i mrtvi lu v laškem rajonu konec — je največji 
problem OKja. Severni del rajona (podkureške vasi) je sicer dober. 
Te postojanke se sedaj poslužujemo za prodiranje proti jugu. 

Danes smo postavili tukaj kandidatski krožek od štirih tovari
šev ilegalcev. Eden iz Zelimlja (Simen), 1 1 eden iz Turjaka, ter dva 

7 Jože Selšek. Podatek Matije Maležiča. 
8 Ivan lic. Glej dok. št. 111, op. 7 in 8. 
9 Franc Popit. 

1 0 Janez Kožar. Glej dok. št. 44, op. 6. 
1 1 Franc Kramar. 
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iz Golega in Skrilja, ki se nista hotela z ostalimi civili preseliti na 
Ig. Ti štirje vršijo funkcije ROOF za rajon, vendar južnega dela 
rajona ne morejo obvladati, (vsi so domačini v severnem delu), ker 
nimajo za to dovolj sposobnosti. 

3. Kurirske karavle na teritoriju okrožja. 

Med kurirji točka ll»* je postavljena celica iz treh tovarišev. 
V točki 1013 stvar še ni urejena, v točki »Sočan«14 tudi ne. 

IV. Možnosti razširitve Partije. 

Največja možnost za razširitev in utrditev Partije obstoja v 
vasi Travnik. Tu se skoraj vsi vaščani smatrajo za komuniste in so 
temu primemo tudi aktivni pri delu za OF. 

V sami Ribnici bomo Partijo vsekakor lahko postavili, vendar 
je tu na razpolago predvsem nedelavski in nekmetski element — 
dijaki, intelektualci itd; med delavstvom je malo zavednih. V oko
lici Ribmce po vaseh bomo lahko v najkrajšem času pritegnili več 
žensk, posebno tistih, ki so se vrnile iz internacije. 

V Sodražici sami bo zaenkrat še nemogoče. 
V laškem rajonu bomo Partijo lahko postavili v vaseh okrog 

Kurescka. V Velike Lašče so se vrnile 4 tovarišice iz internacije So 
vse zelo aktivne, vendar pod tako strogo kontrolo, da se ne da po-
P-Su J- T t e m u S m o z n j i m i d o b i l i Pisemsko vezo. Ena izmed 
njih, dijakinja« je bila pri partizanih sekretarka bat. part, biroja 
Med ofenzivo se je predala in šla v internacijo. Ce se bo izredno iz
kazala, jo bomo kljub temu ponovno sprejeli v Partijo, ker sicer v 
Lascah drugače ne bo mogoče začeti. 

V. Ideološka izgradnja Partijcev in kandidatov. 

V ribniškem rajonu smo organizirali redne poUtične debate 
n S l ? tovarišev, največkrat sekretar OKja, referira kako stvar,' 
o kateri se nato razvije diskusija. Snov jemljemo iz »Dela« in »Ljud
ske pravice« ter iz izdaj Agit-prop CKja. Zahtevamo od vsakega 
tudi najmanj zgrajenega aktivista, da se pripravi za kak referat.' 

K l i č e 2 G S ^ s t f l o ^ 0 8 ! ^ ^vV* ?]* "* V e l i k i ^ r i n a d Ribnico. Glej isTr ' ? , 1 0 4 ~ 1 0 5 ' m Zakpnjšek, Partizanski kurirji str n2—I4n 
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Tako se vsi istočasno »vežbamo« v govorniških nastopih, v krit ični 
presoji tega, kar referent podaja in se usposabljamo za diskusije. 
V začetku je bilo to težko posebno za začetnike, vendar so se že 
pokazali uspehi. K tem debatam prihajajo vsi partijci in kandidati , 
ki so ilegalci — ter kurirj i točke 11, ki so v bližini. 

Pred tedni smo parti jce in kandidate iz skupnega logorja raz-
delili v t r i skupine, od kater ih si je vsaka poiskala logor v nepo
sredni bližini naselij, v kater ih ima nalogo politčno delati. (Razde
litev parti jskega rajona Ribnica v t r i OF rajone — glej spodaj). 
Radi tega so odtlej skupne politične ure otežkočene in j ih imamo le 
redko. Posamezne skupine imajo nalogo, da se s pomočjo l i terature 
same izgrajujejo, in t o pod vodstvom in kontrolo OKja. V r ibni
škem OF rajonu sedaj študirajo zgodovino VKP/b. 

Doslej so se kandidat i ilegalci v laškem rajonu izgrajevali tudi 
brez kontrole OKja, ker ni bilo dobre veze. 

Parti jci in kandidat i legalci, obvezno preučavajo vso parti jsko 
l i teraturo sami zase. OK pa ima n a m e n organizirati včasih t u d i 
politične debate z legalci, v kolikor bo to mogoče (najbolj v Trav
niku.) 

VI. Zveza komunistične mladine (ZKM). 

Koncem marca je PK ZKM na naš predlog postavil tov. Stjen
ko 1 6 (iz Ribnice) za sekretarja okrožnega odbora ZKM. V naše okrož
je je P K poslal tudi tov. F r a n c k o 1 7 kot inš t ruktorko samo, da izvrši 
odrejene naloge. Francka samostojnosti ZKM ne razume pravilno, 
zato je prišlo do sektašenja. OK je moral radi tega nastopiti n a j -
energičneje in potom tov. Jokla izposloval pri tov. Durotu, 1 8 da se 
Francka iz našega okrožja odpokliče, kar bo nadal jnjemu delu samo 
koristilo. 

OK ZKM bo postavljen v kra tkem. 
Postavljen je RO ZKM za rajon Ribnica (zmanjšani rajon, kot 

za OF) iz samih legalcev, le sekretar j im je začasno ilegalec. V tem 
rajonu je postavljen aktiv iz 4 tovarišev v Gorenji vasi. RO pa ima 
zvezo z posameznimi mladinci že skoraj po vseh večjih vaseh rajona. 

V rajonu Loški potok sta postavljena akt iva : v Podpreski iz 2 
tovarišev in 1 tovarišice, v Travniku — število mladincev še ni 
javljeno. 

V rajonu Vel. Lašče je pred dnevi postavljen aktiv iz 5 tovarišic 
in dveh tovarišev iz vasi Zapotok (Zapotočani sicer živijo v Cretežu, 
kamor so preseljeni). Ta aktiv ima sedaj glavno nalogo, da vrši 
kurirske posle v zvezi z Vel. Laščami in Robom. 

1 6 Pavle Boje. 
1 7 Vida Kastrin. 
1 8 Stane Kavčič. 
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VII. Masovno delo v OF. 

V vsem okrožju so vsi aktivisti-ilegalci, bodisi v okrožnem ali 
v vseh rajonskih odborih — partijci ali kandidati. 

Radi tega, ker smo začeli težiti za tem, da se čim več legalcev 
vpreže v delo, da se težišče dela prevali od ilegalcev na legalce, je 
bilo potrebno, da smo velik ribniški rajon razdelili na tri manjše 
rajone: Ribnica, Sodražica in Loški potok. V teh zmanjšanih rajonih 
je delo legalcev v rajonskih odborih omogočeno (v velikem rajonu 
se ne morejo kretati radi zapore). Posamezni rajonski odbori v teh 
rajonih so sestavljeni iz legalcev in ilegalcev, da je veza z OOOF 
trdnejša. 

Ker v laškem rajonu organizacija še ni toliko napredovala, po
dobna delitev še ni potrebna. 

Razpoloženje ljudi se povsod popravlja. Sredinci — omahljive! 
se nam približujejo. Bela garda je v razkroju, posebno v Ribnici. V 
mnogih krajih nas ljudje skoraj na kolenih prosijo, naj bi prišle bri
gade in razgnale »Brežence«, »Dolenjce«, »Taborce«, »Gregorce« itd. 

Največja možnost dela je med ženskami. Povsod se ustanavljalo 
odbori AF2. Tudi ZSM se naglo širi. 
(Podrobno poročilo19 o delu v OF je poslano na IOOF). 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: 

(žig) sekretar: 
ribniško-laški Ciril20 

[OK] KPS Fric21 

10 Glej Dok. št. 87. 
20 Matija Maležič. 
21 Ignac Voljč. 
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ST. 87 

POROČILO POVERJENIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA 
NOTRANJSKO FRANCA POPITA DNE 24. MAJA 1943 CEN
TRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJIH RIB

NICA — VELIKE LAŠČE IN CERKNICA1 

Centralnemu komitetu KPS 
na položaju 

Poročilo o stanju OF v ribniškem rajonu sem 18/V. 43.2 poslal 
IO. Izpopolnjujem ga s poročilom o stanju Partije z ozirom na razgo
vore z OK KPS Ribnica-Lašče in RK Ribnica. 

RK Ribnica sestavljajo 3 ilegalci, poleg njih delajo na terenu še 
3 partijci — ilegalci, ki so odgovorni za delo po rajonih OF. Rajoni 
OF so trije: ribniški-sodraški-loškopotoški. 

Organizacijo KP na terenu sestavljajo celica v Travniku (2 člana 
1 članica) kandidatna grupa 3 kandidatov 1 kandidatke v Travniku, 
v Ribnici 2 kandidata 1 kandidatka, v Sodražici ena kandidtka. Vsi 
omenjeni so že kandidati od decembra!! 

Komitet KP za rajon Vel. Lašče še vedno ni postavljen, zato 
tudi delo v tem rajonu ne gre tako kot bi moralo iti. Da se odpravi 
tako stanje v tem rajonu se tu nahajata sedaj tov. Fric3 in Ciril.4 

Rajonski odbor OF obstoja in zadnje čase malo miga. Sedaj je 
poleg drugih krajev vzpostavil zveze tudi z Robom in Vel. Laščami. 

Organizacija ZKM ima svoj okrožni komitet sestavljen iz 3 
ilegalcev in RK ZKM Ribnica sestavljen iz legalcev. Stanje ZKM na 
terenu je sledeče: aktiv v Gorenji, vasi in Podpreski ter v Zapotoku. 

Ce kritično premotrimo stanje v tem okrožju, ki ima zelo raz
predeno in zagrizeno bego, moramo ugotoviti, da se stanje rapidno 
izboljšuje, posebno v ribniškem rajonu. Vendar pa moramo reči, da 
niso še zdaleka ne izrabljene vse možnosti dela. Temu je tudi precej 
krivo sektaško gledanje na sprejem kandidatov v članstvo, saj.so 
nekateri že kandidati od decembra 1942. kljub temu, da so poka
zali s svojim delom, da so vredni, da postanejo člani Partije. Ravno 
tako nepravilno je gledanje na sprejem novih kandidatov. Imajo od
bore OF, AF2, zaupnike. Torej ljudi, ki so bili v času najhujšega 
okupatorskega in belega terorja pripravljeni delati z nami, ljudi, ki 
imajo vse pogoje, da se jih sprejme kot kandidate, pa jih držijo 
izven Partije. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v Zgodovinskem arhivu CK 
ZKS, a. e. 1678. 

2 Glej dok. št. 58. 
3 Ignac Voljč. Glej dok. št. 86. 
4 Matija Maležič. 
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Pokazal sem jim, če hočemo, da bomo spravili OF v nov polet 
moramo okrepiti Partijo z novimi silami, moramo takoj prekiniti s 
staro prakso in potegniti najboljše tovariše iz ter. odborov OF in 
S w T Z a U p " 1

1
1

k e v P a r t i J 0 . sistematično ustvarjati partijska jedra, 
ki bodo povedla široke mase s svežim elanom v borbo za osvobo^ 
aitev našega naroda. 

P a l n f O U d a r i l
 1

s e i ! \ t u d i n u J n o s t Prenosa dela iz ilegalnih ljudi na le
galne in populariziranje Partije. 

V a . ^ a d
+

r 0 V S k a I ? l i t i k a t u d i n i b i l a P o v s e m Pravilna. Mesto, da bi 
k X t t T l n a ? 0 m d a j a l i k o n k r e t n e naloge in jim tako nudili 
sistemat eno pomoč, so bili prepuščeni samim sebi. Rajonski kot 
S i O Z T k

K
0 m i t e t i s o P o b i l i , da morajo voditi delo, ne pa se ukvar

jati z drobnarijami, ki bi jih morali opravljati aktivisti OF. 

v s a l ^ L f d V i g . n e , n i V ? p a r t i J c e v ' s e m Postavil, da naj OK skliče 
Je n o w r f - ^ l 1 a k t i V i Z n a J b o l J š i h P a d c e v okrožja, kjer naj 

r a b o S e ^ o 1 0 1 1 6 S U a C i J e k r i t i Č n 0 ^ ^ ^ d e l 0 i n P 0 S t a v i n a ^ 

v r š i i ? 1 ! ^ ^ ' I 1 j ! P r e ^ e j a k t i V n a ' b i o m e n i 1 ' d a J e v t e m Orožju 
st^Ji * P a e t O V - F r a n c k a > 5 i n strukt. PK ZKM. Tako je po-
da n m a \ n ^ ^ Z a - S V O J e d e l 0 o k o v o m a izključno samo PK ZKM, 
č f a n e T K P ? ^ 1 C e S a r ' d a n e p u s t i O K ' d a b i prejel najboljše 
ne hi L f' P r e p ^ r a l a s e z O K z a neko kandidatko, staro 25 let, da 
D i u r o m e t ™ ^ ^ 1 ** Z K M i t d - G o V O r i l s e m 0 tem «e z *tov. ujurom 6 in mu predlagal, da se odpokliče. 

Skušal sem organizirati tudi VOS in postavil za okrožie odso-
vornega tov. Fajdigo.' Dal sem mu n a v o j a za delo in konkrefne 

BloškopŠo 8 6 1 1 1 k 0 n f e r i r a l Z O K K P S C e r k n i c a i n R K K P S z a 

s e k t a ^ n S 9 0 t 0 v - bobnarja« iz OK KPS radi nepopravljivih 
S e m t v S w ' p " ' 5 ' 3 1 ! i p r a z n i n a - k i s m o jo izpolnili z imenova-
tar O ^ K M ^ ! ^ ( D i m a Č a ) ' d e l a v C a i z L o ž a ' d o s e d a J s e k r e -
n / n S •? • R a z r e š i t e v s e kret . dolžnosti pri OK ZKM smo 
napravih sporazumno s tov. Djurom. 
P . u U d i r V * ? " . o k r o ž J u gre, kar se tiče Partije in OF, na boliše 
Posebno [smo] očistili teren številnih »terencev«, ki so meh ed no 
skrb prebiti cim ceneje revolucijo. Poslani so bili v brigado 

l^alTkl n^f^ k 0 m i t e t i s o t r i j e ' i n to z a l o š k i rajon, sestav-
Z g \ T e g a l C 1 ' ^ B l 0 Š k 0 p l a n o t o > ^ t a v l j a t a ga 2 ilegalca in 
grahovski, ki ga vodi en sam ilegalec. 

5 Vida Kastrin. 
6 Stane Kavčič. 
7 Ivan Fajdiga. 
8 Ludvik Lovko. 
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Stanje Part i je na t e r e n u : 
RK Loška dolina: nič; RK Bloška planota: ena članica v Novi vasi, 
2 kandidatki v Ravniku; RK Grahovo: celica 3 članov v Dolenji vasi, 
kandidatna grupa 4 kandidatov v Lipsenju. 

OK ZKM sestavljajo 2 članici (ena legalka, druga ilegalka) in 
sekretar ilegalec. 

RK ZKM za Loško dolino: je sestavljen iz 2 legalcev. Aktivi : 
Lož 5 tov., Vrhnika 6 tov.; RK ZKM Grahovo iz 3 članov legalcev. 
Aktivi : Grahovo 7 tov., Zerovnica 5 tov., Martinjak 1 tov., Cerk
nica 3 tov. 

Ce kritično premotr imo stanje v tem okrožju, ki je bilo najbolj 
prizadeto po okupatorski ofenzivi, m o r a m o reči, da je žilavo in 
vztrajno delo Part i je rodilo sadove. Razpoloženje ljudi, lahko rečemo 
je odlično. Vsi ljudje z redkimi izjemami so za OF in part izane. Celo 
v najhujših belogard. postojankah, kot so Pudob, Nova vas, Be
gunje, zaznamujemo razkroj bege, s t rah pred obračunom in porast 
simpatij za OF. Tako je samo med bego v Novi vasi, ki šteje 182 
oborožencev, od kater ih j ih je v stalnem razhodu radi »bolezni« in 
drugih izgovorov okrog 60—70, okrog 30 popolnoma zanesljivih, ki 
se bodo v najkrajšem času dali povezati. 

K a r se tiče Parti je, bo t reba najprej izpopolniti RK z legalci, za 
k a r že obstojajo možnosti. Glede razširitve in okrepitve Part i je pa 
veljajo iste pr ipombe kot pri Rib.-Lašč. okrožju. 

Po podatkih je zelo živahno delovanje med mladino in interni-
rankami, ki so se vrni le domov. Sicer pa o tem okrožju več prihod
njič, ko si bom stvari ogledal osebno. 

21. maja sem prišel na Golem v stik z Frenkovo 9 četo, kjer se 
še vedno nahaja. 

Ta dan sem uredil tudi z bar janskim rajonom. 
V ta n a m e n sem poklical tov. J u r e t a 1 0 in vse »terence« iz Barja. 

To so Š k r a b a Matija tov[arniški] delavec iz Bresta, član K P 3 leta, 
Podržaj Jože (Simen) delavec v tobačni tovarni, doma iz Iške vasi, 
član K P 2 leti, Jevc Ivan (Cufi) avtomehanik, Črna vas, član K P 1 
leto, Pr ime Ivan (Jokič), delavec, Dolenjska c , član K P 8 mes. Vsi 
omenjeni so bili partizani, pa so po ofenzivi samovoljno odšli na 
teren. Tu so navezali stike z l judmi, razpečevali l i teraturo in poma
gali J u r e t u pr i organiziranju kanalov z L [j ubijano]. Vendar pa je v 
splošnem njihovo delo bilo omejeno n a »žicanje«. Poleg teh so bili še 

9 John Denvir, Novozelandec, ki je ušel iz nemškega ujetniškega 
transporta in se priključil slovenskim partizanom. Bil je komandir čete 
v Sercerjevi brigadi. Podatek Franceta Popita. 

1 0 Milan Apih, vodja Krimske tehnike, ki je bila od marca do julija 
1943 v Iškem Vintgarju nad Ustjem. Glej Krall, Osrednje tiskarne, str. 
49—50. 
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trije bivši part izani — partijci, ki pa sem j ih z Frenkovo četo poslal 
v brigado. Na sektorju tega rajona (Barje) sta še dve članici Part i je 
m to Polonca ' 1 z Ižanske ceste in Vidka (leg. Vera Pozaršek, name-
scenka v zadrugi drž. uslužbencev, stanujoča na Ižanski cesti). P a r 
tijske [discipline] in kontrole ni tu takorekoč nobene, posebno odkar 
sta padla Z o r k a " in Lado.« Obstajal je nekakšni provizorni rajonski 
pododbor, ki ga je sestavil J u r e in ki so ga tvorili po dva delegata 
iz vsake vasi, ki pa ni imel nikakega pravega stika z organizacijo in 
se najbrže tudi med sabo ni n ikdar še videl. O kakšnih terenskih 
odborih ali parti jskih celicah ni ne duha n e sluha. 

Dal sem tovarišem navodila za delo OF in Part i jo in j ih pozval 
da resno pristopijo k delu. Osnoval sem RK KPS, in sicer ga sestav
ljajo tov. Jokič sekretar, člana pa tov. Cufi in Vidka. O vsem tem 
sem obvestil tudi OK Ljubljano (odgovor čakam do 29. V ) in ga 
opozoril na sklep CK, da mora vzdrževati zveze z RK Barje in RK 
Dobrovo in j ih prosil za eventuelne pr ipombe ozir. nasvete RK 
Barje pa sem prav tako opozoril, da mora skrbeti za stalno zvezo z 
Ljubljano, z RK Dobrovo in OK Ribnica - Lašče, ki bo poleg OK 
Ljubl jana] radi ugodnejših prilik kontroliral in vodil delo RK Barje 
(o čemer sem OK Ribnico — Lfašče] tudi obvestil). 

Ker so J u r e t o v e zveze z Lj [ubijano] pomanjklj ive - saj moraš 
na odgovor čakati v najboljšem slučaju en teden - sem prosil OK 
Lj [ubijano] za javko v Lj [ubijani], s katero bom preko železničarjev 
in delavcev, ki hodijo stalno v Lj [ubijano] na delo vzpostavil zvezo 
s CK preko Vrhnike in točke 17.14 

Sploh bi bilo t reba z J u r e t o m nekaj ukrenit i . Ima poleg sebe 5 
ljudi. Glavno delo obstoji v bezanju, večnem spravljanju materiala 
iz Lj [ubijane] (kam ga neki da?) in vzdrževanju »hitrih« zvez. Po 
M i h o v e m " naročilu sem m u sporočil, naj ves papir cca 9.000 kom 
m pisalni stroj pošlje v cerkniško tehniko, pa se m u je malo fržma-

1 1 Polonca Skulj. 
mio ''i Z o r ^ a Majcen, članica rajonskega komiteja KPS Barie Ubita ie 
feb ruariaai94Z3 r L 0 - ^ 0 1 1 1 V b U n k e r j U n a d v ^ ° Sela p r i L a v r i c f 18 
&naT967, s t r 3 ^ ? ^ Z 1 V l j e n : | e p i S v L ^ b l J a n a v ««**". knjiga III. Ljub

il ^ a d 0 Majcen, sekretar rajonskega komiteja KPS Barje. Glej oo 12 
. " Kunrska postaja TV-17 je bila na Ljubljanskem vrhu nad Vrhniko 

1 5 Ing. Lojze Roječ. 

io K-I" F r a
t

n C e ? e r c e ' . u P r a v n i k P ^ e slovenske partizanske bolnišnice ki 
je b l a ustanovljena že maja 1942 v Iški, blizu vasi Ustje in Te k^nefe 
S i ^ K ^ , : n ' T ^ T V 0 ^ ' F r a n C e B e r C e ' P ^ i z a n s k e i o l n i š n i c e T z T vetju Krima in Iske leta 1942-1945. Koledar OF Slovenije 1948, str. 146 
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galo, pravi, da se še ne počuti starega. Vendar pa sem mnenja, da bi 
brez škode šel v penzijo. 

Govoril sem z dr. Brcetom 1 6 in Metodom 1 7 iz D [olomitskega] 
o[dreda], ki se nahaja pri Brcetu in čaka četo, ki bo prinesla ranjen
ce, da bo potem kreni l z njo na Dolenjsko. Brce po stari navadi jam
ra — pisal je vam pismo — n o pa sem ga že potolažil, da je naredil 
načrt, da se premakne, vendar pa ostane še nadal je na Krimu. 

Danes grem v rajon OF za Sv. Vid, od t a m pa v vrhniško okrož
je, kjer je baje precej klavrno. Mislim se zadržati t a m 7—10 dni. 
Nato pa se bom preko cerkniškega okrožja okrog 10. jun. vrnil nazaj 
k vam. 

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

Na položaju, 24. V. 43. Popit Franc-Jokl 

P.S. 

P r a v k a r sem prejel poročilo, da so se postojanke v Robu, Tur jaku 
in Vel. Laščah izmenjale in so mesto njih prišle ojačane posadke. 

ST. 88 

PISMO NADOMESTNEGA SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KO
MITEJA KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO DR. DUŠANA KRAI
GHERJA DNE 24. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 1 

CKKPS 

D r a g i t o v a r i š i ! 

Torej na veliko veselje smo se končno le našli. Tovariš Vojteh,2 

ki je poročal, da so Nemci v nekem gozdu našli in ubili dva par t i
zana, kater ih opis je sličil Andre ju 3 in Štefanu, 4 se je hvala bogu 
zmotil. Usodna smrt tov. J o h a n a 5 v Celju je kriva, da se lani ob kon
cu nismo našli, ko so bili stiki že vzpostavljeni. 

1 7 Ciril Keržič-Metod Cestnik, politični komisar Dolomitskega odreda 
do marca 1943. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. š. 2094. 
2 Jože Babic, bataljonski oz. četni politični komisar v Kozjanskem 

bataljonu. 
3 Sergej Kraigher. 
4 Tone Znidarič. 
5 Tone Grčar. Glej dok. št. 84, op. 12. 
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Prvo, k a r m e skrbi, je, da ne bi bil spet kdo poslan na kako dru
go področje. P r a v zdaj se nam je namreč začelo na veliko »odpirati«. 
Imamo terenske in parti jske postojanke na skoro od Celovca pa do 
Sotle. Le Maribor, Ptu j , Slovenske gorice in Prekmur je so še »bele 
hiše« čeprav ni najvažnejše, da te »bele hiše« odpravimo, vendar 
zahteva delo, najnujnejše in najbolj potrebno delo, več vodilnih 
kadrov kot j ih imamo. Pred nami stoji rešitev vprašanja l i terature. 
Nadomestiti je t reba zamujeno — 3/4 leta ni bilo naše agitacije in 
propagande. Ponekod — Zabukovca n. pr. — se pojavlja organiza
cija bege, njena agitacija. So celi predeli — velikanska večina ozem
lja in zlasti vsi centri — koder ne vedo ničesar in lahko vsakomur 
nasedejo. Ce niti Andrej in Stefan nista n. pr. niti o »Stanetovi voj
ski«« in njenih akcijah ničesar zvedela, si lahko mislite, kaj vedo 
množice, ki niso tako intenzivno iskale informacij. Imamo ustvarjene, 
deloma pa se pripravljajo pogoji za izdajanje parti jskega organa 7 za 
množice in »Slovenskega poročevalca« za severno Slovenijo.8 Imamo 
možnost, da razširimo to l i teraturo tudi v centrih, razen — zaenkrat 
— v Mariboru in Ptuju. 

Na Koroškem je nastal sličen prelom kot na Gorenjskem — 
fantje nočejo na fronto. Razlika je ta, da j ih ni več mnogo. Tudi 
dezerter j i se pojavljajo. 

Na Štajerskem so pojavi dezerterjev iz »Arbeitsdiensta« 9 v 
avstrijskih predelih. Množičnega gibanja še ni. Skušamo ustvarit i 
zveze z velikim! delavskimi centri, z delavskimi taborišči v Avstriji 
kjer delajo Slovenci. ' 

S tov. Tomažem 1 0 še nisem prišel skupaj, odkar se je vrnil. Zdaj 
je odšel na ono s t ran na drugo mesto. Čakam na Skalo. 1 1 Imel sem 

^ r J ^ S l V l ^ " J ? o d r e d o v ' k a t e r e komandant je bil Franc Rozman-btane. Glej dok. st. 84. 
' Misli list: »Samoodločbo«. Pokrajinsko glasilo Komunistične par

tije za severno Slovenijo. Prva stran številke 1—2, avgust 1943 leto I 
je v Koroškem pokrajinskem muzeju revolucije v Slovenjem Gradcu 
Glej Bogdan Zolnir, Partizanski tisk ob Meži, Dravi, Mislinii Založba 
Obzorja Maribor 1962 (dalje: Zolnir, Partizanski tisk), str. 68—70' 

Prva številka Slovenskega poročevalca, izdaja za severno Slove
nijo je izšla 1. junija 1943 (št. 18) (Bibliografija NOR, št. 8955) 
v,-, , t

R e i ^sarbe i t sd iens t — Nemška delovna služba. Ustanovljena je 
bila leta 1935 j?o ukazu Hitlerja z namenom, da bi mladina po končani 
soli opravila šestmesečni delovni staž v enem izmed taborišč »delovne 
službe« kjer bi se vzgajala v duhu nacionalsocializma. Med vojno je 
tHl Arbeitsdienst na voljo tudi vojski za opravljanje raznih tehničnih 

T>miZ-^of!" K v , e . d ? r ' Politični komisar 4. (Štajerske) operativne cone. 
Pozimi 1943 je odšel na Dolenjsko, se vrnil in ponovno odšel na Dolenj
sko v drugi polovici maja 1943 in tam tudi ostal. O položaju na Stajer-
š t g e ^ p o r o č a l n a s e i i i z v r š n e g a odbora OF 27. maja 1943. Glej dok. 

• • •11 F^l Stante, namestnik komandanta 4. operativne cone in od 22 
junija 1943 tudi njen politični komisar (po odhodu Dušana Kvedra). 
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smolo pri zvezah, ker je kur i r zakasnil. K o zvemo za navodila, ki 
j ih je dobil Tomaž, si n a m e r a v a m jaz, Štefan in Andrej razdeliti 
delo. Dotlej Andrej noče izvrševati svoje funkcije, čeprav sem mu 
povedal, da je odgovorni org. sek., vsaj kolikor je meni znano. 1 2 

No po sestanku s Skalo, ko bo sporočil vaša navodila, bomo stvar 
brez težav rešili. 

Vprašanje kadrov in vprašanje agitacije in propagande, s tem 
v zvezi vprašanje tehnike, ko še ni množičnega dezerterskega gi
banja, oziroma množične part izanske mobilizacije, smatramo t r e 
n u t n o za glavni vprašanji na Štajerskem. Vzporedno utr jujemo orga
nizacijske postojanke in zveze med njimi. 

O Vojku 1 3 še ni sledu. Sporočite nam, če se je od kod oglasil. 
Mislim, da je opis neke borbe v Slovenskih goricah, 1 4 ki jo je obja
vila »Mladina« njegov. Zato ni dvoma, da se je javil. Vedeli bodo 
zato pri vodstvu SKOJ-a. 

Novo poročilo sledi po ureditvi našega internega organizacij
skega vprašanja in vprašanja štaba zone. 

1 2 Centralni komite KPS je decembra 1941 postavil na Štajerskem 
novi dvočlanski pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo s Sergejem 
Kraigherjem kot sekretarjem in Tonetom Znidaričem kot članom. Do 
spomladi 1942 je novemu vodstvu uspelo poživiti narodnoosvobodilno gi
banje in ustanoviti in obnoviti okrožja na Štajerskem. Maja 1942 se je 
pokrajinski komite preselil na Kozjansko, najprej na Planino in od tam 
v bližino Sv. Vida. V poletju 1942 je okupator ponovno začel z množič
nim nasiljem razbijati na Štajerskem narodnoosvobodilno gibanje in s 
tem tudi mrežo organizacij OF in partije. V takšnem položaju pokrajin
sko vodstvo ni bilo zmožno vzdrževati stikov z okrožji in je bilo celo ne
kaj mesecev na Kozjanskem odrezano od dogajanj na Štajerskem. Pre
trgane so bile tudi zveze z vodstvom narodnoosvobodilnega gibanja v t. i. 
Ljubljanski pokrajini, ki so bile že od maja 1942 precej otežkočene. Tako 
je prišlo težišče partijskega dela na vojsko, na štab II. grupe odredov. 
Oktobra 1942 je namestnik komandanta II. grupe odredov Peter Stante-
Skala poročal pri glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih čet o raz
merah na Štajerskem. Zato je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja po
slalo na Štajersko dr. Dušana Kraigherja kot namestnika sekretarja po
krajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo. Ker štab II. grupe odre
dov ni mogel dobiti stika s pokrajinskim komitejem KPS za Severno 
Slovenijo na Kozjanskem, je bil postavljen »rezervni« pokrajinski ko
mite. Sekretar je postal dr. Dušan Kraigher, ki je bil obenem namestnik 
političnega komisarja 4. operativne cone, člani pa Peter Stante, Dušan 
Kveder in Vera Slander. Oba dela pokrajinskega komiteja KPS za se
verno Slovenijo sta se po dolgem iskanju sestala šele konec maja 1943. 
Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 40, op. 29, str. 103. Več glej Deželak, 
Organizacijski razvoj KPS 1941—1943, str. 118—173. 

1 3 Ivan Nemec, član Vrhovnega plenuma OF in poverjenik izvršnega 
odbora OF. Na Štajersko je prišel 26. oktobra 1942 skupaj z dr. Dušanom 
Kraigherjem in ing. Pavlom Zaucerjem. Od novembra 1942 je deloval 
v ljutomerskem okrožju. Istotam, str. 155. 

1 4 Misli članek: Tam, kjer pojo klopotci, ki je bil objavljen v Mladini, 
leto I, št. 1, 1. januar 1943. Ponatis: Mlada Slovenija — Mladina, str. 
158—159. 
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Priloženo Andrejevo pismo15 iz novembra ni nikamor šlo, ker je 
med tem Johan padel. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU! 

24. V. 1943. 
Dušan18 

P.S. Če Janez1 7 kaj ve, pa naj mimogrede sporoči, kako je z materjo, 
z očetom, brati, njegovo ženo in z otrokom. 

Dušan 

ST. 89 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMOR
SKO DARKA MARUSlCA DNE 24. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V JUZNOPRI-

MORSKEM OKRAJU1 

24. maja 1943. 
Dragi tov. Kovač!2 

Dobil sem zvezo z tov. Vladotom.3 Pismo4 sem prejel 22. maja. 
Trenutno se nahaja še vedno na Krasu, in sicer na karavli 2,5 pravi, 
da je čakal na zvezo za v »remizo«8 8 dni, sedaj pa da namerava 
zopet v Trst. Na zvezo je čakal na K[aravli] 4.7 Pravi, da bi prišel 
do mene, ni pa mogel vsled hude reume. 

Odpisal sem mu, naj čimprej pride do mene, da bova skupno 
uredila zadevo v južnem področju. O Milanu8 mi ni ničesar pisal, 
ravno tako ne o pošti zanj. Vlado piše: »Tov. Franc* je 26. aprila 

15 Pismo ni priloženo in verjetno ni ohranjeno. 
16 Dr. Dušan Kraigher. 
17 Boris Kraigher. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, arhiv 
NOB, šk. 532/III. 

2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za dr. Aleša Be
bler j a-Primoža. 

3 Branko Babic. 
4 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Bran

ka Babiča-Vlada dne 17. maja 1943 je v arhivu IZDG, istotam. 
5 Glej dok. št. 11, op. 4. 
6 Šifra za bunker pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko na 

Grudnici nad Čepovanom. 
7 Glej dok. št. 48, op. 2. 
8 Misli zvezo z vodstvom Komunistične partije Italije v Milanu. 
9 Jaka Platiše. 
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padel v borbi s policijo v Trstu. Ravno tako kot Udovič10 in od istega 
izdajalca. Enega policista je ubil, potem je sam padel mrtev.« 

Zdi se mi čudno, kako je mogel pasti od istega izdajalca, ko 
vendar ni imel stikov z ljudmi (Italijani), ki so poznali Udoviča, in 
za katere se je sumilo, da so izdajice. 

Morda je že Tebi kaj podrobnega poročal11 o tem. 
Tov. Tiger,12 ki je bil v Vipavi, pravi, da si bil tudi Ti tam, tik 

pred njegovim prihodom v Vipavo. 
Doslej smo skupaj le tov. Maks13 in tov. Strnad1 4 in Očka15 

ter Jodi.16 S kraškega okrožja je za tako dolgo dobo nemogoče do
biti drugih partijcev. Pravita tov. Maks in Strnad, da je nemogoče 
vsled tega, ker Lahi blokirajo ponoči vas ter pregledajo vse, kdo ni 
doma. Za en dan ali dva, da bi morda šlo. Potrebno bo torej za kra
ško okrožje organizirati kak širši sestanek (partijski). Nujno pošljite 
mladinska poročila. 

Blaž17 

P. S. Vse kaže da je Perun1 8 rešen in tudi papir. 

ST. 90 

PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J E Š E N T J U R C D N E 25. M A J A 1943 IZ

V R Š N E M U O D B O R U O F O F I N A N Č N E M S T A N J U 1 

25./V. [1943] 

Dragi tovariši! 
Ker očividno tov. Urh2 oz. Milan,3 ki sta imela kontrolo blagaj

ne, obračuna, ki ste ga zahtevali, nista izvršila, pošiljam prepis svojih 
zapiskov. Vse pripombe sem pripisala k prepisu. Okrožnih obraču-

10 Jože (Pepi) Udovič-Udd, Nino. Padel 14. januarja 1943. Glej Do
kumenti, knj. 5, dok. št. 65, str. 205. 

11 Glej dok. št. 48. 
12 Ivan Mohorčič. 
13 Avgust Dugulin. 
14 Avgust Spacapan. 
15 Just Miklavc. 
16 Lado Trobevšek. 
17 Darko Marušič. 
18 Viktor Hajna. Glej dok. št. 54, op. 9. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
435/1. 

2 Zoran Polič. 
3 Drago Pustišek. 
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nov najbrže n e bo t a k o zlepa dobiti, ker blagajnik 4 sedi, moji du
plikati so uničeni, nekaj sem pošiljala v gl[avno] blfagajno], k a r pa 
je t r e n u t n o nedostopno. Do apri la so v in teregnumu permanentnih 
proval vseh blagajnikov izplačevali rajonske podpore rajoni sami, 
a se je izkazalo kot zelo škodljivo. Sedaj ves OF denar oddajo in 
OOOF odobri dodatek k zbirki SNP za podpore. Ta dodatek znaša 
še vedno za vse rajone cca 100.000, a se izboljšuje, v kolikor se tudi 
S N P popravlja, oz. sploh začenja delati. Po obračunu vidite, da 
nekako shajamo, čeprav okrog 1. vedno gledamo v negotovost, m a 
šimo s posojili part i je in potem zlezemo. Finančni izgledi so mini
malni. Kljub p r i d n e m u delu Kopačevega 5 sektorja (to je on sam) so 
rezultati minimalni . Poleg tega nas žre problem grofa,6 k a r bo pa 
Soča 7 us tno pojasnila. Finančni mogočneži so t r d n o opredeljeni in 
j ih n e gane ne Tunis, 8 n e mednarodna priznanja OF. VS pa kljub 
temu, da smo j im dali neke perspektive, ne stori ničesar. Ona druga 
stvar* pa je v teku. 

V part[ijski] blagajni je torej še cca 140.000, stalni prispevek 
(mesečni) 30.000 je radi neke provale odpadel, a dohodki OK so cca 
20.000 mesečno. To so torej perspektive. 

Sicer nič posebnega. Tu so bili že tri je nočni alarmi, ki Italij. 
zelo razburjajo — »pri zadnjem se je peljal Stalin, ki je bežal v 
Švico« — (komentarji k razpustu KI, 1 0 zabavno, kaj?). Te naše ne
srečne purgar je že vsaka malenkost vrže iz ravnotežja. 

Organizacijsko so sektorji nekako v redu (za koliko časa?!), po
litično pa še vedno ne znamo izkoriščati vseh adutov (ne mi, ampak 
rajonski kadri), največje je pomanjkanje vere v sebe same. Dajte 
n a m čimveč »živega« materiala, da bomo začutili našo moč. Saj si 
še mi ne predstavl jamo vojske, kaj šele drugi ! Reportaže, opisi itd. 
za vse naše časopise! Res neobhodno potrebno, organizirajte dopiso
vanje ! Oni opisi 1 1 v zadnjem S P so sicer začetek, a so preveč suhi, 
dajte to pisati partizanom, nekatera priv[atna] pisma so divota! Vi 
te potrebe ne čutite, a za nas je t o m a n a z nebes in več stori kot 
naša dokazovanja. Zelo dobra bo Beseda o OF. 1 2 

Sploh naj agit-prop gleda, da bo tudi kaj »sočnega« čtiva. 

Pozdrave vsem 
Pika 1 3 

4 Jože Gorjanc. 
5 Karel-Line Žagar, vodja posojilne komisije. 
6 Ivan Levar. 
7 Mira Tomšič-Vlasta. 
8 Glej dok. št. 57, op. 52. 
9 Glej dok. št. 27, op. 49. 

1 0 Glej dok. št. 80, op. 3. 
1 1 Verjetno misli na reportaže z naslovom Slike iz boja slovenskih 

ljudi v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 10, 10. maj 1943 (arhiv 
IZDG, tisk NOB). 

1 2 Glej dok. št. 83, op. 10. 
1 3 Lidija Sentjurc. 
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Prepis od 1. 7.—31. 12. 1942. 

Dohodki in izdatki so knjiženi v glfavni] blfagajni], v mojih zapi
skih samo izdatki od 1. 7.—31. 12. 42. Obračuni okrožja in posojilne 
komisije so ver jetno blokirani ali celo uničeni. V teh izdatkih niso 
všteti okrožni izdatki za podpore družinam in l[judska] pfomoč]. 

1. 

1. 

13. 

1. 
15. 
1. 

7. 

8. 

8. 

9. 
9. 

10. 

osebni izdatki 
nabavni sektor 

j? j? 

j) s) 

osebni izdatki 
za Pr imorsko 
Dobrunje 
(nabava rez. h r a 
ne) 
Dol [omitskemu] 
odr[edu] 
Kr imskemu 
[odredu] 
Gl. intendanci 
osfebni] izdatki 
Krištofu 1 4 

os. izdatki 

120.000 
200.000 
200.000 
100.000 
100.000 

60.000 
15.000 

20.000 

100.000 

50.000 
100.000 
100.000 
100.000 
110.000 

6. 
3. 

1. 

1. 

10. 
10. 

11. 

12. 

1. č. III . b . U b 1 6 

nabavni sektor 
os. izdatki 
Cirilu 1 6 

os. izdatki 
u >> 

nabavni sektor 
civ[iliie] nabave 
os. izdatki 
kredi t za lp 

prenos 

15.000 
100.000 

5.000 
10.000 

120.000 
6.150 

200.000 
4.100 

135.000 
68.000 

663.250 
1,375.000 
2,038.250 

1,375.000 

Nabavni sektor je v tej periodi obstojal iz 

tehničnih 
intendančnih 1 nabav.-
civilno intend. 

Podrobno knjigovodstvo je v provali propadlo. Račune za določena 
razdobja sta poleg voditeljev sektorjev pregledala tov. Savo 1 7 in 
Zvonko 1 8 in do decembra ugotovila pravi lno bilanco. 
Decembra je bila vsesplošna provala in t u d i f inančna kriza, zato 
je poslovanje bilo nekaj časa brez vmesne stopnje gl. blagajne. V tej 
periodi so se dohodki in izdatki kretal i takole : 

1 4 Edvard Kardelj. 
1 5 Misli Udarno brigado Toneta Tomšiča. 
1 6 Jože Moškrič. 
1 7 Tone Toman. 
1 8 Viktor Repič. 
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januar 

Prenos 

Razlika od izplačanih 
podpor — obračun 
ima okrožni blag. 

februar 

razlika 

marec 

glavna blagajna 
tisk 
davek (OO) 
os. izdatki 
tisk 
posojilo 
lp 
instrumentar i j 

drva 
— OOOF 
posojilo 
tehnika 
intendanca 
os. izdatki 
posojilo Marke 
— OOOF 
posojilo 

lp. 
tehnika 
os. izdatki 

OOOF 
vrnjeno za os. 
izd[atke] 
civilni sektor 
lp 
intendanca 
m a r k e pos. 
posojilo 
srebro 

posojilo 
» j 

os. izdatki 
intendanca 
tehnika 
lp. 
tehnika 
vrnili parti j i za 
v nabavni sektor 

dohodki 

100.000 
750 

13.000 

15.058 
20.000 

148.808 

dohodki 
148.808 

36.292 
30.000 

13.500 
10.384 

100.000 

16.002 

20.000 

16.520 
50.000 

2.650 

157.200 
211.600 

izdatki 

125.670 

5.000 
5.000 

136.670 

izdatki 
136.670 

570 

35.000 
30.000 
20.000 

30.000 
10.000 

110.980 

4.000 
5.500 

17.500 

89.670 
75.000 
40.000 
20.800 
12.000 

200.000 
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razlika — 

lp 
Polje podpore 
civilna intend. 
OOOF 

)> 
posojilo 
lp 
tisk 

58.550 
5.210 

176.264 

14.000 

18.550 
12.000 
10.000 

14.000 

Prenos : 

april 
(s t em mesecem smo 
izvedli centralizacijo 
vseh dohodkov in 
revizijo podpor 
visok znesek za lp — 
ogromni procesi.) 
(direktno v blagajno 
130.000) 

maj 

(obračun gl. 
odbor SNP) — 
direktno 
v glavno blag.) 

os. izdatki 
intendanca 
lp (zapori) 
tehnika 
civ. intend. 
tehnika 
posojilo 
podp. zun. okrožja 

" n o t r a n j e " 
lp (zapori) 
intendanca 
— OOOF 

intendanca 
tehnika 
civ. sektor 
osebni izdatki 
Luki 1 9 

lp (zapori) 
p o d p o r e l p 
— OOOF 
posojilo 

33 

1,066.980 

1,066.980 

249.900 

? 

? 

180.000 
176.000 

892.240 

892.240 

92.700 
40.000 
45.000 
30.000 
15.000 
20.000 

15.000 
90.000 
57.500 
20.000 

65.000 
60.000 
12.000 
96.800 

100.000 
20.000 

? 

1,672.880 1,671.240 

Vse priloge računov za posamezne sektorje pregledane: za lp (do 
marca jaz, potem glavni odbori SNP.) za tehniko (jaz); za intendan-
co od marca dalje Zvonko, preje jaz in Savo. Računi so ev. še kje 
spravljeni, nekaj je uničenih, nekaj padlo okup[atorju] v roke, se
daj jih po pregledu uničimo. Obračuni za os. izdatke za sektorje 
spravljeni, detaljno ne. 

sf. — sn. 
Pika 

Okrožni dohodki se gibljejo od 130.000—180.000 mesečno. 
1 9 Franc Leskošek. 
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ST. 9i 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF FRAN
CA POPITA DNE 25. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 
O POLOŽAJU NA NOTRANJSKEM (V RAJONIH VELIKE LAŠČE, 

BARJE, BLOŠKA PLANOTA, SV. VID)1 

Izvršnemu odboru OF 
pr. 3. VI. 43 [št.] 42 

na položaju. 

Nadal jujem 2 s položajem v Velfiko] Laškem ra jonu: 
Rajonski odbor iz 3 ilegalcev obstaja, vendar obvlada samo sek

tor Ig—Turjak—Vel[ike] Lašče—Rob. Zato ima OO Ribnica-Lašče 
n a m e n postaviti še rajon, ki bi obsegal kraje na sektorju Vel [ike] 
Lašče—Sv. Gregor—Karlovica. Vendar pa tega t r e n u t n o še ni m o 
goče izvesti, k e r je ta sektor belogardističen, bo pa to uspelo z in
tenzivnim delom. Da bo stvar šla hitreje, se mudi ta v tem rajonu 
tov. Fr ic 3 in Ciril 4 iz OO. Navezali so stike z Robom in Vel[ikimi] 
Laščami. V Robu se bo menda kmalu postavil odbor A F 2 , ljudje 
so zelo nezadovoljni z bego in pravijo, da raje vidijo Itali jane kot 
njih. Slaba tudi ni okolica Roba. Težje pa bo v Vel[ikih] Laščah, kot 
sporoča bivša part izanka Cilka Segova,5 ki je prišla iz internacije, 
t a m živijo naši l judje pod kontrolo in v s t rahu pred Itfalijani] in 
belimi. — Zadovoljivo je stanje na Igu, kjer prebivalci Golega in 
Skril j a, katere so preselili po odhodu U [dame] bfrigade] T [one] 
T[omšič], s svojim odločnim zadržanjem držijo pokonci moralo. Z 
njimi ima rajonski odbor stalne stike, j im daje l i teraturo, sami pa 
m u nosijo vesti, vina in h r a n e kljub strogi kontroli na žici Iga, ko 
hodijo delat na svoja posestva. Da je naš vpliv velik, se vidi po 
tem, ko avtobusni podjetnik, ki bi rad vzpostavil promet na progi 
L j u b l j a n a ] — I g prosi okrožni odbor OF dovoljenje za to. OO m u 
je mislim to dovolil prot i mesečni obdavčitvi 1000 lir. — Neki gla
sovi se širijo, da bodo preselili prebivalce Zelimelj in okoliških vasi 
na Ig, Pijavo gorico in Škofljico, ker so za part izane. Do sedaj so 
že preselili vas Iška in Iško vas. — V Tur jaku se nahaja starejši 
župnik, 6 ki simpatizira odkrito za OF. Z njim iščejo sedaj naši stike. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 435/1. Številka 42 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 Glej dok. št. 87. 
3 Ignac Voljč. 
4 Matija Maležič. 
5 Cilka Brodnik. 
6 Anton Stanonik, župnik na Turjaku, rojen leta 1896 v Trstu. 
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— Terenski odbori so postavljeni za Zelimlje—Golo—Skrilje. — 
20. maja je v ta rajon prispela četa U[darne] b[rigade] L[juba] S[er-
cerja], ki jo vodi komandir Frenk.7 Sla je podnevi skozi vasi okrog 
Skocjana. Beli so imeli strogo pripravnost, ker so pričakovali na
pada. — Povsod ljudje sprašujejo po partizanih, želijo, da bi se kma
lu spet pojavili, ker belim rastejo roge in postajajo predrznejši. — 
Okrožni odbor je nekaterim magnatom poslal pisma,8 v katerih jih 
opozarja na dolžnosti v sedanjem času. — Bega je v Vel[ikih] Laščah, 
Igu, Turjaku izvršila mobilizacijo od 15 do 50 leta. Odziv še ni znan. 

' 21. maja sem konferiral s terenci z Barja. To so ilegalci, bivši 
partizani, ki so po ofenzivi šli samovoljno na teren, se povezali z 
ljudmi, jim nosili l iteraturom pomagali tov. Juretu 9 vzdrževati zvezo 
z Ljubljano. So štirje, in sicer Jokič,10 Šimen," Brus1 2 in Cufi.13 Or
ganizacije OF ni bilo razen nekakšnega podrajonskega odbora, ki 
je bil sestavljen iz vsake vasi po dva delegata, ki pa se do sedaj, 
mislim, ni niti še videl med seboj. Pritožujejo se nad bego, ki pri
haja iz Podpeči, Iga in Rudnika kontrolirat njihov sektor. Ljudje 
so v tem rajonu, po poročilih zelo prestrašeni, vendar se tudi med 
njimi opaža izboljšanje morale vsled svetovnih dogodkov. Občutiti 
je tudi demoralizacijo bege. Posebno so ljudje zadovoljni z akcijo 
Notranjskega] o[dreda] na belo patruljo, pri kateri je komandant 
bege iz Podpeči dobil smrtne poškodbe, za katerimi je podlegel. Ra
njena sta bila še dva bela. — Vse prispevke, davek itd. so porabili 
za podpore, in sicer porabijo za to vsak mesec 2.300 lir. — Jaz sem 
jim dal 500 lir v bonih. Postavil sem rajonski odbor OF za Barje, 
in sicer je sekretar Jokič, člana pa Cufi in neka Vidka14 legalka z 
Ižanske ceste. Dal sem jim navodila za delo in jih pozval, naj bolj 
resno primejo za delo, kot do sedaj. Vzpostaviti morajo tudi redno 
zvezo z Ljubljano, kamor spadajo pod okrožje, dalje z rajonom Do
brova in ribniško-laš[kim] OOOF, ki bo radi ugodnejših zvez kot 
so z Lj [ubijano], kontroliral poleg Ljubljane delo tega rajona. O tem 
sem obvestil tudi ribniško-laš[ski] okrožni odbor. Kako so začeli 
z delom, mi bo 3. jun. poročal sekretar rajona Barje. 20. maja sem 
konferiral z OOOF Cerknica in ROOF za Bloško planoto. Poleg zu-
nanjepolit. položaja: padec Afrike, ofenziva na vzhodni fronti in 
notranjepolit[ičnega]: propad ofenzive proti NO [V] in POJ, ofen
ziva naših brigad, razkroj bege in nov polet OF smo govorili tudi 
o naši liniji: Zedinjena Slovenija, demokratična Jugoslavija, enot
nost naše vojske. 

7 John Denvir. Glej dok. št. 87, op. 9. 
8 Glej dok. št. 111, op. 6. 
9 Milan Apih. Glej dok. št. 87, op. 10. 

10 Ivan Prime. 
11 Jože Podržaj. 
12 Matija Škraba. 
13 Ivan Jevc. 
14 Vera Pozaršek. 
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Trenutno naše delo: Omasoviti zopet OF, postaviti odbore OF, 
AFŽ, ZSM, mase zaktivizirati in jih prikleniti s konkretnimi nalo
gami: raznašanje SI. poroč., Radio-vestnika, nabiranje in podpiso
vanje posojila, prispevkov, zbiranje hrane, obleke, plačevanje SI. 
Poroč., katerega so do sedaj po večini dajali zastonj — ustvarjanje 
masovne obveščevalne, dopisovanje v časopisje OF, za kar je po
sebno veliko zanimanje in je bilo že mnogo dopisov poslanih, prire
janje konferenc in mitingov. Prenesti delo iz ilegalcev na legalce. — 
Posebno skrb je treba posvetiti internirancem, poučiti jih o položaju 
in preprečiti njihov vstop v bego; žene, ki se odlično držijo, pa po
vezati in zaktivizirati v odborih AFZ. — Zainteresirati mladino na 
njej dostopen način: z izleti, zabavami, recitacijami, petjem parti
zanskih] pesmi, igrami za borbo in mržnjo proti okupatorjem. — V 
delavskih centrih, tovarnah, žagah ustvariti odbore »Delfavske] 
enotnosti«. — Delo med Italijani: vzpostaviti z njimi redne zveze, 
vnašati med nje literaturo, jih navajati na sabotažo, dobivati od njih 
razne vesti vojaškega značaja. — Pritegniti sredince, jih z nalogo 
postaviti pred odločitev ali za OF ali proti njej. — Navezovati stike 
z oficirji po navodilih okrožnice.15 — Delo med bego: vzdrževati 
redne zveze z bego, vnašati literaturo, postaviti zaupniške skupine 
in jih povezati med seboj, zaktivizirati jih z sabotažo, širjenjem 
literature, raztresanjem letakov po postojankah, nabiranjem vesti 
vojaškega in polit[ičnega] značaja, širjenjem vesti o svetovnih do
godkih, širjenjem propagande za izselitev preseljencev iz belih po
stojank na svoja posestva, opazovanjem, kdo se druži z najzagri-
zenejšimi begovci, pridobivanjem podoficirjev-belih zase, napraviti 
spisek vseh oborožencev s pripombami: zanesljiv, nezanesljiv, mi-
traljezec itd., z izdelovanjem načrtov utrdb, kje postavljajo zasede, 
patrulje, kje hodijo itd., organiziranjem puntov proti akcijam s par
tizani, širjenjem nezadovoljstva z disciplino, nagovarjanje na predajo 
v borbi. — Izvršiti popis vseh Sokolov z označbami: zanesljiv, sum
ljiv, neopredeljen itd. — Sklicevati zbore aktivistov OF. 

Stanje se je v tem okrožju z vztrajnim in pravilnim delom naših 
aktivistov popravilo. Ljudje so, z redkimi izjemami, za OF in par
tizane, bega pa kaže znake razkroja. Tako sem sam imel sestanek 
z oboroženim begovcem (na njegovo željo), ki mi je pravil, kako 
narašča med belimi odpor proti disciplini, privilegijem vodilnih, za
bavljanje čez komando, puntanje, kadar morajo na akcijo; kako 
sabotirajo, je najlepši primer, ko so v Novi vasi ob priliki rekvizi
cije UBTT v Nemški vasi, potrošili 10000 patronov. — Silno odo
bravanje so napravile rekvizicije v postojankah za mrežo, ker uvi-
devajo ljudje, da ne rekviriramo tistim, ki so ostali na svojih do
movih, zato silijo priseljenci iz postojank na svoja posestva. Najlep
še se vidi stanje v treh najbolj zagrizenih begovskih postojankah, 

15 Glej dok. št. 26. 
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in to v Novi vasi-Blokah, Begunjah in Pudobu. Tako lahko raču
n a m o v Novi vasi, da je od 182 oborožencev okrog 60 »bolnih a h 
drugače zadržanih«, od ostalih pa j ih je najmanj 30 zanesljivih za 
OF, k i se bodo dali tudi povezati. S a m H r e n 1 8 pravi, da so vsi razen 
20 za part izane. To se je pokazalo za 1. maj, k o je bilo po vsej po
stojanki polno letakov in Ustkov. — V Grahovem in okolici so mo
bilizirali 50 moških, 25 se jih je takoj izgovorilo z delom, ostali pa 
so napravil i ta dan pravo anarhijo v Grahovem. Obračali so mit ra
ljeze, premetaval i puške, vrteli se okrog žarometa (vse to sta orga
nizirala dva naša, ki sta jo komaj unesla, ko so streljali za njima). 
Ko le ni bilo konca ne kraja, je ujezilo tudi k o m a n d a n t a in j ih [je] 
pozval, naj sprejme orožje kdor hoče ali pa naj gre, če se n e boji 
partizanov. Rezultat je bi l : da so jo vsi ob 1/2 10 h zvečer pobrali 
domov. — Iz postojanke n a Dol[enjem] Jezeru je 8 domačinov odlo
žilo orožje tako, da so ostali Italij[ani] sami. — Prebivalci Dolenje 
vasi hodijo spat v Cerknico in se brani jo orožja kl jub zafrkavanju 
belih (glejte priložen belogardističen časopis »Notranjec«, 1 7 k i ga 
izdajajo v Begunjah). 

Organizacijsko stanje v ROOF za Bloško p lanoto: 
Rajonski odbor sestavl jajo] 2 ilegalca in ena legalka. Teren

ska odbora sta v Ravniku in Zavrhu, ZSM na Storovem, Ravniku, 
Strmci. 

Ogledal sem si tudi rajon Sv. Vid. Tudi tu je stanje enako kot 
v vsem okrožju. Rajonski odbor, ki je sestavljen iz 4 ilegalcev je 
v st iku z vsemi vasmi. V najkrajšem času bodo povezali med seboj 
naše ljudi v odborih OF, AFŽ, ZSM. Prodrl i so tudi v Begunje, kjer 
je bilo kljub strogi preiskavi za prvi maj polno listkov. Li teratura 
tudi stalno prihaja, zanimanje zanjo vse bolj narašča, tako, da m o 
rajo odbori povečati naklado, vendar je ena želja, ki jo v vseh 
okrožjih imajo, da bi se zmanjšal obseg in cena Slov. Poroč., da bi 
pa raje bolj pogosto izhajal. Svojo željo utemeljuje s tem, ker so 
kmet je radi dela ob večerih utrujeni in se n e morejo lotit i branja 
debelejših stvari. Poročilo o loškem in grahovsko-rakovškem rajonu 
pošljem, ko si ogledam stanje sam. Sedaj grem v vrhniško okrožje. 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
J o k l 1 8 

Na položaju 25/V. 43. 

P. S. 
Vesti, da so It. in beli izpraznili Rak i tno in Brezovico, n e držijo. 
Res je samo, da so se izvršile nekatere zamenjave moštva. 

1 9 Anton Hren, župnik v Novi vasi, organizator bele garde na Blo
ški planoti. Več glej Saje, Belogardizem, str. 410—411. 

1 7 List ni priložen. »Notranjec v borbi proti komunizmu« ]e urejal 
Boris Feme, kaplan v Cerknici. Glej Saje, Belogardizem, str. 422. 

1 8 Franc Popit. 
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ST. 92 

P I S M O S E K R E T A R J A P O K R A J I N S K E G A K O M I T E J A Z K M J Z A 
S L O V E N I J O S T A N E T A KAVCLCA D N E 25. M A J A 1943 S E K R E 
T A R J U O K R O Ž N E G A K O M I T E J A Z K M J Z A L J U B L J A N O I N 
O K R O Ž N E G A O D B O R A Z S M Z A L J U B L J A N O MITJI V O S N J A K U 
Z N A V O D I L I O M L A D I N S K E M T I S K U I N D R U G I H O R G A N I Z A 

C I J S K I H N A L O G A H M E D M L A D I N O V L J U B L J A N I 1 

Tovariš Jernej.2 

Danes sem dobil Tvoje poročilo3 od 12. t. m. Zaradi zakasnitve 
Ti odgovarjam takoj, čeprav Ti ne morem dati izčrpnega odgovora, 
zato ker nekatere stvari še nismo dokončno uredili. 

Ti in redakcija »Mladine« ostaneta v Ljubljani. Kot član PK 
si odgovoren, da bo »Mladina« redno izhajala in da bo politično in 
agitacij sko pravilna. Upam, da se bodo zveze toliko zboljšale, da 
bomo dobivali tekste redno. V slučaju zamude pa bomo mi tu od-
zunaj napisali »Mladino«, ki bo za zunanja področja, medtem ko bo 
vaša odgovarjala samo za Ljubljano. Tudi je možno, da bomo vaše 
številke samo delno ponatisnili, vstavili članke, ki so z ozirom na 
položaj pri nas potrebni in aktualni, ki pa bi za Ljubljano bili brez 
prave vrednosti. Na ta način bomo odstranili »zamudo zaradi za
mude«, vam dali večjo prostost pri obravnavanju vaših ljubljanskih 
razmer, po drugi strani pa tudi zadostili potrebe mladine na vasi 
in kmetih. 

Dopisov smo prejeli zopet lepo število, toda so precej klaverni 
in mrtvi. Poleg okrožnice,4 smo na vseh sestankih in konferencah 
poudarjali važnost dopisovanja, toda rezultat je pač kvantiteta, ni
kakor pa kvaliteta. To je z ozirom na nivo naše mladine, na njeno 
prejšnjo vzgojo in življenje popolnoma razumljivo. Brez dvoma se 
bo v doglednem času tudi kakovost dopisov zboljšala, toda to je pro
ces, ki se zelo počasi razvija. Zato se moramo pač zadovoljiti s tem, 
kar dobimo. Mislim pa, da bo treba dobiti nekoliko kronistov, ki 
bodo iz grobega jedra ustvarjali članke, ki bodo pestri, udarni in 
polni mladinskega poleta. Tudi način, s katerim si Ti objavil vse
bino dopisov, je zelo dober. Dopisovatelji občutijo pri objavljanju 
svojih člankov zavest, da njihov dopis ni bil brez vrednosti, čeprav 
ni bil celoten objavljen. To jih bo vodilo ponovno k peresu in sku-

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 65, a. š. 3855 
2 Mitja Vošnjak. 
3 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
4 Misli okrožnico pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo dne 

15. februarja 1943 okrožnim komitejem ZKMJ in mladinskim aktivistom 
o organiziranju dopisovanja v glasilo Mladina. Glej Dokumenti kni 5 
dok. št. 151, str. 426—427. ' 
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šali bodo pisati boljše kot so. Če pa gredo vsi njihovi dopisi v koš, 
jim bomo ustvarili predsodek, da ne znajo pisati in posledica tega 
bo molk, ki ga bodo motivirali z nesposobnostjo. Zato ta način ob
javljanja dopisov ponavljaj! Vsekakor pa bomo res nepotrebne stvari 
uničili mi, tako da ne boš dobival cele zavoje popisanega papirja. 

Priznati je treba, da je številka od številke boljša in je zadnja 
izdaja brez dvoma zadovoljiva. Poslal pa Ti bom v najkrajšem času 
izvlečke iz dopisov in »Omladinske borbe« (organ CK SKOJa) mi
slim, da boš iz vsega tega lahko napravil številko, ki bi izšla v juniju 
ali pa pozneje če imaš že za naslednjo koncept. 

Aprila meseca smo izdali prevod Ribarjevega članka iz »Prole
tera« : »Nova vloga mlade generacije v narodno-osvobodilni borbi in 
naloge komunistične mladine«.5 To je izšlo kot št. 1. Naročil sem 
Leonu,6 da naj vam pošlje nekaj izvodov. Sporoči, če ste jih dobili. 
Smatram za potrebno, da jo tudi vi ponatisnete za vaše okrožje. Mi 
smo jo izdali v nakladi 2.000 komadov. Sedaj bo šla v tisk brošura 
— Lenin: »Vloga proletarske mladine«.7 Kot tretja številka pa je 
zamišljena brošura, ki bo obravnavala konkretne naloge ZKM, nje
ne pomanjkljivosti in napake. Točen načrt Ti bom poslal, če pa imaš 
kakšen predlog, nam ga pošlji ali sporoči. Te dni bo tudi izšla »Mla
dina«, ki je delno kopija vaše 4—5.8 Dobili boste nekaj številk na 
ogled. 

Pri zvezah se bomo posluževali istega kanala, ki ga ima CK. 
Upam, da bo s tem delo zelo olajšano in zamude odstranjene. Se
danji kanal s tem za vas ni več veljaven. Ker sem ravno pri zvezah, 
še tole, prosim Te, da držite zvezo z Leonom in mu tudi odgovarjaj
te. Slišal sem v tem oziru nekatere pritožbe, kje je krivda, pa 
ne vem. 

Do nadaljnjega bomo sodelovali pismeno, in sicer najmanj vsak 
teden enkrat. Tvoja naloga bi bila poleg redakcije tudi skrb za ljub
ljansko organizacijo. V tem oziru boš imel precej svobodne roke. 
Ker poznaš boljše razmere, ljudi, način in možnost dela, kakor kdo 
od nas, Ti ne bomo dajali podrobnih direktiv. Vaša okrožnica št. 29 

je točna slika organizacije. Tudi direktive so dobre, vendar pa bo 
treba tudi osebne kontrole višjih forumov nad nižjimi, treba bo 
dvigniti politično zavest in s tem bo šele ustvarjena podlaga za 
brezhibno in disciplinirano delo. Vprašanje kadrov je za nas eno 

5 Brošura: Ivo Ribar, Nova vloga mladega rodu v narodnoosvobo
dilni borbi in naloge komunistične mladine (izdal PK ZKMJ za Slovenijo) 
april 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 652. To je prevod članka 
I. Ribarja iz Proletera, organa CK KPJ, leto XVII, št. 16. December 1942. 

6 Jože Kladivar. 
7 Uredništvu ni uspelo ugotoviti ali je bil izdan slovenski prevod 

te brošure. 
8 List: Mladina, leto I, št. 4—5, konec maja 1943. Ponatis: Mlada 

Slovenija — Mladina, str. 179—184. 
9 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 29, str. 71—73. 
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izmed najvažnejših vprašanj. Ta problem bomo obravnavali tudi v 
brošuri in dali konkretna in točna navodila. Prosim Te, da pošlješ 
svoje tozadevne predloge. Tudi teoretična vzgoja je zelo pereče vpra
šanje. Danes SKOJ-evci študirajo vso aktualno in neaktualno lite
raturo, vse razumljive in nerazumljive snovi, skratka na tem polju 
ni načrtnega in enotnega programa. Treba ga bo izdelati, in to čim
prej. Jasno, da ne more biti in tudi ne bo — z ozirom na razlike 
teoretičnega znanja posameznikov — šablonski, vendar pa je lahko 
in tudi bo, splošen, usmerjen načrtno v pravi kanal in v skladu 
z našo perspektivo. Tudi v tem oziru pošlji svoje predloge in načrt, 
ki bi odgovarjal vašim razmeram in potrebam. 

Osnovan je iniciativni odbor ZSM.10 Točne smernice in naloge 
Ti sporočim, čim se bomo pogovorili tozadevno z izvršniki. 

Sedanja politična situacija zahteva razčiščenje vprašanja sre
dine. Pogovorite se z ozirom na to s poverjeništvom CK-ja in v skla
du z direktivami, ki jih boš dobil, dirigiraj pravilno politično linijo 
ZKM, ZSM in »Mladini«. Sploh je najboljše, da se o vseh političnih 
vprašanjih pogovoriš s poverjeništvom CK. Ce pa potrebuješ še 
kakšna pojasnila ali informacije, pa se obrni na nas. Položaj in pre
gled naše organizacije Ti pošljem prihodnjič. 

Organizacijsko je vsekakor najvažnejše povezati šolsko mladino 
na teren, razširiti ZSM, prodreti v fašistične mladinske organizacije, 
jih razkrajati in odtegovati mladino od sodelovanja z okupatorji. 
Tvoja zamisel z divjimi športnimi klubi je vsekakor dobra. Posku
šaj najti tudi za ostale sektorje mladinskega udejstvovanja primerne 
oblike. 

Prosim Te, da potrdiš prejem pisma in čimprej odgovoriš. Naš 
točen naslov je: Mladen,11 15—20.12 

Položaj, 25. maja 1943. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškim pozdravom 
Stane13 

10 Glej dok. št. 6. 
11 Šifra za pokrajinski komite ZKMJ za Slovenijo. 
12 Naslov pošte Centralnega komiteja KPS in izvršnega odbora OF 

Glej dok. št. 5, op. 19. 
13 Stane Kavčič. 
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ST. 93 

PISMO ČLANICE POVERJENlSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KSP ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 26. MAJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši ! 26./V. [1943] 

Soča 2 bo v p a r dneh pri vas, zato samo znak, da ni nič poseb
nega. Razpust, 3 ki je Ljubljano le bolj »prizadejal« kot smo priča
kovali, k e r se naši kadr i niso znašli. Tako so bega in miha skočili 
v ofenzivo z vsemogočimi oslarijami. Najbolj pogosto: da so par t i
zani razpuščeni, sedaj glavni komand. Mihailović, Stal in izdal. V 
okolici so fabricirali letak s podpisom štaba (?) DO v katerem kon-
statirajo izdajo Stalina, razpust partizanov, zato skupna borba proti 
sovražnikom — S m r t Stal inu — Svoboda n a r o d u ! (Tako nekako, 
sama ga nisem videla). Tu skoro vsako noč alarm, »angleška le
tala . . .* orožje«. PoUtično delo postaja vedno važnejše. Radi raz
pusta KI bomo izdali okrožnico 5 in posebno izdajo 6 (sklep po [ver j e-
ništva] IO). Pripravi l i bomo mater ia l in čakali, če n e bo od vas nič, 
bomo moral i reševati problem sami. Za bodoče: pohit i te z vašimi 
oficielnimi komentarj i , tehnična zamuda ne sme biti vzrok odla
šanja. To je res nepotrebno pri t em stanju zvez, kontrol ira j te expe-
dit ivnost ! V tem je še vedno preveč raztegljivosti. Za nas je situa
cija drugačna kot na terenu, tu n e čaka problem na rešitev, t reba 
je udari t i . V tem slučaju sicer ni problem, k a k o stvari postaviti, a 
oficielno besedo vsi pričakujejo, tudi zavezniki. Miha 7 (kristjan) n.pr. 
izjavil: »No, sedaj je pa izjava 8 brez smisla.« Ali bi vaš agit-prop 
lahko vsaj v grobem napovedal, kaj ima v n a č r t u za bližnjo bodoč
nost? G r e za to, da smo m i pripravl jeni na to, oz. vidimo, kaj mo
ramo nu jno izdati od zastarelih stvari in koliko bomo zmogli, če 
pr ide ju t r i to in to. Mislim, da t o ni tako težko. P a zares ! Naša 
pisma so navadno glas vpijočega v puščavi, t a k o malo se nas lahko 
usmilite. — Mž. 9 m i je rekel, da se pogaja z vami o moji usodi. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1772. 

2 Mira Tomšič. 
3 Misli razpust Komunistične internacionale (Kominterne) dne 15. 

maja 1943. Glej dok. št. 80, op. 3. 
4 Poškodovano besedilo. Nečitljivi dve besedi. 
5 Izvirna kopija okrožnice: Dne 22. maja je bil objavljen sklep 

izvršnega odbora Tretje internacionale.. . Ljubljana, 29. maja 1943. je v 
arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 530. 

6 Misli Slovenski poročevalec. 
7 Stane Osterc. 
8 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
9 Vladimir Krivic-Matevž, Justin. 
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Moje osebno mnenje je, da se bo že dalo nekaj časa vzdržati. Malo 
m o r a m res paziti, a sedaj tudi ni več toliko letanja, k e r glavni org. 
sektorji stojijo, zlasti tehnika, intend., zveze, OK, l[judska] pfomoč] 
in masovne organizacije, tako da bo šlo. 

Pri lagam pismo za Janeza, 1 0 naj odgovori čim preje, če ga ni 
pr i vas, mi javite, da n e bo nepotrebnega razbur janja.— 

Mi bomo izdali zelo lepo opremljene p e s m i " (partizanske) z ilu
stracijami v m i n i a t u r n i obliki. Nekaj smo j ih mi določili za odliko
vanja ob pril iki obletnice Tonetove 1 2 smrt i našim aktivistom in j ih 
bomo numeri ra l i in izdali v drugi vezavi in barvi. Nekaj teh bi po
slali tudi vam, »odlikovanje Ljubljane« Tonetovim borcem. Jav i te 
koliko. Bodo pa nekako v 1 mesecu. Za obletnico Ton. smrti so do
mači naročili mašo. Zaprl i pa so sestro, 1 3 p a t r a Romana 1 4 in 4 J u -
trove uradnike (ker so objavili vest) 1 5 in 1 skojevca,1 6 ki so ga do
bili pri polaganju venca. Spet sijajna r e k l a m a ! 

Prisrčne pozdrave 
Pika 1 7 

1 0 Boris Kraigher. 
1 1 Brošura: Pesmi. Izdala okrožna tehnika KPS Ljubljana 1943 

ozahd je v arhivu IZDG, tisk NOB. Ilustracije je izdelal Vlasto Kopač! 
1 2 Tone Tomšič. Ustreljen v gramozni jami v Ljubljani dne 21. maja 
1 3 Ivica Tomšič. 
1 4 Leon Tominec. 
1 5 V listu Jutro, letnik XXI, št. 114, četrtek 20. V. 1943 je v rubriki: 

Kronika — Iz Ljubljane izšlo obvestilo o maši zadušnici za obletnico 
smrti Toneta Tomšiča dne 21. maja ob 7. uri pri frančiškanih. 

1 6 Daniel Ahačič, dijak srednje tehnične šole (arhitektonsko-grad-
beni oddelek) v Ljubljani. Italijanska policija ga je aretirala 21. maja 
1943. Zaprt je bil do množične amnestije po kapitulaciji Italije in nem
ški zasedbi Ljubljane 16. novembra 1943. Življenjepisi v Zgodovinskem 
arhivu CK ZKS. 

1 7 Lidija Sentjurc. 
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ST. 94 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA 
SLOVENIJO STANETA KAVClCA DNE 26. MAJA 1943 ČLANICI 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO VILMI 

BEBLER1 

Draga tovarišica Spelca! 2 

Kot Ti je že Viktor 3 sporočil, smo tvoje pismo 4 dobili. S m a t r a m 
pa za svojo dolžnost, da Ti n a Tvoje izčrpno poročilo odgovorim. 

Vsekakor je glavni nedostatek in pomanjkljivost našega dela 
v pomanjkanju zvez, v situaciji k i se stalno menja, v pogojih v ka
ter ih m o r a m o delati. Torej same objektivne zapreke, k a t e r i h m i n i
smo krivi in zato je t u d i tvoj precej dolgi molk - upravičen. Tudi 
skrb za stanovanje - naj Te več n e moti, kajti t o v p r a š a j e je ze 
urejeno. 6 . 

Evo kaj smo delali in naredil i mi. Sredi marca je bila v Dolo
mit ih konferenca — mladinskih aktivistov. 6 Prišli so tudi iz Pr imor
ske in Gorenjske. Ob tej pril iki smo tudi formirah poverjemstva 
P.K.-ja za Pr imorsko (Blaž7 — Bojan 8 in Nataša 9 ) in Gorenjsko (Vin
ko, 1 0 Veljko 1 1 in Kos 1 2), ver jetno nikogar n e poznaš. Za Štajersko smo 
določili Lojzko 1 3 kot sekretarko poverjeništva. Njena naloga j e iz
popolniti poverjeništvo. Dosedaj še nismo od nobenega teh poverje-
ništev dobili poročila. Toda po poročilih aktivistov O.F. delo dobro 

i Kserokskopija izvirnika, napisanega s črnilom, je v arhivu IZDG, 
akc št 674 

' 2'vilriia Bebler. Od marca 1943 je bila na zdravljenju v partizanski 
bolnišnici (SCVPB) — Pugled v Kočevskem Rogu. 

3 Viktor Stopar. 
4 Pismo verjetno ni ohranjeno. „ „ . , , , T ei 
5 Okoli 20. maja 1943 sta dobila pokrajinski komite ZKMJ za Slo

venijo in sekretariat ZSM svoj stalni sedež na Bazi 20 v Kočevskem Rogu 
pri centralnem komiteju KPS in izvršnem odboru OF. Glej Vilma Bebler-
Pirkovič, Politično delovanje SKOJ in Zveze slovenske mladine v letih 
1943—1945 v Sloveniji. SKOJ 1919—1945 (Prispevki k posameznim obdob
jem). Komunist, Ljubljana 1980 (dalje Vilma Bebler, PoUtično delovanje 
SKOJ in ZSM), str. 214. . 

6 Od 13. do 16. marca 1943 je bila v Polhograjskih Dolomitih v 
bližini takratnega sedeža centralnega komiteja KPS konferenca ZKMJ 
za Slovenijo s približno 20 udeleženci iz severnega dela Ljubljanske po
krajine, Gorenjske in Primorske. Udeležil se je je tudi Rato Dugonjic. 
•Glej Vilma Bebler, istotam str. 213. 

7 Darko Marušič. 
8 Bojan Stih. 
9 Alojzija Trošt. 

1 0 Vinko Hafner. 
1 1 Franc Kavčič. 
1 2 Savo Sifrer. 
1 3 Vera Slander. 
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napreduje. V sami [Ljubljanski] pokrajini so razen v Stični in Gro
supljem — naši komiteti povsod na delu. V celi pokrajini imamo 
samo na terenu okrog 1000 Skojevcev. Od teh je okoli 300 v Ljub
ljani. Opaža se, da je mladinsko gibanje že precej razgibano. Šte
vilo članov v vojski je približno okrog 500. Vsaka brigada ima okoli 
120—130. Organizirani so bataljonski in brigadni komiteti. V P.K. 
je kot tretji član bil kooptiran Jernej,1 4 bivši sekretar O.K. Ljub
ljana in sedanji urednik »Mladine«. Ostal pa bo v Ljubljani in z 
nami sodeloval pismeno. Kakor vidiš sem dejansko ostal sam za 
celo področje. Viktor je sicer zaenkrat še tu, toda na njega ne mo
remo več računati. 

Iz vsega tega vidiš, da je bilo letos, odkar smo prevzeli mi, 
precej narejenega. Toda še zdaleč nismo dosegli zadovoljivega ni
voja. To organizacijo, ki je sedaj postavljena, bo treba izpopolniti, 
celotno delo usmeriti načrtno v pravo smer. Preiti k načrtni in pra
vilni kadrovski politiki; pri teoretičnem delu je velika zmeda, vse 
mogoče in nemogoče stvari študirajo po aktivih. Treba je izdelati 
enoten načrt, usmeriti sploh vso vzgojo mladine v pravi kanal in 
v skladu s perspektivo. Uvesti v brigadah tekmovanje, pognati vse 
organizacije v tek, razgibati mladino do maximuma. To so za sedaj 
najvažnejše naloge. 

Na pobudo I.O.O.F. je bil osnovan Glavni inciativni odbor 
Z.S.M.15 Odbor šteje 18 mladinskih aktivistov, po večini partijcev 
in funkcionarjev Z.K.M. V ta odbor si kooptirana tudi Ti. Postav
ljen je tudi srekretariat tega odbora. Posle sekretarja sem prevzel 
do nadaljnjega jaz. Sem pa spadata tudi Ti in Ivan.16 Naloga tega 
odbora je postaviti vsepovsod organizacije Z.S.M. Voditi sploh vse 
delo, ki spada na mladinski sektor i.t.d. Prva seja bo 17. junija.17 

Upam, da boš že zdrava in da boš prišla. 
Od mladinske literature smo sedaj izdali (P.K.) v obliki brošure 

Ribarjev članek18 iz »Proletera«. Sedaj bo šla v tisk brošura — Le
nin: Proletarska mladina.19 Kot tretjo številko pa imamo v načrtu 
brošuro, ki bi jo napisali mi in obravnavali v njej vsa pereča vpra
šanja. To bi bilo nekaj sUčnega kot »Delo« in bi izdali koncem ju
nija. Kot glasilo Z.S.M. pa izhaja »Mladina«. V Ljubljani, kjer je 
bila sedaj redakcija je izšlo že 7. štev. Teren pa je dosedaj dobil 
samo 3. V tisku pa se nahaja sedaj nova številka, ki bo te dni izšla. 
Za bodoče bomo mi izdajali — tu odzunaj — neodvisno od Ljub
ljane. V zadregi pa smo z redaktorjem. MisUm, da bi bilo to nekaj 
za Tebe, kadar boš zdrava. 

14 Mitja Vošnjak. 
15 Glej dok. št. 6. 
16 Ivan Gorjup. 
17 Glej dok. št. 187. 
18 Glej dok. št. 92, op. 5. 
19 Glej dok. št. 92, op. 7. 
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Vem, da si težko brez dela spričo ogromnih nalog, ki se pred 
nas postavljajo. Nastane pa vprašanje, ali je sploh mogoče, da nam 
pomagaš? Mislim, da je! Ti dobro poznaš mladino, v svoji praksi 
si brez dvoma doživela mnogo dogodkov, ki bi bili vredni, da se 
objavijo v »Mladini«. Torej napisati nekaj dopisov za »Mladino«, 
to bi bila Tvoja prva naloga. Brez dvoma poznaš položaj na Dolenj
skem bolje kot kdo drugi, poznaš funkcionarje, aktiviste, njihove 
napake, sposobnost, i.t.d. Jaz vseh teh problemov, ljudi in razmer 
ne poznam, in prosim Te, da mi po svojih močeh pomagaš in pošlješ 
karakteristiko vseh mladinskih funkcionarjev, odpoverjemstva do 
rajonskih komitetov. Mogoče imaš kakšne predloge, načrte i.t.d. Za 
vse nasvete in konkretne postavke sem Ti hvaležen. 

Jaz bom šel sedaj za teden dni v brigade, da vidim kakšno je 
stanje tam. Tu me bo nadomestoval Viktor in urejeval tekoče posle. 
Mislim pa, da bi ta posel prevzela Ti, kadar boš zdrava, ker z ozi-
rom na Tvoje zdravje, dolgih maršev in napornih poti, najbrž ne 
boš še takoj zmogla. 

Tako sem Ti na kratko objasnil situacijo, kakršna je sedaj. Ce 
pa bi rada še podrobnosti, pa piši. Upam pa, da boš kmalu prišla in 
se bomo pogovorili natančno o vsem. 

Tvoje pismo sem dobil šele v nedeljo, ko sem iz Dolomitov pri
šel na ta položaj. Naš sedanji naslov je: Mladen 15—20.20 MisUm, 
da bomo dobili lahko pismo od Tebe v nekaj dneh. 

Na tej točki se bo vršila tudi konferenca iniciativnega odbora 
17. VI. 

Prilagam seznam Iniciativnega odbora Z.S.M.! 

Želim Ti, da čimprej ozdraviš 
in Te 

tovariško pozdravljam 
Stane2 1 

Na položaju 26. maja 43. 

1.) Stane \ 
2.) Spelca tajništvo 
3.) Ivan J 
4.) Gustel22 

5.) Jože2 3 

6.) Hilda24 

20 Šifra za pokrajinski komite ZKMJ za Slovenijo in naslov pošte 
centralnega komiteja KPS in izvršnega odbora OF. 

21 Stane Kavčič. 
22 Gabrijel Gašperšič. 
23 Jože Tejkal. 
24 Hilda Birkelbach. 
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7.) Zdenka 2 5 

8.) Zvone 2 6 — Kočevje 
9.) Mati ja 2 7 — Cerknica 

10.) Dora 2 8 — Vrhnika 
11.) F r a n c k a 2 9 — 
12.) Jerne j — Ljubljana . 
13.) Lojzka i . . 
14.) .Leon* j S t a J e r s k a 

15.) Vinko — Gorenjska 
16.) F e r d o 3 1 — Koroška 
17.) Blaž — Pr imorska 
18.) Nataša — Primorska 

S T . 95 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA DNE 26. MAJA 
1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Poročilo št. 5. 
pr . 3. VI. 43. [št.] 43 

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE. 

Od zadnjega poročila 2 se stanje ni bistveno izpremenilo. Naše 
delo zelo otežkočajo belogardistične patrulje, da se še ponoči težko 
kretamo. Prebivalstvo j e zdaj že izgubilo strah, katerega je imelo ob 
ustanovitvi postojank bele garde. Sedaj so uvideli, da part izanov n e 
morejo uničiti kot so si domišljali belogardisti. Velik odmev med 
ljudstvom so napravile zmage v Afriki in porazi Nemcev v Rusiji, 

2 5 Slavka Zidan. 
2 8 Tone Debevec. 
2 7 Matija Knap. 
2 8 Dora Čepeljnik. 
2 9 Vida Kastrin. 
3 0 Jože Kladivar. 
3 1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. Referent izvršnega 

odbora OF za ZSM France Lubej v svojem poročilu dne 8. junija 1943 
izvršnemu odboru OF (glej dok. št. 137) navaja, da je bil član glavnega 
iniciativnega odbora ZSM, odgovoren za Koroško Ivan (morda Ivan 
Cero). 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 43 in da
tum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 80, str. 209—210. 
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kakor tudi stalno bombandiranje zavezniških letal nemške industrij
ske naprave. Z zanimanjem slede uspehom partizanov. Sedaj so uvi
deli tudi najnevernejši, da bije fašizmu zadnja ura. 

Sedaj spada v naše okrožje še rajon Dobrova. V tem rajonu so 
se naše organizacije vsled zadnjih ofenziv sem pa tja nekoliko raz
bile in je treba naše ljudi zopet zbirati. Nekateri, ki so se preje ka
zali da so naši, so sedaj odkrito stopili na stran bele garde. Toda teh 
je bolj malo. Večina ljudi je neodločnih in preplašenih od lažnih ve
sti, ki jih širijo naši nasprotniki. Nekaj pa je ostalo trdnih in aktiv
nih. S pomočjo teh vršimo ponovno zbiranje ljudi v naše vrste. Do 
sedaj so postavljeni terenski odbori v tem rajonu v sledečih krajih: 
v Podutiku, na Brdu in na Vrhovcih. Za sekretarja tega rajona je 
tovariš Edvard3 z dvema sodelavcema. 

V logaškem rajonu je sedaj postavljen rajonski odbor iz 4 čla
nov in sicer po eden iz Kale, iz Grčarevca, iz Planine in iz Laz. Te
renski odbori so na novo postavljeni v Gor [en jem] Logatcu, v Do
lenjem Logatcu in na Ravniku pri Hotedršici. V Lazah in Planini 
sta postavljena odbora ZPFŽ.4 Odbor 2PFZ je postavljen na novo 
na Vrhniki, v horjulskem rajonu, pa v vaseh Podolnici, Zaklancu in 
v Brezjah. V Preserju in Kamniku sta se pa odbora ZPFZ razbila 
radi provale. 

Zadnji čas smo začeli z organizacijo ZSM. Člane pridobivamo 
poedino od fanta do fanta in od dekleta do dekleta. Na Vrhniki smo 
do sedaj pridobili že precejšnje število članov. Od drugod pa zaenkrat 
še nismo dobili podatkov kako je z ZSM. 

Organizacijo vršimo delno sami, v glavnem pa preko aktivistov, 
ki so še na terenu. Kakih večjih sestankov pa v vrhniškem, horjul
skem, borovniškem in dobrovskem rajonu ni mogoče prirejati. Delo
ma se to vrši le v logaškem rajonu, ker ni po vaseh bele garde. Dru
god pa imamo sestanke s posameznimi aktivisti OF in pa z manjšimi 
skupinami naših pristašev. 

Naša propaganda je v glavnem razdeljevanje in razširjevanje 
naše literature kot Slo. Porčevalec, radijske vesti in druge publi
kacije, ki jih izdajajo naše tehnike. 

Bela garda je zadnji čas mobilizirala nekaj mladih fantov. Kar 
je bilo pametnejših, so se z raznimi izgovori odtegnili mobilizaciji. 
Obenem so pa odpustili nekaj starejših, zlasti takih, ki se jim ne zde 
popolnoma zanesljivi. S postojankami bele garde imamo na novo 
stike s posadko v Ohonici pri Borovnici in Planini. S posadkami v 
vrhniškem rajonu so pa vsi stiki prekinjeni, in to radi vednega pre
meščanja moštva iz postojanke v drugo postojanko. Skušamo pa 
povsod priti v kontakt z našimi ljudmi, ki so prisilno mobilizirani. 

3 Kocjan Kmetič-Edvard Eržen. 
4 Pravilno SPŽZ (Slovenska protifašistična ženska zveza). 

19 Dokumenti 7 289 



V zadnjem poročilu sem omenil, da bom poročal, kako je s 
fanti, ki so se uprl i mobilizaciji. Rezultat je, da so j ih 12 s silo in z 
grožnjami internacije, njihove patrul je odgnale v postojanko. Ostale 
pa zaenkrat puste na miru. 

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

Položaj dne 26. V. 43.5 Za okrožni odbor OF Vrhnika. 
sekretar : 

Zajec Adolf8 

ST. 96 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 27. MAJA 
19431 

Seja: 

IOOF, 27. V. 1943.2 Navzoči vsi.3 

I. Poročilo tov. Krištofa4, o političnem in organizacijskem položaju v 
Beli krajini. Poda točen pregled položaja v posameznih rajonih t a k o 
glede organizacij OF, kakor A F 2 in ZSM. Nadal je poroča o poto
vanju v Zumberak, o stikih ž štabom hrvatske zone in s hrvaškimi 
narodnoosvobodilnimi odbori. 
V Beli krajini je imel tov. Krištof zborovanje z vsemi aktivisti -r-
80 po številu,, nadal je konference z okrožnim odborom, z mladin
skimi in ženskimi organizatorji ter z komandnim kadrom Sercer-
jeve brigade. 5 

Sklep: 
1.) V OOF za Belo kraj ino se imenuje tov Aleš6 dosedanji 

aktivist v tem okrožju; da se odobri predlog tega okrožja, 
da se pr i tegne v odbor še zastopnik ZSM in AFŽ. 7 

5 Datum je pripisan s črnilom. 
6 Adolf Malavašič. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 286. 
3 Glej dok. št. 6, op. 3. 
4 Edvard Kardelj. Dne 13. maja 1943 je odšel v Belo krajino in 

Zumberak, odkoder se je vrnil na Bazo 20 dne 26. maja 1943. 
5 Glej dok. št.. 79. 
~6 Stefan Trobiš. 
7 Izvršni odbor OF je dne 28. maja 1943 poslal sklep okrožnemu od

boru OF za Belo krajino. Kopija dopisa je v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 434/1. . . . . : . - • . • : . . : 
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2.) Glede organizacijskih sprememb v tem okrožju bo IO skle
pal kasneje. 

II. Poročilo tov. Tomaža8 iz Štajerske: Politična situacija, organiza
cija in stanje v part izanskih edinicah, okupator, bela garda, organi
zacija O F (okrožja: Trbovlje, Moravče, Kamnik, Savinjska dolina, 
Šaleška dolina, Gornjedravska dolina, Slovenj Gradec, Maribor, 
Ptuj.) 
Razgovor in sklepi glede Štajerske na prihodnji seji. 

B. Kidrič 
Miha B.9 

ST. 97 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 
27. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU 

NA PRIMORSKEM1 

PK KPS 
za Primorsko 
Na položaju, 27. 5: 1943. 

Centra lnemu komitetu K P S . 

Dragi tovariš i ! 

Še isto noč po odhodu tov. Rastka 2 s pošto 3 za Vas se je nena
doma oglasil pri nas tov. Mirko Bračič. Obširno n a m je poročal o 
dogodkih na severu, v kolikor so njemu znani. Napisal je o tem tudi 
pismeno poročilo,4 ki ga prilagamo. Iz njegovega poročila sledi: 

1.) da je bila zaradi povečanega prit iska Itali janov in neugod
nega golega terena pri nas organizacija brigad potrebna, ker bi n a m 
sicer Italijani naše in slabe razpršene četice uničili. 

2.) da se pa tudi br igade težko brani jo pred silnim pritiskom. 
Krasno lahko brani jo položaje, ki so zaradi s t rmin odlični, vendar 
jih ne morejo brani t i dolgo zaradi težav s prehrano. 

8 Dušan Kveder. 
9 Dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3085, nepopolna 

izvirna kopija v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11. 
2 Rastko Bradaškja. 
3 Glej dok. št. 57. 
4 Poročilo Primorske operativne cone dne 26. maja 1943 glavnemu 

poveljstvu slovenske NOV in PO je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 
34, a. š. 1385. 
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3.) Iz tega sledi, da je popolnoma prirodno, da se zaenkrat 6. 
u d a r n a brigada (Ivana Gradnika) pod vodstvom tov. Bračiča in So-
rovića 5 po fizičnih zakonih premika v smeri jugo-vzhod in da bo 
prej ali slej prisiljena prekoračit i mejo. Izven dvoma je, da se bo 
isto godilo t u d i 5. udarn i brigadi (Simona Gregorčiča) pod vod
stvom tov. Hras ta 6 in Ahaca 7 (ta brigada je t r e n u t n o še na oni strani 
Soče, toda brez zveze z nami). 

4.) Zaradi ostrine boja in neverjetno težavnih zvez med enotami, 
bo po odhodu brigad ostalo po terenu precejšnje število razkroplje
nih part izanskih skupin in posameznih partizanov. Po oceni tov. 
Bračiča bo ostalo samo na področju biv. S[everno] Pfrimorskega] 
Ofdreda] za 1 bataljon takega moštva. Te ljudi bo t reba ponovno 
zbirati in bo t a k o nastal nekak nov odred. Treba bo misliti na nov 
odredni štab. 

5.) Novi podatki tov. Bračiča o partizanih, ki j ih je »Komisija 
tov. Bolka« 8 zavrnila kažejo, da je to bil t ipično vojvodski zločin. 

6.) tov. Cene 9 se je naveličal težav pri br igadah in ker v Vaših 
pismih ni bilo rečeno, za koliko časa je poslan, se nismo smatral i za 
upravičene, da ga tu zadržujemo in smo m u dovolili, da odpotuje 
po karavlah k Vam. 

7.) Ponavl jamo našo prošnjo, da pustite tov. U r b a n a 1 0 pri nas. 
Vodstvo karavl, ki bodo igrale veliko vlogo pri zbiranju razkrop
ljenega moštva, bo samo po sebi postalo zarodek novega odrednega 
štaba, za k a r [je] t reba vojaka. Spričo vseh vrzeli, ki smo jih našteli 
že v prejšnjih pismih, bi nastala vrzel tudi tu, če bi tov. Urban od
šel. (Tov. Bračič j e potrdil, da je Marko Belin 1 1 res padel). 

8.) Priloženo pošiljamo informacijo 1 2 o goriškem aerodromu. 
Opozarjamo, da je to glavni antipart izanski a e r o d r o m ! (Za ves Bal
kan). Enak telegram smo poslali tudi Angležem. 

9.) Glede obveščevalnega materiala, 1 3 ki ga pošiljamo Angležem 
na splošno: dajemo j im material, ki ga n e potvarjamo, da bi s tem 
zasledovali kake posebne cilje zavajanja Angležev. To delamo po 
dolgotrajnem premisleku, k e r smatramo, da imajo Angleži brez 
dvoma tudi še kake druge vire informacij iz Italije in bi naše ob
veščanje izgubilo vrednost, če bi nas ujeli na laži. 

5 Danilo Šorović. 
6 Jaka Avšič-Branko. 
7 Dušan Pirjevec. 

IVT^T,8- D ^ J r ? , ž e B r i l e i > Pomočnik političnega komisarja glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije. Glej dok. št. 57, op. 79 a. 

9 Cene Logar. 
1 0 Dr. Marijan Dermastia. 
1 1 Tone Pirjevec. 
1 2 Informacija ni priložena. 
13 Gre za pošiljanje obveščevalnih brzojavk. Glej dok. št. 57, op. 30 

292 



10) Bela garda se je končno organizacijsko formirala pod ime
nom, »ki ga je tudi v Ljubljani nekoč nosila n a m r e č »Slovenska 
zveza«.1 4 Zanimivo pri tem je tole : kaline lovi izključno s sredinsko 
anglofilskimi parolami in ima med duhovščino že nekaj novih uspe
hov s t o taktiko. Tem večja je za nas potreba, udarjat i po sredinski 
ideologiji. V tem pogledu se n a m zlasti zdi pr imerno močneje po
udarjati nevarnost novega londonskega pakta, 1 5 k a r bomo v naših 
prihodnjih publikacijah storili. 

11.) V naši radio-službi je t aka zmeda, da nismo mogli še ni
kogar od tov. poslati. Upamo, da se bo t o posrečilo tekom tega 
tedna. 

12.) Beneška Slovenija je pričela plačevati narodni davek. Kot 
prvi obrok so odrajtal i 5.900.— Lit (pettisočdevetsto Lit). Nikakega 
organizacijskega uspeha pa nismo dosegli v Reziji. To pojasnjuje 
silno zaostalost prebivalstva. Tov. Bračič, ki je na svojem pohodu 
prišel v stik z rezijskimi hribovci, pripoveduje o naravnost never
jetni odrezanosti od sveta gorskih naselbin v Reziji. Tja nit i duhov
niki n e prihajajo in [se] vršijo n. pr. tudi pogrebi brez asistence ka
toliškega duhovnika. Od domačinov določeni vodja pogreba vrši 
nekako ajdovsko ceremonijo pri pogrebu, ki poteka nekako takole : 
ko je mrlič zakopan, ga s svečanim glasom vpraša, ali si imel za
dosti polente na zemlji. Prisotni odgovarjajo v imenu m r t v e g a : za
dosti. Nato vpraša vodja: ali si imel zadosti soli. Ostali odgovarjajo: 
zadosti. Ali Ti je kaj drugega manjkalo v življenju? Ničesar. Potem 
pa prosi Boga, da naj vzame tvojo dušo v nebesa. 

13.) O tov. Nuškinu 1 6 se je med duhovščino razširilo prepričanje, 
da je moral biti agent kvesture. Spričo tega n a m doslej res n e more 
več koristiti, temveč samo škodovati. V nadomestilo smo našli do
mačina, starejšega kmečkega fanta, bivšega katoliškega aktivista, ki 
je zelo popularen na Tolminskem in že pol leta popolnoma lojalno 
sodeluje s Part i jo na terenu. Tov. Nuškina pa smo sklenili brez
pogojno ekspedirati s Pr imorske. Prosimo Vas, da n a m ta naš u k r e p 
odobrite, in pr ipravi te vodstvo K S na Nuškinov povratek. 

Zelo nepri jetno pri Nuškinovem slučaju je bilo, da ni bil P r i 
morec. Tako, da s m a t r a m o za najbolje, da se zadovoljimo z zgoraj 
omenjenim domačinom, razen seveda, če bi vodstvo KS imelo na 

14 Pravilno: Slovenska zaveza, ki je bila ustanovljena marca 1942 
kot združena slovenska protirevolucionarna buržoazija. Več glej Saje, 
Belogardizem, str. 282—396, za Primorsko še Boris Mlakar, Domobranstvo 
na Primorskem (1943—1945). Založba Borec, Ljubljana 1982 (dalje Mlakar, 
Domobranstvo na Primorskem), str. 7—37. 

1 5 V času prve svetovne vojne je bila leta 1915 sklenjena med Ita
lijo in antantnimi silami tajna t. i. londonska pogodba, po kateri bi dobila 
Italija za nagrado za prestop k antantnim silam med drugim tudi velik 
del slovenskega ozemlja. To se je kasneje tudi zgodilo. 

1 6 Dr. France Skerl. 
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razpolago kakega zares dobrega aktivista, lojalnega napram Partiji 
in ki bi bil po možnosti doma iz Primorske (Marijan Brecelj?)'17 

14.) Zaradi razširjenja baze, o nujnosti česar smo Vam že v 
prejšnjem pismu pisali, bi bilo prav koristno, ko bi nam poslali kake 
dobre aktiviste, ki imajo na Primorskem kaj vpliva med malome-
ščanstvom. Kaj je s Primoževim18 sošolcem Sokolom iz Idrije? Kaj 
je z nesrečnim Jožetom V.?19 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: 
Primož 

2ig: Pokrajinski Komitet 
KPS za Primorsko 

ŠT. 98 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. MAJA 1943 OKROŽ
NEMU ODBORU OF ZA NOVO MESTO O IMENOVANJU ČLANOV 

OKROŽNEGA ODBORA OF ZA NOVO MESTO1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 
St. 136/43. -K-

Položaj, dne 28. maja 1943. 

OKROŽNI ODBOR OF ZA NOVO MESTO 

Na podlagi poročil2 tovarišev inštruktorjev IO Bogdana3 in Ti-
neta4 o organizacijskem stanju v vašem okrožju in z ozirom na njih 
predloge je Izvršni odbor sklenil5 sledeče: 

1. Tov. Šandor,6 ki je sedaj zaposlen pri poslušanju radia, 
se dodeli kot aktivist na politično delo v podokrožje 

17 Glej dok. št. 85. 
1 8 Dr. Aleš Bebler. 
19 Verjetno dr. Joža Vilfan. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1 
2 Glej dok. št. 42 in 43. , 
3 Bogdan Osolnik. 
4 Janez Stanovnik. , •• 
5 Glej dok. št. 66. • - .... 
6 Aleksej Venturini. 
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Trebelno-Mokronog. Piri radiu ga nadomesti te z do
mačo močjo. 

2. Tovariš Prijatelj Drago, aktivist v Trebanjskem pod-
okrožju, se imenuje za člana podokrožja Trebelno-
Mokronog. 

3. Tovariš Riko Kolenc, politični delavec v Trebnjem, se 
dodeli kot aktivist v podokrožje Trebelno-Mokronog. 

4. Tovarišica Dunja, 7 ki je sedaj zaposlena pr i TV z ne
kim tehničnim poslom, se dodeli kot aktivistka za 
AFŽ v novomeško okrožje. 

5. Člani podokrožja Mirna peč: tov. Palček, 8 Jerca, 9 Mar
t i n 1 0 se razrešijo dosedanjih funkcij in se dodele na 
tehnično delo. Za novega člana tega podokrožja se 
imenuje tov. Somrak Janez, domačin iz Mirne peči, ki 
je odpokhcan iz U[darne] B[rigade] T[oneta] T[om-
šiča]. 

Prosim vas, da čimpreje vse te izpremembe izvedete in da tov. 
dodelite na delo. Podokrožje Mirna peč je t reba vsekakor izpopolniti 
še najmanj z dvema članoma. Stavi te predloge, kdo od naših poli
tičnih delavcev bi bil najprimernejši . Predvsem skušajte dodeliti 
kakega sposobnega domačina. 

Sporočam vam, da je Mart in iz doline, 1 1 član topliškega pod
okrožja, začasno razrešen dela pri svojem podokrožju. in j e dode
ljen v pomoč tovarišu Ivanovu. 1 2 Temu njegovemu predlogu smo 
ustregli posebno, ker n a m je zagotovil, da bo po svojih močeh še 
vedno v polit ičnem delu pomagal pri svojem podokrožju. 

V tem podokrožju je tovariš Radko, 1 3 bivši part izan (odpuščen 
je bil iz vojske radi šibkega zdravja). Tega smo določili, d a kot akti
vist pomaga na tem terenu. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za I O O F : 
org. tajnik 

Miha B.1 4 

' Frančiška Aleš. 
8 Zivojin Prosenc. 
9 Marija Hvastja. 

1 0 Anton Hočevar. 
1 1 Martin Slibar. . 
1 2 Ivan Mavrovič. Prevzel je vodstvo ekonomata Slovenskih central

nih partizanskih bolnišnic (SCVPB). 
1 3 Franc Sali. " 
" D r . Marijan Brecelj. 
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S T . 99 

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 Z O R A N A P O L I C A D N E 
28. M A J A 1943 Č L A N U P O V E R J E N L S T V A I Z V R Š N E G A O D B O R A 

O F Z A L J U B L J A N O D R A G U P U S T L S K U 1 

28. maja 1943 

Dragi Salvo !2 

To je tretje pismo in če upoštevam prvi listič, že četrti glas3 od 
mene. Hotel bi vas res zadovoljiti in tudi so stvari, radi katerih mo
ramo biti res v stalnem stiku. 

Najpreje bi vam sporočil par stvari, ki kažejo na razvoj naše 
stvari in na obče razpoloženje. Podrobne uspehe naših borcev boste 
sedaj stalno slišali po RSJ, ker je redna zveza. 

Pred dnevi so si naši fantje privoščili bele iz Semiča. 40 so 
jih poslali k vragu. To je posadko tako demoraliziralo, da so jo 
morali zamenjati. Pa tudi novi niso imeli več sreče. Padlo jih je že 
12. Kako raste sigurnost v naše uspehe, dokazuje povratek par de-
zerterjev, ki so se preje javili Italijanom, sedaj pa so prebežali zo
pet k našim in pri tem ukradli Italij. municijo in bombe in prinesli 
s seboj (Vinica). Bega poizkuša s prisilno mobilizacijo, vendar s silno 
slabim uspehom, ker se ljudje vkljub pretepanju in grožnjam upi
rajo, da bi prijeli za orožje (Bela krajina). Večina duhovnikov iz 
Bele krajine je pobegnila in ljudje danes sami opravljajo pobož-
nosti v cerkvah skupno s partizani. Dokaz, kako se je duhovščina 
ločila od naroda in nastopila žalostno pot izdajstva. 

Za nas je posebno razveseljivo, da se Sokolstvo povsod dobro 
drži. Po prvih statistikah, ki smo jih prejeli, je povsod skoraj 100% 
v OF. V Črnomlju in Metliki (Gangl)4 so bili poizkusi povezati So
kolstvo z bega, toda tudi tu je ta poizkus dokončno zlomljen. Po 
poročilih Vosa, so skušali v Ljubljfani] postaviti sokolsko legijo,5 

toda brez uspeha. Kolikor je to stanje razveseljivo, pa nas vendar 
ne sme uspavati, temveč nas samo vzpodbuditi k še večjemu delu. 

1 I51
vi,r!?a kopija, napisana s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni fond Zorana Polica. 

2 Drago Pustišek. 
T, J 1 P ^ 1 1 6 i n p r v o p i s m o n i s t a »hranjena, ker avtor ni pisal v kopiji. Podatek Zorana Poliča. Drugo pismo glej dok. št. 72. 

4 Engelbert Gangl, pisatelj, organizator sokolstva, I. namestnik sta
roste Zveze sokolov kraljevine Jugoslavije. 

'Julija 1941 je peščica sokolskih funkcionarjev, ki se niso hoteli 
pridružiti OF, na pobudo Jugoslovanske nacionalne stranke v Ljubljani 
ustanovila »Sokolsko legijo«, vojaško terensko organizacijo, ki se je borila 
pod zastavo Draže Mihailovića. Več glej Saje, Belogardizem, str. 215-218. 
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Se par stvari iz krajev izven Lj [ubljanske] pokrajine. Tudi tam 
se je razpoloženje silno dvignilo. Prednjači Gorenjska, sledi Koro
ška in zadnja je Štajerska. Skoraj nikjer ne more naša organizacija 
slediti potrebam, ker je razmah presilen. Potrebni so novi delavci in 
zopet delavci. Ce dobite ljudi za te kraje, javite. Storili bomo takoj 
vse, da pridejo ven. Pogoji za delo in kretanje so danes mnogo ugod
nejši. 

Značilna je sprememba v tonu nemškega tiska za slov. kraje. 
Operirajo s papeževimi okrožnicami, z govori škofa Rozmana in pod., 
samo da bi vzbudili strah pred boljševiki (n. pr. Karavanken botu).6 

Zandarmerijske postaje imajo nalog, da v zvezi z Gestapom organi
zirajo bega. Predvsem zbirajo bivše klerikalne veljake, ki naj posta
nejo jedro organizacije. Prosluli dekan Skrbeč7 je imel v Kranju 
konferenco z Nemci glede organiziranja bege. Verjetno je bil skle
njen dogovor o vrnitvi bega duhovščine. 

Nemci so doslej mobilizirali vso mladino od 1916. do 1925. let
nika. Sedaj pričeli z mobilizacijo 1926 ter 14 in 15. 

Zaupanje v partizane se je posebno dvignilo, ker od Novega 
leta vkljub težkim hajkam niso doživeli še nobenega poraza. Ko so 
n. pr. zasedli Mežico,8 so doživeli lep sprejem in ljudje so takoj po
kazali izdajalce, ki jih je treba uničiti. Nemci so vsako podporo v 
narodu izgubili (posebno Štajerska). V mestih je delo težko, ker so 
bile številne provale. Wehrmannschaft9 dejanski ni več, pač pa sku
šajo Nemci organizirati Landwache,10 nekaka vaška straža, kateri 
pa ne zaupajo orožja. Za hajke uporabljajo Nemci vojake iz od
daljenih gamizonov (n. pr. Miinchen), ker so domači preveč demo
ralizirani. Vendar tudi v teh niso samo Nemci, temveč prihajajo 
tudi Cehi, Belgijci, Danci, Hrvati in še celo Slovenci. Zato tudi 
uspehov nimajo. Nemci grade ob Savi bunkerje, mesta pa so še ne
utrjena in brez žic. Naši so likvidirali posadke v Ihanu1 1 in Ponovi-
čah.12 Silni razmah je doživel pasivni odpor. Kapaciteta rudnikov je 
vkljub večji zaposlitvi manjša kot je bila v Jugoslaviji. 

6 V listu: Karawanken Bote, leto III, št. 38, Kranj, 15. maja 1943, 
sta bila objavljena članka Enciklika Svetega Očeta proti boljševiškemu 
banditstvu in Poziv škofa dra Rozmana. 

7 Matija Skerbec. 
8 Glej Zbornik NOV, VI, knjiga 5, dok. št. 89, str. 224—225. 
9 Wehrmannschaft je bil polvojaški oddelek v okviru nacističnih 

raznarodovalnih organizacij Štajerske domovinske zveze (Steirischer 
Heimatbund) in Koroške ljudske zveze (Karntner Volksbund). Več glej 
Tone Ferenc, Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski 
na Štajerskem. Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS, 11/1958, str. 
81—156. 

10 Landwacht — »deželna straža«. Glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 
159, op. 6, str. 400. 

11 Glej Zbornik NOV, VI, knjiga 5, dok. št. 84, str. 212. 
" Glej Zbornik NOV, VI, knjiga 5, dok. št. 87, str. 221—222. 
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OF ima politično zelo velik vpliv. Sokolstvo, posebno v krajih, 
ki so pripadali Lj [ubljanski] župi, se odlično drži (Litija, Domžale, 
Kamnik i.t.d.). K a r četice Sokolov prihajajo v part izane. 

V Rogaški Slatini je bilo pobitih ali izseljenih ca. 600 ljudi. 
V Mariboru so naši fantje sredi mesta ustrelili že 3 denunciante.<Na 
Koroškem se širi naše delo proti Podjuni in preko Železne Kaple: 

V Gradcu zaposlenih 50.000 tujih delavcev (1000 Slovencev): 
1. maja 1 3 so naši uničili postajo Savo. P r i tem uničen vlak (s celot
nim tovorom), ki je vozil za Bolgarijo 25 kamionov (popolnoma no
vih), 1 vagon bombaža, 2 vag. sanitet, mater., 2. vag. radioaparatov, 
1. vag. akumulatorjev, 1. vag. električ. šival, strojev i.t.d. Dalje so 
bile na ta dan uničene postaje Trzin,: Jarše. Bili so številni mitingi, 
goreli kresovi in pri trkaval i zvonovi. 

• 5. maja so pobili naši 30 Nemcev. V Zagorju minirali 5 rudni
ških naprav, vpadli v Hrastnik. Od 5. do; 9. maja bila hajka proti 
zasavskemu bataljonu. Rezultat 19 mrtv ih Nemcev (2 ofic), naši 
nobene izgube. Med hajko so naši vdrli v Kamnik v tovarno Titan 
(pri belem dnevu). 13. maja v Hrastniku minirana peč in stolp. Pr i 
Celju in Zagorju 2 vlaka v Savo — podrobnosti še ni . 1 4 . ,. ' 

Tudi na Pohorju naši prav pridno delajo. - . 
Tako sem skušal v kra tk ih besedah prikazati stanje in razpo

loženje, ki kaže, kako ras temo in kako postaja naša stvar, res vse-
narodna in da je danes že neuničljiva. . 

Za nas je važno, da pazno sledimo t e m u splošnemu razvoju in 
da pravilno zaposlimo vse sile, ki so sposobne za delo in borbo. 

Upam, da si moje prejšnje pismo 1 5 s priloženim skupnim pi
smom 1 6 prejel. Čitajte ga in razpravljajte o njem, seveda se pa tudi 
ravnaj te po njem. Predvsem mislim, da je silno važno, da naši aktiv
nejši in sposobnejši res primejo za delo.. Povsod j e pomanjkanje 
sposobnih, povsod je t reba novih rok. Vem, da so za nas težave, 
toda najti m o r a t e način, da j ih premagate. Mislim, da bodo med
sebojni razgovori, o kater ih govorim v prejšnjem pismu, mnogo do
prinesli k temu. Najlažje bo delo po A.2.Z. in Z.S.M. Naše članice in 
naraščaj se morajo zavedati, da lahko mnogo koristijo s posegom 
izven sokolskih vrst. Mira 1 7 in Urška 1 8 m o r a t a dajati pravi lna na
vodila in morda tudi kaj pisanega, da bo stvar popolnoma jasna. 
Stanje A 2 Z in ZSM je v razmerju do dežele silno slabo. In če bi se 
sedaj naši ljudje zadovoljevali samo s tem, da so povezani v svojem 
krogu, ne pridemo nikamor napre j . Vsaka članica, vsak naraščajnik 

1 3 Glej Zbornik NOV, VI, knjiga 6, dok. št. 3, str. 11—13. 
14 Glej Zbornik NOV, VI, knjiga 6, dok. št. 10, str. 22—23 in dok 

št. 12, str. 27. '; 
1 5 Glej dok. št. 72. 
•o- Glej dok. št. 73. 
1 7 HelaSkulj. 
1 8 A n č k a A d a m i č . t . , " , . • • . • , 
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se mora zavedati, da je postal delavec Za OF. Nastopiti mora tekmo
vanje kdo bo pridobil več novih. Med članstvom vem, da bo delo 
težje, toda z izpopolnitvijo naših mest po rajonih in z zvezo med 
rajonskimi in društvenimi predstavniki, se bo dalo marsika] lepo 
urediti . Način medsebojne pomoči je seveda pr idržan vam. 

Poizkušajte morda v društvih z nabiranjem ljudi za delo po raz
nih sektorjih (za kvarte, intend., SNP. i.t.d.). Kdor se prijavi ga 
takoj javi Vlasti,1 9 da ga povežejo. Potrebo t a k e aktivizacije bi bilo 
dobro pojasniti z okrožnico. Stremeti moramo za tem, da nasi ljud
je kjer le mogoče, primejo za delo. Samo t a k o bodo izpolnjevali svo
jo sokolsko dolžnost. 

Poročaj čimveč o vašem delu in sploh stanju v Ljublj[ani], da 
se moremo ravnati . J a z sem o delu in odnosih poročal 2 0 odkri to in 
jasno. Sedaj čakamo na prihod Soče, da se ustmeno pogovorimo o 
raznih ukrepih v Lj [ubijani] — saj veš, pisati ni ravno dobro. Do 
t a k r a t ostaja odpr to tudi vprašanje Pov[erjeništva]. Načelno so za 
moj predlog, vprašanje so le ljudje. J a z mislim, da j ih je dovolj. 
Verjetno boste med tem prejeli tudi pismo, v ka terem bo ravno 
v zvezi s t em nekaj vprašanj . Pomenite se temeljito, tako, da bo Soča 
lahko tolmačila skupno gledanje, ne pa morda samo svoje. 

Zvonko 2 1 naj čimpreje poroča 2 2 o stanju v blagajni, predvsem 
pa nujno rabimo izvleček od oktobra 42. dalje. To naj takoj naredi 
in naj dostavi. 

Tu smo si tudi med sabo razdelili delo in je Drejče 2 3 pre
vzel organizacijske posle. Tako da Ti bo te stvari odslej on poročal 
oz. zahteval podatke. Stvar statist ike smatra j te za nujno. Zahte
vajte tudi od ostalih zunanjih društev. Vse pisane stvari, za ka tere 
sem prosil, mi čimpreje dostavi. 

: V mednarodnem dogajanju je nastopil nov moment, ki kaže, da 
se bodo stvari pospešile, t. j . prostovoljni razpust Kominterne. 2 4 Ne 
vem, k a k o ste stvar vi tolmačih, dejstvo je, da je to velik korak 
napre j . S tem je podan velik poudarek na nacionalne posebnosti po-
edinih narodov oz. nujnost, da vsak narod samostojno vodi svojo 
osvobodilno borbo. To priznanje narodnosti dokončno obračunava 
z vsemi, ki so skušali vsiHti boljševizmu neko prot inarodno sta
lišče oz. prot inarodne namene. Za nas je ta razpust še posebno važen, 
ker potrjuje pravilnost našega gledanja, da je n a m r e č razvoj vsa
kega naroda svojstven in četudi so skupni višji cilji, ni mogoče vo
diti življenja vseh narodov po istem kopitu. Zato je res, da je Kom-

1 9 Mira Tomšič-Soča. 
2 0 Glej dok. št. 66. 
2 1 Viktor Repič-Zane. 
2 2 Glej dok. št. 74, op. 31. 
2 3 France Lube j . 
2 4 Glej dok. št. 80, op. 3. 
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interna svojo nalogo izpolnila, ko se ji je posrečilo v vseh narodih 
razgibati gotove plasti proti fašizmu. 

Da so za razpust uporabili t renutek, ko je t reba uredit i odnose 
do Zaveznikov, je seveda takt ična poteza, ki pa na stvari sami ni
česar ne izpremeni. Mi stopamo krepko novi dobi nasproti, trgajo se 
vse vezi, ki bi lahko ovirale svoboden polet, in sedaj lahko s še 
večjim upanjem zremo v bodočnost. Pripravl ja jo se veliki dogodki, 
v ka tere je razpust Kominterne le skromen uvod. Benešev govor, 2 4 3 

postavitev turškega poslanika pri begunski grški vladi v Kairu ter 
švedskega pri norveški v Londonu, kaže, da s t rahu pred Nemci ni 
več in da se pripravljajo taki dogodki, ki ne dovoljujejo več nobene 
nevtralnosti, a m p a k samo odločen odpor proti nacizmu. Lahko oz. 
celo gotovo bomo preživeli še mnoge težave, toda konec je že po
polnoma jasen. Za nas je tudi važno, da je potihnil K u h a r 2 5 in da 
[Radio] SI. J . ponovno govori o razkroju Mihailovičevih četnikov. 

Ta nov čas pa je zvezan seveda tudi z novimi težavami. Popo-
len polom bega politike (dokaz je razkroj med bega posadkami) sili 
izdajalske politike, da zavzamejo nove položaje in ti so — sredina. 
Tako da se bosta sedaj dokončno izoblikovala res samo dva tabora, 
mi in vsi drugi. 

Naša oz. vaša naloga je, da z intenzivnim delom odvrnete ko-
lebljivce in nepokvarjene sredince od nasprotnega tabora in j ih 
vključite v OF. Za tako delo imamo dovolj zdravih argumentov 
(naše dosedanje delo, pravilnost naše pohtike, naši uspehi, zdravo 
sodelovanje skupin, m e d n a r o d n o priznanje, pomoč zaveznikom in 
pod.). 

Predvsem bodo skušali oživiti svoje delo Miha, ker se nadejajo, 
da bodo lahko potegnili v svoje vrste ne samo dosedanje omahljivce 
in ljudi, ki j ih je s t rah boljševizma, temveč predvsem skompromi-
t i r a n e bega. Tako bi imeli tudi svojo vojsko, ki naj nastopi proti 
partizanom. P o tej s trani morate biti zelo čuječi in v kali zadušiti 
vsak poizkus, da bi kak Miha šaril med SokoU. Posebno boste uspeli, 
če stvari v tem smislu pojasnite in če naše ljudi res tudi zaposlite. 

MisUm, da sem se dovolj razpisal. Ce vas karkoli muči, mi spo
ročite. Tu smo se malo razgibali, in upam, da boste tudi vi kmalu 
deležni sadov našega dela. 

Sporoči mi, če boš prejel vsa t r i pisma. Nadaljnja pisma bom 
opremljal z znaki (ob naslovu), tako da boš lahko odgovoril, tako in 
t a k o označeno pismo prejel. 

24a Dr. Edvard Beneš, predsednik čehoslovaške vlade. Gre verjetno 
za govor v Washingtonu. Glej Radijski vestnik (okrožni odbor Bela kra
jina), leto II, petek 21. maja 1943, št. 15 (arhiv IZDG, tisk NOB). 

2 3 Dr. Alojzij Kuhar. 
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Pozdravi vse delavce, k a k o r tudi Gelco. 2 6 Ob priliki naj stopi 
k mojim znancem in sporoči pozdrave za Malo. 2 7 Hotel sem ustreči 
naročilom glede dveh partizanov, pa sem pozabil imena. Jav i mi v 
pismu, na način kot sva [se] dogovorila. Maja 2 8 naj javi, če še potuje 
po plačo in če bi imela možnost pri t i malo iz mesta. Javili bi ji kra j 
sestanka in se z njo malo pogovorili. Morala bi pa seveda javiti več 
dni preje, da bi mi pravočasno potovali na kraj dogovora. 

Delaj to dobro ! 
Sfsn. 

Z d r a v o ! 
M a r k o ! 2 9 

P.S. Joža 3 0 bo prejemala redna vojaška 
poročila in tudi poročila I.O. Dogovori 
se s Sočo, da j ih boste prejemali. 

Mko 

ST. 100 

PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA 
LJUBLJANO DRAGA PUSTlSKA DNE 28. MAJA 1943 ČLANU 

IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLICU1 

28. V. 43. 

Dragi M a r k o ! 2 

Prejel sem Tvoje p i smo! 3 Odgovarjam Ti, čeprav še nisem dobil 
vseh stvari, ki si jih želel. Zdi se mi, da bi se sicer preveč zavleklo, 
zato Ti pošiljam zaenkrat samo okrožnice št. 3—64 in mlad. okrožn. 5 

Ostalo Ti bom poslal, čim bom dobil. 
Zelo m e je razveselila Tvoja ugotovitev ugodnega, optimistič

nega razpoloženja pri Vas. Tu stanje žali bog še n i tako, čeprav je 
t reba poudarit i , da se tudi t u razpoloženje boljša. Ce bomo dobivali 
tudi redno poročila o Vaših uspehih in delu, bomo razpoloženje pa 

2 8 Vlasta Pustišek. 
2 7 Hilda Jezeršek-Polič. 
2 8 Jelica Vazzaz. 
2 9 Zoran Polič. 
3 0 Lidija Šentjurc. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni fond Zo
rana Poliča. 

2 Zoran Polič. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. Glej dok. št. 99, op. 3. 
4 Misli okrožnice vodstva sokolstva v OF. Okrožnica št. 3 je objav

ljena v Dokumentih, knj. 5, dok. št. 204, str. 563—564, okrožnica št. 5 v Do
kumentih, knj. 6, dok. št. 6, str. 28—30, okrožnici št. 4 in 6 sta v arhivu 
IZDG, arhiv NOB, šk. 495/III. 

5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero okrožnico ali okrožnice 
gre. 
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še lahko mnogo dvignili. V ta nameri je začel sedaj tudi izhajati 
nekak »radio vestnik«, 8 ki prinaša vsa važnejša svetovna poročila, 
poročila »Slob. Jug.« z naših južnih bojišč in predvsem (seveda, če 
j ih bomo kaj imeli) poročila z naših bojišč. 

Pri našem delu pa polagamo sedaj največjo pažnjo povezavi 
med načelniki in našimi zastopniki v rajonih. Če n a m bo uspelo, da 
bodo te dvojice res tesno sodelovale med seboj in da bodo znali t o 
povezavo eni kot drugi izkoristiti, si obetam od tega mnogo koristi 
za obe strani, t. j . za splošnost. 

Statist iko bom dobil sedaj konec meseca in Ti jo bom takoj 
poslal. Upam, da bo bolj točna kot je bila zadnja. 

Zane 7 in Štefan 8 sta bila pri našem zastopniku 9 v Mostah in iz
gleda, da se bo ta zdaj le oprijel dela, ki smo m u ga predlagali. 1 0 Za 
Šiško sta se pa sestala Je . 1 1 in Dolni. 1 2 Rezultata še n e vem, u p a m 
pa, da bo tudi ta sestanek rodil uspehe. 

Sokfolska] pomfoč] je ta mesec odstopila glav. blag. 20.000.-L. 
Torej tudi napredek. 

Le pri emigr. 1 3 ne pr idemo napre j . Vendar puške še nismo vrgli 
v koruzo in upam, da Ti bom v drugem pismu lahko že kaj pozitiv-
nejšega pisal. 

Zastoj traja tudi še pri obvešč. Jošta 1 4 še od tistega zadnjega 
sestanka, ko si bil Ti še v Ljubljani, ni bilo na spregled. Sumim, 
da je zaprt. Bom poskušal čimpreje ugotoviti, kaj je z njim. 

Si dobil vse svoje in Slavkotove 1 5 reči? Upam, da si še spoznal, 
kaj je Tvojega! Poslal sem Ti tudi koc, mishm, da nimaš nič proti. 
Poslal sem Ti tudi dva čopiča. Enega sem n a m r e č po naročilu kupil, 
drugega smo pa dobili n a k n a d n o na eni Tvojih mnogih postojank. 
Menda Ti ga n e bo težko spraviti v uporabo. 

Ali ste se članka »Sok. in kom.« 1 6 že kaj lotili? Postaja vedno 
bolj potreben! 

Izroči pozdrave vseh tukajšnjih vsem tamkajšn j im! 

• Zdravo! 
Salvo 1 7 

6 Glej dok. št. 5, op. 27. 
7 Viktor Repič. 
8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
9 Verjetno Martin Perme. 

1 0 Misli na navodila vodstva sokolstva v OF dne 12. maja 1943 sokol-
skemu zastopniku v rajonu Moste. Izvirna kopija pisma je v arhivu IZDG, 
osebni fond Zorana Poliča. 

1 1 Ing. Stane Jesih. 
12 Lavoslav Dolinšek. 

• 1 3 Misli na člane Sokola, ki so pribežali v Ljubljano iz Štajerske, 
predvsem Maribora (npr. dr. Boris Mihalič, Franjo Mačus). 

1 4 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1 5 Alojz Vrhovec. 
1 6 Glej dok. 72, op. 17. 
1 7 Drago Pustišek. 
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S T . 101 

O K R O Ž N I C A O K R O Ž N E G A O D B O R A O F Z A B E L O K R A J I N O 
D N E 2 8 . M A J A 1 9 4 3 R A J O N S K I M O D B O R O M O F I N P O L I T I Č 
N I M A K T I V I S T O M B E L E K R A J I N E O Š T I R I N A J S T D N E V N E M 

D E L O V N E M N A C R T U 1 

Okrožni odbor Osvobodilne F r o n t e pr. 31. V. 43 [št.] 37 
za Beloltra j ino 
28. maja 1943: 

O K R O Ž N I C A 

v s e m r a j o n s k i m o d b o r o m O F i n p o l i t i č n i m 
a k t i v i s t o m B e l e k r a j i n e . 

V smislu zaključkov zadnjega zbora 2 političnih aktivistov in za
stopnikov rajonskih t e r terenskih odborov Bele krajine, da bi čim 
širše množice belokranjskega l judstva zajeli v Osvobodilno fronto 
in j ih aktivizirali, sporočamo vsem rajonskim odborom O.F. n a č r t 
d e l a z a b o d o č i h 14 d n i . Člani rajonskih odborov s pomočjo 
političnih aktivistov dotičnega področja, naj terenske odbore OF 
takoj seznanijo z načrtom in jim pomorejo pri organiziranju vaških 
aktivov, kakor so v okrožnici začrtani. 

Načrt naj se izvede v delo takole : vsak rajonski odbor naj ime
nuje člane, ki bodo odgovorni za posamezne sektor j ie dela (prehra
njevalni, zdravstveni itd.). Odgovorni člani se sestanejo s terenskimi 
odbori, v kater ih se ravno tako imenujejo odgovorni člani za vsak 
sektor dela. Ti člani terenskih odborov s pomočjo rajonskih članov 
in političnih delavcev izvedejo organizacijo aktivov na samem te
renu. 

Na iniciativnosti (samodelavnosti), elastičnosti in iznajdljivosti 
rajonskih in terenskih odborov t e r političnih aktivistov je, kako 
bodo zainteresirali čim širše kroge prebivalstva in j ih pritegnili k 
delu. Naša navodila dajejo samo glavno smer organizacijskemu delu, 
ki lahko zavzame najraznovrstnejše oblike. K izvršitvi naj energično 
pristopijo tudi tovariši, ki delujejo na težavnejših terenih. 

V zvezi z ugodnim političnim položajem Osvobodilne fronte [je] 
t reba podvzeti naj živahnejšo propagando za učvrstitev in podporo 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1, izvirna kopija pa 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 1—2, a. š. 2801. Številka 37 in datum 
RFejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Zbor političnih aktivistov OF iz Bele krajine, ki ga je vodil Edvard 
Kardelj, je bil dne 23. maja 1943 v vasi Ravnace pri Suhorju pri Metliki. 
Glej dok. št. 79. 
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naši N.O. vojski, za prostovoljno mobilizacijo, za finančno podporo 
Osvobodilni fronti, za razbijanje bele garde, za pridobivanje omah-
Ijivcev v OF itd. Samo s takim delovanjem bodo rajonski in terenski 
odbori utrdili med ljudstvom svojo avtoriteto in si pridobili pomen 
p r a v e l j u d s k e o b l a s t i . 

Načrt obsega organiziranje sledečih aktivov: 

A k t i v za p r e h r a n o . 

V terenskem odboru naj se postavi odgovoren član za to delo, 
ki v vasi organizira aktiv za prehrano od ljudi, ki imajo za to smi
sel in sposobnost. 

Delo aktiva za prehrano je zelo važno in naj v glavnem obsega 
sledeče: 

1.) Organiziranje nabiranja hrane na n a j š i r š i o s n o v i za 
N. O. vojsko in ranjence, ter za pomoč revnim in žrtvam okupatorja. 

2.) Nabiranje podatkov o količini hrane pri posestnikih v vsej 
vasi. Ti podatki so potrebni za slučaj odkupa. 

3.) Ob prihodu partizanov aktiv skrbi za pravilno porazdelitev 
vojakov po hišah. 

4.) Kontrola nad obdelavo posestev, ki so last Osvobodilne 
fronte. 

5.) Organiziranje obdelave posestev, ki so last OF s pomočjo 
mladinskih delovnih čet ali partizanov, ki jih daje vojaška komanda 
na razpolago. 

6.) Organiziranje pomoči pri obdelavi posestev, kjer pomanjkuje 
delovnih moči (medsebojna pomoč.) 

Aktiv za prehrano vrši tudi druge opravke, ki po svoji prirodi 
spadajo v ta delokrog. 

K u l t u r n i a k t i v . 

V terenskem odboru naj se postavi odgovoren član za to delo 
ki organizira v vasi kulturni aktiv iz najsposobnejših ljudi. 

Delo v aktivu je obširno, v glavnem pa naj obsega sledeče: 
1.) Organizacija čitanja literature Osvobodilne fronte v vasi s 

težnjo, da se organizira skupno čitanje z razlago člankov Nihče v 
vasi ne sme biti, ki ne bi čital naših listov. Posebno pažnjo fjel treba 
posvetiti r a d i j s k i m v e s t e m . 

2.) Oskrbeti čitalniški prostor v vasi, kjer naj bi bila na raz
polago vsa naša literatura. 

3.) Aktiv skrbi, da se izkoristi vsa literatura in da se ne uni
čuje. 

4.) Organizacija fonda za naročnino naših listov. 
5.) Organizacija dopisništva v naše liste, vzpodbujanje k pisa

nju in zbiranju člankov. J J F 
6.) Organiziranje vaškega stenskega časopisa. 
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7.) Prirejanje kulturnih večerov, sodelovanje pri kulturnih na
stopih sploh (igre, petje, recitacije, govori v zboru itd.) Snovanje 
pevskega zbora. 

8.) Vse vrste propagande za Osvobodilno fronto so na skrbi kul
turnega aktiva. „. 

Iniciativnost (samodelavnost) tega aktiva ima široko področje. 

Z d r a v s t v e n i a k t i v . 

V terenskem odboru naj se postavi odgovoren član za to delo, 
ki v vasi organizira aktiv in pritegne k delu čim več ljudi. 

Delo tega aktiva je v glavnem sledeče: 
1.) Pojasnjevanje potrebe zdravstvenih predpisov, ki jih izda

jajo civilne oblasti OF. , . 
2.) Kontrola od hiše do hiše, če se higienski predpisi izvajajo, 

posebno v času ko so partizani v vasi. 
3.) Kontrola nad pitno vodo in čistočo vaških dvorišč, potov, 

stranišč, smetišč in gnojišč. Vodnjaki s slabo vodo naj se označijo z 
napisom »nepitna voda«! 

4.) Nabiranje sredstev za kuhanje mila in samo kuhanje.. 
5.) Organiziranje pranja in razkuževanja partizanskega perila. 
6.) Nabavka razkuževalnih sredstev (apna) in razdeljevanje po 

hišah ter kontrola nad njihovo uporabo. 
7.) Nabiranje in pripravljanje sanitetnega materiala za ra

njence. 
8.) V slučaju bolezni prijaviti slučaj civilni oblasti OF in orga

nizirati izolacijo (osamitev) bolnika in cele hiše. Zdravstveni aktiv 
vrši vse opravke, ki po svoji prirodi spadajo v ta delokrog. 

V vse aktive [je] treba pritegniti tudi žene in mladino. 
Do 15. junija nam morajo vsi rajonski odbori OF poročati v 

koliko so načrt izvedli, v čem so .imeli največ uspeha, kje so nale
teli na težave in naj nam istočasno predložijo eventualne svoje pred
loge. 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 
Sekretar: Zig: 

Novak Ivan OIT 
OKROŽNI ODBOR 

B. [K.] 
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S T . 102 

O K R O Ž N I C A P R O P A G A N D N E G A O D S E K A I Z V R Š N E G A O D B O 
RA O F D N E 29. M A J A 1943 O K R O Ž N I M O D B O R O M O F I N P O L I 

T I Č N I M D E L A V C E M O P R O P A G A N D N E M D E L U 1 

Izvršni odbor Položaj dne 29. maja 1943. 
Osvobodilne fronte 
Slovenskega naroda 
Propagandni odsek 

St. 23/43-0-

O K R O Z N I C A 
vsem okrožnim odborom OF in političnim delavcem 

o propagandnem delu.2 

Izvršni odbor OF je ustanovil »Propagandni odsek IOOF« kot 
osrednjo ustanovo vsega agitacijskega in propagandističnega dela 
v OF. Naloga te ustanove je v tem, da ugotavlja potrebe terena po 
političnem gradivu in da ga čim spretneje posreduje na vse strani. 
Pod to področje spada tudi ves tisk osvobodilnega gibanja. 

V zvezi s tem opozarjamo okrožne odbore na nekatere nujne 
stvari, ki so deloma v zvezi s to ureditvijo, deloma pa v zvezi z zna
čajem današnje propagande same. 

Najprej vas pozivamo, da se tam, kjer še tega niste storili, pri 
okrožju ustanovi »Okrožni propagandni odsek OF«. Ta referat naj 
sprejme za to primeren član okrožnega odbora, če pa kadrovske 
razmere dopuščajo, naj sprejme referat človek, ki se bo ves posvetil 
agitacijsko-propagandističnemu delu. Obenem nam takoj sporočite, 
koga ste določili za ta posel. 

Referent za propagandno delo je dolžan organizirati svoje delo 
na vseh rajonih in po vsem terenu. Njegova naloga je, da z vsemi 
sredstvi razvije čim učinkovitejšo propagando in agitacijo v kadru, 
množicah in med nasprotniki. Jasno je, da so na tem področju dolž
ni delati vsi odbori in kader v celoti. Politična borba, posebno še 
taka, kakršna je naša narodno-osvobodilna stvar, je odvisna od ne
prestanega razlaganja in poglabljanja politične vsebine in posamez
nih idej. Propaganda OF ni bila do zdaj niti na višku niti ob pravem 
času dovolj izrabljena. Katere so bile njene glavne pomanjkljivosti? 

a) agitacijsko propagandistično delo smo omejevali le na kader 
in na bližnje, že kolikor toliko zgrajene ljudi, 

1 Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11 in v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. I—1, a. š. 3095. 

2 Glej dok. št. 66, op. 36. 
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b) agitacijsko propagandištičnega dela nismo uravnavali s tako 
spretno roko, kakor ga pravi uspeh takega dela nujno zahteva. Pred
vsem smo pozabljali, da je treba agitacijsko propagandistično delo 
prilagojevati političnemu razvoju, terenskim razmeram in različ
nemu ljudskemu stanju (sloj, starost itd.). 

c) naše agitacijsko propagandistično delo je bilo premalo iz
najdljivo in to predvsem zato, ker smo pozabili v propagandi na 
polemični moment, na poznavanje nasprotnikove propagande in 
na pravilno odgovarjanje nanjo. 

Prihajamo v čas, ko je treba agitacijsko propagandistično delo 
popolnoma obnoviti in mu dati poseben poudarek. Stopamo v zelo 
razgiban čas, ki zahteva zelo intenzivnega propagandnega dela po 
vsem terenu. Pri tem delu mora iniciativno sodelovati ves naš ka
der, bodisi da vzbuja čim bogatejše delo pri nadrejenih funkcionar
jih, bodisi da razvija iniciativo v svojem lastnem delovnem področju. 
Uspeh propagandištičnega dela pa ni odvisen samo od točnega iz
polnjevanja navodil, temveč od izvirnega vseskozi spretnega presa
janja navodil v konkretne krajevne razmere. Zato morajo naši kadri 
razvijati po vseh poljih čim večjo samoiniciativo. To se pravi, da 
morajo v smislu splošnih navodil v okrožnicah in tisku znati sami 
od sebe odgovarjati na vprašanje dneva, terena, zadoščevati njego
vim potrebam in ga razvijati do čim višje stopnje. Naši kadri mo
rajo znati zasledovati nasprotnikove parole, takoj odgovarjati nanje 
in te odgovore širiti ne samo med ožje pristaše, ampak tudi med 
ravnodušnimi in med nasprotniki samimi. Naši kadri morajo znati 
sami analizirati svetovni in domači položaj in iz njega izvajati po
litične smernice. Poslej bo tudi »Slovenski poročevalec« v svojih 
glavnih člankih nudil tedensko orientacijo za vsakodnevno propa
gandistično delo. Kader sam pa bo dobival svojo politično vzgojo 
še posebej od Izvršnega odbora samega v raznih okrožnicah in poli
tičnih pismih. Znova bo začela izhajati »Osvobodilna fronta«,3 ki bo 
nudila mnogo gradiva, katerega bodo aktivisti predelanega lahko 
nudili terenu. Skušali bomo urediti čim pogostejše izhajanje »Po
ročevalca«, »Delavske enotnosti«, »Ženskega« in »Mladinskega lista«.4 

V najkrajšem času bo začel izhajati »Kmečki glas«.5 Kar se posled
njega tiče, vas prosimo, da ob prvi številki izčrpno javite, kakšen 
sprejem je doživel v kmečkem prebivalstvu, kako bi ga bilo treba 
izboljšati ali kakorkoli spremeniti njegovo urejevanje. Obenem bo 
začel izhajati humoristični Ust, ki naj bo navznoter izraz partizan
skega humorja, na zunaj pa izraz satire nad nasprotnikom. Priča
kujemo prispevkov iz vseh strani, posebno iz brigad. 

3 Glej dok. št. 66, op. 31. 
4 Gre za liste: Slovenski poročevalec (arhiv IZDG, tisk NOB), De

lavska enotnost (glej dok. št. 5, op. 4), Naša žena (glej dok. št. 16, op. 5) 
in Mladina (glej dok. št. 28, op. 6). 

5 Glej dok. št. 25, op. 14. 
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S tem v zvezi hočemo urediti vprašanje dopisovanja. Tisk, ki 
ni živ izraz ljudskih potreb in njegovih naprednih teženj, govori 
v prazno. Da bo torej naš tisk v resnici izraz ljudskih stremljenj in 
njegovega življenja, je nujno potrebno, da organiziramo dopisova
nje s terena, ki bi bilo več ali manj dobro. To dopisovanje si pred
stavljamo na dva načina, prvič na neposrednem prispevanju član
kov in prispevkov za vse naše liste, drugič pa v posrednem sodelo
vanju v raznih območjih našega gibanja, in to z najrazličnejšimi 
opazkami, sodbami in razmišljanji, ki se vodstvo gibanja lahko z 
njimi okorišča. Ena izmed najvažnejših dolžnosti našega kadra je, 
da takoj organizira čim gostejšo mrežo dopisnikov in da pri tem sam 
sodeluje. Za izvršitev te naloge mora poskrbeti predvsem okrožni 
referent za propagando. Doseči moramo čim tesnejšo povezanost 
s terenom. 

Opozarjamo vas nadalje, da se mora način razširjanja našega 
tiska popolnoma spremeniti. Začeli smo namreč zapadati v napake, 
da smo na eni strani razširjanje tiska prepuščali slučaju, na drugi 
strani pa smo ga omejevali le na stalne naročnike, tako, da so ga 
dobivali v roke samo tisti ljudje, ki so nam bližnji ali pa spadajo 
v naš nižji kader. Od sedaj naprej mora naš tisk za vsako ceno med 
vse ljudi na terenu. Krog bralcev moramo razširiti na ravnodušne 
in na nam sovražne ljudi. S tem v zvezi morate uvesti kontrolo nad 
kolportažo lista oziroma tiska. Pri tej kontroli je treba paziti: 

a) če je prišel tisk v sleherni kotiček terena, 
b) če so ljudje tisk dobro prebrali in če so se naši politični de

lavci o važnejših sestavkih z ljudmi razgovorih, 
c) če je iz prebiranja tiska nastala pravilna politična pobuda, 

ki naj se izrabi na terenu in izrazi v dopisih. 
Za vse to ni odgovoren le referent za propagando, ampak vsi 

naši vodilni kadri kot celota. Javite nam, če ima vaše okrožje teh
niko in kakšno je njeno stanje. 

Kar se tiče radijskih poročil, ki izhajajo skoraj samostojno v 
slehernem okrožju in, ki z njimi zadoščamo vedno bolj rastoči ljud
ski radovednosti po svetovnem razvoju, vas opozarjamo na to, da 
naj bodo vzgojno urejevana. Radijska poročila postajajo vedno važ
nejši oblikovalec političnega mišljenja, zato jih širite in se jih poslu
žujte, da v največji meri podčrtajo smer mednarodnega razvoja. 
Obenem pa vas opozarjamo na event, škodo, ki jo lahko radijska po
ročila povzročajo. Njih nevarnost je v tem, da pozornost ljudstva 
obračajo z neposrednega slovenskega terena na mednarodnega v taki 
men, da ga pasivizirajo. Marsikje so radijska poročila ustvarila 
mišljenje, da se v svetu dogajajo tako silne stvari, da slovenski na
pori ob njih nič ne pomenijo. Zato je treba urediti način radijskega 
poročanja. Težišče reševanj vseh vprašanj za Slovence mora biti na
ravnano na njih same. Zato naj bodo radijska poročila opremljena 
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s primernimi glosami, pripombami ali celo kratkimi članki. Radijska 
poročila širite posebno med našimi nasprotniki, ki jim nihče ne 
nataka čistega vina. Za italijanske vojake je začel izhajati »Bollet-
tino radio«,6 ki naj pride v sleherno okupatorsko postojanko. Raz
širjanje radijskih poročil med nasprotniki predstavlja prvi pogoj za 
politično delo med njimi. Uporabite sploh vsako priliko, da si na 
ta način ustvarite zvezo z nasprotnikom. 

Obenem zbirajte podatke in gradivo njegove propagande. Poši
ljajte nam stalno vso belogardistično in sredinsko literaturo, ki jo 
zasledite. Smotemo zbirajte podatke o vsem življenju, mišljenju in 
ravnanju nasprotnikovem. Posebno dragocena nam bodo kakršna
koli izpovedovanja pribežnikov iz nasprotnikovega tabora in raznih 
prič fašističnih ali belogardističnih grozodejstev. Pri tem pazite na 
verodostojnost poročil, ko vidite, kako sovražnike njihova lastna laž 
tepe. 

Kar smo zgoraj napisali, se je tikalo predvsem pismene propa
gande. Treba pa je spregovoriti tudi o ustni propagandi, kjer leži 
težišče dela povsod tam, kamor ne gremo in ne moremo s svojim 
tiskom. Ustna propaganda mora nastopiti takoj za našo pismeno 
propagando. Priznati moramo, da naši aktivisti nikdar niso izčrpali 
vse možnosti ustmene propagande. Preveč so jo omejevali le na tako 
imenovane mitinge. Med nami je bilo premalo iznajdljivosti in spret
nosti v izvajanju osebno političnega vpliva. Za ustmeno propagando 
se je treba poslužiti družinskega življenja, življenja na vasi, mla
dine in posebno žensk. Vsak aktivist mora najti učinkovite načine 
ustmene propagande. Pri ustmeni propagandi upoštevajte dejstvo, 
da so se ljudje naveličali dosedanje shematične politične razlage in 
da jim ne zadostujejo več običajne parole. Najti je treba kratkomalo 
tak način ustmene propagande, ki ga današnja etapa osvobodilnega 
gibanja zahteva. 

Naša prva in glavna naloga ostane razkrajanje bele garde. Ni
kar se ne dajte preslepiti od prvih znakov demoralizacije med njimi, 
marveč vedite, da se šele takrat začne za nas pravo delo. Na nas je, 
da z vsemi sredstvi pospešujemo procese, ki se začenjajo javljati 
med njimi. Naj nas prvi pojavi belogardistične slabosti ne uspavajo. 
Vedeti moramo, da je potrebno vseh naših naporov, da se bodo na
sprotnikove postojanke popolnoma zamajale. Naš cilj je, da čim 
preje in v čim večjem obsegu zajemamo vse kolebljive elemente 
med njimi in jih pritegnemo nase. Uporabljajte vse načine, da boste 
vplivali nanje in preko njih vnašali razkroj mednje. 

Naša propaganda mora danes upoštevati dejstvo, da bela garda 
izgublja tla in da se bliža čas nastopa sredine. Londonska reakcija 

6 List: Bollettino per gli appartementi delle forze militari Italiane 
della Provincia di Lubiana 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB. Prva šte
vilka je izšla 13. maja 1943. 

309 



prehaja polagoma z belogardističnih pozicij na sredinske, ki se na 
terenu že skuša uveljaviti z zelo skrbno prikrojeno in učinkovito 
propagando. Predvsem naj velja vaša skrb razkrinkavanju ekspo
nentov sredine. Ce se enkrat sredinski elementi kakorkoli uvelja
vijo, bo naš boj proti njim težji kakor proti belogardističnim. Po
sebej opozarjamo na tako imenovano »modro gardo«, na Mihailovi-
čev del bele garde, ki se skuša uveljaviti kot vojaški in poUtični or
ganizator sredine. Pri tem razkrinkavanju pa pazite, da s prevelikim 
poudarjanjem sredinske nevarnosti ne boste zbudili in okrepili sre
dine tam, kjer je ni ali kjer bi jo s tistim delom lažje razbili ali 
onemogočili. Zato zasledujte parole in takoj odgovarjajte nanje. 
Predvsem se poslužujte letakov, s katerimi lahko takoj reagirate na 
vse dogodke in v katerih lahko učinkovito ocenjujete in bijete na
sprotnika. S svojimi parolami merite proti sredinskemu razpolo
ženju v ljudeh. Skušajte v njih zadeti moralne osnove sredinstva 
(bojazen, negotovost, istovetenje naprednosti s poštenostjo itd) ter 
politične osnove (tradicija, protirazrednost, vezanje ekstremov itd) 
V tem smislu poudarjajte na eni strani Jugoslavijo, na drugi strani 
pa vseslovanski odbor v Moskvi. 

Na koncu vas moramo opozoriti, da s temi navodili ne mislimo 
niti množiti političnega aparata OF, niti vas obremeniti s kakim 
popolnoma novim delom. Z vsemi zgoraj navedenimi navodili hoče
mo le poglobiti politično delo in ga razgibati v dosedanjem obsegu 
Zato ne smete iz vsega sklepati, da naj se politično delo omeji na 
propagandno delo. Ne, pravilno propagandno delo je vedno izraz 
pravilnega dela na vseh področjih OF. Propagandno delo bo torei 
dosegalo svoj namen predvsem takrat, kadar bo delala in ustvar
jala vsa OF. Zato naj vas vodi misel, da je naše pohtično delo dobro 
Kadar je razgibana naša propaganda, in da je propaganda OF učin
kovita, kadar vsa OF kot celota dobro in razgibano dela. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za propagandni odsek IOOF: 
referent Edvard Kocbek, 1. r. 
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ST. los 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 29. MAJA 1943 ČLANU PO
KRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DARKU MA-

RUSlCU 1 

Dragi Blaž! 2 

Danes sem prejel tvoje pismo 3 in ti takoj odgovarjam. 
Zelo mi je žal, da ne morem prisostvovati sestanku odnosno 

formiranju okraj, komiteta, 4 k e r se sedaj naha jam že v Trs tu in 
prej ko bi pa prišel do Tebe bi t ra ja lo 5—6 dni. Med tem časom boš 
pa prav gotovo s sestankom že gotov. Sicer pa imam t u d i sedaj 
v Trs tu zelo važnega in nujnega dela, posebno k o je F r a n c 5 padel. 
Za uredit i je mnogo stvari prej ko odpotujem iz Trsta. — Pisal 6 sem 
Primožu, 7 da pošljejo enega tovariša v Trst za delo posebno med 
Italijani, ne vem pa, če ga bodo imeli na razpolago. 

Tvoj prihod v Trst bom pričakal, če boš prišel v roku, k i si ga 
pisal, t o bi bilo tja do 8. junija. Ce pa ne misliš pri t i do tega časa, 
se pa dobiva n a karavl i štev. 13.8 (na Krasu). Ce boš prišel v Trst, 
boš šel vsekakor potom te karavle, od koder t e pa bo k u r i r k a pri
peljala v Trst n a gotovo mesto, kjer boš takoj dobil k o n t a k t z menoj . 
Zato ti v pismu posebne javke za Trst ne bom dal. Tudi o razmerah 
v Trstu in o vsem se bova us tmeno pogovorila, k o prideš v Trst. — 
Klara 9 in m a t i sta še vedno živi in na svobodi. 

S tovariškimi pozdravi 
S. f. — s. n. 

T[rst] 29/V. 43. Vlado 1 0 

P. S. Pošto za Milan nisem dobil. Ne vem, če je šla izgubljena, 
ali pa če se je vrnila nazaj v P. K. Vsekakor poizkušaj poizvedeti, 
kaj je s to pošto. Pošto za m e n e pošlji kakor zadnjič. 

Vlado 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 

559/11. 
2 Darko Marušič. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. O prejetju pisma enake vsebine, 

vendar dan kasneje, je Branko Babic obvestil pokrajinski komite KPS 
za Primorsko dne 30. maja 1943.- Izvirnik pisma je istotam. 

4 Misli okrajni komite KPS za južno Primorsko. Glej Dokumenti, 
knj. 6, dok. št. 111, str. 289—293. 

5 Jaka Platiše. 
6 Glej dok. št. 107. 
7 Dr. Aleš Bebler. 
8 Kurirska postaja P-13 je bila na območju Pedrova, Kobjeglave in 

Dutovelj na Krasu. Glej dok. št. 11, op. 3: 
9 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 

1 0 Branko Babic. 
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S T . 104 

P I S M 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 K O R O Š K O 
L A V O S L A V A E B E R L A D N E 29. M A 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 S E V E R N O S L O V E N I J O * 

Pekaju! 
29. V. 43. 

Tovarišema Jugu2 — Tomažu3 

Slučaj, ki se je dogodil, zahteva nujno, da Vama sporočim, ker 
sem to naletel jaz, Vama tudi osebno sporočam. 

Po izjavah, ki sta mi jih dala tov.4 sem informiran sledeče: 
Tovariša, ki sta bila šla v partizane dne 28. II. 43. na Gorenj

sko, ker tu nista dobila veze, sta sedaj prišla nazaj kot terenska 
delavca za Mežiško dolino. Dne 2. marca sta dospela v Loško četo. 
Iz Loške čete sta bila poslana v Dolomitski odred. Dolomitski odred 
jih je poslal na gorenjski P. K. P. K. jih je nato poslal v Stražišar-
jev bataljon na Pokljuki. Od tega bataljona se je formirala edinica 
na Bevški planini, ki je bila odposlana na Koroško. Za vse vojaško 
in politično delo odgov[or]na Dolomitskemu odredu. 

Četa, ki je bila poslana, šteje 17 mož. Poleg te čete so odšli 
4 terenski delavci. Eden je odšel v Leoben, drugi v Bistrico, kjer 
so že naši terenci, ostala dva pa, kot sem že omenil, v Mežico, katere 
sem zdaj našel na njihovih domovih. Pravita, da še veze nista mogla 
postaviti, ker je dotični, ki ga poznata, v Celovcu in da čakata nje
govega povratka. 

Jaz, čim sem jih dobil, sem jih poslal v edinico, vse do nadalj-
nega, dokler ne pridemo skupaj z Borom5 in Matjažem,6 se razume, 
da bosta za svoje delo odgovorna koroškemu OK. 

Terenskih delavcev ipak primanjkuje, zato bosta dana na oni 
teren, ki obdelavo nujno potrebuje. Kar se tiče čete in ostalih dveh, 
mislim, da velja isto. Koroška spada pod štajersko cono in mislim] 
da je tudi politično odgovorna samo štajerskemu P. K. Vsak pojav 
postavljanja dveh O. F. na Koroškem bi služilo samo nepravil
nosti [m]. 

Kar se tiče dela v industrijskih centrih Mežiške doline precej 
dobro napreduje. Postavljeni so že odbori D. E. za Crno, ki jih ima 
ze 5. Žerjav ima 3 odbore. V Guštanju imam že tudi napovedan 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 10/11 
Dr. Dušan Kraigher. 

' Dušan Kveder. 
^ B S S S P ^ I V 0 J a n ž e k o v i č - P o d a t e k ing. Pavleta Zaucerja. 
8 Ing. Pavle Žaucer. 
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sestanek odbora D. E. in ta se vrši jutri dne 30. V. Za postavitev 
odborov je še treba Mežici in Holmencu.7 Isto je že povezava z Dra
vogradom. Mislim, da bo tudi tu vsak čas postavljen odbor D. E. 

Moralno stanje ljudstva po nekaterih industrijah odlično. V mar
sikaterem odboru so se našli delavci, ki so res pravi aktivisti. Tudi 
za zgraditev kadra so precejšnji uspehi. Skoro vsi ti aktivisti gle
dajo zelo resno na P. K. 

Mnogim izmed njih je želja, da že jutri postanejo komunisti. 
Res, da je koroško ljudstvo zelo verno, ali zaradi tega ni pri 

delu nobene ovire. Brez razlike vsi Korošci vidijo komunistično 
stranko, kot prvo borko za svobodo slovenskega naroda. 

S tovariškim pozdravom 

Smrt fašizmu — svobodo narodu 
Polde8 

Opomba: 
Želim, da čim prej dobimo odgovor Vajinega mnenja o odpo-

šiljanju Gorenjcev na ta teren, kakor vojaško in politično, da si 
bomo za vselej na jasnem. 

ST. 105 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 30. MAJA 1943 
OKROŽNIM ODBOROM OF ZA ORGANIZIRANJE MATERIALNE 

POMOČI PARTIZANSKI VOJSKI1 

Izvršni odbor Položaj, dne 30. maja 1943. 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda. 

St. 24/43-0-

O K R O Z N I C A 
vsem okrožnim odborom OF za 

organiziranje materialne pomoči naši vojski. 

Kljub organizacijskem porastu OF in kljub novemu poletu osvo
bodilnega gibanja na Slovenskem, so materialne dajatve našega na
roda še vedno dokaj skromne. Treba bo pristopiti k prav sistema
tični organizaciji, ki bo omogočila znatnejši dotok materialnih sred-

7 Verjetno Holmec. 
8 Lavoslav Eberl. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11. 
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štev, tako hrane, denarja, oblek, obutve, sanitetnega materiala itd. 
Naša vojska nujno potrebuje obleke in obutve. V vseh Slovencih 
je treba vzbuditi čut za dejansko pomoč našim partizanom. Pristopiti 
je potrebno k propagandnemu delu v tem smislu, da ni dovolj, da 
je kdo le pristaš OF, ampak treba je vliti vsem prepričanje, da je 
sveta narodna dolžnost vsakega posameznika, da po svojih možno
stih tudi dejansko prispeva v denarju in blagu. Se več, da se v korist 
naši narodnoosvobodilni vojski omeji v svojih potrebah do skraj
nosti. 

Ker je trenutno največja potreba v tem, da dobijo naše vojaške 
edinice dovoljno količino obleke, perila,.obutve in seveda tudi hra
ne, bomo začeli to splošno masovno nabiralno akcijo s posebnim 
tednom pod parolo: 

»V s e za n a š o v o j s k o«. 

Ta nabiralni teden bo od 13.—20. junija. Pripraviti ga morate 
dobro. Pri vseh naših odborih, političnih delavcih in pri zaupnikih, 
je treba doseči, da bodo z ustno agitacijo, z letaki in z vsemi pro
pagandnimi sredstvi popularizirali nabiralno akcijo. Ravno tako 
morajo vse naše publikacije, tako skupne, kakor lokalne v tisti šte
vilki, ki bo izšla in ki bo raspečana pred 13. junijem, posvetiti tej 
nabiralni akciji poseben članek, vsebovati pozive in ustrezajoča gesla. 
V določenem tednu samem pa se morajo vsi naši aktivisti, odbor
niki in zaupniki posvetiti z vsem aparatom, ki si ga bodo pripravili, 
temu poslu. Ta akcija mora roditi uspeh. Paziti morate seveda pri 
tem, da naše legalne ljudi ne kompromitirate. V krajih, kjer so ita
lijanske in belogardistične postojanke, izvedite nabiralno akdjo pra
vilno in previdno. 

Razumljivo je, da se ne sme ta nabiralna akcija omejiti le na 
omenjeni teden, ampak je potrebno organizacijo izvesti tako, da bo 
omogočila naši vojski stalen dotok materialnih sredstev. Naši odbori 
naj uredijo primerna skrivna skladišča za nabrano blago. Od vo
jaških edinic bodo prejeli navodila za oddajo. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

ZalOOF: 
org. tajnik 

Miha Borštnik21. r. 

Dr. Marijan Brecelj. 
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ST. 106 

OBVESTILO GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM DNE 
30 MAJA 1943 O IMENOVANJU ČLANOV GLAVNEGA INICIA

TIVNEGA ODBORA ZSM1 

Spelca2 

Zveza Slovenske Mladine 
Glavni Iniciativni odbor 
St. 1/43. 

Predmet: Obvestilo o ime
novanju članov 
GIO ZSM. 

Položaj, dne 30. maja 1943. 

Dragi tovariš, tovarišica! 

V svrho pospešitve organiziranja slovenske mladine v ZSM in 
njene najuspešnejše udeležbe v narodnoosvobodilnem boju je Izvršni 
odbor OF sporazumno z vodečimi mladinskimi aktivisti OF ime
noval Glavni iniciativni odbor ZSM3 z nalogo, da prevzame nadalj
njo organiziranje slovenske mladine, da se poveže z že obstoječimi 
organi ZSM v vseh pokrajinah Slovenije in vodi vse organizatorno, 
politično in propagandno delo na mladinskem področju tesno ob 
rednih organih OF. 

Za člana Glavnega iniciativnega odbora ZSM si imenovan tudi 
Ti. 

17. junija bo prvi sestanek4 vseh članov GIO ZSM, katerega se 
zanesljivo udeleži. V ta namen bodi na predvečer na številki 14.<> 

Do tedaj je tvoja naloga, da v okrožju, v katerem se nahajaš 
takoj ustanoviš okrožni Iniciativni odbor ZSM, in to iz vrst moških 
in ženskih mladinskih aktivistov OF v okrožju. Okrožni iniciativni 
odbori naj gredo takoj v rajone in tam iz rajonskih mladinskih akti
vistov, ali če teh ni dovolj, iz mladincev in mladink pritegnjenih v 
ta namen iz terena ustanovijo rajonske iniciativne odbore ZSM. 
Člani rajonskih iniciativnih odborov naj navežejo takoj stik z že 
obstoječimi zaupniki ali terenskimi odbori v naseljih. V krajih, kjer 
zaupnikov ali terenskih odborov ZSM še ni, naj si člani rajonskih 

1 Kseroks kopija je v arhivu IZDG, akc. št. 674. 
* Vilma Bebler. Ime je s črnilom napisal Stane Kavčič. 
3 Glej dok. š t 6. 
4 Glej dok., št. 187. 
5 Baza 14. Glej dok. št. 7, op. 4. 
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iniciativnih odborov vzamejo za dolžnost, da take zaupnike čimprej 
postavijo, poslužujoč se preizkušenih načinov, ki so zanesljivi in 
najbolj uspešni. 

Iniciativni odbori ZSM naj imajo toliko članov, kolikor je po
trebno za obvladanje vsega okrožja, kolikor sposobnih oseb imajo 
na razpolago, najmanj pa tri. 

Iniciativni odbori naj smatrajo za svojo prvo dolžnost, da v naj
krajšem možnem času navežejo stik z mladino — in to s pionirji 
in mladinci — v prav vseh slovenskih naseljih. Zastavili smo si cilj, 
da moramo zamujen čas nadomestiti z intenzivnejšim delom in v 
najkrajšem času zajeti vso slovensko mladino in jo čvrsto povezano 
v organizaciji vključiti v osvobodilno borbo. 

Pri tem svojem delu upoštevaj posebno le-te smernice: 
1. organiziranje mladine v terenskih odborih ZSM se mora 

vršiti tako, da ostanejo člani, kakor tudi funkcionarji javnosti ne
znani in pred izdajstvom zavarovani, 

2. zajeti je treba vso mladino brez ozira na morebitno prejšnjo 
politično ali skupinsko pripadnost in iz njih izbrati najboljše, naj
sposobnejše in najbolj borbene v krajevno vodstvo ZSM brezozira 
na pripadnost osnovnim skupinam v OF. 

3. Vse pojave sektaštva, ki presezajo narodnoosvobodilno bor
bo proti okupatorjem, fašizmu, beli gardi in Mihailovičevcem, izraze 
sohdarnosti z zavezniki, skupno borbo s Sovjetsko zvezo in Rdečo 
armado, je treba kot neprimerne opustiti, 

4. iniciativni odbori ZSM naj svoje delo zastavijo samostojno, 
toda v popolnem spprazumu in sodelovanju z odbori OF. V to-svrho 
je potrebno, da se po en funkcionar ZSM udeležuje sej odborov OF 
in nasprotno, v primeru potrebe naj funkcionarji ZSM postanejo 
člani odborov OF, 

5. vsem iniciativnim odborom ZSM in mladini sami naročite, 
naj o uspehih svojega dela, svoje borbe, o zločinstvih okupatorjev 
in belogardistov vseh vrst poročajo, naj zbirajo podatke in organi
zirajo dopisništvo in sodelovanje pri mladinskem glasilu: »Mladina«. 
Posebno vsi člani iniciativnih odborov naj z novo vnemo pošiljajo 
članke ali drobne prispevke, da bo list resnično postal last mladine 
ter veren izraz njenega dela, snovanja in borbe. 

Na skUcani sestanek GIO ZSM prinesi s seboj čim popolnejše 
pismeno poročilo o stanju organizacije na svojem področju in to 
o dosedanjem stanju, kakor tudi o tem, koliko je uspela organiza
cija po teh novih navodilih. Poročilo naj vsebuje številčne in imen
ske podatke odborov, članstva, mladincev in pionirjev, njihove pri
reditve, delo, kakor tudi pojave, ki ovirajo ali pospešujejo razvoj 
mladine. Na osnovi tega pregleda bomo iz ugotovitve podrobnega 
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stanja storili najboljše sklepe za nadaljnje ukrepe v svrho napredka, 
organizacije in borbe mladine. ''''m^o-Mt t, + 

Priloženo Ti pošiljam izkaznico6 članstva v GIO ZSM, katero 
boš rabil pri svojem delu. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Referent za ZSM Zveza slovenske mladine 
pri IOOF Glavni iniciativni odbor 
France Lubej za tajništvo: 

Stane Kavčič 

ST. 107 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 30. MAJA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V 

TRSTU1 

30/V 

Dragi tovariši! 
Pošiljam Vam poročila2 od Vidkota3 in Rudija4 ter nekaj mate

riala, ki so ga oni poslali in nekaj italijanskega. 
Jaz se bom nahajal v Trstu še nekaj dni, potem pa pridem do 

Vas. Prišel bi že prej nekaj dni, pa moram v Trstu nujno se zamu
diti za urejevanje organizacije pri Slov. in pri It. potem ko je to
variš Franc5 padel. Saj veste, da v Trstu sedaj nimamo nobenega 
bolj močnega človeka, ki bi lahko vodil delo v Trstu. Je pa nujno 
potreben na tem tako važnem terenu, posebno kar se tiče Trsta in 
Monfalcona. — Ce morate kje kakšnega iztakniti, ne bi bilo slabo. 
Saj ni tako strašno nevarno, če je previden. 

Pošljite za Trst čimprej kaj materiala, ki ga tukaj tako pri
manjkuje. Gotovo ste tehniko že spravili v tek. 

Poudarjam, da je v Trstu nujno potreben en močan partijec, 
ki bi lahko vodil delo, posebno za Italijane, kjer je treba organizacijo 

0 Izkaznica ni priložena. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, SK. 

532/11. 
2 Glej dok. št. 23, 38, 47 in 54. 
3 Vidko Hlaj.. 
4 Rudi Mahnič. 
5 Jaka Platiše. 
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ideološko čisto znova graditi . F r a n c je bil ideološko še vedno preslab 
za te razmere. Potrebno je vsaj nekaj znanja italijanščine. 

S tovariškimi pozdravi in na skorajšnje svidenje. 

Trst-30/V. 43. 

S. f. — s. n. 

Vlado« 

ST. 108 

ZAPIS SKLEPOV SEJ IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 31 MAJA 
IN 1. JUNIJA 19431 

Seja IOOF 31. V. in 1. VI. 1943.2 

Navzoči vsi.3 Luka 4 odsoten 1. VI. 

I. Poročilo tov. Vlaste5 iz Ljubljanskega poverjeništva. 

Tov. Vlasta poda izčrpno poročilo o političnem položaju v Ljubl jani] 
o delovanju okupatorjev, belogardistov, Mihailovičevcev, in sredin
cev, o organizacijskem stanju OF, A2Z, SNP, DE, ZSM in NZ o fi
nancah, t isku in kadru. ! 

Ugotovi se, da je bila politična linija l jubljanske OF in poli
tično delo naših odborov pravi lno razumljeno in zastavljeno Orga
nizacija sama pa ne. Pomen masovnih organizacij in njihov odnos 
do OF same, pa našemu l jubljanskemu k a d r u n i jasen. Radi tega 
se v debati t e stvari razčistijo in se tov. Vlasti naroči, da m o r a po-
verjemstvo prvenstveno izvesti O F organizacijo z naslonom na te
renske odbore. Masovne organizacije, ki imajo sicer svoj določen 
pomen in svoje določene naloge, morajo služiti za rezervoar iz ka
terega naj se rekrut i ra jo odbori OF, predvsem terenski, ki morajo 
ohranit i oz. n a novo pridobiti značaj nosilcev nove slovenske oblasti 

Točno se opredelijo naloge masovnih organizacij in njihov od
nos do OF same. 

Na podlagi poročila in razgovora o stanju l jubljanske NZ IO 
s k l e n e ' d a « l jubljanska NZ temeljito reorganizira« v tem smi-

6 Branko Babic. 
I Jf^.™* J e v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1 
- Glej se Fajfar, Odločitev, str. 289—290 
3 Glej dok. št. 6, op. 3. 
4 Franc Leskošek. 

B a z o ^ T p l S J v S L r 3 1 9 4 3 j e ^ ^ P O r 0 e a t i z « « " ! - » -
« Glej dok. št. 113, št. 152, št. 153. 
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slu, da se izločijo iz njie borbeni oddelki, ki preidejo pod 
vodstvo VOS-a, vsi ostali zaščitniki se pa vključijo v OF 
organizacijo, predvsem terenske. Vojaški referent pri 
okrožju ima nalogo izvesti in voditi evidenco vojaških 
obveznikov. 

Na podlagi splošnega finančnega poročila in poročila o poslo
vanju in uspehih posojilne komisije IO 

sklene: 1. tov. G.7 se razreši dosedanje funkcije pri posojilni 
komisiji in se mu naroči takojšnja predaja vseh po
slov. 

2. Ustanovi oz. razširi se posojilna komisija z novimi 
člani. Tov. Kopač8 ostane v njej. Poverjeništvo IOOF 
za Lj[ubijano] se pooblašča, da pritegne k temu delu 
še najmanj dva do tri člane. 

Izvedbo sklepov prevzameta tov. Marko9 in Miha.10 

II. Odobritev izvedbe posojila za saniteto. 
Tov. predsednik predloži predlog dr. Cedrika,11 sanitetnega re

ferenta Gl. štaba, ki se glasi: 
»Sanitetni referent pri Gl. poveljstvu NOV in PO Slovenije 

lahko pripravi in izvede posojilo v znesku najmanj 2 milj. Lit za 
kritje stroškov sanitete v prihodnjih mesecih. Posojilo se kotira 
v bonih OF.« 

IOOF ta predlog osvoji in sprejme na znanje, da bo sanitetni 
referent v slučaju, da mu ta posojilna akcija uspe, odstopil polovico 
posojila IO za org. potrebe. IO naroči sanitetnemu referentu,^ da 
naj izvede oz. da sme izvesti posojilo le pod kontrolo Poverjeništva 
IOOF za Lj[ubljano].12 

Miha B. 
7 Ivan Levar-Grof. Izvirna kopija sklepa izvršnega odbora OF dne 

6. junija 1943 o razrešitvi je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
8 Karel Zagar-Line. 
9 Zoran Polič. 

10 Dr. Marijan Brecelj-Miha B. 
11 Dr. Rudolf Obračune. . 
12 Sklep je bil poslan sanitetnemu referentu glavnega poveljstva 

NOV in PO Slovenije 7. junija 1943. Izvirna kopija je v arhivu IZDG, 
arhiv NOB, šk. 434/1. 
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S T . 109 

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 Z A S L O V E N S K O 
I S T R O D N E 31. M A 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 P R I M O R S K O O P O L O Ž A J U V O K R O Ž J U 1 

Okrožni komitet KPS — Slov. Istra. 
Na terenu 31. maja 1943. J 

Pokrajinskemu Komutetu KPS za Primorsko, tov. Severju!2 

Splošno razpoloženje množic: ostalo nespremenjeno. Z vsakim dnem 
pa raste vedno večje nezadovoljstvo, vsled zelo nizkega obroka hra
ne, ki jo dobivajo, ali pa tudi ne, ker večkrat »zmanjka« v njihovih 
skladiščih. 

Partija: V tem tednu sta bila sprejeta kot člana Partije 2 kandidata 
in 2 članici. Ena izmed tovarišic je sprejeta v OK kot zastopnica. 
P2Z. Sprejetih je še 9 novih kandidatov. Ustanavljajo se kandidat
ske skupine med delavci v okolici Trsta. Med njimi je tudi kandi
datska skupina v tovarni. Po poročilih RK bo v krajšem času po
stavljenih več novih celic kandidatov in članov v tem rajonu. V 
ostalih krajih raste Partija tudi vzporedno z OF. Najbolj pomanjk
ljiva organizacija je v skrajno jugo-zapadnem delu slovenske Istre. 
Pa tudi tukaj se je začelo bolj živahno delati. 
V zvezi z ukinitvijo III. Intemacionale,3 mi pošljite takoj nove di
rektive, v kolikor so se spremenile. Mislim pa, da ostane naše delo 
skoraj neizpremenjeno, saj je s tem naše delo potisnjeno še bolj 
v ospredje in spet še ena klofuta več za naše sovražnike! 

Osvobodilna fronta: Vzpostavljajo se novi terenski odbori, kjer so 
pritegnjeni v naše gibanje skoraj vsi pošteni Slovenci. Vključeni so 
tudi narodnjaki, ki pa nimajo svoje politične skupine, v OF. Sicer 
so pa tukaj vsi bolj rdeče nagnjeni, kar se opazi na prvem koraku, 
ki ga napraviš v delu ali pogovoru z njimi: Edina naša rešiteljica je 
Sovjetska Zveza; Naši bratje v partizanih! itd. 
Sedaj nam je delo malo olajšano, ker dajemo lahko več literature 
med ljudstvo, odkar imamo svojo tehniko (Podrobnejše poročilo pod 
tehniko). 

Protifašistična ženska zveza: V osnutku so novi odbori. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. Oznaka J /južno 
primorski okraj/ v desnem zgornjem kotu je pripisana s svinčnikom ob 
prejemu pošte. 

* Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, 7.a Antona Veluščka. 3 Glej dok. št. 80, op. 3. 
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Zveza komunistične mladine: v osnutku novi aktivi. Večinoma bo 
samo ženska mladina, ker moške nikjer več ni, oziroma je pri vo
jakih (bataljoni speciale).4 

Narodna zaščita: Nespremenjeno. 
Rekrutaci ja : V Trstu, kot so mi sporočili, čaka več novincev na od
hod v part izane preko naše karavle. Ni pa zveze z batal jonom ali 
brigado oziroma ne pride nobena patrul ja iz omenjenih edinic po 
nje, čeprav sem jaz že večkrat urgiral, da mora biti stalna in redna 
veza ravno vsled tega z nami. S kurir j i j ih pa ne smemo pošiljati, 
ker je zabranil k o m a n d a n t slovenskih karavel tov. Urban 5 ali kako 
se že imenuje. Torej? 
Bela garda: Nič posebnega. 
Tehnika: J e začela s »polno paro«. K e r ne dobivamo redno l i terature 
od vas, bomo začeli izdajati vse aktua lne novice in radio vesti v po
sebnem časopisu. O tehniki bo pa še posebej poročal tovariš tehnik 
Milan. 6 

Razno: Med 10. in 17. majem smo priredili zbiranje cigaret in zdra
vil za naše brigade. Prebivalstvo se je v veliki večini odzvalo in 
doprineslo tudi svoj delež v tej zbirki. Natančneje, koliko vsega je 
skupaj zbranega, bomo sporočili prihodnjič. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Obrni! 
Vidko7 

R S . 

Pošiljam vam naslov našega omladinca ZKM, ki so ga Itali jani 
pred par meseci pobrali in poslali v bataljon speciale, ki bi pa rad 

4 Battaglioni special! — posebni oddelki italijanske vojske, sestav
ljeni iz mobilizirancev jugoslovanske narodnosti. Italijanska fašistična 
oblast je zaradi naraščajočega narodnoosvobodilnega gibanja na Primor
skem izdala leta 1942 odlok o mobilizaciji moških letnikov 1900—1926/27 
jugoslovanske narodnosti, kolikor že niso služili vojaški rok v redni ita
lijanski vojski. S tem so jim hoteli preprečiti odhod v partizane. Name
stili so jih v treh taboriščih, Aquili, Potenzi in Arezzu. Bili so neoboro-
ženi, uporabljali so jih le kot delovno silo za potrebe vojske. Zanje je 
veljala posebna disciplina, tako npr. niso dobili dopusta. 

5 Dr. Marijan Dermastia. 
0 Poročilo okrožnega komiteja KPS slovenska Istra — Tehnika dne. 

31. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko je v arhivu 
IZDG, istotam. V njem tehnik Milan Guček poroča, da so »v teku teko
čega meseca napravili brez ciklostila in potrebnega pribora«, z »doma« 
izdelanim razmnoževalnim aparatom sledeče: 

100 kom. »Radio vestnik«-a od 21. IV. 1943 
140 kom. »La Liberta« od 26. IV. 1943, št. 12 

70 kom. »La Liberta« od 29. IV. 1943, št. 13 
50 kom. »La Liberta« od 3. V. 1943, št. 14 

300 kom. »Slovenskemu narodu« od CK KPS. 
7 Vidko Hlaj. 
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dobil vezo z našo organizacijo v dotičnem kraju oz. s KPI. Naslov: 
Giovannini Giovanni, 6 Comp, 13 Regg. Fante. Speciale, Distacca-
m e n t o , — Acelano, Prov. Aquila. 
J a v k a : Me pošilja oni, s kater im si Ti govoril za odnesti mante lne 
za bicikle, kjer si ti delal, ko si hotel oditi gor. 
Ta naš tovariš ima več tovarišev v t istem kraju, ki so pripravl jeni 
iti z njim. 

S. F. — S. N. ! 

Letak, ki je priložen, so j ih 
metal i Angleži n a d Sardinijo. 
Prinesel ga je neki vojak 
domov. 
Priloga !8 

S tovariškimi pozdravi. 
Za OK K P S — slov. I s t ra : 

Vidko 

ST. 110 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 31. MAJA 
1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLITIČNEM IN VOJAŠKEM 

POLOŽAJU V OKROŽJU1 

pr. 3. VI. 43. [št] 40 
Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 

Na položaju dne 31. maja 1943. 

P O R O Č I L O : 
o politični in vojaški situaciji 2 v okrožju. 

Izvršnemu odboru OF slovenskega naroda. 
II. Glavnemu poveljstvu SNOV in POJ. 

III. Štabu I. Operat ivne Zone. 

RAJON KOČEVSKA REKA: Razpoloženje in morala prebival
stva je dobra. V rajonu je bilo 3 poslednjih 8 dni 6 poUtičnih sestan
kov. Propagandni mater ia l in radijska poročila se redno razdelju-

_ 8 Besedilo od Letak do Priloge! je pripisano s črnilom. Letak ni pri
ložen. 

1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1 
in 712/III. Številka 40 in datum prejema sta registraturni oznaki izvrš
nega odbora OF. 

2 Poročila okrožnega odbora OF za Kočevsko okrožje dne 7. in 8 
maja 1943 izvršnemu odboru OF in komandantu Dolenjske operativne 
cone ter 15. maja 1943 komandantu Dolenjske operativne cone, ki govore 
predvsem o vojaškem položaju v okrožju, so v arhivu IZDG, istotam 

V izvirniku: je održano. Glej dok. št. 51, op. 2. 
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jejo in razglašajo narodu. I n t e r n i r a n a se dobro držijo. Od Italijanov 
so nekater i pozvani, da gredo na delo v Kočevje, a ni hotel noben 
iti, ker se bojijo, da j ih ne bi v Kočevju prisilno mobilizirali za bego. 

Belegarde ni, niti se ne zapaža kaj, da bi se pripravl jala kakšna 
akcija za bego. 

Itali janske posadke: 
Kočevska R e k a : 70—80 fašistov in nekaj karabinjer j ev. Morala 

dobra. Patrul j irajo po cesti proti Novim Lazam, kjer civili sekajo 
gozd ob cesti. Dobro utr jeni — žica minirana. 

Gotenica: do 80 fašistov. Dobro utr jeni — žica minirana. P a 
trulje gredo ob cesti, kjer civili sekajo gozd med Gotenico in Grča-
ricami. Morala dobra. 

Morava: do 300 fašistov in karabinjer j ev. Dobro utrjeni, žična 
ovira je minirana. Imajo 3 tope. Patrul je se kreta jo ob glavni cesti 
Ajbelj—Banjaloka—Stalcerji. Tedensko e n k r a t gredo tudi v vasi, 
katere ležijo dalje od glavne ceste. 

Bosljiva loka: do 200 mož kral jeve vojske. Dva bacača in t r i 
teške mitraljeze. Morala dobra. Patru l je se kretajo v neposredni 
bližini vasi. Dobro utrjeni, ni znano, da bi žica bila minirana. 

Osilnica: 60 mož kral jeve vojske. Dobro utr jeni in morala do
bra. Patrul je se kretajo po cesti Osilnica—Zamost—Selo. 

Plešce: do 120 mož kral jeve vojske. Morala slaba. Utrjeni — 
2 bacača. Kretanje po cesti proti Cabru in nazaj. 

Stalcerji : 60 mož — fašisti. Dobro utrjeni. Morala dobra. P a 
trulje se kretajo po cesti od Štalcerjev v smeri Kočevja in Kočevske 
Reke. 

P r e h r a n a našega vojaštva v večjem številu ni mogoča, ker je 
kraj pasiven in nenaseljen. 

Vojaške akcije bi se lahko izvedle prot i patrul jam, k a t e r e ho
dijo po cestah. Utr jene postojanke se n e morejo osvojiti brez art i-
lerije, k e r bi napad brez arti leri je zahteval mnogo žrtev. 

RAJON BANJALOKA: Morala precej dobra, a precej sredin
skih elementov, kater i se še zmirom držijo rezervirano. Ti elementi 
stoje še precej pod itali janskim vplivom. Na to držanje sredincev 
vpliva kaplan Pogorele,4 katerega se sumi, da je v zvezi z belogar
disti v Dobrepolju (kaplanom Bukovcem 5 ). V preteklem t e d n u je 
bilo v tem rajonu 12 političnih sestankov aktivistov. I n t e m i r a n c i 
se držijo dobro. 

V tem rajonu lahko pride do poskusa organiziranja bege, z ozi-
rom na omahljivo držanje sredinskih elementov. Kot organizatorji 

4 Anton Pogorelec, župnik v Fari in nato v Kočevski Reki. Glej Do
kumenti, knj. 5, dok. št. 201, str. 557. 

3 Janez Bukovec. 
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bi prišli v obzir kaplan Pogorele in Jurkovič,6 zastopnik Vzajemne 
zavarovalnice iz vasi Krkovo. 

Italijanske posadke: 
Banjaloka: Do 120 mož kraljeve vojske. Močno utrjeni. Mo

rala dobra. Kretanje patrulj po cesti Banjaloka—Fara in Banja
loka—Morava. 

Prehrana naše vojske je mogoča, ker je v tem rajonu še precej 
hrane. Vojaške akcije bi bile mogoče na cesti. 

RAJON MOZELJ: Morala in razpoloženje naroda zelo dobro. 
Interniranci so popolnoma naši. Bege ni'. Organizacija OF popolna. 
Vsi odbori delujejo redno. 

Italijanske posadke: 
Mozelj: do 40 mož fašistov, kateri so dobro utrjeni. Morala ni 

najboljša. Fašisti govorijo, da bo kmalu vojne konec, ker so izgubili 
Afriko. Ne gredo nič ven, samo po hrano v Kočevje. 

Spodnji Log: 80 mož-financarjev. Močno utrjeni v cerkvi in 
župnišču. Interniranci se bojijo, da jih ne bo bega iz Kočevja na
silno mobilizirala, drugače je morala dobra med njimi. Financarji 
ne gredo nikamor ven. 

Knežja lipa: 25 karabinjerjev. Utrjeni v eni hiši. Ne gredo ni
kamor ven. Ta posadka bi se lahko likvidirala. Za našo vojsko v tem 
rajonu ni hrane, ker je pasiven. 

Bege ni v rajonu, niti se ne pričakuje, da bi se mogla organi
zirati v tem rajonu. 

RAJON STARI TRG OB KOLPI: Morala in razpoloženje naroda 
precej dobro, a je dosti sredincev. Politično delo otežkočeno zaradi 
goste italijanske kontrole. 

Belagarda poskuša razširiti svojo akcijo v tem rajonu, a dosedaj 
nima uspeha. Od osem belogardistov je eden že pobegnil, eden je 
bolan, ostalih 6 je pri italijanski posadki v Predgrađu. Narod jih 
zasmehuje in tudi Italijani jih prezirajo in se delajo norca iz njih. 

Italijanske posadke: 
Stari trg: do 220 mož. Prišlo je pojačanje 100 mož iz Kočevja. 

Vsi so fašisti. Močno so utrjeni. Gredo patrulje iz Starega trga po 
cesti za Predgrad. Morala dobra. 

Predgrad: Nova postojanka Italijanov. Številčno stanje 90 mož 
— fašistov. Ta postojanka je vzpostavljena 22. maja ti. z nalogo, da 
zaštiti belogardo, katera je organizirana v tej vasi. Utrjeni so v hiši 
trgovca Vebera, katero hišo utrjujejo. Grad in vojašnica orožnikov 

6 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 144, str. 409. 
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so zažgani od [Narodne] zaščite. Italijani patruljirajo po cesti do 
vasi Podgore in Ceplje. 

Vimolj: posadka šteje do 180 fašistov. Dobro so utrjeni. Žica 
je minirana. Morala je dobra. Patruljirajo po cesti Vimolj—Nemška 
loka—Vimolj—Knežja lipa. 

V tem rajonu je dovolj hrane za naše vojaštvo. Akcije se lahko 
vršijo na patrulje, katere križarijo po celi dolini. 

Potrebna bi bila vojaška akcija v tem rajonu iz razloga, da bi 
se onemogočila akcija belogardistov pri mobilizaciji. 

RAJON KOPRIVNIK: Ni naseljen, temveč je samo v Kopriv-
niku 10 družin. 

Italijanska posadka šteje do 100 mož — fašistov. Morala je 
dobra in močno so utrjeni. Patruljirajo po cesti Koprivnik—Kočev
je, ker varujejo delavce, kateri sečejo gozd ob cesti Koprivnik—Ko
čevje v bližini Koprivnika. 

RAJON STARI LOG: Ni naseljen. Italijanskih posadk ni v ra
jonu. Ta rajon je ogrožen od bele garde iz Hinj in Zvirč. 

RAJON KOČEVJE: Morala in razpoloženje naroda dobro. Bega 
še nadalje organizira prisilno in z terorjem. Nimamo točnih podat
kov o uspehu belogardistov. 

Razpust Kominterne7 belogardisti smatrajo za uspeh Anglije in 
se nadejajo, da se bodo sedaj rešili odgovornosti svojih grehov nad 
slovenskim narodom. Ravnotako govorijo tudi fašisti, kateri so ve
seli vsled razpusta Kominterne in govorijo, da bo sedaj kmalu vojne 
konec. 

Dekan Flajnik,8 kateri je lansko leto delal za bego, se sedaj drži 
popolnoma rezervirano. Nekim ženskam, katere so ga prosile, da inter
venira pri italijanskih oblasteh, da možje in sinovi ne grejo v belo 
gardo, je odgovoril, da on ni pristojen, da da pojasnila v tem slu
čaju. Dne 29. t. m. pri procesiji je dekan Flajnik v molitvi omenil, 
da se moli tudi za tiste ki se danes borijo in živijo v gozdovih. 

Italijanske posadke: 
Kočevje: 1000—1200 mož — večinoma fašistov. Številčno stanje 

se menja, ker ta posadka pojačuje druge posadke. Morala je slaba, 
ker se dogajajo incidenti med fašisti in karabinjeri. V Kočevju je 
8 topov — poljskih, 6 tankov, od katerih sta odšla 2 na Hrvatsko. 

Belogardisti imajo svojo postojanko v Stari cerkvi. Nimamo toč
nih podatkov o številčnem stanju, a baje jih ni več od 30—40. 

Rajon.Stari log, kateri ima točnejše podatke o stanju v Ko
čevju, pošilja poročila neposredno IOOF in Gl[avnemu] pov[eljstvu]. 

7 Glej dok. št. 80, op. 3. 
8 Peter Flajnik. 
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Splošna politična situacija v okrožju je dobra. Radio vesti9 v ita
lijanskem jeziku smo poslali v vse postojanke. Naša literatura se 
redno pošilja v zasedene vasi. 

Od intemirancev, kateri so se vrnili iz internacije, se do sedaj 
ni noben javil za bego iz rajonov izven mesta Kočevja. 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 

Člani okrožja: 
C. Dekval10 

Za okrožni odbor OF — 
sekretar 
Alojz Zalar 

ST. I l l 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA — VELIKE LA
ŠČE DNE 31. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

pr. 3. VI. 43 [št.] 38 
O.O.O.F. za Ribnico — Velike Lašče 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte. 

Poročilo o situaciji v okrožju. 

Na novo ustanovljeni rajoni, o katerih smo Vam poročali v 
zadnjem našem poročilu2 obsegajo: 

V rajon Ribnica spadajo vse vasi iz občine Ribnica, Dolenja vas 
in Velike Poljane. 

V rajon Sodražica spadajo vasi iz občine Sodražica. 
V rajon Loški potok spadajo vasi iz občine Loški potok in Drage. 

K temu rajonu je priključena tudi vas Grčarice, ker se je v to vas 
preselilo precej ljudi iz Loškega potoka. 

Z ozirom na Vašo okrožnico3 z dne 7. maja 1943. št. 21./43.-0 
Vam sporočamo, da smo tudi to novo politično situacijo, ki je na-

9 Glej dok. št. 102, op. 6. 
10 Ciril Dekval. 
> Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 38 "in 

datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF 
2 Glej dok. št. 44. 
3 Glej dok. št. 21. 

326 



stala pri nas doma, nanašajoč se na sredinske elemente, podvzeli ta
koj vse potrebne ukrepe in korake glede tega in bomo storili, kar 
bo največ v naših močeh, da bomo te »sredinske elemente« s pravilno 
politično linijo zajeli in kar največ pritegnili v naše Osvobodilno gi
banje. Z ozirom na navodila, katera smo dobili potom te okrožnice 
ter priloženega letaka, prvomajskega proglasa Izvršnega odbora 
Osvobodilne fronte »Slovenskemu narodu«,4 smo dali takoj natisniti 
več sto (okoli 800) teh letakov in iste oddali po vseh rajonih našega 
okrožja. Dali smo tudi z ozirom na to vsa potrebna navodila vsem 
rajonskim in terenskim odborom OF, kakor tudi vsem zaupnikom 
OF. Po možnostih imamo tudi osebne razgovore in sestanke s temi 
sredinci in so se prvi uspehi tega našega dela že pokazali. Splošen 
odmev, radi tozadevnih letakov in dejanskega dela v okrožju, nam 
še ni znano, ker nismo še prejeli tozadevnih poročil iz rajonov in te
rena. Cim bomo prejeli o tem poročila, Vam bomo točno o tem po
ročali. 

Tudi z ozirom na Vašo okrožnico5 št. 22/43. z dne 10. maja 1.1. 
(radi obnovitve in poživitve finančnega poslovanja), smo na to rea
girali takoj in ukrenili vse potrebno, da bomo tudi to kar najbolj 
mogoče postavili na noge in v tek, dasiravno bo šlo s te strani malo 
bolj trdo, ker smo na vse načine in večkrat že poskušali to obnoviti 
in smo ravno na to polagali in polagamo še danes veliko pažnje. 
Predvsem je bil vzrok takemu finančnemu stanju v našem okrožju 
ta, da so vsi oni viri, iz katerih bi nam bilo mogoče črpati denarna 
sredstva (pri tem mislimo na ljudi, ki so bolj trdno stoječi, se pravi 
bolj denarno podkovani) zaenkrat nedostopni, ker so na strani bege 
ali pa sredinci. Prav s pritegnitvijo teh »sredinskih elementov« v 
naše osvobodilno gibanje pa nam bo delo tudi na tem področju olaj
šano in pokazalo plodove. Z ozirom na to smo se obrnili do vseh 
takih (boljše stoječih) v našem okrožju, direktno do posameznikov 
pismenim potom. En izvod takega pisma6 Vam pošiljamo. 

Vsi ostali ljudje, ki so za OF v našem okrožju, pa so po večini 
zelo slabo pri denarju in kolikor ga imajo, pa istega rabijo za svoje 
najnujnejše življenske potrebe. Po drugi strani pa podpirajo kar naj
več morejo našo Osvobodilno vojsko s hrano. 

Iz ribniškega rajona smo prejeli dopis od odbora A.F.Z.Z. Rib
nica, katerega po možnosti priobčite v ženskem vestniku »Našim že
nam«. Pred kratkim so belogardisti skupno z Italijani odpeljali in 
zaprli v Ljubljano enega našega najboljšega terenskega delavca7 v 
OF. Dokazov proti njemu nimajo nič in izgleda, da ga bodo odpeljali 

4 Glej dok. št. 2. 
5 Glej dok. št. 37. 
6 Izvirna kopija pisma okrožnega odbora OF za Ribniško-Laško 

okrožje. Na položaju dne. . . 1943 Slovenski narod pod vodstvom OF . . . je 
v arhivu IZDG, istotam. 

7 Ivan lic (po domače Nežnov) iz Gorenje vasi. 
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v internacijo. Glede tega so natisnili v časopisu »Slovenskemu do
mu« članek, 8 da so ujeli in dobili obveščevalca O F za Ribnico. Po 
zanesljivih informacijah, 9 ki smo jih dobili, sta bila pri zaslišanju 
zgoraj navedenega terenskega delavca navzoča tudi ribniški dekan 
Demšar 1 0 in n o t a r Sonc, katera sta pritrdila na izjavo belogardistov 
iz Brez P u h a n a Karola, da je t reba zgoraj navedenega tov. ustreliti. 
Pr i vsem tem gre za izdajstvo in izdajalca zasledujemo. Radi tega 
slučaja je postalo delo v okolici teh vasi, kjer se je to zgodilo, za 
kratek čas v ozadju. 

Prejšnji teden, okoli 20. t. m., so prišli v vas Sušje in Sajevec 
belogardisti iz Brez, z namenom, da bi vstopili fantje zgoraj nave
denih dveh vasi v belo gardo, k a r pa so isti vsi odločno odklonili in 
se zagovarjali, da morajo delati v Kočevju. Ker niso imeli belogar
disti nikakega uspeha, so pobrali vsem moškim teh dveh vasi osebne 
izkaznice in odšli v Breze. Drugi dan so šle v Breze žene in m a t e r e 
po te osebne izkaznice, toda mesto, da bi dobile te izkaznice, so j ih 
belogardisti nagnali domov z maršem in, da naj pridejo po legitima
cije sami moški, k a r so tudi storili. Cim so prišli t i v Breze, so j ih 
belogardisti zaprU v klet, kjer so jh pretepal i in j im grozili,' da j ih 
bodo odpeljali v internacijo skupaj z njihovimi družinami, premo
ženje pa zaplenili. Toda kljub tako h u d e m u prit isku so oni odločno 
vztrajali in odločno izjavili, da naj naredijo z njimi karkoli hočejo, 
pa magar i pobijejo, ker da oni nočejo biti zdajalci slovenskega na
roda. Ko so jim prinesle žene in m a t e r e hrano, j im belogardisti niso 
pustili, da bi j im te dale hrano, temveč so j ih nagnali domov. Vsa 
ta početja teh belogardistov nad njihovimi možmi in sinovi, so žen
ske iz teh vasi, posebno iz vasi Sajevec, t a k o razburila, da bi šle n a d 
belogardste z motikami in kosami, če njihovih sinov in mož ne bi iz
pustili. Ko so belogar. videli, da n e bodo dosegli nič in kaj iz takega 
vse lahko nastane, so j ih izpustili in j im vrnili legitimacije. Drugi 
dan so Italijani prišli po belogar. k o m a n d a n t a P u h a n a pod drugim 
imenom P e r u n a ter ga zaprU in zaslišali radi zgoraj omenjenega 
slučaja, ker je tako postopal in to svojevoljno. Zapr t je bil samo en 
dan, sedaj pa je spet na s tarem mestu. 

SUčen in podoben slučaj se je dogodil tudi v Dolenjih Lazih od 
strani teh belogar. iz Brez. 

Na vse te stvari in početja in teroriziranja od strani teh belo-
gard. pa ljudje iz vseh vasi ribniškega rajona gledajo na belogardo s 
prezirom in sovraštvom in ena sama skupna želja vseh teh je, da naj 
bi pnš l i že e n k r a t partizani in pobili t e fašistične izdajalske pse. 
Tudi mi smo mnenja, da naj bi se proti tem nasilnežem nekaj ukre-

8 Članek: Ribniški terenski obveščevalec prijet je izšel v listu- Slo
venski dom, št. 120, 27. maj 1943, str. 2. 

io ^ o r m a c i J a n i bila točna. Podatek Matije Maležiča 
Viktor Demšar, dekan v Ribnici, organizator bele garde Glei Saie Belogardizem, str. 432—433. s<»uc. «-riej oaje, 
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nilo, predvsem pa z njihovim komandantom Puhanom Karolom, ki je 
brezpogojno za likvidirati. Pred kratkim se je izrazil, da premalo 
z grda postopa z ljudmi in da bo podvzel najstrožje mere. 

Na vsa ta zgoraj označena početja in dejanja od strani belogar
distov s Puhanom na čelu nad nedolžnimi ljudmi ribniškega rajona, 
smo takoj reagirali. Dali smo nalogo rajonskim odborom OF ter te
renskim odborom A.F.2.Z. in Z.S.M., da naj kar najbolj osebno pro
pagandno prikazujejo nasilstva in grozodejstva teh belogardističnih 
izmečkov in izdajalcev slovenskega naroda po eni strani, po drugi 
strani pa ravno tako osebno ustmeno prikažejo ljudem slučaj iz vasi 
Sušje in Sajovec, kaj vse se doseže v skupnosti in enotnosti ene vasi, 
kaj šele celega slovenskega in jugoslovanskega naroda in so s tem 
pobite trditve vseh onih belogar., ki pravijo, da so bili prisiljeni pod 
pritiskom bege in okupatorjev, prijeti za izdajalsko orožje. 

Okrožje pa bo to ustmeno propagando podprlo z letakom, ki ga 
bomo izdali, čim prejmemo za to potreben material (papir). 

Kljub takemu terorju in nasiljstvu pa se vrste teh belogardistov 
iz postojanke stalno manjšajo. Prejeli smo namreč točno poročilo, 
da je odložilo zopet par novih belogardistov orožje in da je dosedaj 
odložilo iz te posadke vsega skupaj 12 belogardistov orožje. Z ne
katerimi od teh imamo že vezo, nekaj jih je pa zaprtih in kakor se 
sliši bodo najbrže internirani. Pričakuje se še novih odložitev orožja. 
Eden od teh, k je odložil orožje in imamo z njim vezo, je izjavil na 
vprašanje našega aktivista, zakaj ni več pri beli gardi? Odgovor je 
pa bil, da se Italijani preveč norčujejo iz njih, obljubil pa je, da bo 
odslej delal za nas, ker da je le to prava pot. 

Prejeli smo točen seznam voditeljev bege v Ribnici, katere Vam 
sporočamo: 
predsednik notar v Ribnici Sonc Alojzij, 
podpredsednik Novak Ivan. dentist iz Ribnice, 
tajnik: Zaje Ludvik,11 kaplan iz Ribnice. 
odborniki pa so: Ing. Rozman, Karačun Zdravko, Arko Jože stare
šina sodišča, dekan Demšar, kaplan Sitar,12 Skrabec,13 gostilničar iz 
Mlake in še drugi. Podpredsedniško mesto je bilo ponujeno starešini 
sodišča Arku, ki pa ga je odklonil z utemeljitvijo, da noče biti javni 
organ. 

Dne 20. maja 1943. popoldne je imela bela garda sestanek pri 
»Flajsu« v Gorenji vasi. Na sestanku so prisostvovali tudi duhov
niki, in to dekan iz Ribnice in dva kaplana Sitar in Zaje tudi iz 
Ribnice, in še nek drugi duhovnik. Tudi na ta dva slučaja smo 
reagirali. 

V prvem slučaju smo z nekaterimi posamezniki, ki so odložili 
orožje, stopili v stik in jih pritegnili po možnosti v delo. 

11 Ludvik Zajec, kaplan v Ribnici. 
12 Ivan Sitar, kaplan v Ribnici. 
13 Janez Skrabec, župan v Ribnici. 

329 



V drugem slučaju pa voditelje te r ibniške bele garde razkrinkal i 
pred ljudmi. 

Vojaštvo iz Ribnice je precej poparjeno ter se n a p r a m ljudem 
precej dobro vedejo. Stanje istih je neizpremenjeno. 

Stanje posadke belogardistične in itali janske v Dolenji vasi je 
tudi neizpremenjeno. Med belogardisti t e posadke vlada tudi precej 
veliko nezadovoljstvo in so vedno pijani. Poskuša se prodret i z orga
nizacijo OF v to belogardistično postojanko. 

Po p r a v k a r prejetem poročilu smo zvedeli, da se snuje v t rgu 
Ribnica Mihailovićeva organizacija, glede katere Vam bomo pozneje 
poročali (ako je kaj resnice na tem) drugič. 

Dne 29. t. m. sta se izgubila dva tovariša od zadnjega t ransporta 
(80 tov.) iz Gorenjske, 1 4 in sta se šla javit vojaški komandi v Ribnico 
ter izdala progo, kje so j ih vodili in da je vodil t e h osemdeset neobo-
roženih tov. en sam oborožen partizan, k a r je bilo tudi res in vse
kakor bilo nepravi lno organizirano. 

Iz rajona Sodražica smo prejeli poročila, k a r smo tudi sami ugo
tovili, da se vlačijo in l jubimkajo z Itali jani nekatere žene in de
kleta iz trga Sodražice in njene bližnje okolice. 

Z ozirom n a t o početje teh žen in deklet smo izdali l e t a k " »opo
m i n vsem tist im « katerega en izvod pri lagamo po
ročilu, poleg tega pa smo dali tudi nalogo ROOF Sodražica naj da 
za nalogo A.F.2.Z. v Sodražid, ki je t ik pred ustanovitvijo, da naj 
v Sodražici organizirajo med vsemi onimi zavednimi Slovenkami, da 
naj iste popolnoma izolirajo vse one žene in dekleta, ki se vlačijo z 
Italijani, da bodo na ta način prišle do spoznanja same. 

Zadnje čase je prišlo iz tega rajona domov precej moških in 
žensk in se kar dobro zadržijo proti begi in okupatorjem. Predvsem 
so se zelo dobro izkazale in pokazale z aktivnostjo do OF p r a v te 
i n t e m i r a n k e , ki so se vrni le domov iz internacije, ka tera j e bila za 
njih prava revolucionarna šola. 

Morala pri belogardistih na Gori, Sv. Gregorju in Sedlu j e pre
cej popustila. Predvsem so poparjeni n a Sedlu, ko j ih imajo Itali jani 
stalno pod kontrolo in j ih domov sploh n e puščajo, če pa g r e kater i 
izmed njih domov, g r e z njim Italijan. Ne smejo se celo pogovarjati 
s civili. Ta odnos Itali janov n a p r a m begi pa utemeljujejo s tem, da 
so hoteli odložiti vsi orožje, predvsem pa kar j ih je iz Žigmaric pri 
tej begi so j im zagrozili, da j ih bodo interniral i z njihovimi druži
nami, imetje zaplenili, domove pa požgali. Ti begi se jezijo tudi na 

1 4 Gre za transporte mobilizirancev iz Gorenjske, ki so jih poslali 
v narodnoosvobodilne brigade v t. i. Ljubljansko pokrajino. 

1 5 Prepis letaka: Opomin vsem tistim ženam in dekletom iz Sodra
žice, ki se v času, ko bi moral biti ves slovenski narod združen in enoten 
bolj kakor kdajkoli prej, ne zavedate, da ste hčere poštenih in zavednih 
slovenskih mater. Izdal Okrožni odbor OF za Ribniško-laško okrožje je 
v arhivu IZDG, istotam. 
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organizatorje na Sedlu, češ, sedaj ko je postalo malo bolj vroče 
okrog njih so se pa umaknil i , n a s pa pustili na cedilu. 

Z ozirom n a to poročilo smo dali takoj nalogo R O O F za Sodra-
žico naj takoj, čim bo mogoče, stopi v stike in zvezo s temi belo
gardisti in med njimi organizira odbore OF t e r istim dat i naloge, da 
bodo sistematično organizirali vse večji razkroj med njimi, kakor 
tudi organizirati odložitev orožja in odstop od bege. 

P r i Sv. Gregorju se je ustreli l b r a t od sedanjega k o m a n d a n t a 
pri Sv. Gregorju, pravijo da je vplivalo n a njega toliko bratovo 
pismo, ki m u ga je pisal iz internacije. 

V vasi Zigmarice je postavljen temelj za odbore A.F.Z.Z. in 
Z.S.M. 

Na Hribu, rajon Loški potok je odstavljen dosedanji belogardi-
stični k o m a n d a n t Pikelj, 1 6 ki je sam zaprosil, za odstavitev, k e r se 
baje pripravl ja in odpravlja na Štajersko. Na njegovo mesto pa je 
prišel neki »Medved«,1 7 bivši akt ivni jugoslovanski poročnik doma 
iz Ljubljane in bivši kom. bege na Blokah, ki pa je zelo strog in hu
doben. Po poročilu nekega belogardista, s kater im i m a m o vezo in 
stike, je pripovedoval, da [se] morajo po cel dan ako so d o m a za
nimat i n a itali jansko komando, prostega časa pa sploh nimajo. 
Zgoraj navedenemu zaupniku belogardistu se je dala naloga, da naj 
organizira oz. pridobi še par najzanesljivejših belogardistov, iz ka
ter ih naj bi se ustanovi l med belogardisti odbor OF, katerega nalo
ge naj bi bile razkroj in odložitev orožja bege na Hribu. S tem be
logardistom je imel R O O F Loški potok že p a r sestankov, na enem 
izmed t e h sestankov je prisostvoval tudi član okrožja. Izgledi v tem 
pogledu za začetek so k a r dobri in zadovoljivi. 

K a k o r povsod drugod tako tudi tukaj bela garda in Itali jani 
terorizirajo. Kljub t e m u pa se ljudje, še k a r dobro držijo. 

D n e 17. t. m. so bili v proslavo na prvo obletnico [smrti] Toneta 
Tomšiča raztrošeni po vasi Travniku in Hr ibu letaki. Radi tega so 
pobrali belogardisti in Itali jani dva moška in pet žensk iz vasi Trav
nik in j ih imeli zaprte do poldneva, potem so j ih pa izpustili in za
grozili, da če se bo t o samo še e n k r a t ponovilo, da j ih bodo interni
rali. Dolžili j ih niso nič, pač pa so trdi l i Italijani, da bi t o oni lahko 
preprečili. Po enem t e d n u so zopet zaprli enajst ljudi iz t e vasi, t e 
daj pa zato, ker niso prignali na Hrib v skupen hlev preko noči ži
vine. Dobili so zapora 5 dni. 

Radi tega je aktivnost s s t rani naših l judi iz te vasi začasno 
malo popustila. V odgovor glede letakov smo takoj reagirali tako, 
da so v vas Ret je, ki je po večini belogardistična vas, takoj nato 
raztrosili naši zaupniki letake, 1 8 ki j ih je izdalo okrožje, ka tere smo 
vam poslali z zadnjim poročilom. O učinku istih n a m še ni znano. 

1 6 Ivan Pikelj. 
1 7 Pavel Poženel. Glej Saje, Belogardizem, str. 421. 
1 8 Glej dok. št. 44, op. 3. 
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Tudi v vaseh, kamor do sedaj ni bilo mogoče prodreti z organi
zacijo OF, smo dobili stike in zvezo z ljudmi in so izgledi, da se bo v 
kratkem v par vaseh postavilo odbore Z.S.M. in A.F.2.Z. Vsi dose
danji terenski odbori OF, kakor tudi ostalo, se kar dobro držijo in 
izvršujejo dane jim naloge. Izvedeli smo, da mislijo Italijani speljati 
vse deske iz Mikličeve žage iz skladišča Podpreske. Tamkajšnjemu 
odboru A.F.2. in aktivom Z.S.M. se je dalo za nalogo, da se točno 
informirajo glede tega, da bomo lahko še pravočasno ukrenili vse 
potrebno. Vsi ljudje iz vasi Lazeč in Podpreske, so kompaktno po
vezani med seboj in delajo aktivno v odboru A.F.2. in aktivu Z.S.M. 

Na Travi se je izmenjalo vojaštvo. Zamenjali so jih kraljevi 
vojaki. 

Stanje V laškem rajonu je sledeče: 

Ker je bilo na tem terenu dosedaj zelo slabo organizirano med 
ljudmi, se sedaj mudita v tem rajonu tovariša Fric1 8 in Ciril,20 kjer 
sta že 14 dni. 

Prebivalci vasi Dobravica, Sarsko, Podgozd, Zelimlje, Kopač-
nik, Pleše se nahajajo še na svojih domovih. Zaupniki so v Dobravci, 
Sarsko, Kopačnik in Pleše. Morala v teh vaseh je dobra in so razen 
dveh vsi pristaši OF in podpirajo po svojih možnostih OF v hrani in 
drugimi prispevki. Ker so doma po večini same ženske, je težišče 
našega dela na organizaciji A.F.2. in napreduje bolj počasi. Prebi
valci iz vasi Skrilje in Klada so preseljeni na Ig in smo v dnevnih 
stikih z njimi. Morala tudi teh vasi je na visoki stopnji. Iz inter
nacije se je vrnilo 11 ljudi iz teh vasi, s katerimi smo takoj navezah 
stike ter jih poučili o položaju, tako, da so kljub pritisku bele garde 
odbili, da vstopijo v bego. V teh vaseh še obstojajo terenski odbori 
OF, katere pa še širimo in izpopolnjujemo v smislu navodil prejetih 
na zborovanju2' aktivistov OF in IOOF. Večina članov teh odborov 
je sedaj polilegalnih. Visoko in Rogatec je preseljen v Želimlje in 
smo tudi v stalnih stikih z njimi. Morala pri njih je prav dobra. V 
Zelimljem je terenski odbor OF in se snuje A.F.2. Sirijo se vedno 
bolj glasovi, da jih bodo preselili v Škofljico. Za ta slučaj je tudi že 
preskrbljena veza. Iz Zapotoka so preseljeni v Cetež. Morala istih je 
odhčna. Tu je postavljen A.F.2. in Z.S.M. Z mladino so se pričeli 
redni sestanki. 

V Turjaku so ljudje, kar jih je še doma, trdno na strani OF in 
vezo z njimi držimo potom dveh zaupnikov. Dela se za ustanovitev 
A.F.Z. V Ponikve je šele postavljena veza, glede katerih nimamo 
se točnih podatkov. Isto tako je tudi z Rašico. 

19 Ignac Voljč. 
20 Matija Maležič. 

1943. G S r d l « 0 ? ^ a k t i V i S t 0 V O F ^ P U g l e d U d n e 2 8- d 0 3 0- a p r i l a 
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Z Velikimi Laščami je postavljena zveza in potom katere že 
oddajamo vse potrebno za Velike Lašče. Kar je v Laščah naših 
ljudi, so isti pod strogim nadzorstvom okupatorja in bege in je delo 
tukaj precej težko. 

Ravno tako je postavljena zveza z Robom, in bo v kratkem 
tudi s tamkajšnjo posadko bele garde in Italijani. 

V Kakavah bo v kratkem postavljena veza in zaenkrat nam ni še 
znano o tamkajšnjih razmerah. 

Z Osolnikom in okoliškimi vasmi je postavljena veza. Izgleda, 
da so ljudje teh vasi bolj nagnjeni na belo gardo in to radi stalnega 
vpliva bele garde iz Roba. 

S Karlovico še nimamo veze in tudi ne točnejših podatkov o 
razpoloženju ljudi. Po podatkih je sicer gospodarsko boljše stoječa 
plast na strani bege, dočim so ostali (revnejši) iz strahu pred bego 
pasivni. Isto je tudi stanje po vaseh pod Sv. Gregorjem in Veliko 
Slevico. Prejeli smo poročilo, da so preselili Iško vas na Ig. Dne 
23. maja so izmenjali artilerijo v Laščah, in sicer so poslali slabšo 
v Velike Lašče, boljšo pa v Višnjo goro. Italijanske posadke so po
jačali v Skocjanu, Turjaku in St. Jurju. V Turjaku, Laščah in okoli
ških vaseh se sedaj vrši prisilna mobilizacija bege od 16 do 50 leta. 
Tudi ta vest je prispela ta trenutek. 

Po vsem okrožju se dela, kar je največ v naših močeh, tudi na 
organizacijskem polju, in to po krajih, kjer dosedaj še ni bilo ni-
kakih odborov OF ali mladinskih aktivov. Predvsem polagamo tudi 
največ pažnje na večje kraje (trge v okrožju, kot n.pr. Ribnico, 
Velike Lašče in Sodražico i.t.d.); dasiravno je v teh krajih najtežje 
delati, ker so po vseh teh krajih stalno budno na straži Italijani, 
belogardisti in njihovi tajni agentje, se delo še kar zadovoljivo 
razvija. 

Organizacija Z.S.M. v našem okrožju in posebno v nekaterih 
rajonih (Ribnica, Loški potok) zelo dobro napreduje. Po mnogih 
krajih se je ravno mladina pokazala, da je trdnejša v boju in delu 
kot odrasli. Z velikim navdušenjem čitajo našo literaturo in izvršu
jejo najrazličnejše manjše akcije (kot npr. trošenje letakov, trganje 
in uničevanje tel. žice) in se dobro zavedajo, da je tudi od njih od
visna boljša bodočnost slovenskega naroda. Podrobnejših poročil 
Vam zaenkrat glede Z.S.M. ne moremo poslati, ker nismo še do 
danes prejeli poročila od mladinskih aktivistov našega okrožja, glede 
njihovega dela v tem okrožju. 

Skupno z mladinskimi aktivisti našega okrožja smo že parkrat 
organizirali trošenje letakov, za katere delo smo porabili predvsem 
mladino. Vsaki pot se je raztrosilo po par tisoč takih letakov z na
pisi raznih parol, sedaj zadnjo akcijo pa na sto in sto letakov22 s 
sliko Vrhovnega komandanta tov. Tita, katere Vam pošiljamo. 

22 Letaki niso priloženi. 
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Predvsem pa se držimo točno smernic v političnem kakor tudi 
organizacijskem pogledu, katere smo dobili na zborovanju IOOF in 
aktivistov predstavnikov slovenskega naroda in katere imamo pred 
seboj še vedno v živem spominu. Takoj po vrnitvi iz tega zborovanja, 
smo sklicali zborovanje aktivistov našega okrožja, na katerem smo 
razpravljali organizacijska kakor politična vprašanja. 

S M R T F A Š I Z M U — S V O B O D O N A R O D U ! 

Na položaju, dne 31 maja 1943. OKROŽNI ODBOR OF 
Zig: za Ribnico — Velike Lašče 

RIBNIŠKO-LAŠKI Fajdiga Ivan 
OKROŽNI ODBOR OF 

Prilagamo vam tudi pesem, katero je spisala član A.F.2. raj. 
Loški potok, katera naj se priobči v ženskem listu »Našim ženam« 
ali pa »Slov. Poroč«. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu !2 3 

Fajdiga 

S T . 112 

PISMO AKTIVISTOM REFERENTA ZA VZGOJO AKTIVISTOV 
PRI IZVRŠNEM ODBORU OF ZORANA POLICA KONEC MAJA 

1943 Z NAVODILI ZA DELO NA TERENU1 

PISMO AKTIVISTOM 

Zadnji podatki o delu in napredku OF, ki prihajajo s terena, 
nam kažejo, da so povsod podani pogoji za nov razmah naše orga
nizacije. Kakšen bo v tej smeri uspeh in kako bodo pritegnjene 
široke narodne množice, je predvsem odvisno od vas aktivistov. 

Samo pravilno in jasno postavljanje idejnih smernic more 
vzbuditi zaupanje tudi pri najširših plasteh naroda. Za tako delo 
morajo biti usposobljeni vsi aktivisti. Jasno je, da ni mogoče vršiti 
stalno nadzorstvo nad delom poedinih aktivistov in dajati na-

2 ' ^,sfdil^.od Prilagamo je pripisano s črnilom. Pesem ni priložena. 
Ciklostihran letak je v arhivu IZDG, osebni fond Zorana Poliča 

Pismo aktivistom je izvršni odbor OF dne 31. maja 1943 poslal pover-
Demstvu izvršnega odbora OF za Ljubljano z naročilom, naj ga raz
množe v tohkih izvodih, da ga bo prejel vsak političen delavec. Izvirna 
kopija spremnega dopisa je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
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vodila za vsako trenutno delo. Zato morajo aktivisti tudi sami 
skrbeti za trdnost svojega stališča in pravilnost svojih pogledov. 
Samovzgoja je predpogoj takemu stanju. Vsi aktivisti morajo stalno 
sami stremeti za tem, da se dokopljejo do pravilnega razumevanja 
vseh procesov, ki jih doživljajo na terenu in v narodu. 

Ob ustanovitvi je OF jasno poudarila, da vidi zdravo bodoč
nost slovenskega naroda samo v tesni naslonitvi na Sovjetsko 
Zvezo. Te odločitve ni narekoval politični oportunizem ali želja, 
najti kjerkoli mogočnega zaščitnika, temveč jasno spoznanje, da 
more samo tista država prispevati k zdravemu narodnemu raz
voju, ki je tudi sama zase našla najboljšo rešitev tako nacionalnih 
kakor tudi družbenih problemov. Sovjetska Zveza nam je prva 
pokazala vrednost in pravico malih narodov ter način, kako ure
diti enakopravno sožitje več, po velikosti zelo različnih narodov. 
Težak je bil proces, v katerem je odvrgla Rusija vse ovire in po
stala mogočen borec in zaščitnik v protihitlerjevski borbi vseh 
svobodoljubnih narodov. In če hočemo pravilno razumeti današnje 
stanje in odkritost ter trdnost načel, po katerih uravnava SZ svoje 
notranje in zunanje politično delo, se moramo nujno seznaniti 
s celotnim razvojem dogodkov vse od prvih revolucij, ki so postav
ljale temelje nove ljudske oblasti v SZ. Studij zgodovine revolucij 
oz. pravilneje študij zgodovine Boljševiške partije, ki je bila 
dejanski nosilec novih stremljenj, je zato predpogoj poznavanja 
pravega stanja v SZ. 

Slovenci doslej nikdar nismo našli pravega razumevanja za 
svoje nacionalne težnje. Šele prvi bežni stiki z delom v SZ so nam 
odkrili, da more samo tista država pravilno rešiti narodnostne 
probleme, v kateri vlada res ljudstvo. Zato nam npr. Leninovi in 
Stalinovi pogledi na nacionalna vprašanja prvič odkrito in jasno 
določajo vlogo naroda v občem razvoju družbe in nam ga kažejo 
kot nosilca gospodarskega in kulturnega napredka. Pa tudi vsi 
drugi problemi družbe nam postanejo jasni šele tedaj, ko se se
znanimo z deli ljudi, ki so bili sposobni premagati vse silne ovire, 
ki jih je postavljala reakcija na pot novi družbi in so ustvarili 
državo reda, enakovrednosti in prave svobode. Lenina in Stalina 
moramo občudovati danes ne samo kot borca nove, svobodne 
države, temveč tudi kot idejna voditelja nove družbe, kot prvo-
boritelja mednarodnega sodelovanja. Njuna dela, kakor tudi dela, 
ki prikazujejo borbo in razvoj, v katerem sta sodelovala, morajo 
biti zato znana vsem našim aktivistom. Brez poglobitve v Zgodovino 
VKP/B,2 Ustavo SSSR,3 Stalin: Nacionalno vprašanje,4 Stalin: 

2 Glej dok. št. 55, op. 2. 
3 Glej dok. št. 49, op. 10. 
4 Glej dok. št. 55, op. 2. 
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Osnove leninizma, 5 Razvoj slov. nacional, vprašanja, 6 Lenin: O 
ženskem vprašanju, 7 Lenin: Imperializem, 8 Lenin — Stal in: Agrarno 
vprašanje, 9 ne bo nobeden aktivistov pravilno razumel vseh seda
njih dogajanj in vloge poedinih narodnih plasti v tem dogajanju. 
Zato pozivamo vse aktiviste, da se s temi deli temeljito seznanijo 
in iz njih črpajo prave poglede na narodni in obče družbeni razvoj. 
V kolikor nimajo sami na razpolago t e l i terature, naj jo iščejo pri 
tovariših oz. naj sporoče neposredno referentu za vzgojo. 

Aktivisti pa pri tem n e smejo pozabiti, da s samimi navodili 
in referati ni mogoče dati potrebne širine in trdnosti . Poleg lite
rature, ki bodi temelj naši vzgoji, ostane glavna metoda prave samo-
vzgoje pravilno, resno in temeljito premišljevanje in razčlenjanje 
vseh problemov. Samo tisti aktivisti, ki se na ta način pripravljajo 
za svoje naloge, bodo sposobni zavzeti pravo stališče v vsaki si
tuaciji. Sposobni bodo pa tudi najti pravo bližino do ljudi, ki j ih 
bodo vključevali v OF. Vsako šablonsko postavljanje pojmov in 
pomanjkljivo gledanje ne m o r e vzbuditi pravega zaupanja nit i pri 
pripadnikih, kaj šele pri sredincih in nezanesljivih. Pomanjkanje 
samovzgoje, povzroča tudi pomanjkanje prave samostojnosti in 
zato nekater i aktivisti ob pojavu težkih pri l ik izgube sposobnost 
treznega presojanja, zapadajo malodušju in povzročajo zmedo tudi 
na terenu. Vsak aktivist mora zato s tremeti po čim obširnejšem 
znanju in čim pravilnejšem gledanju. Vsi referati in pisma, ki vam 
jih bomo poslali, vam morejo služiti le kot osnova, s katero si 
pomagate pri izoblikovanju pravilnih predstav o t renotnem polo
žaju. Nikdar pa ne smete vsebine pisem in referatov enostavno 
neobdelane in nerazčlenjene prenesti na teren. Tudi za pravilno 
zavzemanje odnosov do vseh plasti naroda je potrebna še temeljita 
priprava. Tudi te ni mogoče dati z nekimi navodili, ampak t r e n u t n o 
predvsem s pravilno vzgojo. 

Jasno pa je, da se premišl jevanje in študij, ki ga priporočamo 
kot osnovo prave samovzgoje, ne sme raztezati na tista točna na
vodila, ki j ih dobe aktivisti od IOOF ali drugega odbora in ki 
predstavljajo glavne smernice političnega in organizacijskega dela. 
Taka konkretna navodila morajo aktivisti takoj in točno izpol
njevati. S točnim izpolnjevanjem svojih nalog bodo ravno dokazali, 
da pravilno razumejo svojo vlogo v osvobodilni borbi. 

5 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 61, op. 2, str. 188. 
6 Sperans /Edvard Kardelj/, Razvoj slovenskega narodnega vpraša

nja, Ljubljana Nova založba 1939 (Knjižnica IZDG). 
7 Glej dok. št. 85, op. 30. 
8 Brošura: Vladimir Iljič /Lenin/, Imperijalizam kao najviši stadij 

kapitalizma. Biblioteka »Kultura« 1, Zagreb 1940 je v Zgodovinskem 
arhivu CK ZKS, št. 1/219-1. 

6 Glej dok. št. 49, op. 9. 
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Druga stvar, ki ji morajo posvetiti aktivisti silno pozornost je 
samo-iniciativa. Ni dovolj delati po naročilu, vzpostavljati stike 
samo tam, kjer so podatki že znani, temveč vedno in povsod iskati 
novih možnosti ter novih načinov, kako ponesti našo misel med naj
širše množice. 

Iniciativa pa ni potrebna samo v gradnji organizacije, temveč 
na vseh poljih našega dela. Delo organizacije mora biti vedno pri
lagođeno terenskim prilikam, ne da bi bili kršeni glavni principi 
poslovanja OF. Tu se odpira aktivistom široko polje udejstvovanja. 
Samo z iniciativnimi posegi je mogoče dosezati pravo razgibanost 
množic in tudi njih pravilno usmeritev. Konkretno se pokaže prava 
iniciativnost v iskanju načinov, kako poživiti razne sestanke in 
mitinge, kako dostaviti brez nevarnosti literaturo v sovražne po
stojanke in pod. 

V vsem svojem delu pa morajo biti aktivisti vedno vzor bor
benosti, neustrašnosti in volje do dela. Ljudje nas opazujejo. Ne 
moremo biti glasniki nove družbe, pravic in reda, če samo z besedo 
oznanjamo nove misli, z vzgledom pa kažemo, da smo globoko 
zrasli v staro družbo. Odnose, ki jih pripovedujemo, moramo tudi 
sami stalno vzdrževati. Z našim delom nam ne nastajajo nobene 
posebne pravice do soljudi. Pripada nam samo dolžnost, da narod 
pravilno poučimo in vodimo. Samo pravilno delo in pravilni od
nosi nam bodo ohranili zaupanje ljudi. 

Tako prehajamo jia glavno konkretno delo, kateremu morajo 
posvetiti aktivisti največjo pozornost. To je pravilno organiziranje. 
Noben pokret, ki zajema široke množice, ne more napredovati, če 
ni organiziran, pa tudi takoj propade, če izgubi že vzpostavljeno 
organizacijo. Pri tem pa se organiziranje ne sme izoblikovati tako, 
da bi postajalo samo sebi namen.- Organizacija mora vedno služiti 
pokretu, mora biti temeljita in popolna ter izločevati vse, kar lahko 
pokretu škoduje. Tu mislimo predvsem vsako napačno usmeritev 
ali dajanje napačnih ali nezadostnih nalog. Tudi organiziranje 
mora biti predmet razmišljanja. Aktivisti morajo iniciativno iskati 
možnosti in oblike, ki niso v nasprotju z načeli organizacije, ki 
pa omogočajo dostop do vseh še tako nevarnih postojank. 

Organizacija bo izvedena pravilno samo tedaj, če bodo vsi, 
ki so povezani, tudi aktivno zaposleni. Samo delo za pokret je 
prava vez in znak pripadnosti skupni misli. Nad vsem tem delom 
in povezanostjo samo pa morajo imeti aktivisti stalno točen pre
gled. Kakor si ne moremo misliti OF brez organiziranih pripadnikov, 
tako si ne moremo misliti terenskega odbora brez terenskih pri
padnikov. Aktivisti morajo stalno razpolagati s podatki o stanju 
in porastu organizacije. 

Zdrav smisel za organizacijo mora sploh preiti vsem aktivistom 
v kri. Brez organizacije si ni mogoče zamisliti nobene akcije, no-
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benih rednih stikov in tudi nobene prave vzgoje narodnih množic, 
ki so danes silno dostopne našim prizadevanjem. 

Za prakt ično izvedbo organizacije so prejela okrožja potrebna 
navodila IOOF. P r i t em delu boste moral i pomagati predvsem vi. 
Vse t a m navedene naloge pa boste mogli izvesti samo, če vam bo 
organizacija res živ organizem, n e pa m r t v a stvar, v kater i je mo
goče vse postavljati le po neki šabloni. 

Vsi aktivisti morajo imeti dovolj jasne in čiste pojme, da so 
v sedanjih časih sposobni pravi lno voditi delo OF. Stojimo pred 
velikimi zunanje-političnimi dogodki. Toda ti dogodki n e smejo 
prevladati domačih nalog in zaupanja v lastne n a r o d n e sile. Kakor 
smo doslej iz lastnih sil vzdržali, t a k o bomo tudi samo z lastnimi 
silami ustvaril i vse tiste cilje, ki smo si j ih postavili. Zato morajo 
predvsem aktivisti odvračati ljudi od slepega zaupanja v zunanje 
sile. Ljudstvo mora spoznati svojo lastno vrednost in svoj pravi 
položaj. K t a k e m u spoznanju m u m o r a t e pomagati predvsem s svojo 
trdnostjo in odločnostjo. Zato vzgajajte sebe, posegajte iniciativno v 
dogodke, bodite narodu živ vzgled in ustvarjajte organizacijo, ki 
nam bo omogočala zajeti najširše slovenske n a r o d n e množice. 

S m r t fašizmu — Svobodo n a r o d u ! 

Za I O O F : 
referent za vzgojo aktivistov 

Polič Zoran 

ST. 113 

ODLOK IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. JUNIJA 1943 O 
VKLJUČITVI NARODNE ZASClTE V LJUBLJANI V VARNOSTNO 

IN OBVEŠČEVALNO SLUŽBO1 

O D L O K 

IOOF o vključitvi Narodne zaščite v Ljubljani 2 v 
Varnostno in obveščevalno 

službo: 

Z ozirom n a razvoj dogodkov in radi okrepitve Varnostne službe 
v Ljubljani je IOOF odločil: 3 

I. Narodna zaščita v Ljubljani preneha obstojati kot samostojni 
organ. 

2 I? v i rna kopija je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. š. 1265 
T • w,. • T

0 N Š v L J u b l J a n i glej dr. Metod Mikuž, Narodna zaščita v 
Ljubljani.. Junaška Ljubljana, knjiga 1, str. 257—165 

3 Glej. dok. št. 108,152 in 153. 
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II. Vse edinice NZ se po predhodni izbiri kadra vključijo v 
VOS. 

III. Vključitev mora takoj izvesti Poverjeništvo v Ljubljani 
preko OOOF in v dogovoru s Poveljstvi NZ in VOS-a. 

IV. Poedince, ki ne bodo vključeni v VOS, dodeli OOOF na 
politično organizacijske posle v rajonih. 

V. Rajonski vojaški referenti še nadalje vodijo evidenco in 
razdelitev vseh vojaških obveznikov. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Na položaju, dne 1. VI. 1943. 
ZalOOF: 

ST. 114 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. JUNIJA 1943 
OKROŽNIM ODBOROM OF IN POLITIČNIM DELAVCEM ZA 

OKREPITEV IN RAZŠIRITEV ORGANIZACIJE1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
St. 25/43 — O — 

Položaj, dne 1. junija 1943. 

O K R O Ž N I C A 
vsem okrožnim odborom OF in političnim delavcem 

za 
okrepitev in razširitev organizacije 

Vsa poročila, ki jih prejemamo v zadnjem času od naših od
borov in političnih delavcev, govore o novem poletu osvobodilnega 
gibanja, o nagibanju do sedaj neopredeljenih in sredinsko razpo
loženih ljudi na našo stran ter o pojavih demoralizacije in delnega 
razkroja v beli gardi. Ta poročila kažejo, da imajo naši politični 
delavci precej dober pregled terena, da imajo pravilnejši čut za 
opazovanje in presojanje posameznih političnih pojavov in da se jim 
nudi možnost uspešnega dela med širokimi ljudskimi množicami. 

1 Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11 in v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, SK. 44, a. š. 3096. 
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Z druge strani pa ta poročila dokazujejo, da se naš politični aktiv 
po veliki večini zadovoljuje le s konstatacijo, da doživlja osvobo
dilno gibanje nov razmah in da ne čuti dovolj potrebe razviti ravno 
sedaj največjo organizacijsko in splošno politično aktivnost. 

Ce sedanje stanje, ki ga lahko upravičeno označujemo za nov 
polet OF, prične uspavati naše politične delavce v tem smislu, da 
bi zaključevali tako, češ saj gre dobro kar samo od sebe, se lahko 
sedanji ponovni razmah sprevrže v kasnejši naš poraz. Biti moramo 
čuječi, previdni in do skrajnosti delavni. Ne sme nas niti za hip 
preslepiti val navdušenja tako, da bi se sami potopili vanj in pri 
tem pozabili na tiste realne osnove, na katerih edinih more in mora 
graditi OF svojo organizacijo. 

V čem obstoja nevarnost? Prav v tem, da ne bi sedanji čas, 
ki nudi vse možnosti za utrditev, poglobitev in razširitev OF, izkcn 
ristili za intenzivno organizacijsko povezovanje širokih ljudskih 
plasti, kratkomalo vsega poštenega slovenskega življenja. 

S precejšnjo gotovostjo lahko presodimo, da je bela garda 
v obliki, v kakršni je do sedaj nastopala, kot političen faktor v 
slovenskem javnem življenju odigrala. Njeno očitno in izdajalsko 
sodelovanje z okupatorjem jo je doma in v vsem zavezniškem 
svetu razkrinkalo in onemogočilo. Z njenim propadom pa seveda 
še ni in ne bo politično onemogočen tisti reakcionarni tabor proti-
Ijudskih elementov, ki želijo na vsak način pridržati oblast sebi 
in ki hočejo na eni strani pritegniti nase množice iz bele garde, 
na drugi strani pa se osloniti na vse sredinsko razpoložene mno
žice ter vse skupaj usmeriti proti OF. To politično igro si prizade
vajo izvesti tako, da hočejo izpovedujoč slovenski in jugoslovanski 
nacionalni program in skrivajoč vsako sodelovanje z okupatorji, 
(ki ga pa radi svojega oportunizma na prikrit in rafiniran način 
le gojijo) izvesti nasilno ločitev na angleški in ruski tabor, skli
cujoč se pri tem na londonsko jugoslovansko vlado, na Dražo Mi-
hailoviča kot legalnega predstavnika jugoslovanske vojske itd. Vse 
to pa je samo taktika, ki naj vodi k njihovemu edinemu cilju, da se 
prepreči bistvena vsebina našega osvobodilnega programa, to je, 
doseči resnično ljudsko demokracijo, kot predpogoj prave narodove 
svobode. 

Naši politični delavci si morejo biti v svesti tega novega po
litičnega položaja in so dolžni z vso budnostjo paziti na take pojave 
ter v kali onemogočiti vsak poizkus organiziranja takozvane sre
dine, ki bi meril na oslabitev OF. Naloge našega aktiva v tej zvezi 
so predvsem naslednje: 

1. Ostro moramo razlikovati sredino kot politični faktor s pro
gramom, kakor smo ga zgoraj označili in z lastnimi proti OF usmer
jenimi organizacijskimi težnjami, od sredinsko raspoloženih ljudi, 
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to je od take sredine, kakor je označena v okrožnici propagand
nega odseka.2 

2. Paziti moramo pri političnem delu na terenu, da s propa
gando proti »sredini« ne nastopamo tam, kjer te politične sredine 
ni, da ji ne bi dali s tem poudarka, kar bi pomenilo le njeno kre
pitev. 

3. Kjer pa naletimo na pojave organizacijskih poizkusov sre
dine proti OF, tam je treba po takem pojavu udariti, prikazati ga 
kot belogardističen poizkus, preiti na nove taktične pozicije in se 
izmakniti odgovornosti. Treba je poudarjati, da je OF bila in ostala 
vsenarodno osvobodilno gibanje, v katerega se mora in more vklju
čiti vsakdo, komur je za resnično svobodo Slovencev. 

4. Važna naloga je organizacijsko povezovanje vseh sredinskih 
elementov v OF, vseh tistih, ki so zaradi kakršnihkoli ozirov stali 
do sedaj ob strani ali se celo nagibali k nasprotniku, vseh tistih 
iz belogardističnih vrst, ki so nezadovoljni, ki kolebajo, ki so pri
siljeno vključeni, kratkomalo vse, ki so še dostopni ideji obrambe 
Slovenstva. Razumljivo je, da bo mogoče zajeti sredinsko razpolo
žene ljudi le tedaj, če bo OF organizacijsko povezala osnovne ljud
ske množice. To je vsekakor predpogoj uspeha. Računati moramo 
seveda s tem, da bodo ti ljudje ostali kolebljivi, da je nevarnost, 
da bi se ponekod radi njih OF razvodenila, da bodo morda ob prvi 
resnejši preizkušnji zopet preskočili, toda to nas ne sme odvrniti 
od tega, da jih sedaj ne bi vključevali v OF. Pritegovati jih mo
ramo, obenem pa se boriti proti vsem slabostim in nevarnostim, 
ki jih prinašajo s seboj. 

5. Z vsemi propagandnimi in organizacijskimi sredstvi je treba 
pospeševati razkroj v oboroženih belogardističnih postojankah in 
stremeti za tem, da se njihova vojaška sila od znotraj poruši ter 
pri tem postopati tako, da bodo belogardisti smatrali za svojo edino 
rešitev pristop v naše vrste, ne pa v takozvano sredinsko modro 
gardo, ki ni ničesar drugega, kakor novim razmeram prilagojena 
oblika bele garde same. 

Sedanji razvoj OF bo rodil in ohranil uspeh le tedaj, če bo 
organizacijsko utrjen. Zato se ne smejo zadovoljiti naši politični 
delavci le z ugodnim javnim mnenjem in razpoloženjem, ampak 
morajo z vso intenzivnostjo prijeti za delo. Široke ljudske množice 
bodo ostale v OF le, če bodo z njo organizacijsko povezane. Zato 
je dolžnost vsakega našega odbora in vseh političnih delavcev, da 
posvetijo pažnjo konkretnemu organizacijskemu delu predvsem v 
naslednjem obsegu: 

a) Vsak okrožni odbor mora imeti natančen pregled svojega 
organizacijskega območja. Rajonski in terenski odbori morajo iz-

2 Glej dok. št. 102. 

341 



vesti organizacijo tako, da ne bo zajeta le sleherna slovenska vas 
v organizacijsko mrežo OF, ampak morajo imeti ti odbori pregled 
nad sleherno hišo v vasi in nad posameznikom. Posebno pažnjo 
je treba posvetiti organizaciji v mestih, trgih in večjih krajih, ki 
so zasedeni po okupatorjih. Naši pohtični delavci morajo stremeti 
za tem, da se dejansko dokopljejo do slehernega vaščana, tržana, 
meščana. 

b) Zavedati se moramo, da so temelj OF terenski odbori. Brez 
njih ni OF. Ne terenski odbori z dvema, tremi člani, ki z ostalimi 
nimajo nobenega stika, ampak terenski odbori, ki jih bodo sestavljali 
vsi vaščani, vsi stanovalci ene ulice, ki so zaposleni pri skupnem 
podjetju itd. Torej za člana terenskega odbora ne smemo smatrati 
le funkcionarjev, ampak vse tiste, ki imajo z OF zvezo. 

c) Ne glede na to ali je kdo pripadnik OF ali ni, vsak mora 
prejemati našo literaturo. Važnejše je, da jo prejme omahljivec 
ali celo nasprotnik, kakor pa naš pristaš. Odborniki in politični 
delavci morajo nadzorovati razpečavo literature. Kjer primanjkuje 
naših publikacij, tam je potreba organizirati tako, da bo literatura 
krožila. 

d) V organizacijo je potrebno pritegovati čim več legalnih 
ljudi. Od tistih, ki niso še dovolj odločni in, ki se boje tudi v ožjem 
krogu nastopati kot naši somišljeniki, se ne sme naenkrat zahte
vati preveč. Naloge jim je treba dajati postopoma. Vključujte čim 
več teh ljudi v odbore, ne glede na to ali so sposobni in voljni 
izvrševati določene funkcije ali ne. 

e) Vsem tistim, ki so bili do sedaj nasprotni, in ki žele po-
vratek v naše vrste, to pot olajšajte. Razlikovati je potrebno med 
izrazitimi in zavestnimi izdajalci in med tistimi, ki so iz kakršnih
koli razlogov sodelovali z belo gardo. Predvsem pazite na posto
panje z družinami, ki imajo koga v beli gardi. 

f) Ljudi navezujte na OF predvsem s tem, da bodo kakorkoli 
prispevali k naši osvobodilni borbi, bodisi z dajanjem materialnih 
sredstev, bodisi z drobnim političnim ali tehničnim delom. Vsak 
tudi najmanjši prispevek in vsako tudi najneznatnejše dejanje bo 
posameznika bolj tesno priklenilo k OF kakor pa sama izjava, 
da se prišteva k nam. 

g) Stremite za tem, da se bodo ljudje čim pogosteje sestajali 
v večjih ah manjših skupinah in pretresali vsa potrebna politična 
in gospodarska vprašanja. Naj na takih sestankih nastopajo ugledni 
domačini. Naši odbori in politični delavci naj kažejo zanimanje 
predvsem za gospodarska vprašanja in naj ljudstvu na tem pod
ročju pomagajo. 

Zavedajmo se, da bo od sedanje naše organizacijske aktivnosti 
odvisna bodočnost naše OF. Vsak naj razvije čim večjo iniciativo. 
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Svoje delo prilagodite pril ikam. Ne oklepatje se zastarelih oblik, 
hodite z razvojem in bodite iznajdljivi. Ne dopustite, da bi se 
nasprotnikom kjerkoli posrečilo OF zožiti. Vsenarodna organizacija 
je bila, mora ostati in kot taka bo privedla vse Slovence v svobodo. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Z a l O O F : 
organizacijski ta jnik : 

Miha Borštnik 3 1. r. 

ST. 115 

PISMO ČLANICE POVERJENlSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 1. JUNIJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariš i ! l./VI. 

Sele včeraj 31. smo prejeli Petrovo 2 pismo 3 in Anino. 4 Kje je 
vzrok zastoja, je t reba brezpogojno kontrolirat i , k e r te tehnične 
nerednosti res n e smejo še dalje ovirati uspešnega dela. Sicer se 
boste i tak s Sočo 5 vse pogovorili, a v kolikor ona na pot pošte n e 
bi bila pozorna, opozarjam ponovno. K sreči n a m problem raz
pusta K I 6 ni zrasel čez glavo in je stvar po enem t e d n u Miha, bega 
in sred. puljenja povsem normalno sprejeta in bo u r a d n i komunike 7 

le potrdilo j avnemu mnenju. Miha si kujejo kapi ta l : dvigajo glave 
bolj radi širjenja govoric o sporazumu, 8 kot pa na račun našega 
»razpusta«. Sicer je menda danes RSJ govoril nekaj o tem, a t u 
so t a k e strahovite motnje, da je skoro nemogoče sprejemati. Zato 
bi bilo prav, da vaši lovci važne stvari sporočijo tudi nam, zlasti 
dobesedne tekste, zlasti po pr ihodu Albina. 9 Sicer vem, da je Ljub-

3 Dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 

a. e. 1773. 
2 Boris Kidrič. 
3 Glej dok. št. ,81. 
4 Zdenka Kidrič. 
5 Mira Tomšič. 
6 Glej dok. št. 80, op. 3. 
7 Glej dok. št. 80, op. 8. 
8 Verjetno misli na sporazum mihailovičevcev oz. njihovega ko

mandanta za Slovenijo Karla Novaka z voditelji slovenske protirevolu-
cije. Glej Saje, Belogardizem, str. 555 in si. 

9 Stane Krašovec. 
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Ijtana] za vas bolj na koncu, a za ustvarjanje š t imunge in »delanje 
politike« vseeno zelo važna. Po časopisnih poročilih sodeč ste na j
brže prepričani o kolosalnem uspehu spokome procesije.1 0 To je 
sicer res šlo mimo nas, a je nazadnje prav radi naše pasivnosti 
nekako ratalo. Tudi so očividno pričakovali oborožen napad in 
najmanj vdor partizanov, zato so se do zob oborožili. Tisti reditelji, 
ki j ih navajajo poročila, so bili očeladeni bega, ki so blokirali vse 
cerkve, ulice, kjer je šel sprevod, na važnih kraj ih postavili s troj
nice, zastražili vse veže — blokirali Grad (karabinjerji) škofa oz. 
sveto Marijo zastražili s celo t rumo detektivov in 5 strojnicami, 
skratka revija s trahu. Mi nismo delali nobene propagande (eno
stavno pozabili smo), dočim je po uradih, podjetjih, šolah itd. 
prišel »befel«,i°a da morajo iti. Ta morajo je bil tak kot za volitve 
v Jugoslaviji in tako se je nabralo res precej ljudi, ki se pa sedaj 
tolčejo po glavi in zmajujejo z glavami, kakšna procesija za m i r je 
to, če jo je t reba tako zastražiti itd. Naši komentar j i samo pod
žigajo bes: splošno pravijo, zakaj j im tega nismo preje povedali. 
Naš pasivizem opravičujejo splošno s tem, češ, da bi sicer rekli, 
da smo proti veri, tako pa so sami videli itd. Skra tka bega so ga 
temeljito polomili in samo utrdili Ljubljano v odporu proti njim. 
S procesijo in s trahom pred OF postavljajo tudi divjanje, ki so ga 
izvršili dan pred procesijo, kar je najbrže že povedala Soča, ki pa 
ima seveda še drug vzrok. Tiste moje napovedi so se uresničile, 
šlo je 12 stvari (v petek) pa mogoče še ni končno veljavno vse' 
Ev. se bodo še spomnili na kako luknjo. Bili so tudi pr i Ani 1 1 in 
Rafaelu, 1 2 Jurčkovem 1 3 bivšem stanovanju, šla je tudi cyklo nekaj 
dokum. Pr i Ani izgleda da s o . . . 1 4 Točnih podatkov pa še ni, zlasti 
ne o številu aret i ranih oseb. Poplaha niti ni, vse leti bolj n a pro
cesijo, bega, izdajalce Itali jane in nam, ker smo na to le bili več 
ali manj pripravljeni, ne bo delalo prevelikih preglavic. Sla pa je 
poleg V.1 5 tudi njegova žena J.1« (Ana!) Dogovorite se zato o naših 
l judeh s Sočo. Sicer vam najbrže vsa katastrofa teh zadnjih pet 

1 0 Ljubljanski škof dr. Gregorij Rozman je za 29. maj 1943 pri
pravil tako imenovani spokorni spravni dan. Po mnogih župnijah v t i 
Ljubljanski pokrajini so bile na ta dan spokorne procesije. Osrednja 
cerkvena prireditev je bila ljubljanska spokorna in spravna procesija, o 
kateri je obširno poročal ljubljanski dnevni tisk (npr. Slovenec, torek 

^ L J 9 4 3 , s t r - 3 ' S l 0 v e n s k i dom, št. 123, Ljubljana v ponedeljek 31 
maja 1943, str. 1—3). Več glej Saje, Belogardizem, str. 571—572 

1 0 a Nemško: povelje. 
1 1 Verjetno gre za ilegalno stanovanje Zdenke Kidrič 
1 2 Vlado Majhen. 
1 3 Verjetno misli kratkovalovno radijsko postajo, ki jo je leta 1942 

izdelal absolvent elektrotehnike Rudolf Berce. Glej Dokumenti kni 5 
dok. št. 11, op. 17, str. 34. ' ' 

14 Nečitljive tri besede. 
Morda Rudi Janhuba-Vaso. Glej dok. št. 178 OD 10 

1 6 Morda Hilda Janhuba. 
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mesecev niti ni jasna. Z Ano sva se menili, da pove, a ni bilo vse 
aktualno. Saj tudi sedaj za vas ni, nas pa le žre, no požrlo nas m, 
čeprav — in nas ne b o ! Sedaj se prvič ne nasmejim ob tem, kako 
nekater i ljudje delajo rek lamo o našem junaš tvu; nekaj junakov 
vsekakor p r e m o r e tudi Ljubljana. V tehniki je zastoj t ra jal samo 
2 dni in bo šlo napre j , z Danetom 1 7 se dobimo danes, ostalo delo 
pa je nemoteno razen novejših flikarij (po rajonih). 

Nihče ne potrjuje naše pošte, to je vseeno nujno potrebno. Tudi 
bonov še niste potrdi l i in zadnjih 200.000. Sicer j ih je prevzela 
Ana, a gre za to, če j ih je res prevzela. 

Divjanje na policiji presega vse meje. Mučenje je postalo n a j 
običajnejše redno sredstvo zasliševanj z vsemi rekviziti, zlasti elekt
riko Morali bomo začeti proti t emu pošteno gonjo in bi bilo dobro, 
če bi v neki obliki spregovoril o tem tudi RSJ. Ze več mesecev 
vse aret i rance več noči podvržejo s t rahotnemu mučenju: t a k o iz
siljujejo priznanja za dejanja, ki j ih niso storili. Zato so tudi ču
doviti procesi in obsodbe. — Naše obsojence še vedno premeščajo 
in za nekater imi še vedno ni sledu (Miha, 1 8 Vida,1 9) tudi Pepco 2 0 

so ponovno preselili. Nekaj govorijo, da je v Gonarsu prišlo do 
upora, točnejših vesti še ni. 

Sf. — sn. 

Vsem iskrene pozdrave 
P i k a 2 1 

1 7 Vladimir Svetina-Ivo. 
1 8 Miha Marinko. 
1 8 Vida Tomšič. 
2 0 Pepca Kardelj. 
2 1 Lidija Sentjurc. 
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ST. ne 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE 
1. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO 

SLOVENIJO1 

OKKPS 
za Koroško 

Na položaju, 1. VI. 1943. 

PK-ju KPS za Severno Slovenijo. 

1.) Konferenca2 terenskih političnih delavcev koroškega okrožja 
se je vršila 12. V. Prisotni so bili tovariši: Matjaž,3 Polde,4 Bor,* 
Janez,6 Gašper,7 Johan8 in še tov. komandant Tugo,9 tov. komandir 
Drago,10 tovariša Djon11 in Kostja.12 

Dejstvo, da je delo OF na Koroškem sorazmerno mlado in šele 
v razvoju, kakor v političnem, pravtako tudi v vojaškem smislu, 
daje posebno važnost tej prvi konferenci političnih delavcev na Ko
roškem. Zavedali smo se tudi tega, »da smatrata CK KPS in IOOF 
za izredno važno dejstvo, da se pridruži Koroška, tako v pogledu 
razvoja lastnih partizanskih enot, kot v pogledu širjenja postojank 
in odborov OF in PK«, kot nam je pisal13 tov. Tomaž14 že 10. II. t. 1. 
skupni borbi slovenskega naroda. 

Skoraj po vsaki točki dnevnega reda se je razvila živahna di
skusija in smo vsako točko ter vsak problem izčrpno obravnavali. 
Mislim, da je uspeh konference zadovoljiv ter da se rezultati že 
kažejo v delu tovarišev na terenu. Prilagam15 prepis zapisnika s 
konference in pozdravne brzojavke, katere pošljite naprej. 

Tov. Polde bo stal na terenu, kjer so predvsem industrijski 
centri, t. j . Cma, Mežica, Prevalje, Guštanj. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, šk. 328. 
2 Glej dok. št. 41. 
3 Ing. Pavle Žaucer. 
4 Lavoslav Eberl — Polde Jamski. 
5 Boris Čižmek. c 6 Vlado Letonja. 
7 Karel Prušnik. 
8 Ivan Zupane. 
9 Tomaž Slapar, komandant Koroškega bataljona. 

10 Ivan Uranič. 
11 Franjo Kastelic. 
12 Milovan Ilih. 
13 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 140, str. 395—396. 
14 Dušan Kveder. 15 Glej op. 2. 
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Tov. Janez ostane na terenu, kjer je delal do sedaj, t. j . okolica 
Železne Kaple in Podjunska dolina. 

Tov. J o h a n in Gašper sta odšla začasno oba n a teren, kjer je 
že prej delal tov. J o h a n in se je mora l on zaradi velike provale 
umaknit i nazaj n a Gorenjsko. Pozneje bo eden od njih dveh ostal na 
tem t e r e n u (kateri bo imel več možnosti dela), drugi p a bo odšel n a 
severno s tran Obirja, kjer bo prodiral do Drave. Prazen je ostal 
t e ren med Dravo in progo Dravograd—PUberk. Tam pa je operira l 
tov. Mile 1 8 z majšo edinico in bo odslej po možnosti organiziral tudi 
teren, po navodilih in smernicah, ki sem m u j ih dal. Nujno bi bilo 
potrebno, da n a m pošljete vsaj enega sposobnega tovariša, ki bi 
prevzel nadaljnje delo na tem terenu. Tov. Korošec 1 7 pomaga za
časno v tehniki, 1 8 ker je bil zdelan od napornega marša z Dolenjske, 
pozneje pa bo pomagal tov. Janezu, ker pozna ljudi na njegovem 
terenu. Za samostojno politično delo na terenu je po mojem mnenju 
še premalo pol. zrel, četudi izgleda, da je zanesljiv in p r e d a n naši 
borbi. 

Kakor sva se dogovorila s tov. Jugom, 1 9 bi jaz skrbel za nor
malno funkcioniranje tehnike, uredi l in eventualno vzdrževal zveze 
med PK-jem in med posameznimi terenskimi delavci t e r bi j im 
pomagal v delu, v kolikor bi se zadrževal na njihovem terenu. 

2.) Vsled preobširnega terena in pomanjkl j ivih zvez je bilo 
meni kot edinemu terencu, ki sem bil preko zime na Koroškem, 
delo precej otežkočeno. Priznam, da se v delu nisem popolnoma 
znašel in da terena nisem tako organiziral, kakor bi to odgovarjalo 
razmeram, ki so bile n a t e m terenu. Ravnal sem se po direktivah, 
ki sem j ih dobil že na Dolenjskem od CK K P S in zato nisem takoj 
pristopil [k] organiziranju po novih direktivah, ki mi j ih je poslal 
tov. Tomaž februarja meseca. Te nove direktive (glede organizira
nja odborov OF) so bile tako kratke, da si nisem upal prevzeti 
odgovornosti, da j ih mogoče n e b i pravi lno izvajal in si s , tem 
pokvari l nadal jnje delo na te renu ter sem se zato odločil, da čim 
boljše pr ipravim teren za organiziranje po novih direktivah, [k] 
organizaciji sami pa bi pristopil šele po osebnem razgovoru s tov. 
Jugom ali Tomažem ali pa po bolj izčrpnih pisemskih direktivah 
in navodilih. 

Mislim, da n i bila moja krivda, ker do tega sestanka ni prej 
prišlo, ker sem se zares potrudil, da najdem enega od teh dveh 

1 6 Milan Mrzel. 
1 7 Janko Kuster iz Žitare vasi. Aprila 1943 je prišel iz Dolenjske, 

kjer je bil v partizanih od junija 1942. Glej Zolnir, Partizanski tisk, 
str. 46. 

1 8 Gre za tehniko okrožnega komiteja KPS za Koroško na Ludran-
skem vrhu nad Črno na Koroškem, ki je delovala od konca aprila do 
5. junija 1943. Glej Žolnir. istotam, str. 45—48. 

1 9 Dr. Dušan Kraigher. 
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tovarišev, pa so mi okoliščine tako nagajale, da sem prišel vedno 
kakšen dan prepozno. Po sestanku s tov. Jugom pa sem takoj z 
ostalimi tovariši začel realizirati delo po novih direktivah. 

Tovarišu Poldetu sem predal vse zveze in sva nekaj odborov 
že skupno organizirala, ostale pa bo organiziral s pomočjo zvez, ki 
sem m u jih predal. Vidim, da teren ni bil ravno slabo pripravljen, 
ker nam sedaj tako dobro uspeva organiziranje odborov OF in DE. 

V rudniškem revirju Crna—Žerjav—Mežica je organiziranih 
že 9 odborov DE in to za Crno ter Žerjav neposredno, za Mežico pa 
posredno preko prvih. Razen tega sta organizirana dva odbora OF 
na Poldetovem terenu. 

Odbora, ki sta bila prva organizirana in o kater ih sem že poročal 
v zadnjem poročilu, 2 0 dobro funkcionirata, ker sta nabavila precej 
materiala za tehniko, nekaj eksploziva, nabral i so nekaj denarja in 
še drugih malenkosti, mobilizirali več novih tovarišev, dali so po
datke glede skritega kakor tudi orožja in municije, ki je v sovraž
nikovih rokah. Tudi obveščevalna služba dobro funkcionira. Mislim 
pa, da njihovo delo ne bo dolgotrajno, ker so vkljub našemu po
udarjanju čim večje konspiracije, zelo neprevidni. O delu ostalih 
odborov še nimam podatkov. Tudi Janez, J o h a n in Gašper še niso 
poslali tozadevnih poročil. 

3.) Tehniko smo organizirali začasno na mestu, ki je bilo na j
bolj pr ik ladno zaradi zvez. Sedaj smo prisiljeni, da jo že pre
selimo, zaradi poostrenih mer sovražnika. Opremili smo jo v tako 
k r a t k e m času še k a r dobro. S terena smo dobili dve haktografski 
masi in precejšnje število papirja. Radio-aparat smo rekvirirali 
proti reversu. Težave imamo z nabavo ciklostila. Tudi pisalni stroji 
so bolj slabi; pr imanjkuje n a m jugtoslovanski] stroj. 

Mi smo prosili za polovico hektografske mase zato, da bi Kostja 
lahko takoj začel z delom. Priznat i pa moram, da je odgovor tov. 
G r o m a 2 1 na našo prošnjo bil skrajno netovariški in da ni pokazal 
niti malo razumevanja za naše potrebe. Ce že ni bil pripravl jen 
odstopiti zaprošene mase, naj bi vsaj na tovariški način odgovoril. 
Kaj se mogoče on in terenci na Štajerskem (oz. v Mislinjski dolini) 
borijo za nekaj drugega kakor mi na Koroškem? Tov. Bole 2 2 n a m 
je spet prinesel nekaj l i terature. Pr imanjkuje n a m pa propagand
nega mater ia la : letaki za nemške vojake, za nemško prebivalstvo, 

2 0 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
• •? ? t ° n ™ T r g l a v ' t e h n i k v tehniki šaleško-mislinjskega okrožnega komiteja KPS na Spodnjem Razborju. "»"UAiiega 

2 2 Jože Gamenjak, kurir v 4. operativni coni. Od jeseni 1943 do 
spomladi 1944 je bil načelnik okrožne komisije VOS Mežica. Padel je 
10. marca al! 9. aprila 1944. Podatek Olge Kastelic - Marjetke Glei še 
njegovo pismo dne 16. maja 1943 štabu 4. operativne cone NOV in PO 
Slovenije v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 328. 
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ravnotako pa tudi za Slovence. Kaj niste dobili nič več letakov 
z Dolenjske za Kor. Slovence (tiskane)? Mi j ih bomo sicer razmno
ževali, delo n a m bi bilo pa zelo olajšano, če nam bi j ih poslali. 
Saj je skoraj absurd, da smo dobili samo en (1) izvod teh letakov, 
ki so bili namenjeni Kor. Slovencem in še ta mi je propadel za 
časa hajke, ker sem ga imel deponiranega v bližini logorja. Pod
pri te nas s propagandnim mater ia lom in to čimprej, ker čas stra
hovito h i t i ! 

Vprašanje za sebe pa je tov. Kostja. On pravi, da nima veselja 
za tehniko in vedno uhaja v edinico, oz. že najde kakšen izgovor, 
da mora ostati z edinico. Tovariši pa imajo proti n jemu in nje
govemu obnašanju resne pritožbe. To bova s tov. Borom še prej 
razčistila, preden ga bomo poslali na novo mesto. 

Tov. Marjetke 2 4 nisem mogel poslati na Štajersko, ker je že 
skoraj t r i mesece nisem videl. S tov. Borom sva takoj po mojem 
prihodu s Štajerske poslala tov. komisarju Miletu sporočilo, da naj 
pr ide tov. Marjetka s prvo zvezo. Tov. Mile je prišel, tov. Marjetke 
pa ni bilo, ker se je po izjavi tov. Mileta čutila bolna in preslaba za 
dolg marš . Sedaj sem tov. Miletu ponovno naročil, da tov. Mar
jetka m o r a brezpogojno prit i s prvo zvezo. Sedaj se nahaja nekje 
v okolici Pl iberka ali mogoče še celo dalje gor proti Velikovcu. 
Kakor se je doslej tov. Kostja pokazal na delu, bi bilo po mojem 
nujnejše, da ostane tov. Marjetka v naši tehniki in da Vi najdete 
drugo pr imerno moč za pomoč tov. Gromu. Ona bi pa baje najraje 
ostala v edinici. K e r n a m zelo pr imanjkuje kadrov, bi bilo zares 
boljše, da bi ostala tov. Marjetka na Koroškem. 

4.) K a r se tiče zvez, smo se potrudili, da uredimo legalne zveze 
med terenci kakor tudi med part izanskimi edinicami. Zvezo med 
tov. Janezom in tehniko smo že poizkusili, te dni pa bomo povezali 
še ostale terene. Legalne zveze s Štajersko še nismo mogli organi
zirati in bo do nadaljnjega še tov. M a r k o 2 5 vzdrževal te zveze. 

5.) Reakcija okupatorja narašča iz dneva v dan. Pr i zasliše
vanju so gestapovci ubili nekega kmeta, njegovo družino pa izse
lili. Zaprli so več oseb, vendar so nekatere že izpustili. Vse bolj 
preti jo z ubijanjem, zapori, konc. lagerji in sličnim. Z naraščanjem 
njihovega prit iska pa je tudi diferenciacija ljudi vse bolj v idna 
in jasna. Premnogi dosedanji hitlerjanci se izražajo, da bi radi še 
pred koncem razčistili račune, ker se strahovito bojijo dajati ob
račun po osvoboditvi, oz. bojijo se obračuna množic ob razsulu 
nemške moči. Morala ljudstva, ki nas podpira pa je vkl jub po
ostrenim m e r a m še zelo dobra. Vera v skorajšnjo zmago in osvobo-

2 3 Gre za letak Koroškim Slovencem. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. 
št. 7, op. 7, str. 22 in Žolnir, istotam, str. 52—54. 

2 4 Olga Jenko-Kastelic. 
2 5 Ivan Mogu, koroško-štajerski kurir. 
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ditev je večja kakor s t rah pred terorjem. Z vse večjo našo aktiv
nostjo glede organizacij OF kakor tudi vojaških akcij bo rastel 
vse večji pritisk, s tem pa bo tudi vse večji pritok v part izanske 
vrste. Ce se n a m bo posrečilo organizirati na samem terenu likvi
dacijsko službo narodnih izdajalcev, potem bomo v hitler j anske 
vrste vnesli takšen strah, da j ih bo še več znorelo, kakor j ih je do 
sedaj (2). Marsikdo si ne upa več spati v Črni, Mežici, ali Guštanju 
ampak se vozijo v PUberk ali Dravograd. 

6.) Velike teškoče so glede vojaških edinic, ker ni dovolj 
niti vojaškega niti političnega kadra, glede na število novincev. 
Razen tega je težko tudi glede p r e h r a n e edinic, ker Nemci delajo 
hajke celo na prehranjevalne akcije, ker pač ni bil slučaj lani na 
Štajerskem. Trgovin, ki bi bile izven centrov, kjer so močne so
vražne postojanke, pa je na tem te renu presneto malo. Moštvo je 
sicer skoraj vse oboroženo, je pa veliko pomanjkanje avstrijske 
municije. Pričeli smo s pospešenim delom za izgraditev novih 
kadrov. Podrobnejše poročilo o tem bom poslal prihodnjič, ko bomo 
s tov. Borom in Poldetom pregledali odgovore [na] vprašalne pole 
za kadre, ki j ih bomo do t a k r a t uredili. 

Glede Lojza2 6 s tvar še vedno ni razčiščena. O njem ni duha in 
ne sluha, širijo se pa razne vesti. Tov. Bor bo z enim vodom odšel 
na njegov teren, da razčisti to zadevo in da popravi, v kolikor se 
popravit i da situacijo na terenu, ki jo je Lojz po vesteh temeljito po
lomil. Za edinice bi bilo nujno potrebno, da pošljete enega dobrega 
tovariša-partijca, kot sekretarja in nam. pol. komisarja bataljona. 
P r a v t a k o bi nujno rabili zdravnika, ker i m a m o že več ranjencev 
in bolnikov. 

7) Ker ste dobili zvezo s tovarišema Sergejem 2 7 in Štefanom, 2 8 

bi bilo pač dobro, da vsaj eden od vas štirih pr ide vsaj za nekaj 
časa na Koroško, če že ne za stalno. 

8.) K a r se tiče izdajalke Tilke, 2 9 je stvar v toliko pokvarjena, 
ker sem se jaz potrudil, da bi preko neke dekle izvedel kdaj bo 
ona prišla domov, da bi jo šel likvidirati, pa je t o dekle njej pove
dala, da se jaz zanimam, kdaj bo ona prišla domov in sedaj sploh 
ne prihaja več domov. Tilka je sedaj gosp. učiteljica v Spittalu in 
se na veliko vlači z Nemci. 

9.) Zvedel sem, da part izani odslej n e bodo nosili na k a p a h 
več trobojke in zvezde, ampak samo zvezdo. Naše mišljenje je, 
da bi na Koroškem bilo nujno, da še napre j ostane pr i starem. To 
vest so prinesli Gorenjci. 

Lojze Vresk. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 175, str. 491—492 
2 7 Sergej Kraigher. 
2 8 Tone Žnidarič. 
2 9 Tilka Kralj. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 140, op. 7, str. 395. 
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1.) Pošto, ki jo boš pošiljal preko Markota na Kostjo za mene 
ali OK diferenciraj tako, da boš posebej navedel, kaj sme tov. 
Kostja odpreti in kaj ne. 

Delu čast — in oblast! 

Za OK KPS za Koroško 
sekretar 

Pavle Zaucer-Matjaž 

P. S. 
Pravkar nam je eden od odborov DE poslal dva novinca — Nemca, 
enega iz Celovca, drugega iz Beljaka. Stara sta 17 1. 

S T . 117 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRI
MORSKO DNE 1. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU1 

Okrajni odbor KPS 
za severno Primorsko 

Na položaju dne 1. 6.1943. 

Pokrajinskemu Komitetu KPS za Primorsko. 

Z 1. 6. 1943 Vam dajemo naslednje poročilo o delovanju v 
našem okraju; dosedaj naši člani okrožij niso še mogli poslati 
izčrpnejša poročila o delovanju po okrožjih. Prvič kot novinci, ki 
so bili poprej v vojski, drugič pa tudi na terenu je bolj poostreno, 
tako, da se delo ne razvija kakor bi se moralo. Pričeli smo tudi 
že dobivati poročila iz okrožij, je razvidno, da bo šlo delo naprej; 
napeli bomo vse moči, ker se čutimo odgovorni da izvršimo naloge, 
ki jih dobivamo od Vas. 

26. 5. smo se osebno sestali s tovarišem Skalarjem2 in s celim 
OK za Tolminsko, OK je podal sliko o delovanju v tem okrožju. 
Dali smo mu tudi nadaljnja navodila o bodočem delu in se dogovo
rili, da se bomo večkrat sestali in se tudi dogovorili s pismi, da 
jim bomo nudili vso pomoč in podporo kolikor bo v naši moči, enako 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
2 Ferdo Kravanja — Peter Skalar. 
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tudi z drugimi okrožji, da bo med nami t rdna vez, bomo polagali 
vso pažnjo na člane OK, da bodo imeli stalno pregled dela po 
rajonih, da bodo dajali tedenska poročila, da bomo tudi mi teden
sko in bolj izčrpno poročali na PK. 

1. Par t i ja : formirajo se nove parti jske celice in rajonski ko
mitet i ; celotnega pregleda parti je za celo severno Pr imorsko ni
m a m o še, imamo pa v pregledu parti je in sicer: za Tolminsko 
okrožje 40 partijcev, 9 kandidatov, za Baško pa 14 par. in 9 kan., 
plačujejo članarino. Do sedaj se niso vršili redno celični sestanki, 
ali pa izvanredni, v bodoče bomo to n a p a k o popravili in uvedli 
redne sestanke in da se bodo partijci tudi ideološko gradili. 

2. Z K M : nekaj aktivov je že postavljenih, kasneje se bo dalo 
tudi formirati okrožne in rajonske odbore ZKM. 

3. O F : organizacija OF je v zadnjem času zapadla mrtvilu, 
posledice zaradi aretacij naših terenskih odbornikov, tako, da so se 
v več kraj ih terenski odbori precej skrčili. Tudi s sestanki je po 
enih vaseh bolj težko; sedaj pa gre precej na boljše, se jako pozna 
padec Tunizije,8 se že veliko boljše dela, postavljajo se novi terenski 
in rajonski odbori OF. V bovškem okrožju ni bilo do sedaj še po
stavljenih terenskih odborov, ljudje so podpirali part izane, pod-
pisovali posojila itd., a sedaj je v teku organizacija, formirajo se 
prvi terenski odbori. 

4. ZSM: mladino, ki je vršila razna dela, smo poverili enemu 
tovarišu v okrožju, ki bo povezal vso pošteno slovensko mladino 
v ZSM. 

5. Na podlagi okrožnice SPŽZ, 4 ki smo jo prejeli, smo tudi 
začeli z delom. Takoj ob začetku, ko smo imeli sestanke z ženskami, 
so takoj razumele pomen SPŽZ. Poverili smo to nalogo eni tova-
rišici ilegalki v tolminskem in eni v bovškem okrožju; v teku je 
postavitev okrožnih odborov SPŽZ. 

6. Razpoloženje ljudi za OF je nespremenjeno, v splošnem dobro. 
Tudi razpoloženje do parti je je povoljno. Sredina je v našem okraju 
še vedno močna. Poskušali jo bomo pridobiti za OF ali pa uspeti 
v toliko, da se bo opredelila. Prebivalstvo je zelo navdušeno nad 
partizanskimi uspehi v poslednjih borbah. V neki vasi na Koba-
riškem se je dogodil slučaj, da so dekleta ponoči, kljub temu, da 
so imeli fašisti vas zasedeno, prenašale h r a n o za ranjence in druge 
partizane. 

7. Bela g a r d a : belogardisti so se zadnje čase bolj vidno poka
zali. Začeli so raspečavati njihovo Uteraturo; brošuro »V z n a m e n j a 
Osvobodilne fronte« 5 izdajajo bolj osebno njihovim ljudem. Kakor 

3 Gre za poraz italijanskih in nemških vojaških sil v Afriki sredi 
maja 1943. Glej dok. št. 57, op. 52. 

4 Glej dok. št. 56. 
5 Glej dok. št. 85, op. 9. 
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izgleda prihajajo tiste brošure iz Ljubljane. Kakor vam je že znano, 
je bil poslan iz Ljubljane nelri duhovnik v Tolmin, 6 seveda on širi 
tisti t isk; raznaša ga po tolminski okolici ena 50-letna ženska. Be
logardisti v okolici Borjane precej delujejo, tudi t a m se je pojavila 
enaka brošura, katero je prinesel iz Rablja domačin, ki t a m dela. 
Tudi so se v t istem kra ju bolj izrazito pokazali, t a k o so že ponujali 
denar, da bi ljudje pristopili na s t ran bele garde, k a r so pa ljudje 
odločno odklonili. Na Kobariškem se je dogodil tale slučaj: en de
lavec je prinesel iz Rablja časopis »Domoljub«,7 katerega m u je 
en naš tovariš pred njim rastrgal, n a k a r ga je belogardist udari l . 
Duhovnik iz Borjane poziva ljudi proti part izanom. Sploh duhov
ščina v našem okraju, k a r jo ni pristopilo na s t ran bele garde, vodi 
sredinsko politiko, a nekaj je tudi tak ih ki so za OF. 

8. K a r se itali janske vojaščine tiče, j im je precej nizka morala, 
tako, da se j ih čedalje bolj oprijema antifašizem, opaža se na samih 
pohodih na part izane sabotaža. V Kobarid je prišla iz Trsta policija, 
po številu 800—1000. Itali jani nameravajo koncentr irat i vojaščino 
v okolici Ziri zato, ker so zvedeli, da se t a m baje zbirajo partizani. 
Govori se, da namerava jo z vojaščino iz Vidma zasesti vasi ob 
Nadiži. 

9. Slovenski poročevalec št. 5 8 smo razmnožili 350 izvodov, pri
lagamo vam 3 izvode. 

10. Narodni davek in posojilo svobode poskušamo bolj uspešno 
pobirat i kot do sedaj, t r e n u t n o so naše blagajne prazne, oskrbovati 
je pač t reba tudi obe udarn i brigadi 9 z denarjem. Mesečnega obra
čuna od parti je in od OF še nimamo, čim bomo dobili iz okrožij, 
Vam ga bomo takoj poslali. Prejeli smo okrožnice 1 0 z dne 20. 5. 
1943. in »Kaj je sredina«; 1 1 prejeli tudi dopis 1 2 glede tovariša Ci
rila,1 3 da ga obvestimo. 

S m r t fašizmu — Svobodo narodu 
S tovariškimi pozdravi 

Tesar Franc14 

Peter Skalar 

6 Več glej Mlakar, Domobranstvo na Primorskem, str. 28. 
7 List: Domoljub, klerikalno glasilo, ki je izhajalo v Ljubljani od 

5. julija 1888 do 1. novembra 1944. 
8 Gre za list: Primorski poročevalec. Ohranjeni sta dve številki 5 z 

različno vsebino in različnega datuma, ena z datumom 15. maj 1943, ki 
je ponatis št. 4, 15. maj 1943 in druga z datumom 1. junij 1943 (arhiv 
IZDG, tisk NOB). 

9 Gre za Gregorčičevo in Gradnikovo brigado. 
1 0 Glej dok. št. 69. 
1 1 Glej dok. št. 57, op. 83. 
1 2 Dopis verjetno ni ohranjen. 
1 3 Mihael Leban. 
1 4 Franc Gaserman. 
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Za ne pokvarit i še eno matrico nismo 
natisnili pesmice, priobčili jo bomo 
v prihodnji številki Poročevalca. 1 5 

ST. us 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA — BI
STRICA DNE 1. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 
ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU ZA CAS OD 21. DO 

31. MAJA 19431 

OKROŽNI KOMITET KPS Materija-Bistrica 
Položaj, dne 1. junija 1943. 

POROČILO od 21/5 do 31/5-43. 

PK KPS za Primorsko — tov. Severju,2 položaj. 

Dragi tovariš Sever ! 

Stanje Partije: 

V celem okrožju je 15 celic s 48 člani in 5 kandidatskih skupin 
s 18 kandidat i stranke, dočim sta 2 člana in 1 kandidat zaprti, ki pa 
so se dosedaj pred sovražnikom dobro zadržali. Člani in kandidat i 
so povečini v terenskih, rajonskih odborih OF in ostalih množičnih 
organizacijah. P r i delu so se pokazali najboljše, so predani stvari, 
večina je proletarskega ali polproletarskega značaja. Ideološko se 
dvigajo počasi, šele v zadnjem času se je storilo korak napre j , ko 
smo razmnožili parti jsko l i teraturo. Vendar se najdejo posamezniki, 
ki so ideološko še precej visoko. Od 21. do 31. maja so bili sprejeti 
v s t ranko 2 tovarišici in 6 kandidatov, vsi so že všteti v gornje 
podatke. V okrožju je 6 RK-jev in 2 zaupnika. 
ZKM 

delujejo 3 aktivi, skupno 17 mladincev-ink. Delo med njimi je po
verjeno članom stranke. 

Stanje OF: 

v okrožju je 62 terenskih odborov, v 28 vaseh pa so terenski za
upniki. Število zaupnikov je nesorazmerno radi stalnih aretacij na-

1 5 Besedilo od Za do konca je s črnilom pripisal Franc Caserman. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 
2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za Antona Ve-

luščka-Matevža. 
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ših terencev, tako da smo imeli že slučaj, ko smo v neki vasi for
mirali četrtič terenski odbor, ki pa je zopet ostal samo na enemu — 
zaupniku. Odbori se zavedajo svoje odgovornosti in delujejo vedno 
boljše. V okrožju je 9 rajonskih odborov, ki so med seboj povezani 
in ki uživajo med množicami (posamezni člani namreč) ugled. P r i 
m e r : sekretar ju nekega takega odbora pravijo, da je bog, njego
vemu sodelavcu pa hudič, kajti ljudje pridejo za vse stvari k njim, 
da j ih ona rešujeta. V okrožnem odboru je duhovnik, ki ima z 
duhovščino okrožja sestanke, prvi uspehi so se že pokazali na nekem 
duhovniku, ki je bil propagator bele garde. K o so imeli duhov
niki sestanek pri nekem višjem cerkvenem dostojanstveniku, je tisti 
čas stopil v sobo »il podesta« 3 in potrepljal tega duhovnika po rami 
rekoč: »To je komunist«. On pa m u je odgovoril: »Tudi Ti bi rad 
bil kak dan, pa te n e bodo marali«. 

SPZZ: 
formiranih je 33 krajevnih odborov, dočim je v vsakem rajonskem 
odboru in pa v okrožnem zaupnica. Ti odbori delujejo vsak dan 
boljše, število članic vsak dan bolj raste, t a k o da n a m je k a r ne
rodno, ko smo t a k o skromni glede l i terature, čeprav so n a m tudi 
Hrvati priskočili na pomoč. Ti odbori so desna roka terenskim, 
pomagajo jih v vsem, posebno p a v zbiranju sanitet, mater ia la in 
drugih stvari. Te d n i smo zopet' poslali cca 80 kom. zdravil in osta
lega sanitet, mater ia la v Slovenijo onstran meje 4 z zavojem cigaret 
za bolnike. 

ZSM: 
delujeta 2 odbora, vsa mladina, največ ženska, je bila dosedaj po
vezana skoro izključno v SP2Z, sedaj pa se bo tudi delu med 
mladino v ožjem smislu posvetilo več skrbi. 

Bela garda: 
oboroženih edinic ni videti, ni t i slišati o njih. Duhovščina prejema 
iz Slovenije razno belogardistično l i teraturo (Delo za Slovence 5 je 
bilo raztreseno v sušiškem rajonu ki pa ga ljudje ne čitaj o dosti 
in se ne zmenijo zanj). 

Akcije naše vojske: 
zadnje dni maja je bival na terenu 3. bat. J[užno] P[rimorskega] 
Otdreda], ki ni izvedel nobenih akcij. Staniče za vezo vrše službo 

3 Italijansko: župan. 
4 Gre za slovensko ozemlje onstran bivše jugoslovansko-italijanske 

državne meje. 
5 List: Delo za Slovence (italijanski vojaški propagandni list). Sušak 

1942—1943. Glej Jože Bajec, Slovenski časniki in časopisi 1937—1945, 
Ljubljana 1973 (dalje Bajec, Slovenski časniki), št. 460. 
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v redu. Opazilo se je, da imajo tovariši več volje in elana, odkar 
se je uredilo pri njih stvar glede stranke. Stanice za vezo6 št. 1, 
2 in 3 so sedaj urejene in ima vsaka svojo celico. Naša velika po
manjkljivost je bila ravno kar se tega tiče. N. pr. stanica št. 3 je 
bila v tem pogledu izpod kritike. Čudim se tov. Tigru,7 da ni znal 
to sam urediti. Sedaj mora v tem pogledu iti. Na stanici št. 1 sta 
2 člana, 2 kandidata in 1 komtmunistični] mladinec, na št. 2 je 1 
član in 4 kandidati, na št. 3 pa 3 člani, 2 kandidata in 2 komuni
stična] mladinca. Literature za študij imajo dovolj, poleg tega pa 
jim drže razni funkcionarji pol. ure, ko potujejo po kurirski poti. 
Narodna Zaščita: 

stanje neizpremenjeno. Je caa 350 zaščitnikov-ic, 3 čete s komand. 
sest[avom]. 

Akcije ital. vojaštva: 
v Brkinih preiskave srednjega stila, v pogorju Cičarija velika pre
iskava, pregnali so našo stanico št. 2, ki pa nemoteno dela naprej. 
V vas Misleče je prišlo cca 250 vojakov. Ostale postojanke nespre
menjene. 

Razpoloženje ljudstva: 

vse pričakuje velike sovjetske ofenzive; morala pada in se zopet 
dviga, naše akcije v Jugoslaviji delajo nanje velik vpliv, prav tako 
pa je za domačine praznik, kjer se mi pojavimo. K nam prihajajo 
v vedno večjem številu taki, ki so dosedaj staU ob strani, nekaka 
»sredina«, posebno iz vasi ob glavnih cestah, kjer je fašizem preje 
»paradiral«. N. pr.: v enem popoldnevu sem postavil 3 terenske in 
2 krajevna odbora P2Z, vse iz takih vasi. Seveda, mora se priznati 
da so bih v takih vaseh tudi že od preje zavedni ljudje, toda 
jasno se vidi, da jih sam čas poriva, da si poiščejo boljše zveze z 
nami. 

Blagajna: 

Čeprav smo poslali poročilo* z 20. majem, pošiljamo isto tudi sedaj, 
tako da bomo odslej pošiljali poročila o stanju blagajne vsakega 1 
v mesecu. 

Prejemki: 

Davek od 21. do 31./5. 1943 Lit. 14 970 — 
Posojilo „ „ „ " 23.000.— 

Lit'. 37.970.— 

' ? U r i ? » k e u P 0 ? t a j e P _ 1 ' P - 2 i n P- 3- G l e J d o k - «-11, »P- 3 
7 Ivan Mohorčič. 
8 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 

356 



Izdatki : 

Tov. Anteju Novaku, po liniji CK K P S in Gl. Pov. 
3. batal jonu J P O 
stanici P 2 
stanici P 3 (v gotovini) 
stanici P 3 (poravnava računa: hrana, material) 
Tehniki 
Tov. Blažu Robidi 9 

Pomoč družinam internirancev in i n t e m i r a n c e m 
nakazilo P K K P S za Pr imorsko 
Saldo 1./6. 1943 

Saldo 1./6. 1943 Lit. 

Parti jski obračun: 

Parti jski fond 
Parti jska članarina 
Parti jska l i teratura 

Lit. 
J ) 

») 
11 

»J 

J J 

3) 

J> 

) J 

J J 

Lit. 

Lit. 

5.000.— 
1.000.— 
1.000.— 
2.000.— 
2.268.— 

586.— 
10.000.— 
3.076.— 
8.000.— 
4.940.— 

37.970.— 

4.940.— 

Lit. 507.— 
" 123.— 
" . 100.— 

Lit. 730.— 

Lit. 730.— pošiljamo v posebni kuverti, prav tako tudi Lit. 
8.000.—, tako, da se nabrano posojilo od Lit. 23.000.— popolnoma 
izčrpa, n a m r e č Lit 5.000.— tov. Anteju in Lit. 10.000.— tov. Blažu, 
ki j ih bo sam izročil PK. 

Serije posojila: Lit. 1.300.— po 100.— : 177-671074, 484-723607, 
471-592076, 439-829551, 351-605310, 213-843161, 428-398530, 311-
154992, 362-402359, 348-905192, 211-998888, 160-088939 in 483-105482. 
Lit. 5.000.— smo inkasirali na bon, ki smo ga dobili pozimi, za Lit. 
1.200.— nismo še prejeli serij od RO OF, Lit. 15.500.— pa smo vnov-
čili na obveznice, ki smo jih prejeli od tov. Blaža Robide. Kupone 
teh obveznic pri lagamo. Za vse pa prosimo potrdila. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OK K P S Materi ja — Bistrica: 

Rudo Brkine1 0 

priloge 3 kuponi posojila, 
Lit. 730.— v poseb. ovoju. 

9 Darko Marušič. 
1 0 Rudi Mahnič. 
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ST. no 

ZAPISNIK PRVE KONFERENCE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS 
KRANJ DNE 2. JUNIJA 19431 

Z a p i s n i k 

I. konference OK-ja Kranj , ki se je vršila d n e 2. juni ja v I. četi 
I. bataljona. 2 

Konferenci so prisostvovali sekretar OK-ja tov. Cernivc, 3 to
variši rajonski sekretar j i : Drnovc, 4 Miha, 5 Benko, 6 Tarzan, 7 Mejač,8 

Borove,8 Lojze,1 0 okrožni sekretar ZSM tov. Borut, 1 1 terenski de
lavci tov. Pero, 1 2 Milan, 1 3 Aleksander," Svejk," ter tehnika tov. 
Bodin 1 6 in Gorazd. 1 7 

Tov. Cernivc: Konferenca, ki se danes vrši, je bila določena pr i 
seji PK-ja. 1 8 Z ozirom n a važnost in razmere, v kater ih živimo 
bomo isto vodiU brez tov. delegata iz PK-ja. Tov. Drnovc ugotavljaj 
da se delegat ver jetno radi zadržkov, ki so danes mogoči, ni mogel 
udeležiti konference. Poudarja zgodovinsko važnost časa in dogod
kov, ki se vrs te z neverjetno naglico, zato apelira na tovariše, da 
si ob tej priliki čim bolj odkrito pogledajo v oči. Glejmo, pravi 
tov. Drnovc, da bomo z današnje konference tudi nekaj koristnega 
odnesU. Na njegov predlog imenuje konferenca tov. Gorazda za 
zapisnikarja. 

• Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 672/IV in Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. 88, a. š. 2308. 

2 Gre za I. ali Jelovški bataljon Gorenjskega odreda. 
3 Anton Nartnik. 
4 Ivan Bertoncelj-Johan. 
* Pavle Kavčič, sekretar rajona Stražišče — Bitnje — Besnica 

Beno Anderwald, sekretar rajona Kranj. 
7 Vladimir Peraič, sekretar rajona Tržič. 
8 Jože Stružnik, sekretar rajona Šenčur. 
9 Ivo Slavec. 

1 0 Lojze Zupan. 
1 1 Stane Konstantin. 
1 2 Bogdan Javor, sekretar rajona Kropa. 
I! Mirko Zagrajšek-Milan, Stevo. Podatek Ivke Križnar-Jakulin 

Uredništvu m uspelo ugotoviti pravega imena 
1 5 Lojze Podobnik. 
1 6 Adolf Arigler. 
1 7 Niko Kavčič. 

K - r ™ ! - ? 1 6 ^ 1 5 1 8 " 1 0 C e r n i v c a / A n t ° n Nartnik/ junija 1943 Matiji /Maks 
Krmelj/, v katerem poroča o konferenci in obžaluje, da se je kljub do-
f^HrnV 1 1 U d e l e ž i l z a s t o p n i k pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko, 
šk 88 a . ' š S 3 1 1 S S V i n e n i k o m ' J e v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
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Tov. Cernivc: Pre idemo na zapisnik dnevnega r e d a : 
1. Poročila rajonskih sekretarjev, naznačiti kra j , kjer je on 

delal. 
a) mobilizacija in izgledi, 
b) politična situacija, 

2. Krajevna razdelitev okrožja na posamezne rajone. 
3. Imenovanje novih rajonskih sekretarjev. 
4. Navodila in direktive rajonskih sekretarjev za nadaljnje 

delo. 
5. Veze. 
6. Odnos ZSM do NO odborov. 
7. Slučajnosti. 
Tov. Cernivc poudarja, da se tudi v slučaju, ker ni prisotnega 

delegata PK-ja, m o r a m o znajti, kajti t ak ih slučajev bo lahko še 
dosti, zato se mora vsak rajonski sekretar naučiti samostojnosti. 
Tov. Drnovc prosi, da preidemo takoj na dnevni red in poudarja, 
da podajajo vsi le k r a t k a in s tvarna poročila. Izogibati se je ne
potrebnih debat. 

Ad. 1. 
Za mesto Kranj in bližnjo okolico poroča tov. Benko: 
Poročilo od začetka mojega dela do danes : 
a) V mojem rajonu se je odzvalo naši mobilizaciji približno 40 

mobiliziranih prostovoljcev. Prisi lno se pri nas mobilizirati ne da. 
Vzroki tako majhnega števila mobilizirancev so sledeči: p r e k r a t k a 
doba NOO, nezaupanje v medsebojno organiziranje, vsled nedavne 
izdaje (Kumerdaj, Kump). 1 9 Izgledi za našo mobilizacijo v bodoče 
so boljši, ker se izboljšuje vojaški t e r politični svetovni položaj^ in 
ker so part izanske akcije med prebivalstvom vedno bolj upošte
vane. NOO prihajajo v mojem rajonu vedno bolj do izraza, vrše 
boljšo propagando in delajo vedno bolj organizirano. Za mobili
zacijsko propagando smo izdali letak 2 0 z naslovom: Slovenci! Slo
venke ! 

1 9 Ivan Urbane — Kumerdejev iz Stražišča, aktivist OF, je bil 16. 
februarja 1942 aretiran v Kranju, odpeljan v zapore nemške policije v 
Radovljici, kjer ni vzdržal hudega mučenja in je pričel izdajati. Sledile 
so številne aretacije njegovih sodelavcev. Več glej Ivan Jan, Kokrski 
odred I, Ljubljana 1980 (dalje Jan, Kokrški odred), str. 162—173. 

Aleksander Kump iz Kranja je bil kot borec Kokrškega bataljona 
ujet 1. avgusta 1942 na Bašeljskem sedlu, zaprt in mučen v K r a n j u j n 
Begunjah, umrl 1. aprila 1943 v nemškem koncentracijskem taborišču 
Mauthausen. Jan, istotam, str. 261—262. 

2 0 Ciklostiliran letak: Slovenci Slovenke! Na svetovnem, predvsem 
pa na svetovnem pozorišču, se dogajajo s tvar i . . . (maj 1943) Osvobodilna 
fronta slovenskega naroda za Gorenjsko, je v arhivu IZDG, tisk NOB, 
f. VII-3. 
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b) NOO. Mesto z najbližjo okolico je razdeljeno na 8 mestnih 
okrajev, v 6 od teh okrajev obstajajo NOO, ki združujejo sledeče 
funkcije: sekretar, odgovoren za SNP, za NZ, za SPZZ-sekretar 
prve četvorice in zastopnik tovarn bosta, ko bodo razmere urejene, 
tvorila vrhovni NOO mesta in bližnje okolice. 

c) Organizacija. Organizirali smo NZ v dveh obratih — tovarn 
še nisem prevzel; orožja smo doslej zbrali: 5 pištol, ca 50 municije, 
zasledili smo še nekaj orožja, o tem pa danes še ne morem točneje 
poročati. 

Oprema. Zbranega je za 120 oseb novega perila (srajce, spodnje 
hlače, majice, nogavice), od tega je oddano v bataljon 50 srajc, 
30 sp. hlač, 20 nogavic. Bataljon21 je dosedaj prejel še en dežni plašč, 
2 para čevljev, 3 puloverje, 2 kompletni obleki. V skladišču je blaga 
še za 5 oblek brez podloge. Poleg tega je bataljon prejel 1 kg to
baka, 300 cigaret, večjo količino sanitetnega materiala. Denarja 
je zbranega 25.700 RM, od katerih je izdano za podpore 200 RM. V 
mojem rajonu bo treba v bodoče podpirati približno 30 družin. 
Bataljonu sem dal nalogo, da izvrši 3 rekvizicije. 

č) SPZZ. V mojem rajonu so žene zastopane v posameznih NOO 
mestnih okrajev ter ne tvorijo samostojne SPZZ. Vzrok tej ureditvi 
so posebne krajevne razmere, predvsem se mi zdi važno, da žene 
delajo in soodločajo z moškimi člani odborov. Žene imajo sledečo 
nalogo: širiti vzgojo žen in otrok v pravem slovenskem duhu, 
vršiti propagando proti pošiljanju otrok v nemške vrtce in Hitler 
Jugend,22 med možmi ter fanti vrše propagando za prostovoljen 
vstop v partizane. Dosedaj so zbrale precej sanitetnega materijala, 
ki je že deloma poslan v bataljon. Radi pomanjkanja literature se 
ne more vršiti dovolj uspešna propaganda. Dvema najzanesljivej
šima ženama sem dal nalog, da se vrineta v belo gardo. Dosedanji 
uspeh je sledeč: razkrinkali sta par belogardistov, družino, ki so jo 
splošno smatrali za belogardistično, sta spoznah kot popolnoma 
našo, razkrit je bil sestanek belogardistov, kaj se je pa na sestanku 
govorilo, ni znano, pač pa so znani nekateri izmed udeležencev. 

d) ZSM. V mojem rajonu ne obstaja odbor ZSM. Vzrok temu 
je 1) ker sem prepozno prišel v mesto (istočasno je bila že izvedena 
mobilizacija od 16 leta), 2) nisem našel primernega mladinca, ki bi 
organiziral ostalo mladino in jo povezal ter končno, ker je oku
pator pritiskal izredno močno na mladino. 

e) Delo v vsakem NOO je kontrolirano po sekretarju dotičnega 
mestnega okraja. Sekretar daje odboru navodila po mojih direk
tivah ter odgovarja za njihovo izvršitev. Ker, kakor sem omenil, 
sam nisem imel podrobnih navodil, nisem redno pošiljal OK-ju 

21 Gre za VII. ali Kranjski bataljon Gorenjskega odreda. 
22 Hitler Jugend — Hitlerjeva mladina, nemška mladinska organi

zacija, v okviru Koroške ljudske zveze (Karntner Volksbund). 
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odnosno PK-ju poročil. Sestavil sem po okrožnici OK-ja primerna 
navodila za sekretarje mestnih četrti, po katerih bodo v bodoče 
poročali. Ker je organizacija NOO izvršena po trojkah odn., po 
četvorkah, se vse delo vrši po istem sistemu. Na ta način je kolikor 
toliko zajamčeno konspirativno delo odborov. Po delu, ki ga vrši 
OF v mojem rajonu, je okupator pričel izvajati močnejšo kontrolo 
nad prebivalstvom in s tem otežkoča delo organizacije, zlasti pri
dobivanje novih članov. Pomembne važnosti je sledeče dejstvo. 
Večina članov v odborih je uradnikov, njihova zaposlitev traja od 
7—12 ure in od 13—18 ure. Za naše delo imajo na razpolago le eno 
večerno uro, ker so pozneje pojačane vse kontrole. Vsak sekretar 
odgovarja za organiziranje obveščevalne službe. Sestavlja se seznam 
belogardistov ter se zbirajo podrobnosti o njihovem delu. Dvema 
belogardističnima družinama smo poslali opozorilno pismo s pri
pombo, da prenehajo z delovanjem, sicer bodo justificirane. Se
stavlja se seznam izdajalcev, ki so v nemški službi. Del tega smo že 
izročili bataljonu. Nadalje se sestavlja seznam v obliki kartoteke 
za vse uradništvo v vseh uradih in tovarnah. Za kartoteko uradni-
štva so merodajne sledeče označbe: člani OF, pristaši OF, belo
gardisti, v nemški službi. Kjer so to krajevne potrebe narekovale, 
smo ustanovili 3 referente, in sicer vojaši, gospodarski in referat 
za strokovne organizacije. Po ocenitvah NOO je ca 90 0/o prebi
valstva simpatizerjev OF. 

f) Gospodarstvo. S pomočjo tov. Brenclja23 bomo poizkušali orga
nizirati magacine hrane, ki bodo služili za vse eventualnosti, nekaj 
špecerijskega blaga je že v skladiščih in se bo ta zaloga stalno do
polnjevala. V ostalem se bo napravil seznam kmetov pristašev OF, 
ki bodo od svojih živil določeno količino hranili ter jo v slučaju 
potrebe izročili našim edinicam. 

Tov. Cernivc: Ali ima kdo kakšne pripombe k njegovemu po
ročilu? Tov. Miha meni, da komandant bataljona danes praktično 
ne more igrati nobene vloge in je po njegovem nepotreben, dočim 
tov. Benko zagovarja, češ, da bo ob času prevrata, ko bo splošna 
mobilizacija igral pomembno vlogo. Tov. Drnovc vpraša, kam spa
dajo tovarne, nakar mu tov. Černivc pojasni, da te zaenkrat še vodi 
tov. Miha, da pa si bosta s tov. Benkom ob tej priliki tudi to raz
delila. Tovarne na levi strani Save spadajo odslej pod rajon 
tov. Benka. Tov. Drnovc opzarja, da je na proletariat treba obračati 
največjo pozornost, glede Narodne zaščite pa je mnenja, da je isto 
v mestih lažje organizirati kot po vaseh, ker ima za to kmet dosti 
manj smisla kot človek v mestu, zato je mnenja, da bo organizaciji 
NZ treba posvetiti največjo vnemo. Tov. Černivc: Važna je pred
vsem organizacija delavstva po tovarnah. (Razvije se ostra debata 
o tem, kaj je koristneje: ali sabotaža ah uničenje tovarn. Benko in 

23 Glej dok. št 10. 
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Cemivc zagovarjata sabotažo, češ da za rušenje tovarn danes ni 
več časa, ker smo preblizu konca in bi s tem uničevali narodno 
premoženje ter bi v času, ko bi morali v tovarnah izdelovati razne 
izdelke, morali šele graditi tovarne. Ostali tega naziranja ne smat^ 
rajo za pravilnega in tov. Bodin pravi: Kdo nam reče, da bo že 
čez 3 mesece konec vojne? Tov. Borut pravi: Najboljša sabotaža 
bi bila uničenje tovarne itd.). 

Tov. Tarzan poda poročilo za rajon Tržič, omenja pa, da nima 
posebnega poročila. Tov. Černivc: Podaj nam sliko položaja, odkar 
si šel na teren, pa do danes. Tarzan: Dosedaj sem organiziral samo 
odbore, ki jih je v Tržiču 9 ter v dveh vaseh, v eni vasi pa ima
mo zastopnika. Borut: Kaj pa z mladino? Tarzan: Mladina še 
ni organizirana. Mobiliziral sem 6 fantov, iz mesta Tržiča pa no
benega. Na teren smo bili prepozno poslani. Da organizacija ni 
tako daleč prodrla, nosim tudi sam krivdo. Drnovc pripominja, 
da je v mestu težko, ker ni dovolj aktivnih terenskih delav
cev oz aktivistov. Benko opozarja na dnevni red. Tarzan na
daljuje: Vaška24 zaščita ni še nič organizirana, zato tudi pri 
mobilizaciji niso mogli nič napraviti. Zbrali smo 2 pištoli, 200 kom. 
municije za pištolo ter 100 za puško. Ženska zveza še ni organi
zirana, imam pa 3 predstavnice, ki so doslej nabrale 1 par pe
rila, 11 parov nogavic, 1 sanitetno torbico, nekaj sanitetnega ma
teriala ter 375 RM. Obveščevalna služba še ne deluje. Podpirati 
je treba 6 družin, katerih pa do sedaj še ne podpiramo. V Tržiču 
so 3 glavni organizatorji bele garde ter 12 nezanesljivih ljudi. Iz
dajalcev pa je več kot 30. Tukaj so že od preje naseljeni 
Nemci, zato je Tržič znan kot center pete kolone. Prihaja tudi neka 
belogardistična literatura, ki pa v širše narodne sloje ni zašla. V 
Tržiču samem je za OF 60—70 %, v okolici pa 80—90 % prebival
stva. Černivc: Ali ima kdo kaj pripomniti? Drnovc: Po mojem mne
nju se je tukaj mnogo grešilo, veliko krivde za tak neuspeh pri 
mobilizaciji leži na sekretarju samem. V nemško vojsko so odšli 
celo člani OF odbora. To je več kot nemarnost s strani sekretarja. 
Černivc: Tov. sekretar ni znal razdeliti dela, ni dajal odbornikom 
nobenih nalog, zanemarjal je delavstvo po tovarnah, zlasti pa ni 
polagal važnosti na žene, katere od prej poznam kot izvrstne re-
volucionarke v tovarnah Tržiča. Organizirana ni niti mladina, ki 
je povsod najboljša, najudarnejša. Treba je poiskati vse vzroke 
tega tvojega neuspeha. Tarzan: Moj teren je preobširen in imam 
premalo terenskih delavcev. Iz bataljona25 sem zahteval terenskega 
delavca, pa mi je komisar odgovoril, da ga rabim le zaradi prega
njanja strahu. Poleg tega pa nismo prejeli nobenih direktiv za 
organizacijo dela na terenu. Černivc: Vsak rajonski sekretar naj 

2 4 Gre za Narodno zaščito. 
2 5 Gre za V. ali Kokrški bataljon Gorenjskega odreda. 
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sam mobilizira terenske delavce, ravnajte se ti, kakor ostali se
kretarji po delu tov. Mihe, ki je okrog sebe zbral že številne teren
ske delavce, ki jih je sam mobiliziral, poleg tega so bila tvoja po
ročila dosedaj preskromna, tako da niti jaz nisem vedel, kaj po
ročati PK-ju. Odslej naj velja za vse sekretarje, da pošiljajo redna 
in točna tedenska poročila o napredku dela. Drnovc: Ko sem bil 
še lani v Kokri v vojski, je prišel vsega skupaj en »Poročevalec«. 
Literature torej ni bilo, poleg tega pa so čete in teren na desni 
strani Save redno obiskovali vojaški in politični funkcionarji, do-
čim so kokrško stran v tem pogledu silno zanemarjali, poleg tega 
pa, kakor posnemam iz poročila tov. Tarzana, vlada med vojsko 
in terenom še nesporazum, ker mu komisar noče dati ljudi za 
terensko delo. Tov. Cernivc pravi, da je nujno, da pride na to 
mesto zastopnik vojaške oblasti, da bo dal potrebna navodila vo
jaškim funkcionarjem. Tov. Jure 2 6 pravi, da obstoji tukaj neki 
osebni nesporazum med politkomisarjem ter Tarzanom zaradi nad
rejenosti oz. podrejenosti. Tov. Cernivc pojasnjuje, da imajo ra
jonski sekretarji pravico nadzorovati bataljonske štabe, to se pravi, 
da se mora bataljonski komandant njemu podrediti, vendar samo v 
smislu naše politične linije, v tem slučaju pa ni znal Tarzan uve
ljaviti svoje funkcije. Tov. Benko pravi, da tov. Tarzan ni bil 
povezan z višjim forumom, prepuščen samemu sebi, ni dobival no
benih direktiv, niti literature. 

Poročilo tov. Mihe: Število s silo mobiliziranih je bilo dosedaj 
66, prostovoljcev pa 25, skupno torej 91. Mobilizacijo vrši I. četa 
7. bataljona. Mobilizacija je kolikor toliko uspela v Stražišču in 
občini Besnici, najslabše pa v Bitnju. 

NO odbori. Število vaških je 9, tovarniških 18 in 1 predmestni. 
Partijci oz. kandidati so v 17 odborih, 17 sekretarjev je partijcev, 
oz. kandidatov. Organizirali so pripravo za mobilizacijo obveznikov 
in prostovoljcev, razmetali propagandne letake, ostalo delo, zbi
ranje denarja in raznih potrebščin za partizane se je doseglo le v 
manjših količinah, ker v rajonu prevladuje proletariat, kateremu 
že itak manjka teh stvari. Literatura se razdeli na posamezne akti
viste, ki odgovarjajo za nadaljnjo razdelitev. V tri četrtine NO so 
zastopane žene z eno ali dvema članicama. Nezaupanje do žen s 
strani moških počasi popušča. V odborih prevladujejo v 90 %> pro-
letarci, ostalih 100/o je pa polproletarcev iz vasi. Organizacijsko 
so povezani sekretarji tovarniškega glavnega odbora in glavnega 
predmestnega odbora in vasi. 

Orožja pa smo zbrali le 3 puške, 500 kom. municije ter 3 nove 
strojnice, 5 rezervnih cevi z orodjem in sestavnimi deli. 

Do sedaj se izdaja podpora 11 družinam. Poročilo o dohodkih 
in izdatkih pa bom prejel šele koncem meseca. Obveščevalna služba 

28 Branko Djordjevič. 
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dobro deluje in so čete o vsem obveščene. S četami je veza 2—3 k r a t 
tedensko, po potrebi pa tudi vsak dan. Vaška zaščita vrši obve
ščevalno službo in tudi mobilizacijo je pomagala vršiti. 

Precejšnje težave pa imam z organizacijo v tovarni Jugo-
bruni, ker so delavci silno v s t rahu radi izdajalcev. Upam pa, da 
se n a m bodo tudi tu posrečile potrebne likvidacije. 

Veze z rajoni se vrše redno in točno. Tako veza z Johanom, 
J e r n a č e m 2 7 in Benkom, imam pa tudi eno legalno in eno ilegalno 
vezo s PK-jem. Veza je tudi z vojsko. 

Bela garda. Javi l i so mi 11 osumljencev bele garde. Številka 
se mi zdi previsoka, manjka tudi konkretn ih dokazov. V mesecu 
in. pol je bilo l ikvidiranih 7 izdajalcev. S stalnimi akcijami, ki j ih 
vrši četa, smo tudi že precej popravil i te ren v Bitnju in Stra-
žišču. 

Tov. Borut poda poročilo za ZSM. Osnovana je ZSM v tem 
rajonu. Za tovarne v mestu imam že tudi določenega ilegalca, ki 
sem ga povezal z dobljenimi vezami. Organizirati ima ZSM v 10 
tovarnah. Predmest je se deli na 4 okraje. Tov. Mar j a 2 8 je osnovala 
že v vseh okrajih ZSM in tudi glavni predmestni odbor. Ti od
bori imajo tudi zasluge pr i delu NOO. Sami delajo propagandne 
lističe in j ih razmetavajo. V mestu samem sem imel tudi že orga
nizirane odbore, pa j ih je sedaj odšlo: 5 v partizane, 5 pa celo 
k vojakom. Pr ipomnit i je treba, da so v predmestnih odborih same 
mladinke. Ostalo, k a r se bo naredilo na področju ZSM bomo ob
ravnaval i na svoji konferenci. 

Tov. Cernivc: Z ozirom na to, da tov. Miha ni imel točnega 
podatka o predanem mater ia lu četam, pojasnjujem, da je tega 
t reba natančno voditi in vselej zahtevat i od politkomisarja potr
dilo o pre jemu materiala. Zlasti je t reba voditi točno kontrolo o 
denarju, dohodkih in izdatkih, presežek pa poslati naravnost na 
PK. Poseben blagajniški zapisnik je t reba voditi o ljudski pomoči 
ter n a r o d n e m posojilu. Obveznice za narodno posojilo bo odslej 
podpisoval le sekretar OK-ja, zato predlaga tov. Miha, da bi vsak 
sekretar dobil nekaj podpisanih obveznic. Da bi bila kontrola bolj
ša, meni Benko, da bi bilo dobro, če poleg sekretar ja OK-ja podpiše 
še sekretar dotičnega rajona. Konferenca se je v tem zedinila. Na 
vprašanje tov. Čemivca, zakaj se v J u g o b r u n i organizacija še n i 
razpredla, pojasnjuje tov. Miha, da je bila vzrok izdaja, po likvi
daciji izdajalca Jereba. 2 9 Aret i rani in pozaprt i so bili ljudje, ki bi 
moral i pr i t i v NOO. Izdajalec P o d r e k a r 3 0 je danes največja ovira 
v Jugobruni, da ne moremo prodret i , kot bi radi. K svojemu po-

2 7 Jože Kavčič. 
2 8 Kvetoslava (Cvetka) Zika. Padla 26. januarja 1944 v Cerknem. 

Podatek Ivke Križnar-Jakulin. 
2 9 Uredništvu ni uspelo ugotoviti polnega imena. 
3 0 Uredništvu ni uspelo ugotoviti polnega imena. 
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ročilu dodaja tov. Miha, da je potrebo zadnjih justifikacij potrdi l 
narod sam s svojim soglašanjem. 

Tov. Mejač poda poročilo iz rajona Šenčur. Radi izdaje se je 
poslednja mobilizacija slabo obnesla. Od vseh pripravl jenih je le 
eden odšel v part izane. Desetarjev je 6. Izgledi za bodočo mobi
lizacijo so dobri. NOO so trije, ostala dva sta slabša. Vaška zaščita 
je organizirana po odborih in ima nalogo pripravl jat i mobiliza
cijo. Dobili smo 5 pušk, eno pištolo, 90 kom. municije in 30 RM. 
Obveščevalna služba slabo deluje zaradi prevel ike oddaljenosti od 
čete. Obstoja tudi en ženski odbor, ki ima nalogo zbirati za par
tizane. ZSM še ni organizirana, imam pa marlj ivega fanta, ki ga 
bom postavil za rajonskega sekretarja. Vidna belogardista 3 1 sta 
Umnik in Brodar, ostali pa so tudi pod kontrolo. V ostalem p a 
izdajalcev ni. Batal jonu sem dal seznam za rekvizicije. Ljudstvo je 
80—900/o za OF. Za boljši razvoj dela rabim terenske delavce. 

Tov. Cernivc: opozarja n a strogo konspiracijo pr i bodočih mo
bilizacijah. 

Tov. D r n o v c : poda poročilo za jelovški rajon. Mobiliziranih je 
bilo 52, med njimi 13 prostovoljcev in navaja več tehtnih vzrokov, 
zakaj se mobilizacija ni mogla uspešneje izvršiti. Izgledi za novo 
mobilizacijo so zelo povoljni. Imel sem 3 desetarje, sedaj pa sta 
samo še dva. Zbrali smo 7 pušk, 2 pištoli in 400 kom. municije. 
NOO je 6 in niso polnoštevilno zastopani. V t reh odborih imata 2 po 
dve funkciji. Odbori tudi niso tako agilni, kot bi moral i biti, ker 
na kmet ih ni pravega organizacijskega smisla, vendar se tudi tukaj 
izboljšuje in popravlja. Postavljeni sta 2 vaški zaščiti, to sta 2 de
setini z 2 desetarjema. Zbirajo orožje in obveščajo part izane o spre
m e m b a h na terenu. Na mojem področju sodelujejo v g lavnem pol-
proletarci in boljši kmetje. Mesta v odborih si delijo proletarci in 
polproletarci. Odbori so zbrali 800 RM ter blaga v vrednost i 1200 
RM. Za vojsko smo zbrali 900 RM, 250 RM pa za tehnični mater ia l . 
Podpiramo tudi več družin. V denar ju imamo stalne vire, tako da 
se rajon lahko sam vzdržuje. Ženske odbore imamo 3. Zbirajo po
trebščine za part izane in skrbijo za izseljene družine. Odbori so 
preskrbel i 35 tisoč kom. papir ja za tehniko, 540 matr ic (400 j ih je 
padlo v tehniki). 8 2 V zalogi je še 16 tisoč kom. papir ja in 100 kg 
velikega formata. Osnovani so 3 odbori ZSM t e r delajo vzajemno 
z NOO odbori. Zbranega je bilo še 150 pol kemičnega indigo papir ja 
in sto pol navadnega indiga, ter kovček sanitetnega materiala. Kon-

3 1 Anton Umnik in Ivan Brodar. Poleg njiju še dr. Vinko Bedenk. 
Glej Dokumenti, knj. 2, dok. št. 120, op. 11, str. 341 in knj. 3, dok. 
št. 147, str. 370—371. Glej še Jan, Kokrški odred I, str. 350—354 in 
371—374. 

3 2 Gre za tehniko »Meta« v Mišačah pri Kropi, ki je padla ob nem
škem napadu 8. aprila 1943! Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 70, op. 2 a, 
str. 179. 
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spiracija v rajonu je dobra. Bele garde nimamo, so le 3 mlačneži, 
ki tu pa tam dajejo kakšne sovražne izjave proti nam. Izdajalcev 
tudi ni, le 3 Nemci terorizirajo ljudstvo in mu groze z izselitvijo. 
Za OF je okrog 90—95% ljudi. K poročilu dodajam, da sem bil 
na terenu od vsega početka v glavnem sam in nisem mogel obvla
dati celega rajona. Novemu delavcu, ki sem ga dobil, sem že dal 
potrebna navodila. 

Tov. Lojze daje poročilo o rajonu Zaboršt: Mobiliziral sem 5 
fantov. Partizanskih edinic ni v bližini in je t'o glavni vzrok, da 
nismo pobrali 20 prijavljenih fantov. Imam enega desetarja. Ob
stajajo 4 NOO in 10 zaupnikov. Agilnost odborov je slaba. Nesreča33 

v Udin borštu je po mojem vzrok slabe delavnosti odborov, prihod 
novih partizanskih edinic pa bo moralo zopet povzdignil. Vaška 
zaščita je dobila eno puško in 60 nabojev, 250 RM, ki so bile raz
deljene med potrebne. SPZZ ni organizirana, pač pa imam nekaj 
zaupnic. Podpiranje družin še ni povezano z organizacijo. ZSM ni 
organizirana. V rajonu imamo 7 izdajalcev in enega, ki je osumljen, 
da je belogardist. 

Tov. Cernivc: Pomnožiti terenske delavce, takoj stopiti v stike 
s četami, vršiti stalno mobilizacijo. NOO dajati sproti tedenska na
vodila in jih sproti kontrolirati. To naj bo prva naloga vseh ra
jonskih sekretarjev. 

Ad. 2 

Razdelitev okrožja na posamezne rajone: Černivc pravi, da 
bo okrožje razdeljeno po številkah, in sicer predstavlja rajon: 

Št'. 1. Kranj z okolico (Struževo), Primskovo, Klanec, Huje 
(tovarne Intex, Semperit in ostala podjetja). 

Št. 2. Stražišče, Orehek, Drulovka, Šmarjetna gora, Bitnje (3), 
Cepulje, Javomik, Pševo, Zabukovje (2), Rakovica, Besnica (2). 

Št. 3. Podblica, Nemil je, Njivica, Jamnik, Rovte, Poljšica, Ov-
siše, Dobravica, Cešnjica, Podnart, Prezrenje, Zaloše, Otoče, Mišače, 
Dobrava (3), Lipnica (2), Kropa, Kamna gorica, Brezovica, Mošnje, 
Lancovo, Brdo. 

Št. 4. Šenčur, Čirčiče, Hrastje, Prebačevo, Voklo, Voglje, Kurja 
vas, Srednja vas, Štefanja gora, Luže, Visoko, Milje, Hotemaže, 
Velesovo, Trata, Adergas, Praprotna polica, Češnje vek, Britof, Go
renje. 

Št. 5. Predoslje, Rupa, Suha, Tupaliče, Preddvor, Potoče, Mače, 
Bašelj, Bela (3), Zabije, Cadovlje, Povije, Babni vrt, Tenetiše (2), 
Mlaka, Kokrica, Ilovka, Okroglo, Naklo, Povka, Polica, Strahinj. 

33 Dne 13. septembra 1942 sta nemška vojska in policija po izdaji 
obkolili v Dupljah v Udin borštu 2. bataljon Kokrškega odreda. V dvo
dnevnem boju je padlo 28 partizanov, 22 je bilo ranjenih, rešila sta se 
le dva. Več glej Jan, Kokrški odred I, str. 375—446. 
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St. 6. Zg. in Sp. Vetrno, Gozd, Senično, Golnik, Zalog, Srednja 
vas, Ziganja vas, Zadraga, Zg. in Sp. Duplje, Žeje, Breg, Retnje, 
Žvirče, Podtabor, Podbrezje, Dolenja vas, Bistrica. 

St. 7. Tržič, Sv. Ana, Slap, Puterhof, Lom, Pristava, Loka, 
Kovor, Bistrica. 

St. 8. Posavec, Ljubno, Praproče, Hudo, Sv. Neža, Popovo, 
Peračica, Lese, Visoče, Hudi graben, Paloviče, Sv. Lucija, Srednja 
vas, Slatna, Brezje, Dobro polje, Cernivec, Mošnje, Zg. in Sp. Otok, 
Globoko. 

St. 9. Zg. in Sp. Jezersko, Zg. in Sp. Kokra, Fužine. 

Ad. 3. Sestavi se komisija, ki jo tvorijo tov. Černivc, Drnovc, Miha 
in Benko. Komisija določi začasne rajonske sekretarje, in sicer: 

za rajon št. 1. tov. Benko 
" 2. ' 
" 3. ' 
" 4. ' 
" 5. ' 
" 6. ' 
" 7. ' 
" 8. ' 
" 9. ' 

' Miha 
' Drnovc 
' Mejač 
' Borovec 

Lojze 
' Tarzan-Jure 

Drnovc 
' Černivc-Benko 

Rajonu 6. ter rajonu 7. sta dodeljena kot pomočnika in obenem 
kot mladinska organizatorja tovariša Svejk in Borut. 

Ad. 4. 
Po povratku naj rajonski sekretarji takoj razdele svoj rajon 

na občine, postavijo občinske sekretarje, določijo desetar je, stopijo 
čimprej v stik z vojsko v cilju mobilizacije, s katero naj se nemu
doma prične. Rajonski sekretarji so dolžni pošiljati tedenska redna 
poročila. Postavljati morajo nove NOO, jim dajati stalne konkretne 
naloge in kontrolirati njihovo delo. Kar največjo skrb je treba 
posvetiti organizaciji SPŽZ. Skrbeti morajo, da bodo veze v rajonih, 
med rajoni in z vojsko v najkrajšem času urejene. Da bo šlo delo 
lažje od rok, je treba takoj mobilizirati potrebno število domačinov. 

Ad. 5. 
Rajonski sekretarji morajo stremeti za tem, da poleg ilegalnih 

vez vzpostavijo tudi legalne veze. Zato naj se v največji meri upo
rabi ženske. Postavljati je treba razne javke. Za organizacijo zvez se 
bodo rajonski sekretarji na levi strani Save morali v najkrajšem 
času sestat'i in se podrobno seznaniti z vsemi v poštev prihajajo
čimi pogoji. 
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Ad. 6. 

Fante, s tare do 24 let, ki že delujejo v NOO, je t reba vključiti 
v ZSM. Oba rajonska sekretar ja morata povezano delovati. Vsak 
NOO mora imeti tudi po enega zastopnika mladine. Razdelitev velja 
ista kot pr i NOO. Vsak rajonski sekretar je dolžan poiskati rajon
skega sekretar ja za mladino. Če mladina v posameznih rajonih ne bo 
organizirana, odgovarja za to vsak rajonski sekretar. 

Ad. 7. 

Tov. Černivc: Tovariši, prepričal i ste se, kakšnega pomena je 
pošiljanje poročil. Do sedaj nisem prejemal nikakih poročil, da pa 
vam olajšam pisanje poročil, sem vam poslal vprašalno polo,3 4 po 
kater i se odslej ravnajte, ko boste pisali tedenska poročila. 

Udeleženci konference so občutno pogrešali delegata višjega 
foruma. Mnenja so, da razvoju ženske organizacije dela precejšnjo 
oviro poleg ostalega tudi prevelika oddaljenost višjega foruma, ka
tera ima za posledico zelo slabe medsebojne zveze. Obenem je 
konferenca izrazila željo, da v PK-ju sestavijo tabelo za enotno 
podeljevanje podpor in prosi, da se OK-ju dostavi blok obveznic za 
podpisovanje narodnega posojila. 

Tov. Borut se je pritožil, da ne pre jema nobenih okrožnic, nit i 
direktiv od tov. Vinkota, 3 5 sekretarja Pjpkrajinskega] P[overjeni-
štva] za mladino. Potrebovali bi tudi l i teraturo za naše partijce, ki 
bo na preprost način razložila namene in cilje naše Parti je. 

Na položaju, dne 2.—3. junija 1943. 

Zapisnikar: Sekretar OK-ja Kranj 
Gorazd Cernivc 1. r. 

3 4 Vprašalna pola okrožnega komiteja KPS Kranj dne 20. maja 1943 
»Rajonskemu sekretarju« je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 95, 
a. š. 2307. 

3 5 Vinko Hafner. 
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ST. 120 

PISMO SEKRETARJA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SRED
NJO PRIMORSKO (CENTER) JULIJA BELTRAMA DNE 2. JU
NIJA 1943 POVERJENIKU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO DR. ALEŠU BEBLERJU O POLOŽAJU V GORIŠKEM 

OKROŽJU1 

OK KPS za Center 
Položaj, 2. 6. 1943 

Dragi tov. Primož!2 

Kakor ti je morda že tov. Matevž3 povedal se momentalno na
hajam v goriškem okrožju. Prišel sem radi tega, da seznanim ne
kega novega terenca (Boro-Borotin),4 ki je pred mesecem dni pri
šel na dopust s tov. Lovrencem.5 Fant je iz Renč. Udejstvuje se dalj 
časa v delavskem gibanju; bil je SKOJevec, zdaj kandidat. Upam, 
da se bo v najkrajšem času usposobil za samostojno delo, spoznal, 
našo linijo ter ostal na tem sektorju dela. Dali smo mu na razpo
lago našo literaturo, zdaj pa prisostvuje sestankom, kroži z nami 
po terenu ter se tako seznanja z našim aktivom. O vsem tem sem 
že govoril s tov. Matevžem, ki se je tudi strinjal z mojim načrtom. 
— Poročilo o celem okraju, Ti bom poslal, ko dobimo poročilo s 
Krasa in Idrije. Tov. Zdravko6 mi je tudi poslal nekaj podobnega 
poročilu, o katerem Ti bom tu spodaj navedel. 

V goriškem OK se položaj vidno zboljšuje, istočasno pa se raz
vija ponekod bela garda. Predvsem imaš, kakor smo že preje pred
videvali, nekaj duhovnikov in večjih kmetov, ki se vedno bolj opri-
jemljejo tega orodja. Dornberk, Miren, Vrtojba, Osek, to so gnezda, 
v katerih se najbolj izrazito izraža tako protiljudsko (zdaj protipar-
tizansko) gibanje. Toliko da veš, Bric7 je padel danes zjutraj; ne vem 
še kakšen odmev bo imelo; o tem prihodnje poročilo8 (tudi to v par 
dneh). 

Značilno je, da kjer je duhovnik belogardist, ima vedno nekaj 
takih izmečkov. Sicer hujših oblik ni, tudi letakov ne trosijo več, 
toda začetek pa je le in še ta — slab! Izdali so tudi neko knjigo,9 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/IV. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Anton Velušček. 
4 Franc Pregelj. 
5 Ludvik Slokar. 
6 Srečko Čebron. 
7 Dr. Ivan Bric, somišljenik in organizator bele garde. 
8 Pismo Julija Beltrama dne 7. junija 1943 pokrajinskemu komiteju 

KPS za Primorsko je v arhivu IZDG, istotam. V njem poroča o odmevu 
na likvidacijo Ivana Brica in o beogardistični brošuri V znamenju OF. 

9 Gre za brošuro: V znamenju OF. Glej dok. št. 85, op. 9. 
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kateri še danes ne vem imena, četudi sem že na raznih krajih na
ročil. Čim jo dobim, ti jo pošljem. 

V organizacijskem pogledu edino dobro nam uspeva (v gori
škem OK) mladina. To ti je veselje s to mladino! Samo s prstom 
migneš, pa že imaš. Upati je, da bo še boljša. Imamo okrog sto 
deklet organiziranih, skoraj vse, kar je poštenega. Z ženami v tem 
pogledu še zdaleč ni tako lepo. Res je, da jih imamo po vseh vaseh 
precej dobrih, samo povezane še niso. Krivda je seveda naša, nekaj 
pa tudi, ker je sestajanje precej otežkočeno. Seveda so v teku tudi v 
tem pogledu obsežne — operacije! 

Najbolj žalostno stanje je pa v Gorici in okolici. Lovrenc se že 
več časa trudi, da bi prodrl noter, pa gre jako počasi. Imaš nekaj 
ljudi v okolici in tudi notri, pa se tako prekleto boje, da so sploh 
neuporabni, kar je pa še slabije, nočejo nuditi nobene pomoči pri 
prodiranju. O tem bo Lovrenc obširneje poročal. 

Šibka je tudi Partija. Saj smo še preveč odprti v tem pogledu, 
toda nimaš koga sprejeti. Rekel boš, da to je napačno mišljeno. 
Res je: ljudi je na pretek. Toda jaz sem že tak, da si trikrat po
mislim, predno nekoga sprejmem. Zame Partija ni nobeno tako 
društvo, kjer samo plačaš 5 L članarine in 10 vstopnine! Tudi tu bo 
treba še mnogo dela. Žene. Žene! Mladinski aktiv pa je, obratno, 
precej močan. Tudi v tem pogledu nam služi mladina kot primer 
vsem ostalim. 

Skoraj vsi rajonski odbori so sestavljeni iz enega ali dveh 
članov. Res je, da so bili polnoštevilni, toda pobrali so nam jih. 
Imamo štiri rajone.10 Gorica, Solkan, Kromberk tam je prazno; to 
pa je samo po sebi umevno, ker so nam vse pobrali, ne enkrat am
pak v Solkanu že trikrat. In to radikalno: ZSM, AFZ in odfbor] OF. 

Drugih aretacij večjega obsega ni. Se vedno poberejo kako 
družino, to so pa le redki slučaji. 

Glede partizanov, ki so se izgubili,11 smo vse povsod pobrali, 
tako, da tu nimaš nobenega več, ki ne bi imel svoje delo. 

Mimogrede povem še tole, četudi se morda mene ne tiče. Bil 
sem namreč pri Kraški četi (Stjenka).12 Imajo tam nekje skrito 
strojnico, ki so jo zaplenili (Breda), samo brez šaržerja. Ce imate 
kakega odveč, pošljite ga jim. Potem so skupno zaplenili tudi vse 
kirurško orodje (vredno kakih 200.000 L), cel zaboj orodja in raz
nih medicinskih pripomočkov. Oni tega ne rabijo. Mi smo pa dobili 
(oz. Sava13) naročilo za nabavo tega. Torej! Pravijo, da oni bi to 
orodje zamenjali za eno strojnico. Ni neumno!? To so Oni zaple
nili. Toliko da veš. Sicer bodo že oni o vsem tem poročali. 

10 Gorica, Miren, Ozeljan in Vogrsko. 
11 Glej dok. št. 22. 
12 Anton Sibelja, komandir Kraške čete. 
13 Miro Špacapan. 

370 



Vlado 1 4 je pisal pok. Radovanu, 1 5 naj se javi, nič pa ni povedal 
kje. Tudi z menoj, da mora govoriti. Jaz sem, koj ko sem pismo 
prejel, odpisal, toda n e vem če je dobil. Dal sem tistemu, ki mi ga 
je dal. Zdaj pa nič ne vem, kje se ta človek nahaja. 

Pošiljam ti tudi poročilo 1 6 Zdravkota; toliko, da ne bom pre
pisoval. 

Ljubo 1 7 pravi, da ima menda možnost nabave ene rotorke 
(5000 L); o tem menda Vam je že poročal. — Sava je dobil mizarja, 
kakor m u je Matevž naročil, zdaj pa pošljite m u — delo: vzorec, 
mero, ali ne vem kaj . 

Razne malenkosti bom pa z Matevžem ustmeno, ko se bomo 
videli. 

Pozdravl jam 

S . F . — S . N . ! 
Ju l i J a n k o 1 8 

S T . 121 

P I S M O Č L A N A 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 DARKA MARUSlCA DNE 4. JUNIJA 1943 POVERJE
NIKU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DR. ALEŠU BEBLERJU 

O POLOŽAJU V JUŽNOPRIMORSKEM OKRAJU1 

Na položaju 4. junija 1943. 

Dragi tovariš Pr imož! 2 ? 

Danes smo zaključili sejo OK za južno področje. Pr isotni so 
bili tovariši : Rudo, 3 Maks, 4 Strnad, 5 Boro, 6 Danilo, 7 Pave l 8 in B r a n 
ko. 9 Seja oziroma ožje posvetovanje je trajalo dva polna dneva ter 

14 Branko Babic. 
1 5 Verjetno Peter Pavlin, komandir kurirske postaje P-ll. Padel 

21. maja 1943 pri Okroglici. 
1 9 Pismo Srečka Čebrona-Petra (Zdravka) dne 25. maja 1943 Juliju 

Beltramu je v arhivu IZDG, istotam. 
1 7 Ljubo Komelj. 
1 8 Julij Beltram. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/III. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Rudi Mahnič. 
4 Avgust Dugulin. 
5 Avgust Špacapan. 
6 Franc Segulin. 
7 Davorin Cek — Nino Mrkonja. 
8 Tone Jurišič — Pavel Jerebica. 
8 Anton Dolgan. 
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smo obravnavali vsa vprašanja, ki se posebno tičejo južnega pod
ročja. Dnevni red je bil sledeč: 1. Poročila, 2. Kratek zunanje in 
notranje politični pregled, 3. Partija a) organizacijska vprašanja, 
b) kadri, c) ZKM, 4. OF a) organizacijska vprašanja, b) AFŽ, c) 
Mladina — ZSM, č) Vojska, d) Tehnika, e) NZ in OS, f) Zveze, g) Fi
nance, h) Razno, 5. Bega, 6. Italijani. 

Tovariš Vidko10 ni bil prisoten, zakaj ne, ti pojasni opravi
čilo,11 ki ti ga prilagam. Sicer bi z zadevo lahko še malo počakali, 
tako, da bi tudi on prišel, a potem bi sestanek postal problematičen 
radi neprestanih rastrelamentov,12 sicer majhnih, a vendar opasnih. 
Se stalno premikamo, zadržanje na enem mestu je za več kot 2 dni 
skoro nemogoče. Zveze so še vedno »čudovite«. Tov. Perun 1 3 je po 
zadnjih vesteh rešen ter me pričakuje v III. bataljonu. Naj ti javim 
nekaj najvažnejših sklepov s te seje. V zvezi z ogromno razsežnostjo 
mat[erijsko]-bistriškega OK-ja smo sklenili slednjega razdeliti na 
dve okrožji, in sicer na materijsko in na bistriško okrožje, ostala 
okrožja ostanejo zaenkrat neizpremenjena. Člani okrajnega komi
teta so tov. Rudo, sekretar ter tov. Boro in Strnad. Na Kras pa smo 
poslali tov. Danilota, ki je bil do sedaj sekretar RK Cičarija, do 
odhoda v partizane. Tov. Danilo je po poklicu stud. stroj, tehnike, 
star 24 — prej član SKO J A na ljubljanski univerzi. Član Partije je 
od marca — je rodom iz Brkinov. Rudo ga smatra za sposobnega, 
ter bo tov. Maksu, ki ostane še nadalje sekretar OK, v precejšnjo 
pomoč. Za pivško okrožje smo sklenili vzeti tov. Bolte-ta14 iz parti
zanov, ter ga postaviti za sekretarja pivškega OK-ja, drugi član 
OK-ja bi bil pa tov. Perun. Jaz ga smatram za sposobnega ter tudi 
tov. Rudo se popolndina strinja s tem. V Istri ostane položaj tudi 
nespremenjen, v OK-ju so Vidko, tov. Luka,15 star partijec (361.) 
pol. kaznovan, zelo agilen, »neutrudljiv«, ter tov. Iskra,16 star par
tijec, eden izmed redkih neoportunistov, bivši ruski ujetnik, borec 
na strani boljševikov med rusko revolucijo. Pokazal pri delu zelo 

10 Vidko Hlaj. 
11 Opravičilo sekretarja okrožnega komiteja KPS za Slovensko Istro 

dne 23. maja 1943 Darku Marušiču je v arhivu IZDG, istotam. V njem 
navaja, da mora, prvič, počakati na zvezo s sekretarjem pokrajinskega 
komiteja KPS za Primorsko Brankom Babičem zaradi važne zadeve v 
zvezi s prihodom Anteja Novaka, katerega sta na Primorsko poslala 
glavni štab NOV in PO Slovenije ter centralni komite KPS (glej dok. 
št. 30, op. 2) in drugič, ker mora spraviti na varno večjo količino pri
spelega tehničnega materiala. 

12 Čistka. 
13 Viktor Hajna. Glej dok. št. 54, op. 9. 
" France Hvalic, politični komisar 2. ali Pivške čete 3. ali Kraškega 

bataljona na južnem Primorskem. 
15 Franc Ivančič. 
16 Ivan Cah. 
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dobre rezultate. Okrožje Materija je poverjeno 1 7 št ir im članom, in 
sicer tovarišem: Vojo-tu,1 8 sekretar, Vlado,1 9 Pavel in Branko. Ka
rakter is t ike ti bom podal ustmeno. V bistriškem okrožju pa imamo 
tov. Jadrana,20 sekretar ja ter tov. Ambroža 2 1 in Dunjo. 2 2 

Tov. Očka 2 3 t e r Jod i 2 4 sta na poti v b u n k e r za tehniko. 2 5 V njem 
je že neki tov. Milan 2 6 iz Jugoslavije in že dela. Sklenili smo, da 
bo ta tov. ostal s tov. Očkom in Jodi jem toliko časa, da se še bolj 
usposobi, nato bo pa šel na Kras v medtem pripravl jeni b u n k e r ter 
tam postavil ciklostilno točko za kraško okrožje. Tehnika ima vse 
predpogoje za se osamosvojiti ter pričeti z okrožnim delom. Razpo
laga z 1 ciklostilom, 2 pisalnima strojema, 260 kg papirja, 130 ma
tric, 5 kg črnila t e r z vsemi ostalimi potrebščinami. Ima tudi mož
nost nabave mater ia la za svoje potrebe in sicer iz Trsta preko Reke. 
Podajam nekoliko poročil iz južnih okrožij. 
Pivka absolutno neobdelana! Edino, kar je tov. P e r u n naredil, 
toda to je tako malo, ker je bil on zaposlen z drugim delom, da ne 
moremo sploh govoriti o kakih odborih ali slično. 
Istra pr i lagam Vidkovo poročilo. 2 7 

Materija-Bis[trica] — okrožje je razdeljeno na 8 rajonov, od ka
ter ih ima vsak svoj RK. V vseh rajonih je 13 celic z 51 partijci. 
— Najboljše celice so v materi j skem RK-ju. So kljub težkemu t e 
renu dobro povezane med seboj t e r so sestavljene pretežno iz pro-
letarskih elementov. V drugih rajonih so parti jci po večini mladi 
in delovni, a se močno občuti neizgrajenost ter pomanjkanje samo
stojnosti. Velika težava je tudi z jezikom. RK-ji pa so dokaj sa
mostojni, redno poročajo ter sami vodijo večino sestankov. Ženske 
so dobro zastopane v Part i j i t e r RK-jih. P r i mlajših parti jcih se 
močno občuti pomanjkanje organizacijskega smisla. Ideološka raven 
je zelo nizka. T e m u je precej krivo dejstvo, da je bil tov. Rudo 
brez vsakih zvez z PK-jem skoro 4 mesece, razen pisma 2 8 tov. Vla-

1 7 Obvestilo z navodili za delo okrajnega komiteja KPS za južno 
Primorsko dne 4. junija 1943 okrožnemu komiteju KPS Materija je v 
arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 633/111. Dokument je močno poškodovan. 

1 8 Albin Godina — Vojo Slavic. 
1 9 Franc Grm — Vlado Krašan. % 
2 0 Josip Zidar. 
2 1 Milan Ambrožič. 
2 2 Marija Mršnik. 
2 3 Just Miklavc. 
2 4 Lado Trobevšek. 
2 5 Misli tehniko za južno Primosko, imenovano »Naš dom«. Glej dok. 

št. 23, op. 6. 
2 6 Milan Guček. Ni bil poslan v kraško okrožje, ampak je ostal v 

Slovenski Istri in postal leta 1944 sekretar okrožnega odbora OF Slo
venska Istra. 

2 7 Glej dok. št. 47. 
2 8 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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dota,29 v katerem so bile direktive za organizacijo AFŽ in za rekru-
tacijo. 

OF je dobro razpredena po vaseh, kar dokazuje, da ima v 66 
vaseh terenske odbore, v 28 vaseh pa zaupnike. Vsak rajon ima 
svoj RO. Okrožni odbor OF je tudi sestavljen iz 8 (!) članov ter se 
sestaja deljeno. Tudi v pogledu OF sta najboljša materijski in su-
šiški rajon, drugod pa so velike težave vsled velike zaostalosti. 
Večina odborov pa se zaveda svojih političnih nalog. Težje je z 
odbori, v katerih so ženske. Imam vtis, da se ženskam le še ne 
zaupa dovolj. S strani ljudstva mislim. 

Med ljudstvom je še zelo močan občutek manjvrednosti, po
sebno pri polproletarcih in zdi se jim nerazumljivo, da so oni v od
borih, bogatini pa ne. Ljudstvo gleda v okrožnih funkcionarjih res 
predstavnike oblasti ter se obrača na nje tudi v privatnih zadevah. 
Tako je n. pr. NZ poskrbela, da so vaščani obdelali vse polje in še 
več kot lansko leto. Obdelava se je vršila čisto kolektivno, ravno 
tako so se kolektivno razdelila semena in gnoj. Tudi tožbe so po 
zaslugi partizanov in ter[enskih] delavcev popolnoma prenehale. 

Delo med ženskami v smislu AFŽ tudi dobro napreduje. Po
stavljeno je že 34 krajevnih odborov. Aktivnost žena precej ome
jena radi pomanjkanja moških za domače delo, tako, da jim ostane 
za organizacijsko delo izključno nedelja. 

Mladina je zelo slabo organizirana ter obstajata samo 2 odbora 
ZSM. Tudi ZKM je šibka, šteje IT.članov v 3 aktivih. 

Rekrutirali so do sedaj 83 novincev pretežno na Hrvatsko Hr
vati so zelo zadovoljni z njjmi, a tudi partizani se dobro počutijo 
v brigadah. Od marca do sedaj je bilo okrožje.brez zveze s parti
zani, kar zelo neugodno vpliva na ljudstvo, še posebno neugodno 
pa je v primeru, da se pojavijo novinci, ki morajo čakati več ted
nov ali celo mesece na zvezo s partizani. 

V finančnem pogledu stoji okrožje dokaj dobro, smatram pa, 
da se dajo dvigniti s smotrno izvedeno kampanijo. Tov. Rudo pravi' 
da je poslal v PK 13.000 L vsega skupaj. Ti mi o tem nisi nič vedel 
povedati. 

Bela garda v okrožju nima masovnih pozicij, niti posamezni
kov m opaziti. Precej je fašističnih podrepnikov, katerim pravi 
ljudstvo belogardisti. Duhovščina je skoro vsa na strani OF. 

Duhovnik A™ član OK OF je izjavil, da bo vse storil za pri
tegnitev ostalih duhovnikov v OF. V tem smislu so imeli duhovniki 
okrožja sestanek ob V[eliki] noči. Večina jih že sodeluje, eden med 
njuni celo zahteva izključno samo partijsko literaturo. Neki du-
hovmk se je moral zagovarjati pred škofom, češ da pomaga »ri-

29 Branko Babic. 
30 Viktor Berce. 
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belom«. Na koncu se je škof izrazil: »Priznati je treba, da je pe
ščica partizanov več vredna kot bataljon naših!« 

NZ obsega okrog 350 zapriseženih zaščitnikov (1 bataljon). 
Imajo 2 komandirja in 2 komisarja in komandanta bataljona. Vršijo 
drobne akcije. Obveščevalna služba je organizirana slabo. Tudi si
cer ne bi imeli partizani nobenih koristi od nje radi slabih zvez. 

S Hrvatske dobiva okrožje redno hrvatsko literaturo ter ital. 
časopis »Liberta«,31 ki ga nato NZ raztresa med vojaštvo. Razpolo
ženje ljudstva se ravna po položajih na fronti, pa tudi prisotnost 
partizanov izredno ugodno vpliva na ljudsko moralo, kot sem sam 
videl. Značilno je, da se aktivizirajo vedno novi ljudje, za katere 
se je včasih mislilo, da ne bodo nikdar sodelovali. Narod je masovno 
za OF. Strah pred terorjem je sicer precejšen, a počasi popušča; 
zelo značilne so splošne izjave: »Naj požgejo, bomo pa drugo se
zidali!« Domov so pričeli prihajati interniranci. V glavnem se zelo 
dobro držijo, nekateri so boljši kot prej. 
Kraško okrožje ima 6 rajonov toda niti enega rajonskega komiteta 
razen »trokomiteta«, ki ga je postavil tov. Maks za tri rajone 
skupaj. V vsem je 6 celic z 22 partijci in 17 kand. Kvalitetno je 
Partija povprečna (za primorske razmere se razume) tudi samo
iniciativni so nekateri, toda čuti se povsod silno pomanjkanje po
znavanja najosnovnejših naukov, kar je precej krivo pomanjkanje 
krepkih zvez. Saj razen kratkega sestanka z menoj ob Novem letu, 
ni bilo nikogar več ne pri Maksu in ne pri Strnadu. Maks je dobil 
v vsem 3 pisma, Strnad isto. 

OF obsega 31 terenskih odborov, 6 rajonskih odborov, ki se ne 
zavedajo, da predstavljajo oblast in se smatrajo za nekake nabiralne 
organe za našo vojsko. Ljudstvo na Krasu se je zelo popravilo, v 
aktivistih OF sicer ne vidi predstavnikov oblasti, a jih spoštuje. 
Ugled in avtoriteto pa imajo. AFŽ ni organizirana ter o njej sploh 
nista ničesar vedela. Mladina je bolje organizirana, in sicer ima 
OK, 8 aktivov ZKM (45), ter 9 odborov ZSM (59). 

Kraško okrožje je do sedaj rekrutiralo vsega 60 novincev. Po 
mnenju tov. Maksa in Stmada bi to število naraslo za najmanj 
250 mož, če bi se četa nahajala v bližini. Tako je bilo nemogoče 
jih rekrutirati vsled hajk, ki so se nato pričele. Obstanek mase 
neoborožencev pa je jasno v takih okoliščinah nemogoč. 

Finančno je okrožje zelo šibko. Doslej so poslali denar deloma 
meni v Trst deloma tebi, a ga je II. četa porabila (4060 L). Obve
ščevalna služba dobro funkcionira. Imajo zveze z uradi ter so o 
hajkah vedno pravočasno obveščeni. 

31 List: La liberta /Giornale per gli soldati italiani nella terra oc-
cupata della provincia Lubiana/ 1943. Bibliografija NOR, št. 2821. 
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Bega ljudstva nima za seboj, vendar obstaja nevarnost, da bi vsled 
grobih izdajstev naših partizanov, ne dobila kakšne pozicije. Nahaja 
se na Krasu neki duhovnik Cek,32 ki je na glasu organizatorja 
bega. Tu pa tam se dobi vedno kak belogardejc in belogardist'ični 
letak, a brez globljega odmeva med ljudstvom. Duhovščina je v 
glavnem dobra, a organizacijsko povezana ni. 

O položaju v Istri Ti bom poročal kasneje. Sedaj nameravam v 
Istro ter od tam v Trst do Vladota, da jo potem skupaj primahava v 
remizo33 oziroma kam drugam. V Trst pojdem le v slučaju, da je to 
popolnoma varno. Nazaj grede se sestanem s tov. Perunom. Med 
20. in 25. [junijem] upam, da bom doma. Naj bosta tov. Bojan34 

in tov. Nataša3 5 v tem času na takem kraju, da ju bom dobil gotovo. 
O posvetovanju (partijskem) pa v doglednem času ni govora, ker se 
ljudje ne upajo za dalj časa ostati z doma. Lahi namreč prakticiraj o 
novo taktiko, ponoči obkolijo vas ter ugotovijo, kdo vse manjka v 
vasi, nato se pa karabinjerji zanimajo za vse tiste, ki jih ob tej 
priliki ni doma. Tako, da je za dalj časa legalnemu partijcu od
sotnost z doma nemogoča. 

To je tudi glavni vzrok poleg »čudovitih« zvez, da se je sesta
nek z okrožnimi funkcionarji tako zavlekel, ker smo vedno čakali 
na koga, ki je bil pozvan in obveščen, a ni prišel. 

Kar se mladinskega dela tiče, smo imeli daljši sestanek z OK-
funkcionarji. Dal sem jim potrebna navodila za mladinsko delo. 
V bataljonu smo organizirali mladinski »Žepni časopis«30 za ZSM 
v III. bat. Mladinci so se z dopisi dobro odrezali. 

Prilagam ti okrožnico37 CK SKOJa, ki sem jo prevedel. Prevod 
je sicer slab, vendar bo za naše mladince malo bolj razumljiv od 
hrvaškega. 

Zdi se mi, kakor bi bil odrezan od sveta. V »Piccolu« sem čital 
nekaj o razpustu kominterne3 3 (?). 

Tudi Tebe in Kidriča si je »Piccolo«39 privoščil. Do sedaj nisem 
prejel od Tebe nikake pošte. O brigadah je prodrl glas do nas, 

!f Verjetno dr. Virgilij Sček, duhovnik na Krasu v Dutovljah. 
Šifra za bunker pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko na 

Grudnici nad Cepovanom. 
3 4 Bojan Stih. 
35 Alojzija Trošt. 

_ v
 36 Žepni časopis ZSM v Kraškem bataljonu V. UB »Simona Gregor

čiča«, 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB. 
rrir™\ 0 , ^ ? ž n i c a n i Priložena. Gre za okrožnico centralnega komiteja 
ZKMJ (SKOJ) dne 14. januarja 1943 o organizaciji ZKMJ v vojski 
L,iklostirana okrožnica v slovenščini je v arhivu IZDG, arhiv NOB 
sk. 559/1. Glej še dok. št. 54, op. 30 in št. 124, op. 15. 

38 Glej dok. št. 80, op. 3. 
. v .""V tržaškem dnevniku »II Piccolo« je 4. junija 1943 na prvi strani 
izšel članek: Un sacco di vipere. Comunisti Sloveni e soci. (Vreča kač 
Slovenski komunisti in njihovi pajdaši) (Knjižnica IZDG). 
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konkretno ničesar ne vem. 4 0 Tov. St jenka 4 1 je pod Komnom napadel 
3 težke tovorne trikolice in zaplenil 1 strojnico, 7 pušk, 2 Bereti, 
1 k i rurški ins t rumentar i j ter mnogo h r a n e . Mototrikolice so bile 
požgane. 

Želel bi, da m e ob mojem pr ihodu sigurno pričakujeta tov. 
Nataša ter Bojan. 

S tovariškimi pozdravi 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 
Blaž 4 3 

ST. 122 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 4. 
JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

O. K. Brda 
dne 4./VL-1943 

Tovariši ! 

Poslal sem eno pismo 17/V2 in drugo 22/V.3 — Upam, da je 
prišlo v prave roke, čeprav sem označil karavlo namesto z r imsko 
z arabsko številko.4 

Dobili smo propagandni mater ia l »L'Unita« 5 za itali jansko voj
sko, k a r se bo čimveč in točno razdelilo, kolikor n a m veze z vojsko 
že dopuščajo. — 

4 0 Verjetno misli na pohod Gregorčičeve in Gradnikove brigade v 
Beneško Slovenijo. 

4 1 Anton Sibelja, komandir Kraške čete. Dne 15. maja 1943 je nje
gova četa izvedla uspešno akcijo na italijanski motorizirani oddelek na 
cesti med Gorjanskim in Šempolajem. Glej Ferenc, Primorska pred vse-
Ijudsko vstajo, str. 630—632. 

4 2 Darko Marušič. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 

532/V. Oznaka S (severnoprimorski okraj) je pripisana ob prejemu pošte. 
2 Pismo inštruktorja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 

Jožeta Krajca dne 17. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Pri
morsko o prvih vtisih po prihodu v Brda je v arhivu IZDG, istotam. 

3 Glej dok. št. 82. 
4 Kurirske postaje južne linije na Primorskem so bile v tem času 

oštevilčene z rimskimi številkami, severne linije pa z arabskimi števil
kami. Glej dok. št. 45, op. 10. 

5 List: L'Unita, glasilo Komunistične partije Italije. 
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Za »Proleter«, če imate na razpolago nove številke, pošljite 
nam, a razne članke, prevedene v slovenščino, če pošljete ali ne, je 
prav, ker »Proleter« broj 16 od decembra 1942 sem imel sam ter 
tudi t r i č lanke 6 prevedel v slovenščino, t. j . »Borba protiv okupa
tora — prvi i najvažniji zadatak«. Potem »Što znači sadašnja pro
paganda u posleratnom uredjenju Evrope« ter »Uloga Antifašistič
kog fronta žena u oslobodilačkom ratu«. Če pa pošljete v večji m n o 
žini te članke že prevedene v slovenščino, pa še boljše, ker naša 
tehnika zaenkrat še ni prav v redu, kakor bi trebalo. Ko sem n a m 
reč sem prišel, so mi Boris 7 in ostali rekli, da gre vse v redu, razen 
veze d a nimajo z vami, tudi mater ia l za tehniko da imajo, samo 
da [so] j im potrebna navodila. To so pač rekli, ker so mislili, da 
k a r tako vprašam, da grem i tak takoj napre j in da ostane vse pr i 
s tarem, se pravi, skrivati se po hišah i. t. d. Ko sem pa tekom 
p a r dni nazaj prišel, sem pa videl, da sploh nič nimajo kar se teh
nike tiče. — Narod ni bil o ničemer poučen ter brez potrebe ves 
prestrašen, ker ljudje pač nasedajo raznim zlonamernim brblari jam. 
— Šel sem z enim tov[arišem] k župniku in ta n a m je rad dal nov 
ciklostil razmnože valeč, tako, da sedaj imamo pisalni stroj, radio 
aparat, rotacijski stroj, tudi od župnika, je pa v popravi lu in bo 
gotov do 20 t. m. Ce bo pa prej nov iz Gorice prispel, kjer je tudi 
zasiguran, pa nič zato, saj se tudi drugje rabi. — Torej sedaj, ko 
se je nekaj skup spravilo, se je pa izkazalo, da tov. Boris tudi 
skoraj nič ne zna rokovati [s] tehniko. 

V ostalem, odkrito povedano, da največ mi je koristil Grav-
nar . 8 Potom njega sem tudi dobil koristne veze v Gorici z itali jan
sko vojsko in z nekim trgovcem sadja, kater i gre vsaki mesec dva
k r a t v Ljubljano. T a m so mu tudi dajali belogardistično l i teraturo, 
naslovljeno na Dr. prava »Kralja« 9 in na novinarja »Kemperla«, 1 0 

sedaj dopisnik »Slovenca«. Li tera ture je dal tja prav malo, ostalo 
pa n a m izročil. — Na sestanku mi je rekel, da je v Gorici še mnogo 
ljudi, kakor tudi med Italijani, kater i bi radi z n a m i v stik prišli. 
Ali, ker je to zadeva, k a t e r a zahteva največ previdnosti, bi se raje 
sestal prej s tov. Matevžem, 1 1 kater i se zopet t a m nekje nahaja, 
kakor pravi ta trgovec, da ga je videl. 

K a r se tiče Gravnar ja, prav im še enkrat , da je pač komunist 
s tarega kova, »gre mogoče tudi malo na otročje«, res je pa, da kar 

6 Gre za članke Josipa Broza-Tita, Milovana Djilasa in Mitre Mitro-
vić, objavljenimi v Proleteru, organu Centralnega komiteja KPJ, leto 
XVII, december 1942, št. 16. 

7 Cvetko Zižmond. 
8 Ivan Gravnar 
9 Dr. Janko Kralj, odvetnik v Gorici, krščanski socialist. Kasneje 

je prešel na pozicije dr. Marka Natlačena. Umrl je leta 1944 v Rimu. 
1 0 Leopold Kemperle, publicist in časnikar v Gorici. Politični sode

lavec dr. Janka Kralja. 
1 1 Anton Velušček. 
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je bilo kaj narejenega zadnje čase v Brdih, je to on; pač pa so 
njegov bratranec Mirko Gravnar in še nekateri bivši partijci opor
tunisti in ni več računati nanje. 

Iz navedenih razlogov gori, smo spremenili vodstvo O. K. za 
Brda ter je sedaj sekretar odgovoren tov. Filip,12 bivši bataljonski 
politkomisar, mesto tov. Slavkota,13 ker Filip ima vsaj čut in smisel 
za odgovornost. — 

Jaz sem na potu v Mrzli vrh k tov. Tesarju,14 da se pogovoriva 
glede boljše povezanosti, ker je terenov, kjer sploh terenskih od
borov še ni. Od tam bom šel pa v Beneško Slovenijo, če bom dobil 
tov. Maksa15 in Spartaca,16 katera pa menda sta že tam doli nekje. — 

Ostalo bo poročal vsak teden tov. Filip in na njega naslavljajte 
tudi pošto. 

[S] tovariškim pozdravom 

Smrt fašizmu svobodo narodu 

Jože Kraje 

S T . 123 

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 Z O R A N A P O L I C A 
D N E 5. J U N I J A 1943 Č L A N U P O V E R J E N L S T V A I Z V R Š N E G A 

O D B O R A O F Z A L J U B L J A N O D R A G U P U S T L S K U 1 

A 
5. 5. 43.3 

Dragi Salvo!2 

Vkljub temu, da ob Tebe ni nobenega glasu, — se ponovno 
oglašam. Smatram pač za potrebno, da vam pojasnim par stvari, 
ki bodo odločilne za vaše bodoče delo. 

12 Jožef Peršolja. 
13 Ludvik Vitez. 
14 Franc Caserman. 
15 Mario Kariž. 
16 Bruneto Parri. 

1 Izvirna kopija, napisana s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni 
fond Zorana Poliča. Oznako A je napisal avtor pisma zaradi prever
janja pošte. 

2 Drago Pustišek. 
3 Pomotoma naveden mesec maj, saj je iz vsebine pisma razvidno, 

da je bilo napisano 5. junija 1943. Ob predaji pisma v arhiv IZDG je 
datum popravil tudi avtor sam. 
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Kot sem ti že pisal, nastopa nov čas. Razpust K o m i n t e r n e 4 kaže, 
kako resno hočejo Sovjeti razčistiti mednarodne odnose. Z odvze
mom internacionalne povezanosti so dobile part i je popolno samo
stojnost in postale res narodne. Seveda izhajajo za vse Slovence iz 
tega nujni zaključki. Namreč ti, da odpadejo vsa sumničenja, vsako 
nezaupanje in tudi vsako nasprotovanje. S tako silnim p o u d a r k o m 
narodnosti, pa je izpolnjena tudi težnja, ki smo jo mi dosledno 
zasledovali. Tudi mi smo zavzeli do novo nastalega položaja svoje 
s t a l i š č e . . .6 

Sporoči predvsem svoje in Zvonkovo 6 mnenje ! 
Mislim, da sem Ti javil precej izčrpno. Več boš še izvedel od 

Soče.7 Predvsem je sedaj važno, da bo čimprej izvedena povezava 
naših ljudi v OF. Ne prenehaj te pa seveda pridobivati novih. 

Glede naših stvari smo prišli do končnih zaključkov, da je bilo 
vse v redu, d a bi se pa lahko ev. pojavila nevarnost, da dobe po 
društvih vpliv sredinci. To je pa vaša naloga, da preprečite. 

Tu sedaj pr idno predelavamo moj ref. Sok. in Kom. 8 Mnenja 
se krešejo, pa bo samo zdravo. Ko bomo končali, bom poslal tudi 
vam. 

Upam, d a si prejel Slavkovo 9 poročilo. Sedaj boste prejemali 
r e d n a poročila. 1 0 Pisal bo Slavko. Verjetno bo naslavljal kar n a 
Pov[erjeništvo]. 

Morda se jaz sedaj nekaj časa ne bom oglasil. Vzrok bo pove
dala Soča. Uredil pa bom, da se bodo oglašali drugi, predvsem bom 
zaposlil Mitjo. 1 1 Vkljub temu pa uredi in poročaj vse, k a r sem 
Ti pisal. Cimpreje pišeš, tem hitreje vam bomo lahko poročali o 
našem stališču. 

Trenutno vojaških poročil ni. Nekaj je grmelo in bomo v krat
kem vedeli, kako je bilo. Tudi s Pr imorske so ugodne vesti. K e r je 

4 Glej dok. št. 80, op. 3. 
5 Sledi štirideset vrstic šifriranega besedila, ki se razrešeno glasi: 

»Sklep vrhovnega vodstva je: vsak Sokol lahko vstopi v Partijo. Dolž
nost nas vseh je, da podpiramo prizadevanja poedincev, da najdejo pot 
v Partijo. O tem vas obveščam, preden bomo sami podvzeli korake. Jasno 
pa je, da bomo sledili tudi sami sklepu. Vstop seveda ni kolektiven, am
pak velja za poedince. Kako boste vi uredili, se dogovorite. S Sočo 
[Mira Tomšič] sva se domenila, da bostfr imeli skupen sestanek kjer 
boste obravnavali vse stvari. Govorite takrat tudi o tem sklepu. Piši mi 
takoj, kako gledate na te stvari. Vstop seveda popolnoma nič ne vpliva 
na nase odnose in na naše delo. Ostanemo Sokoli in bomo delali predvsem 
na tem polju. Tudi za naprej ostane skrb za društvo nam.« Šifrirano 
besedilo je razrešil avtor pisma. Zoran Polič. 

6 Viktor Repič. 
7 Mira Tomšič-Vlasta. 
8 Glej dok. št. 72, op. 17. 
9 Alojz Vrhovec. 

1 0 Misli na vojaška poročila. 
1 1 Miloš Brelih. 
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nekaj interesantnih, vprašaj po njih Sočo. Pisat i j ih t r e n u t n o ne 
morem. So predvsem politične narave . 

Soča bo prinesla tudi naročila glede fin[ančne] konus [ije] (za 
Zvonka) t e r za obvešč. (Jošt) 1 2 in sploh o reorganizaciji dela, ker 
so tudi t u ugotovili, da vse delo v DE, AZZ in ZSM ni bilo popol
noma pravi lno. 

Spremenjena bo tudi NZ. Odlok 1 3 in pismo 1 4 sem ze pripravil . 
Bo pa sporočila t u d i Vlasta. 

Pr ipravl jen i m a m tudi letak. 1 5 Kakor hi t ro bo odobren, ga Dom 
poslal direktno tehniki . Moj članek (Ob novem razdobju naše bor
be) 1 6 smo tu že razmnožili. 

Soča bo vedela mnogo stvari. Pogovorite se temeljito. Glede 
nas samih (mislim Sokolstva) n i pr i t em nobenih posebnih spre
memb, tako da boste lahko pravi lno nadal jevali delo. Piši pa takoj 
o vsem, k a r ne bo jasno. 

Ko se bom ponovno oglasil, bo mnogo zanimivosti ! 
Pozdravi prav lepo vse naše 

Zdravo! 
M a r k o 1 7 

1 2 Uredništvo ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1 3 Glej dok. št. 112. 
14 Glej dok. št. 153. . , . 
1 5 Verjetno misli letak: Slovenci! Slovenke! Neuničljiva vojska slo

venskega n a r o d a . . . /maj 1943/ Vodstvo slovenskega sokolstva v Osvo
bodilni fronti. Ciklostiliran letak je v arhivu IZDG, tisk NOB, 1. IX—i. 

i ' Ciklostiliran letak: Vsem aktivistom O F ! . . . Ob novem razdobju 
naše b o r b e . . . Referent IOOF za vzgojo kadrov Polič Zoran — je v 
arhivu IZDG, osebni fond Zorana Poliča. 

1 7 Zoran Polič. 
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ŠT. 124 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVE 
NIJO DNE 5. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU SKOJ 

O DELU SLOVENSKE MLADINE1 

Na položaju, 5. junija 1943. 
Žig: 

ZVEZA KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE 
Pokrajinski komitet za Slovenijo 

Centralnemu komitetu SKOJ-a. 

Dragi tovariši! 

Potrjujemo prejem vašega pisma* od 21. maja, katerega smo 
prejeli 4. junija in vam takoj odgovarjamo. 
. . R

v
a z P o l o ž e n j e mladine se je pri nas v zadnjih mesecih izredno 

izboljšalo. Mladina na osvobojenem — oziroma na pol osvobojenem 
ozemlju v veliki večini sodeluje v Z.S.M. _ pomaga odborom OF 
ter narodnoosvobodilni vojski in partizanom. V centrih ki so pod 
terorjem okupatorja, je mladina kljub terorju sovražnika polna 
™ ? *? J ' n a r o d n o - ° svobodi lne vojske, do Sovjetske Zveze in 
ZDA. Nešteto primerov in dogodkov, ki prihajajo iz najširših mla
dinskih množic, priča, da je mladina polna mržnje in sovraštva do 
okupatorjev in domačih izdajalcev. Večina teh primerov, zlasti v 
centru, je neorganizirana in je to samo spontan izraz čutenja in 
mišljenja mladine. Tako je razpoloženje v takozvani »Ljubljanski 
pokrajini«. Iz ostalih pokrajin Slovenije pa nimamo točnih poročil 
Toda po splošnih podatkih je položaj na Gorenjskem zelo dober' 
na Primorskem zaradi ofenzive še niso dosegli tistega nivoja, ki je 
bil v začetku pomladi. Na Štajerskem in Koroškem pa je organiza
cija — kakor tudi vse mladinsko gibanje šele v začetku. V Trbov
ljah m rudniških revirjih smo imeli zelo močno SKOJ-evsko orea 
mzacijo toda je pred kratkim zaradi proval propadla. Splošno se 
opaža, da je prvotno mrtvilo in neaktivnost, ki je zavladalo no 
ofenzivi premagano in je vse mladinsko gibanje začelo dobivati 
mladmski akcent in samostojno obliko. "i»vau 

Najboljše pa je razpoloženje pri. naših najmanjših - pri pio
nirjih. Toda v veliki večini, do [sedaj] tem otrokom svobodePni bUo 
posvečeno dovolj - ponekod celo [nič paž]nje. Ni bilo niti organi 
z a t o r j e ^ m t i sestankov in zaradi t[ega je tu]di razumljivo d a ^ e 

3856. ' I Z V i r n a k0Piia j e V Z S o d o v i n s k e m ^hivu CK ZKS, šk. 65, a. š. 
2 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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organizacija zelo slaba, ponekod je pa s[ploh ni]. Dani pa so na j
boljši pogoji, da se ta slabost odpravi in da [organi]ziramo najširše 
množice pionirjev. 

V začetku le [ta je] bil reorganiziran P K SKOJ-a 3 Prvotno sta 
bila imenovana dva člana,4 sredi maja pa je bil kooptiran kot tret j i 
član P K tov. Jerne j , 5 dosedanji sekretar OK ZKM Ljubljana in re
daktor »Mladine«. Tov. Jerne j je zaradi položaja l jubljanske orga
nizacije, ki je zelo slab, še v Ljubljani z nalogo, da pomaga OK 
ZKM Ljubljana t e r urejuje »Mladino«. Tov. Špelca 6 je že od marca 
v bolnici. Ob pril iki obiska 7 tov. Ribarja in Rata so bila formirana 
poverjeništva za Gorenjsko, Pr imorsko in Štajersko. Zaradi ofen
ziv in vojaških zaprek nismo dobivali rednih poročil in za te po
kraj ine n imamo točnega organizacijskega pregleda. V zadnjem času 
pa so se zveze zopet zboljšale in upamo, da bomo dobili od njih 
točna poročila. S Pr imorske smo dobili poročilo, da sta bila ranjena 
dva člana poverjeništva. 8 V slučaju, d a bosta dalj časa za delo ne
sposobna, bomo poverjeništvo izpopolnili z novimi tovariši. Ker 
zaradi razmer, ki vladajo na Dolenjskem, poverjeništvo, ki je bilo 
formirano januarja, ni več potrebno, smo ga razformirali 9 in uvedli 
kader inštruktorjev, ki j ih pošiljamo organizacijam v pomoč. V 
sami »Ljubljanski pokrajini« imamo skupno z Ljubljano formiranih 
sedem okrožnih komitetov z okrog 900 članov, po večini mladenk, 
zato ker mladincev ni. To število se stalno veča. Glavna zapreka je 
pomanjkanje dobrih in sposobnih aktivistov. Da odpravimo to sla
bost, smo organizirali mnogo rajonskih konferenc in kurzov, kjer 
se rajonski funkcionarji poučujejo o teoretičnih, političnih in orga
nizacijskih vprašanjih. Stalno se menjajoče situacije zahtevajo 
kombiniranje legalnega in ilegalnega dela. Temu pa naši mladi — 
povečini letos zrasli kadr i niso bili in tudi niso dorasli. Posledica 
tega je, da nismo prodrl i v sovražnikov center, v mesta in vasi, 
kjer ima sovražnik svoje postojanke in kjer je tudi po šolah, de
lavnicah in t o v a r n a h največ naše mladine. V vaseh, ki so vsaj delno 

3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 48, str. 146—149. Glej še Vilma 
Bebler, Politično delovanje ZSM in SKOJ, str. 210—213. 

4 To sta bila Vilma Bebler-Spelca in Stane Kavčič-Djuro. 
5 Mitja Vošnjak. 
6 Vilma Bebler. 
7 Sredi januarja 1943 sta prišla v Slovenijo član politbiroja cen

tralnega komiteja KPJ in vrhovnega štaba ter sekretar centralnega ko
miteja SKOJ in predsednik USAOJ Ivo Ribar-Lola in organizacijski 
sekretar centralnega komiteja SKOJ Rato Dugonjič z nalogo, da utrdita 
in ponovno vzpostavita, veze med slovenskim in obče jugoslovanskim 
narodnoosvobodilnim gibanjem. 

8 Alojzija Trošt-Nataša in Bojan Stih. Glej dok. št. 76, op. 8 in 9. 
9 Poverjeništvo pokrajinskega komiteja ZKMJ za Dolenjsko (se

kretar Ivan Gorjup, člana Jože Tejkal in Niko Belopavlovič) je bilo 
ukinjeno 30. maja 1943. Glej pismi Staneta Kavčiča dne 4. in 9. junija 
1943 Vilmi Bebler. Kserokskopiji pisem sta v arhivu IZDG, akc. št. 674. 
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v območju narodno-osvobodilne vojske in pod njeno kontrolo, je 
organizacija dosegla lep razvoj. Na tem področju so SKOJ-evci 
bili tudi aktivni in so tudi v političnem in teoretičnem pogledu 
napredovali. V tem, da nismo masovno prodrli v sovražnikove 
centre, je pa glavna slabost i SKOJ-a in ZSM. Na zadnjih konfe
rencah, ki smo jih imeli s posameznimi okrožnimi komiteti, smo 
vsem funkcionarjem, inštruktorjem in aktivistom analizirali to na
pako in jim tudi dali konkretna navodila, da se ta napaka popravi. 

Ker SKOJ s svojimi forumi in aktivisti — delno zaradi nespo
sobnosti delno zaradi situacije, ki vlada na terenu, ni mogel od 
spodaj navzgor zgraditi ZSM in pritegniti vanjo najširše mladinske 
množice, je bil na pobudo IOOF sredi maja formiran Glavni inicia
tivni odbor ZSM,10 ki je sestavljen iz 20 članov, mladincev in mla
dink iz cele Slovenije. Naloga tega odbora je formirati od zgoraj 
navzdol okrožne, rajonske (iniciativne) in terenske odbore ZSM, 
razgibati mladinske množice, prodreti v centre in tudi v ilegalnih 
prilikah postaviti široko in masovno organizacijo. 

Ker so bili nekateri SKOJ-evski forumi in aktivisti sektaški, 
ali pa niso bili dorasli zahtevam ilegalnega dela, je celotna ZSM 
zelo ozka. Naši SKOJ-evci, kot edini organizatorji ZSM, so v vaseh, 
kjer je možno legalno ali vsaj na pol legalno delati, zajeli najširše 
mladinske množice, ponekod celo preko 90%. Ker pa niso prodrli 
v središča, pa je v celotni perspektivi ZSM zelo ozka. Iniciativni 
odbor je do sedaj formiral 3 okrožne in okrog 20 rajonskih odborov 
ZSM, ki povezujejo okrog 2.500 mladincev in mladink. Vsa ta mla
dina se redno sestaja, študira in v glavnem pomaga narodno-osvo-
bodilni borbi. V sklopu organizacije ZSM sta bili formirani tudi dve 
delovni četi, ki sta pri obdelovanju polja — partizanom, pogorel-
cem in internirancem napravili okrog 2.500 delovnih ur. Mladina 
se je udeleževala proslav (Mladinski teden, Materinski dan, Dve 
leti OF, 25-letnica Rdeče Armade, 1. maj itd.). Te dneve so prosla
vili s kulturnimi prireditvami, z napisnimi, nabiralnimi in sabo-
tažnimi akcijami. Skupno s SKOJ-evci iz brigad prirejajo samo
stojne mladinske večere, kulturne prireditve in zabave. To pa se
veda samo v krajih, kjer je vojaška situacija za to primerna. 

Med slabosti in napake, ki so se pojavljale in ki se še pojav
ljajo, je šteti tudi dejstvo, da je bilo do sedaj vse premalo mladin
ske literature, mladinske propagande in sploh pr[emalo] popula
riziranja vloge, ki jo ima mladina v narodno-osvobodilni borbi. 
[Tudi] to napako je sklenil Gl. iniciativni odbor ZSM odpraviti z 
re[organiziran]jem centralnega glasila »Mladine«, ki je doslej izšla 
v šestih št[evilkah]. Poleg tega bodo tudi posamezni okrožni odbori 
izdajali lokalne [mladinske] liste in letake. 

10 Glej dok. št. 6 in dok. št. 94. 
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Od vas smo do sedaj dobili: »Omladinsk[o borbo] 4—5«,11 »Ri
bar — Nova vloga . . .«,12 »Lenin — Vloga proletarske mladine«, 1 3 

»Rato Dugonjić — Mladina v borbi protiv fašističkih iztrebljivača« 1 4 

ter »Organizacija SKOJ-a v vojski« — od CK SKOJ-a. 1 5 To l i te
r a t u r o smo dobili po nekaj izvodov. Poleg tega smo dobili 25 kom. 
»Pionirja 5—6«.16 Ribarjevo brošuro smo razmnožili v 2.500 izvodih. 
Prevedl i in razmnožili smo tudi »Organizacija SKOJ-a v vojski«. 
Naprošamo vas, da n a m v bodoče pošiljate vso l i teraturo, ki jo iz
dajate. Pošljite pa direktno na P K SKOJ. Tudi mi vam bomo po
šiljali po nekaj izvodov naše l i terature. 

Težavo imamo tudi s teoretsko izobrazbo SKOJ-a. Nimamo 
niti p r i m e r n e l i terature nit i sposobnih predavatel jev. Leninova pro-
letarska mladina z ozirom na politično situacijo pr i nas še ni pri
merna. Zaradi tega tudi n imamo enotnega in načrtnega študija. 
Prosimo vas, da n a m pomagate in n a m pošljete pr imerno l i teraturo 
ali vsaj podatke, kako pr i vas delate na tem vprašanju. 

Na konferenco P K USAOJ-a za Hrvatsko 1 7 bomo poslali svo
jega delegata. Ob tej pril iki boste tudi dobili točno poročilo o ce
lotni organizaciji, ker upamo, da bodo tudi poverjeništva poslala 
svoja poročila. 

Se o pionirjih. Do sedaj je bil v enem okrožju formiran prvi 
batal jon 1 8 pionirjev, ki je vojaško organiziran in šteje 100 članov. 
Na prireditvi, ki je bila zato organizirana, je Gubčeva brigada po
dari la pionirskemu batal jonu zastavo. To je prva masovna pio
nirska organizacija. V ostalih okrožjih so organizirane posamezne 
skupine. Toda drugod do sedaj masovnega organiziranja pionirjev 
ni bilo. 

V vojski imamo formirane aktive — batal jonske in po briga
dah tudi br igadne biroje. Vse delovanje SKOJ-a v vojski se vrši 

1 1 List: Omladinska borba, organ Saveza komunističke omladine 
Jugoslavije, št. 4—5, december 1942 — januar 1943. Bibliografija NOR, 
št. 8744. 

1 2 Glej dok. št. 92, op. 5. 
1 3 Glej dok. št. 92, op. 7. 
1 4 Brošura: Rato Dugonjić: Omladina u ratu protiv fašističkih istreb-

Ijivača naroda. Izdal Agitprop OK KPH za Hrvatsko primorje, april 
(travanj) 1943. Bibliografija NOR, št 4857. 

1 5 Brošura: Organizacija SKOJ-a u vojsci. Izdal Agitprop OK KPH 
za Hrvatsko primorje 1943. Direktiva CK SKOJ-a 14. 1. 1943. Bibliografija 
NOR, št. 6463. Glej še dok. št. 121, op. 37. 

1 6 List: Pionir. List najmladjih u Hrvatskoj. Glavni odbor Ujedi
njenog saveza antifašističke omladine Hrvatske, št. 5/6, 1943. Bibliogra
fija NOR, št. 8773 

1 7 Prva konferenca pokrajinskega komiteja USAOJ za Hrvatsko 
je bila 28. in 29. junija 1943 v Otočcu v Liki. Kot delegat pokrajinskega 
komiteja ZKMJ za Slovenijo je bil tja poslan Mitja Vošnjak. Glej dok. 
št. 173. 

1 8 Gre za I. belokranjski pionirski bataljon. Glej dok. št. 16. 

25 Dokumenti 7 385 



v smislu okrožnic19 CK SKOJ-a. SKOJ-evci prirejajo samostojne 
mladinske kulturne in zabavne prireditve, katere poseča zlasti mla
dina iz zaledja. Skupno imamo v vojski »Ljubljanske pokrajine« 
okrog 700 Skojevcev. Brigadni biroji izdajajo tudi samostojne mla
dinske časopise. Glavna slabost SKOJ-a v vojski je pomanjkanje 
dobrih in iniciativnih funkcionarjev. Zaradi tega so ponekod — 
zlasti v brigadah sestanki zelo medli in ni pravega življenja orga-

. nizacije. Tako stanje vlada v dveh brigadah. V ostalih brigadah 
pa je SKOJ mnogo boljši. Poslali smo v brigade, kjer je SKOJ še 
slab, dva inštruktorja,20 oba reorganizirata vodstvo in funkcionar
jem, v kolikor so nalogam nedorasli, pomagata ali jih kot nespo
sobne nadomestita z novimi kadri. 

Še o politični liniji. Na vseh konferencah se poleg politične 
linije OF poudarja še sledeče: enotnost in bratstvo vse jugoslovan
ske mladine. Popularizira se U.S.A.O.J. kot glavna organizacija 
jugoslovanske mladine, Narodno-osvobodilno vojsko in vrhovnega 
komandanta tov. Tita, Rdečo Armado in Komsomol. 

Vse ostale podrobnosti se boste pogovorili z našim delegatom. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškim pozdravom 
za: 

Stane Kavčič 

Zig: 
ZVEZA KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE 

Pokrajinski komitet za Slovenijo 
19 Glej op. 15. 
20 Pavle Boje in verjetno Ivan Gorjup. Podatek Staneta Kavčiča 

m Pavleta Bojca 
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S T . 125 

P I S M O P O K R A J I N S K E G A K O M I T E J A Z K M J Z A S L O V E N I J O 
D N E 5. J U N I J A 1943 P O V E R J E N I Š T V U P O K R A J I N S K E G A K O 

M I T E J A Z K M J Z A P R I M O R S K O 1 

Žig: 
ZVEZA KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE 
Pokrajinski komitet za Slovenijo 

Poverjeništvu PK ZKM za Primorsko 

Dragi tovariš Blaž!2 

Po sporočilu,3 ki ga je poslal PK KPS, sta bila med drugimi 
ob priliki laškega napada na taborišče ranjena tudi tov. Bojan4 in 
Nataša.5 Tako si dejansko ostal za delo sam. Ce Bojan in Nataša 
dalj časa ne bosta mogla zopet na teren, je nujno, da v poverjeništvo 
pritegneš nove kadre. Pri kooptiranju novih članov se posvetuj s 
PKKPS. 

Do sedaj smo prejeli od vas naslednja sporočila: vašo okrožnico6 

okrožnim partijskim komitetom od dne 23. marca, vašo okrožnico7 

od 6. aprila vojaškim partijskim organizacijam; vaš dopis8 od 5. 
aprila, ter tvoj dopis0 od 26. aprila. Torej v vsem času, kar obstoja 
poverjeništvo, nismo dobili od vas nobenega poročila, kako je z 
organizacijo, kaj delate in kako delate. 30. aprila smo vam poslali 
obširne direktive.10 Toda nič ne sporočate, ali ste jih dobili ali ne. 

Prosimo Vas, da nam takoj po prejemu tega pisma pošljete 
obširno poročilo11 o vsem sedanjem vašem delovanju, o težavah, ki 
jih imate, o razpoloženju mladine na terenu in v mest'ih, o orga
nizaciji, njenem številu, forumih in funkcionarjih. Pri odgovoru se 
poslužite zveze, ki jo ima PK. Pošljite tudi dopise za »Mladino« in 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 559/11. 
2 Darko Marušič. 
3 Glej dok. št. 57. 
4 Bojan Štih. 
5 Alojzija Trošt. 
6 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 42, str. 99—102. 
7 Verjetno gre za prevod okrožnice centralnega komiteja SKOJ 

Organizacija SKOJ u vojsci. Glej dok. št. 121, op. 37 in 124 op. 15. 
8 Dopis verjetno ni ohranjen. 
9 Dopis verjetno ni ohranjen. 

10 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 119, str. 338—342. 
11 Osnutek poročila sekretarja poverjeništva pokrajinskega komi

teja ZKMJ za Primorsko Darka Marušiča dne 20. junija 1943 pokrajin
skemu komiteju ZKMJ za Slovenijo je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
560/1. V njem poroča predvsem o delu mladine na južnem Primorskem, 
kjer se je takrat zadrževal. 

25« ' 3 8 7 



sporočite, če ste dobili kaj naše mladinske l i terature in če vi sami 
kaj izdajate. 

Naš naslov: Mladen — 15—20.12 

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

S tovariškim pozdravom 

za 
Zig: 
ZVEZA KOMUNISTIČNE 
MLADINE JUGOSLAVIJE 
Pokraj inski komitet 
za Slovenijo 

Stane Kavčič 

Na položaju 5. junija 1943 

S T . 126 

ZAPISNIK REDNE SEJE PLENUMA OKROŽNEGA ODBORA OF 
ZA KOČEVSKO OKROŽJE DNE 5. JUNIJA 1943» 

pr. 9. VI. 43 [št.] 49 
Z A P I S N I K 

redne seje p lenuma okrožnega odbora O.F. za kočevsko okrožje na 
položaju dne 5. juni ja 1943. 

Navzoči tovariši : Zalar,* Trobiš, 3 Romanic, 4 Dekval, 5 Pantar , 6 

Klarič 7 in akt[tivist] tov. Tone Gorjanc. 8 

•n 1 \ ^ I l a l e n j e Š i f r a z a P o k r a J i n s k i komite ZKMJ za Slovenijo, šte-
odbora OF ^ n a P O Š t e c e n t r a l n e g a komiteja KPS in izvršnega 

T, o/T* I z v i ™ i k . napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB šk 
712/1, prepis poslan izvršnemu odboru OF v šk. 435/1. Številka 49 in 
datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF 

2 Alojz Zalar. 
3 Stefan Trobiš-Aleš. 
4 Peter Romanic. 
5 Ciril Dekval. 
8 Jakob Pantar. 
7 Jože Klarič. 
8 Radko Polič. 
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Sejo vodi sekretar O.O. tov. Zalar, ki konstat ira, da je bil v 
O.O. ponovno kooptiran tov. Trobiš kot predstavnik R.O. Star i log 
s posebno nalogo za mesto Kočevje. Od strani O. K. K. P. prisost
vuje seji tov. Tone Gorjanc. 

Dnevni red: 
1. Poročilo sekretar ja o delu pisarne, priobčenje vlog o stanju 

R. O., T. O., A. F. Z. in Z. S. M. 
2. Organizacija dela v okrožju, ustanovitev propagandnega od

seka. Radio vestnik. 
3. Gospodarsko vprašanje, vprašanje % pridelkov od posestev 

bivše E m o n e 9 in drugih veleposestev v korist p r e h r a n e vojske. 
4. Blagajna in finance, okrožnica 1 0 I. O. O. F. za poživitev fi

nančne akcije. 
5. P r e h r a n a , promet h r a n e med rajoni, kupčija z živili med 

kraji, naseljenimi od okupatorja ali bege. 
6. Vprašanje reorganizacije odborov O. F. v Kočevju. 
7. Organizacija zbora aktivistov našega okrožja. 
8. Slučajnosti. 
K točki 1.. Tov. sekretar čita vloge in poročila na O. O. Obrav

nava slučaj [ju]stifikacije Pavl ica 1 1 v S tarem t rgu na podlagi spisov. 
Zadeva je bila odstopljena I. O. r a d i končne presoje. Posestniku 
Kapšu v Preles ju so Hrvat i n a desnem bregu Kolpe preoral i in 
obdelali več njiv. Kapš predlaga ocenitev škode po O. O., sicer bo 
sam pobral pridelek, ker se s predlagano odškodnino ne strinja. 
Enako želi razsodbo tudi N. O. O. v Blaževcih. Odbor sklene, da 
se ponovno stopi v stik s Kapšem in prizadetimi delavci na Hrvat
skem s predlogom, da poravnajo škodo z delom. Tov. Bukovec, 1 2 

bivši sekretar N. O. O. n a Hribu, je bil v Mavr lenu a re t i ran in O. O. 
je poročal Komandi o bonih za 3.000 Lit, katere je Bukovec baje 
oddal trgovcu Kvasu v Črnomlju. Odbor sklene, da bo tov. Tone o 
tem poizvedel pr i Kvasu in poročal. Dobrovoljni prilog iz Kočevja 
10.350 Lit je R. O. Star i log poslal I. O. O. F., ki je denar obdržal. 
Tov. Trobiš obljubi posredovati, da dobi O. O. v k r a t k e m nekaj 
denarja: V tednu od 13. do 20. t. m. bo zbiralna akcija 1 3 za našo 
vojsko. R. O. naj izdajo letake, T. O. naj razdele zbiranje po hišah. 
Akcija bo imela v večini okrožja malo uspeha, nekaj uspeha bo 

9 Emona, Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana (Zavod za kme
tijstvo in nepremičnine, Ljubljana) — italijanska delniška družba, ki 
je bila ustanovljena 30. novembra 1941 in je upravljala nepremičnine 
nemških državljanov, ki so se izselili iz t. i. Ljubljanske pokrajine, pred
vsem kočevskih Nemcev. 

1 0 Glej dok. št. 37. 
1 1 Slavo Pavlic, partizanski dezerter, ustreljen na begu. 
1 2 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
1 3 Glej dok. št. 105. 
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morda v ra jonu Banjaloka in v mestu Kočevje. Poročila 1 4 o sestavi 
R. O., T. O., A. F. 2 . in Z. S. M. so do sedaj poslali rajoni Mozelj 
in Kočevska Reka. Redne seje T. O. se po poročilih vrše le v rajonu 
Mozelj, dočim drugi rajoni ne pošiljajo poročil o sejah. A. F. Z. 
obstoji v Koč[evski] Reki, v Mozlju se ustanavlja, v S tarem trgu 
sta ustanovl jena 2 odbora. Z. S. M. i m a 1 odbor v Kočevski Reki 
in 1 v Banjaloki. Tov. Tone pripomni, da je stanje v vsem okrožju 
zelo zadovoljivo, čeprav organizacija še ni popolnoma v redu. Ra
joni Banjaloka, Kočevska Reka in Stari trg se sedaj dobro razvijajo. 
V Banjaloki je postavljen sekretar iat poleg p lenuma R. O. Enako 
je pripravl jeno v Kočevski Reki. Isto bo t reba v Starem trgu. Delo 
AFŽ je dobro, t r e b a bo še ustanovit i O. O. Isto velja za Z. S. M. 

K točki 2. — Tov. sekretar prečita dopis O. O. o propagandnem 
delu in agitaciji v okrožju, o radio poročilih in us tni propagandi. 
Predlaga, da se ustanovi odborov propagandni odsek. Predlaga za 
to mesto tov. Boruta, 1 5 sekretar ja R. O. Star i trg, mesto sekretar ja 
naj prevzame tov. Romanic, kot aktivist pa naj se v R. O. delegira 
tov. Gorazd, 1 6 sedaj politkomisar v bolnici, za katerega se bo pro
silo pr i Šercerjevi brigadi. Za delo je pred odborom odgovoren kot 
referent' tov. Dekval. Predlog se v celoti odobri. 

K točki 3. — V našem okrožju je mnogo posestev bivše Emone 
in Dukiča. 1 7 Tov. Trobiš poroča o pobiranju pridelkov s posestev 
Emone v S t a r e m logu. Odbor sklene, da se ne odobri košnje pos
e s t n i k u ] Kržišniku iz Kočevja v vaseh prot i S t a r e m logu. Glede 
posestev Dukiča se sklene pobirati od najemnikov 25 % pridelka 
za potrebe naše vojske. V slučaju, da iztirja davek tudi Dukič, v rne 
O. O. na jemnikom dajatev. Glede emonskih njiv naj pa rajonski 
odbori od slučaja d o . slučaja odrede dajatev po premoženjskem 
stanju prizadetega. V načelu se prepove vsaka dajatev Emoni in 
Dukiču. Pooblasti se R. O. Star i trg, da regulira vprašanje glede 
posestev v ra jonu Koprivnik. 

K točki 4. — Blagajniško stanje je prilično slabo. Račun bonov 
izkazuje skupnih dohodkov 166.000 Lit in izdatkov 159.300 Lit, tedaj 
saldo v bonih 6.700 L. Račun gotovine izkazuje skupnih dohodkov 
36.700 Lit in izdatkov 34.442 Lit, tedaj saldo 2.258 Lit. Rajonom se 
dotira po možnosti. Tov. blagajnik poroča dalje o okrožnici I. O. 
glede poživitve finančne akcije. Upoštevati je treba, da sta rajona 
Koprivnik in Star i log prazna, rajon Mozelj v begstvu, rajon Banja
loka je imel mnogo izdatkov za bolnico, v ra jonu Star i t rg ni mnogo 

1 4 Poročila rajonskih odborov OF Kočevska Reka, Mozelj, Stari trg 
in Banjaloka za meseca maj in junij 1943 okrožnemu odboru OF za 
Kočevsko so v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 712/111. 

1 5 Milan Megušar. 
1 8 Rado Škraba. 
1 7 Ing. Dukič in drug, gradbeno podjetje Ljubljana. 
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možnosti. Edino upanje je še mesto Kočevje. Odbor bo skušal po
stopati po okrožnici I. O. 

K točki 5. — Tov. sekretar poroča o vprašanjih prehrane med 
rajoni in prometa živil v kraje, kjer je okupator. Med rajoni so 
nastale nekatere sporne točke glede kupčije. V pogledu prodaje 
živine in rejnih živali, naj delajo rajoni sporazumno. Promet hrane 
med rajoni naj bo sporazumno prost. Odbor obnovi sklep, da je hra
no dovažati v kraje, zasedene po okupatorju, strogo prepovedano, če 
se ugotovi, da je hrana za okupatorja. Glavno poveljstvo se obvesti, 
da je v rajonu Banjaloka na prodaj mnogo hrane in žganja, ker 
rabijo ljudje denar za nakup prašičev. 

K točki 6. — Tov. Trobiš poroča podrobno o sestankih z zaup
niki iz Kočevja in o dogovorih. Po poročilu zaupnikov ne obstoje v 
mestu T. O. Seje se vrše le s posameznimi osebami. Mladina ima 
poseben odbor. Na rudniku so organizirani po družinah. Rudarjev 
je 450, organiziranih je 60, simpatizerjev je 300. Kontrola je zelo 
stroga s strani okupatorja. R. O. se očita, da je premalo napravil, da 
nima T. O., da se ne razdeljuje literatura. Za nadaljnje delo pred
laga: da se organizirajo T. O., da se razdeljuje literatura. Za na
daljnje delo predlaga: da se organizirajo T. O. v mestu, za želez
nico, tekstilarno, rudnik in tvrdko Saici,18 v Mahovniku T. O. 
že obstoja. Vsak odbornik naj organizira po en T. O. Za R. O. naj 
se predlagajo dodatno novi člani. V R. O. naj se kooptirajo tov. 
Novak Marija in Murtizanovič.19 Organizacijo treba poglobiti. — 
Tov. Tone je mnenja, da je treba R. O. oživiti z zastopniki rudar
jev in meščanov, ki imajo interes na delu O. F. Ustanovi naj se se
kretariat' treh članov, Hočevar,20 Novakova, Bradačeva.21 — Odbor 
osvoji vse predloge. Za slučaj, da bi bilo mesto zaprto, se mora 
omogočiti delo R. O. tudi izven mreže. Seznam vsega blaga in de
narja iz Kočevja dobi tov. Trobiš, da kontrolira vse kanale. On bo 
pošiljal v mesto literaturo. 

K točki 7. — Odbor sklene predlagati I. O., da se sestanek22 

aktivistov vrši prihodnji četrtek 10. tm. z začetkom ob 9 uri na 
Starem Brezju. Tja gredo člani R. O., O. O. in vsi aktivisti. 

K točki 8. — Tov. sekretar poroča, da bo šel za par dni v cerk
niško okrožje po deloma privatnem poslu, obenem uredi zadevo z 
begunci23 in nakupom soli. Odobri se mu 5 dni odsodstva. — Za 
ambulanto v našem okrožju napravi odbor vlogo na sanitetnega 

18 Society Anonnima Agricola Industriale per la Produzione Italiana 
di Cellulosa — italijanska Anonimna agrarno-industrijska družba za pro
izvodnjo celuloze s sedežem v Milanu. 

19 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
80 Dr. Anton Hočevar. 
21 Pavla Bradač. 
22 Glej dok. št. 159. 
28 Gre za t. i. civilni logor iz Notranjske. Glej. dok. št. 34, op. 7. 
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referenta za dobavo potrebščin. Sicer pa naj se težko bolne prestavi 
drugam, ostale pa drugače zaposli. — Tov. Tone predlaga, da člani 
sekretariata večkrat pridejo v stik s posameznimi rajoni okrožja, da 
se tako podrobno spoznajo z razmerami v rajonih. — Tov. Klarič 
poroča o partizanskih beguncih, po številu 28, ki so v rajonu Banja-
loka ter predlaga, da se jim na njih prošnjo dovoli ustanovitev last
ne terenske čete pod poveljstvom lastnega komandirja, o čemer 
so že pisali Šercerjevi brigadi. Sklene se prošnjo priporočiti glav
nemu poveljstvu, ki naj četi dodeli dobrega politkomisarja, da bo 
četo na novo vzgojil in okrepil. 

Okrožni odbor O. F. za Kočevsko okrožje, 
na položaju dne 5. junija 1943. 

Člani odbora: Sekretar O. O.: 
Dekval sr. Zalar Alojz sr. 
Pantar sr. Da je prepis točen svojemu originalu trdi: 
Romanic sr. Za okrožni odbor OF 
Trobiš sr. sekretar 
Klaric sr. Alojz Zalar 

St. 3/43 
6. VI [1]943 
položaj24 

IZVRŠNEMU ODBORU OF slovenskega naroda. 

Pošilja se prepis zapisnika seje okrožnega odbora v vednost in 
na znanje. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za okrožni odbor OF 
sekretar 

Alojz J. Zalar 
24 Številka in datum sta pripisana s črnilom. 
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S T . 127 

P O R O Č I L O O K R O Ž N E G A O D B O R A O F C E R K N I C A D N E 5. J U 
N I J A 1 9 4 3 I Z V R Š N E M U O D B O R U O F O P O L O Ž A J U V O K R O Ž J U 1 

OOOF Cerknica 
pr. 13. VI. 43 št'. 55 

Izvršnemu odboru OF slovenskega n a r o d a ! 
Poročilo z dne 5. VI. 43. 

Pr i lagamo poročila iz ROOF 2 (rajonov) Grahovo, Bloška pla
nota, Sv. Vid—Begunje in Cerknica—Rakek. 

Iz teh poročil boste najlažje poznali razmere v cerkniškem 
OOOF. Manjka poročilo iz rajona Loška dolina. 

Z ozirom na vaš dopis,3 z dne 26. V. 1943, št. 134/43 v zadevi 
tov. Matevža 4 iz ra jona Sv. Vid—Begunje vam sporočamo: 

Tov. Matevž, se ni hotel pokoravat i skupnosti ostalih tovarišev 
v rajonskem odboru OOF, ter je začel celo s sabotažnimi deli, npr . 
pr i gotovih simpatizerjih je začel blat i t i ostale člane RO, j im prepo
vedal, d a bi smeli obdržavati veze — sploh začel je nerg i rat i in 
kl jubovati aktivistom OF. Radi tega se ga je opozorilo od s t rani 
okrožja in celo t r ikrat , k a r je končno priznal, da z ostalimi rajon
skimi tovariši se n i k d a r ne bo mogel sporazumeti, k a r je bilo pred
vsem njegova krivda. 

Tovariši iz RO se sedaj čutijo veliko bolj proste in so v resnici 
bolj aktivni. Sedaj se tov. Matevž naha ja na u r a d n i karavl i št. 17.5 

Po informacijah, katere smo dobili iz Rakeka, so part izani v 
Planini zajeli 8 belogardistov in dva Ital i jana in 9 delavcev, ki so 
bili zaposleni na cestnih delih. Par t izani so baje izpustili enega 
Itali jana in nekaj drug ih odvedencev. Izpuščeni Ital i jan da je po
tem baje poročal svoji komandi, da so se belogardisti prostovoljno 
predal i (dogovorjeno). Posledice tega so, da so t ist im belogardistom 
potem izropali domove. Ljudje kritizirajo neprevidnost' part izanov. 
Dne 4. VI. so sovražniki zaprli 26 ljudi, deloma naših aktivistov. 
Izgleda, da so sovražniki organizirali vohunsko službo (izvršilo se 
je v grahovskem rajonu). 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 55 in 
datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Poročila rajonskih odborov OF Grahovo dne 5. junija 1943, Bloška 
planota dne 27. maja 1943, Sv. Vid—Begunje dne 26. maja 1943 in 
Cerknica—Rakek dne [l]/4. maja 1943 so v arhivu IZDG, istotam. 

3 Dopis izvršnega odbora OF dne 26. maja 1943 okrožnemu odboru 
OF Cerknica je arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 

1 Anton Lah. 
5 Glej dok. št. 87, op. 14. 
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Vspostavijena je veza z Ljubljano. 
Ital i jani so šli iz Cerknice d n e 3. VI. 43. z desetimi avtomobili 

prot i Rakeku — zvečer so se prazni vrnili. Zvedeli smo, da so j ih 
poslali n a progon part izanov n e k a m v loške hribe. 

Z ozirom n a aretacije, smo dobili enega novega tovariša, ka
terega smo z njegovim privoljenjem obdržali za člana varnostne, 
katera je v formiranju. 

Na Bloški planoti je 13 članov včlanjenih v3 odborih Z S M. 
V grahovskem rajonu 30 " " 3 odborih " 
Loška dolina 29 " " 2 " " 
Skupaj 72 članov včlanjenih v 8 odborih Z S M. 

P Ž Z imamo 2 odbora — n a Babni polici in Sv. Vidu. V Cerknici 
je v formiranju. 

Obračun 6 vam dostavimo pozneje, čim bomo iste prejeli od RO 
odborov. 

Tu vam pošiljamo letake, 7 ka tere smo izdali v zadnjem času. 
V rajon Grahovo se je vrni l (iz bolovanja) aktivist tov. Jovo (Pire 
Franc), član ROOF Grahovo, rojen 16. VIII. 1919. Rakek, o k a t e r e m 
še nismo poročali, 8 t e r dela sedaj zopet svoje delo. 

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

Za cerkniško 
okrožje OF 
Viko Bobnar9 

Krištof10 

6 Blagajniško poročilo za mesec maj 1943 okrožnega odbora OF 
Cerknica dne 9. junija 1943 je v arhivu IZDG, istotam. 

7 Letaki niso priloženi. Verjetno gre za letaka, ki ju je izdelala 
tehnika okrožnega komiteja KPS Cerknica: Hinavščina in laži bele garde! 
Izdal Okrožni odbor OF za cerkniško okrožje (ciklostiliran letak je v 
arhivu IZDG, tisk NOB) in Kdo brani vero, katerega uredništvu ni 
uspelo najti, je pa omenjen v poročilu rajonskega odbora OF Bloška 
planota dne 27. maja 1943 (glej op. 2). 

8 Popis terenskih delavcev OF cerkniškega okrožja poslan dne 
19. maja 1943 izvršnemu odboru OF, je v arhivu IZDG, istotam. 

8 Ludvik Lovko. 
1 0 Jože Koščak. 
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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 C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 

KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 6. JUNIJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI 1 

Dragi tovariši ! 

Pošta [part. sekreta]rja 2 in okrožnice I O O F 3 prišlo vse z datu
mom od 22. in 31./V. istočasno 5./VI. Kje vraga je zastoj ! 

1. Glede naročilnic: poslali bomo, k a r bomo mogli 4 da 
bi papi r poslali četudi manj , [če bi] ga dobili, pa ga n i ! Zato upo
števajte, da n i malomarnost, če spet ne bo zadostna količina..Mi že 
dolgo prakt ic iramo, da n a vse mogoče načine zasežemo vsako doseg
ljivo pošiljko, ki pr ide v Lj[ubijano], a vseeno ne zadostuje. Naše 
zaloge pa, kot veste, so šle do zadnjega lista vse k vragu. Zato se 
nujno orientiraj te še n a kak drug center. Nujno, vsaj za vsak slu
čaj. Nekaj imamo vskladiščenega. Sporočite to tudi Mihi 5 oz. »13«.6 

2. Nujno potrdi te prejem naše pošte, pisem, agitprop, mater ia la 
(tipkanega v dveh izvodih) in bonov. To, k a r potrdi M. B.,7 nas n e 
more zadovoljiti, ker zdaleka ne [dosez]a tega, k a r smo poslali. 
Naša zadnja poslana štev. bonov je 16.800. Vi pa ste potrdi l i z 
luknjami le dve pošiljki okrog 2000 in 5000. Kontrol ira j te; naše po
šiljke so kont inui rane številke, torej takoj lahko ugotovite, če je 
kje vmes zastalo. Večje število vam ne moremo poslati naenkrat , 
ker ne moremo dvigniti. Odgovorite na n e k a t e r a naša vprašanja. 
Na Dolom[itskem] sektorju je šel te dni tudi b u n k e r tehnike 
k vragu. 

3. V Ljublj[ani] poleg p e r m a n e n t n e teh[nične] provale spet n e 
kaj večjih terenskih proval, zlasti na mlad[inskem] in lp. 8 sektorju. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1263. Pismo je od vlage poškodovano in besedilo težko čitljivo. 

2 Boris Kraigher-Janez. Pismo verjetno ni ohranjeno. 
3 Iz dopisa organizacijskega tajnika izvršnega odbora OF dr. Ma

rijana Breclja dne 31. maja 1943 poverjeništvu izvršnega odbora OF 
za Ljubljano je razvidno, da gre za okrožnico propagandnega odseka 
izvršnega odbora OF dne 29. maja 1943 o propagandnem delu (glej dok. 
št. 102) in okrožnico izvršnega odbora OF dne 30. maja 1943 o organi
ziranju materialne pomoči partizanski vojski (glej dok. št. 105). Izvirna 
kopija dopisa je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 

4 Nečitljive tri besede. 
5 Ing. Lojze Roječ. 
6 Milan Skerlavaj. 
7 Miha Borštnik — dr. Marijan Brecelj. Izvirne kopije potrdil iz

vršnega odbora OF dne 15., 26. in 31. maja 1943. poverjeništvu izvršnega 
odbora OF za Ljubljano o prejemu bonov so v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 434/1. 

8 Ljudska pomoč. 
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Zato borno tov. J e r n e j a 9 poslali k vam in ga tamkaj povežite s Sta-
netom, 1 0 da ne bo visel v zraku. Naložili smo m u še dolžnosti, ki 
j ih ima za Ljublj[ano], mislim, da bo P K to upošteval. Spet ponovno 
opozarjam, da za Ljubljano v Ljublj[ani] kompromit i ranih imen 
brezpogojno ne smete več uporabljati. To velja predvsem za »13«. 
Pisala bi n jemu še posebej, a prosim, razložite m u to vi. Spet je 
padlo nekaj kur i rk in ker so ista imena, povezujejo vse kur i rke 
(npr. tudi že tiste, ki so padle še lansko leto), j ih ponovno zaslišu
jejo in strahovito mučijo, samo radi tak ih nepremišl jenih povezav. 
»13« ima toliko masla na glavi, da je vsak človek preko katerega 
je možno pr i t i do njega, ferdaman. 1 ( | , a Sedaj imajo npr. 39 imen, ka
tere povezujejo precej v živo in 5 kurirk, ki priznavajo, izjema je 
samo m o j a . " Te s tvar i nas zrejo (kot so požrle Štajerce) in ni 
potrebno, da še pomagamo! Zelo svinjska je provala izvirajoča iz 
St. Petra, 1 2 kjer je po 8 mes. začela govoriti Daša (Ana) 1 3 in etc. tudi 
vse stvari, ki j ih je radi nekonspiracije izvedela v zaporu. Pobral i 
so ponovno mnogo takih, ki so se že izmazali, ali so j ih povlekli iz 
internacije. Kurz prot i politfičnim] del[avcem] je mnogo ostrejši 
kot vsem ujetim partiz[anom] in je te dni spet na posledicah m u 
čenja u m r l en tovariš iz Dravel j . Mi smo seveda začeli hajko prot i 
umoru, češ, d a se ne d a zdržati, potrebna p a je seveda t u d i hajka 
prot i mučenju. Za vas konkretno je važno, da opozorite tov. par
tizane, da tudi za sebe ne priznavajo, če j ih ujamejo. Zadnje čase 
je splošen pojav . . . 1 4 priznavanja ujetih partizfanov], podcenjevanje 
sovražnika in potem panika v slučaju justifikacije, k a r kvarno 
vpliva n a moralo v zaporih. Opozorite pa j ih tudi na konspiracijo v 
zaporih, ki so postali glede tega prava gmajna na večno svobodna. 
Sicer si, pa tega siciranja živcev najbrže ne predstavl jate več, a n e 
smatra j te tega opozorila za sitnost. 

4. Polit, nič posebnega, rešitev vprašanj pa pričakujemo od 
Sočinega 1 5 povratka, ki ga že težko pričakujemo. Zlasti tudi rešitev 
Danetovega 1 6 dela. Ta n a m bo omagal, še predno bo začel pošteno 
voziti. Mi smo izdali v zvezi z razpustom KI okrožnico, 1 7 katero po
šiljam na vpogled, čim jo d a m pret ipkat i . Smo pa po mojem m n e 
nju in oceni OK že prebrodil i polit[ično] krizo in smo spet v ofen-

9 Mitja Vošnjak. 
1 0 Stane Kavčič. 
1 0 a Nemško: verdammen — preklet, obsojen. 
1 1 Rozalija Menih-Barbka. 
1 2 Misli šentpetrske zapore v Ljubljani. 
1 3 Bogomila Zupan. Glej dok. št. 83, op. 32. 
14 Nečitljiva ena beseda. 
1 5 Mira Tomšič-Vlasta. Vrnila naj bi se v Ljubljano s sedeža osred

njih organov narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu, kamor je 
odšla na poročanje 30. maja 1943. 

1 9 Vladimir Svetina-Ivo, vodja okrožne komisije VOS za Ljubljano 
1 7 Glej dok. št. 93, op. 5. 
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živi. Referati, 1 8 ki n a m jih obljublja IO, bodo zelo dobrodošli, P[et'-
rov] članek 1 9 pa smo tu ž e . . . 2 0 kot okrožnico. Naš part, agitprop 
ima v delu sledeče stvari : l . 2 1 Položaj delavcev, K m e t . . . v SZ. 
Zdravstvo (tudi d r u ž i n o , . . . vzgojo) v SZ, Šolstvo v SZ. 

2.22 M a r x : Mezdno delo in kapital, 
Mezda, cena in profit 

Lenin: 2 3 Kaj storiti, Dve taktiki, Korak napre j , Država in re
volucija, O religiji, Otroška bolezen (že broširana, pošljem) 

Stal in: 2 4 Oktober in strategija . . . poglavja iz poročil na kon
gresih (polit, položaj Partije) n e k a t e r a vprašanja . . . ške delegacije 
Stalinu. 

To pokažite tudi Bogdanu 2 5 in naj pošlje še svoj predlog, kot 
sem mu že pisala. Dalje: vi zahtevate samo [signiranje], drugi opo
zarjajo, d a si [bo] kdo pridržal, če ni signirano (n. pr. za Bogdana). 
Ti običaji so nerazumljivi, kaj se »fakinskih« nagonov res n e da 
krot i t i ! Uredi te torej te stvari sami. 

5. Zadnjič je prišla pošta za Krim. Jaz sem odprla, ker se m i 
je to zdelo nujno, d a . . . 2 6 njegovo ev. preorientacijo. Danes poši
l jam odgovor, ki je seveda svinjski. Ce je tudi prvo pismo šlo 
skozi vaše roke, ne vem (J[ože] Udovič), v kolikor ne, j a v l j a m : . . . 2 7 

1 8 Glej, dok. št. 66. 
1 9 Boris Kidrič-Peter. Verjetno misli njegov članek Pot nase borbe, 

ki je bil objavljen v Ljudski pravici, leto VII, maj 1943, št. 5—6, (Ponatis 
Ljudske pravice, str. 51—52.) 

2 0 Nečitljive đve ali tri besede. 
2 1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katere publikacije gre. V Zgo

dovinskem arhivu CK ZKS je le rokopis članka Kmet v Sovjetski zvezi 
/1942/. (Zgodovinski arhiv CK ZKS, a. š. 6194.) 

2 2 Brošura: Karl Marx, Mezdno delo in kapital. Knjižnica »Delavsko-
kmečke matice« zvezek II, Ljubljana 1925 je v Zgodovinskem arhivu 
CK ZKS, št. 1/22—2; brošure Karla Marxa, Mezde, cene in profit iz tega 
časa uredništvu ni uspelo dobiti. 

2 3 Brošura: V. I. Lenin, Kaj storiti? Pereča vprašanja našega gi
banja, Moskva 1937 je v Slovanski knjižnici v Ljubljani, C 1945 (glej še 
Bibliografija NOR, št. 5842—5846): brošura: Lenjin, Dve taktike socijal
demokracije u demokratskoj revoluciji glej Bibliografijo NOR, št. 5763— 
5766; V. I. Lenin, Korak naprej, dva koraka nazaj glej Bibliografija 
NOR, št. 5779; brošura Vladimir Iljič, Država in revolucija. I. poglavje 
je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 482 (glej še Bibliografija NOR, št. 
5756—5762); brošure V. I. Lenina, O religiji in cerkvi iz tega časa ured
ništvu ni uspelo dobiti; brošura: V. I. Lenin, »Radikalizem« otroška 
bolezen komunizma. Izdala okrožna komisija za vzgojo aktivistov Osvo
bodilne fronte /Ljubljana 1943/ je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 471. 

2 1 Verjetno gre za brošuro: J. V. Stalin, O strategiji in taktiki v 
Oktobrski revoluciji. (Zgodovinski arhiv CK ZKS, št. 16 C in arhiv IZDG, 
tisk NOB, št. 1027.) 

2 5 Boris Ziherl. 
2 6 Nečitljiva ena beseda. 
2 7 Nečitljiva ena beseda. 
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je bil v redu, čudil m e je le poziv, da naj K r . . . 2 8 napiše neke vrste 
kmečki manifest. Boljša pot bi bila, da bi m u kaj takega poslali na 
vpogled — vsaj za pri tegnitev k sodelovanju bi bila boljša mož
nost. Sicer m e je pa začudilo, da nas niste obvestili, če imate (ste 
imeli) kakšne večje namene. Sicer ste pa mogoče uredi l i to s Sočo, 
v kolikor ne, bomo mi.skušal i vsekakor izslediti njegovo »načelno« 
reakcijo. 

6. K e r je Just . 2 9 spet nekaj govoril o ev. [spremembi] mojega 
dela, pišem spet svoje mnenje : zdi se mi, da sem in bom lahko 
še največ koristila na sektorju, na ka terem sem sedaj, in me, prosim, 
ne zabijajte notr i ; verjemite, da, kadar je to potrebno, mislim tudi 
na svojo osebno varnost. 

7. Še vprašanje Černivca: 3 0 prosimo, da ga n a m pustite in od
govorite takoj . Ev. ga pošljemo na razgovor s »13«. P e t e r 3 1 je od 
nas dobil dovoljenje, da gre k vam in sva se o tem pogovorila že 
ca pred 3 tedni. Ni tu najbrže posredi vprašanje opo . . . 3 2 zavijanja 
itd. — gre enostavno zato, da do [kler] je človek tu, pač na lagamo na 
njega delo. Se pa lahko vse izvrši sproti brez njega in se lahko z 
njim pomenite, ako ostane. B r a t a 3 3 pa še rabimo. 

8. Luk. 3 4 žena 3 5 v bolnici, smo intervenirali . Mara 3 6 še brez raz
pisanega procesa (.. .) . 8 7 Vida 3 8 se je javila, je n a boljšem, Miha 3 9 

še ne, Pepca 4 0 ponovno tudi še ne. Vsi otroci 4 1 so dobri in v redu. 
9. Finančno bomo to pot spet zvozili. Vam n e moremo poslati 

ničesar, ev. od onih part[i jskih] 150.000. 
10. Brezpogojno pošljite zapored pripravl jenega prop, m a t e 

riala. S P ( l l ) 4 2 smo dobili, tudi dodatek. 
Vsem iskrene tov. pozdrave 

6./VI. 43. 
P i k a 4 3 

2 8 Nečitljivo ime. Verjetno Krištof /Edvard Kardelj/. 
2 9 Vladimir Kriyic-Justin. 
3 0 Franjo Cucek. 
3 1 Mirko Pleško. 
3 2 Nečitljiva ena beseda. 
3 8 Srečko Pleško-Fiks. 
3 4 Franc Leskošek-Luka. 
3 5 Marija Leskošek. 
3 8 Mira Ružič. 
3 7 Nečitljiva ena beseda. 
3 8 Vida Tomšič. 
3 9 Miha Marinko. 
4 0 Pepca Kardelj. 
4 1 Misli otroke — ilegalčke. 
4 2 List: Slovenski poročevalec, leto IV, št. 11, 1. junij 1943 (arhiv 

IZDG, tisk NOB). 
43 Lidija Sentjurc. 
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S T . 129 

O K R O Ž N I C A G L A V N E G A I N I C I A T I V N E G A O D B O R A Z S M D N E 
6 J U N I J A 1943 Z N A V O D I L I Z A D E L O I N O B V E S T I L O O I M E 
N O V A N J U G L A V N E G A I N I C I A T I V N E G A O D B O R A Z S M I N 

Č L A N O V V P O K R A J I N S K E I N I C I A T I V N E O D B O R E Z S M 1 

ZVEZA SLOVENSKE MLADINE tov. Ivan2 

Glavni iniciativni odbor Položaj, dne 6. junija 1943 
St. 2/43 

Predmet: Delovna navodila, 
obvestilo o imenovanju Gl IOZSM, 
imenovanje članov v Pokrajinske 
iniciativne odbore ZSM. 

Dragi tovariš, tovarišica! 

V nadaljevanju razvoja Zveze slovenske mladine ter v svrho 
pospešitve organiziranja slovenske mladine in njene najuspešnejše 
udeležbe v narodnoosvobodilnem boju je IOOF imenoval referenta 
za ZSM pri IOOF,3 Glavni iniciativni odbor ZSM4 in njega tajni
štvo.5 V Glavni iniciativni odbor ZSM si iz . . . Koroške . . . imenovan 
tudi t'i. 

Tem organom je odslej poverjena vsa skrb za organizacijo in 
delo slovenske mladine. Prva naloga G1IO je, da poveže že obsto
ječe organe ZSM vseh slovenskih pokrajin [v] čvrsto enoto, da 
prevzame nadaljnjo organiziranje slovenske mladine, da vodi vse 
organizacijsko, politično in propagandno delo na mladinskem pod
ročju tesno ob organih OF. 

Ustroj ZSM temelji začasno in zaradi nujnosti nelegalnega 
dela na iniciativnih odborih, to je osebah iz vrst posebno sposob
nih in vnetih mladinskih aktivistov OF, kjer pa teh ni, ali jih ni 
dovolj, pa se pritegne v iniciativne odbore primerne ljudi s terena 
ali v posebnih primerih iz vojske ter se jih postopno usposobi za 
mladinsko vodstvo. Ves sestav iniciativnih odborov od Glavnega, 
preko pokrajinskih, okrožnih, rajonskih in terenskih, tvori začasno 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 444/1. Objavljamo pri
merek, ki je bil poslan pokrajinskemu iniciativnemu odboru ZSM za 
Koroško. Ime člana pokrajinskega iniciativnega odbora ZSM za Koroško 
Ivana in pokrajini Koroška in Gorenjska so pripisani s črnilom. 

2 Morda Ivan Cero. Podatek ing. Pavle Zaucer. 
3 France Lubej. Glej dok. št. 6, op. 3. 
4 Glej dok. št. 137. 
6 Istotam. 
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vodstvo ZSM postavljeno od zgoraj vse dotlej, dokler ne bodo redne 
razmere dovolile volitve rednih odborov od spodaj, in ki bodo na
domestili sedanje začasne iniciativne odbore. 

Vse to delo je na področju Koroške poverjeno tebi in tov..., ki 
sta (si) kot član(a) Glavnega iniciativnega odbora imenovan(a) ob
enem za člana Pokrajinskega iniciativnega odbora ZSM za Koroško. 

Ker je za enotno borbo in rast ZSM potrebna takojšnja pove
zanost vseh pokrajin z osrednjim vodstvom in tako njegova čim 
boljša informiranost obojestransko, in ker osebni stiki in sestanki 
članov G1IO iz vseh pokrajin še nekaj časa ne bodo mogoči, te pro
simo, v sporazumu z omenjenim tov. takoj prevzameš te-le naloge: 

1. Sestavi takoj »Prvo podrobno poročilo o stanju ZSM na 
Koroškem«. Poročilo naj bo zares izčrpno in. naj posebno vsebuje: 
a) kraje, kjer je bila mladina doslej že organizirana, b) število 
organizirane mladine ločeno za mladince in pionirje, c) koliko te
renskih, rajonskih in okrožnih odborov že obstoja in kje, kje pa 
so samo zaupniki, č) imena okrožnih funkcionarjev ZSM, d) dose
danje delo mladine, e) popis dosedanjega organiziranja, f) pojave, 
ki so ovirali ali pospeševali ZSM, g) posebne pojave pri organizira
nju mladine, h) odnos mladine do OF, partizanov, do okupatorja 
(mobilizacija, prisilno delo), i) dosedanja literatura in propagandno 
delo med mladino. Pregled naj po možnosti vsebuje vsaj približne 
podatke o tem, koliko slovenske mladine je še doma in kako se 
udejstvuje, koliko je odsotne in kje se sedaj nahaja (v partizanih, 
padel v partizanih, od okupatorjev ubit, v ječi, v internaciji, na 
prisilnem delu, mobiliziran, odseljen). 

2. Sporazumno s Poverjeništvom IOOF za Gorenjsko imenuj(ta) 
v Pokrajinski iniciativni odbor ZSM vsaj še enega (dva) aktivista, 
ter nam tako izpopolnjen sestav pokrajinskega odbora s podrobnim 
popisom oseb takoj dostavite. 

3. Pokrajinski iniciativni odbor ZSM naj se poda takoj na delo 
in na vsem področju z imenovanjem potrebnega števila aktivistov 
(vsaj treh) postavi Okrožne iniciativne odbore ZSM, ti pa rajonske 
iniciativne odbore ZSM, ti pa končno v naseljih terenske odbore ali 
zaupnike ZSM. 

4. Nujno je potrebno, da pridete tudi v vaši pokrajini do mla
dinskega lista. V ta namen vam bomo dostavljali po en izvod »Mla
dine«, osrednjega organa ZSM, ki ga lahko v celoti ponatiskujete, 
še boljše pa je, da izdajate samostojno mladinski list z naslovom 
»Mladina«, glasilo ZSM za Koroško. Ta naj zajame predvsem živ
ljenje domače mladine, OF, partizanske vojske, nasilstva okupator
jev, dočim naj iz osrednjega glasila povzame le uradne in obče 
slovenske članke, iz Lj [ubijane] in ljubljanske pokrajine pa le 
toliko, da poveže ondotno mladino z mladino združene Slovenije. 
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Kadar boste prišli do izdaje lastnega lista je potrebno, da nam vsaj 
en izvod istega redno dostavljate v informacijo in oceno. 

Pokrajinski iniciativni odbor naj smatra za svojo prvo dolžnost, 
da že obstoječe organizacije ZSM prilagodi in preimenuje v smislu 
gornjih navodil in da pohiti z organizacijo mladine povsod tam, 
kjer še ni organizirana. Naša dolžnost je, da doslej zamujeni čas 
nadomestimo z intenzivnejšim delom, da bomo v najkrajšem času 
vso slovensko mladino trdno povezali v organizaciji, jo obvarovali 
okupatorskih in belogardističnih vplivov in jo čim prej vključili v 
osvobodilno borbo. 

Pri tem delu upoštevajte te-le smernice: 
1. ZSM je organizacija mladine v okviru OF. Njeno delo se 

vrši sicer samostojno potom iniciativnih odborov, vendar pa v po
polnem soglasju z odbori OF, od katerih prejemajo organi ZSM 
tudi vsa gmotna in materialna sredstva. Funkcionarji OF in ZSM 
naj se zato po potrebi medsebojno udeležujejo obojnih sej, v pri
meru potrebe naj funkcionarji ZSM postanejo tudi redni člani od
borov OF. 

2. Organiziranje mladine v legalnih terenskih odborih mladine 
ZSM se mora vršiti tako, da ostanejo imena članov, kakor tudi 
funkcionarji, javnosti neznani in pred izdajstvom zavarovani. 

3. Zajeti je treba vso mladino brez ozira na morebitno prejšnjo 
politično ali skupinsko pripadnost in iz nje izbirati najboljše, naj
sposobnejše in najbolj borbene posameznike v krajevno vodstvo, 
tudi brez ozira na pripadnost k osnovnim skupinam OF. 

4. Vse pojave sektaštva, ki presezajo narodnoosvobodilno borbo, 
borbo proti okupatorjem, fašizmu, beli gardi, modri gardi (Mihailo-
vičevcem), je treba kot neprimerno opustiti. Posebno poudarjajte 
skupnost naše borbe z borbo narodov Jugoslavije, z borbo Sov
jetske zveze in Rdeče armade, z borbo zaveznikov Anglije in Ame
rike in vseh svobodoljubnih narodov. 

5. Iniciativne odbore in mladino navajajte, da o uspehih svo
jega dela, svoje borbe, o zločinštvih okupatorjev in belogardistov 
poročajo, da zbirajo podatke in orgajiizirajo dopisništvo in sodelo
vanje pri mladinskem glasilu. Posebno člani iniciativnih odborov 
naj pišejo članke in dostavljajo drobne prispevke,; da.bo list res
nično postal last mladine, plod njene borbe, izraz njenega strem
ljenja. 

Ob priliki našega prvega stika ti pošiljamo naše borbene po
zdrave v veri, da boš na svojem važnem področju slovenske mladine 
še z večjo, požrtvovalnost j o, ljubeznijo in vnemo vršil(a) svojo na
logo ob dejstvu, da je s stopanjem Glavnega iniciativnega odbora 
v življenje vzpostavljeno po dveh letih tudi formalno enotno vod-
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stvo ZSM v vseh pokrajinah in, da so tako podani pogoji za prvi 
skupni polet slovenske mladine. 

Priloženo ti pošiljamo izkaznico0 članstva G1IO ZSM, katero 
boš potreboval(a) pri svojem delu. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

REFERENT ZA ZSM ZVEZA SLOVENSKE MLADINE 
pri IOOF: Glavni iniciativni odbor 

France Lubej za tajništvo: 
Stane Kavčič 

ST. 130 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GOREJSKO DNE 
6. JUNIJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS KAMNIK1 

Pokrajinski komite KPS 
za Gorenjsko 

6. VI. 43 

Dragi tovariši! 

1. Sprejeli smo vest o smrti tov. Silvestra.2 Sporočite nam kdaj, 
kje in zakaj je padel (natančno). 

2. Zvedeli smo,3 da je v okrožju nastala po S. smrti precejšnja 
zmeda. Z ozirom na to določamo trenutno sledeče: 

a) Tov. Marjana,4 terenskega delavca iz Zasavja postavlja PK 
trenutno za odgovornega za vse okrožje Kamnik. Torej je tov. Mar
jan začasni sekretar OK Kamnik in ima v tej vlogi vse pravice in 

6 Izkaznica ni priložena. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v Zgodovinskem arhivu CK 

ZKS, šk. 92, a. š, 2444. 
2 Viktor Stražišar. Padel je 18. aprila 1943 na Kolovcu. Glej Do

kumenti, knj. 6, dok. št. 9, op. 6, str. 33. 
3 Dopis namestnika političnega komisarja Kamniškega bataljona 

Janeza Brleca-Naceta Poklekni dne 26. maja 1943 pokrajinskemu komi
teju KPS za Gorenjsko o nujnosti postavitve novega okrožnega komiteja 
KPS za kamniško okrožje in razčiščenju političnih razmer v tem okrožju 
je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 86, a. e. 6550. 

4 Franc Zupančič. 
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dolžnosti tov. Silvestra. Vsi terenski delavci kamniškega okrožja se 
morajo po tem ravnati. 

b) Tov. Marjan mora nemudoma sklicati sestanek teren, delav
cev v južnem in zapadnem delu okrožja (Stane,5 Milan,6 Metod,7 

Mišo8 itd.). Na tem sestanku morajo vsi ti terenski delavci (in tudi 
tisti, ki jih ni na sestanku) prediskutirati položaj, nakar morajo 
dobiti vsi a) točno določen teren na katerem vršijo mobilizacijo in 
organizacijo OF, b) dobiti morajo najnatančnejše direktive (pri tem 
se je treba naslanjati na direktive, ki jih je dal tov. Jakob9 tov. Mar
janu in na [Vprašanja — direktive]),10 zavedati se pa morajo vsi, 
da je trenutno glavna stvar mobilizacija in da morajo mobilizirati 
z vsemi silami (tudi s silo — na odgovornost PK) c) V kamniškem 
okrožju silno primanjkuje dobrih teren, delavcev. Istočasno pa smo 
in bomo mobilizirali v tem okrožju nedvomno mnogo poštenih fan
tov in deklet, ki so morda že delali na terenu. Tov. Marjan naj 
torej nemudoma skupaj z ostalimi teren, delavci pritegne iz Kam
niškega bataljona (seveda v sporazumu s štabom) oz. iz ostalih ba
taljonov11 vse tiste tovariše oz. tovarišice, ki so se že izkazali kot 
terenski delavci v času legalnosti ali pa tudi take, za katere je upati, 
da se bodo izkazali. Teh tovarišev ne bo težko dobiti iz bataljonov, 
ker imajo ti itak več ljudi kot pušk. Istočasno morajo teren, delavci 
obdržati na terenu tudi vse, ki so se že kot legalci obnesli in ki 
bodo odšli v partizane. Tako bomo dobili lepo število novih teren, 
delavcev, ki nam v velikem kamniškem okrožju silno primanjkuje 
in ki jih bomo po potrebi in sposobnosti presadili v prazne dele 
okrožja — seveda pozneje! Tov. Marjan in ostali teren, delavci naj 
bodo čimbolj široki pri izbiri. Glavno, da je pošten, vdan in kolikor 
toliko brihten in agilen — ostalo bo že. Sicer pa se bo iz večjega 
števila lahko izbralo mnogo dobrih, se bo vzgojilo mnogo dobrih. 

Torej takoj sklepe in pooblastila in v bataljone oz. na teren po 
nove terence — ilegalce. Predlagamo, da tov. Marjan in tovariši iz 

5 Franc Bregar. 
6 Milan Janežič, imenovan tudi Moravski Milan, rojen leta 1922 (v 

Moravčah, dijak osmega razreda gimnazije v Ljubljani. V partizane je 
odšel 15. marca 1942 v Polhograjske Dolomite, nato poslan na politično 
delo na Moravsko. Sredi leta 1943 je postal sekretar komiteja KPS za 
domžalski rajon in član okrožnega komiteja KPS Kamnik, jeseni istega 
leta tudi član okrožnega odbora OF Kamnik, kjer je bil odgovoren za 
organizacijo SPŽZ v okrožju. Jeseni 1943 je odšel na partijski tečaj v 
Cerkno, kjer je bil ob napadu na partijsko šolo 27. januarja 1944 hudo 
ranjen. Po okrevanju je bil imenovan za pomočnika političnega komi
sarja Škofjeloškega odreda. Padel je 21. decembra 1944 na robovih Pasje 
ravni v Poljanski dolini. 

7 Metod Leskovar. 
8 Stane Zirovnik. 
9 Oskar Savli. 

10 Glej dok. št. 10. 
11 Misli Zasavski in Savinjski bataljon Kamniško-savinjskega odreda. 
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južnega in zapadnega oz. vzhodnega dela okrožja spravijo na teren 
najmanj 30 terencev (ki bodo za organizacijo narodno-osvobodilnib 
odborov, odborov Zveze slov. mladine, odborov Slov. Protif. ženske 
zveze, odborov Slov. narodne pomoči, za NZ; itd.). Če tega tov. Mar
jan ne bo naredil, ne bo mogoče napraviti reda v OK-aju. Seveda 
je treba strogo določiti delokrog in dolžnosti vsakega ter komu od
govarja — sicer bo še večja zmeda. Torej vse bazira na osebni od
govornosti! In še enkrat: vsi terenci bodo dobri, če jih boste dobro 
vzgajali! 

3. Ko je tov. Marjan uredil te stvari, naj za božjo voljo orga
nizira tudi tehniko in zbiranje tehničnega materiala. 

4. Še enkrat določiti glavne terenske delavce, določiti jim teren 
oz. rajon, določiti, kateri terenski delavci so jim podrejeni, urediti 
zveze med terenci, urediti zveze z vojsko in [dobi]ti v množicah 
nove terenske delavce s točno določenimi nalogami. Vse zavisi od 
tov. Marjana in tovarišev — od njihovega smisla za načrt in siste-
matiko. 

5. Vse tiste »terence«, ki se vrtijo na terenu brez potrebe, brez 
uspeha, ki jih Marjan in terenci smatrajo za nepotrebne — takoj 
v bataljone, pa če se še tako sklicujejo na PK. Ves teren je pod 
OK in s PK dela le preko OK, ki ga začasno predstavlja tov. Mar
jan! Vse, ki nočejo v bataljone — proglasite za dezerterje in posto
pati z njimi kot z dezerterji. 

6. Ko je tov. Marjan uredil vse potrebno — zlasti glede mobili
zacije in 30 ali več novih teren, delavcev — mora takoj v predele 
okoli Kamnika, severno od Kamnika Tuhinjsko dolino in kar je še 
ostalo. Tukaj mora sklicati prav tak sestanek vseh terenskih de
lavcev. Da ne bo izgubil preveč časa, naj ta sestanek organizira, — 
določi čas in kraj že prej. Z njimi naj predebatira in sklene, kar 
smo že zgoraj omenili. 

7. Torej za vse okrožje odgovarja tov. Marjan. Tov. Marjan naj 
se zaveda silne odgovornosti, ki jo ima. Naj se zaveda, da bo uspel 
le tedaj, če bo delal dan in noč, če se bo stalno učil, stalno učil — in 
če bo stalno učil tudi druge. 

8. Tov. Marjan naj pošlje odgovore na »Vprašanja — direk
tive«; prav tako pa morajo poslati odgovore na »Vprašanja — di
rektive« vsi terenski delavci, katerim bo tov. Marjan izročil »Di
rektive — vprašanj«. 

9. Tov. Marjan mora sprejemati od vseh terenskih delavcev 
tedenska poročila. Vsi terenski delavci naj pošiljajo poročila. Ob
vezno tudi na PK-a ali direktno ali preko tov. Marjana. Zlasti pa 
mora pošiljati poročila tov. Marjan. Ta točka je od vseh zgoraj na
vedenih točk najbolj važna!!! 
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10. Zaenkra t ne bomo poslali nobenega sekretar ja OK. Tistega, 
ki se bo kot organizator v kamniškem OK najbolj izkazal, bomo 
postavili za sekretar ja OK. 

11. Cim tov. Marjan uredi kolikor toliko, naj pr ide po zvezi n a 
P K — osebno. 

Matija 1 2 

Za P K K P S 
J a k o b 

ST. 131 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 6. 
JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Briški 
okrožni komitet. 

Na položaju 6/6/1943. 

Pokrajinskemu odboru! 

Dne 2/6. sem prevzel dolžnost sekretar ja 2 briškega OK postav
ljen od tov. Krajca, 3 ostala člana sta tov. Slavko 4 in tov. Janez. 5 

1. Sprejeli smo od vas poslano »Okrožnico« IOOF, »pismo za 
tovarišice«,6 »Kaj je sredina« 7 in drugo, k a r je bilo za razmnožiti, 
smo razmnožili v večjem številu in poslali na teren vsem boljšim 
aktivistkam. Sedaj smo n a delu za reorganizirati in postaviti od
bore SPŽZ; o uspehih tega dela vam bomo prihodnjič poročali. Vse 
zgleda, da bo dobro šlo, le v dveh vaseh Medana in Fojana, kjer 
ni še naše organizacije, bo malo več dela. 

2. O tukajšnjem položaju vam je tov. Kraje podrobno poročal. 8 

S tov. Borisom 9 smo spravili skupaj nekaj tehnike, pisalni in raz
množevalni stroj in drugi za to potrebni mater ia l . K e r v tem okrož-

1 2 Maks Krmelj. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 
2 Glej dok. št. 122, op. 12. 
3 Jože Kraje. 
4 Ludvik Vitez. 
5 Albert Mikluš. 
6 Glej dok. št. 56. 
7 Glej dok. št. 57, op. 83. 
8 Glej dok. št. 82 in dok. št. 122. 
9 Cvetko Žižmond. 
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ju niso dobili dve glavni brošuri »Poslanica Pr imorskim Sloven
cem« 1 0 in »Naša žena«, 1 1 prosimo, ako imate še kaj tega tiska v za
logi, vsaj po en izvod, da bi n a m poslali, to bi lahko mi razmnožili, 
to bi zelo vplivalo n a naše ljudi. 

3. Bela garda v našem okrožju nima uspeha, nekater i župniki 
si o tem šopirijo, ker p a naše l judstvo ni preveč nanje navezano, ni 
nevarnost i od njih, razen v Medani, kjer še eksistira »Marijina 
družba«. O tistih belogardistih, ki so se pojavili t a k r a t v Gorici, ni 
več sledu o njih. 

Knjigo »V znamenju Osvobodilne Fronte« 1 2 so jo nekater i žup
niki dobili, če j ih bodo dali na teren, bomo t o izsledili in zaple
nili. 

4. Številčno stanje odborov [OF], odborov SPŽZ, parti jcev in 
kandidatov vam bomo poslali v pr ihodnjem poročilu. Naš OK ima 
v zalogi okrog 40.000 Lir. Ali vam bomo ta denar gor poslali in 
kako? Po kurir j ih ali na kak drug način ! 

5. Prosili bi vas, da n a m označite sektor našega OK. Ne vemo 
vasi te s t rani Idrijce od Koblarja do Marijinega Celja, ali spadajo 
tov. Otonu, 1 3 ali n a m ! 

6. Vezo s Trstom n a m je težko postaviti, bil je samo eden v 
Ločniku, k a r so p a tega zaprli. Tov. Blaž,1 4 ki se nahaja v vaši 
bližini, n jemu so gotovo znani t a m naši aktivisti, ki [jih] je on v 
Trstu organiziral, da bi vi o tem posredovali in n a m potem javili. 
Zelo bi n a m ta veza koristila za oddajo tega itali janskega tiska, v 
Gorici smo dobili p a r vez, kamor oddajamo nekaj itali janske in slo
venske l i terature. 

Prosimo vas, da n a m pošljete nekaj »obveznic za vojno poso
jilo«. 

S m r t fašizmu svoboda n a r o d u ! 

za Briški Okrožni komitet. 
Filip1 5 

Poslanica — vpr[ašati] Andre ja 1 6 

Ali bo tehnika poslovala? 
(izvode v vpogled) 

1 0 Brošura: Poslanica primorskim Slovencem izvršnega odbora Osvo
bodilne Fronte slovenskega naroda, krščanskih socialistov, sokolov, kul
turnih delavcev in centralnega komiteta Komunistične Partije Slovenije 
/Ljubljana/ dec. 1942 je v arhivu IZDG, tisk NOB št. 836 Glej še Do
kumenti, knj. 5, dok. št. 7, op. 7, str. 22. 

1 1 Gre za list: Naša žena, glasilo Slovenske protifašistične ženske 
zveze. 

1 2 Glej dok. št. 85, op. 9. 
1 3 Alojz Mavric. Glej dok. št. 146, op. 20. 
1 4 Darko Marušič. 
1 5 Jožef Peršolja. 
1 8 Ivan Bratko. 
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Denar z zanesljivim terencem 
po karavlah 
Obveznice? 
Blaž na potovanju 
Kje je pismo za Vladota?" 
Spadata v okraj Center — poročilo 
Jule 1 8 — kar. P 9 
Kraje naj se vrne 
Otonu denar za usnje 
Prejeli 20.000 lir.19 

ŠT. 132 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 6. 
JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU 

IN KADRIH V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS 
Cerkniško okrožje 

Na položaju, 6. 6. 43. 

Centralnemu komitetu KPS 
na položaju. 

Sprejeli smo v Partijo v bloškem rajonu dve tov. kandidatki 
(legalki),2 od katerih je ena sprejeta v ROOF, ter je obenem kan
didatka RK, druga partijka pa dela na mladinskem sektorju. Sedaj 
imamo razen RK tudi partijsko celico, katera šteje 3 člane. Pred
videna je kandidatska grupa v rajonu Sv. Vid—Begunje. Na pod
ročju RK grahovsko — rakovski so na novo sprejeti v Partijo 4 
tovariši kandidati, od katerih je odšel eden v ilegalnost takoj drugi 
dan po sprejemu, drugi trije delajo na liniji OF kot legalci. Dalje 
smo sprejeli v Partijo še eno članico ZKM, katera je bila članica 
ROOF, kjer ostane še za naprej, je zelo delavna. Postavili smo tudi 
v vasi Z.3 kandidatno grupo iz enega tovariša in dveh tovarišic. V 
trgu Cerk[nića] je postavljena partijska celica iz treh članov, kateri 

17 Branko Babic. 
18 Julij Beltram. 
19 Besedilo od Poslanica do lir je pripisano s svinčnikom. Gre za 

osnutek odgovora, ki ga je napisal dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS, šk. 25, a. e. 2469. 
2 Poročilo rajonskega komiteja KPS Bloke — Sv. Vid dne 1. junija 

1943 okrožnemu komiteju KPS Cerknica o kadrih je v Zgodovinskem 
arhivu CK ZKS, šk. 79. 

3 Verjetno 2erovnica. 
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organizirajo terenski odbor. Sprejeta je tudi v Partijo tov. Francka,4 

članica ROOF Rakek (legalka). Predvidena je v kratkem nova kan
didatna grupa v tem rajonu. Na Rakeku je en kandidat, potom ka
terega bomo vzdrževali vezo z OK vrhniško okrožje. Vprašamo, če 
ga lahko sprejmemo v Partijo, je namreč intelektualec, ima elektro
tehnično šolo; naše mnenje je, da se ga sprejme, ker je delaven in 
predan stvari. 

Delo OF povoljno napreduje, predvsem v zadnjem času, ker 
smo več pažnje dali na partijo. Napravili smo tako, da smo najbolj 
delavne partijce (legalce) vključili v rajone OF, a druge v razne te
renske in mladinske organizacije. Morala ter razpoloženje prebival
stva v našem okrožju je dobro. V zadnjem času smo izdali več le
takov,5 katerih namen je bil razkrinkanje voditeljev bege, ter de
moralizacija v postojankah bege. 

ZKM v našem okrožju. 
Rajon Bloke 1 RK ZKM, kateri ima 6 članov. 
Rajon Grahovo — Rakek 1 RK ZKM, kateri ima 23 članov. 
Rajon Loška dolina 1 RK ZKM, kateri ima 11 članov. 

Okrožje ZKM — 40 članov. 
Okrožje ZSM šteje 8 odborov s 70—80 člani. 

Z organiziranjem AFZ [se] počasi napreduje; postavljenih je par 
odborov, posebno dobro so se pokazale one, katere so prišle iz inter
nacije. 

Postavili smo VOS, katera se sestoji iz treh oseb, kateri imajo 
nalogo likvidirati voditelje ter organizatorje bege. Kar se tiče o 
razpustu tretje Internacionale (kominterne)6 v našem okrožju ni 
opaziti kake dezorientacije, katera bi imela vidne posledice, ker smo 
takoj prešli k tolmačenju tega dogodka na partijskih ter drugih se
stankih. Članek7 iz »Radio vestnika« o razpustu kominterne nismo 
mogli razmnožiti, ker ga nismo še dobili, čim ga dobimo, bodemo 
takoj izdali letake. 

D e l u v č a s t — i n o b l a s t 

s tovariškim pozdravom Za: 
Okrožni komitet KPS 
cerkniško okrožje. 
Krištof Novšak8 

Dimač9 

4 Verjetno Francka Kranjc. 
5 Glej dok. št. 127, op. 7. 
6 Glej dok. št. 80, op. 3. . . 
7 Članek: Sklep o razpustu Komunistične internacionale je bil ob

javljen v Radijskem vestniku, leto II, sreda 26. maja 1943, št. 117 /teh
nika, okrožnega odbora OF Bela krajina/ (arhiv IZDG, tisk NOB) 

8 Jože Koščak. 
9 Anton Preveč. 
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ŠT. 133 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA 
ZKMJ ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 7. JUNIJA 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1 

Pokraj inskemu komitetu K P S 
za Gorenjsko! 

Sedaj se naha jam že štiri dni v 3. in 4. četi I. bat. 2 Tu sem kon-
feriral 2 dni s tov. G a b r o m 3 in še tremi, ki delajo tukaj n a terenu. 
Mislim, da smo v tem času do podrobnosti [obdelali] vse, k a r spada 
v njihov delokrog. Preostal i čas sem porabil za polit, u re v četah. 

So vsi štirje dobri fantje, le da so imeli n a več stvari precej 
čudna gledanja, ki smo jih sedaj dodobra pretresl i . Imajo k a r dobro 
organizirano Sp. dolino 4 dočim so v Zgornjo še slabo prodrl i . Upam, 
da bo zdaj tudi to odpravljeno. Mobilizirali so že precej, ostalo še 
bodo. Točna poročila vam bom podal osebno. Kakor je Gaber dobro 
zastavil za OF, tako je nekoliko zapostavljal K P in ZKM. Sedaj 
sem m u dal nova navodila. Postavil sem tudi RK za Bohinj in do
ločil še dva terenska. Imajo možnost takojšnje postavitve tehnike, 
manjka j im le kompleten ciklostil in barva v tubah. Zato j im poš
ljite takoj te stvari, da bodo lahko z mater ia lom zalagali cel J[e-
seniški] OK. Seveda bi moral pr i t i semkaj za teden dni k a k izvežban 
tehnik, imajo pa sicer že pr imerne ljudi in prostor. Uredite to takoj . 

Tukaj sem izvedel mizerne zgodbe o Fr icu 5 in Mičotu, 6 ki je 
sedaj koman. II. bat. Sedaj je jasno, da sta ogromno grešila in samo 
v enem pr imeru poslala na fronto 40—50 dobrih fantov,7 ki so bili 
vsi pripravl jeni, da gredo k nam. Ko se vrnem, vam bom stvar 
obširneje obrazložil. Sicer jo pa pozna tudi tov. Kosta. 8 

Nocoj odpotujem dalje. Pr ipravi l sem si že v napre j , da bom 
imel dobre veze in si že zdaj beležim vse p r i m e r n e ljudi, ki j ih bom 
lahko uporabil . Bo že šlo, samo, da mi dela preglavice, kje bom 
dobil toliko ljudi. Božo 9 baje n i kaj prida. Tisto dekle 1 0 iz štaba 
G. O. bi lahko uporabi l na tukajšnjem terenu, kjer ima mnogo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
šk. 83, a. š. 1124. 

2 Gre za I. ali Jelovški bataljon Gorenjskega odreda. 
3 Valentin (Tine) Sušnik-Ivo. 
4 Misli spodnjo in zgornjo Bohinjsko dolino. 
6 Fric Novak. 
6 Jože Zirovnik, komandant II. ali Pokljuškega bataljona.Gorenj

skega odreda. 
7 Misli mobilizirance v nemško vojsko. 
8 Stane Bizjak. 
9 Anton Ambrožič. 

1 0 Jana Kunčič, por. Jakopič. 
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ugleda. V partizanih ima tudi dva brata in sestro, eden pa je že 
padel in je z ugledne blejske družine. Ne tlačite jo v tehniko, za 
kamor nima nikakega veselja in ni primerna radi slabega pravopisa, 
dočim bi se dala tukaj s pridom uporabiti, in ima zato zmožnosti in 
veselje. Vsi izgovori in predlogi štaba so zgolj tendenca zavlače
vanja in so brez vzroka. Zato pošljite štabu in njej takoj pismo, 
da se javi tukaj v 2. četi II. bat., kjer jo bo Božo upeljal v delo. 

Sedaj sem dobil tukaj nekega poznanega študenta1 1 agronoma iz 
Kranja. Ima smisel za leposlovje in risanje ter dobro tipka. Ker je 
radi telesne slabosti neprimeren za vojaka in bi bilo zato tudi 
škoda, sem ga kar poslal k Mirkotu,12 da se uporabi za tehniko ali 
da vi ukrenete drugače. Je ušel iz nemškega logor j a in je v vsa
kem oziru zanesljiv. Za drugo delo ni primeren. 

Po Lenartu1 3 bi bil moral dobiti od vas nekaj stvari, dobil pa 
sem le spremno pismo. Kje so »Vprašanja in direktive«,14 za katere 
smo se zmenili. Nisem dobil niti literature, ki ste jo v zadnjem času 
izdali. Zakaj še ne izide »Mladina«.15 Pošiljam vam tudi uvodni 
članek16 zanjo! Poskrbite že vendar, da izide, saj je sicer vsak trud 
za to odveč. 

Vi ste vedeli, da moram najprej urediti v K. vprašanje javke 
za R.17 in za material. To je sedaj urejeno in tudi material v krat
kem prejmete po odrfednih] vezah. 

Torej poskrbite za naslednje: 
1. Pošljite takoj na Garb, tehniko:1 8 kompl. ciklostil, barvo in 

matrice. Papirja ima že precej. 
2. Javite takoj tov. Mirkotu ali se tov., ki vam ga predlagam 

za tehniko, dodeli njemu ali kam drugam. 
3. Izdajte »Mladino«. 
4. Pošljite mi takoj po vezah na naslov: za Vinkota10 preko 

štaba II. (gorj.) bataljona, novopisane direktive20 za ors OF KPS 
ZKM itd. Bom že dobil. ' ' 

11 Morda Veljko Križnik. 
12 Janez Kmet. 
13 Jože Sluga. 
u Glej dok. št. 10. 
15 Misli verjetno na drugo številko gorenjske izdaje lista Mladina 

gS%S eGZ, etisSk< >N eOB). e m l a d i n e - ^ Š t e V i l k a j e " ^ L m a j a 1 9 4 3 

"Članek ni priložen in uredništvu ni uspelo ugotoviti če ie bil 
objavljen. Uvodni članek za drugo številko Mladine, leto I, 15. junij 1943 

• ,' £?? Provom Slovenska mladina si je že izbrala svojo pot, je na
pisal Miloš Ziherl. Glej pismo Miloša Ziherla dne 7. junija 1943 Maksu 
Krmelju v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 660/IV. 

17 Verjetno med krajema Kropa in Radovljica. 
^ t, - I ? « 1 1 0 " a „ p a k a - B i t i m o r a G a b r - - Valentin Sušnik-Gaber. Glej dok. st. 165, op. 18. 

19 Vinko Hafner. 
20 Glej op. 14. 
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5. Pošljite takoj tov. Jano iz odr. štaba, kamor jo določam. 
6. Selite se, kot smo se menili! 
Poslal vam bom poročilo iz vsakega sestanka v rajonih. Pre

pričan sem, da mi bo uspelo. Tudi vi uvažujte moje predloge. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Vinko 

Položaj, 7. jun. 1943. 

P. s.: Glede Kosa21 ne drže v celoti navedbe štaba G. O. Je res 
precej kriv radi razmer v II. b. vendar ne toliko, da bi ga izključili 
iz KP. Dal sem mu strog ukor in mislim, da se bo rehabilitiral. Ce 
se tako vzame, je kriv za to tudi odr. štab, ker ni vršil nad njimi 
nikake resne kontrole. Sedaj je Kosta pošteno uredil. 

Vinko 

ST. 134 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ŠKOFJA LOKA DNE 7. 
JUNIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 

ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU1 

Okrožni komitet ZKM 
Škof ja Loka 

7. junija 43. 
Tovariš 

Matija Poljanec!2 

Glede »Mladine« uredimo takole: Prešeren3 je urednik. On ima 
za to smisel in je zelo vesten. Sedaj se je tov. Jakob4 prenaglil, ko 
mu je dal tako naročilo. Naj vendar razume, da konspiracija ne 
dopušča takega prometa na eni točki.5 — Oblika, ki jo bo dal Pre-

21 Savo Sifrer. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 

šk. 94, a. š. 3812. 
2 Maks Krmelj. 
3 Miloš Ziherl. 
4 Oskar Savli. 
5 Glej še pismo vodje tehnike okrožnega komiteja KPS Škof ja Loka 

Miloša Ziherla dne 7. junija 1943 Maksu Krmelju, v katerem piše, naj 
se delo enakomerno razdeli med vse tehnike, prvič zato, ker njegov 
ciklostil ne prenese toliko odtisov, in drugič, ker zaradi ogromnih za
vojev literature, ki se odnaša iz tehnike, ni mogoče obdržati konspira
cije. Izvirnik pisma je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 660/IV. 
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šeren listu, bo gotovo odgovarjala. Tiskal bi se p a list drugod. P r i 
prave za drugo podjetje 6 so v polnem teku. Od enega novinca-par-
tizana bom dobil opalograf in upam, tudi vse kemikalije, ki so za to 
potrebne. V I. četi VII. batal jona 7 sem dobil pr imernega mladinca, 
ki bi bil zelo rad v novoustanovl jenem podjetju. Njemu bi moral i 
dat i vsaj za začetek takega, ki ima že nekaj prakse ter je teoretično 
vsaj malo podkovan. To novo podjetje bi ne bilo pr i Mirkotu, 8 kot' 
sem zadnjič mislil. 

O kakšnem tekstu piše 9 tov. Jakob, da ni prišel na svoje mesto? 
Naj piše o tem podrobneje in določneje! K a r se pa tiče veze od 
PK-ja do loškega rajona (sedaj tudi naprej) pa odlično funkcionira! 
Ta veza je dvodnevna in če bi bila le kakšna stvar poslana, bi 
morala pr i t i n a določeno mesto! Ta veza funkcionira sedaj že tudi 
napre j preko Mihe 1 0 in Johana. 1 1 Od loškega pa do Mihovega ra
jona sem jo uredU jaz, ko sem kontrol iral in potoval po vezi. Sedaj 
obstoja dvodnevna kur i r ska ilegalna veza in prideš od PK-ja do 
Vike 1 2 (Besnica) v eni noči. 1 3 Čudim se, zakaj pišete, da ravno v tem 
rajonu veze ne funkcionirajo. O tem se preje prepričaj te ! Odslej na
prej pošljite vse, k a r je za mene ali za Jernača, 1 4 po tej vezi. Za 
Prešerna se pa lahko poslužujete tudi legalne veze. 

Naročil sem vsem kurir jem, s kater imi sem govoril, naj takoj 
mobilizirajo novince, v kolikor j im to služba dopušča. Povedal sem 
j im tudi imena najbolj potrebnih. Prva četa VIL bat. ima nalog 
od Jernača, da takoj mobilizira vse, ki so sposobni za v našo vojsko 
Bil sem v tej četi in pojasnil tovarišem potrebo po mobilizaciji ter jo 
forsiral. Se isti dan so mobilizirali 3 novince. Boži Ločanu 1 5 sem že 
pred Jakovim nalogom navedel kraje in imena fantov, ki j ih mora 
takoj mobilizirati. 

Pr iredi l sem okrožnico 1 6 PK-ja z dne 4. 5. 43. za rajonske se-
kretar je ZKM. Po teh vprašanjih — d i rekt ivah 1 7 še ne morem odgo-

6 Gre za ustanovitev mladinske tehnike. Glej pismi sekretaria 
okrožnega komiteja ZKMJ Skofja Loka Franca Kavčiča dne 2 in 8 iu-
mja 1943 Maksu Krmelju v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, š. 94 a. š. 
oolO, 3813. ' 

7 Gre za VII. ali Kranjski bataljon Gorenjskega odreda 
8 Janez Kmet. 
« Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero pismo in besedilo gre 
» Pavle Kavcic, sekretar rajona Stražišče-Bitnje-Besnica 

Ivan Bertoncelj, sekretar rajona Jelovica. 
1 2 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
1 3 V pismu dne 8. junija 1943 Maksu Krmelju je Franc Kavčič oo-

pravil cas veze med pokrajinskim komitejem KPS za Gorenjsko in Des
nico iz ene v »dveh nočeh«. Glej op. 6. 

1 4 Jože Kavčič, sekretar rajona Skofja Loka. 

s k e g a 5 o d r t d a L O g a r " P a J 0 ' k o m a n d a n t V I 1 1 - a l i Loškega bataljona Gorenj-
1 8 Glej dok. št. 10. 
" Okrožnica:. Vprašanja •—. direktive. Vsem rajonskim in okrožnim 

sekretarjem ter mladinskim aktivistom na terenu! (Izdalo Pokrajinsko 
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voriti, ker še n i m a m tozadevnih odgovorov oz. direktiv ra j . sek. 
Izmišljevati se, oziroma pisati približno ne morem, pa bi tudi ne 
bilo pravi lno. Vem pa in sem se sam prepričal, da mladinski odbori 
delajo in ne spijo. Vsi, ki so imeli pot rebne pogoje, so bili sprejeti 
v ZKM. Višino članarine sem določil za ZKM-ovce v loškem okrožju 
mesečno 1 Rm. Tov. Miro 1 8 je zadnji čas premalo iniciativen in sem 
m u mora l precej pomagati . Dal sem m u sedaj dosti nalog,, ki jih 
mora izvršiti. 

Poleg sebe sedaj še n imam nobenega, iščem pa sedaj pr imer
nega. V k r a t k e m ga bom mobiliziral in obdržal pr i sebi. Enako bo
sta naredi la tudi J e r n a č in Miro. 

Zdaj m o r a m takoj na pot, da uredim mladinsko organizacijo 
tudi pr i Koscu 1 9 in Cvetotu 2 0 ter kontrol i ram in dam navodila Iva
nu. 2 1 Po povratku bom šel k Milanu 2 2 in v poljanski batal jon. 2 3 

Ali obstoja rajonski komitet ZKM? Oziroma, ali se m o r a osno
vati? Po mojem se to mora osnovati. 

Priloženo pošiljam zapisnik 2 4 konference K[ranjskega] OK-ja. 
Dobil sem ga, ko sem bil v VIL batal jonu od zapisnikarja Gorazda 2 5 

s pripombo, naj ga takoj pošljem v PK. 

S tovariškim pozdravom 
Veljko.2 6 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

P. S. Sedaj sem sestavil navodila2? za organizacijo ZSM odborov 
v vasi za vaške sekretar je ter obenem navodila, kako se osnujejo 
vaški aktivi ZKM. Nekoliko j ih bom še izpopolnil in popravil, pa 
j ih bom takoj poslal v cenzuro. 

Okrožnico 2 8 IOOF z dne 10... V. 43. prejel. V smislu te okrožnice 
sem dal točna navodila in direktive vsem rajonskim sekretarjem 
ZKM. 

V J 

poverjeništvo ZKM za Gorenjsko in Koroško kot obrazec za poročanje in 
istočasno direktive za delo) je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 97, 
a. š. 3844. 

1 8 Lojze Berčič, rajonski sekretar ZSM Skofja Loka. 
1 9 Janez Kalan, sekretar rajona Smlednik. 
2 0 Cveto Novak. 
2 1 Ivan Založnik, rajonski sekretar ZSM Medvode. 
2 2 Milan Zakelj-Žirovnik, sekretar rajona Poljane. 
2 3 Gre za III. ali Poljanski bataljon Gorenjskega odreda. 
2 4 Gre za zapisnik okrožnega komiteja KPS Kranj. Glej dok. št. 119. 
2 5 Niko Kavčič. 
2 6 Franc Kavčič. 
2 7 Okrožnica št. 2 Okrožnega Komiteja ZKM Skofja Loka dne 25. ma

ja 1943 je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 97, a. š. 3808. 
2 8 Glej dok. št. 37. 
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ŠT. 135 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. JU
NIJA 19431 

Seja IOOF 8. VI. 1943.2 Navzoči vsi3 razen Krištofa. 4 

Poročila inštruktorja IOOF tov. Jokla: 5 

Tov. Jokl poda podrobno poročilo 6 o okrožjih: Ribnica — [Ve
like] Lašče, Cerknica in Vrhnika. 

Sklep: I. Dosedanji član okrožja Ribnica — [Velike] Lašče tov. 
Fr ic 7 se premest i v okrožni odbor za vrhniško okrožje. 

2. Tov. Prajer jev Janez, 8 ki j e sedaj zaposlen pr i gospodarskem 
odseku glavnega štaba, se premest i v sporazumu s komandantom 
v okrožni odbor Ribnica — [Velike] Lašče z nalogo predvsem orga
nizirati laščanski rajon. 

3. Referent za propagando 9 oskrbi čim preje letak 1 0 s pozivom 
n a belogardiste, da zapuste svoje voditelje in tako ome je državljan
sko vojno. 

Miha B» 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 294 in Kocbek, Listina str. 78. 
5 Glej dok. št. 6, op. 3. 
4 Edvard Kardelj. Dne 6. junija 1943 je odšel na Hrvaško. 
5 Franc Popit. 
8 Glej dok. št. 87 in 91. 
7 Ignac Voljč. 
8 Janez Kožar. Glej dok. št. 44, op. 6. 
9 Edvard Kocbek. 

1 0 Iz tistega časa sta ohranjena dva letaka: Našim zapeljanim bra
tom v vrstah bratomorne bele g a r d e ! . . . 15. junij 1943 Osvobodilna fronta 
slovenskega naroda, in Reši se! Obračamo se na tebe žalosten s i n . . . 
15. junij 1943 Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Ciklostilirana 
letaka sta v arhivu IZDG, tisk NOB. 

1 1 Dr. Marijan Brecelj. 
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S T . 136 

O B V E S T I L O I Z V R Š N E G A O D B O R A O F D N E 8. J U N I J A 1943 
O K R O Ž N E M U O D B O R U O F Z A R I B N I C O — V E L I K E L A S C E O 

VKLJUČITVI DELA SUHE KRAJINE V NJEGOVO OKROŽJE 1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
St. 150/43 -K-

Položaj, dne 8. junija 1943. 

OKROŽNEMU ODBORU OF ZA RIBNICO — VEL[IKE] LASCE 

IOOF je glede vašega okrožja sklenil sledeče: 
1. Suha krajina do Strug2 se v organizacijskem pogledu pri

ključi vašemu okrožju. Odslej morate skrbeti za to, da boste čim
prej zajeli tudi te kraje. 

2. Dosedanji član vašega okrožnega odbora tov. Fric3 se preme
šča v vrhniško okrožje. Na njegovo mesto boste skupaj z našim 
inštruktorjem tov. Joklem4 imenovali novega člana. Z našim Glav
nim štabom smo se sicer dogovorili, da bo Prajerjev Janez5 politično 
pomagal v laškem rajonu in se bo tudi v to svrho v kratkem zgla-
sil pri vas, vendar član kakega odbora ne bo mogel postati, ker je 
pri dosedanjem delu v vojski nepogrešljiv. 

Prosimo vas, da omenjene sklepe čim preje izvršite. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: 
org. tajnik 

Miha B ( 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
2 Predel Suhe krajine do Strug je bil do tedaj v stiškem okrožju. 
8 Ignac Voljč. Glej dok. št. 135, op. 7. 
4 Franc Popit. 
5 Janez Kožar. Glej dok. št. 135, op. 8. 
6 Dr. Marijan Brecelj. 
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S T . 137 

P O R O Č I L O R E F E R E N T A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F Z A Z S M 
F R A N C E T A L U B E J A D N E 8. J U N I J A 1943 I Z V R Š N E M U O D B O R U 

O F 0 D E L U Z V E Z E S L O V E N S K E M L A D I N E 1 

Org. tajnik IOOF2 

pr. 8. VI. 43 št. 48 
Položaj, dne 8. junija 1943. 
Referent3 IOOF 

za ZSM 
P O R O Č I L O 

St. I. 
Izvršnemu odboru OF 

o delu Zveze slovenske mladine. 

1. Po uvedbi referata za ZSM pri IOOF z dne 23. IV. 1943,4 je 
imel referent 1. maja t. 1. na točki 145 štiriurni sestanek s 14 mla
dinskimi aktivisti iz vrst udeležencev splošnega sestanka aktivistov 
OF« v dneh 27. IV.—1. V. 1943. 

Aktivisti iz novomeškega in belokranjskega okrožja (Ivan,7 Hil
da8) so poročali o stanju in delu mladincev in pionirjev v teh dveh 
okrožjih, referent' pa jim je dal politična in organizacijska navodila 
za nadaljnja dela s posebnim ozirom na novo metodo dela. Osrednja 
točka je bila osebnost aktivistov in potreba poglobitve aktivistov v 
mentaliteto vasi ter posebej v mentalitete mladine. Splošna želja 
aktivistov je bila po čim pogostejših in ožjih osebnih ali pismenih 
stikih, sestankih in tečajih ter po mladinski, posebno hrvaški in 
sovjetski literaturi. 

2. 11. V. t. 1. so odšli tov. Luka,9 Silvo10 in referent na t. 14, 
kamor je bilo poklicanih vidnejših 5 aktivistov v svrho ustanovitve 
glavnega iniciativnega odbora ZSM. Sestanka ni bilo, ker radi krat
kega roka udeleženci niso bili pravočasno obveščeni, ali pa so bili 
radi zapore prehodov na potovanju ovirani. Na povratku na položaj 
smo srečali tov. Ivana in Gustelna,11 ki smo ju vzeli s seboj. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 48 in 
datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Pripisano s črnilom. Dr. Marijan Brecelj. 
3 France Lubej. 
4 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 98, str. 254. 
5 Misli Bazo 14. Glej dok. št. 7, op. 3. 8 Misli zbor aktivistov OF na Pugledu od 28. do 30. aprila 1943 

Glej dok. št. 6, op. 4. 
7 Ivan Gorjup. 
8 Hilda Birkelbach. 
9 Franc Leskošek. 

10 Viktor Stopar. 
11 Gabrijel Gašperšič. 
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3. Zato je bil ta sestanek na R.12 17. V. t. 1. Udeležili so se ga 
tov. referent, Silvo, Ivan, Jože 1 3 in Gustel. Referent je razložil ustroj 
novega organiziranja ZSM po iniciativnih odborih in dal udeležen
cem v to svrho podrobna navodila in smernice. Na sestanku so bili 

. izvršeni ti-le sklepi: 

a) V glavni iniciativni odbor ZSM se določijo tov. Džuro, 1 4 Ivan, 
J e r n e j 1 5 in Špelca 1 6 v tajništvo, za člane iz Ljubljanske pokrajine 
pa: Gustel, Jože, Hilda, Zdenka, 1 7 Zvone, 1 8 Matija, 1 9 Dora, 2 0 F r a n c 
ka, 2 1 St jenka 2 2 , iz Koroške: Ivan, 2 3 iz Gorenjske: Vinko, 2 4 iz Pr i
morske: Blaž 2 5 in Nataša, 2 6 iz Štajerske: Leon 2 7 in Lojzka 2 8 — skupaj 
19 oseb. 

b) Navzoči člani glavnega iniciativnega odbora se podajo takoj 
nazaj v svoja okrožja in izvrše organizacijo ZSM po novih smer
nicah, in to Ivan v novomeško, Jože in Gustel pa v belokranjsko, 
kjer bo Jože v delo vpeljal Gustelna, ki je novinec na mladinskem 
področju. 

c) Za 17. VI. t. 1. se skliče na t. 14 skupni sestanek vseh članov 
G1IO ZSM v Ljubljanski pokrajini, katerega pripravi jo referent s 
tajništvom. Na sestanek prineso vsi člani pismena izčrpna poročila 
o stanju ZSM v njihovih okrožjih. 

č) O sklepih se pismeno obvestijo vsi nenavzoči člani: 
a) iz Ljubljanske pokrajine, 
b) iz ostalih slovenskih pokrajin. 

d) Do prihoda članov tajništva G1IO vrši posle ZSM referent. 
4. 22. V. t. 1. je prišel tov. Džuro, ki je prevzel tajniške posle. 

Na sestankih z referentom so bile osvojene smernice o načinu dela 
organizacije in mladinskega glasila »Mladina«, o potrebi rednega 
izhajanja in zboljšanja lista, kakor tudi o sodelavcih lista. Po pr i
hodu tov. Špelce naj bi ista prevzela uredništvo. 

1 2 Verjetno na Rampohi. 
1 3 Jože Tejkal. 
1 4 Stane Kavčič. 
1 5 Mitja Vošnjak. 
1 8 Vilma Bebler. 
1 7 Slavka Zidan. 
1 8 Tone Debevec. 
1 9 Matija Knap. 
2 0 Dora Cepeljnik. 
2 1 Vida Kastrin. 
2 2 Pavle Boje. 
2 3 Morda Ivan Cero. Glej dok. št. 129, op. 2. 
2 4 Vinko Hafner. 
2 5 Darko Marušič. 
2 6 Alojzija Trošt. 
2 7 Jože Kladivar. 
2 8 Vera Slander. 

27 Dokumenti 7 417 



5. 31. V. t. 1. je bila odposlana vsem članom G1IO ZSM v Ljub
ljanski pokraj ini okrožnica št. I., 2 9 6. [VI.] pa vsem ostalim članom 
izven Ljubljanske pokraj ine okrožnica št. 2.30 Vsak član je dobil 
osebno izkaznico, izdano od IOOF. S tem je bil izvršen sklep iz točke 
3. č, tega poročila. 

6. 21. V. je izšla peta št. »Mladine« pod uredništvom tov. Silva, 
4. VI. pa šesta in sedma št. pod uredništvom tov. Džure. 

7. 4. VI. je bil v. dolini sestanek z mladinskimi aktivisti, kate
rega se je udeležil tov. Džuro, ki se je 6. VI. na t. 14 udeležil tudi 
sestanka aktivistov ribniško-laškega okrožja in j im dal navodila za 
organizacijo mladine. 

8. Trenutno se dela na pr ipravah za konferenco G1IO ZSM, ki 
bo 17. VI. 

9. Pisarniške posle (strojepis) opravlja tov. Elka, 3 1 odpremo 
dopisov in ekshibit pa tov. Džuro. 

Okrožnici št. 1 in 2 sta na vpogled pr i referentu. 

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

Referent 
France Lubej 

ŠT. 138 

PISMO ČLANICE POVEEJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 8. JUNIJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši ! 

1. Soča 2 je prišla srečno in smo njenih vesti in navodil zelo 
veseli. Zlasti tudi v vprašanju N Z . 2 a Konkretiziral i sklepov še nismo 
mnogo, a bomo to storili te dni in najbrž že takoj razbremenil i ne
kaj ileg. kadrov. V zvezi z f inancami dopolnilo 3 glede osebnih izdat
kov: krist jani 20.000 

2 9 Okrožnica verjetno ni ohranjena. 
3 0 Glej dok. št. 129. 
3 1 Verjetno Angel Preatoni-Elko. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS 
a. e 1775. 

2 Mira Tomšič-Vlasta. Dne 30. maja 1943 je odšla na poročanje 
na sedež vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu in 
se od tam vrnila v Ljubljano z ustnimi navodili in sklepi o nadaljnjem 
delu organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Ljubljani 

! a Glej dok. št. 113. 
3 Glej dok. št. 90. 

418 



VOS 13.000 
tehnika 21.000 
OK ca 34.000 (okr., AŽZ, SNP, DE, ZSM, intendanca, preskrba, NZ 
in zunanji OK). Prejšnje čase je tehn. porabi la 43.000 in pr i reviziji 
računov (vsaj zadnjih mesecev pred »polomom« 3 3 se je porabilo še 
precej kredi ta za tehniko za os. izdatke.) 

2. Pr i lagam pismo za nekoga iz TUB. 4 Važno je zato, k e r so 
podatki točni in se nanašajo n a neko Kolar j evo z Linhartove ceste, 
ki m e n d a hodi n a Dolenjsko, je zadnjič .prinesla 84 part izanskih pi
sem p r i m e r n e konspiracije in so nekaj teh l judi že pobrali . Pros im 
storite vse, da se take s tvar i s pošto ne bodo ponavljale. 

3. Pr i lagam listek za Bogdana 5 in prosim Luko, 6 da zanesljivo 
to res da Bogdanu. V. zvezek7 je priložene vsebine in naj takoj 
javi, kaj rabi, da m u pošljemo. Jaz sem mnogo bolj navdušena, da 
pošljemo pret ipkano, kot pa knjigo, j ih je šlo že i tak dovolj k 
vragu. 

4. Sicer nič posebnega. 
5. Glede sklepa o mojem odhodu s m a t r a m za potrebno, da po

novno pripomnim, da se jaz še vedno ne čutim toliko ogroženo, da 
bi morala iti; n a drugi s trani pa se mi zdi, da vsaj za e n k r a t to 
ne bi bilo najbolj pametno. Moti me predvsem to, da ste se ozirali 
bolj n a ev. ogroženost kot potrebe, zato javl jam. Poleg tega se m i 
zdi, da je vsaj tako kot jaz ogrožen tudi Žiga 8 in da oba tega org. 
posla nikakor ne moreva pustiti . 

Sf. — sn. 
Pozdrav 

Pika 9 

8./VI. [1943] 
P r i l a g a m 1 izvod Otr. bolezni. 1 0 (Še en izvod pošljem prihod

njič) in okrožnico 1 1 o priliki razpusta KI. 

3 3 Glej dok. št. 5, op. 15. 
4 Misli Udarno brigado Toneta Tomšiča. Pismo ni priloženo in ver

jetno ni ohranjeno. 
5 Boris Ziherl. 
6 Franc Leskošek. 
7 Verjetno gre za V. poglavje — Kmečko vprašanje — iz zbornika 

J. Stalina, Vprašanja leninizma. Moskva 1938. Izdala Založniška zadruga 
inozemskih delavcev v ZSSR. Iz ruščine prevedel Ivan Regent. Glej 
Dokumenti, knj. 5, dok. št. 61, op. 2, str. 188. 

8 France Kimovec. 
9 Lidija Sentjurc. 

1 0 Brošura: V. I. Lenin, »Radikalizem« otroška bolezen komunizma 
/Ljubljana/. Izdala Okrožna komisija za vzgojo aktivistov Osvobodilne 
fronte /1943/ je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 471. 

1 1 Glej dok. št. 93, op. 5. 
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ŠT. 139 

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 Z O R A N A P O L I C A 
D N E 8. J U N I J A 1943 Č L A N U P O V E R J E N I Š T V A I Z V R Š N E G A 

O D B O R A O F Z A L J U B L J A N O D R A G U P U S T I Š K U 1 

8. 6. 43. 
Dragi Salvo! 2 

Doslej n imam od Tebe še nobene vesti. To je peto pismo. Spo
roči nujno če si j ih prejel (zadnji sta A 3 in B). Silno bi n a m bila 
potrebna statistika, in sic. tako kot smo jo že mi zastavili (število 
članstva, v OF, partizanov, simpatizer j ev, sredine, bega, v internac. 
in zaporih, ustrel jenih oz. padlih). Pot rudi te se in čim preje pošlji. 
Tudi ostala naročila ostanejo še vedno v veljavi. 

Z Vlasto 4 sem precej govoril in upam, da boste v redu vozili. 
Vsekakor pa pospešite vključevanje v OF in potem uvedite pr ime
r e n način stikov, tako da bo prenehalo očitanje, da delamo nekaj po 
svoje. Prišel sem n a misel, da bi bilo dobro povabiti od časa do časa 
člane OOOF ali rajona na sestanke vaditeljskih zborov. Tako bi 
najlažje vzpostavili prave odnose. Tudi Franček 5 je pisal« ven in 
se pritoževal nad našim posebnim organiziranjem. Pojasnjevanja je 
bilo dovolj, sedaj prepuščamo popolnoma vam, da najdete pravi 
način vzpostavitve stikov med društvi in terenom, da n e bo ne
potrebnih opazk. Kot sem Ti v zadnjem pismu sporočil, nas tudi 
tesnejši stik n e odvezuje dela med Sokolstvom in je tu naše glavno 
torišče. To žele tudi ostali tovariši, samo hočejo več vpogleda v 
društveno delo. Tu j im lahko ustrežemo na način, kakor sva ga že 
midva predlagala. Rešena bo stvar takoj, čim se bodo vsi zanimali 
za naše delo. 

Tu zunaj takih problemov ni. Statistike, ki j ih pre jemamo od 
društev, so silno razveseljive. Vse je v OF, telovadnice v partiza
nih. Bega med Sokoli so le redke izjeme. Da bomo imeli pa celotno 
sliko položaja, je nujno, da imamo tudi vaše poročilo. 

Mislim, da ste moje zadnje pismo razčlenili 7 in razumeli. O 
stvari gotovo ni t reba dosti govoriti. Saj so n a m bili pojmi že preje 

»Izvirna kopija, napisana s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni 
fond Zorana Poliča. Oznako B je napisal avtor pisma zaradi prever
janja poste. 

2 Drago Pustišek. 
3 Glej dok. št. 123. 
4 Mira Tomšič-Soča. 
5 Franček Majcen. 
6 Glej dok. št. 75. 
7 Glej dok. št. 123, op. 5. 
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jasni. Kako se boste vi odločili, je seveda vaša stvar. Ponavl jam pa 
ponovno, da se mora odločiti le vsak zase in da taka ali drugačna 
odločitev popolnoma nič ne vpliva na nadaljnje delo. Gre samo za 
to, ali kdo čuti potrebo, da se tudi še po drugi plat i izživlja ali ne. 
Zaenkrat ne bom več pisal o tem, ker ne vem, kaj bi v a m bilo po
trebno. Čim pre jmem s Tvoje s t rani kakršnokoli vprašanje, bom 
takoj odgovoril. 

Tu sedaj precej razpravl jamo in bomo verjetno dali kmalu nekaj 
pisanega. Tudi moj referat »Sok. in kom.« 8 smo obdelovali. Ko bo 
imel novo obleko, bo morda še zagledal beli dan. Letak, 9 ki sem ga 
pripravil, bo verjetno kmalu v Lj[ubijani.] Poslal bom direktno. Ko 
bo zunaj, sporoči. 

Skoraj sem pozabil sporočiti, da zaenkrat ne potujem. K a m sem 
nameraval , bo povedala Vlasta. Saj veš, nastopijo momenti, in lepi 
načrt i padejo v vodo. Za Sočo upam, da je srečno prišla, gotovo pa 
je bilo nekoliko vroče. 

Mislim, da Ti še lahko sporočim enega največjih naših vojaških 
uspehov. Brigade 1 0 so udari le preko meje v slavni Reich. K a r mimo
grede so pohrustale 100 Nemcev in zaplenile precej orožja. Podrob
nosti še ne vemo. Verjetno j ih boste slišali preje kot mi, saj mnogo 
ljudi potuje v Lj[ubljano]. Kakorkol i bodo uspeli, pomen vdora 
samega je ogromen, saj je to prvi pohod v zgodovini sedanje vojne 
na ozemlje, ki so ga nacisti proglasili za svojega. Ta pohod vam 
odpira silne možnosti propagande. Izrabite ga. T r e n u t n o niso važni 
uspehi, a m p a k res predvsem že sam pohod. Jasno je, da zbirajo 
Nemci velike sile, toda mi zaupamo našim fantom. 

Pohod bo pa posredno vplival tudi na nadaljnji razkroj bega. 
Opaža se med njimi močan razkroj . 1. maja so bile tudi bega t rd
njave posute z našimi letaki. Duhovščina vrši povsod spravne po-
božnosti, od prej t r d n i h bega padajo čudne izjave. Vse je v zna
menju reševanja z ladje, ki se potaplja. Poročaj malo, kako je v 
Lj[ubljani]. Ali se tudi v a m približujejo novi ljudje? Kako kaj gle
dajo meščani na razvoj dogodkov? Kako je razpoloženje med na
šimi? 

8 Glej dok. št. 72, op. 17. 
9 Verjetno gre za letak: Slovenci! Slovenke! Neuničljiva vojska 

slovenskega naroda . . . Glej dok. št. 123, op. 15. 
1 0 Misli Cankarjevo, Šercerjevo, Tomšičevo in Gubčevo brigado. V 

začetku junija (4. junija) 1943 je glavni štab NOV in PO Slovenije zbral 
vse štiri narodnoosvobodilne brigade z Dolenjskega in Notrajskega okrog 
Čateža na Dolenjskem, da bi zagotovil pohod dveh brigad — Cankarjeve 
in Sercerjeve — prek italijansko-nemške meje na nemško zasedbeno 
ozemlje na Štajersko. Brigadi naj bi okrepili narodnoosvobodilni boj 
na Štajerskem, pomagali pri ustanovitvi dveh brigad iz štajerskih na
rodnoosvobodilnih enot in izvedli mobilizacijo. Toda poizkus preboja 
zaradi močnih okrepitev nemških postojank v Zasavju ni uspel in brigadi 
sta se do 6. junija 1943 vrnili na Dolenjsko. Več glej NOV na Slovenskem 
1941—1945, str. 461—463. 
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Zaenkrat ne bom načel nobenega novih problemov, ker imaš 
še dovolj stvari, na katere moraš odgovoriti. Naj se oglasi tudi 
Zane1 1 in Branka.12 

V zvezi z razgovori z Vlasto sem Ti, mislim, vse sporočil. Ker 
seveda ne vem, kako bo ona stvari postavila, mi prosim takoj 
sporoči, kaj ste ukrenili in kaj ste podvzeli novega. 

Ena najvažnejših stvari bo mislim to, da zaposlite čim več 
ljudi. Kdorkoli nima posla v OF, pa bi rad delal, mu takoj najdite 
primemo zaposlitev. Cim uredite s sedanjim članstvom, napravite 
nov sunek v sredinske vrste. Govorite o tem s Sočo. Tako bo ver
jetno bolje, ker bo v soglasju in ne bo moglo priti do nekih napač
nih domnev. 

^ Ce imaš kakšno sporočilo od mojih, mi pošlji. Angelca18 naj mi 
pošlje ob priliki sliko. Tudi mojim »sorodnikom« naj javi, da sem 
živ in zdrav in da naj to sporoče dalje. 

Dobro bo, da se čimprej razpišeš na dolgo in široko. Sporoči 
tudi, če čutite potrebo po kaki okrožnici. 

Pozdrave prav vsem 

Sfsn. 
Zdravo! 

Marko Skalar14 

P. S. Opozorim še na eno stvar. Verjetno se bodo tudi v Ljub
ljani] pričeli spravni poizkusi t. j . sredinci bodo govorili o potrebi 
miru, sloge i. t. d. (pa tudi bega). Udarite po njih — posebno z argu
mentom, da poizkušajo to sedaj, ko so zaigrali, prej ko bi lahko še 
odvrnili narodno nesrečo, pa so zapeljevali ljudi v zločine. Sporočite 
takoj, ko se pojavijo taki problemi! 

Tov. Salvo 
(sok.) 

Mko 
11 Viktor Repič. 
12 Jelica Vazzaz. 
13 Vlasta Pustišek. 
14 Zoran Polič. 
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S T . 140 

P I S M O P O M O Ć N I K A N A Č E L N I K A S E K T O R J A Z V E Z G L A V 
N E G A Š T A B A N O V I N P O S L O V E N I J E D R . M A R I J A N A D E R -
MASTIE DNE 8. JUNIJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU SEKRE
TARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISU KRAIGHERJU 

O VZPOSTAVLJANJU ZVEZ IN TEHNIK NA PRIMORSKEM* 

8. juni ja 1943. 
Tovariš Janez ! 2 

Po temelj item pregledu vse službe veze, ki sem jo do sedaj 
kolikor toliko uredil, 3 sem ugotovil sledeče: linija sedaj funkcionira 
prilično dobro, le d a ima to slabost še, da n i dovoljno h i t ra t e r se 
ponekod pojavljajo še vedno zastoji. Glavni vzrok vsem tem zasto
jem in nedovoljni brzini, posebno za »nujno« pošto in osebni p r o 
met, je v tem, da se opaža skoro na vseh stanicah pomanjkanje 
osebja, ki ga je težko dopolniti, k e r so skoro vse edinice potegnjene 
v brigade, a je z njimi zveza zelo otežkočena, ker se stalno premi
kajo in j ih je nemogoče ujeti. Kljub vsemu bom skušal sedaj rešiti 
tudi to vprašanje, k a r bo imelo za posledico, da bomo lahko pospe
šili tudi brzino prometa n a liniji. Ustvari l i smo za to novo kombina
cijo, ki bo po vseh videzih imela dobre rezultate. 

Redni promet n a liniji smo omejili na enkra t tedensko, da tako 
preveč in brez potrebe ne izčrpavamo ljudi. Na drugi s t rani pa smo 
j im dali točna navodila za »nujno« pošto in osebe, ki naj j ih sprem
ljajo od stanice do stanice, poleg rednega kontakta . Na t a k način 
bomo pospešili brzino prometa, a to zmogli t u d i z manjšimi silami 
po stanicah. 

Zveza z Gorenjsko ima stalno pomanjkljivosti, ker se ponovno 
vzpostavljeno zopet trga. Zato sem se odločil, da specialno za go
renjsko linijo t. j . za Matijo 4 in Odred 5 postavim posebnega kontro
lorja, katerega skrb bo stalno čiščenje in vzdrževanje tega kanala 
v krogu. Na t a k način, upam, bo tudi gorenjski kanal pričel končno 
redno funkcionirati. 

P o razgovoru s tovarišem Ante jem, 6 ki je za menoj prepotoval 
isto linijo, sem jasno videl, da se pri l ike stalno boljšajo in upam, 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3087. 
2 Boris Kraigher. 
3 Glej dok. št. 45 in pismo dr. Marijana Dermastie dne 25. maja 

1943 organizacijskemu sekretarju centralnega komiteja KPS Borisu 
Kraigherju v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3083. 

4 Maks Krmelj, sekretar pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko. 
5 Misli Gorenjski odred. 
6 Ante Novak. Glej dok. št. 30, op. 2. 
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da bo v kratkem cela mreža res na dostojni višini in sposobna brez 
stalne kontrole vršiti svoje naloge. 

Med tem sem iz razgovorov s tovariši iz PK videl, da tehnika 
nikakor ne dela zadovoljivo. Ni jim bil poznan pravi vzrok ter sem 
radi tega sam odšel v tehniko in jo prekontroliral. Takoj sem opazil, 
da tehnika ne more funkcionirati, kakor bi bilo treba, ker je ves 
tehničen kader, ki se je nahajal v pokrajinski tehniki, tehnično ne
sposoben in neizvežban, a na drugi strani še temeljito len. Nujna je 
bila radi tega izprememba ter smo sedaj za odgovornega tehnika 
postavili tov. Aleša,7 ki je prišel iz Dolomitov. Kljub slabi kvaliteti 
tehničnega kadra pokrajinske tehnike, se je naredila precejšnja na
paka s tem, da se kadri, ki so prišli iz Dolomitov, niso uporabili 
takoj in kakor bi bilo treba ter so, mesto da bi jih v tistem času 
uporabili za inštruktorje tehničnemu kadru, ležali po stanicah brez 
dela in smisla, ker ni bilo zveze. Vprašanje nabave materiala se je 
reševalo popolnoma pogrešno oz. se sploh ni reševalo. Drug se je 
zanašal na drugega in končni rezultat je bil ta, da je danes pokra
jinska tehnika trenutno popolnoma brez papirja in bo treba najprej 
rešiti ta problem, potem se bo šele lahko pričelo s sistematskim de
lom. Tov. Aleš bo radi tega odšel v Idrijo, kjer so se pokazale mož
nosti za nabavo vsega potrebnega materiala, organiziral nabavo in 
transport, da si tako zasigura stalen dotok materiala. 

Enaka je situacija z drugimi tehnikami, ki tudi niso na višini 
in ne odgovarjajo svojim nalogam. Potreba sistematske organiza
cije tehnike je pereče vprašanje, ki pa zahteva dobrega poznavalca 
in spretnega človeka, da bo to tudi v čim krajšem času izvršil. Sedaj 
trenutno se je prešlo na organiziranje tehnik pri okrajnih odborih, 
a istodobno se misli tudi na tehnike okrožij. Pri okrožju Materija-
Bistrica sem pustil tov. Milana,8 ki je med tem že začel z delom in 
kakor mi je pripovedoval tov. Ante dobro založil svojo tehniko tudi 
z materialom. Tako smo dobili osnovno bazo za tehniko južne Pri
morske9 in na isti način bomo to organizacijsko vprašanje rešili tudi 
na sredini in na severu. 

Problem nabave materiala mi je sedaj postal prilično jasen, 
ko sem dobil vpogled v tukajšnje prilike. Situacija se je po spomla
danskih ofenzivah in naletu fašistov ter težkih spomladanskih pro-
valah prilično izboljšala. Možnosti za nabavo materiala so še kljub 
vsemu velike, kar mi je jasno pokazal primer Trsta, iz katerega se 
je v kratkem času dobilo . . .1 0 Materija — Bistrica okrog 500 kg raz
nega tehničnega materiala, predvsem papirja. Izkoristiti bi se dal 
tudi Videm in Čedad, ki sta še popolnoma neizčrpana. Potrebna je 

' Martin Kokalj. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 57, op. 14 str 149 8 Milan Guček. Glej dok. št. 23, op. 6. 
9 Glej dok. št. 121, op. 25. 

10 Nečitljivi dve besedi. Verjetno prek okrožja. 
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samo malo večja širokopoteznost pr i celi s tvar i in p r i m e r n a ru t ina 
za tako nabavo in organizacijo kanalov, pa bo gotovo uspeh tuka j . 
Tega pa ravno pr i tukajšnjem k a d r u manjka, k a r se vidi tudi po 
tem, da nit i v času, ko se je iz in v Gorico svobodno hodilo, niso 
uspeli, da bi iz nje nabavili pr imerno količino papirja, pač pa ta 
papir še vedno leži v Gorici po raznih stanovanjih. 

Oprema tehnik je tako pomanjkljiva, da ni čudnega, če so iz
delki pomanjkljivi in nič čedno izdelani. Ročnih ciklostilov tehnike 
sploh niso imele, temveč samo slabo delujoče rotorje, ki so se še 
radi nerut ine tehnikov v večini pokvarili . Sedaj smo organizirali 
tudi nabavo in izdelavo ročnih ciklostilov, ki j ih bomo nato razde
lili med posamezne tehnike. Nekaj komadov je že prispelo, niso 
pa še popolni ter j ih bo t reba pr i drugi r u n d i izboljšati. Načrte 
zanje je izdelal tov. Peter , 1 1 ki j ih je delal že v Dolomitih. 

Sedaj odpotujem še na sever ter bom s tem zaključil to delo 
in se potem počasi lahko vrni l nazaj. Med potjo nazaj pa bom skrbel 
za to, da se odpravijo še zadnje pomanjkljivosti. 

K e r je tov. Marko Belin 1 2 padel in je t r e n u t n o potreba velika, 
mi je . . . 1 3 naložil, da hkra t i vrš im organizacije VOS-a. Stvar mi 
gre res sproti, kl jub temu, da mi na vsaki točki vzame nekaj časa. 
Tudi na tem polju je bilo vse šele v začetku in je t reba te začetne 
težave prekoračit i . Posebno vprašanje zrelih kadrov za ta posel 
je težavno. 

S tovariškim pozdravom 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

U r b a n 1 4 

1 1 Angel Kosovel. 
1 2 Tone Pirjevec. 
1 3 Nečitljiva ena beseda. Verjetno: Primož /dr. Aleš Bebler/. 
1 4 Dr. Marijan Dermastia. 
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ŠT. 141 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 8. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO 

PRIMORSKO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju, 8. 6. 1943. 

Okrajnemu komitetu za severno Primorsko. 

Dragi tovariši! 

Razvoj mednarodnih dogodkov zlasti pa aktivnost angleške 
avmcije m približevanje druge fronte v južni Evropi nam nalagajo 
dolžnost, da budno pazimo na anglofilstvo med našimi množicami 
Zato vas danes opozarjamo na to, da se je treba proti anglofilstvu 
odločno boriti in vendar ne zapadati pri tem v sektaštvo, to je v 
odrekanje od vodstva vseh naših ljudskih množic v boju proti fa
šizmu. 

Kako je treba ravnati? Prvič je treba poudarjati, da so vojaški 
nastopi in uspehi angleškega orožja zlasti uspehi Sovjetske zveze in 
njene pravilne politike, ki je znala mobilizirati svetovne demokra
tične sile v boj proti fašizmu in po drugi plati uspehi demokratič
nih ljudskih množic v Angliji in Ameriki, ki so, podpirajoč politiko 
Sovjetske zveze, prisilile angleško in ameriško peto kolono da je 
oborožena sila teh držav morala nastopiti proti Hitlerjevi Nemčiji 
m fašistični Italiji. Uspehe angleškega orožja je torej treba pozdrav
ljati kot naše uspehe in kot poraze angleške pete kolone. Hkrati je 
treba opozarjati množice na nevarnosti, ki nam pretijo s strani 
angleške pete kolone, ki je tako dolgo zavlačevala odprtje druge 
fronte in, ki jo še danes zavlačuje. Opozarjati je treba množice na 
to, da predstavlja ta peta kolona posebno nevarnost za naš sloven
ski narod, kajti tudi danes, v času oboroženega boja proti fašistični 
Italiji vpliva ta peta kolona na angleško zunanjo politiko v smislu 
pripravljanja kompromisnega miru z Italijo. V zvezi s tem nagla-
šajte dejstvo, ki smo ga omenili tudi v uvodniku2 Primorskega po
ročevalca, dejstvo namreč, da obstoja v Egiptu tako imenovani 
»Jugoslovanski odbor iz Italije«, to je odbor primorskih meščanskih 
nacionalistov, a'nglofilov (dr. Čok)" in da je ta odbor ločen in neod-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV 
2 Glej dok. št. 57, op. 97. 
3 Dr. Ivan Marija Čok. 

426 



visen od tega, kar Angleži smatrajo za predstavništvo jugoslovan
skih narodov (Jovanovičeva vlada).4 Za oficialno angleško politiko 
je torej slovensko Primorje ločeno od Jugoslavije ali z drugo be
sedo, angleška zunanja politika še danes priznava kraljevini Italiji 
tiste meje, ki jih je imela zadnjega četrt stoletja. To je očitna pri
prava na umazano kupčijo, ki bi za separatni mir med drugim 
žrtvovala ponovno spet primorske Slovence italijanskemu imperia
lizmu. Poudarjati je treba v ustni agitaciji, da je torej Sovjetska 
zveza še vedno edina demokratična velesila, ki je nedvoumno pri
znala slovenskemu narodu pravico do združitve in samoodločbe s 
tem, da je priznala za zakonito oblast na Slovenskem Osvobodilno 
fronto, to je tisto oblast, ki neomajno vstraja na svojem programu 
združitve vseh Slovencev ne glede na državne meje raznih starih 
kraljevin. 

Tendenca zapiranja oči pred temi dejstvi je posebno močna med 
domačo buržoazijo in mestnim malomeščanstvom. Treba je zato 
zgornje misli zlasti razširjati v teh krogih, pritegovati tiste meščane 
in malomeščane, ki so dostopni za našo politično smer in razkrin-
kovati tiste, ki trdovratno vztrajajo na tem, da naj se slovenski na
rod ne nasloni na svojega edinega iskrenega velikega zaveznika — 
ruski narod — kljub dejstvu, da ravno nam Primorcem preti smrtna 
nevarnost, če se s Sovjetsko zvezo trdno ne povežemo. 

Sporočite v prihodnjem poročilu, kako so naši osnovni kadri 
razumeli agitacijske naloge, ki jih zgoraj postavljamo in kakšen 
uspeh imajo med množicami. Poročajte posebej, kakšen bo odmev 
te agitacijske kampanje v raznih slojih prebivalstva (delavci, revni 
kmetje, srednji kmetje, bogati kmetje, malomeščanstvo, buržoazija). 
— Glede kadrov, tako partijskih kot OF, bodite zelo strogi. Tisti 
osnovni aktivisti, ki gornjega našega stališča, ki se edino sklada z 
interesi slovenskega naroda in posebno primorskega slovenskega 
ljudstva, ne strinjajo, ne spadajo v Partijo niti v vrste aktivistov 
OF. Take ljudi je treba izolirati, to je vzeti jim ugled dobrih Slo
vencev med množicami in doseči, da jim bodo te obrnile hrbet. 

V tej zvezi vas ponovno opozarjamo na našo duhovščino. Nanjo 
je zadnji čas močno vplivala od Italijanov in bele garde izdana 
knjiga »V znamenju OF«.5 V tej knjigi so oblateni voditelji sloven
skega osvobodilnega boja z najbolj bedastimi in podlimi lažmi. 
Poleg dejanskih usmrtitev narodnih izdajalcev je v knjigi našteta 
nepregledna vrsta ubojev, ki so jih zagrešili okupatorji sami (ita-

4 Gre za jugoslovansko begunsko vlado dr. Slobodana V. Jovanovića 
v Londonu. Več glej Jugoslovanske vlade u izbjeglištu 1941—1943. Do
kumenti. Priredio Bogdan Krizman, Arhiv Jugoslavije, Globus, Zagreb 
1981. 

5 Glej dok. št. 85, op. 9. 
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l i janska vojska, O v r a s in Gestapo 7). Opozorite duhovnike, s kater imi 
govorite zlasti n a tako očitno potvorbo, kot je fotografija ustrelje
nih kmetov n a Babni polici na Notranjskem, ustrelitev, ki jo je 
izvršilo itali jansko vojaštvo v lanski ofenzivi prot i osvobojenemu 
ozemlju. Opozorite tudi na dejstvo, da je med žrtvami OF naštet — 
funkcionar OF (župnik Leiler). 8 — Med našo duhovščino se je pr i
čela širiti organizacija »Slovenska zaveza«.9 Opozorite poštene du
hovnike na dejstvo, da je ta organizacija belogardistična, da jo vodi 
znani belogardist in prijatelj itali janskih oblasti dr . K r a l j 1 0 in nje
gov pomočnik Kemperle . 1 1 Glavni organizator Kral j se giblje po Go
rici in izven nje pod zaščito kvesture, njegovo hišo stražijo kvestu-
rini. Neki višji itali janski oficir se je izrazil, da sta Kral j in Kem
perle za Lahe več vredna kot vojaške garnizije na Pr imorskem. — 
Med duhovščino so močne anglofilske tendence in vam posebej 
priporočamo, da naši dobri aktivisti obiščejo dobre pa tudi koleb
ljive duhovnike in j ih skušajo prepričat i o pravi lnosti našega sta
lišča glede Sovjetske zveze in angleške pete kolone. Poročajte o 
uspehu. 

Glede tekočih organizacijskih vprašanj vam imamo sporočiti: 

1. Tovariš Filip, 1 2 ki ste ga poslali za sekretar ja OK Brda, je 
tja prispel in se sestal z našim inštruktor jem tov. Krajcem. 1 3 

Dokler se naš ins t ruktor tov. Kraje nahaja v Brdih in Benečiji, 
vam za ta okrožja ni t reba skrbeti. Posvetite vso pažnjo severnemu 
delu vašega področja (Rabelj, Trbiž). — Te dni smo poslali tov. 
Rudi ju 1 4 tudi nekaj nemške l i terature. 

2. Prejeli smo vaše poročilo 1 5 o sestavi okrožnih odborov Tolmin 
in Bovec ter poročilo 1 6 tov. J a k e 1 7 o okrožnih odborih Baška dolina 

6 Kratica za Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo 
(Organizacija za nadzor in zatiranje antifašizma), italijanske tajne po
litične policije. * 

I £ r t t i c a z a G e h e i m e Staatspolizei, nemško tajno državno policijo. 
Hubert Leiler, duhovnik. Služboval je v Katinari pri Trstu Brez-

m c l .m Golniku, leta 1941 je prišel v Ljubljano. Umrl je 21. marca 1942 
v Ljubljani za posledicami ran, ki jih je dobil 6. marca 1942, ko sta 
nanj _ v Rozm dolini pomotoma streljala dva člana VOS. List Slovenski 
poročevalec, leto I, št. 31. marec 1942 je objavil izjavo, da organi Osvo
bodilne fronte niso dali naloga za ta napad. Glej Kronološki pregled 
dogodkov v Ljubljani v prvi polovici 1942. leta Letopis Muzeja narodne 
osvoboditve LRS v Ljubljani, II, 1958, str. 276 

9 Glej dok. št. 97, op. 14. 
1 0 Dr. Janko Kralj. 
1 1 Leopold Kemperle. 
1 2 Jožef Peršolja. 
1 3 Jože Kraje. 
1 4 Martin Greif. 
1 5 Glej dok. št. 76. 
1 6 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
1 7 Albin Kovač. 
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in Cerkno. Poročajte, kako ti odbori delujejo in kakšne težave sre
čujejo pr i svojem delu. 

3. Tovariš Tone Mladen 1 8 je poklican na novo delo izven vašega 
okrožja. — Po nekih poročilih še ni popolnoma ozdravel anglofilskih 
tendenc. Če je imel pr i tem kaj vpliva v baškem okrožju, posvetite 
temu vprašanju vašo potrebno pažnjo. 

4. Glede tov. Vipavca 1 9 smo sklenili, da ga do nadaljnjega pu
stimo v vojski, ki ga nujno rabi. 

5. P r i vas se bo oglasila v k r a t k e m tov. Nataša, 2 0 član pokra
j inskega komiteta ZKM z nalogo, da vam pomaga pr i formiranju 
okrožnih in okrajnega komiteta ZKM pri mladinskem delu sploh. 
Nudite ji vso pomoč. 

6. Ali ste prejeli rokopis Pr imorskega poročevalca št. 5? 2 1 Ali 
ga boste mogli razmnožiti in v kolikih izvodih? (Pošljite 3 izvode v 
vpogled!) 

7. V prihodnjem poročilu dajte pregled parti jske organizacije 
(število članov in kandidatov po okrožjih z navedbo socialnega se
stava). Ali pobirate v parti jski fond? 

8. Tovariš k o m a n d a n t zone 2 2 je dobil pr i vas za brigade 20.000.— 
lir. Kljub temu, da je to popolnoma pravilno, bi morali n a m poslati 
obračun, in to redno vsak mesec. K a d a r n imate stika z brigadami, 
n a m pošiljajte tudi odvišek denarja (kar ne rabite nujno za svojo 
tehniko in druge potrebe). 

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

Za: 
Primož2 3 

1 8 Dr. Maks Rejec. Glej pismo štaba Primorske operativne cone dne 
4. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko v arhivu IZDG, 
arhiv NOB, šk. 535/1. 

1 9 Stefan Nabergoj. 
2 0 Alojzija Trošt. 
2 1 Glej dok. št. 117, op. 8. 
2 2 Mirko Bračič. 
2 3 Dr. Aleš Bebler. 

429 



ŠT. 142 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 9. JUNIJA 
19431 

Seja IOOF dne 9. junija 1943.2 Navzoči vsi3 razen Luke 4 in Kri
štofa.5 

I. Poročilo inštruktorjev Tineta6 in Bogdana7 o političnem po
ložaju in organizaciji v stiškem okrožju. 

Okrožje je bilo do sedaj razdeljeno v t r i podokrožja: Suha kra
jina, centralni del in ozemlje med progo in nemško mejo. Delo 
povsod skrajno otežkočeno. Obstajata dva rajonska odbora, drugod 
le aktivisti oz. zaupniki. Političnih delavcev je 7.8 

Sklepi: 

1. Suha kraj ina se izloči iz stiškega okrožja. Ta teritori j se raz
deli tako, da pr ipade ozemlje Suhe kraj ine do Strug okrožju Ribnica 
—Lašče. Ostali del pa vodi zaenkrat v organizacijskem pogledu baza 
št. 149 pod vodstvom tov. Mitje. 1 0 

2. Inš t ruktor Bogdan odide za kakih 14 dni v stisko okrožje 
z nalogo predvsem organizirati dolino. 

3. Inš t ruktor Tine bo v tem času pospešil in uredil organizacijo 
v podokrožju Mirna peč. 

II. Na sestanek aktivistov kočevskega okrožja 1 1 gredo tov. An
drej , 1 2 Peter, 1 3 Marko 1 4 in (Pavle) 1 5 Miha. 1 6 

III. Sestanek aktivistov novomeškega okrožja se določi na 17. 
t. m. v Gorjancih. P r i p r a v e uredi tov. Gašper. 1 7 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 Glej še Fajfar, Odločitev, str. 294. 
3 Glej dok. št. 6. op. 3. 
4 Franc Leskošek. 
5 Edvard Kardelj. 
6 Janez Stanovnik. 
7 Bogdan Osolnik. 
8 Glej dok. št. 63. 
9 Glej dok. št. 7, op. 4. 

1 0 Angel Venturini. 
1 1 Sestanek je bil sklican za 10. junij 1943 v Starem Brezju v bližini 

Kopnvmka. Glej dok. št. 159. 
1 2 Josip Rus. 
1 3 Boris Kidrič. 
1 4 Zoran Polič. 
1 5 Edvard Kocbek. Ime je bilo naknadno dano v oklepaj 

črnilom01"' M a r i j a n B r e c e l J - M i h a B - Ime je bilo naknadno pripisano s 
1 7 Tone Fajfar. 
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IV. Dne 17. VI. se vrši sestanek iniciativnega odbora ZSM, ude
leži se ga tov. Drejče. 1 8 

V. Tov. Miha odide na Dolenjsko v svrho uredi tve Čredniko-
vega 1 9 pr imera. 2 0 

Miha B. 

ŠT. 143 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA 
SLOVENIJO STANETA KAVClCA DNE 9. JUNIJA 1943 ČLANICI 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO VILMI 

BEBLER1 

Draga Špelca! 2 

Tvoj predlog glede mojega pr ihoda v bolnico je neizvedljiv. Po 
principu ne puščajo v bolnico nikogar drugega, kakor člane glavnega 
poveljstva in I.O.O.F. Zato Ti bom pismeno stalno sporočal vse 
novice. 

Ob pril iki zadnjega sestanka z Ivanom, 3 Jožetom 4 in Nikom 5 

sem spoznal n e k a t e r e značilnosti za našo organizacijo. Organizacij
ske hibe, kadrovske in takt ične n a p a k e naših organizacij so razvidne 
iz priloženega poročila. 6 Opazil pa sem, da je Skoj n a Dolenjskem 
mnogo bolj demokratičen, nediscipliniran kakor p a n a Notranjskem. 
To se zlasti opazi tudi v zadržanju samega bivšega poverjeništva. 7 

1 8 France Lubej. 
1 9 Franc Gašperšič-Črednik, pravnik, rojen v vasi Steklo pri Treb

njem. V partizane je odšel marca 1942 — v Dolenjski odred, nato je bil 
premeščen v Gubčevo brigado. V juniju 1943 je dezertiral. Podatek Sta
neta Prijatelja. 

2 0 Od 16. do 22. junija 1943 so odšli dr. Marijan Brecelj, Janez Sta
novnik, Bogdan Osolnik in Jože Brejc v mirnopeško, trebanjsko in tre-
bensko okrožje zaradi ureditve Črednikove zadeve, preverjanja politič
nega vpliva na terenu in v vojski zaradi njegove dezertacije in zaradi 
ureditve pravilne politične linije med krščanskosocialističnimi aktivisti. 
Glej poročilo dr. Marijana Breclja od 16.—22. junija 1943 v arhivu IZDG, 
osebni fond dr. Marijana Breclja, šk. A. 

1 Kserokskopija izvirnika, napisanega s črnilom, je v arhivu IZDG, 
akc. št. 674. 

2 Vilma Bebler. Od marca 1943 je bila na zdravljenju v partizanski 
bolnišnici SCVPB — Pugled v Kočevskem Rogu. 

3 Ivan Gorjup. 
4 Jože Tejkal. 
3 Niko Belopavlovič. 
6 Verjetno misli poročilo poslano centralnemu komiteju SKOJ. 

Glej dok. št. 124. 
7 Glej dok. št. 124, op. 9. 
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O Tvojem pismu 8 in direktivah, ki si j im j ih dala, so diskutirali 
in hoteli v nekater ih Tvojih postavkah iskati napake. Zaradi takega 
zadržanja poverjetništva je popolnoma razumljivo, da ostali Sko-
jevci tudi ne smatrajo direktive višjih forumov dovolj resno in tako, 
in to zlasti v Beli krajini, pret i nevarnost, da se Skoj dejansko utopi 
v Z. S. M. Ukreni l sem vse potrebno, da se ta pojav v kali zatre. 

Kot sem t i že zadnjič poročal, smo razformiral i poverjeništvo. 
Tov. Niko je prevzel posle sekretar ja Bele krajine, kjer je sedaj 
O. K. sestavljen takole: Niko — Hilda 9 — Katica 1 0 — Slavka. 1 1 Ivan 
in Jože sta bila kooptirana kot inštruktor ja P. K. Jože je bil poslan 
v Belo krajino, Ivan p a v Novo mesto. Mimogrede naj omenim, da 
se mi Jože mnogo bolj dopade kot Ivan. P r i Ivanu imam vtis, da 
se čuti zapostavljenega, ker ni prišel v P. K. O teh stvareh bom 
ob prvi pril iki z njim govoril. Jože se mi zdi zelo discipliniran in 
ima precej mladostnega temperamenta . Isto velja za Nika, ki pa se 
šele razvija, a m p a k zdi se mi, da se bo ob pravi lni vzgoji razvil 
v enega najboljših funkcionarjev. O. K. [ZKMJ] Novo mesto je sedaj 
nekoliko spremenjen. Lojze 1 2 se ni obnesel, zato so postavili sedaj 
takole: Zora, 1 3 Zdenka, 1 4 Marjan. 1 5 Temu komitetu še mnogo manjka, 
da bi lahko bil dozorel težavam in pri l ikam. Najboljša izmed njih 
se m i zdi Zdenka. V Marjana gledam še precej pesimistično. 

Tovariš Viktor 1 6 je odšel n a teren, toda po parti jski liniji in 
n a njega ne moremo nič več računat i . J e r n e j 1 7 je v Ljubljani, Ti v 
bolnici in tako sem dejansko sam. Zato je povečanje P. K.-ja skoraj 
bi dejal nujno. Sem pa v zadregi s kadri . V poštev pr ihajata Ivan 
in Jože. Če ne bo posebnih zaprek, bo 17. prišel na konferenco 1 8 tudi 
Jerne j in t a k r a t bomo rešili to vprašanje. Prosim pa, da mi tudi t i 
pošlješ svoje predloge. 

Od P. K.-Skoja — Hrvatska — smo dobili povabilo n a konfe
renco 1 9 U. S. A. O. J. za Hrvatsku, ki se bo vršila 27. t. m. Delegata 
bomo poslali na vsak način. C. K. smatra za potrebno, da grem jaz. 
Vprašanje pa je, če bo to z ozirom na delo mogoče. 

8 Verjetno misli pismo Vilme Bebler-Špelce dne 13. februarja 1943 
članu poverjeništva pokrajinskega komiteja ZKMJ za Dolenjsko Ivanu 
Gorjupu. Kserokskopija pisma je v arhivu IZDG, istotam. 

9 Hilda Birkelbach. 
1 0 Katica Jelenič. 
1 1 Slavka Fir. 
1 2 Lojze Trpin. 
1 3 Dana Kastrin. 
14 Slavka Zidan. 
1 5 Jože Rajšter. 
1 6 Viktor Stopar. V začetku junija 1943 je bil poslan kot inštruktor 

centralnega komiteja KPS na Štajersko. 
1 7 Mitja Vošnjak. 
1 8 Misli konferenco glavnega iniciativnega odbora ZSM dne 17. ju

nija 1943. Glej dok. št. 187. 
1 9 Glej dok. št. 124, op. 17. 
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Približno sliko organizacije, naše težave, napake, pomanjklji
vosti pa lahko razvidiš iz priloženega poročila. Prosim te, da mi 
poročilo vrneš. 

S tovariškim pozdravom 
Stane2 0 

9. junija 43. 

ST. 144 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 9. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLO

ŽAJU NA PRIMORSKEM1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju, 9. 6. 1943. 

Centralnemu Komitetu KPS 

Dragi tovariši! 
Izkoriščamo priliko povratka tov. Anteta,2 da Vam sporočamo 

nekaj novic. Na potu so tri naša obširnejša poročila,3 ki ste jih med
tem bržkone vse prejeli in čakamo nanje odgovora. Od zadnjega 
našega poročila se je pri nas le malokaj omembe vrednega dogodilo, 
zato bomo to pot krajši. 

Najvažnejše je tole: kažejo se znaki preokreta v vojaški situa
ciji, in sicer preokreta k bistvenemu zboljšanju. Najnovejša poro
čila se namreč glasijo zelo ugodno. Iz njih bi se dalo sklepati, da 
je bila v početku formiranja brigad zagrešena napaka, da so se te 
.velike formacije zbirale predaleč na severu, v naših najvišjih gorah. 
Tam so možnosti kretanja, zlasti neopaznega kretanja, možnosti ta-
borenja in prehrane najbolj omejene. Vendar so se naši vojaški 
funkcionarji za te kraje odločili, ker se jim ni zdelo možno, da bi 
brigade vzdržale v nižjih bolj dostopnih legah. V času gibanja po 
Karnskih in Julijskih Alpah pa so imele kljub velikanskim naporom 
in razmeroma težkim žrtvam tako število krasnih obrambnih bojev, 
da je med italijanskim vojaštvom zavladal strah pred njimi, pri 
italijanski komandi pa rešpekt pred našim vojaškim vodstvom. Ko 

20 Stane Kavčič. 
1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3088. 
2 Ante Novak. Glej dok. št. 30, op. 2. 
3 Glej dok. št. 57 in 97 ter Dokumenti, knj. 6, dok. št. 110, str. 

285—289. 
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je bila nato 6. U. B. Ivana Gradnika (ki jo vodi tov. Marko4 poleg 
Danila5) prisiljena preseliti se nižje, je našla tam popolnoma nov 
položaj v primeri s tistim, v katerem so se čete pred kakim mesecem 
zbirale. N[i več morejčih italijanskih patrulj, niti nočnih zased. Opo
gumljeno prebivalstvo jih je sprejelo kot zmagovalce. Brigada lahko 
nemoteno izvaja iz svojega skupnega taborišča večje in manjše 
akcije v precej velikem radiju. Tako je predvčerajšnjim 7 t m 
razrušila nad 100 m dolg železniški most pri Knezi v Baski dolini6 

m tako prekinila promet na progi Podbrdo—Jesenice. Pravijo, da 
bo promet prekinjen več mesecev. Seveda si ne delamo iluzij, da ne 
bi Italijani uprizarjali večjih hajk proti našim, toda tudi pri tem 
imajo očitne težave. Pozitivno vemo že za dva primera pobune med 
italijanskim vojaštvom, ki se [je] kljub prisotnosti kvesture uprlo 
odhodu na hajko proti našim. Italijanska komanda uporablja vedno 
v večji meri »šturmrum«, kar pa izgleda, da jim ne pomaga dosti. 
Med pijanim moštvom je še več žrtev, zaradi česar odpor proti haj
kam še narašča. — O 5. U. B. Simona Gregorčiča ne vemo nič po
polnoma zanesljivega. Poročilo tov. Ahaca7 in Hrasta,8 ki sta s to 
brigado, še vedno nestrpno čakamo. Vendar sklepamo iz poročil 
[ki] prihajajo po terenu in izjav nekaterih dezerterjev, da uspešno 
manevrira po Benečiji in je imela boje tudi v Furlaniji. Po enem 
izmed poročil je nekaj časa celo taborila v Furlaniji in jo je prebi
valstvo dobro sprejelo. Hrane jim ni primanjkovalo. Iz poročil iz 
višjih italijanskih vojaških krogov bi bilo sklepati, da to vsaj deloma 
odgovarja resnici. Ti krogi so baje zelo zaskrbljeni, ker smo-se po
javili na robu našega jezikovnega ozemlja in so prepričani, da je 
v naših vrstah že tudi mnogo Furlanov. — O številčni moči brigade 
ki je v Furlaniji, nimamo podatkov. 6. U. B., ki je bliže nas šteje 
po zadnjem poročilu 450 mož. 

Še preden smo dobili ta zadnja ugodna poročila, smo na pod
lagi pisma8 tov. Krištofa10 obširno pisali11 tov. Hrastu, Mirku12 in 
Ahacu. V teh pismih smo jim predočili slabe posledice eventualne 
evakuacije brigad iz Primorske in jim svetovali, da poskušajo vse 
kar je v njihovi moči, da se z brigadami vred obdržijo na tej strani' 
Kot izhod iz skoro obupnega položaja, kakršnega nam je v ustnem 

4 Očitno pomota. Biti mora Mirko — Mirko Bračič, komandant Pri
morske operativne cone. 

5 Danilo Sorovič. 
• Glez Zbornik NOV, VI/6, dok. št. 22, str. 55-59. Več glej Petelin Gradmkova brigada, str. 80 in si. reienn, 
7 Dušan Pirjevec. 
8 Jaka Avšič. 
9 Glej dok. št. 36. 

10 Edvard Kardelj. 
itu/nf™? 1? P l i n s k e g a komiteja KPS za Primorsko dne 8 junija 
I2?h n

I ? m e s t n i k u komandanta slovenske narodnoosvobodilne v o i s k e n 
" ^ B r a a r ^ ™ 6 ' ^ * V a r h i V U I Z D G ' ^hiv NOB, ^ 535^ 
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poročilu pokazal tov. Mirko, smo svetovali, da se br igade za tabor
jenje in premike razdelijo na polubrigade ali bataljone. — Danes 
izgleda, da se bodo brigade bodisi skupno bodisi po batal jonih mogle 
še dalj časa zadrževati pr i nas. 

V vseh ostalih pogledih ni ničesar važnega poročati. Najnovejši 
obveščevalni mater ia l smo dali na razpolago tov. Antetu in si je t a 
napravi l obširne zabeležke. O teh vprašanj ih bo torej tokra t poro
čal on. 

Glede obveščevalne službe na splošno, pa še vedno ni rešeno 
vprašanje njenega vodstva. Krvavo bi rabil i sposobnega stalnega vo
ditelja te službe in ni nič čudnega, da poželimo vsakega uporabnega 
tovariša, ki se pojavi pr i nas. Že zadnjič smo vas prosili za tov. U r 
bana, 1 3 zdaj pa dodajmo, da bi bil uporaben tudi tov. Ante, U r b a n 
je bolj iniciativen in bi poleg VOS-a zelo mnogo koristil tudi n a 
poprišču tehnike in zvez, tov. Ante pa ima tudi svoje dobre lastnosti 
za to službo (sistematičnost, točnost). Ravno zato, da bi se to vpra
šanje rešilo in bi vas prepričali, da med tukajšnj imi k a d r i n i pr i
mernega človeka za to funkcijo, smo se strinjali s tem, da se tov. 
Ante takoj vrne. 

Tov. Mara 1 4 še ni sposobna za marš . 
Glede radiotelegrafistov smo bili v zadregi. Imeli smo na izbiro 

samo dvoje ali da takoj odpošljemo tiste tovariše, ki j ih zahtevate 
nazaj, ali pa da se končno ta s tvar uredi . Odločili smo se za posled
nje in upamo, da bo uspelo. Morda nas v t renutku, ko pre jemate to 
pismo, že slišite. 

V Gorici nastaja polagoma nova organizacija. 
Tov. Vlado 1 5 se je oglasil iz Trs ta s k r a t k i m pismom. 1 6 K e r m u 

je tov. Ante že med potjo poslal naročilo za informacije na vpra
šanja, ki ste j ih vi postavili, pa bo verjetno spet potoval k tov. 
Kvintu 1 7 in boste njegov odgovor prejeli prej nego mi. 

O južnem delu Pr imorske smo že zadnjič javili, da je t a m ostal 
ves kraški bataljon. Izgleda, da se končno tudi malo aktivizira. Tako 
n a m poročajo, da je ena njegovih čet dne 16. 5. napadla kamion 
fašistov pr i vasi Štjak. 1 8 Ubit ih je bilo 30—35 fašistov. Naši brez 
izgube pa tudi brez plena, ker je prišla fašistom pomoč. 

Vest o osvoboditvi tov. Vesne 1 9 nas je zelo obradovala. Vesna je 
doma iz Istre, bi torej spadala n a Pr imorsko. Krasno bi jo lahko 
uporabil i za mladinsko delo. Napravi l i bi n a m veliko uslugo in 

1 3 Dr. Marijan Dermastia. 
1 4 Mihaela Dermastia. 
1 5 Branko Babic. 
1 6 Glej dok. št. 107. 
1 7 Umberto Massola-Quinto. 
1 8 Glej dok. št. 54, op. 26. 
1 9 Vesna Stranic. 
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veselje, če bi jo n a m poslali. Če pride k Vam ji izročite Primožove 2 0 

pozdrave. 
Priloženo pošiljamo vlogo 2 1 o Nuškinu 2 2 za IOOF. Ali bi bilo 

potrebno včasih tudi njim poročati o položaju na splošno? 
Pr i lagamo naše nove publikacije. Pr imorski poročevalec št. 4 

(št. 5 je v tisku), 2 3 Pace e Liberta, 2 4 Fr ieden u n d Freihei t 2 5 (za 
Trbiž in Rabelj), ter sestavek o konspiraciji. 2 6 Brošura »Komunisti 
in osvoboditev Pr imorske« 2 7 je v tisku. V tisku je tudi »Slovenka« 
glasilo P K SPZZ. 2 8 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

Za: 
Primož 
Matevž2 9 

2ig : 
Pokrajinski 
Komitet K P S za Pr imorsko 

2 0 Dr. Aleš Bebler. 
2 1 Vloga ni priložena. 
2 2 Dr. France Skerl. 
2 3 Glej dok. št. 117, op. 8. 
2 4 Glej dok. št. 57, op. 44. 
2 5 Uredništvu ni uspelo dobiti podatkov o tem listu. 
2 6 Ciklostilirana brošura: Konspiracija (:Pravila previdnega taj

nega delovanja). Primorska v maju 1943, je v arhivu IZDG, tisk NOB, 
št. 430. 

2 7 Glej dok. št. 54, op. 23. 
2 8 Glej dok. št. 56, op. 2. 
2 9 Anton Velušček. 
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S T . 145 

N A V O D I L A 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 N E 9. J U N I J A 1943 O K R A J N E M U K O M I T E J U K P S Z A J U Ž N O 

P R I M O R S K O 1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju, 9. 6.1943. 

Okrajnemu komitetu za južno Primorsko 

Sekretarju tov. Rudiju2 ali inštruktorju 
PK KPS tov. Blažu.3 

Dragi tovariši! 
i 

Glede organizacijskih vprašanj ne bomo odgovarjali posebej 
tov. Rudiju in tov. Blažu, ker sta se medtem, upajmo, končno se
stala in večino tekočih vprašanj na podlagi našega obširnega pisma,5 

ki ga je imel tov. Blaž s seboj, uredila. Vendar bi opozorili na ne
katera vprašanja. 

1. Glede tehnike pričakujemo, da boste spričo možnosti, ki jih 
imate (tako v kadrih kakor v materialu), razvili veliko aktivnost. 
Možnost imate ustanoviti ne le eno okrajno tiskarno, temveč več 
okrožnih tiskarn, ki bodo okrajne razbremenile. Opozarjamo pa vas 
na to, da ne razmnožujte vsega, kar vam pride pod roke. Posebno 
je treba paziti na material, ki prihaja iz Hrvaške in je dostikrat 
izdan tam od okrožnih komitetov brez kontrole CK KPH. Tako se 
spominjamo razmnožene brošurice, ki nam jo je pozimi poslal tov. 
Rudi ali tov. Vitko6 pod naslovom »Uslovi boljševizacije«.7 Ta bro
šura je bila vseskozi sektaška in je očividno ponatis kakega zasta
relega teksta, starega najmanj 10 let. Razmnožujte svež material 
našega CK, IOOF ali PK. Poleg tekočih publikacij (Poročevalca, Slo
venke) bi bilo posebno koristno razmnožiti kot ponatis tiste članke 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
2 Rudi Mahnič. 
3 Darko Marušič. 
4 Izpuščamo prvi del besedila, ki se popolnoma ujema z besedilom 

navodil pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 8. junija 1943 
okrajnemu komiteju KPS za severno Primorsko. Glej dok. št. 141. 

5 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 111, str. 289—293. 
6 Vitko Hlaj. 
7 Brošura: Uslovi za boljševizaciju Partije. Bibliografija NOR, št. 

8032. 

437 



v Ljudski pravici št. 1 do 3, ki so odgovarjali na klevete proti ko
munistom (Komunisti in vera, 8 Komunist i in pr ivatna lastnina, 9 

Komunist i in kmetje 1 0 ). P r e d k r a t k i m smo vam poslali v rokopisu 
besedilo brošure »Komunisti in osvoboditev Primorske«. 1 1 Ta je kot 
odgovor n a letak 1 2 pr imorske bele garde posebno važna in glejte, 
da vsekakor izide. 

2. Posvetite vso vašo skrb pomoči naš im centra lnim organom 
(CK) pr i nabavl janju tehničnega materiala. Za te nabave iz Trsta 
in morda tudi z Reke svobodno razpolagajte z vašimi dohodki in 
n a m pošiljajte samo obračune. 

3. Glede obveščevalnega mater ia la naj velja dogovor med vami 
in tov. Antejem, 1 3 to je, da se važen mater ia l pošilja direktno na 
CK, n a m pa pošljete kopije. Sploh posvetite obveščevalni službi vso 
potrebno pozornost, preizkušajte l judi in predlagajte okrajnega ob
veščevalca. V teh vprašanj ih vas bo obiskal član pokraj inske ko
misije VOS tov. Strela. 1 4 Nudite mu vso pomoč. 

4. Tov. Blažu sporočamo, da smo prejeli njegove dopise 1 5 iz ka
ravel 1 6 5, 6 in 7 t e r dve pismi iz Pivke. Tov. Rudiju potrjujemo pre
jem zadnjega poročila od 10. maja. 1 7 V zadnjem dopisu je omenjeno, 
da posebej poroča o tehniki. Tega poročila nismo prejeli. 

5. Če imate kaj odvisnega denarja, ga izročite tov. Anteju 
za CK. 

18 

Glede vašega novega okrožja Ajdovščina vas opozarjamo, da 
bi bila tam potrebna temeljita revizija in najbrž t u d i železna metla. 
V okrožnem komitetu vladajo že nekaj mesecev nezdrave razmere. 
Najboljši član tega komiteta tov. Kosovel 1 9 (Seržent'e) je bil vse do 
svoje smrt i od ostalih članov komiteta odrinjen in je delal sam 

8 Brošura: Kardelj Edo, Komunizem in vera (ponatis iz Ljudske 
pravice), 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 307. 

9 Brošura: Ziherl Boris, Komunizem in kmet (tehnika Juž. Primor
ska 1943). Vsebina: Komunizem in kmet (str. 1—8), Komunisti in vpra
šanje zasebne lastnine (str. 9—14) je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 1317. 

1 0 Glej op. 9. 
1 1 Glej dok. št. 54, op. 23. 
1 2 Glej dok. št. 20, op. 7. 
1 3 Ante Novak. 
1 4 Drago Flis. 
1 5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katera pisma gre, razen za 

pismo dne 1. maja 1943, v katerem je Darko Marušič-Blaž navedel, da ga 
piše s kurirske postaje P-7. Pismo je v arhivu IZDG, istotam. 

1 8 Glej dok. št. 11, op. 3. 
" Glej dok. št. 38. 
1 8 Manjka približno 11 vrstic besedila, ker je spodnji del lista očitno 

odrezan. 
1 9 Ivo Kosovel-Borotin. Padel 7. marca 1943 v Vrtovinu. 
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v vaseh na desnem bregu Vipave. Sekre tar okrožnega komiteta tov. 
Zdravko 2 0 (Štefan) je padel pod vpliv od nas po nazorih precej od
daljenih elementov, članov OK OF (tov. Vipavec 2 1 in Grenki 2 2 ) . Ti 
so izdali, očividno z njegovim pris tankom, letak s pozivom, naj 
ljudje molijo za zmago OF. V zadnjem času smo o njih slišali zelo 
malo. Po nekater ih vesteh so se zabili v bunker je in j ih je težko 
spraviti iz njih. Morda slabo vpliva nanje dobro vipavsko vino. P o 
enem izmed zadnjih obvestil je priš lo pred vaščani do spora med 
sekretar jem OK K P S (Zdravko) in sekretar jem OK OF (Grenki), 
kater i je več ( ! ! ! ) . — S k r a t k a sekretar našega OK je slab. Sam je 
kriv, da se je meta la OF v en koš s K P S , zakrivil je, da ni bilo v 
OK nikake avtokrit ike in nikakega boljševiškega odnosa do zavez
nikov. Zato je bil nesposoben postaviti j ih n a pravo mesto. Verjetno 
bo potreben popolnoma nov človek, ki bo prinesel nov veter v vo
dilne okrožne organe. O vrednost i aktivistov, ki so zdaj n a poslu, 
p a si iz pismenih poročil ni mogoče ustvari t i prave slike. Treba bo, 
da pošljete nekoga n a lice mesta in da si t a vse te junake od blizu 
ogleda. — V zvezi s t em okrožjem vas opozarjamo n a komandir ja 
karavle št. P III tov. Tigra. 2 3 Ta je doma iz ajdovskega okrožja, je 
bil t a m odličen aktivist in bi morda prišla komu misel, da ga pošlje 
nazaj. Tega n ikar ne storite. Tovariš Tiger se je obnesel kot ko
m a n d i r karavle, v okrožju p a ne bi dobro vplival zlasti zato, k e r 
je kot bivši l iberalec in zagrizen sovražnik domačih fajmoštrov med 
katoliškimi množicami zelo nepril jubljen. Razen tega je v d a n pijači. 
— P r i kaki novi kombinaciji za nov OK p a bi morda prišel bivši 
komandir karavle št. 2 tov. Medved, 2 4 k i je še vedno kot ilegalec 
oziroma polupart izan n a ajdovskem terenu in je po naših dosedanjih 
izkušnjah dober element. 

Naši brigadi Ivana G r a d n i k a in Simona Gregorčiča sta se dobro 
obnesli in sta že neka jkra t Ital i jane dobro namahal i . Zadnji lep 
uspeh brigade Ivana Gradnika je razrušenje nad 100 m dolgega 
železniškega mostu pr i Knezi v Baski dolini, s čemer je za dalj časa 
prekinjena proga Gorica—Podbrdo—Jesenice. 2 5 

Glede čet kraškega batal jona sporočite štabu, naj ostanejo na 
vašem terenu. Trudi te se preko part i jske organizacije v četah, da 
batal jon zaktivizirate. Bataljon iiaj operira, če se pokažejo mož
nosti, tudi skupno. V obrambi pr i ha jkah se bo to gotovo obneslo. — 

8 0 Srečko Čebron. 
2 1 Stefan Nabergoj — Janez Vipavec. 
2 2 Franc Lavrenčič — Filozof. 
2 3 Ivan Mohorčič. 
" Anton Semenič. 
2 5 Glej dok. št. 144, op. 6. 

439 



Kaj je z našimi novinci na Hrvaškem.26 Smatramo, da je skrajni 
čas, da pridejo nazaj. Obrnite se na hrvaški štab z zahtevo, da se 
vrnejo! Prilagamo pismo27 v imenu štaba zone o tem vprašanju. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Za:2 8 

S T . 146 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 9. JUNIJA 1943 INŠTRUKTORJU POKRAJINSKEGA KOMI
TEJA KPS ZA PRIMORSKO JOŽETU KRAJCU ZA DELO V 

OKROŽJIH BRDA IN SLOVENSKA BENEČIJA1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju, 9. 6.1943. 

Inštruktorju PK KPS tov. Krajcu2 

Dragi tovariš! 
.. .s 

Vse gornje splošne nasvete o smeri politično-agitacijskega dela 
ti pošiljamo hkrati, ko jih pošiljamo vsem okrajnim komitetom. 
Okrajnemu komitetu za severno Primorsko smo sporočili,4 da mu 
za Brda in Benečijo ni treba skrbeti, dokler se ti nahajaš na tem 
terenu. 

Glede tekočih organizacijskih vprašanj v Brdih in Benečiji pa 
ti imamo sporočiti: 

1. Iz tvojega poročila5 je razvidno, da si nasedel jezičnemu doh-
t'arju Gravnarju.6 Opozorili smo te nanj še pred tvojim odhodom. 

26 Glej dok. št. 155, op. 25. 
27 Izvirna kopija pisma štaba Primorske operativne cone NOV in 

PO Slovenije dne 9. junija 1943 štabu 5. operativne cone NOV in PO 
Hrvaške je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 535/1. 

i8 Pismo ni podpisano. Pisal ga je dr. Aleš Bebler-Primož. 
* Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11 
2 Jože Kraje. 
3 Izpuščamo prvi del besedila, ki se popolnoma ujema z besedilom 

navodil pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 8. junija 1943 
okrajnemu komiteju KPS za severno Primorsko. Glej dok št 141 

4 Glej dok. št. 141. 
5 Glej dok. št. 82. 
8 Ivan Gravnar. 
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Ker pa se kaže potreba, pa ti sporočamo danes nekaj več o njem. 
Sam pišeš, da je Gravnar bil v začetku na stališču, da bo vojna 
dolgo trajala in da je treba tudi borbo tako uravnavati. Kaj to 
pomeni? To pomeni enostavno, da je Gravnar bil proti oboroženemu 
boju, proti akcijam. To svoje stališče je izrazil že davno prej, preden 
je tov. Kumar7 prišel v Brda. Zaradi tega skrajno oportunističnega 
stališča je Gravnar j a grajal Pokrajinski komitet tudi že pred pri
hodom tov. Kumar j a. Končno je bil zaradi takega oportunizma in 
zaradi nediscipline iz Partije izključen. Po izključitvi je bil povzan, 
da nadaljuje z delom kot aktivist OF, kar pa je odbil. Zadnje čase 
kaže spet voljo za delo, nismo pa vse do danes dobili od njega niti 
autbkritičnega priznanja njegovih oportunističnih napak niti doka
zov, da se hoče pokoravati partijskim sklepom. Iz tvojega zadnjega 
poročila je nasprotno razvidno, da Gravnar škoduje Partiji, kjer 
more. Zlasti mu je trn v peti nepopustljivost PK nasproti njemu kot 
oportunistu in zato kleveta naš PK. V pričetku je širil, in izgleda, 
da še danes ponavlja, klevete, da je PK pod vplivom terenskega 
aktivista tov. Kumar j a, da so direktive PK o akcijah napačne in 
zadnji čas še novo posebno ostudno kleveto o tov. Matevžu8 članu 
PK. V tvojem pismu je namreč napisana neverjetna potvorba res
nice o izdajalki Sonji,9 ki da jo je uvedel na Primorskem tov. Ma
tevž. Resnica o izdajalki Sonji je namreč ta: Sonjo si je po svojih 
posebnih zvezah našel za kurirko krščansko-socialistični funkcionar 
Nuškin10 in je tudi ona bila krščanska socialistka, Kot Nuškinova 
kurirka je imela zvezo z Dikejem.11 Ko je nekoč tov. Matevž rabil 
zvezo z Dikejem, mu jo je ona dala. Zdaj pa primerjaj to z never
jetnim romanom, ki ti ga je natrobil Gravnar z očitnim namenom, 
da oblati PK. — Iz vsega tega vidiš, da je Gravnar dejansko zaslu
žil kroglo. Ker pa je po socialni pripadnosti kmet, smo sklenili 
poskusiti z njim zadnjič. Sporoči mu, da zahtevamo od njega izjavo 
s priznanjem njegovih napak, posebno z izjavo, da je edino pra
vilna politika KPS in OF, politika po kateri je bilo po pričetku 
vojne med fašistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo treba na vsem 
našem ozemlju pričeti z oboroženim bojem proti fašizmu. Če poda 
tako izjavo, mu dovolimo nov preizkus njegove volje po koristnem 
delu, in sicer v funkciji dobavitelja tehničnega materiala za vašo 
tehniko (papir, črnilo, matrice, barvo, korekturni lak itd.) iz Go
rice, Čedada in Vidma. 

2. Glede sestave okrožnega komiteta za Brda imamo tele opaz
ke: tov. Filip12 ni poslan od okrožnega komiteta za Tolmin, temveč 

7 Andrej Kumar. 
8 Anton Velušček. 
9 Sonja Saksida. 

10 Dr. France Skerl. 
11 Benedikt Simčič-Matic: 
12 Jožef Peršolja. 
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je imenovan za sekretarja OK Brda od okrajnega komiteta za se
verno Primorsko, v katerega delokrog spadajo tudi Brda. Njegovo 
imenovanje je torej v redu. Seveda imaš ti kot instruktor pokra
jinskega komiteta pravico imenovanje okrajnega komiteta prekli
cati, če imaš za to tehten razlog. Tak razlog bi bil nedvomno večja 
sposobnost katerega od aktivistov, ki si jih našel v Brdih. Ne zdi 
pa. se nam, da bi tak bil tov. Slavko.13 Kolikor tega zadnjega mi 
poznamo, ni posebno delaven, temveč več govori, kakor stori. Boljši 
se nam zdi tov. Boris,14 ki se je v kratkem času v Brdih dobro razvil 
in opravil mnogo dela. Če torej smatraš, da je tov. Boris nedvomno 
boljši od tov. Filipa, potem preklici imenovanje tov. Filipa in postavi 
tov. Borisa. V nasprotnem primeru pa potrdi imenovanje tov. Filipa. 
Sporoči takoj, kako si to stvar uredil, da bo enkrat konec t'e di
skusije. 

3. Iz Benečije se nam je že dvakrat oglasil tamkajšnji zaupnik 
tov. Oton15 in se obakrat pritoževal na slabe zveze z vami. Treba 
bi bilo, da ga obiščeš. Če se pokaže možnost, je treba postaviti 3-
članski okrožni odbor za Benečijo. 

4. V tvojem pismu ne omenjaš, kaj je s pismom16 za Trst, ki 
smo ti ga dali s seboj. To pismo je zelo važno in ti naročamo, da 
kontroliraš, kam je odšlo, če si ga oddal. Če ga tovariši, ki vzdržu
jejo zvezo s Tržičem in Trstom, ne morejo spraviti naprej po sigurni 
poti, je bolje, da ga pošlješ nazaj. 

5. Kaj je s tov. Maksom?17 Če se je vrnil k vam, bi bilo naj
bolje, da pride na osebni razgovor k nam. 

6. Preko neke briške čete smo dobili z vašega terena naravnost 
panične vesti o aktivnosti bele garde. Priložen je bil letak, ki naj 
bi bil belogardističen, ki pa je bil navaden poziv italijanskih vo
jaških oblasti, naj se partizani vrnejo na svoje domove. Iz istega 
vira je prišlo obvestilo, da je treba pobiti pri vas najmanj 13 belo-
gardističnih agitatorjev. Iz drugega vira pa je prišlo vprašanje, 
ali naj ustrelijo nekega belogardističnega župnika. V zvezi z vsem 
tem, vas opozarjamo, da je treba tudi belogardistično nevarnost 
gledati s treznimi očmi. Kar se tiče pobijanja belogardističnih ele
mentov, vas opozarjamo na dvoreznost tega orožja. Zato je treba 
biti v tem pogledu zelo previden in se posebno čuvati, da bi padli 
v skrajnost kakih masovnih pokoljev. Če je belogardistična nevar
nost res narasla, kar je verjetno, izberite kakega masam antipatič-
nega belogardista, človeka, za katerim široke množice ne bodo ža
lovale ali bodo celo njegovo usmrtitev pozdravile. Takega brez 
oklevanja likvidirajte. To pa naj nikakor ne bo duhovnik. Tega 

1 8 Ludvik Vitez. 
14 Cvetko 2ižmond. 
15 Alojz Mavric. Glej dok. št. 49. 
18 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero pismo gre. 
17 Miro Pere. 
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množice pri nas nikakor še ne bi razumele. Če je res kak župnik 
glavni organizator bele garde, poiščite primemo figuro med nje
govimi neposrednimi pomočniki, tisto figuro, ki ima najmanj za-
slombe v množicah. Po tem udarite. Tudi to bo dalo župniku mi
sliti. Če izveste zagotovo, da se v kakem župnišču razmnožuje be-
logardistična literatura, zaplenite material in zagrozite župniku, da 
bo drugič nosil še težje posledice. — Običajno se terenski delavci 
za take majhne akcije obračajo na partizanske čete in smatrajo, da 
če teh ni, so take akcije nemogoče. Pokažite vi, da so mogoče. Se
stavite oborožen varnostni oddelek iz pogumnih terenskih delavcev 
ali celo delavk. 

7. Kakšne so vaše zveze s Furlanijo? Ali kaj veste o patrulji1 8 

tov. Antonija?19 Kakšni so vaši stiki z organizacijo KPI v Čedadu 
in Vidmu? Kakšne so možnosti nabave tehničnega materiala od 
tam? Tovariš Oton piše,20 da ima možnost nabavljati usnje, da pa 
mu primanjkuje denarja. Dajte mu denar iz blagajne OK Brda in 
pošljite usnje nam za brigade. — Kakšni so vaši stiki z Gorico ozi
roma z goriško okolico? 

Naše brigade se izvrstno bijejo z Italijani. U. B. Ivana Grad
nika je uničila nad 100 m dolg železniški most pri Knezi v Baski 
dolini.21 Promet na progi Gorica—Podbrdo—Jesenice bo za dalj 
časa prekinjen. Kraški partizani pa so pri Štjaku22 pobili 30 fa
šistov. 

Sporoči, kako se je obnesla zveza z italijanskimi oficirji! Take 
zveze je treba gojiti, toda z vso previdnostjo v interesu obeh strani. 

Ali ste v stiku z brigado Simona Gregorčiča, ki je najbrže še 
vedno na vašem terenu. Sporočite kaj veste o njenih akcijah. Pri
lagamo pismo23 za štab te brigade. Če moreš jim ga dostavi, sicer 
pa pismo vrni. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Za: 

Primož24 

1 8 Glej dok. št. 31, op. 25. 
19 Antonio Dettori. 
20 Pismo zaupnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko v Slo

venski Benečiji Alojza Mavrica dne 17. maja 1943 pokrajinskemu komi
teju KPS za Primorsko je v arhivu IZDG, istotam. 

21 Glej dok. št. 144, op. 6. 
2 2 Glej dok. št. 54, op. 26. 
23 Pismo ni priloženo. 
24 Dr. Aleš Bebler. 
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P I S M O 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 N E 9. J U N I J A 1943 Z A U P N I K 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 V B E N E Š K I S L O V E N I J I A L O J Z U MAVRLCU 1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju, 9. 6. 1943. 

Zaupniku PK KPS za Beneško Slovenijo tov. Otonu.2 

Dragi tovariš! 

Prejeli smo dve tvoji pismi,3 iz katerih je razvidno, da tvoje 
delo uspešno napreduje. Glede nasvetov in navodil pa ti sporočamo, 
da t'i bo v vsem lahko svetoval naš instruktor tov. Kraje,4 ki smo 
ga poslali v Brda in k tebi. Našla se bosta preko okrožnega odbora 
za Brda. 

Glede tvojega vprašanja o posojilih, je najbolje, da še nadalje 
uporabljaš sistem novčanic. Če bomo dobili kaj več obveznic, ti jih 
bomo poslali. 

Poslali smo ti že nekaj zavojev literature tako slovenske kakor 
italijanske (letaki ter Pace e Liberta).5 Potrdi prejem. Poslali smo 
ti tudi zavojček literature zate, med drugim tudi Ustavo6 Sovjetske 
zveze (zadnji izvod, ki smo ga imeli — pazi nanj!). 

O Beneški Sloveniji imamo zelo malo pojma in bi ti bili hva
ležni, če bi nam na kratko opisal prilike v tej pokrajini. Kakšna 
je na splošno slovenska narodna zavest, kakšno razpoloženje je glede 
italijanskega fašizma, glede italijanskega imperializma sploh, kakš
na je beneška duhovščina, kakšne so gospodarske prilike, ali je sploh 
kaj bogatih kmetov, kaj vaške gospode v večjih krajih, kakšna je 
po narodnosti in razpoloženju, ali je kaj pravega proletariata, kak
šen je ta itd. 

Kje si nabral posojilo? V briških vaseh ali v beneških. Kakšni 
ljudje so dali kar po 1.000 lir? Ali imaš kaj stika s furlanskimi ko
munističnimi organizacijami? Ali imaš kak stik z Rezijo? 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 
! Alojz Mavric. 
3 Gre za pismi dne 16. in 17. maja 1943. Glej dok. št. 49 in dok. št. 

146, op. 20. 
4 Jože Kraje. 
5 O izdani literaturi v tistem času glej Krall, Partizanske tehnike 

v Primorju, str. 26 in si. 
6 Glej dok. št. 49, op. 6. 
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V tvojem okrožju se je zadnje tedne najbrž pojavila naša parti
zanska brigada Simona Gregorčiča. Kakšen vtis je napravila na 
prebivalstvo? Ali je kaj rekrutirala? Ali so sploh kakšne možnosti 
rekrutacije v Benečiji? 

Usnje naše brigade nujno rabijo. Kupi ga vedno, kadar imaš 
možnost in denar. Pisali smo v Brda, da ti po potrebi z denarjem 
pomagajo. Kupljeno usnje odpravljaj k nam po isti poti, po kateri 
gre pošta, pač po takih količinah kakor kurirji lahko prenesejo. 

Ali imaš kake možnosti nabavljati iz Vidma ali Čedada ma
terial za našo tehniko (bel papir vseh vrst, ciklostil papir, barvo 
za ciklostil — Otin ali Kores, barvo za rotor — etinol, matrice — 
boljše vrste, korektur lak). 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Za: 

Primož7 

ST. 148 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 9. JU
NIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

OOOF za okrožje Cerknica. pr. 13. VI. 43 št. 52 
Položaj dne, 9.6. 43. 

Izvršnemu odboru OF 
na položaj. 

Okrožni odbor cerkniško okrožje se je sestal s sledečim dnev
nim redom: 

1. Poročila. 
2. Določitev tovariša za propagandno delo v okrožju in za 

SPZZ. 
3. Politični pregled in debata. 
4. Finančno vprašanje in poročilo. 
5. Vprašanje nabiralne akcije. 
6. Bela garda — modra garda. 
7. Organizacijsko vprašanje. 
8. Slučajnosti: a) vprašanje sekanja gozdov in izvoz lesa, b) veza 

z okupatorsko vojsko in slično, c) bolnica, d) dopisništvo, e) nabavke. 
7 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. Številka 52 in 

datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 
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1. V zvezi poročila z dne 6. 6.2 se dodaja poročilo 3 iz loškega 
rajona, iz kater ih boste razvideli celotno delo okrožja. Sklene se 
poslati dopis RO-ju Loška dolina v zadevi pojasnil porabljenega 
denarja. 

Dodatno poroča okrožje, da so v Loški dolini vzpostavljeni 3 
odbori P Z Z ; snujejo se še po ostalih vaseh odbori PŽZ. Vzpostav
ljene so nove veze direktne in legalne, s kater imi so povezane vse 
vasi. Postavile so se nove veze s sredinci, katere so še precej za
dovoljive. Postavl jena sta dva odbora ZSM. Organiziranje mladine 
je v zadovoljivem poletu. Mladina raztresa letake po okupatorskih 
in belogardističnih postojankah — približno isti razmah dela se 
opaža tudi v ostalih rajonih. 

2. V smislu navodil 4 IOOF se je vključilo v okrožni odbor OF 
za propagandni odsek dosedanjega aktivista tov. Ljubota Skalarja, 5 

k a r prosimo da odobrite in vzamete n a znanje. Z ozirom na potrebo 
sedanjega poleta snovanj odborov PŽZ se je delo za okrožje poverilo 
tov. Ivanki Hras tn ik 6 (dosedanja članica ROOF za Loško dolino). 
Prosimo, da bi se vključila v OOOF. 

3. Prečitalo in predebat ira lo se je »Vsem aktivistom OF«.7 Odo
bravamo sklep IOOF, da n a m n u d i še več vzgojno študijskega ma
teriala. 

4. Za zbiranje denarnih prispevkov smo dali navodila 8 vsem 
aktivistom OF, pokazali so se že prvi uspehi, k a r bo razvidno v 
blagajniškem poročilu za junij . Stanje blagajne od 31. 5. je 17.544 
lir in dva bona po 1.000, katere smo odkupili od U[darne B[rigade] 
T[oneta] T[omšiča] v aprilu. Nadalje je bilo sklenjeno, da prejemajo 
člani okrožja za svoje potrebe mesečno lir 200. Sklenjeno je bilo, 
da se izdajo še nekatere nujne podpore. 

5. Tozadevna navodila 9 so se razposlala na vsa upoštevajoča 
mesta. P r a v tako se vršijo tudi objasnjevalne kampani je o potrebi 
in možnosti nabira lne akcije. 

6. Organiziranje modre garde tu še ni opažati, vendar se med 
bego opaža neko novo zadržanje in cepljenje na t r i različne skupine, 
to so fašistična, mihailovičevska in pa nevtra lna. Nadalje se opaža 
pr i nekater ih sredincih novo zadržanje, katerega zaenkrat zelo pr i
krivajo. 

7. Pretres le so se vse možnosti še boljše in intenzivnejše orga
nizacije; obenem so se vse dosedanje n a p a k e iznesle in kritizirale. 

2 Pravilno dne 5. 6. (junija). Glej dok. š t 127. 
3 Poročilo ni priloženo in verjetno ni ohranjeno. 
4 Glej dok. št. 102. 
5 Alojz Mlakar. 
8 Ivanka Zigmund. 
7 Glej dok. št. 123, op. 16. 
8 Glej dok. št. 37. 
9 Gre za okrožnico izvršnega odbora OF dne 30. maja o organizira

nju materialne pomoči partizanski vojski. Glej dok. št. 105. 
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8. [a)] Sklene se, da se napravi jo le taki 1 0 prot i izsekavanju 
gozdov in izvozu lesa, b) važno se n a m zdi poročati sledeče: d a je 
zadržanje fašistov do naših l judi postalo prijaznejše, iščejo veze 
celo s partizani, imamo več takih primerov, pa ne vemo, kaj stoji 
v ozadju, c) bolnici, ki se naha ja ta v okrožju, naprošata, da bi j im 
okrožje pomagalo preskrbet i hrano, vendar imamo pomisleke, kako 
bo za krit je računov kakor tudi težkoče dostavljanja, č) dopisništvo 
se je tudi pr i nas nekako že uveljavilo; iz loškega ra jona je bil po
slan en dopis pod naslovom »Slovenski kmet v osvobodilni borbi«. 
Predvideni so še nekater i dopisi, d) za nabavke se je nekaj denar ja 
že založilo; nakupl jene so večje količine cigaret, tobaka in soli, 
ka tere se bo v k r a t k e m plačalo in vskladiščilo. Pripominjamo, da 
smo nekaj soli in cigaret proti plačilu že oddali vojaškim edinicam. 

Glede vključitve novih aktivistov v okrožje, Ljubota Skalarja 
in Ivanke Hrastnik, prosimo, da n a m čimprej odgovorite. Prosimo, 
da n a m pošiljate redno Radijske vesti, ker v našem okrožju še ni
m a m o postavljenega radio aparata . 

S m r t fašizmu — Svobodo n a r o d u ! 

Za okrožje O F Cerknica 
Lap a j ne Andrej1 1 

Krištof12 

Bobnar1 3 

1 0 Ciklostiliran letak: Notranjskim kmetom in voznikom!. . . [1943] 
Okrožni odbor OF Cerkniško okrožje, je v arhivu IZDG, tisk NOB. 

1 1 Andrej Janežič. 
1 2 Jože Koščak. 
1 3 Ludvik Lovko. 
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P O R O Č I L O O K R O Ž N E G A O D B O R A O F G R O S U P L J E D N E 9. 
J U N I J A 1943 O R G A N I Z A C I J S K E M U T A J N I K U I Z V R Š N E G A 
O D B O R A O F DR. M A R I J A N U B R E C L J U O F I N A N Č N E M P O L O 

Ž A J U V O K R O Ž J U 1 

Okrožje Grosuplje 
10 

24/VI. 43 št. 64 9. VI. 43. 

Organizacijskemu tajniku IOOF.2 

Kakor sem poročal že na decembrsko okrožnico3 Izvršnega od
bora o organizaciji finančnega poslovanja, je terenska organizacija 
Osvobodilne fronte v grosupeljskem okrožju vršila finančne posle po 
starih navodilih tudi še po lanskoletni okupatorjevi ofenzivi, le s 
to razliko, da se je od tedaj teren močno poslabšal, oziroma smo iz
gubili z mnogimi kraji zvezo, z onimi pa, ki so v finančnem oziru 
pomembni z ozirom na višino dohodkov, ne oziraje se toliko na po
litično plat finančnih akcij, pa kar z vsemi, in pa, da je od takrat 
silno upadel naš kader aktivistov. 

Od takrat se ni podpisalo na našem terenu nobeno posojilo več, 
pač pa se je pobiral narodni davek. Mesečni iznosi so razvidni iz 
poročil. Vse to delo pa je ves čas slonelo izključno le na ilegalcih. 
Število teh pa se je stalno še krčilo, zdaj nas je v celem okrožju še 
9 za celokupno terensko politično delo. Res imamo na terenu mrežo 
zaupnikov, toda ti so v glavnem le dajalci informacij, nikakor pa 
se v naših razmerah ne moremo dokopati do tega, da bi legalci so
delovali z nami tudi pri izvrševanju finančnih poslov. Vsak lega-
lec se boji količkaj širšega dela med ljudmi in izkušnja kaže, da 
je v takem slučaju res vsak hitro žrtvovan. Podobno je z ZSM, 
zraven tega pa se z mladinci še marsikateri dober naš pristaš boji 
sodelovati, ker je ravno po mladini prišlo do več proval, npr. Šmar
je, Št. Jurija, Žalna—Mlačevo. Sicer pa so pri nas razmere prišle 
tako daleč, da ni treba, da bi kdo delal za OF, dovolj je, da ka
korkoli aktivno ne sodeluje z belo gardo oziroma ne kaže simpatij 
zanjo, pa je že deležen njenega terorja. Saj so zapori (kleti) bele 
garde stalno vsi polni in marsikdo od jetnikov niti ni bil kakšen 
poseben naš pristaš. Ko pa se je zadnjič vrnilo v okolico Št. Jurija 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
435/1. Številka 64 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 Dr. Marijan Brecelj. 
3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 130, str. 108—109. 
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par internirancev, bivših naših aktivistov, jih je bela garda takoj 
prijela in poslala v grosupeljske zapore z motivacijo, da dokler bo 
rovarila OF, bela garda nobenega ne bo pustila na prostosti, ki se 
je kakorkoli kompromitiral z OF. 

Podpor žrtvam okupatorskega nasilja v letošnjem letu v de
narju sploh nismo več dajali, pač pa smo ravnali tako, kakor za take 
primere naroča okrožnica 22/43,4 delali smo na to, da so neprizadeti 
ali manj prizadeti podpirali pomoči potrebne sosede. Zadnje čase 
pa kaže, da bo treba nekaterim spet pomagati z denarjem. Iz inter
nacije prihajajo družine, ki so ob vse, bela garda vrši silovito gonjo 
proti njim, neki pater pa je na vnebohod pridigal, naj vsak, ki bo 
srečal koga od njih, tega javno opljuva. 

Vse, kar smo mogli v zadnjem času storiti za poživitev finančne 
akcije, je to, da smo skušali dobiti zvezo z bogatejšimi kraji, ki so 
v ograjah. Dobili smo zvezo s Šmarjem, drugod še ne. Ljudje so zelo 
deprimirani, pa upam da bo šlo. Predvsem nam manjka aktivistov. 
Še od teh, kar nas je, je 6 novincev, ki se v delo šele uvajajo. 

Mislim, da bi boni bolj vlekli, kakor pa stari način posojilne 
akcije. Zato prosim, da jih nam nekaj pošljete. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Cene5 

Kakor je razvidno iz zadnjega obračuna (18. V. 43.),6 razpolaga 
naša okrožna blagajna trenutno z vsoto 4509 lir. Pošiljam Izvrš
nemu odboru OF od tega 3509 lir, dočim naj bi 1000 lir ostalo za 
potrebe terena in za prispevek tehniki. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Grosuplje, 9. VI. 43. 
Cene. 

4 Glej dok. št. 37. 
5 Ivan Erjavec. 
9 Glej dok. št. 60. 

29 Dokumenti 7 449 



S T . 150 

P I S M O O K R O Ž N E G A K O M I T E J A Z K M J S K O P J A L O K A D N E 9. 
J U N I 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 G O R E N J S K O M A K S U K R M E L J U 1 

Okrožni komitet ZKM 
Škof ja Loka g, y i . 43, 

Tovariš Matija Poljanec2 

Danes sem v VIII. bataljonu.3 Tukaj bom (pravzaprav sem že) 
skupno s tov. Desanom4 aktive ZKM. Desan je prišel iz III. bat. Z 
njim sem se pogovoril o vseh stvareh, mu povedal njegove napake, 
ki jih mora takoj odpraviti. Razložil sem mu pomen njegove odgo
vornosti, kaj mora v vsakem bataljonu delati in kaj zahtevati od 
bat. sek. bir. ZKM. Sedaj čakam vašega odgovora na moje pismo,5 

v katerem sem pisal glede Desana. Do nadaljnega bo opravljal 
Desan od Jake 6 naročeno delo (organiziral bo ZKM v 4 bat. — lo
škega okrožja). 

Torej, kako sem si jaz stvar zamislil, ko sem prišel iz »Pro
vince«7 (iz kurza)? Tam smo dobili direktive, da ustanovimo okrožne 
komitete ZKM. Tak okrožni komitet bi se ustanovil v loškem 
okrožju. Desana sem mislil, ko bi se izkazal kot sek. bat. bir. ZKM 
v polj. bat. sprejeti za člana tega komiteta. Da bi ga postavil takoj, 
je pa imel premalo izkušenj, obenem se je pa že prevzel kot sek. 
bat. bir. ZKM, za kar sem ga postavil. Čim pa bi Desan pokazal 
sposobnost in smisel, bi postal član OK ZKM in s tem bi prevzel 
ZKM v vseh 4 bat. 

Tov. Desan poroča, da je do sedaj v III. bat. le 17 ZKM-ovcev. 
Sek. bat. bir. ZKM je tov. Švejk.8 Četni sekretarji ZKM oziroma 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
šk. 94, a. š. 3814. 

2 Maks Krmelj. 
3 Gre za VIII. ali Loški bataljon Gorenjskega odreda. Glej dok. št. 

165, op. 10. 
4 Veno Doljak, sekretar bataljonskega biroja ZKMJ v III. ali Po

ljanskem bataljonu Gorenjskega odreda. 
5 Pismo sekretarja okrožnega komiteja ZKMJ Škofja Loka Franca 

Kavčiča dne 2. junija 1943 sekretarju pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko Maksu Krmelju je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 94, 
a. š. 3810. V njem kritizira zamisel ureditve ZKMJ v vojski, da bi bili 
za Gorenjski odred določeni trije mladinci, ki bi odgovarjali vsak za 
tri bataljone. Veno Doljak-Desan je bil določen, da odgovarja za delo 
v III. (Poljanskem), IV. (Selškem) in VI. (Škofjeloškem) bataljonu. 

6 Oskar Savli. 
7 Misli verjetno skojevski tečaj od 13. do 16. marca 1943 v Polho-

grajskih Dolomitih, v t. i. Ljubljanski pokrajini. Glej Vilma Bebler, Po
litično delovanje SKOJ in ZSM, str. 213. 

8 Lojze Podobnik. 
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aktivi imajo nalog sprejemati nove ZKM-ovce. V VIII. bat. je sek. 
bat. bir. ZKM t'ov. Guček.9 Ob priliki mojega bivanja v četi se je 
sestal aktiv ZKM. 

Napaka je bila narejena v tem, ko je bil tov. Desan poslan 
kar brez moje vednosti v bataljone in ni bil poslan meni, da bi 
se pomenila točno o njegovem delu in o tem, komu je odgovoren in 
kdo ga ima pod kontrolo. Želel bi, da bi bil v tem oziru v bodoče 
večji red, ker na tak način je težko uspešno delati. Prosim, da me 
vsak, ki mi pomaga pri organiziranju ZKM v tem okrožju (za kar 
sem mu tudi zelo hvaležen) o svoji pomoči predhodno obvesti. Je 
stvar ta, če bomo vsi postavljali, ne bo nobeden postavljen, nastal 
bo kaos. — Prosim, naj tov. Jakob sporoči, kakšno je njegovo miš
ljenje o tej stvari. 

Zadnjič sem v pismu10 bil mnenja, da bi ostalo pri starem, da 
bi ostal tov. Desan kar v III. bat. za drugo jih bom pa našel sam. 
Sedaj pa vidim, da se mi je nabralo preveč dela in, da sam ne bom 
zmogel vsega. Dela, kontroliranja je vedno več, letanja tudi. V tem 
oziru dam tov. Jakobu prav, ko pravi, da se mora postaviti od
govornega in da bo on odgovarjal za naloženo delo. 

No sedaj prepustite stvar meni in bom uredil takole: Desan 
bo sprejet' v OKZKM ter bo v njem odgovarjal za ZKM v vojski 
(4 bat.). Člani tega komiteja so raj. sek. ZKM t. j . tov. Miro,11 Ivan1 2 

(in ostali trije katerim še ne vem imena). Odgovarjal bo za delo meni 
in bo pod mojo kontrolo. Dajal mi bo redna tedenska poročila. Isto
časno bo pošiljal poročila PK KPS (za PKZKM) ter namestniku 
odrednega polit. kom. tov. Kost j i.13 

Tov. Miro se je sedaj v svojem delu bolj oživel. Polagoma spre
minja ZKM odbore, ki so bili prvotno postavljeni, v ZKM aktive. 
Člani teh aktivov so pa dolžni ustanavljati nove ZKM odbore, ki so 
jim sekretarji. Dal sem mu taka navodila, mislim, da so pravilna, 
sicer se v praksi dobro obnesejo in so zelo konspirativna. To se 
dobro obnese v mestu, kjer je skupaj več mladine, pa tudi na vasi 
bo na ta način kmalu pritegnjena vsa mladina v ZSM in pozneje 
v ZKM. Mladinski odbori postajajo agilnejši, otresajo se prvotnega 
strahu. Ugotovil sem pa, da konspiracijo poznajo. To jim tudi stalno 
poudarjamo, mislim, da se provale ni bati. ZSM odbori skrbijo 
precej za izseljence, nabirajo denar (o tem do sedaj še niso vodili 
zapiskov) razmetavajo prop, liste, delijo in širijo radio por. »Slov. 
Por.« »Mladino« in ostali prop, mat, delijo značke za part, kape, 
rute za partizane, zbirajo material za tehniko i. si. Točnih podatkov 
mi tov. Miro še ni dal, ker tudi še sam ni dobil od obč. sekretarjev. V 

9 Morda Anton Guček. Glej Jan, Kokrški odred I, str. 77. 
10 Glej op. 5. 
11 Lojze Berčič. 
12 Ivan Založnik. 
13 Stane Bizjak. 
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njegovem rajonu je 20 ZSM odborov, nekaj je 5, drugi so pa 3 
članski, pa se izpopolnjujejo. ZKM aktiva sta doslej le dva. Eden je 
5 drugi pa 4 članski (tudi drugje v drugih občinah) se bodo aktivi 
v kratkem osnovali. Sedaj so šele poedini ZKM-ovci. Dosedaj je v 
rajonu 12 Skojevcev, med njimi 5 fantov in 7 deklet. Izgledi za 
sprejem so dobri. 

Tov. Ivan mi sedaj pošilja redna tedenska poročila. V predzad
njem mi je navedel, da ima 24 ZKM-ovcev in 14 ZSM-ovcev. To se mi 
zdi čudno, najbrž se je zmotil. Sicer bom točno poročal o stanju v 
njegovem rajonu, ko se bom osebno prepričal. Pri njem so ZSM 
odbori, kolikor jih je precej agilni. Ivan mi poroča, da bodo v 
kratkem izdelali ZSM odbori 100 kom triglavk z znaki vred. Tudi 
literatura pri njem že boljše kroži (v tem oziru je bilo doslej bolj 
slabo). »Mladino« so prejeli in so jo zelo pozdravili. Delavska mla
dina je močno revolucionarna, tako mi poroča Ivan. 

Veljko.14 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

S T . 151 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 10. JUNIJA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE 
SLOVENIJE 

Na položaju 10. 6. 43. 

Pokrajinski komite K. P. S. 
Gorenjsko. 

Potrjujemo sprejem vaših dopisov preko Dolomitov in Primor
ske od 5. V.2 Zelo se čudimo, da ne sprejmemo nobenih poročil od 
vas. Poštna zveza sedaj v redu funkcionira preko Dolomitov in 
preko Primorske. Tovariš Matija3 v enem pismu zahteva, naj poš-

14 Franc Kavčič. 
rvr vJzvirna kopiJ3. napisana s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu 
CK ZKS, a. e. 2000. Dokument je poškodovan in besedilo težko čitljivo 

2 Glej dok. št. 13. 
3 Maks Krmelj. 
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Ijemo ono stvar,4 ki jo je tovariš Krištof5 obljubil. Nam pa ta ob
ljuba ni znana, tov. Krištofa pa ne moremo vprašati, ker je odpo
toval, zato nam sporočite, kaj je obljubil. Rekruti, 56 po številu, 
je prišlo, imajo pa pritožbe o razmerah na Gorenjskem. Priloženo 
vam pošiljamo zapisnik,6 ki ga je napravil tukajšnji politkomisar. 
Te stvari je treba urediti preko Partijske organizacije v vojski na 
eni strani, na drugi strani pa preko štaba. Ravno tako je treba 
kontrolirati sprejemanje novih članov v Partijo, ker ravno o tem 
so tudi pritožbe, da se sprejema v Partijo po osebnih simpatijah. 
Prav lahko se dogaja, da se sprejemajo v Partijo ljudi, ki ne spa
dajo v Partijo. Poslali smo vam 24. 4. zadnje pismo,7 ki ga vam v 
prepisu prilagamo, ker ne vemo, če ste ga sprejeli. V kratkem se 
bo oglasil pri vas tov. Matija, ki vam bo prinesel direktive in ki 
vam bo pomagal urediti stvari, o katerih nam pišete. 

S tovariškimi pozdravi 
Smrt faš. svob. narodu 

S T . 152 

S K L E P I Z V R Š N E G A O D B O R A O F D N E 10. J U N I J A 1943 O R E 
O R G A N I Z A C I J I N A R O D N E Z A Š Č I T E V L J U B L J A N I 1 

S K L E P 

IOOF o reorganizaciji Narodne zaščite v Ljubljani! 

Ker je NZ v Ljubljani po svojem sedanjem sestavu izgubila 
svoj pomen, je IOOF sklenil:2 

1. 1. OOOF v Ljubljani mora postaviti v vseh rajonih vojaške 
referente, ki odgovarjajo neposredno vojaškemu referentu pri 
OOOF. 

2. Vojaški referenti rajonskih oz. terenskih odborov vodijo po 
navodilih okrožnega vojaškega referenta evidenco vseh vojaških 
obveznikov in njihovo razdelitev v edinice. 

4 Verjetno gre za radijsko postajo. 
5 Edvard Kardelj. V tem času je bil pri vodstvu hrvaškega narodno

osvobodilnega gibanja na Hrvaškem. 
6 Zapisnik ni priložen. 
7 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 101, str. 260—262. 
8 Pismo ni podpisano. Pisal ga je Franc Leskošek-Luka. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
2 Glej dok. št. 113 in 153. 
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3. Z vključitvijo v vojaški razpored ne more biti nobeden ob
veznikov oproščen političnega ali drugega organizacijskega dela na 
terenu. 

II. 1. Da se omogoči pravi lna izvedba vojaške organizacije, se 
dosedanja NZ razpušča, obvezniki pa pridele delno VOS-u, delno pa 
zaposle na politično organizacijskem delu OF. 

2. VOS si samostojno izbere pr ipadnike NZ za svoje borbene 
edinice. V ta n a m e n m u mora dati poveljstvo NZ vse potrebne 
podatke. 

3. Dodelitev n a politično delo izvede Poverjeništvo preko OOOF 
in dogovorno s poveljstvom NZ in sicer izvede izbiro potem, ko 
je VOS odbral najborbenejše člane NZ za svoje edinice. 

4. Tudi po novi dodelitvi ostanejo dosedanji obvezniki NZ v 
evidenci vojaških referentov, z izjemo članov VOS-a, kater i spadajo 
izključno samo pod poveljstvo in evidenco VOS-a. 

5. Prisega, 3 ki so jo položili člani NZ, j ih veže še napre j na nji
hovem novem delu. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

No položaju, dne 10. VI. 1943. 
Za IOOF: 

Polič4 

3 Poznanih je nekaj inačic prisege Narodne zaščite. Več glej Dušan 
Bravničar, O nekaterih značilnostih osvobodilnega boja v Sloveniji leta 
1941, o nastanku in vlogi Narodne zaščite. Prispevki 1961, št. 1—2 str 
89—90. 

4 Zoran Polič. 
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ŠT. 153 

PISMO Z NAVODILI IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. JUNIJA 
1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJA
NO, POVELJSTVU NARODNE ZAŠČITE IN VARNOSTNI IN 
OBVEŠČEVALNI SLUŽBI V LJUBLJANI O UKINITVI OZ. RE

ORGANIZACIJI NARODNE ZAŠČITE V LJUBLJANI1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
Št. 157/43 -K-

Položaj, dne 10. junija 1943. 

POVERJENIŠTVU ZA LJUBLJANO 
POVELJSTVU NARODNE ZAŠČITE 

VARNOSTNI IN OBVEŠČEVALNI SLUŽBI 

L J U B L J A N I 

Po poročilih2 o delu in razvoju organizacije OF v Ljubljani je 
ugotovil IOOF, da NZ v sedanji obliki ne ustreza več. Namen usta
novitve NZ je bil, odvrniti za orožje sposobne poedince od sredinskih 
poizkusov in od mihailovičevcev ter v prvi fazi borbe OF omogo
čiti izvedbo raznih manjših akcij (razoroževanje okupatorskih vo
jakov, pisanje po stenah, raztresanje letakov in podobno), ki so 
imele vse namen dvigati moralno zavest in voljo do odpora. NZ je 
svojo nalogo v tej prvi fazi borbe v redu vršila. 

Ko so bile v nadaljnjem razvoju organizacijskega dela prenesene 
razne manjše akcije na druge formacije OF in ko razorožitve niso 
bile več mogoče, pa tudi prvotnega namena, odtegovati mihailo-
vićevsko nastrojene meščane ni bila več sposobna vršiti, ker je to 
postalo izključno politično delo, je postala NZ neaktiven del OF 
organizacije, v katerem so se predvsem zbirali poedinci, ki so se 
hoteli umakniti trenutni zaposlitvi na organizacijsko političnem pod
ročju. Z izgovorom, da se pripravlja NZ za naloge ob prevratu, so 
bili mnogi prav dobri aktivisti odtegnjeni zdravemu političnemu 
delu na terenu in so dejansko izgubili vsak stik s celotnim giba
njem OF. Kako nezdravo je bilo to stanje so pokazale zadnje akcije, 
ko se je ravno NZ v najmanjšem številu odzvala po Poverjeništvu 
določenim nalogam. 

Ker torej NZ za manjše akcije v sedanji sestavi ni potrebna in 
ker odgovarja pravilnemu pojmovanju organiziranja v OF, da so vsi 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
2 Glej dok. št. 108. 
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za vojaško službo sposobni poedinci, ki ostanejo v Ljubljani, pri-
r^V!^^ 0 b U m i k u o k u P a t o r J a Prevzeti vojaške naloge, je sklenil 
IOOF, da organizacijo NZ v Ljubljani v celoti izpremeni. 

NZ v sedanji obliki preneha obstojati! Dosedanji zaščitniki, v 
kolikor so res borbeni in pripravljeni na vsako akcijo, bodo vklju
čeni v VOS. Njihovo izbiro, razdelitev in delo določi VOS. Opo
zarjamo pa VOS, da izbere samo borbene poedince, da ne bi prešlo 
neaktivno razpoloženje, ki vlada sedaj v NZ, tudi med kadre VOS-a 

i*™ 1 d e l z aščitnikov pa mora biti takoj vključen na teren, po 
uličnih m kvartnih odborih. Sposobnejši, predvsem komandni in 
pohtkomisarski kader mora biti takoj zaposlen na političnem polju 
Pa tudi med zaščitniki samimi so gotovo sposobni poedinci, ki bodo 
lahko takoj prijeli za politično in organizacijsko delo. S tem se bo 
politični kader OF, ki je doslej utrpel že težke izgube, ponovno 
okrepil m bo sposoben izvesti vse naloge, ki so v zvezi z novim 
krepkim razvojem naše organizacije. Delo dosedanjih komandantov 
pohtkomisarjev in izbranih zaščitnikov pa bo ravno z delom na 
terenu doseglo svoj pravi namen. Dodelitev na politično in organiza
cijsko delo mora izvršiti v smislu priloženega sklepa3 OOOF v so
glasju s Poverjeništvom. 

Prisega,4 ki so jo položili zaščitniki ob vstopu v NZ, jih veže 
tudi še nadalje na njihovem novem delu, ker ni bila položena NZ 
kot taki temveč narodu in njegovim naprednim borbenim silam 
združenim v OF. 

Evidenco vojaških obveznikov in razdelitev v edinice v smislu 
dosedanje delitve v NZ, pa prevzame vojaški referent OOOF Svoje 
delo mora vršiti preko rajonskih in kvartnih referentov Vsi za 
orožje sposobni pripadniki OF morajo biti v evidenci rajonskih oz 
kvartnih odborov. Razdeljeni morajo biti na desetine itd. in določeni 
morajo biti komandirji oz. komandanti, ki bodo v slučaju potrebe 
prevzeli svoje edinice. Tako bo vojaško združevanje doseglo obliko 
ki odgovarja sedanjemu času, ne da bi pri tem odtegovalo sposobne 
ljudi političnemu delu na terenu. Opozarjamo pa vse organe da 
pri novi ureditvi vojaške organizacije strogo pazijo na konspiracijo. 
Vso vojaško vzgojo, priprave in razpored vršijo v celoti vojaški re
ferenti. Ravno tako morajo vojaški referenti vršiti tudi zaprisego 
novih obveznikov, ki doslej še niso bili vključeni v NZ in sicer takoj, 
ko dobe svoj razpored. Besedilo prisege ostane isto kakor doslej 
v NZ. 

Ukinitev NZ v sedanji obliki, dodelitev zaščitnikov VOS-u in na 
politično delo ter določitev vojaških referentov, mora biti izvršeno 
takoj. Vojaške referate v okrožnem, rajonskem ter vseh ostalih 
terenskih odborih naj prevzamejo dosedanji člani teh odborov 

3 Glej dok. št. 152: 
4 Glej dok. št. 152, op. 3. 
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Vsem članom NZ mora biti pojasnjen pomen izvršenih izpre-
memb in dolžnosti, ki jih prevzemajo z novimi nalogami. 

Poverjeništvo, poveljstvo NZ in VOS morajo o izvedbi sklepa 
takoj poročati IOOF. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za IOOF: 
Polič5 

ŠT. 154 

OKROŽNICA VODSTVA SLOVENSKEGA SOKOLSTVA V OF DNE 
10. JUNIJA 1943 SVOJIM ČLANOM O NALOGAH IN ZBIRANJU 

STATISTIČNIH PODATKOV O ČLANSTVU1 

Vodstvo slovenskega 
Sokolstva 

Položaj, dne 10. VI. 1943. 

O K R O Ž N I C A 
št. 1 

DRAGI BRAT, SESTRA, TOVARIŠ, TOVARIŠICA! 

V trenutku, ko so bili radi divjanja okupatorja in domačih na
rodnih izdajalcev s sedeža društva do malega pregnani vsi vodilni 
društveni funkcionarji in vse članstvo ter naraščaj, ki se je, izpol
njujoč narodno in sokolsko dolžnost pridružilo narodnemu uporu in 
pod vodstvom OF zgrabilo za orožje, da prežene okupatorja, njegove 
pomočnike in tako pribori slovenskemu narodu svobodo in neoviran 
lastni obstanek in razvoj, se vodstvo slovenskega Sokolstva v OF 
obrača nate s pozivom, da sedaj ti junaško stopiš na izpraznjeno 
mesto odstranjenih borcev in nadaljuješ z organiziranjem odpora 
proti zakletim sovražnikom v preostalih vrstah sokolskih pripad
nikov. Tvoj tozadevni pristanek, katerega smo z največjim veseljem 
vzeli na znanje, nam je dokaz, da je narodna zavest in čut požrtvo
valnosti v vrstah slovenskega Sokolstva neizčrpen vir zdravih ljud
skih energij. S to ugotovitvijo sprejmi naš narodni in sokolski po
zdrav! 

5 Zoran Polič 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 438/11. 
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Znano ti je, da so po razpustu Sokolstva po okupatorju na poziv 
sedanjega sokolskega vodstva vsa društva ljubljanske in novomeške 
župe z rednim sklepom župnih in društvenih uprav obnovila sokol
sko organizacijo v celoti in jo vključila v OF. Ta sklep je bila 
zahteva vseh Sokolov, ki niso priznali razpusta Sokolstva po oku
patorju, razkosanja Jugoslavije in ki so proti okupatorju zavzeli 
edino možno stališče: takojšen neizprosen boj z vsemi sredstvi proti 
zločinskim zavojevalcem in proti tistemu »narodnemu vodstvu«, 
ki je okupatorjem odprlo meje države in izročilo narode brezpri-
mernemu trpljenju in uničevanju. S takim našim zadržanjem je 
bil omogočen splošni narodni upor, slovenski narod je prvič v 
svoji težki zgodovini združil vse ljudske in narodne plasti, dobil 
svoje pravo narodno vodstvo, iz nič ustvaril svojo danes močno in 
urejeno narodno osvobodilno vojsko, ki vzbuja trepet okupatorjev 
in izdajalcev in edino upanje, da bo slovenski narod to pot' dosegel 
z lastnimi silami svoje najvišje cilje: osvoboditev, združitev in svo
bodno življenje v veliki bodočnosti. 

Najtežji del naše borbe je za nami. Fašizem je na velikih in 
malih frontah prejel smrtne udarce. Jasno je spoznal, da ga čaka 
neizbežen poraz, z njim pa kazen za vse tisto, kar je strašnega 
prizadel narodom. V tem spoznanju se skuša sedaj iz volka preleviti 
v jagnje, da bi zabrisal svoje zločine, prevaril ljudstvo, dosegel 
spravo in odpuščanje in se nekaznovan umaknil, da bi po nekaj 
letih vnovič, še s hujšim nasiljem ponovil svoj strašni poskus pri
dobiti si svetovno tiransko oblast, brez katere fašizem ne more ob
stojati. Ali bomo vse to dopustili? Ali bomo ostali na pol pota? 
Vse to trpljenje in žrtve ne smejo [biti] zastonj! Rdeča armada in 
armade zaveznikov so pripravljene, da bodo z nesluteno silo udarile 
in raztreščile fašistične armade in vrnile težko preizkušenemu člo
veštvu svobodo in vero v plemenito življenje. "Vsi svobodoljubni 
narodi bijejo neusmiljen boj, narodi Jugoslavije na naj odličnejšem 
mestu, mali slovenski narod, doslej neznan in krivično ocenjen pa 
upravičeno vzbuja čudenje malih in velikih narodov. Odslej bo vsak 
Slovenec s ponosom izgovarjal svoje ime, v družbi častnih narodov 
bo enak med enakimi. To so dosedanji uspehi OF h katerim je pri
spevalo tudi slovensko Sokolstvo. 

Naša partizanska vojska je že združila narod v vseh slovenskih 
pokrajinah, slovenske brigade so prestopile meje samega »Reicha«2 

in bijejo okupatorja na sveti slovenski zemlji v notranjosti fašistične 
Nemčije in Italije. Kdo je zvest sin slovenskega naroda, ki se ne 
bi hotel pridružiti tej vojski, ali ji na kakršenkoli način pomagati. 

Slovensko Sokolstvo je že doslej častno izpolnilo svojo nalogo. 
V službi OF, v partizanski vojski vdano vršijo svojo domovinsko 
dolžnost tisoči naših najboljših bratov in sester, desettisoče Sokolov 

2 Glej dok. št. 139, op. 10. 
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je pregnanih, v internaci jah in ječah, ali pa so dali svoja mlada 
življenja v borbi za skupne narodne cilje. 

P a v e n d a r imamo še celo v v r s tah Sokolstva bra te in sestre, 
ki niso z vsem ognjem srca, prezirajoč strah, žrtve in smrt, v 
vrs tah osvobodilne borbe! Še imamo posameznike, ki stojijo ob 
strani, kakor bi se j ih ves ta veletok človeškega dogajanja ne tikal, 
da n e govorimo o tistih, v naših vr s tah sicer zelo redkih odpadnikih, 
ki so zatajili celo svoj narod, se pridruži l i okupatorjem v boju prot i 
las tnemu narodu in danes trepečejo skupaj z okupatorjem pred pla
čilom, ki mora zadeti vse Iškarijote. 

Kaj je, dragi tovariš, tovarišica, sedaj tvoja naloga? Da v v r s tah 
sokolskih pr ipadnikov svojega druš tva pridobiš vse tiste, k i so v 
OF, a v njej n e delajo, da odvrže j o vse pomisleke in s t rah in se s 
podesetorjeno silo lotijo dela v OF. Kdor je sposoben za borbo, m u 
je mesto samo v part izanski vojski. Kdor še ni v OF, ga pridobi za 
to, dasiravno je častni rok za Sokole potekel že pred dvemi leti. 
Vsak Sokol mora bit i aktiven borec v terenskem odboru OF, vse 
članice v »Slovensko protifašistično žensko zvezo«, ves naraščaj in 
deco v »Zvezo slovenske mladine«. Ce v kraju še ni teh odborov, 
naj se j ih ustanovi s tvojo pomočjo. Zbirajte sredstva za vojsko, 
poišči zvezo z višjimi odbori OF in njihovimi političnimi aktivisti. 
Navezi stik s prisilno mobiliziranimi člani bele garde in Mihailovi-
ćevcev, odpiraj j im oči, navajal n a sabotažo, dezertacijo in pr ihod 
k part izanom. Zavestne zločince, odpadnike in izdajalce razkr in-
kavaj in onemogoči njih vpliv. To je dolžnost vsakega Sokola, t. j . 
tvoja prva naloga! 

Druga tvoja naloga je v zvezi s priloženim vzorcem 3 sokolske 
statistike. Ne nalagamo t i t e naloge radi obremenitve, temveč iz 
nujne potrebe, da sokolsko vodstvo spozna položaj pr ipadnikov in 
stori vse tiste ukrepe, ki so od njegove s t rani potrebni za čimpol-
nejšo udeležbo Sokolstva v n a r o d n o osvobodilnem boju na vsem 
področju bodoče Slovenije. Poišči zanesljive sodelavce in zberi po
datke po priloženem vzorcu, k i je dovolj jasen. V stolpcih 7 in 8 
ter 18 in 19 razlikujemo belo gardo in modro gardo ali Mihailovi-
čevce. Pod belo gardo (bg) r a z u m e m o d a n e s oborožene in neoboro-
žene izdajalce, pristaše Natlačenovega kler ikalnega vodstva, ki z 
orožjem sodelujejo z okupator jem in vidijo svojo rešitev v Sloveniji 
pod Italijo, kakor tudi tiste izdajalce iz bivšega l iberalnega tabora, 
ki so se beli gardi pridružili . Pod modro gardo (mg) je razumet i 
vse tiste nasprotnike OF, ki so sledili navodilom izdajalcev doma 

3 Vzorec sokolske statistike ni priložen in verjetno ni ohranjen. 
Iz pisem člana poverjeništva izvršnega odbora OF Draga Pustiška dne 
8. in 18. julija 1943 članu izvršnega odbora OF Zoranu Poliču je raz
vidno, da je imela statistika naslednje glavne rubrike: Vezani, Nevezani, 
Pregnani, Partizani, Skupaj, Za pridobiti, Nasprotniki. Pismi sta v arhivu 
IZDG, osebni fond Zorana Poliča. 
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in v tujini, izdajalcem iz vrst bivše liberalne stranke, ki so zagovar
jali zdajalca Mihailovića in se sedaj pod vodstvom bivših petoko-
lonskih oficirjev zbirajo v krdela, bodisi skupaj z bega, bodisi 
ločeno, a z bega sporazumno, javnost varajoč, da so proti okupa
torju, v resnici in tajno pa z okupatorjem. Sem je šteti tudi simpa-
tizerje enih in drugih. Pod neutralne je razumeti tiste mlačneže, 
ki se niso pridružili OF, pa tudi ne izdajalcem. 

To svojo nalogo opravi na način, ki bo uspešen, obenem pa 
tako, da boš zavarovan pred izdajstvom. Važno bi nam bilo spo
ročilo, kako se je mnenje in simpatije posameznikov v teku dveh 
let spreminjalo, zakaj in ob katerih domačih in tujih dogodkih. Po
datke oddaj čimprej, donašalcu okrožnice v času, za katerega se 
dogovorita. Koristiti nam morejo le točni podatki. Ce sešteješ 
stolpce od 4 — 8 dobiš vsoto posameznih kategorij pod stolpcem 3. 
Ce sešteješ stolpce od 9—22, dobiš vsote, ki jih vnesi v stolpec 23. 
Ce sešteješ vsoti iz stolpcev 3 in 23, dobiš število društvenih pri
padnikov, ki ustreza številom v stolpcu 2. Z napisanimi imeni po
stopaj skrajno previdno, da koga ne spraviš v nesrečo. To je tvoja 
tretja naloga. Ce ne moreš zbrati vseh podatkov, odpošlji, kolikor 
moreš, a tisto naj bo točno. V poročilu navedi po 2 člana, članici 
naraščajnika in naraščajnici, ki so se v delu najbolj obnesli, da 
bomo z njimi poiskali zveze v primeru potrebe. Po prejemu tvojega 
poročila bomo ohranili s teboj stalni tajni stik. Razumljivo je, da 
je treba z okrožnico, vzorcem poročila, kakor tudi z vsemi pismenimi 
sporočili ravnati tako, da ne padejo v roke nepoklicanim. To v 
korist stvari, sodelavcem in tudi tvojo lastno. 

Dragi tovariš, draga tovarišica! Prepričani smo, da se zavedaš, 
da mora velika doba najti nalogam dorasle ljudi. Danes velja: 
»Vsak na svojem mestu stoj!« V sebi bomo našli dovolj poguma 
in sil, če ne bomo zaverovani vase, temveč bomo videli narodno 
celoto in vse človeštvo, če se ne bomo kot slabiči pustili vplivati 
od sedanjih težkoč, ampak bomo kot možje, kakršnih narod pričakuje 
od Sokolstva, usmerjeni naprej v veliko bodočnost. Od tvojega se
danjega dela je odvisno, koliko bratov in sester ti bo hvaležno za 
to, da si jih znal pridobiti za to veliko stvar, ki se v zgodovini ne 
ponavlja. Tvoj ponos, tvoje veselje in zadoščenje bo tedaj največje 
plačilo za tvoje sedanje delo. Zato naprej! 

Zdravo! 
Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za vodstvo slovenskega Sokolstva 
v OF 
France Lubej, 1. r. 
Josip Rus, 1. r. 
Zoran Polič, 1. r. 
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S T . 155 

P O R O Č I L O O K R A J N E G A K O M I T E J A K P S Z A J U Ž N O P R I M O R 
S K O D N E 1 0 . J U N I J A 1 9 4 3 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 P R I M O R S K O O P O L O Ž A J U V O K R A J U 1 

OKRAJNI KOMITET K P S za Južno Pr imorsko J 
Položaj, dne 10. junija 1943. 

Pokraj inskemu komitetu K P S za Primorsko, tov. Primožu, 2 položaj 

Poleg poročila,3 ki ga je poslal tov. Blaž Robida 4 o stanju tega 
okraja, pošiljamo tudi mi še nekaj pojasnil. 

Po zamudnem iskanju eden drugega, smo se sestali šele 2. t. m. 
in pretresl i s tov. Blažem, inštruktorjem, vsa pereča vprašanja, ki 
se tičejo naše organizacije in njenega dela. 

Okrajni komitet za J . P. je sestavljen takole: sekretar tov. Rudi, 5 

člana tov. S t r n a d 8 in tov. Boro. 7 

Okrožni komitet K P S Materi j a-Bistrica smo reorganiziral i v 
dve okrožji, in sicer: Materi ja in Ilirska Bistrica. OK K P S Materi ja 
je formiran iz 4 članov: sekretar tov. Vojo Slavic,8 člani: tov. Branko 
Smrekar, 9 Vlado Krašan 1 0 in Pavel . 1 1 OK K P S Ilirska Bistrica ima 
tudi 4 člane: sekretar tov. J a d r a n Hribar, 1 2 člani so tov. Ambrož, 1 3 

tov. Dunja 1 4 in tov. Dušan. 1 5 Podrobne karakter is t ike bo podal v 
poročilu tov. Blaž. 

OK K P S Istra ostane zaenkrat neizpremenjen, OK Kras bomo 
v k r a t k e m razdelili na dve okrožji, zaenkrat smo poslali n a kraški 
teren bivšega sekretar ja 1 6 RK Čičarija (bivši materi jsko-bistriški 
OK), ki bo sodeloval s tov. Maksom, 1 7 ki ostane sekretar OK Kras . 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. Oznaka J (južno 
primorski okraj) je bila pripisana ob prejemu pošte. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Glej dok. št. 121. 
4 Darko Marušič-Blaž. 
5 Rudi Mahnič-Rudo Brkine. 
6 Avgust Spacapan. 
7 Franc Segulin. 
8 Albin Godina. 
9 Anton Dolgan. 

1 0 Franc Grm. 
1 1 Tone Jurišič. 
1 2 Josip Zidar. 
1 3 Milan Ambrožič. 
1 4 Marija Mršnik. 
1 5 Anton Prime. 
1 6 Davorin Cek-Danilo. 
1 7 Avgust Dugulin. 
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Pivko, k i je najmanj obdelana in organizirana, bomo dali tov. 
Perunu, 1 8 ki se sedaj nahaja nekje n a terenu in pa tov. Bolteju 1 9 

(Spancu, dosedanjemu polit. kom. 3. čete 3. bat.). 

Tehnika bo zaenkrat za cel okraj ena, tehniki so tri je: tov 
Jodi,2» tov. Milan 2 1 in tov. Očko,2 2 ki so že n a delu. Dobili smo še 
en pisalni stroj, tako, da bomo mogli ustanovit i v k r a t k e m času še 
eno tehniko nekje n a Krasu. Ves potreben mater ia l za tehniko ima
mo in ga bomo tudi v bodoče, če ne bo večjih ovir, lahko kupili. 
Glede tehnike tov. P e r u n a n i m a m o podrobnejših podatkov. Ko se 
bomo sestali z njim, bomo poročali podrobneje o tej stvari. 

K a r se navodil 2 3 pr i našem delu tiče, se bomo ravnal i po njih 
in odpravili nedostatke v čim krajšem času. Da pa so nedostatki 
in pomanjkljivosti pr i delu je pripisati tudi slabi vezi, kajti od konca 
februarja do 2. junija nismo od P K prejeli nit i direktiv, nit i kak 
večji zavoj l i terature. 

S članom komiteta tov. S t rnadom smo se dogovorili glede 
rekrutaci je Itali janov v part izane. Iz 1. kraške čete pa bo tov. Str-
n a d u ukazana pomoč s patrul jami, ki so za sprejemanje novincev 
potrebne. Nazive »narodno-osvobodilni odbori« ne bomo več upo
rabljali, čeprav na pr. v večih vaseh materi jskega okrožja so bili 
ti odbori izvoljeni, ker j ih je vas izvolila sama, kajti je nekaj 
takih vasi, ki so 100% za OF, brez izdajalcev, in t a m je vas po 
izvršenih mitingih, sama izbrala ta terenski odbor. V Mfaterijsko]-
B[istriškem] okrožju se je pomanjkljivost glede sprejemanja v P a r 
tijo z drugim cirkularjem 2* in posameznimi direkt ivami popravila 
še v maju. K a r se poročil tiče, bomo gledali, da bodo ista pokazala 
res bolj izčrpno in pravo sliko posameznih okrožij. Rekrute iz juž
nih dveh okrožij smo pošiljali na Hrvaško, 2 5 do sedaj j ih je šlo 
skupaj n a d 80, ki so v br igadah in korpusu. Ko j ih je tja odpravil 
OK Materija-Bistrica, smo vam o tem podrobno poročali, a izgleda 
da niste prejeli teh poročU, kakor tudi ne 13.000.— lir, ki j ih je to 
okrožje nakazalo še v februarju. S V. operat ivno cono smo se do-

1 8 Viktor Hajna. 
1 9 France Hvalic. 
2 0 Lado Trobevšek. 
2 1 Milan, Guček. 
2 2 Just Miklavc. 
2 3 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 111, str. 289—293 

«ir« ,^Y e ? 1
e t l i < > v5 r e Z a n a v o d i l a Pokrajinskega komiteja KPS za Primor-

5 2 4 - S l . f e b r u a r J a 1 9 4 3 - G l e J Dokumenti, knj. 5, dok. št. 187 str. 

n . ' 5
c

v . f e b r " a i ; j u 1943 je odšlo iz območja Brkinov okoli 150 novincev 
^ n o s ^ 1 Z 0 f I " 1 i italijanski mobilizaciji, v partizanske enote 5. operativne 
cone Hrvatske oz. 13. primorsko-goranske divizije. Več glej Stevo 
f Q U d ? ^ Q k , S 0 ^ e l ^ a n j e s l o v e n s k i h in hrvaških narcxtaoosvobolunih enot 
1941-1945. Knjižnica NOV in POS 39, Ljubljana 1971 (dalje Sunalko 
Sodelovanje slovenskih in hrvaških enot), str. 209-211. ^unajko, 
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govorili, da naj novince, ko jih izučijo v rokovanju z orožjem in 
ko jih oborože, pošljejo nazaj na Primorsko. Od zone, odnosno bri
gade pa nismo prejeli na to pismo nobenega odgovora. Sedaj so ti 
novinci po Liki in Bosni ter jih imajo Hrvati zelo radi, ker so 
borbeni in disciplinirani. Točno vam bomo o tej stvari poročali 
prihodnjič, ko odkopljemo nekje na terenu arhiv imenovanega 
OK-ja. Ko bomo uredili vse najnujnejše in najbolj potrebne stvari, 
bomo poročali, da nam PK pošlje svojega člana za okrajno partijsko 
posvetovanje. 

Skušali bomo doseči od duhovščine južnih okrožij, da izda 
letak, v katerem bo odobravala, se strinjala z delom OF in pozvala 
narod na še tesnejše sodelovanje z OF, obsodila pa izdajalsko delo 
bele garde itd. V tem smislu smo že pisali članu26 OO OF Materija, 
nekemu duhovniku. Bela garda je namreč v Postojni razvila pro
pagando in meče ven precejšnje množine literature. 

Da bi mogli čim hitreje razmnoževati literaturo, bi bilo dobro, 
ako bi PK stvar uredil tako, da bi za našo tehniko Centralna tehnika 
onstran bivše meje kar direktno pošiljala po eden do dva primerka 
literature, ki jo je treba razmnožiti. Predno pride literatura na PK 
in nazaj traja precej časa, do takrat pa imamo mi literaturo že lahko 
iztiskano in odposlano po okrožjih. 

Tudi bone odnosno obveznice, prosimo, da nam PK pošlje v 
večji meri kot pa nam jih je dal tov. Blaž. 

Partijskemu delu na stanicah za vezo in četi, ki bo operirala na 
tem sektorju, bo posvečeno mnogo več skrbi kot dosedaj. Tov. Maksa 
četa, žal, ni poslušala (pravzaprav partcelica). Pisali smo tej celici 
v tem smislu in smo prepričani, da bo odslej stvar urejena. 

Prosimo, da uredite preko Štaba Primorske operativne zone, 
da se izmenja komandant2 7 3. bataljona bivšega J. P. O. (bataljon, 
ki sedaj operira na tem področju). Tovariši partizani in tudi mno
žice niso zadovoljni z njim. 

Kar. se bele garde tiče, smo slišali iz nepotrjenih vesti, da so 
ital. oblasti prepovedale belogardistom prehod preko meje. Na 
Pivki pravijo ljudje: »Samo tistih hudičev da ne bi bilo sem, pa 
bo dobro!« Z druge strani pa se tudi duhovščina popravlja, čeprav 
je še par postojank trdno v njihovih rokah. Za velikonočne praz
nike, ko je OO OF Materija-Bistrica voščil vsem duhovnikom srečne 
praznike, je nek višji cerkveni dostojanstvenik rekel: »Tisti komu
nist Rudi naj tudi zmoli kak očenaš, mora pa se priznati komuni
stom njihovo delo in prednost v današnji borbi!« Italijanski škof 

26 Viktor Berce-Božo. 
27 Karlo Maslo-Drago. Komandant 3. ali Kraškega bataljona je 

ostal do 1. avgusta 1943, to je vse do ukinitve Gregorčičeve brigade. 
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pa se je izrazil istemu duhovniku, predno ga je opomnil, da dela 
za OF, takole: »Ena partizanska pest je več vredna kot bataljon 
italijanskih vojakov.« 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OKRAJNI KOMITET KPS za J. P.: 

Rudo Brkine 
P. S. 
Vso pošto pošljite preko »P« 1. 

ŠT. 156 

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRIMOR
SKO (CENTER) DNE 10. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMI

TEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU1 

OK za Center 
Položaj, 10. 6.1943 

Dragi tov. Sever!2 

Tov. Sava (Miha)3 sporoča, da ima tam neki »ciklostil« (baje bo 
samo okvir, katerih več ste naročili, ne ve pa, kam ž njim, ker 
mojster pravi, da bi rad, da bi se istega preizkusilo ter bi se v 
slučaju pomanjkljivosti dodalo ali popravilo, nato pa vse druge po 
istem vzorcu izgotavljalo). 

Naročil sem t. Savi, naj »okvir« pošlje vam, da mu boste Vi 
dah, po pregledu, potrebna navodila. 

Dobil sem pismo tov. Borigoja.4 Pravi, da mu je tov. Matevž5 

naročil naj se organizira čim večja nabava papirja. Sem Ti že 
zadnjič poročal, da smo tu »mobilizirali« precej ljudi, ki se bodo 
specialno za to borUi. Ta problem je precej opasen zato, ker imaš 
precej ovir (v sami prodajalni, v prenosu itd.). Zato pa bo treba 
potrpljenje. Res je, da ga že nekaj imamo (papirja) in se ga v majh
nih količinah stalno, ob vsaki priliki nabavlja. 

532/IV I z V i ^ n i k • n a P i s a n s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 

luščk l la tevž l P 0 k r a j i n s k i k o r n i t e K P S z a Primorsko, za Antona Ve-
3 Miro Špacapan. 
* Adrijan Kumar. Pismo verjetno ni ohranjeno. 5 Anton Velušček. 
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Nekaj pa moram tu pripomniti. Kurirji, ki sem prihajajo, ne 
morejo nikdar pobrati ves material, ki se shaja, zato bi priporočal, 
da se pošlje sem vsaki teden enkrat močnejšo patrolo. Nekdo je 
naročil nekemu dekletu (pod: nujno!), naj kupi čim več limonov, 
jabolk in slično češ: imamo tu precej ranjenih in bolnih, pa ne 
moremo dobiti niti eno limono. Poslali pa naj bi te limone nekam 
v »okolico Kanala k nekemu drogu« (dobesedno!) torej na tak »na
slov« lahko pošlješ! Mi smo tukaj nabavili precej tega.sadja toda . . . 
tu gnije. Savi se isto godi. Zadnjič sem poslal nekaj limonov in 
jabolk in tu jih še imamo in možnost nabave tudi. Res je, da to je 
postranskega pomena, vendar imaš gor ljudi, ki bi to sadje nujno 
potrebovali. 

Krivo je to, da nima kdo odnesti. Rekel boš naj pomaga »naša« 
karavla (P. XI.).6 Ima pa -namreč dva člana bolna, zato razpolaga 
samo s štirimi člani s komandirjem vred. Matevž nadalje piše (Go-
razdu),7 naj takoj pošlje gor »ves« material, ki se tu nahaja že 2 
meseca, ne pove pa »kakšen« material. Po Gorazdovem zatrdilu, ma
teriala starega'sploh tu ni, samo radio in baje kaki »stari« papirji, 
ki pa jih je voda v bunkerju zalotila in se najbrže še zdaj »kopajo«. 
Želeti bi bilo od Matevža, da bi povedal, kakšen material je še tu. 
Res je, da tu imamo drugi material »novi« (n. pr. usnje, podplati, 
pisalni stroj, kakšna šunka, nekaj čevljev, nekaj papirja, cigareti, 
lekarno, limone i. dr.). Vse to čaka na milost in nemilost nekoga, 
ki bi odnesel. Zategadelj bi se hotela tu patrola 10 mož, potem pa 
vsak teden 4—5 članska. Naročil sem tov. Borigoju, naj pošlje pa
truljo in lahko tudi sam pride, ker imamo tu tudi za nas samih 
precej materiala za odnesti. 

Glede denarja pa smo imeli tu precej stroškov (11.000 L tov. Lju-
botu,8 5.000 L je vzel Lovrenc9 itd.); nekaj je še tu v blagajni in 
mislim, da vam ga bomo poslali (če ne bo kakih večjih nabav tu), 
čim se računi zaključijo. 

Glede mene samega moram tole pripomniti. Prišel sem na 
Vipavsko radi teh razlogov. Hotel sem se na vsak način sestati 
s kraškim OK (Maks,10 Strnad1 1). Bila sta pa klicana na bataljon, 
kjer jih je čakal Blaž.12 Poslal sem na več krajev pošto, pa do 
danes se še ni noben nazval. Položaj na Krasu pa je, po zatrditvah 
komisarja Kraške čete (Stjenka)13 v organizacijskem pogledu precej 
slabo organiziran. Pravi, da so celi predeli vasi neobdelani in ljudje 
se kar čudijo, ko vidijo partizane. O O.F. sploh nič ne vedo. Posebno 

6 Kurirska postaja P-ll je bila pri Ozeljanu. Glej dok. št. 11, op. 3. 
7 Herman Gregorič. 
8 Ljubo Komelj. 
9 Ludvik Slokar-Lovrenc. 

10 Avgust Dugulin. 
11 Avgust Spacapan. 
12 Darko Marušič. 
13 Anton Sibelja. Bil je komandir in ne politični komisar Kraške čete. 
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gornji del tega OK, da je na slabih nogah. Tako je zatrjeval komi
sar Franc, 1 4 ko sem bil p r i njegovi četi. Kjer sem upal dobiti Maksa 
ali St[rnada] . Do danes nobenega sporočila, zato tudi ne morem o 
tem okrožju poročati. Baje je v južnem sektorju precej bolje. Imajo 
tu nekaj mladine organizirane. 

Precej zaspan se mi zdi tudi P e t e r (Zdravko). 1 5 Z raznih s t rani 
hodijo iskat zveze k n a m (Dornberk, Brje, Osek, Užiče). Ljudje 
so brez vsakih zvez, odkar je padel Sergente 1 6 , več mesecev brez 
l i terature. Mi smo poslali nekaj l i terature v Dornberk, Osek, nekaj 
itali janskih letakov v Trst (v kasarno), na Trnovo . . . 

Res je, da v t e m pogledu še zdaleč nismo tudi m i zadosti gibčni. 
Tudi pr i nas (Goriški OK) so še pomanjkljivosti. Res je tudi, da je 
Goriški OK p o p o l n o m a . . . prazen! Lovrenc (zdaj Lazar) je določen 
za mestni OK. Boro 1 7 (novi terenec, ki je ravnokar pristopil) tudi 
n i še sposoben za samostojno delo. Zdaj hodi z nami okrog (v tem 
momentu z Lazarjem). Uči se šele in še n a m samim precej ovira. 
Torej kdo ostane za goriško okrožje, podeželje? To so dejstva. 

Toliko, da pr ipomnim, postavili smo OK ZKM za goriško 
okrožje in precej odborov AFŽ. Po vaseh, kjer so utrpele vasi 
manjše izgube in represalije, t am delo sijajno napreduje, drugod 
počasneje. 

S s trani »belih« nobenih večjih »akcij«. — Zaprl i so dva n a 
Vogerskem (Lorkovega), dve družini na Gradišču (radi Brica 1 8), 
nekaj v Renčah, nekaj v Biljah. Druge pa spet domov p u š č a j o . . . 1 9 

Ne vem, če imaš kaj proti temu, da se tu nahajam. Veš dela je 
tu, k a r hočeš, potem pa ta dež vsak d a n ! Poln reumatizmov sem, 
zato bi rad, da bi se to vreme malo ustalilo . . . ! ! Interes i ! ! Kaj? 

Jav i se ka j ! 
Pozdravl jam vse skupaj ! 
S.F.-S.N.! 

Ju l i J a n k o 2 0 

1 4 France Hvalic, politični komisar 2. ali Pivške čete. 
1 5 Srečko Cebron. 
1 6 Ivo Kosovel — Borotin (Seržente). Padel 7. marca 1943 v Vrto-

vinu. 
1 7 Franc Pregelj. 
1 8 Dr. Ivan Bric. Glej dok. št. 120. 
1 9 Glej še poročilo Julija Beltrama dne 7. junija 1943 pokrajinskemu 

komiteju KPS za Primorsko v arhivu IZDG, istotam. 
2 0 Julij Beltram. 
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PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMOR
SKO DNE 10. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU TRBIŽ1 

Okrajni komitet K P S 
za severno Primorsko. 

S 
Položaj 10. 6. 1943 

Pokraj inskemu komitetu K P S 
za Pr imorsko 

Tovariš Kovač. 2 

Organizacijska in agitacijska patrul ja 3 za Trbiž in Kanalsko 
dolino se je popolnoma razbila pod Mangrtom. Vrnili so se po
samezno na razne karavle. Pred nekaj dnevi pa se je vrni l preko 
Rezije in Karni je tovariš Rudi. 4 

Tovariš Rudi je podal naslednje poročilo. V drugem batal jonu 
tedanjega Sfeverno] P[rimorskega] 0[dreda] je dobil po izbiri ko
m a n d a n t a Milana 5 13 ljudi. Izbrani so bili najslabši tovariši, ka ter ih 
so se hoteli iznebiti, skratka, smatra l i so to patrul jo kot kazensko. 
Klasifikacijo teh l judi n a m je podal tudi prejšnji k o m a n d a n t 2. 
batal jona SPO, sedanji namestnik k o m a n d a n t a 5. U. B. S. G., to
variš Boris. 6 Med njimi so bili ljudje, ki j ih terenci obsojajo in ne 
marajo nobenih stikov in j im sploh ni jasno, kako to, d a smo j ih 
sprejeli v part izane. Med njimi so bili bivši devfravdanti, 7 kvarto-
pirci itd. 

Taka patrul ja se je napoti la preko Bavšice, Strmeča, Funf-
spitza, Mrzle vode (Kalte Wasser), kjer se je utabori la kakih 3 k m 
nad Trbižem. T a m so dobili zvezo z odborom v Trbižu, Rablju in 
z vasjo Bela peč (Weissfeld). Na nekem sestanku pa j ih j e čakala 
mesto terencev policija. Morali so se umakni t i preko Eseltal Kopf, 
Eibelkopfa na Fiinfspitze, kjer so bili pod Mangr tom razbiti radi 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. Oznaka S 
(severnoprimorski okraj) je pripisana ob prejemu pošte. 

2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za dr. Aleša 
Beblerja. 

3 Glej dok. št. 20, op. 5. Prvo poročilo o razbitju patrulje je okrajni 
komite za severno Primorsko poslal pokrajinskemu komiteju KPS za 
Primorsko dne 6. junija 1943. Poročilo je v arhivu IZDG, istotam. 

4 Martin Greif. 
5 Milan Palčič. 
8 Slavko Bombač. 
7 Latinsko: goljufi. 
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hajke. Dokler je patrulja bila skupaj se [je] morala boriti z veli
kimi težavami glede hrane in je moral tov. Rudi že na pohodu 
proti Trbižu poslati nazaj 6 ljudi, ker ni bilo mogoče preskrbeti 
hrane. Nekaj tovarišev od patrulje se nahaja na karavli8 29, 30. 

Tovariš Rudi je navezal stike z rabeljskim odborom OF, ki 
so ga te dni vsega pobrali. Sestal se je z sekretarjem. Objasnil 
mu [je] radi svojega dela, da bi mu nudili potrebno pomoč. Do po
novnega sestanka pa ni prišlo, samo odpisali so mu, da prav dobro 
delajo in da ni treba prav nič skrbeti. Imel je tudi zveze s Strmecem 
in Logom. Sekretar ter. odb. v Rablju mu je pripeljal nekega člo
veka,9 ki je bil izgnan 1936 iz ZSSR, ker je bil italijanski državljan. 
Trdil je, da je bil iz ZSSR poslan na politično delo v Italijo, v osta
lem je bil velik čvekač, vendar pa mu je ta mož dal zvezo z trbiškim 
odborom OF. Na prvi sestanek z odborom Rudi ni mogel iti, ker 
je bil bolan. Medtem pa ga je vabil oni tip, da bi se peljala v Trbiž. 
Prišlo pa je do druge določitve sestanka, nekakih 500 m od kolo
dvora. Tja pa je prišla mesto terencev policija. Tovariš Rudi meni, 
da so bili vsi terenci v Trbižu skupaj aretirani in da je bil kriv tega 
izdajstva oni tip, izgnan iz ZSSR. Narodnostno stanje: Po preselje-
Ijevanju 1938. leta v Reich je ostalo v Kanalski dolini le malo Slo
vencev, ki pa se v večini smatrajo za Avstrijce, to je koroške Nemce 
ali pa za Italijane. Slovenci v Raj bij u čutijo sloven [sko], vendar pa 
ne marajo gojiti kakih večjih stikov s tamošnjim italijanskim pro-
letariatom. 

V slovenske vasi, ki so jih izpraznili, so se naselili Italijani, ki 
pa so dokaj razpoloženi antifašistično. Tudi koroški Nemci so raz
položeni protihitlerjansko in so pripravljeni pomagati, samo bojijo 
se delati. Ne opaža se [m]edsebojnih nasprotstev me[d] vsemi tremi 
narodnostmi. Politična aktivizacija Kanalske doline bo morala slo
neti na podlagi borbe proti fašizmu, na socialni podlagi, vendar pa 
se bo dalo tudi preostale slovenske množice nacionalno prebuditi. 

Rabeljski rudnik zaposluje veliko delavcev iz okolice Trbiža; 
nekoliko je razvita tudi lesna industrija v okolici Trbiža in Bele 
peči. Sami kmetje v Kanalski dolini pa so precej premožni, bajtar-
skega sloja skoraj ni. Uradništvo v Trbižu je povečini laško, dočim 
so Nemci trgovci in ostali obrtniki in mali industrije!. 

Promet preko trbižke železnice [je] ogromen. V malih časovnih 
razdaljah se vrsti tovorni vlak za vlakom (premog, cisterne itd.). 
Železnica je enotirna. Tudi iz Italije odhajajo polni tovorni vlaki. 
Pravtako je silno močan tovorni avtomobilski promet. 

Koncentracija vojaštva v Trbiški okolici in po vsej Kanalski 
dolini je precejšnja, zlasti v Trbižu (1 polk-4000). 

8 Kurirska postaja P-29 je bila v dolini Trente. Glej dok št 11 
op. 3. O kurirski postaji P-30 uredništvo ni dobilo podatkov. 

9 Franc Kravanja. Več glej Ferenc, Primorska pred vseljudsko 
vstajo, str. 430. 
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Načrt za bodoče delo v Kanalski dolini. 

Nameravamo izbrati četo 20 resnično dobrih in pogumnih bor
cev z enim puško-mitraljezom in jo napotiti preko Mangarta v Ka
nalsko dolino oziroma proti Koroški in pričeti ob nemško italijanski 
meji z delom, z zvezami v Zilsko dolino. Visoko pogorje ob Rablju 
preprečuje pričetek dela z izhodiščem v Rablju. Prosimo, da nam 
pošljete nemški letak10 s pozivom proti hitlerizmu, za mir in svo
bodo, da ga tu razmnožimo in ga odnese patrulja s seboj. 20 ljudi 
je potrebno radi koncentracije vojaštva in drugih prilik, kakor so 
zveze in morebiti karavle. Prosimo, da s svoje strani pišete, da bri
gade (6. UB) da nam da res borce, ne pa ljudi, ki se jih hočejo 
znebiti, zlasti ker [je] ta patrulja važna iz političnega, kakor iz 
vojaškega stališča, rušenja trbiške proge in eventuelne zveze s par
tizani na Koroškem na Dobraču, ki se nekoliko obeta, kakor je iz
javil oni človek, ki jo ima, samo poslati bo treba patruljo11 na Ko
roško. S svoje strani nam sporočite ali se strinjate s tem našim 
načrtom. 

Smrt fašizmu svoboda narodu 

Za Okrajni komitet KPS 
za severno Primorsko 
Tesar Franc12 

Peter Skalar18 

10 Uredništvu ni uspelo dobiti nemškega letaka iz tega časa. V pi
smu Strica Marka (Andreja Kumra) dne 9. junija 1943 pokrajinskemu 
komiteju KPS za Primorsko je med literaturo, ki je bila odposlana iz 
pokrajinske tehnike, naveden tudi »nemški letak za Trbiž — 330 ko
madov«. Pismo je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 534/IV. 

11 Pred kapitulacijo Italije ni odšla v Kanalsko dolino niti dalje v 
Zilsko dolino nobena partizanska patrulja ali enota. Podatek dr. To
neta Ferenca. 

12 Franc Caserman. 
1 3 Ferdo Kravanja. 
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P O R O Č I L O O K R O Ž N E G A O D B O R A O F G R O S U P L J E D N E 1 0 . 
J U N I J A 1 9 4 3 P O L I T I Č N E M U S E K R E T A R J U I Z V R Š N E G A O D 

B O R A O F B O R I S U K I D R I Č U O P O L O Ž A J U V O K R O Ž J U 1 

Okr. OF Grosuplje 
11 

pr. 13. VIL št. 83. 
10. VI. 1943. 

Polit ičnemu sekretar ju IOOF 2 

1. Za vse mnogost'ransko delo na terenu, ki je potrebno in ki 
se od nas zahteva, ugotavljam, da imamo pr i nas odločno premalo 
delovnih moči. Vseh ilegalnih aktivistov 3 v okrožju nas je samo 9, 
in sicer sva od okr. odbora ostala 2 in poleg naju je samo še eden 
rajonski aktivist, starejši delavec, vseh ostalih 6 pa so novinci in 
potrebujejo sami zase več dela, kot pa sami store. Nujno bi bilo 
potrebno, če hočemo uspešno vršiti terensko politično delo in si 
organizirati kader legalnih aktivistov, da se predhodno izpopolni 
naš ilegalni kader, in sicer z nekater imi domačini iz vojske. Tako 
vidim, da se postopa na drugih terenih. Za e n k r a t bi prosil, naj bi 
bil v tem smislu pregrupi ran naš domačin tov. Pelko (Perovšek 
Janez), ki se nahaja zdaj v »Jurčetovi« četi ZDO 4 in za katerega 
sem slišal, da bi bil pripravl jen iti na teren. 

2. Trenutno organiziramo v ograji Šmarja aktiv SKOJ-a. Prejš
nji aktiv je bil tu, kakor je znano, skoraj v celoti zaprt. Starejši 
ljudje iz Šmarja in okolice, ki so bili včasih naši dobri pristaši 
oziroma terenski funkcionarji, so še internirani , nekatere, predvsem 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
435/1. Številka 83 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 Boris Kidrič. 
3 V popisu aktivistov grosupeljskega okrožja iz tega časa je nave

denih deset aktivistov: Ivan Erjavec-Cene, Ludvik Starič-Vladimir 
Strnad, France Podržaj-Frenk, Jakob Zemljak, Jože Bukovec, Tone Do-
linšek, Anton Hribar, Tone Zupančič-Silvo, Miha Petrič-Stevo in Jože 
Pucihar-Stevo. Popis je v arhivu IZDG, osebni fond dr. Marijana 
Breclja, šk. A. 

4 V januarju 1943 je štab Zapadnodolenjskega odreda oblikoval po
sebno četo, ki naj bi po odhodu brigad iz osrednje Dolenjske zavarovala 
prostor med dolenjsko železniško progo ter Krko, od Trebnjega in Žu
žemberka do Novega mesta. Novo oblikovana odredova enota je dobila 
oznako 3. četa, a se je je takoj prijelo ime »Jurčetova četa« po koman
dirju čete Avgustu Vovku-Jurčetu. Več glej Velimir Kraševec-Igor Za-
padnodolenjski odred. Knjižnica NOV in POS 30/4, Ljubljana 1985, 
Sl i . Zlo, »o*) -~641. 
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enega bivšega člana našega okrož. odbora, ki se je že vrnil, pa drži 
zdaj v zaporu bela garda. Torej nismo še uspeli, da bi povezali 
starejše prebivalstvo Šmarja, deloma so oportunist i oziroma tako 
strahopetni, da se boje vsakega sodelovanja z OF, precej j ih pa 
tudi miselno brodi po belogardističnih vodah. Predvsem se nas t rdo 
otepajo gospodarsko t rdne je stoječi. Šlo pa bo in to, upam, k m a l u 
z organiziranjem skupine antifašističnih žensk. Zvezo s Šmar jem 
smo dobili prek Škofljice. Ta včasih ni spadala k našemu terenu, 
ker pa zdaj n i m a nobenega stika z organizacijo OF, bomo tudi tukaj 
povezali skupino protifašističnih žensk. 

3. Pr i t i sk bele garde je m e n d a zdaj dosegel tukaj svoj višek. 
Ta se kaže tako v stalnih hajkah prot i n a m — ponoči 8. t. m. smo 
padl i v dve zasedi in sta dva aktivista ranjena — kakor tudi v tero
riziranju l judstva samega. N. pr. bela garda v Št. Jur i ju drži že dlje 
časa v zaporu 12 naših pristašev, med njimi pet res dobr ih zaup
nikov. P r i zasliševanjih p a j ih nit i dosti ne vprašujejo, kaj je kdo 
zagrešil, a m p a k večinoma stavijo vsakemu posamezniku predlog, 
naj pove, kakšne stike ima ta in ta s terenci ali partizani, kdaj in 
kako, kaj zanje dela itd., pa bo prost. Na Dreniku so nekomu vzeli 
vola, ker se j im je skril, ko so prisilno mobilizirali, n a Blatu so iz 
istega vzroka vzeli nekomu kobilo in razrezali komate. 

4. Sicer pa dela bela garda t u še večje »napake«. V Glinku je 
ponoči 28. maja skupina šmarskih belogardistov rekvir ira la pr i Rusu 
vola. Bili pa so preoblečeni v par t izane in eden je imel tudi značke 
k o m a n d a n t a batal jona. Pusti l i so Rusovim t ipkano potrdi lo 5 od Šer-
verjeve brigade, kjer je bilo potrjeno, da so odvzeli za 8500 l ir ži
veža — vola, podpisala pa sta to potrdilo k o m a n d a n t bat. Vandek 8 

in politkomisar Fric Novak, 7 da t i rano pa je bilo potrdilo z 4. majem 
1943. — K e r je Rusova žena enega izmed njih prepoznala, se je šla 
naslednje ju t ro v Šmarje pritožit. Tam je ravno videla, kako so za 
prosvetnim domom belci klali njenega vola. Šla je k župniku, t a 

5 Italijanska vojska je v času velike italijanske ofenzive proti svo
bodnemu partizanskemu ozemlju na Dolenjskem in Notranjskem od 
16. julija do 4. novembra 1942 zaplenila precej arhiva Šercerjevega 
bataljona. Nekaj teh zaplenjenih dokumentov so objavili nepotvorjenih 
in nekaj potvorjenih. Na te potvorbe je odgovoril z Izjavo dne 8. ja
nuarja 1943 izvršni odbor OF slovenskega naroda, ki je bila objavljena 
v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 3, 1. febr. 1943. O tem je napisal 
takrat Boris Kidrič tudi članek Falzifikatorji so prekosili sami sebe, ki 
je bil objavljen v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 7, 7. marec 1943. 
Belogardistična enota je torej nastopila s potvorjenim potrdilom. 

6 Alojz Popek, komandant I. (Šercerjevega) bataljona Notranjskega 
odreda, nato komandant III. bataljona Sercerjeve brigade. Padel 1. fe
bruarja 1943 pri Sv. Križu v Žužemberku kot namestnik komandanta 
Cankarjeve brigade. Glej Lojze Vrsnik, Pregled enot narodnoosvobodilne 
vojske Slovenije in njihovega poveljniškega kadra. Prispevki 1960, št. 1, 
str. 186—187 in Dokumenti, knj. 5, dok. št. 32, op. 4, str. 79. 

7 Fric Novak, politični komisar I. (Šercerjevega) bataljona Notranj
skega odreda. Glej Vršnik, istotam. 
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pa ji je ođvzel rekvizicijsko potrdUo. V naslednjo nedeljo pa je 
pridigal, da je bolje, če bela garda takoj pobere kopita in odide 
iz Šmarja, kakor pa, da bi še tako postopala. Pri neki preiskavi so 
beli na Pijavi gorici ukradli 3000 lir, na Repčah pa 7000. Toda kriv
ca, ki je znan, ne kaznujejo. Tudi bela garda na Polici se je že lju
dem močno zagabila. Ona sicer ne rekvirira na račun partizanov, 
pač pa vrši prisilni odkup živine s pomočjo Italijanov. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Cene8 

ŠT. 159 

POROČILO O ZBOROVANJU AKTIVISTOV OKROŽNEGA OD
BORA OF ZA KOČEVSKO DNE 10. JUNIJA 19431 

št. 21 

Zborovanje aktivistov iz kočevskega okrožja OF dne 10. VI. 43. 

Sestanka se je udeležilo 40 aktivistov. Od IOOF prisostvujejo 
tt' Andrej,2 Peter,3 Marko4 in Miha.5 

Tov. sekretar OOOF Kočevje Zalar« otvori zborovanje in v 
uvodnem nagovoru poudari pomen sestanka. 

Tov. Andrej pozdravi v imenu IOOF zborovanje in oriše preteklo 
leto dela in organiziranja v OF. 

Slede poročila iz posameznih rajonov: 
Rajon Mozelj: Poroča tov. Dekval:7 V rajonu je 441 civilnega 

prebivalstva, 3 italijanske postojanke, bele garde ni. Odbor ima 6 
članov, rajon 3 terenske odbore. Tri taborišča za civilno prebival
stvo. Mladina je vsa organizirana. 

Rajon Kočevska Reka: poroča tov. Zmago:8 V rajonu je 1000 
civilnega prebivalstva, 33 vasi, italijanske postojanke v Moravi in 

8 Pvan Erjavec. 
» Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/11 a. Številka 

21 je registraturna oznaka izvršnega odbora OF. 
2 Josip Rus. 
s Boris Kidrič. 
4 Zoran Polič. 
5 Dr. Marijan Brecelj. 
6 Alojz Zalar. 
7 Ciril Dekval. 
8 Zmago Mokorel. 
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Gotenici. Odbor ima 5 članov, rajon 3 terenske odbore. Obstojajo 
odbori AZZ in ZSM. Razpoloženje ljudi je jako dobro, vrše se redno 
mitingi in sestanki. 

Rajon Banjaloka: V rajonu je 2300 prebivalstva, 50 vasi. Zveza 
je tudi z Banjaloko samo in Petrino, kjer so italijanske postojanke, 
bege ni. Odbor ima 5 članov, rajon 12 terenskih odborov. Razpolo
ženje ljudi je jako dobro razen par posameznikov, ki simpatizirajo 
z bego, ne da bi aktivno sodelovali pri njej. Obstojajo štirje AZZ 
odbori, ZSM se dobro razvija. Skoraj dnevno se vrše mitingi in se
stanki. Poroča tov. Klarič.9 

Rajon Stari trg ob Kolpi: Ta predel spada že k Beli krajini, 
obsega 22 vasi, ljudje so precej drugačni po svoji mentaliteti kot v 
ostalem okrožju (»Amerikanski tip«).10 Tri italijanske postojanke so 
v rajonu. Predgrad sam je proti OF razpoložen in se je v njem pred 
14 dnevi naselila bega, ki pa je doživela polom, zakaj vsega skupaj 
je postavila le posadko 8 mož. Rajon ima v odboru 4 člane in 12 
terenskih odborov. Poroča tov. Borut.11 

Rajon Stari log: je prazen, nenaseljen. Tov. Trobiš12 poda poro
čilo za mesto Kočevje: Prejšnje slabo organizacijsko stanje se v 
veliki meri izboljšuje. Obstoja rajonski odbor, ki je svoje delo po-
živel. Terenski odbori na rudniku (2), v tekstilni tovarni, na Ma-
hovniku, za mesto samo in pri firmi Saići13 so postavljeni in delajo. 
Tov. Zalar, sekretar okrožja poda zaključno poročilo o stanju v 
celem okrožju. Glede bele garde poudarja, da ji do sedaj ni uspelo 
postaviti nobene postojanke. Dva nasilno mobilizirana so Italijani 
izpustili. Kakor so vsi rajonski tajniki izrazili željo, tako jo po
udarja tudi on, da bi bilo namreč vsekakor dobro, da se od časa 
do časa pojavi v njihovem okrožju naša vojska, kar bi na eni strani 
dvignilo v veliki meri moralo prebivalstva, na drugi strani pa bi 
preprečilo Italijanom pogosto patruljiranje po terenu. — Okrožje 
šteje 8800 prebivalstva. Vrnilo se je iz internacije 340 ljudi, ki so 
po veliki večini vsi zvesti pristaši OF, aktivnega belogardista med 
njimi ni. Okrožje ima na razpolago fižola, žganja, živine in krom
pirja (namreč prebivalstvo) in želi, da vojska te zaloge odkupi, da 
se prepreči prodaja Italijanom. Ljudje potrebujejo denar predvsem 
za nakup mladih prašičkov. 

Za AŽZ poročajo tov. aktivistke, da je v Kočevju samem 4 
članski rajonski odbor, prav tako tudi v Banjaloki. Terenskih od
borov je več in sploh jim je organizacijsko delo za AŽZ v porastu. 

8 Jože Klarič. 
10 Verjetno mislijo na to, da je bilo iz tega območja precej ljudi 

med izseljenci v Ameriki. 
11 Milan Megušar. 
12 Stefan Trobiš. 
13 Glej dok. št. 126, op. 18. 
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Za ZSM poročajo tov. Zvone 1 4 (sekretar Skoja) in Tinka 1 5 iz rajona 
Banjaloke: Mladinsko delo napreduje jako dobro, prirejajo se mi
tingi, mladina zbira hrano, pomaga pr i delu itd. 

Na podlagi vseh teh poročil se razvije podrobna debata, v ka
tero posežejo do malega vsi aktivisti in člani IOOF. Ob tej pri l iki 
ugotovimo, da je delo v okrožju zelo razgibano in da je aktivistični 
kader, posebno mlajši zelo dober. Poudarjajo, da dobiva okrožje 
premalo l i terature, radijskih vesti v zadnjem času pa sploh ni. Go
spodarsko življenje je urejeno in prebivalstvo se po vaseh priteguje 
k odločanju o skupnih s tvareh in k medsebojnemu pomaganju (pra
vilno pojmovanje terenskih odborov). 

Tov. P e t e r poda izčrpno zunanje in notranje politično poročilo, 
za tem p a obrazloži podrobno vse naloge OF, tako v političnem 
kakor v organizacijskem oziru. 

Po njegovem referatu, katerega so v posameznih vprašanjih 
dopolnili ostali člani IOOF, se razvije ponovna debata oz. stavljaj o 
aktivisti vprašanja. 

Ob pet i u r i popoldan zaključi tov. sekretar Zalar zborovanje, 
ki je bilo po mnenju vseh navzočih jako uspešno. 

ŠT. 160 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA CERKNICO DNE 
11. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Okrožni komitet K P S 
Cerkniško okrožje 

Položaj dne, 11. 6. 43. 

Centra lnemu Komiteju K P S 
na položaj 

V zvezi s poročilom 2 z dne, 6. t. m. dodatno pošiljamo poročilo 
iz loškega rajona: Vrnila se je iz internaci je ena kandidatka in na 
novo smo sprejeli dve kandidatki K P (Rezka," hči kmeta iz Babfne] 

14 Tone Debevec. 
1 5 Verjetno Tilka Mohar. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a e 2470 
- Glej dok. št. 132. 

1943. P o ^ S n t o n a A v s c a 2 **"* ^ ^ ^ Z K M J 0 d d e C e m b r a 
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pol[ice], Pepca, 4 hči kmeta iz Šmarate, Vera 5 nezakonska hči, k m e 
tica). Part i j ski kader je na t e m rajonu zelo otežkočeno postavljati, 
ker je bil v tej dolini strašen teror, najboljši l judje so pobiti v lanski 
itali janski ofenzivi, med ostalimi pa je še vedno precej bojazni. 

Novi polet v delu OF se najbolj vidno pozna n a mladinskem 
sektorju in med ženskami. Članov ZKM je 14 in ZSM 30 in t o orga
niziranih. Zgledi za delo med mladino so zelo dobri, navezavajo se 
novi stiki, postavljajo se med njimi in tudi že delujejo legalne 
veze. Postavl jeni so tri je odbori PŽZ, snujejo se še novi odbori. 
Ženske so zelo dobre za našo stvar, zavedne, najbolj otežkoča delo 
med njimi bojazen pred teror jem od s t rani bege. Opažati pa je, 
da se je politična zavest dvignila na višjo stopnjo med ljudstvom, 
to se vidi predvsem v izjavah ljudi samih, na pr. begi so izdali 
nalog, da morajo vsi lastniki živine in prašičev goniti svojo živino 
v ograjene vasi. Ljudje so odločno temu protestirali, zakaj, d a naj 
imajo nepotrebno delo. Kater i jo le niso kljub strogemu nalogu 
hoteli gnati, so ga belogardisti v pozni noči prišli iskat t e r vzeli 
gospodarja in živino, grozili so, če še v bodoče n e bodo gonili, bodo 
živino enostavno vzeli. Nekater i kl jub strogim nalogam nočejo tega 
izvrševati, gonijo samo nekaj živine ali pa sploh živino riskiraj o 
pritajevati . 

Dobile so se veze z nekoliko sredinci, kater i se držijo še precej 
povoljno. 

Za okrožnega obveščevalca smo določili tov. Dimača, 6 člfana] 
našega OK K P S ki bo redno pošiljal poročila Centra lni komisiji in 
1. Operat ivni Zoni. 

Pre je l i smo okrožnico 7 Propagandnega odseka IOOF in je naš 
OOOF določil za propagandni odsek v okrožju tov. Ljubota Ska
larja 8 sekret'. O K K P S ; vprašamo, če on sme poleg svojega dela 
vršifti] še propagandno delo. 

Za delo P Ž Z v okrožju je določena tov. Ivanka Hras tn ik 9 do
sedanja članica RK K P S in ROOF, prosimo, da bi se vključila v 
OOOF. 

Postavili smo vezo z naj bližnjim pr imorskim OK K P S . Od t a m 
bomo skušali dobavljati tehnični material . 

4 Jožefa Bavec iz Smarate pri Ložu, članica ZKMJ od junija 1942, 
v KPS sprejeta septembra 1943. Podatek Antona Avsca. 

5 Vera Paternost iz Nove vasi pri Rakeku, v času vojne živela v 
Podcerkvi pri Ložu. V KPS sprejeta avgusta 1943. Podatek Antona 
Avsca. 

6 Anton Preveč. 
7 Glej dok. št. 102. 
8 Alojz Mlakar. 
9 Ivanka Zigmund. 
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Več podrobnosti o stanju in dogajanjih v okrožju je poročano 
v poročilu OOOF, ki je poslano pred par dnevi.10 

Lista »Kmečki glas«11 so ljudje zelo zadovoljni. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tov. pozdravom 
Za OK KPS Cerknica 
Ljubo Skalar 
Dimač 

Dodaja se najnovejše: belogardisti skušajo nasilno mobilizirati 
nekaj ljudi, kateri pa sekajo ob cesti gozd pod komando gozdne 
milice. Zelo značilna je izjava komandanta te milice, ker je dejal 
omenjenim mobilizirancem, da jim ni treba iti k beli gardi in jim 
nekaj napisal, s katerim se bodo opravičili neprijem orožja, dejal 
je še, da bodo še oboroženi belogardisti pustili puške in šli sekat 
gozd. 

ST. lei 

PISMO VODJE OKROŽNE TEHNIKE KPS KRANJ NIKA KAV-
ClCA DNE 13. JUNIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA 

KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU1 

Na položaju, 13. junija 43. 

Dragi tovariš Matija!2 

Po dolgem času se imam prvikrat priložnost javiti službeno. 
7. t. m. me je pripeljal tov. Cernivc3 na določeno mesto.4 Okolica 
je lepa le strmina se mi zdi prestrma — še kakšno uro hoda, pa bi 
mogli že s snegom kuhati. Navsezadnje pa je to z oz. na tukajšnje 
razmere v neki meri še razumljivo. Vseeno je, kjer koli smo se 
ustavili, dejstvo je, da smo napravili korak naprej. — Prve dni 
smo se zamudili z gradnjo našega »stanovanja«, ki pa še vedno kaže 

10 Glej dok. št. 127. 
11 Glej dok. št. 25, op. 14. 

-, „/ ^Y1™1111. napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, sk. 94, a. š. 1708. 
1 Maks Krmelj. 
3 Anton Nartnik. 

i • • ty1™1} \ bunker okrožne tehnike Kranj, imenovane TI OK Kranj 
KI je bil v skalah nad Povšno v Karavankah. 
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velike luknje. Med tem sem napravil in odposlal (po vezah, ki smo 
jih že takoj prvi dan vzpostavili s tov. politkom. bataljona:5 četa-
rajoni). 300 kom. »Slov. Poročevalca«6 od 10. maja, ki mi ga je 
poslal Don.7 Oposlal sem tudi okrožnice8 »Našim politkomisarjem«, 
ki sem jo prejel od tov. Lenarta.9 Poročevalca sem napravil v 300 
izvodih iz razloga, ker moram zaenkrat še paziti na papir, drugič 
pa še nisem siguren v točno izvrševanje zvez. Rajonskim sekretarjem 
sem ob isti priliki poslal primerno pismo, kako naj organizirajo raz
pečevanje literature, da bo šla od rok "do rok, obenem sem jih pa 
odločno pozval na vzdrževanje rednih in točnih zvez in jih napravil 
odgovorne, če bo kdaj kakšna literatura kje obležala. Prvi dan pa 
sem poslal pisma vsem sekretarjem, v katerih jih opozarjam na 
zbiranje vsega tehničnega materiala. — Danes sem dobil pomočnico 
tovarišico, prednost je ta, da zna tipkati. Dokler ne prejmem novega 
koncepta, bova še razmnožila »Belo gardo«,10 ter pričela z pretip
kavanjem VKP(b)-ja. S Koroško še nismo dobili zveze, čim pridemo 
do kanala, bomo pričeli tudi njo bombardirati. V ta namen hočem 
postaviti še najmanj eno podjetje,11 najraje pa bi dva, ker imam 3 
razmnoževalne stroje — eden je rotacijski — zato moramo tukaj 
ustanoviti pravo fabriko. Nekaj imam že v načrtu, če mi bo uspelo, 
za kar imam veliko upanja potem pa moramo s skupnimi močmi 
mobilizirati vse za dobavo papirja, matric, barve. Če pomislim na 
Koroško, potem je to sveta dolžnost nas vseh. Nikjer se mi ne bi 
zdel bolj pripraven prostor kot tukaj. Tudi za izhodišče se mi zdi 
najbolj pripravno, poleg tega pa bom verjetno dosegel direktno le
galno vezo, če ne prav do vas, pa gotovo do Prešerna!1 2 Veza bi 
morala biti enkrat na teden najmanj in to hočem in moram doseči. 
Na vezah, ki so sedaj v rabi ne moremo računati, ker gre prepočasi. 
— V ta namen sem tudi že poročal politkomu v bataljon, da mi 
nujno preskrbi sposobnega tovariša, ki bi ga mogel uporabiti za 
pomočnika. Prav tako sem tudi Benkotu13 dal naročilo, da takoj 
mobilizira potrebnega fanta, ki mi ga je tudi obljubil. Čim bomo 
vse podjetje spravili na red tako v delu kot v osebju, sva s tov. 
Černivcem mnenja, da bi šel tudi jaz okrog raj. sekretarjev in se 
podrobno pozanimal o uspehu naše literature ter se prepričal koliko 
prihaja na teren in obenem še kontroliral veze. — 

5 Gre za 5. ali Kokrški bataljon Gorenjskega odreda. 
6 List: Slovenski poročevalec, leto IV, 10. maja 1943, št. 10 (go

renjska izdaja) je v arhivu IZDG, tisk NOB. 
7 Edo Bregar. 
8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero okrožnico gre. 
9 Jože Sluga. 

10 Misli brošuro: Farizejska bela garda. Glej dok. št. 85, op. 24. 
11 Misli na tehniko. 
12 Miloš Ziherl, vodja tehnike okrožnega komiteja KPS Škof ja Loka. 
13 Beno Andenvald. 
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— Zadeva z novim podjetjem 1 4 se je m e d tem pozitivno rešila. 
Pričelo se bo takoj z gradnjo ob izdatni pomoči. Na ta način bomo 
dosegli dva obrata ! Sedaj pa prosim P. K. sledečega odobrenja. V 
2. četi Kranjskega batal jona se nahaja tov. Tilen, 1 5 tehnik (zna t ip
kat i na stroj) gradbenik, v 1. četi 1. batal jona (jelovškega) pa to
variša J a n u š 1 6 (učitelj) in Mati ja 1 7 (davčni u r a d n i k zna t ipkat i na 
stroj), ki sem jih ob pril iki obiska v četah v soglasju s tov. Bodinom 1 8 

opozoril naj bodo pripravl jeni za eventuelno premestitev. GovorU 
sem tudi z politkomisarjem čete in oba sta bila mnenja da bi se 
pr i dodelitvi drugega dela verjetno boljše obnesli. Tudi sami so se 
izrazili, da bi bili voljni opravl jati ta posel. Zadnja dva tovariša mi 
je tudi J o h a n 1 8 priporočal. Njegovo mnenje je, da se j ima more brez 
nadaljnjega zaupati in tudi s s impati jami gledata na našo Part i jo. 
Drugi Tilen iz 2. čete krfanjskega] bat. pa je b r a t onega pogumnega 
mitraljezca, ki ga tov. L e n a r t pozna, kakor sem videl v četi. Te tov. 
bi sedaj nujno rabil ker se ne morem zanesti na tukajšnje obljube 
Zato bi bilo najboljše, če bi P. K. dal nalog vsem t r e m tovarišem, 
naj se sestanejo v neki četi in naj potom tov. J o h a n a odnosno redne 
veze pridejo n a določeno vojaško vezo, ki j ih bo pripeljala v Ko-
krški bataljon. Od tu pa j ih bo že tov. S t a n e 2 0 poslal do mene 
Na to bom računal in pričakujem še tozadevnega Vašega pozitivnega 
odgovora, ki ga bo zopet vzel isti prinašalec in u p a m da ga bom do 
sobote imel že v rokah. - K a r se tiče papir ja in ostalega mater ia la 
bomo z nase s trani uredili, k a r bo v naši moči, prosim pa tudi Vaše 
pomoči, saj sem se ponovno prepričal, da papir ja je še na zalogi 
vendar od rok ne gre. — Tov. Bodin je ostal pri Johanu, bo tudi 
on poskušal nekaj spravit i skupaj, poslal sem tudi njemu poročilo. 
Koncepte ter ostalo pošto mi morate pozneje pošiljati preko P r e 
šerna. 

V isti četi Jelovškega batal jona je še en pr imeren tovariš za 
naše delo, tudi njega se lahko kje porabi. 

Tovariške pozdrave vsem pošilja 
Niko 2 1 

-, ^Yf^ 6* 1 1 0 g r e z a S r a d n J 0 rajonske tehnike Kranj, imenovane Tehnika II OK Kranj. 
1 5 Andrej Plestenjak. Podatek Antona Peternela 
1 6 Ivan Bertoncelj. 
1 7 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
1 8 Adolf Arigler. 
1 9 Ivan Bertoncelj-Dmovc, Johan. 
2 0 Stane Kersnik 
2 1 Niko Kavčič-Gorazd. 
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S T . 162 

O K R O Ž N I C A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F D N E 14. J U N I J A 1943 
O K R O Ž N I M O D B O R O M I N A K T I V I S T O M O F O R A Z V I J A N J U 

O D B O R O V O F V O R G A N E N A R O D N E O B L A S T I 1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
Položaj, 14. VI. 1943. 

OKROŽNIM ODBOROM IN AKTIVISTOM OF 

1. Vsa možnost obstaja, da se bodo pričeli svetovni dogodki v 
kratkem razvijati z veliko naglico. Ne gre tukaj za kakršnokoli 
prehitro prerokovanje, temveč gre kratko in malo za to, da smo na 
tak hiter razvoj PRIPRAVLJENI. V tem pogledu pa je treba ugo
toviti, da se TEMPO našega organizacijskega in političnega delova
nja, TEMPO našega oblikovanja javnega mnenja, vzpostavljenja 
oblasti Osvobodilne fronte i. t. d., kljub novemu poletu osvobodilne 
borbe razvija še vedno vse prepočasi. Danes je potemtakem silno 
važno, da poleg pravilne linije dosežemo tudi nagel in pospešen 
delovni TEMPO naših aktivistov in vseh delavcev ter organizacij 
OF. Prav sedaj je čas, da razvijemo maksimalno aktivnost, požrtvo
valnost, organiziranost in tudi HITROST ter EKSPEDITIVNOST V 
DELU. Od vprašanja, ali bo naš aktiv vzpostavil zadosten tempo v 
razvijanju in zajemanju novega poleta osvobodilne borbe, je prav
zaprav odvisen ves nadaljnji razvoj v Sloveniji. 

2. Bistvene važnosti je, da razvijemo odbore OF — od teren
skih pa do okrožnih — znova v organe narodne oblasti ne glede na 
vprašanje, ali gre za osvobojeno ali pa za okupirano ozemlje. Če 
tega ne bomo izvedli, si niti zamisliti ne moremo, da bi Osvobodilna 
fronta v sedanjih odločilnih časih izpolnila svojo nalogo. 

Da bi razvili odbore OF znova v organe narodne oblasti, je 
potrebno kljub okupatorskemu terorju sistematično ter dosledno 
razvijati ELEMENTE njihove oblasti, od začetnih oblik (n. pr. 
ljudstvo sprašuje za nasvete) preko najrazličnejših odlokov (n. pr. 
prepoved sekanja lesa) pa vse do organiziranja celotnega javnega 
življenja (pereča gospodarska vprašanja, borba proti peti koloni, 
zaščita pred okupatorjem, saniteta, i. t. d.). Razume se, da je treba 
ves ta razvoj usmerjati ustrezajoče okoliščinam in stopnji osvobo
dilnega gibanja v danem kraju. Vsekakor je nujno, da se snovanja 

1 Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11 in v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. 44, a. š. 3097. 
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nove narodne oblasti in sodelovanja v tej oblasti udeležujejo kar 
najširše ljudske plast'i. 

Okrožni odbori so dolžni stalno poročati, kako daleč so že raz
vili delo v tej smeri in kakšne KONKRETNE izkušnje so si pri tem 
nabrali. Za IOOF sam je važno, da dobi jasno in konkretno prak
tično sliko, kako v danih razmerah posamezni odbori OF izvajajo 
funkcije organov narodne oblasti oziroma kako so si to funkcijo 
pridobili. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

ZalOOF: 
politični sekretar: 
Boris Kidrič, 1. r. 

ŠT. 163 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 14. JUNIJA 1943 
POVERJENISTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO O 

POLITIČNO ORGANIZACIJSKIH NALOGAH1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
Št. 58/43 -K-

Položaj, dne 14. junija 1943. 

POVERJENISTVU IOOF ZA LJUBLJANO 
1. Tov. Urh2 in Soča3 sta nam podala ustno poročilo o položaju 

in delovanju organizacije OF v Ljubljani. Na temelju tega poročila 
je dobila tov. Soča ustna navodila, ki so seveda obvezna za vaše 
nadaljnje delo. V pričujočem pismu ponavljamo nekoliko bistvenih 
m splošna vprašanja vašega delovanja obsegajočih točk. 

2. Po našem mišljenju je bil sistem organizacije OF v L[jubljani] 
v zadnjem času — zgrešen. Organizacija OF se je izrodila v nekakš
no federacijo NZ, DE, AŽZ in ZSM. Prav radi tega pa je organizacija 
OF na terenu domala izginila oz. je ohranila zgolj odbore funkcio
narjev. 

/ Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1 in v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. IM. g 

2 Zoran Polič. 
5 Mira Tomšič-Vlasta. 
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Razume se, da ob takem organizacijskem sistemu OF ne more 
znova razviti elementov narodne oblasti, kar je v danih razmerah 
najvažnejše. Ce namreč ne bi bili sposobni odborov OF razviti znova 
v organe narodne oblasti, bi v sedanjem odločilnem mednarodnem 
in domačem dogajanju OF ne mogla izpolniti svoje bistvene naloge. 
Pod »oblastjo OF« pa si v Lj[ubljani] predstavljamo približno tak 
položaj, kakršen je bil v prvi dobi poleta osvobodilnega gibanja, ko 
je nastala označba »država v državi«. Organizacijo OF je potem
takem potrebno znova in kar naj dosledneje razviti v množično orga
nizacijo. 

Popolnoma napačno bi bilo, če bi za člane terenskih odborov 
smatrali samo aktiviste, ki v terenskih odborih stalno delajo. Tako 
bi dobili sektaško »elitno« organizacijo, izgubili bi pa množično 
organizacijo. Aktiviste, ki v terenskih odborih stalno delajo, je 
treba prištevati med funkcionarje terenskih odborov. ZA ČLANE 
TERENSKIH ODBOROV PA JE TREBA ŠTETI VSE PRIPADNIKE 
OF BODISI DA SMO JIH ŽE AKTIVIZIRALI, ALI ŠE NE. HKRA
T I ' PA MORAMO STREMETI, DA JIH POSTOPNO AKTIVIZI-
RAMO IN VES TERENSKI ODBOR OB SODELOVANJU VSEH 
PRIPADNIKOV OF V NJEGOVEM OKOLIŠU SPREMENIMO V 
CIM IZRAZITEJŠI ORGAN NARODNE OBLASTI. 

Mnenja smo, da je bila NZ v sedanjem času ovira za tak mno
žični razmah in razvoj OF v Ljubljani, kakršnega smo nakazali zgo
raj. Zato naš odlok4 o razpustu NZ in o pritegnitvi njenih članov na 
terensko delo OF. 

AŽZ, ZSM, in DE so samostojne organizacije, ki jih morate kar 
naj intenzivneje razvijati in širiti, ki pa nikakor ne morejo nado
mestiti terenskih organizacij OF. 

3. DE bodi steber OF in je treba skrbeti, da se zares množično 
razširi po tovarnah. Njena velika pomanjkljivost v Lj[ubijani] je 
bila doslej ta, da je bila vse premalo množična. Aktivisti OF morajo 
kar naj intenzivneje pomagati pri organiziranju DE, popolnoma na
pačno pa bi bilo, če bi OF prevzemalo nekako tutorstvo nad DE. DE 
je samostojna organizacija s svojim Glavnim odborom, ki je kot 
celota vključena v OF. To pa seveda ničesar ne spremeni na dejstvu, 
da so odbori DE po tovarnah hkrati odbori OF v dotičnih tvornicah 
in po tej plati seveda tudi vključeni v rajonske organizacije OF ter 
podrejeni odborom OF. 

4. Zavedati se morate, da se nahajamo pred odločilnimi dogodki 
in da je potemtakem nujno potrebno politično in organizacijsko za
jeti v OF kar najširše narodne množice. Borba za pridobivanje 
sredinskih plasti je sila aktualna in jo je treba voditi v smislu na
vodil, ki smo vam jih že dali v ustrezajoči splošni okrožnici.5 Pri-

4 Glej dok. št. 113. 
5 Glej dok. št. 21. 
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pominjamo dvoje: a) da bi ostala borba za sredinske plasti jalova, 
če ne bi svojega gibanja oslanjali na osnovne ljudske množice in 
njih pritegnili v nov polet; b) da je treba dobiti stike in voditi raz
govore tudi z omahljivimi ljudmi iz vrhov uradne sredine, če ho
čemo oficialno sredino zares razkrojiti oz. preprečiti njeno uspešno 
koncentracijo. To pa seveda ne pomeni, da ne smemo opustiti raz-
krinkovanje oficialnih sredincev. Hkrati je treba v tej zvezi nagla
siti, da je danes izredno važno, boriti se agitacijsko in propagandi-
st'ično proti sredinski miselnosti v narodnih množicah. 

5. V svoji agitaciji in propagandi morate stalno naglašati 
borbo OF za narodno enotnost in proti državljanski vojni. Vzemite 
veter z jader prozorne sredinske in belogardistične agitacije za 
»spravo«. Poudarjajte, da je OF zaveznik skupnega angleško-sov-
jetsko-ameriškega tabora in se intenzivno borite proti poizkusom 
deliti Ljubljančane na London in Moskvo. Hkrati razvijajte med 
množicami z vso silo čustva vse slovenske enotnosti ter populari
zirajte ruski narod ter vso Sovjetsko zvezo. 

6. Ljubljano mora zajeti znova val političnih sestankov in kon
ferenc. Na teh sestankih in konferencah, kakor tudi z letaki, ki jih 
izdajajte ob vsakem pomembnem dogodku, oblikujte ljubljansko 
javno mnenje. 

7. Vaša agitacija in propaganda je bila doslej nezadostna in 
premalo sistematična. Potrebno je ustanoviti ob poverjeništvu po
seben agitacijski in propagandni center, ki se bo bavil predvsem z 
vprašanji, kako iz dneva v dan oblikovati ljubljansko javno mnenje. 
Ta center naj izdeluje odgovore na vso belogardistično, mihailovi-
ćevsko in sredinsko demagogijo ter naj pod kontrolo poverjeništva 
hkrati pripravi ob vsakem pomembnem dogodku naš lasten agita
cijski in propagandni material — predvsem v obliki razumljivih 
in kratkih pojasnil in gesel. 

8. Vztrajno kujte enotnost aktivistov OF na temelju izjave.6 

Zavedajte se, da OF v sedanjem odločilnem in končnem razdobju 
nikakor ne bi bila v stanju izbojevati in ohraniti enotnosti narodnih 
množic ter sedanjo linijsko širino, če ne bi bilo izjave in tiste enot
nosti v aktivu OF, kakršna lahko nastane in se vtrjuje zgolj na 
podlagi izjave. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za Politični sekretar: 
Boris Kidrič 

Zig: 
OSVOBODILNA FRONTA 

SLOVENSKEGA NARODA 
IZVRSNI ODBOR 

Gre za t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
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P. s. 
Prilagamo tekst letaka7 vodstva 
Sokolske skupine. Razmnožite ga 
takoj v čim večjem številu in ga 
razširite. Obvestite o tem tudi tov. Salvota.8 

ST. 164 

O K R O Ž N I C A G L A V N E G A I N I C I A T I V N E G A O D B O R A Z S M D N E 
14. J U N I J A 1943 Č L A N O M I N I C I A T I V N I H O D B O R O V Z S M , A K T I 
V I S T O M ZSM, S L O V E N S K I M L A D I N I O R A Z P I S U T E K M O V A N J A 
v N A B I R A N J U Z D R A V I L N I H Z E L I S C I N G O Z D N I H S A D E Ž E V 1 

ZVEZA SLOVENSKE MLADINE 
Glavni iniciativni odbor položaj, dne 14. junija 1943. 
Št'. 3/43. 
Predmet: Okrožnica o tekmovanju 
v zbiranju cvetja. 

VSEM ČLANOM INICIATIVNIH ODBOROV ZSM, VSEM 
AKTIVISTOM ZSM, SLOVENSKI MLADINI! 

Slovenski narod je s svojo borbo stopil v tretje poletje, tretje 
leto prejema okupator na naši zemlji udarce, ki so vedno hujši. Za
molklo grmenje iz vseh delov naše domovine nam naznanja, da so 
na delu naše brigade, ki trebijo sovražnike podnevi in ponoči. Naši 
mladi borci, ki tvorijo večino naše narodno-osvobodilne vojske, so 
prekoračili meje »Reicha«,2 in se pojavili v predelih slovenske do
movine, kjer naši bratje doslej še niso videli partizanov. S pesmijo, 
z zastavami, v tisočih so se pojavili podnevi v vaseh. Zaskrbljenim 
slovenskim materam so se utrgala dekleta ter s smehom in vriskom 
pozdravila slovensko vojsko, pa naj pride kar hoče. Starčki so si 
brisali solze in hiteli: »Vidiš jih naše fante. O to je vojska, Hitler 
bo propadel«! Kakor požar je šla od ust do ust v otrplem Zasavju 
vest o slovenski vojski, ki je silna in urejena. In vse je to poletje v 
ognju: Ljubljana, Dolenjska, Notranjska, Gorenjska, Primorska, Šta-

7 Glej dok. št. 123, op. 15. 
8 Drago Pustišek. 
1 Izvirna kopija je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 65, a. 

š. 3857. 
2 Gre za pohod Cankarjeve in Šercerjeve brigade na Štajersko. Glej 

dok. št. 139, op. 10. 
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jerska in Koroška so dale nove mlade borce, da so bataljoni postali 
brigade. Te so na pohodu, da rešijo brate sramotne smrti na vzhodu, 
brigade se spreminjajo v divizije. Tak je polet slovenske mladine 
v vojski. Okupatorji strme, izdajalci trepečejo, zapeljanci spregle
dujejo. Slovenski narod valovi in išče izhoda iz čudovitega, muč
nega sna, dokler ne bo ves združen v eni sami ubrani simfoniji uda
ril v težko zadrževani zamah. Taka je naša vojna tretja pomlad. 

V tem borbenem poletu pa je mladina v ozadju tekmovala z 
borci na fronti. Dovajala je nove stotine borcev, skrbela za opremo, 
hrano, zdravila, pomagala svojcem žrtev, obdelovala polja in izvr
šila tisoče majhnih koristnih dejanj. Mladina na fronti je vršila 
svojo nalogo, mladina doma ni zaostajala za njo. 

Zopet je ozelenel gozd, cvetejo lipe, rdečijo jagode. Narava 
opominja, da bo poletju kmalu sledila zima, morda težja ko lanska, 
vojska bo zopet rabila najrazličnejših potrebščin, ki jih v vaseh pri 
okupatorju mogoče ne bo več dobiti. Gozdovi, travniki, prazne vasi 
pa rode za nas, čakajo pridnih rok mladine, da potom nje stresejo 
naši vojski svoja darila. 

Glavni iniciativni odbor ZSM poziva vse odbore ZSM in vso 
slovensko mladino, mladince in pionirje, da letos še v večji meri 
zbirajo: bezgovo in lipovo cvetje, jagode, borovnice, gobe in dr., 
jih suše in v primerni opremi sveže ali suhe oddajo gospodarskim 
komisijam OF, gospodarskim referentom v odborih OF, odborom 
OF, SPŽZ ali, kjer nobenega od teh odborov ni, najbližji partizanski 
edinici. 

Da bi bil uspeh letošnjega zbiranja kar najboljši, je Glavni 
iniciativni odbor ZSM sklenil uvesti tekmovanje mladine v zbiranju 
omenjenega cvetja in sadežev in tekmovanje v snovanju organizacij 
ZSM. Okrožju, ki bo v teh področjih letos doseglo najboljše uspehe, 
bo GHO ZSM kot priznanje podelil prehodno slovensko zastavico. 

Tekmovanje se vrši po okrožjih ter velja za vso mladino, mla
dince in pionirje. Tekmovalno zbiranje traja od 1. julija do 31. av
gusta t. 1. Mladina naj nabrani material proti potrdilu o množini 
nabranega materiala sproti oddaja zgoraj omenjenim organom OF. 
Po 31. avgustu se začne zbiranje podatkov in to na sledeči način: 

1. Do 5. septembra pošljejo zaupniki ali terenski odbori ZSM 
pismena poročila o številu organiziranja in pri tekmovanju udele
žene mladine s potrdili o oddanih predmetih rajonskemu odboru 
ZSM. 

2. Do 15. septembra odpošljejo rajonski odbori ZSM prejeta 
poročila s potrdili vred okrožnemu odboru ZSM. Poročilo naj opre
mijo s podatki, koliko terenskih odborov ali zaupnikov je v rajonu 
obstojalo pred tekmovanjem, in koliko jih je nastalo med tekmo
vanjem. Isto velja za število organizirane mladine. 
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3. Enaka poročila pošljejo okrožni odbori do 1. oktobra t. L v 
Ljubljanski pokrajini Glavnemu iniciativnemu odboru ZSM, okrožja 
v ostalih pokrajinah pa Pokrajinskemu iniciativnemu odboru ZSM. 

4. Pokrajinski iniciativni odbori odpošljejo zbrana poročila 
GIIO do 15. oktobra 1943. 

5. GIIO bo po prvem novembru t. 1. na osnovi prejetih poročil 
ocenil uspehe posameznih okrožij in izvedel sklep o priznanju naj
boljšemu okrožju. 

6. Kjer bi organiziranje iniciativnih odborov ZSM še ne bilo 
do konca izvedeno, naj se vse zgoraj določeno delo opravi po orga
nih SKOJ-a. 

Slovenska mladina! Vaši tovariši in tovarišice v brigadah tre
bijo sovražnike in vam pripravljajo pot v svobodo. Nesrečnejši to
variši za svojo zvestobo do naroda trpijo v ječah in internacijah. Vi 
ste edini še ostali doma in od vas je odvisen v veliki meri uspeh 
borbe slovenskega naroda. Prepričani smo, da mladina doma tudi 
letos ne bo hotela zaostajati za svojimi tovariši. Naj letošnje tekmo
vanje pokaže, da je mladina fronte in doma vedno tesneje povezana 
v delu in žrtvah v skupni fronti slovenskega naroda. Mladina, k 
delu! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Referent za ZSM Glavni iniciativni odbor ZSM 
pri IOOF: Za tajništvo: 

FRANCE LUBEJ, 1. r. STANE KAVClC, 1. r. 

ST. 165 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA 
ZKMJ ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 14. JUNIJA 

1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1 

Pokrajinskemu komitetu KPS! 

Upam, da ste prejeli moje zadnje pismo2 in se po možnosti tudi 
držali predlogov, ki [jih] v njem postavljam. Te dni sem se nahajal 
tukaj pri Božotu3 v bl[ejskem] rajonu. Pred tem sem obiskal tudi 1. 
in 2. četo Gorjan[skega] bataljona.4 Sicer vam bom pa točneje o tem 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
660/IV. 

2 Glej dok. št. 133. 
3 Anton Ambrožič. 
4 Gre za 2. ali Pokljuški bataljon Gorenjskega odreda. 
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poročal osebno. Jutri nadaljujem pot do jes[eniškega] OK-ja. Po 
poročilih kurirja so tam že začeli z delom. Vendar vlada tamkaj 
prava kolobocija in bom rabil najmanj 14 dni da bom za silo uredil. 
Vrnil se bom skupno s tov. Stanetom5 k vam nekako do 1. jul. Torej 
poskrbite, da se bo nekako v času od 3.-5. vršila konferenca PK-ja. 
Lahko bi prišel sicer tudi preje, če bi kar planil naprej, pa nič na
redil. Zato bom delal, kot smo se domenili. 

Stanje v rajonu Bled—Gorje je še dosti slabše kot v Bohinju. 
Tukaj je delo precej ot'ežkočeno radi Gorjančeve izdaje,6 o kateri 
so izdali Nemci obsežno brošuro.7 Vendar so pogoji za delo zlasti v 
Božotovem delu tega rajona, radi uspešne mobilizacije prostovolj
cev, dokaj dobri. Božo sam ni slab, kar pa je njegovih pomočnikov, 
pa so sami novinci v delu, pa vendar ne kažejo slabo. Nad vsemi 
skupaj pa bo treba dosti kontrole. 

Za Jesenice imam že pripravljenih nekaj novih moči, ki bodo 
upam, vsaj, nekaj zalegle. Zapisujem si tudi vse, kar je v zvezi 
s tamkajšnjim stanjem, da me ta stari ne bodo okrog prinašali. 
Kolikor vem, so tudi tam kljub obsežni provali8 še vedno številni 
ljudje, ki hočejo vezo z nami. Sicer pa že nekaj delajo. Nemci so 
na ta sektor navalili z vso silo propagande, kar jim pač uspeva, 
ker ne čutijo našega odpora. Zato bo pač temu okrožju posvetiti 
dosti pažnje. 

Tov. Stane J. se je pa kar dobro vživil v svoj posel. Ustvaril 
si je tukaj mnoge važne veze, ki nam bodo dosti koristile. Vsak 
dan leta okrog in se bojim, da ne bo enkrat nastradal. Sicer je pa 
zelo previden. 

Klavrno pa je stanje tukajšnje vojske. V četah vlada v politič
nem oziru prav kaos pojmov. Pri daljši politični uri so mi v II. četi 
Gor[janskega] b. stavljali celo partijci neverjetna vprašanja. Neka
tere je tudi razpust kominterne9 povsem vrgel s tira. Sicer pa ni 
čudno, saj so sami novinci, ki so bili še včeraj popolni laiki, danes 

5 Stane Kersnik — Stane Jelovčan. 
6 Ivan Hribar-Gorjanc, član okrožnega odbora OF Jesenice in rajon

skega komiteja KPS Bohinj-Bled. Februarja 1943 je padel v nemško za
sedo, bil je ranjen in ujet. Odpeljali so ga v bolnišnico Golnik in po ozdra
vitvi v gestapovske zapore v Begunje, kjer ni vzdržal mučenja in je klonil 
bledile so številne aretacije gorenjskih aktivistov. Več glej Stane Bre-
grsKT^^^^^ Boj pod Trigiavom-zbornik Gor* 
. ,7 ? r

e s.e.d i l 0 z a brošuro Manner und Frauen von Veldes und Umee-
bung! Možje in žene iz Veldesa [Bleda] in okolice! v slovenskem in 
nemškem jeziku je v arhivu IZDG, Državni propagandni urad Koroške 
izpostava Bled, fasc. 9/IV, V. Propagandni urad1 j ! izdal ko; letata^ še 
S r S ! V ^ a p H " b a ? a v . ? l o v e n ^ e m in nemškem jeziku in sicer dne 
t1- 3H?.1J.a i 9 4 3 .?.0Z1V tovarišem v gozdu! in 21. julija 1943 Moji bivši 
S ^ a s c ^ M ^ s ! 0 6 ' d r a g i r O J a k i ! L e t a k a S t a V a r h i V U I Z D G ' o k u P a t ° r s k i 

8 Glej Dokumenti, knj. 6. dok. št. 88, str. 224 
9 Glej dok. št. 80, op. 3. .: -. ;" 
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pa so funkcionarji čet ali četic. Seveda ni to krivda odreda, ki mora 
radi velikega števila bataljonov10 kar letati skozi posamezne čete, 
če hočejo vsaj za silo narediti red. Eden od odreda bi moral biti 
sploh stalno v tem bataljonu, če ga hočejo spraviti v red. Še sreča, 
da je tukaj vsaj Lojze,11 nam. pol. k. bat., ki [je] edina dobra moč. 
Tudi vojaško ta bataljon močno zaostaja za drugimi. 

Mobilizacija se na tukajšnjem področju le malo, ali [pa] se 
sploh ne izvaja. To pa delno iz nekoliko oportunističnega gledanja 
vojske, delno pa radi slabo obdelanega terena, ki je zlasti na sever
nem področju moralno precej na tleh. Tako se je zgodilo, da so v 
neki vasi dovolili naši nekaterim kmečkim fantom, naj še nekaj 
časa ostanejo doma, sedaj pa so se vsi skupaj umaknili pred nami 
na Koroško. Drugod zopet niso našli nikogar doma, ker so se po
skrili. So pa zopet primeri, ko se čete niso potrudile mobilizirati. 

Eden važnih vzrokov za tako stanje v vojski, je ogromno po
manjkanje političnih moči in nemogoča resna kontrola odreda, ki je 
sedaj, ko imamo opravka s samimi novinci, še bolj nujno potrebna. 
Pa ni to krivda članov odr. štaba, saj se zlasti Kosta12 dosti trudi, 
da bi kaj naredil, toda kaj ko obisk mimogrede prav malo ali nič 
ne zaleže. Na ta način uredijo samo nekaj formalnega, s čemer se 
pa politično in vojaško stanje čet kaj malo izboljša. Zato je nujno, 
da se odred podeli na dvoje.13 Na Dolenjskem so odredi, ki štejejo 
po 3, kvečjemu 4 bat. in šibkejše kot so naši. Nemogoče je pa, da 
bi naš štab mogel voditi pošteno borbo 9 bataljonov, ki bodo še 
vedno naraščali. Razmislite o tem, kako bi se to dalo urediti, tako 
da bomo na seji že lahko nekaj konkretnega sklenili. 

Mislim, da če smo lahko pri bataljonih tvegali postavitev čisto 
novih kadrov, to prav tako lahko storimo za odred. Če še vedno ni 
veze s CK in Ljfubljansko] p [okraj ino] je pač nujno, da to uredimo 
začasno sami, ker tako ne gre naprej. Za popolno enotnost v vo
jaškem in političnem delu obeh odredov bi pač skrbel PK. 

Za komandante oziroma namestnike bi po mojem mnenju prišel 
v poštev: Biček,14 Blaž,15 kom. I. č. VII b. in Brajko16 oper. ofic. IV. 

10 Konec maja in v začetku junija 1943 je zaradi uspešne mobili
zacije številčnost gorenjskih partizanskih enot tako narasla, da je štab 
Gorenjskega odreda večino svojih čet preuredil v bataljone. Do začetka 
junija je nastalo že devet bataljonov: 1. Jelovški, 2. Pokljuški, 3. Po
ljanski, 4. Selški, 5. Kokrški, 6. Koroški, 7. Kranjski, 8. Loški in 9. Draz-
goški bataljon. Glej Zbornik NOV, VI/6, dok. št. 20, str. 50—51. 

11 Lojze Zupan. 
12 Stane Bizjak. 
13 Gorenjski odred niso razdelili, ampak je bila iz njega ustanov

ljena 12. julija 1943 Prešernova brigada in novi, precej zmanjšan Gorenj
ski odred. Glej Zbornik NOV, VI/6, dok. št. 38, str. 97—100. 

14 Franc Biček. 
15 Oto Vrhunec — Blaž Ostrovrhar. 
16 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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bataljona. Za politkom. pa Pemc,17 Kosta, Lojze in morda še. kdo 
drugi. Sicer pa razmislite o tem, ker je res važno. 

Ali ste že poslali Gabru1 8 ciklostil matrice in barvo. 
Ali ste prejeli material, ki je bil poslan iz Kranja. 
»Mladina« je sedaj vendar izšla in vzbuja dosti zanimanja. 

Poskrbite za nadaljnje številke, da bodo izšle redno na 14 dni in po 
možnosti na 6 straneh. 

Zadnji »Poročevalec« je bil odličen. 
Ali ste uredili tudi ostale stvari, ki vam jih predlagam v zad

njem pismu. Naslednje poročilo vam bom poslal po ureditvi rajona 
Jes[enice] in Kranjska g[ora]. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Položaj, 14. VI. 1943. 
Vinko.19 

S T . 166 

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 Z K M J C E R K N I C A D N E 1 4 
J U N I J A 1943 P O K R A J I N S K E M U K O M I T E J U Z K M J Z A S L O V E 

NIJO1 

Okrožni komitet Na položaju, 14. VI. 43 
Zveze komunistične mladine 
Cerkniško okrožje. 

Pokrajinskemu komitetu Z. K. M. 
na položaju 

Pošilja se naslednje redno poročilo: 
Okrožni komitet se je sestal dne 14. VI. 43. Ker je tov. Dimač2 

razrešen dolžnosti sekretarja, je za sekretarja tov. Matija,3 članice 
pa so tov. Julka,4 Marta5 in na novo sprejeta Angelca.6 Tako šteje 

17 Evgen Matejka. 
18 Valentin Sušnik. 
19 Vinko Hafner. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, fond SKOJ 
zase. lo. 

2 Anton Preveč. 
3 Matija Knap. 
4 Julka Mihelčič-Julijana. 
5 Mara Avsec. 
6 Angelca Zupančič. 
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OK 4 člane. Tov Angelca ni navzoča na sestanku, katero pa bomo 
o vsem obvestili. 

RK Loška dolina: Na novo je ustanovljen aktiv v Markovcu 
in šteje 8 tovarišev. Vseh članov v Loški dolini je 23. Predvideni 
pa so še novi aktivi. 

RK Cerkniška dolina: V tej dolini so Itali jani zaprli precej ljudi, 
med njimi tudi 3 člane ZKM. Drugih sprememb v tem rajonu ni. 

RK Bloška planota se do sedaj še ni povečal. 
Delo članov ZKM za organiziranje ZSM je v nekater ih kraj ih 

zelo uspešno. V drugih pa docela nemogoče. Tako je v Loški dolini 
to nemogoče, zaradi aktivnosti bega in itali janskih posadk. V Cerk
niški dolini je v tem pogledu boljše. T a m so že zelo vidni uspehi 
pr i organiziranju ZSM. Posebno velike uspehe so napravi l i člani 
ZKM v Cerkniški dolini z vzpostavljanjem zvez z belogardisti. Sami 
so se na ta način razbremenili , kajti belogardiste rabijo predvsem 
za raztresanje letakov. V več rajonih je skoro vse delo na članih 
ZKM. Politično in teoretično se še vedno vzgajajo na t a način, da 
študirajo l i teraturo, ki je na razpolago. List Mladina 7 smo prejeli 
št. 4—5 in 6—7, t e r Nova vloga mladega rodu v narodnoosvobo
dilni borbi in naloge komunist ične mladine. 8 Mladino smo prejeli 
po 50 izvodov. Rabili pa bi jo najmanj 100 kom. Ce Vam je mogoče, 
pošiljati to število n a m sporočite, če pa ne pa bomo dali sami raz
množevati . 

Na področju našega okrožja so na kur irskih točkah 3 člani 
ZKM, v bolnici pa 2, eden pa je sprejet' v parti jo. Vseh članov v 
okrožju je 49 in 3 v zaporih. 

F o r m i r a n je okrožni iniciativni odbor ZSM in šteje 3 članice: 
tov. Julka, M a r t a in Just ina. 0 V formaciji so RIO ZSM. Krajevni 
odbor ZŠM v Babnem polju se je povečal za 4 tovariše. V Smarat i , 
Iga vasi, Podgori, Viševku in Podcerkvi, pa so postavljeni mladinski 
zaupniki, potom kater ih bomo prodiral i napre j med ostalo mladino. 
Ravno tako na Bloški polici in Gorfenjem] Jezeru. V k r a t k e m se 
bodo vršile v omenjenih vaseh tudi mladinske konference. Na Blo
ški planoti je 5 krajevnih odborov ZSM z 20 člani. Obvestili smo 
mladino o nabira lnem tednu, 1 0 ki bo od 13—20. VI. 43. in upamo 
na uspehe. Dopise za Mladino smo poslali 3. 

Radi denarja, ki ga imamo v naši blagajni, smo vprašal i če ga 
lahko rabimo za svoje potrebe. Po tov. Ljubotu Skalar ju 1 1 ste od-

7 List Mladina, leto I, št. 4—5 konec marca 1943, št. 6' sredi aprila 
1943 in št. 7 v začetku maja. Ponatis: Mlada Slovenija — Mladina, 
str 179 199. 

8 Gre za brošuro Iva Ribarja. Glej dok. št. 92, op. 5. 
9 Justina Koščak. 

1 0 Glej dok. št. 105. 
1 1 Alojz Mlakar. 
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govorili, da ga lahko. Tako smo vzeli za mesec junij po 50 Lit. za 
tov. Matija, Julko in Marto. Skupaj 150 Lit. Blagajna pa izkazuje 
še 29.— Lit. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

OK. ZKM. 
Cerkniško okrožje. 

Matija Julijana 
Marta 

ST. 167 

PROPAGANDNO OBVESTILO REFERENTA ZA PROPAGANDO 
PRI IZVRŠNEM ODBORU OF EDVARDA KOCBEKA DNE 15. 

JUNIJA 1943 OKROŽNIM ODSEKOM ZA PROPAGANDO1 

Referent za propagando 
pri IOOF 

slovenskega naroda 

PROPAGANDNO OBVESTILO št. 1 
(vsem okrožnim odsekom za propagando) 

Od časa do časa vam bomo v tej obliki pošiljali snov in navodila 
za ustno propagando, za katero želimo, da jo močno okrepite tako 
med ljudstvom kakor med domačimi nasprotniki in okupatorji. 

^ I. Po navodilih višjih cerkvenih oblasti se po različnih deželah 
vršijo tako imenovane spravne verske manifestacije,2 ki naj bi v 
vernikih prebudile duha pokore za storjene grehe. Narodna reakcija 
hoče povsod te verske slovesnosti izrabiti v svoje namene. Tako se 
dogaja z njimi tudi pri nas, v Lj[ubijani] in na deželi. V teh ver
skih slovesnostih pa moramo ločiti med pridigami in procesijami. 
Dočim so procesije bolj oficialnega značaja in pod kontrolo oku
patorja, ki se jih po svojih zastopnikih udeležuje ter jih smeši (ka
kor v Lj [ubijani], kjer so se procesije udeležili Grazioli, Gambara, 

1 Izvirna kopija je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 44, a. š 
3098. Propagandno obvestilo je izvršni odbor OF dne 15. junija 1943 sku
paj s politično okrožnico (gl. dok. št. 162) in letaki (glej op. spodaj) razpo
slal̂  vsem okrožnim odborom OF z naročilom, naj to propagandno gradivo 
razširijo in tudi sami razmnožujejo v okrožnih tehnikah. Tako naj bi 
začeta politična kampanja zajela ves političen teren. Kopija dopisa je 
v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 

2 Glej dok. št. 115, op. 10. 
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fašisti in vojaštvo s strojnicami na ulicah), tako so pridige bolj not
ranjega značaja in predstavljajo krajevnim okoliščinam prikrojene 
in zato mnogo bolj premišljene.nastope duhovščine, iz katerih je 
mogoče spoznati tako usmerjenost duhovščine, kakor vpliv spravnih 
pridig na ljudstvo. Vodstvo reakcije se trudi, da bi te verske sloves
nosti izrabilo kot pripravo na prestop iz dosedanjih ostrih političnih 
reakcionarnih oblik na milejše reakcionarne oblike. Videt'i je, da se 
v tem pojavu v celoti javlja sredinski moment. V duhovščini je v 
tem pogledu zaznati nove procese. Dolžni ste, da te procese v njih 
zasledujete in nam sporočite, kako so te pridige izpeljevali. Kar pa 
se tiče vpliva pridig na ljudstvo, bo njih vpliv v belogardističnih 
krajih najbrž razkrojevalen in za nas pozitiven, medtem ko ne mo
remo pričakovati, da bo njih vpliv v naših krajih najbrž negativen, 
kajti ideja sprave, kakor se izraža v pridigah, more s svojo napačno 
smerjo zlomiti borbenega duha upornega ljudstva. 

Važno je, da na te procese ne gledate mehanično, ampak da jih 
budno spremljate. Na vsak dogodek morate takoj odgovoriti. Vse 
znake prebujanja skrbno negujte in jim z vsemi sredstvi omogo
čajte pozitiven razvoj. Kjer je to potrebno, prikazujte to novo iz
rabi j enje verskih čustev, predvsem pa poudarjajte razliko med res
ničnim čutom za spravo, ki ga ponižano in razžaljeno slovensko 
ljudstvo čuti do vseh zaslepljencev in zavedencev, in med lažnim 
čutom za spravo, ki v zavesti reakcije predstavlja le novo sredstvo 
za uspavanje osvobojujočega se naroda. 

II. Prilagamo tri letake,3 ki so namenjeni belogardističnim za-
slepljencem. Takoj in v velikih množinah jih razširite med njimi 
ter vodite in tako izrabljajte njihov vpliv. 

III. Prosimo vas, da nam sporočate, kako ljudje sprejemajo 
»Kmečki glas«,4 kaj na njem hvalijo, kaj jim na njem ni všeč in 
kakšne so glede urejevanja njihove želje. 

Dne 15. junija 1943. 
REFERENT ZA PROPAGANDO 

EDVARD KOCBEK 
3 Gre za letake: Slovenskemu narodu! Bliža se dan, ko bo nemško-

italijanski fašistični zveri... Za praznik Zedinjenih narodov 14. junij 
1943 Osvobodilna fronta slovenskega naroda (arhiv IZDG, tisk NOB in 
Zgodovinski arhiv CK ZKS, šk. 44, a. š. 3102), Našim zapeljanim bratom 
v vrstah bratomorilne bele garde... ter Reši se! Obračam se na Tebe 
žalosten sin... (glej dok. št. 135, op. 10). 

4 Glej dok. št. 25, op. 14. 
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ST. les 

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 C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 
K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J E Š E N T J U R C D N E 15. J U N I J A 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI 1 

Dragi tovariši! 
15./VI. [1943] o 

1. Vaše pošte ni še od nikoder. Mi smo Petru2 naročili, da stvar 
razišče, rezultatov očividno ni. 

2. Igorjev3 kolega,4 ki bi moral priti k vam, je ustrelil spet 
svinjarijo in vrag si ga vedi kje vzel prepoved odhoda vseh določenih 
tovarišev.5 Zato zmeda. Na lastno pest je brez naše vednosti oddir-
jal po Petra.6 Mi bomo tu stvar raziskali, a javite nam vi, če le 
karkoli izvira od vas, kar se mi zdi izključeno. 

3. Za pošiljko imamo vse pripravljeno, Peter7 bo prišel že z 
določenim dnevom nazaj k vam (če je prišel sem) — uredite! 

4. Štampiljke bodo te dni odposlane. 
5. Pripravite vse potrebno, da izkoristite one stvari,8 ki vam 

jih prejšnji mesec nismo poslali (zakasnitev) niti 300, niti 120. 
6. Potrdite prevzem dokumentnih pošiljk. 
7. Potrdite tudi vse ostale pošiljke (poštne, agitprop, bone). 
8. Javite takoj potrebe bonov vseh vrednosti 100 in 50 lit'. Oboje 

lahko še naredimo, če so potrebe za to. Takoj! Tudi višino naklade. 
9. Sestanek s sokol[skim] vodstvom je potekal v dobrem tonu, 

a še vedno ne uvidijo, da so tu le problemi. Podrobneje bo poročala 
Soča.9 Po moje je edina rešitev mnogo in čim več sodelovati z njimi, 
da začno gledati probleme z našimi očmi in ne naivno poštenjakar-
sko. Vsako subjektivno neiskrenost pri vseh treh 1 0 t'u popolnoma 
izključujem, gre le za polit, nezrelost in popolno odvisnost Milana 
od Urha.1 1 

10. Pri kristjfanih] je razburjenje radi verjetnega sektašenja 
naših v arestu proti aretir[anim] krščan. [socialistom] v arestu. Oba 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1777. 

2 Boris Kidrič. Glej dok. št. 27. 
3 Dr. Pavel Lunaček. 
4 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katerega zdravnika gre. 
5 Misli zdravnike, ki so se pripravljali na odhod v partizane 
8 Dr. Janez Milčinski. 
7 Mirko Pleško. 
8 Morda misli živilske karte ali obveznice. 
9 Mira Tomšič-Vlasta. 

10 Drago Pustišek-Milan in verjetno Viktor Repič in Jelka Vazzaz. 
11 Zoran Polič. 
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moška 1 2 je Radov. 1 3 že potolažil, Alex.1 4 pa [ne], je s tara — nergač. 
Opozicija proti F r a n c . 1 5 (Izjavi!),1 6 seveda išče dlako v jajcu in samo 
zato je tudi karakterist ično. 

11. Tu se mnogo razpravl ja o nekih pogajanjih 1 7 itali j . s partiz. 
Kaj je n a stvari? Odmev zelo ugoden in je splošna situacija, kl jub 
vsem treskanjem aktivistov in svinjarijam, ki j ih počno okup. in 
bega z aretiranci, zelo ugodna. Odnos javnega mnenja do novega 
sosveta 1 8 je zelo pomirjevalen in j im bo t reba očividno malo podku-
rit i pod stolčki, da se j im ne bo zdelo vse tako samo [po] sebi 
umevno. 

12. S tar i dobričina 1 9 (ne Mihin 2 0 oče2 1) izrazil Kopaču 2 2 željo, 
oz. namignil, da m u je K u n e 2 3 že nakazal možnost sprejema v par
tijo. Kopač m u je stvar najbrže celo preostro tolmačil, a kljub t e m u 
ima edin pomislek omejevanja lastnega mišljenja. Bil bi verjetno 
pripravl jen odriniti tudi k vam, če m u srce ne bi nagajalo. Po u k r e 
pih pr i vas sodeč, je sprejem možen. Jav i te vaše mnenje. 

13. Oba 2 4 držimo čvrsto in se že izvaja reorganizacija, tako, da 
bo verjetno kmalu delo normalizirano. 

Tov. pozdrave vsem 
Sf. — sn. 

P i k a 2 5 

1 2 Tone Toman in Stane Kovač. 
1 3 Franc Rihar-Radovan. Glej dok. št. 9, op. 20. 
1 4 Jožica Toman-Simončič-Aleksandra. 
1 5 Franček Majcen. 
1 6 Misli t. i. Dolomitsko izjavo Glej dok. št. 6, op. 5. 
1 7 Verjetno misli na navezavo stikov osrednjega vojaškega in po

litičnega vodstva narodnoosvobodilnega gibanja s predstavniki povelj
stva italijanske divizije Isonzo v Novem mestu v začetku maja 1943. 
Dne 9. maja 1943 so se pri vasi Kamenje pri Novem mestu sestali pred
stavnik poverjeništva izvršnega odbora OF za Dolenjsko Bogdan Osol-
nik in politični komisar Cankarjeve brigade Jože Borštnar z adjutantom 
generala Guida Cerrutija, poverjenikom pehote divizije Isonzo, da bi 
se sporazumeli o zamenjavi ujetnikov in o postopku z ujetimi partizani. 
Glej Radko Polič, Belokranjski odred. Knjižnica NOV in POS 30/1, 
Ljubljana 1975, str. 424—425. 

1 8 Dne 31. maja 1943 je bil z odločbo Benita Mussolinija obnovljen 
sosvet za Ljubljansko pokrajino, katerega so sestavljali: gen. Leon Rup-
nik, dr. Milko Kos, dr. Milan Vidmar, d^-lKan-Slflkar, dr. Branko 
Alujević, ing. Milko Pirkmajer, prof. Bogomil Remec, Franc Heinricher, 
Zvonimir Lukič, Ignacij Pevec, Alojzij Erjavec, Ludvik Korče, Franc 
Majcen in Karel Rojina. Glej Službeni list za Ljubljansko pokrajino, 
XXI—12. junij 1943, št. 47. (Knjižnica IZDG). Visoki komisar za Ljub
ljansko pokrajino tega sosveta ni nikdar poklical na sejo. 

1 0 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za koga gre. 
2 0 Dr. Marijan Brecelj-Miha B. 
2 1 Dr. Anton Brecelj. 
2 2 Karel Zagar-Line. 
2 3 Lovro Kuhar — Prežihov Voranc. 
2 4 Verjetno Narodna zaščita in Varnostno obveščevalna služba. 
2 5 Lidija Šentjurc. 
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S T . 169 

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO 
DNE 15. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 
PRIMORSKO O ORGANIZACIJI OKROŽJA ILIRSKA BISTRICA1 

OKRAJNI KOMITET KPS za Južno Primorsko 
Položaj, 15. juni ja 1943. 

Tovarišu Primožu2 — PK KPS za Primorsko, položaj. 

Dragi tovariš Pr imož! 

Iz pri ložene kopije 3 OK-jema Materi ja in II. Bistrica je raz
vidno, kako smo razdelili t i dve okrožji. Pripominjamo, d a smo 
okrožju II. Bistrica dodali še vse vasi, ki leže onstran žel. proge 
Postojna—Št. Peter, ki p a so preje spadale v pivško okrožje. N a m 
reč, t'e vasi moramo imeti stalno pred očmi, ker so, k a r se bele garde 
tiče, najbolj v nevarnosti . Ze pozimi se je hotela tu us idrat i bela 
garda, ki ima v postojnskem kaplanu in št. peterskem župniku 
t r d n o postojanko. Te vasi niso bile organizirane, ker pokfojni] tov. 
Tarzan 4 in njegov naslednik tov. Taras 5 niso do tja prodrl i . Skupno z 
OK K P S II. Bistrica smo te dni te vasice povezali in poslali duhov
ščini 6 ter še n e k a t e r i m belogardističnim omahljivcem pisma, od ka
ter ih pri lagamo eno kopijo. Delo bo šlo izpod rok, tako da smo, 
lahko rečemo, v glavnem zajezili napredovanje bele garde, počasi 
p a jo bomo likvidirali, prvič na lep način, drugič pa bomo raztresli 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Izvirna kopija pisma okrajnega komiteja KPS za južno Primor

sko dne 15. junija 1943 okrožnima komitejema KPS Materija in Ilirska 
Bistrica je v arhivu IZDG, istotam. V njem je točno določena razme
jitev med obema okrožjema, in sicer: materijsko okrožje: Podgorje— 
zel. proga do Jezera—eksl. Bazovica—do proge pri Sežani—Merče—Po-
vir—Gorenje—Divača—Gornje Ležeče—mlin pri Fužinarju—Suhorje— 
Ostrozno brdo—Janeževo brdo—Prelože—Zajelšje—Podbeže—Sabonje— 
Starod-Mune-Poljane—Vodice—Jelovice—Podgorje, ilirsko-bistriško 
okrožje: Voice—Cepno—Buje—mlini ob Reki—Ribnica—Prem—Celje— 
Berdce—Tominje—Harije—Soze—Studena gora—Veliko brdo—Pasjak— 
Sapjane—Rupa—Lipa—Iskra (Limac)—smer proti bivši ital.—jugoslov 
drz. meji—bi vsa meja—Jurišče—Palčje—Nemška (sedaj Slovenska) vas— 
Žeje— zel. proga—Selce—St. Peter (sedaj Pivka)—žel. proga—Voice Do
dana so se splošna navodila za organizacijsko in politično delo v obeh 
okrožjih. 

4 Niko Sturm. 
5 Milan Trobec. 
6 Izvirna kopija pisma okrajnega odbora Osvobodilne fronte slo

venskega naroda za južno Pr imorsko. . , 1943 Castitemu gospodu žup
niku . . . je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 120. 
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po vseh vaseh letake, v katerih bomo vsakega belogardista, tudi 
duhovnika, razkrinkali pred celim narodom. Ni potrjena vest, lahko 
pa se jo vzame za resnično, da so pred nekaj dnevi prišli v Trnje 
4 oboroženi belogardisti in zahtevali hrano. Rekli so ljudem, da 
so oni tisti, ki bodo naredili red. Narod Pivke onstran žel. proge — 
v podnožju velikega gozda je absolutno proti belogardističnim ele
mentom in jih kar sam razkrinkuje. Za nobeno ceno nočejo slišati 
o kakem bratomornem klanju, od duhovščine se narod oddaljuje. 
To je pokazal primer, ko je knežaški župnik zadnjo nedeljo pridigal 
proti komunizmu, ljudje, posebno še ženske, ki so povezane v OF, 
so se izjavile, da ne gredo več v cerkev, kadar bo župnik maševal. 

Stanje v ilirsko-bistriškem okrožju je sledeče: 
Partijsko delo napreduje, v okrožju je 5 celic z 12 partijci in 

14 kandidati. Kader se vzgaja, literature ima trenutno dovolj. Par
tijci in kandidati so funkcionarji v terenskih odborih OF, rajonskih 
odborih OF, kakor tudi ostalih množičnih organizacijah OF. ZKM 
ima: 1 aktiv, ki deluje v odborih OF. Mladini se bo v okrožju po
svetilo mnogo več pažnje. 

Delo v OF: terenskih odborov je 21, rajonski so 4 in sicer: 
sušiški, smrski, dolnjepivški in bistriški, zaupnikov je 24, dočim 
ima okrožje cca 70 vasi. Terenski odbori se zavedajo svoje dolž
nosti vsak dan bolj in vrše delo v splošno zadovoljstvo. Prav tako 
do sedaj formirani rajonski odbori. Najboljši od njih je razen sušiš-
kega dolnjepivški, ki se je vrgel z vnemo na delo in upa, da bo 
z belo gardo temeljito opravil. V odboru je nek bivši poročnik 
boj [nega] broda, ki ima velik vpliv pri ljudeh in tudi duhovščini, 
z Italijani pa ima dobre veze. Z njim se je sestal tov. Rudi,7 s ka
terim sta uredila vse potrebno glede bele garde. Ljudstvo z veseljem 
in trdno prepričano stopa v vrste OF. Samo škoda, da je bilo pri 
nas tako pomanjkanje literature. Sedaj smo tudi to nekoliko ubla
žili, da pa je uspeh tu, svedoči dejstvo, da se je čez noč nabralo 
Lit. 15.000.—, ki smo jih poslali tov. Vidku,8 da plača že nabavljeno 
rotarko za okrajno tehniko. Ta denar se je nabral prav v vaseh, 
ki jih belogardisti oblegajo z njihovo umazano literaturo. Pošljite 
nam obveznic, ker nam slednje pohajajo. 

SPŽZ: Organiziranih je 13 krajevnih odborov, v 10 vaseh pa 
so delegatke. Te dni se bo organiziral okrožni odbor SPZZ, dočim 
sta 2 rajonska odbora že formirana, smrski in sušiški. Ženske, de
kleta in žene so za pokret OF vsak dan bolj navdušene in se kar 
trgajo za našo literaturo. So zelo aktivne, zbirajo materialna sred
stva za našo vojsko, tudi zdravil so nabrale precej, tako da smo jih 
poslali te dni v bolnico Toneta Tomšiča onstran meje cca 100 kom. 
Pri tej priliki omenjamo, da je okrajnemu komitetu uspelo rekru-

7 Rudi Mahnič. 
8 Vidko Hlaj. 
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t i rat i iz Trsta slovenskega doktorja medicine, ki smo ga poslali na 
Hrvaško, kajti tovariši Hrvati, kar se zdravniškega osobja tiče, so 
v velikih stiskah in smo prepričani, da n a m boste ta postopek 
odobrili. 

Glede ZSM je stanje tega okrožja bolj šibko, obstoji 1 odbor. 
OK se bo moral [pri] delu med mladino sploh bolj potruditi, čeprav 
je večji del mladine (ženske) že vključen v SPŽZ ali terenske od
bore. 

Razpoloženje ljudstva je kljub veliki reakciji sovražnika dobro. 
Morala je n a precejšnji višini, l judstvo se z veseljem opira na OF, 
ima v naše funkcionarje veliko zaupanje in se obrača n a nas v vseh 
zadevah. Vsak dan bolj pa prezira sovražnika in njegovo izdajalsko 
svoj at. 

Akcije ital. vojaštva v t em okrožju: vsled nezaupanja v lastno 
vojsko, so prve dni juni ja premesti l i skoro vse postojanke na Dolnji 
Pivki. Na novo je prišlo v vas Sembije 400 vojakov z oficirji. So od 
divizije Sforcesca. Ti vojaki so začeli gradit i prot i tankovske ovire 
od hriba Milanje prot i Knežaku. V Zagorju je 5000 vojakov z ofi
cirji, dogodek o uporu se še ni polegel, podrobnejše je razvidno iz 
kopije pisma 9 tov. Krištofu. 1 0 Na Knežaku je 40 voj., na Baču j ih je 
80 in 7 karabinjerjev, Jur i ščah j ih je cca 250, v Gozdu na star ih 
ogencah 67 voj. z ofic, na Mašunu 100 fašistov, nekaj vojakov in 
financov, ob cestah in pr i studencih, (cesta na Rifugo)1 1 pa 200 vo
jakov in 4 oficirji. Podrobnejše podatke in event, skice pošljemo 
naknadno. 

Blagajniški obračun pošljemo skupno za vsa okrožja detajl irano. 
OK K P S Ilirska Bistrica sestoji iz 4 članov: sekretar tov. J a 

dran, 1 2 člani: Ambrož, 1 3 Dušan 1 4 in Dunja. 1 5 Karakter i s t ike je podal 
tov. instruktor PK-ja Blaž,1 6 edino za Dušana jo dajemo sedaj: 
s tar 28 let, polproletarec, part izan od 1. marca 1942, v Part i jo spre
jet dne 9. marca t. 1., prilično zgrajen, domačin okrožja, bivši ko
m a n d i r stanice št. 1, ljudje ga imajo radi in je povezan z množi
cami. Med part izani uživa zaupanje. 

OO OF Ilirska Bistrica sestoji iz 3 članov: sekretar tov. J a d r a n 
Hribar, člana: tov. Silvo 1 7 (Španec, dela na Reki, v vezi z KPH), 
tedensko z nami, član K P S , izobražen vsestransko, zaupanje in ugled 
tudi povsod uživa, in tov. Orana, 1 8 članica K P S , sekretar celice KPS, 

9 Kopija pisma ni priložena. 
1 0 Edvard Kardelj. 
1 1 Italijansko: rifugio — planinsko zavetišče. 
1 2 Josip Zidar-Jadran Hribar. 
1 3 Milan Ambrožič. 
1 4 Anton Prime. 
1 5 Marija Mršnik. 
1 6 Darko Marušič. 
1 7 Matija Gržina. 
1 8 Marija Kirn. 
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sekretar celice K P S na Reki, odličen sodelavec od prvih dni, naš 
glavni in tendant (tudi za Hrvate). Nabavlja ves tehnični mater ia l 
in ima pr i »sredincih« velik vpliv. 

Glede brkinskih fantov, k i se sedaj nahajajo n a Hrvaškem 1 9 v 
6, odnosno 14. br igadi in I. hrv. korpusu bi z naše s t rani priporočali, 
da naj ostanejo tam, ker po br igadah širijo krvno bratstvo. Tov. 
Hrvat i j ih po poročilu, ki smo ga dobili od politkom. II. batal jona 
visoko cenijo; so hrabr i , disciplinirani; posebno j im ugajajo naše 
slovenske part izanske pesmi. K o m a n d a n t Primorsko—goranske di
vizije j ih je izrecno pohvalil. Nekater i so že vodniki, v k r a t k e m pa 
bo nekaj od njih povišanih za komandir je. 

Angleži, ki se sedaj nahajajo kot člani komisi j 1 9 a med našimi 
part izani na Hrvaškem, kot mi piše tov. politkom. II. bat. Lj. C e 
rovac, 2 0 se divijo naši borbi in naše h r a b r e vojake samo občudujejo. 
P r a v tako j im ne gre v glavo dejstvo, da so naši bolje oboroženi 
kot sami fašistični psi. Isti batal jon se je nahajal pred par dnevi 
2 k m od morja. 

Stanje Part i je na stanici za vezo br. I . 2 1 N a novo sta bila spre
jeta 2 kandidata tov. Roman 2 2 in tov. Jerne j , 2 3 eden skojevec tov. 
St ipe 2 4 p a sprejet za člana Parti je, ker se je povsod dobro izkazal 
in je p r e d a n stvari. 

Pr i lagamo tudi kopijo našega dopisa 2 5 na tov. sekretar ja OK 
K P S Kras . 

Glede Pivke moramo reči, da sta jo tov. Tarzan, posebno pa še 
tov. Taras pusti la v slabem stanju. Dejansko n i formiranega še nič, 
nit i eden terenski odbor n i postavljen, čeprav so ljudje po večini 
za OF. Tov. Taras je bil bolj i n t e n d a n t kot p a organizator in je s 

1 9 Glej dok. št. 155, op. 25. 
18a Gre za člane zavezniških vojaških misij pri glavnem štabu NOV 

in PO Hrvaške. 
2 0 Napake v izvirniku. Gre za bataljon »Ljubice Cerovac« 13. Pri-

morsko-goranske divizije. 
2 1 Gre za kurirsko postajo P-l. Glej dok. št. 11, op. 3. 
2 2 Roman Vidmar. Podatek Antona Primca-Dušana, komandirja ku

rirske postaje P-l. 
2 3 Jernej Lekšan. Podatek Antona Primca-Dušana. 
2 4 Herman Malalan iz Trebč pri Trstu. V prvih dneh decembra 1942 

je prišel s skupino desetih tržaških mladincev v Brkine. V skupini so 
bili še Atilij Cuk, Viktor Ferluga, Pino Kale, Giordano Kralj, Mirko 
Kralj, Marcelo Kralj, Pavel Kralj, Lucijan Padovan in Sergej Zivic. 
Skupina je v Trstu delovala pod vodstvom Antona Sibelje-Stjenke in 
Darka Marušiča-Blaža. V Brkine sta jo pripeljala Anton Sibelja in 
Josip Zidar-Jadran. Podatek Josipa Zidarja. Glej še Dokumenti, knj. 5, 
dok. št. 87. str. 277. 

2 5 Izvirna kopija navodil okrajnega komiteja KPS za južno Primor
sko dne 15. junija 1943 sekretarju okrožnega komiteja KPS Kras Avgustu 
Dugulinu je v arhivu IZDG, istotam. 
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svojo rekvizicijo napravi l slab vtis. Jav i te mu, da je prejel par t i j 
ski ukor, podrobneje boste videli iz kopije 2 6 našega dopisa na P[r i-
morsko] 0[perat ivno] Z [ono]. Okrožje sicer n i veliko, ker smo del 
odvzeli in ga začasno dali OK-ju II. Bistrica, pa upamo, da ga kmalu 
dovedemo na višino. Tov. Peruna, 2 7 ki bi še lahko ostal doma in 
n a m več koristil, pa so kompromit ira l i sami naši tovariši partizani, 
ker so bili stalno pr i njem. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OKRAJNI KOMITET K P S za J. P.: 

Rudo Brkine 

4 priloge 
nekaj hrvaške literature posebej na tov. Severja.28 

ST. 170 

PISMO ČLANA VRHOVNEGA PLENUMA OF IVANA NEMCA 
SREDI JUNIJA 1943 Z LJUTOMERSKEGA OKROŽJA ČLANOM 

CENTRALNEGA KOMITEJA KPS 1 

Tov. Peter,2 Krištof3 ali Matija!4 

Ze 6 mesecev iščem zvezo z vsemi človeškimi sredstvi! In nič! 
Pred šestimi tedni sem poslal poročilo 5 S tanetu ! 6 Verujem, da ste 
ga prejeli. Sporočilo od Staneta za me se je izgubilo. — 

Prosim, pošljite mi navodila! Težko je vzdržati, se zaostruje. 
Mobilizirali smo maso, ki n a Pohforju] čaka in počasi dezertira; 
nevarnost za izdajo terena se množi. 

2 8 Kopija dopisa ni priložena. 
2 7 Viktor Hajna. Glej dok. št. 54, op. 9. 
2 8 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za Antona Ve

luščka. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS 

a. e. 2101. ' 
2 Boris Kidrič. 
3 Edvard Kardelj. 
4 Ivan Maček. 
5 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
8 Franc Rozman. 
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Dodatno k poročilu: V P r e k m u r j u širi Bajlec 7 in farovži belo 
gardo z znano ital. brošuro O. F. 8 Naše delo je t a m v zastoju, k e r ni 
nikogar, ki bi ga tja poslal. Kličem iz . . .0 

Smrt faš. — Svobodo narodu! 
Vojko 1 

ST. 171 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANA 
BRECLJA SREDI JUNIJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA OD

BORA OF ZA PRIMORSKO DR. FRANCU SKERLU1 

Dragi Bregar ! 2 

Tvoje pismo od 23. V.,3 naslovljen n a Gregorja 4 smo prejeli. 
Bili smo veseli, da si se oglasil, ker so nas vesti o velikih »provalah« 
močno vznemirjale. Odgovorili t i bomo na vse, k a r pišeš, tako Gre-

7 Dr. Franc Bajlec, rojen leta 1902 v Bogojini, kjer je obiskoval 
še madžarsko osnovno šolo, nato gimnazijo v Škofovih zavodih v Šent
vidu v Ljubljani, maturiral je v Mariboru. Pravne štedije je opravil 
v Ljubljani in Zagrebu. Leta 1937 je odprl lastno odvetniško pisarno 
v Murski Soboti. Že zgodaj se je uveljavil kot organizator katoliškega 
prosvetnega in političnega življenja. V letih 1927—1929 je bil urednik 
Novin, od 1928 pa tudi madžarske izdaje: Politikai tarsadalami es 
gazdasagi hetilap (od 1923 do 1926 Nepujseg). Predsednik katoliškega 
akademskega društva Zavednost. Leta 1934 zastopal soboško organizacijo 
Ijotičevega nacionalističnega Združenja bojevnikov Jugoslavije. Bil je 
predsednik leta 1935 ustanovljene krajevne organizacije JRZ v Murski 
Soboti. S Stojadinovičevo JRZ so prišli na oblast klerikalci. Na volitvah 
leta 1938 je bil izvoljen za narodnega poslanca, do 29. junija 1940, ko 
sta bila senat in narodna skupščina razpuščena. Leta 1941 pred Nemci 
pobegnil iz Murske Sobote in postal član Natlačenovega Narodnega sveta 
v Ljubljani. Poskušal organizirati belo gardo v Prekmurju vendar brez 
uspeha. Emigriral v tujino, umrl v šestdesetih letih (podatki neznani). 
Pisni podatek Metke Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota v arhivu 
IZDG. 

8 Glej dok. št. 85, op. 9. 
9 Nečitljivo besedilo. 

1 0 Ivan Nemec. V tem času se je zadrževal v ljutomerskem okrožju. 
Glej dok. št. 88, op. 13. Glej še Dokumenti, knj. 5, dok. št. 172, str. 486 
in Spomine Ivana Nemca-Vojka v arhivu IZDG. 

1 Izvirna kopija pisma je v arhivu IZDG, osebni fond dr. Marijana 
Breclja, šk. A. Pismo je brez datuma, vendar je iz vsebine pisma raz
vidno, da je bil to 15. ali 16. junij 1943, to je dan odhoda dr. Marijana 
Breclja v podkrožja Mirna peč, Trebnje in Trebelno v novomeškem 
okrožju. Glej dok. št. 142, op. 20. 

2 Dr. France Skerl. 
3 Glej dok. št. 85. 
4 Eden od članov vodstva krščanskih socialistov v OF. Glej dok. 

št. 75, op. 2. 
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gor sam, kakor tudi IO. Jaz se bom v svojem pismu omejil le na ne
katere stvari. 

Tako od tebe, kakor od Primoža5 pogrešamo potrdila, da ste 
prejeli izjavo6 in poročilo, kako ste jo sprejeli in kako ste na podlagi 
nje uredili medsebojna razmerja ter usmerili delo. Ti sicer omenjaš 
okrožnico,7 s katero je bilo opredeljeno razmerje posameznih skupin 
v OF, ni nam pa jasno, ali imaš v mislih izjavo samo ali pa našo 
okrožnico KS, ki je bila napisana ob priliki skupne izjave za naše 
aktiviste. Z ozirom na celotni razvoj na Primorskem, ni bila izjava 
mišljena kot sredstvo, ki naj bi napačno politično linijo popravila 
in pravilno usmerila politiko OF, saj smo dobivali poročila, da se na 
Primorskem v resnici vsa politična prizadevanja združujejo v OF 
samo, ki predstavlja tisto obliko naših slovenskih narodnih napo
rov, v katerih morejo pristaši vseh nazorov brez vsakega pomisleka 
sodelovati, ne da bi čutili potrebe po samostojnih skupinskih po
litičnih organizacijah, po svojih lastnih političnih aktivistih, po last
nih tehičnih postojankah itd. Razvoj na Primorskem je dal široke 
možnosti za to, da se v tej pokrajini uresniči zamisel OF v njeni 
prvotni zamisli. Kar pa zadeva medsebojne odnose skupin samih, 
pa ima izjava ravno tako velik pomen pri vas na Primorskem kot 
povsod drugod na Slovenskem. Nujno je namreč, da imajo ustanovne 
skupine povsem urejene odnose med seboj, ker sicer o enotnem in 
skupnem vodstvu osvobodilnega gibanja ne more biti govora. Gre 
konkretno za točno opredelitev nalog in vloge KP v slovenskem 
sedanjem in bodočem političnem življenju, za obliko bodočega po
litičnega življenja sploh in končno za ureditev odnosov med na
prednimi silami, ki se sicer diferencirajo po svetovnih nazorih, 
združujejo pa v politično družbenem prizadevanju in, ki sestavljajo 
jedro današnjega osvobodilnega gibanja. Predvsem iz teh razlogov 
smo smatrali zastopniki posameznih skupin v IO za potrebno med 
seboj te stvari urediti, ker smo bili prepričani, da nam sicer ne bo 
mogoče uspešno izvesti zamisli in nalog OF. Jasno nam je bilo pred 
očmi dejstvo, da stoji na Slovenskem samo ena politična stranka 
in sicer KP in, da sme tudi samo ta ostati. Dobro smo se zavedali, 
da morejo politične organizacije ostalih skupin voditi v razkroj, ne 
pa v zaželjeno sintezo. Specielno je obstojala taka nevarnost v 'ok
viru KS skupine, kjer bi napačni politični prijemi brez dvoma usme
rili ves razvoj v neko samostojno politično organizacijo, ki bi hočeš 
nočeš sčasoma gradila program, ki bi se razlikoval od onega, ki ga 
v družbeno političnem oziru ima KP. Ce smo pa že od vsega začetka 
zagovarjali stališče, da odklanjamo vsako politično zbiranje na na-
zorski podlagi in da na drugi strani sprejemamo politično socialni 

5 Dr. Aleš Bebler 
6 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5 

Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 5, str. 22—28. 
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program, ki ga izpoveduje KP, potem nam je bilo jasno, da mo
ramo preprečiti vsake hotene ali nehotene poizkuse, ki bi hoteli 
razvoj zasukati v drugo smer. Zdelo se nam je, da ni dovolj za 
ohranitev in izvedbo take politične linije le neko približno in ne 
dovolj izčiščeno nastrojenje naših političnih delavcev, ampak, d a j e 
potrebno prav jasno postaviti vse tiste stvari, ki zahtevajo izčišče-
nja. Zato smo sestavili izjavo in zato smo jo formulirali tako, kakor 
je napisana. Ravno ob tej izjavi se je pokazalo, da je bila v resnici 
potrebna. Ob njej so se vsi problemi odprli v globino in čeprav 
so nastale tudi delne težave v prvem času, se je vendar ves razvoj 
pri nas utrdil in zadobil tisto enotnost, ki [je] vsekakor za uspeh 
OF potrebna. 

Prepričan sem, da tebi te stvari ne bodo v ničemer nove, saj so 
naši razgovori pred tvojim odhodom v glavnem povsem potrjevali 
to linijo, ki jo lahko sedaj označujemo za sporazumno in iskreno 
od vseh treh ustanovnih skupin. Da te pa seznanimo vsaj z glav
nimi temami, ki so bili predmet aktivističnega zborovanja,8 naših 
razgovorov v IO in razgovorov v skupini sami, ti bomo poslali nekaj 
tega materiala. Poudariti moram to, da je zborovanje političnih de
lavcev iz podeželja ljubljanske pokrajine, katerega se je udeležilo 
preko 100 aktivistov, prineslo veliko jasnost v naše vrste, utrdilo 
zaupanje in postavilo vso politično delo na res enotne poglede in 
temelje. Z ustvaritvijo te načelne jasnosti, so se in se sproti rešujejo 
vse težave, ki so povsem razumljive, z dosti večjo lahkoto in razu
mevanjem kot poprej. 

Te stvari poudarjam predvsem zato, ker smatram, da je vzrok 
premajhnega čisto konkretnega, na drugi strani pa tudi prepotreb^ 
nega globljega sodelovanja med teboj in Primožem prav v tem, 
da si nista oz. da si niste v teh načelnih stvareh na jasnem. Vzroki 
za to bodo na obeh straneh. 

Prepričani smo in tudi izkušnje imamo, da je ustvaritev prin-
cipielne jasnosti povsod izgladila pot skupnemu delu vseh aktivistov 
brez razlike skupinske pripadnosti. Zato bo v resnici potrebno, da 
najdeta s Primožem tako bazo sodelovanja. Z njim bi se morala po
meniti prav vse, od splošne in načelne politične linije do izvajanja 
najmanjših podrobnosti. Tako sodelovanje bi bilo v duhu izjave 
in bi moralo roditi uspehe. Zato stori s svoje strani vse, da se to 
omogoči. 

Ravnokar odhajam na pot9 in vsled tega ne bom mogel sode
lovati pri vseh razgovorih, ki bodo obravnavali položaj na Primor
skem z ozirom na tvoje10 in Primoževo poročilo,11 ki ga je poslal 

8 Misli na zbor aktivistov OF na Pugledu od 28. do 30. aprila 
1943. Glej dok. št. 6, op. 4. 

9 Glej op. 1. 
10 Glej op. 3. 
11 Glej dok. št. 57. 
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svojim ljudem. Gregor in Mohor12 bosta skrbela za to, da se bodo 
uredile stvari, ki jih omenjaš v svojem pismu za nujne. Pomenili 
se bomo predvsem glede novih sodelavcev. Kar se mene tiče, sem 
že večkrat mislil, kako bi se odtrgal tukajšnjemu delu in šel k vam. 
Morda bo v kratkem nanesla prilika, da vas bom vsaj za krajši 
čas obiskal. Razgovarjali smo se tudi o tem, da bi ti sam prišel na 
poskok k nam, da bi se o vsem dodobra razgovorili. Mislim, da bi 
bilo to vsekakor potrebno, če ne bo v kratkem možnosti našega obi
ska. O tem boš dobil istočasno sporočilo od naših tovarišev. 

Dobro razumem tvoj močan klic po sodelavcih. Prepričan sem 
tudi da teh stvari ne razumeš klerikalistično, ampak, da ti gre pred
vsem za okrepitev OF med Primorsko duhovščino in katoliškim 
ljudstvom sploh. Zdi se mi pa, da vseeno postavljaš preostro delitev 
KP in KS. Naše gledanje in naše delo je in mora ostati tako, da v 
jedru OF ne bomo delali nobenih razlik glede pripadnosti k posa
meznim skupinam, ko gre za vprašanje OF-ovskih odborov ali ka
kršnih koli drugih zastopstev, ampak, da moramo povsod in vselej 
dajati prednost kvaliteti in politični sigurnosti aktivista. Zaradi 
tega ni prav nič važno vprašanje takozvanega proporca, ker nismo 
koalicije, ampak se smatramo in moramo tudi dejansko postati eno
ta^ Napačno bi bilo težiti za tem, da moramo ustvariti nekako ravno
težje s partijskimi aktivisti, kar se števila tiče. Danes mora vsak 
partijec nastopati za OF in utrjevati njeno organizacijo. Ravno 
tako je dolžnost naših aktivistov kakor partijskih, da se pritegnejo 
v OF duhovniki in katoliško ljudstvo sploh. Prav pred tem 
ljudstvom moramo manifestirati našo enotnost tako, da ne 
bomo vstrajali na nekem številčnem ravnotežju zastopnikov, 
ker s tem pri njih, ki politično niso zgrajeni, ustvarjamo videz 
neke koalicije, namesto da bi z vsemi sredstvi manifestirali 
enotnost OF. N. pr. kjer koli naš aktivist naleti na ugovor, 
ces, zakaj ni v tem in tem odboru katoličana, saj so dejansko 
pri stvari aktivni le komunisti, ali podobno, povsod tam mora od
ločno nastopiti tako, da pove, da je prav vseeno, kdo sedi v posa
meznem odboru, kateri od posameznih skupin je več na delu itd., 
ker delamo vsi za prav isto stvar in v istem namenu in cilju. S tem 
bi te hotel opozoriti na nevarnost, ki se je pred časom v gotovi 
men pokazala tu pri nas. Političen teren je danes precej občutljiv 
za vsake pojave v OF, ki bi kazali na tendenco posameznih skupin 
nekake politične samostojnosti, konkretno: rahlejše povezanosti s 
KP. Da katoliške množice tega prepotrebnega procesa sinteze ne 
morejo se prav doumeti in doživeti, je razumljivo. Mi pa moramo 
seveda na vse te stvari budno paziti. Vsak napačen prijem bi te mase 
brez dvoma izkoristile, ker še vedno več ali manj tendirajo v neko 
sredmarstvo. Zato se mi zdi silno važno, da na Primorskem, kjer so 

»2 Verjetno Tone Fajfar. Glej op. 4. 
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brez dvoma politične pril ike v tem oziru enostavnejše, storite vse, da 
se ne zanese na te ren kaka diferenciacija, ki-bi imela svoj koren 
v napačnem postopanju ljudi, ki so zvezani z našo skupino in kot 
taki nastopajo. Stvari je t reba postaviti tako: vsak pr ipadnik našega 
nazora, ki dela za OF, je aktivist O F same, ne pa aktivist naše sku
pine v polit ičnem smislu. Razumljivo je, da bo kot krist jan tudi 
nastopal in kot tak utemeljeval pravi lnost sodelovanja in povezova
nja z OF. Enako pa mora seveda tudi parti jec ukl jučevati te mno
žice v OF, kajti nastopati m o r a v d u h u našega skupnega programa 
in postavljati jasno načela nazorske in verske svobode. Dolžnost 
naših l judi pa je, da razbijajo vse s t rahove o komunizmu in da po
stavljajo njihove sodelavce v enako-vredno vrsto s seboj. Gre v 
resnici za ustvar i tev resnične enotnosti, ka tere predpogoj pa je, da 
se aktivisti OF od vseh skupin v resnici vanjo užive. 

Dragi Bregar, želim ti, d a bi premosti l vse velike težave, ki 
j ih imaš in da bi bil tvoj delež, ki ga doprinašaš k skupni stvari, v 
sorazmerju s tvojimi napori in dobro voljo. Upam, da se bomo 
kmalu videli ali tu pr i nas ali pa v moji rojstni domovini. 

Lepe pozdrave 1 3 

ST. 172 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 16. JU
NIJA 19431 

Seja2 IOOF dne 16. VI. 1943. Navzoči vsi3 razen Mihe Borštnika4 

in Krištofa.5 

Tov. Boris Kidrič poroča: o zunanjem in notranjem političnem 
položaju. In [v] zaključni debati 

predlaga, da se izda: 
1. propagandni spis 6 pod naslovom: »Naša narodna oblast«. 

1 3 Pismo ni podpisano. Pisal ga je dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 90—91. 
3 Glej dok. št. 6, op. 3. 
4 Dr. Marijan Brecelj. 
5 Edvard Kardelj. 
6 Članek: Boris Kidrič. Za našo narodno oblast, je bil objavljen 

v Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 13, 5. julij 1943 (Arhiv IZDG, 
tisk NOB). 
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2. P r o p a g a n d n i spis o vlogi Vseslovanstva z ozirom n a vseslo-
vanski mit ing v Moskvi 7 

oboje v k r a t k i h brošurah. 
Tov. M a r k o 8 predlaga, da se izda letak o Slovanski enotnosti. 
Sklep: Predlogi se odobre, sestavo prevzamejo: 
K 1. Tov. Luka, 8 

K 2. tov. Saša 1 0 

tov. Marko, sestavo letaka. 
Obravnava se sestanek 1 1 part izanskih komandantov : tov. Ne-

deljka 1 2 in Čobana 1 3 pr i itali janski posadki v Straži, ugotovi: ne
pravilnost in nedopustnost postopanja ter sklene, da morajo biti 
tak i pr imer i izvedeni pod strogo disciplino in v strogi tajnosti ter, 
da se sme o pr imeru objaviti samo to, k a r bo s sklepom določil Iz
vršni odbor. 

Tov. Gašper, 1 4 poročevalec za A F 2 , predlaga, da se pridele kot 
politične delavke (aktivistke) AFZ naslednje tov.: 

1. Mastnak Pavla-Luša, roj . 20. IX. 1914, prof., Gorica—Novo 
mesto, par t izanka pr i VDO, Gospodarska komisija Star i log, n a 
zadnje zaposlena v in tendatur i pr i Polhu, 1 5 part i jka 

2. Lenčka Pire, roj . 7. IX. 1913 v Trstu, bivajoča v Ljfubljani] 
politična delavka Trnovo—Vič, članica RO, kurirka, KS. 

3. Cerarjeva Zdenka, 1 6 roj . 3. XI. 1919 v Lj[ubijani], pisarniška 
pomočnica, nazadnje v Lj [ubijani], okrožna vojaška kur i rka in za
poslena pr i intend, v Lj]ubljani], kandidatka K P . 

7 Drugi (II.) Vseslovanski miting je bil 9. maja 1943 v Moskvi. 
V Slovenskem poročevalcu, leto IV, št. 11, 1. junij 1943 je bil v zvezi 
s tem objavljen prevod uvodnika moskovskega lista Pravda z dne 10 
maja 1943 Slovani k okrožju (Arhiv IZDG, tisk NOB). Uredništvu ni 
uspelo ugotoviti, ali je bila napisana in izdana o tem brošura ali izdan 
letak. 

8 Zoran Polič. 
9 Franc Leskošek. Glej še op. 3. 

1 0 Josip Vidmar. 
. . " ? n e 1 2 - i ^ i j a 1943 so se v Straži pri Novem mestu sestali na
čelnik štaba Tomšičeve brigade Pero Popivoda, namestnik političnega 
komisarja Dolenjske operativne cone Dušan Majcen-Nedeljko in ob
veščevalec Gubčeve brigade Franc Krese-Coban z zastopniki štaba itali
janske divizije »Isonzo«, načelnikom štaba te divizije polkovnikom 
Ermannom Rossijem, poveljnikom karabinjerjev kapetanom Fernandom 
Di Furio in poveljnikom karabin j erskih postaj kapetanom Luigijem 
Marolto. Partizanski zastopniki so odšli na pogajanje ne da bi obvestili 
in se posvetovali z osrednjim vojaškim in političnim vodstvom narodno
osvobodilnega gibanja. Več glej Franci Strle, Tomšičeva brigada 1942— 
1943. Knjižnica NOV in POS 5/II, Ljubljana /1986/ (dalje Strle, Tom
šičeva brigada 1942—1943), str. 780—782. 

1 2 Dušan Majcen. 
1 3 Franc Krese. 
1 4 Tone Fajfar. 
1 5 Jože Draksler. 
1 9 Zinka Cerar-Zdenka. 
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Tov. Boris Kidrič predlaga, da se tov. Vesna, 1 7 ki je priš la iz 
Ljubljane, dodeli ZSM v Beli krajini, in tov. Jovo, 1 8 doslej v Ljub
ljani, okrožnemu odboru za Ribnico—Vel. Lašče. 

Sklep: Predlogi se odobre. 
Tov. Gašper sporoči, da se zbor novomeškega AFŽ ne vrši n a 

že določen dan in d a je po sklepu Inic. odbora AFZ preložen n a 
krajši nedoločen čas. 1 9 

Zač. nam. org. tajn. 
Andrej2 0 

ŠT. 173 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA 
SLOVENIJO STANETA KAVClCA DNE 16. JUNIJA 1943 ČLANICI 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO VILMI 

BEBLER1 

Draga Špelca!2 

Tvoj predlog glede obiska, mislim, da bom v k r a t k e m izvedel. 
L u k a 3 mi je obljubil, da bom šel z njim, k a d a r bo šel gori k vam. 
Zgleda, da bo to proti koncu ali v začetku drugega tedna. 

V soboto je prišel J e r n e j 4 iz Ljubljane. Udeležil se bo konfe
rence, 5 n a t o p a bo, kot je odločil CK, šel na Hrvaško, 6 jaz pa sem 
po konferenci namenjen v brigade, kjer je Skoj zelo slab — oziroma 
zanemarjen. 

1 7 Vesna Stranic. 
1 8 Janko Rajakovič. Obvestilo centralnega komiteja KPS dne 18. ju

nija 1943 okrožnemu komiteju KPS Ribnica—Velike Lašče o njegovem 
imenovanju za partijskega sekretarja v rajonu Velike Lašče je v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 2610. 

is prva (I.) konferenca SP2Z za novomeško okrožje je bila 29. ju
nija 1943. Glej pozdravno pismo SPZZ za Novo mesto dne 29. junija 
1943 centralnemu komiteju KPS v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 2917. 

2 0 Josip Rus. 
1 Kserokskopija izvirnika, napisanega s črnilom, je v arhivu IZDG, 

akc. št. 674. 
2 Vilma Bebler. Glej dok. št. 94, op. 2. 
3 Franc Leskošek. 
4 Mitja Vošnjak. Dne 12. junija je prišel iz Ljubljane v Kočevski 

Rog na Bazo 20. 
5 Misli konferenco glavnega iniciativnega odbora ZSM 17. junija 

1943. Glej dok. št. 187. 
6 Glej dok. št. 196, op. 12. 
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Vesno7 sigurno poznaš. Iz internacije je prišla v Ljubljano in 
iz Ljubljane sem. Šla bo na teren po mladinski liniji; zgleda, da 
v belokranjsko okrožje. Mimogrede Ti sporočam tudi njene po
zdrave. 

Zaenkrat se pridružujem tvojemu mnenju, da ni sedaj nujno 
potrebno povečanje P. K-ja. Upam, da boš Ti kmalu zdrava in da 
boš lahko na centru opravljala tekoče posle, medtem ko bova z 
Jernejem in inštruktorji delala na terenu. 

Točen pregled konference, njene rezultate in sklepe Ti bom 
sporočil pismeno, če ne bi mogel osebno priti do tebe. 

Želim, da čimprej ozdraviš 
in Nasvidenje 

Na položaju 16. jun. 43. Stane8 

S T . 174 

PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA 
LJUBLJANO DRAGA PUSTIŠKA DNE 16. JUNIJA 1943 Z NADA
LJEVANJEM DNE 22. JUNIJA 1943 ČLANU IZVRŠNEGA ODBO

RA OF ZORANU POLICU1 

Dragi Marko!2 16. 6. 43. 

Odkar sem Ti zadnjič pisal,3 sem prejel Tvoje pismo od 21. 
maja4 skupno z Vašim skupnim pismom5 in še Tvoje pismo,8 ki si 
ga pisal še predno je prišla Soča7 tja. Vsak čas pa pričakujem še 
pismo,8 ki je po Sočinem sporočilu na poti. 

Moje prvo pismo9 si menda že sprejel. Iz njega se namreč raz
vidi, da smo mi že itak precej časa polagali največjo važnost na 

7 Vesna Stranic. 
8 Stane Kavčič.-
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni fond Zo

rana Poliča. 
2 Zoran Polič. 
3 Glej dok. št. 100. 
4 Glej dok. št. 72. 
5 Glej dok. št. 73. 
6 Glej dok. št. 99. 
8 Verjetno pismo z dne 5. junija 1943. Glej dok. št. 123 
7 Mira Tomšič-Vlasta. 
9 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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boljšo zvezo med terenom in našimi društvi in s t em seveda tudi 
na boljše, tesnejše, predvsem pa aktivnejše sodelovanje našega član
stva v OF. Saj sva o tej s tvari že tudi midva mnogo govorila. Ta 
p r v a stopnja vključevanja društev tudi kot celota v fronto je 
sedaj izvedena, razen v bež igra j skem] raj [onu], kjer n imamo svo
jega delegata. O naših bodočih uspehih bom pa poročal v zvezi z 
našimi razgovori s tov. par[tijci], ki so se vršili pred nekaj dnevi. 

K a r se tiče našega sokfolskega] dela je najvažnejše, da se n a m 
je posrečilo p r e m a k n i t i z m r t v e točke dve naši društvi, in sicer 
Mo[ste] in Si[ško]. V M[ostah] je imel Zane 1 0 sestanek z P e . u in 
St.,1 2 ki sta pristala na delo v društvu. V Si[ški] pa je imel sestanek 
z J e . 1 3 in Dol.,1 4 kjer se je izkazalo, da je Dol. tisti, ki pozna t a m 
kajšnje članstvo in, da bo z njegovim sodelovanjem le prenehalo 
mrtvilo, ki je t a m toliko časa vladalo. 

V splošnem se trudimo, da bi nekoliko razgibali sok. članstvo. 
Zato hodiva tudi midva z Zanetom na društv. sestanke. Posebno po
zornost j im obračamo na našo sokolsko, nacionalno sredino. Seveda 
pa tu zelo počasi napredujemo, ker naše članstvo, posebno ono, ki 
n a te renu ni zelo aktivno ali pa sploh ni aktivno, še ni dovolj 
vzgojeno in je seveda precej oportunistično. Upamo pa, da bodo 
sedaj naši najboljši delavci, — rajonski zastopniki s pomočjo dru
gih naših aktivnejših terenskih delavcev zanesli živahnejšega duha 
med naše ostalo članstvo. 

Obveščevalna se ni premakni la z m r t v e točke, ker je Jošt 1 5 za
prt, drugega sposobnega za to delo pa nimamo. Mislim, da je t reba 
zainteresirat i vse članstvo, da zbira podatke o mihafilovičevcih] in 
sok. sredini t e r o tem javlja po svojih zvezah društvom in terenu. 
S tem bi obvešč. kot posebna funkcija odpadla. Ker, če n i človeka, 
ki ima res vpogled v nasprotno delovanje, da bi obveščanje lahko 
tako usmerjal, da bi bilo čim koristnejše, tudi obvešč. kot posebna 
funkcija nima smisla. Treba pa jo je zato masovno čim bolj pospe
ševati. 

Predvsem delamo sedaj na tem, da naše ljudi zainteresiramo 
za članstvo, ki stoji še izven naših vrst. Zato smo zahtevali od njih 
tudi podatke, koliko bivšega društvenega članstva še ni vezano niti 
n a OF niti n a društvo, pa bi sicer delo med njimi bilo še mogoče; 
in pa podatke o bivšem članstvu, ki so pa danes naši nasprotniki . 
Saj deloma smo to poizkušali že ko si bil Ti tukaj , toda t a k r a t so 
bila "društva še v preslabem stanju, da bi uspeli. Sedaj pa izgleda, 
da so se naši ljudje že toliko razgledali, da j im to ne bo delalo težav, 

1 0 Viktor Repič-Zvonko. 
1 1 Martin Perme. Podatek Vide Perme-Nemec. 
1 2 Andrej Sturm. Podatek Vide Perme-Nemec. 
1 3 Ing. Stane Jesih. 
1 4 Lavoslav Dolinšek. 
1 5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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razen pr i L jubl jansk ih] S[okolih] in najbrže tudi pr i I.,1 6 kjer se 
poznajo med seboj samo aktivnejši člani. S pomočjo naših teren
skih delavcev bomo pa tudi tu lahko še prodr l i nekoliko v širino. 

Sok. pomoč se je nekoliko okrepila. Podpira okoli 90 sokolov 
in je prejšnji mesec izdala 18.364 L. za podpore (v denar ju in ma
terialu), poleg tega pa je odstopila glavni blagajni 20.000 L. Cisto 
jasno pa je, d a se s t em uspehom n e smemo zadovoljiti, ampak, da 
mora postati Sok. pomoč resna podpora glavni blagajni. Kot je po
ročala Soča ste se tudi Vi razgovarjali o sok. pom. in pričakujem, 
da si n a m v pismu, katerega vsak dan pričakujemo, pojasnil Vaše 
stališče glede tega. 

Mihafilovičevci] so začeli z intenzivno propagando med sokoli. 
Kako zagovarjajo svoje stališče, boš najbolje razvidel iz letaka, 1 7 ki 
Ti ga pošiljam. Ta letak so podtikali sokolom v pisemske nabira l
nike, v p isarnah pa n a pisalne mize, v kuver tah s polnim naslovom 
člana, k a t e r e m u so letak podtaknil i . 

Sedaj pa še o našem razgovoru s tov. parftijci]. Najpreje je 
poročala Soča o Vaših razgovorih z njo in sporočila tudi Vaše (po
sebno Andrejevo) 1 8 začudenje nad odnosi med fronto in sok. org. v 
Ljubljani in Vašo ugotovitev, da je t reba takoj in temeljito pre
usmerit i naše delo. 

Nato smo prešli k razgovorom in ugotovili, da je bila lansko 
leto izdana direktiva, da naj se delo med sredino vrši po linijah, 
k e r če bo močna linija, bo močna tudi OF. Ta direktiva je bila 
sicer popolnoma pravilna, toda k n jenemu izvajanju se je napačno 
pristopilo, ker se je smatra lo vprašanje sredine čisto separatno 
vprašanje linij, ne pa vprašanje celokupne fronte. Tako se na front
nih odborih n i n i k d a r govorilo o sokolski, nacionalni sredini, kakor 
tudi ne o katoliški sredini. Smatra le so se kot edino odgovorne za 
sredino linije. Tako se je zgodilo, da smo mi sicer res ojačali svojo 
linijo, fronta pa od te naše razširitve ni imela posebne koristi. Ista 
n a p a k a se je izvršila tudi pr i AŽZ, ZSM in DE. Izgledalo je, da so 
vse te linije, ki so imele prvenstveno nalogo razširiti in ojačati OF, 
same sebi namen. 

Po vseh teh ugotovitvah je čisto jasno, da smo načelno bili vsi 
za to, da se morajo t i nedostatki odpravit i in pristopiti k skupnemu 
reševanju sredinskega vprašanja. To za nas seveda ni nič novega, 
saj^ smo ravno s sodelovanjem naših rajfonskih] zast[opnikov] z 
načelniki društev naredil i velik korak h končnemu reševanju tega 
vprašanja. 

1 8 Sokol I — Tabor. 
• I 7 ,£ fo a £ , n l P r i l o ž e n - Verjetno gre za letak: Brat, ses t ra ! . . . /po 

maju 1943 Sokoli izven OF/. Ciklostiliran letak je v arhivu IZDG kon-
trarevolucionarni tisk, fasc. 32 — III. 

1 8 Josip Rus. 
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Predlog tov. Soče, da bi na sokolske društvene sestanke hodila 
razen našega zastopnika tudi ostala dva zastopnika, smo pa odložili 
do prihodnjega razgovora. Medtem bomo pa izvršili temeljit pre
gled članstva z ozirom na aktivnost v OF. 

Končno obliko sodelovanja društev s terenom sem si zamislil 
takole: Vsako društvo bi imelo odbor treh članov, ki bi bil podre
jen rajonskemu odboru in bi člani rajonskega odbora izmenoma z 
njim pretresali in urejali vsa nastopajoča vprašanja. V tem društve
nem odboru bi bili: naš raj. zastopnik, načelnik društva in en pred
njak. Mislim, da je s tem dana dovoljna možnost vpogleda v dru
štveno delo in za koristno medsebojno delo. Sporoči prosim svoje 
mnenje o tej stvari. 

Razgovarjali smo se tudi o sok. pomoči. Prišli smo do sledečih 
sklepov: 1. društveni blagajniki vstopijo v rajonske odbore SNPja 
2. en delegat fin[ančnega] odbora Sok. pomoči vstopi v fin. komi
sijo SNPja, eden pa v fin. komisijo OF. 3. Obračun Sok. pomoči se 
predlaga okrožnemu odboru SNP-ja. Mislim, da bomo pri tej stvari 
naleteli še na mnoge težkoče. 
22. VI. 

Danes sem prejel Tvoji pismi19 A in B. Gornje pismo sem pisal 
že takoj po našem sestanku s tov. par[tijci], toda ga še nisem oddal, 
ker sem od Soče izvedel, da se neka Tvoja pisma na potu in morajo 
priti vsak čas. Ker sem vedel, da boš v pismu obravnaval gornje 
probleme, sem čakal in tako se je seveda vse skupaj precej zavleklo. 

Vseeno se pa čudim, da od mene nisi prejel še nobenega pisma. 
Odgovoril sem Ti že takoj na prvo pismo (še predno sem dobil 
Vaše skupno pismo), v katerem sem Ti poslal tudi okrožnice. V dru
gem pismu20 sem pa samo javil prihod Maje21 in poslal sem Ti 
članke, katere si želel. Da Ti nisem še večkrat pisal, je bilo več 
vzrokov. Ko je bila Soča tam, sem čakal na njeno vrnitev, potem 
sem izvedel, da si že odposlal neka pisma in sem seveda čakal nanje. 

Slavkotovega22 pisma zaenkrat še nisem sprejel nobenega. Po
šta slabo funkcionira!! Kot vidiš, je Tvoje pismo od 5. prišlo šele 
danes. Torej celih 16 dni. 

Šifrirani del pisma23 sem čisto pravilno razčlenil. Jasno je, da 
načelno nimam ničesar proti. Saj že do zdaj nismo delali nikomur 
težav v tem pogledu. Sedaj bomo pa še celo podpirali take težnje. 
Sem pa proti večji propagandi v tej smeri, posebno, da bi to pro
pagando vršili mi. Bojim se, da bi se kolebljivi del sokolstva odvrnil 
od nas, škodovalo bi nam pa tudi pri pridobivanju novih članov. 
Zvonkovo mnenje bo pa sporočila Maja ustno ali bo pa še posebej 

19 Glej dok. št. 123 in 139. 
20 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
2 1 Jelica Vazzaz. 
2 2 Alojz Vrhovec. 
23 Glej dok. št. 123, op. 5. 
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pisal. Soča na sestanku teh stvari ni iznesla in se seveda s tov. 
parftijci] o tem še nismo menili. 

V fronti sedaj reorganiziramo NZ po naročilih, ki jih je pri
nesla Soča. Prav tako tudi popravljamo delo v AŽZ, DE in ZSM. 
Na posebne težave do sedaj pri tem še nismo naleteli. 

Bega poskuša s spravnimi pogajanji. Poizkušnjo pa to pred
vsem med kolebljivim! frontaši. Ustvariti hočejo med našimi ljud
mi mnenje, da so oni tisti, ki hočejo složnost' — in potemtakem je 
krivda, če slovenski narod ni složen na OF. Na te stvari bomo 
morali zelo paziti, ker nam bodo, če jih bomo pravilno zagrabili 
zelo koristne, drugače nam pa lahko tudi dosti škodujejo. Sicer je 
pa v tej stvari Soča že pisala ven. 

Na drugi strani je pa začela sredina (kot sem že preje omenil), 
katoliška kot nacionalna, živahno kampanijo za pridobivanje novih 
ljudi. S svojim delom posegajo tudi med frontaše, za katere mislijo, 
da niso organizatorji v OF. O njihovem uspehu ali neuspehu pa za 
enkrat ne morem še ničesar poročati. Zvedel sem pa, da v Ljubljani 
že obstoja Sokolska Legija24 — Komandant nekega bataljona (okraj 
Št. Peter, Poljane in menda ves vzhodni del Ljubljane) je Dušan 
Svetlič. Ima baje 6 vodov. 

Statistiko so mi društva sicer poslala, pa je bila tako površna 
in nepopolna, da sem jo zavrnil in jim naročil, da sestavijo novo. 
Na vsak način bom gledal, da jo bo Maja že prinesla s seboj. 

Pravkar sem imel sestanek z Urško25 (ZSM), Zdenkotom26 (OO) 
in Joštom27 (OO-part.) radi sodelovanja sokolstva na terenu. Oba 
naša delegata sta bila soglasna z Joštovim predlogom, da je treba 
vključiti vse sok. vrste na terenu, kjer bodo dobivale tudi direktive 
za delo med sredino. Vsako posebno organiziranje po liniji pa da 
mora sploh odpasti. Prepričan sem, da se s tem sredinsko vpra
šanje ne bi najboljše rešilo. 

Pikica28 je zdrava in Te v vsakem pismu pozdravlja. Prilagam 
sliko. 

Sfsn. 
Zdravo! 

Salvo89 

Pozdrav. Gelca!30 

Ne skrbi za malo. 

24 Glej dok. št. 99, op. 5. 
25 Ančka Adamič. 
26 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
27 Leopold Krese. 
28 Hilda Jezeršek-Polič. 
2 9 Drago Pustišek. 
30 Vlasta Pustišek. Pripisala lastnoročno Vlasta Pustišek. 
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ŠT. 175 

PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA ZA GORENJSKO ADOLFA 
ARIGLERJA DNE 16. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMI

TEJU KPS ZA GORENJSKO1 

Položaj 16. VI. 1943. 

Pokra j inskemu sekretar iatu K P S 

za Gorenjsko. 

Včeraj sem prispel v karavlo 5,2 kjer se sedaj nahaja tehnika 
OK Kran j . V k r a t k e m bom opisal položaj. K a r avla 5 je glavni stan 
tov. Črnivca 3 in tov. Benka. 4 Tehnika seveda n e bo tukaj , ker to ni 
konsperativno. V teku 10—14 dni bo začela že delovati tehnika, za 
katero prostor je dobil tov. Gorazd, 5 preko vez iz loškega OK, ki 
j ih je oskrbel, preden sva odšla napre j . V karavl i 5 bo ostal 1 raz
množevalni stroj, pisalni stroj in t ipkarica. Tu se bodo v glavnem 
tipkale manjše stvari, tako n. pr. VKP(b), direktive, delali razni lo
kalni letaki itd. V novi tehniki, 6 katero sedaj s tov. Gorazdom 
organizirava, pa bo rotacijski stroj, glavna zaloga matr ic ter papirja. 
Za prostor ne ve za sedaj razen Gorazda, mene in nekega legalca 
nihče, tudi tov. Črnivec ne. Lega tehnike je zaradi vez mnogo boljša 
od karav le 5, ker ni tako oddaljena od terena. Uspostavljene bodo 
legalne veze čisto tehničnega značaja S PK, tov. Milošem 7 ter ile
galne za prenos l i terature. Imela bo dobre zveze lahko s Koroško. — 
Od tega t renutka, ko pre jmete to pismo, ni t reba nobeni tehniki de
lati l i te ra ture za OK Kranj , razen tov. Miloša, ki preskrbuje tov. 
Miho 8 in Johana, 9 ki sta na oni s t rani Save. Pošljite le koncepte na 
Karavlo 5. 

S konference 1 0 sem odšel k tov. Johanu, k a t e r e m u sem naročil, 
da preskrbi prostor za tehniko; mater ia l razen razmnoževalnega 
stroja že ima. Nato sem potoval v karavlo 5 preko čete. Na svo-

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v Zgodovinskem arhivu CK 
ZKS, šk. 94, a. š. 1705. 

2 Kurirska postaja G-5 je bila na Gabrški gori v Poljanski dolini. 
Glej Kliče GŠS, str. 139 in Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 536—538. 

3 Anton Nartnik. 
4 Beno Anderwald. 
5 Niko Kavčič. 
6 Gre za okrožno tehniko Kranj. Glej dok. št. 161, op. 4. 
7 Miloš Ziherl. 
8 Pavle Kavčič. 
9 Ivan Bertoncelj. 

1 0 Glej dok. št. 119. 
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jem potovanju od PK do karavle 5 sem ugotovil sledeče: Glavni 
problem vsega so zveze. Podam n. pr. nekaj konkretnih primerov, 
kako funkcionirajo veze: Direktive11 za mobilizacijo, tiskane 27. 
aprila, je dobil tov. Črnivec šele 9.—10. junija. Istih direktiv ni 
dobila četa, ki bi jih sicer mogla dobiti. Četa je dobila samo kupe 
radijskih poročil in Slov. poročevalcev, ki bi jih mogel dobiti teren, 
in ki se še sedaj valjajo po četi. Razen tega ni prišlo v četo in na 
teren ničesar. — Terenski delavci ne pokažejo prav nikake iniciative 
in samostojnosti v vzpostavljanju zvez. Tukaj bom zaradi tega ostal 
toliko časa, da se postavi nova tehnika in da uredim vse zveze s 
terenom, s Koroško ter veze za koncepte. — 

Prosim, da mi pošljete čimprej pooblastilo, da lahko na svojo 
roko jemljem iz čete kurirje oziroma tehnike. 

Najbolje bi bilo, da bi prišel kdo izmed vas na to stran, da se 
prepriča o položaju. 

Da se stvar glede literature uredi, predlagam sledeče: tov. Miloš 
naj čimprej izvežba 2 tehnika (v četah je mnogo tipkarjev in tipka-
ric). To naj stori v teku 2 tednov. Nato naj odide po škofjeloškem 
okrožju ter kontrolira veze ali literatura prihaja ali ne. Obenem 
naj ustanovi še kakšno tehniko, če so dani pogoji za to. To naj stori 
čimprej, ker rabimo tudi v tehniki kadre. — Nadalje pa pošljite še 
nekega kontrolorja za veze v OK Jesenice, ki mora zveze nemudoma 
urediti. Literaturo naj zaenkrat dela še Don,12 in sicer toliko časa, 
dokler ne bo postavil Johan svoje tehnike, ki bo prevzela skrb za 
OK Jesenice. Jaz bom sedaj uredil tehniko, tukaj, nato pa prepotoval 
ves OK Kranj tostran Save ter pregledal veze ter po potrebi po
stavil nove, ter se nato podal k tov. Johanu ter nato na Jesenice. 

Poudarjam še enkrat. Literature ni smisla tiskati, ako se veze 
ne bodo uredile. Treba je stroge kontrole nad vezami ter se ne 
zadovoljiti samo z izjavo kakšnega terenskega delavca, češ saj so 
veze v redu. Tako so tudi meni pravili, ko pa sem hodil v karavlo 
5 12 dni in sem se med potjo zanimal o vezah, sem dognal, da so 
veze silno redke (tedenske) in sploh nesigurne. Pošljite na karavlo 
5 odgovor in direktive. V kratkem bom poslal novo poročilo,13 kako 
napreduje delo tukaj in kakšen je položaj. 

Tov. Benko ima direktno zvezo z Ljubljano, in sicer s tehniko. 
Dobil je več literature: tako »Narod v ječi št'. 4—5«,14 »Naša žena« 

11 Glej dok. št. 10, op. 2. 
12 Edo Bregar. 
" Poročilo Adolfa Ariglerja s karavle 5 dne 23. junija 1943 po

krajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko je v arhivu IZDG, arhiv NOB 
sk. 660 m v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 94, a. š. 1706 

" List: Narod v ječi, vestnik slovenske narodne pomoči, leto II, 
apnl—maj 1943, št. 4—5 /ljubljanska izdaja/ je v arhivu IZDG, tisk NOB. 
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št. 4,15 »Mladina« št. 7,16 »Slov. Poročevalec« Ljubljanska izdaja, 
t ipkano odprto p i s m o " škofu dr. Rozmanu, fotografije l jubljanskih 
letakov, delanih na linorez in še nekaj drugih stvari. 

Pišite, ali dobivate tudi vi te stvari? Iz Ljubljane bomo mogoče 
dobili že izdelane linoreze, ka tere bomo tiskali s strojčkom, ki je 
že naročen. Če bo kaj novic, bom še sporočil! 

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

Bodin 1 8 

P. S. Pr i lagam l i teraturo, ki smo jo izdelali. 

ŠT. 176 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA — VELIKE 
LASCE DNE 16. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLO

ŽAJU V OKROŽJU1 

O. O. O. F. Ribnica — Vel. Lašče. 

pr. 27. VI. 43 št. 66 

— IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE. — 

Poročilo o situaciji v okrožju. 
Z ozirom na sklep I. O. O. F. je dosedanji sekretar našega okrož

nega odbora O. F. tov. Fr ic 2 odšel dne 13. t. m. v vrhniško okrožje, 
k a m o r je premeščen. Na njegovo mesto za sekretar ja O. O. O. F. za 
Ribnico — Vel. Lašče je postavil inš t ruktor I. O. O. F. tov. J o k l 3 

tovariša Fajdigo,4 dosedanjega člana O. O. O. F. Ribnica—Lašče. Na 
njegovo mesto zaenkrat ni imenovanega še nobenega tovariša, to 
pa radi tega ne, ker ni nobenega drugega, ki bi odgovarjal za to 
mesto v okrožnem odboru. V poštev bi prišel za to mesto in delo 

1 5 List: Naša žena, št. 4 /marec 1943, ljubljanska izdaja/ ie v arhivu 
IZDG, tisk NOB. 

1 6 List: Mladina, leto I, št. 7, v začetku maja 1943. Ponatis Mlada 
Slovenija — Mladina, str. 193—199. 

1 7 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 113, str. 330—335. 
1 8 Adolf Arigler. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. Številka 66 in 
datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Ignac Voljč. 
3 Franc Popit. 
4 Ivan Fajdiga. 
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najbolj tov. Prajerjev Janez,5 radi katerega smo že parkrat govorili 
z vami in, ki bi brez dvoma res mnogo koristil in pomagal pri delu 
v okrožju, predvsem pa v rajonu Lašče, kjer mu je zelo dobro po
znan teren in je pri ljudeh priljubljen in uživa pri njih popolno 
zaupanje. Sporočilo,6 katerega smo prejeli od vas radi Prajerjevega 
Janeza, da je nemogoče, da bi prišel v poštev kot član kakega okrož
nega odbora, da pa bo (ko se bo mudil v našem okrožju), pomagal 
nam pri političnem delu, vzamemo isto na znanje, vendar pa pro
simo, da imate v vidu, da nam bodete tov. Janeza odstopili in ime
novali za člana našega O. O. O. F., čim vam bo dana možnost, da 
bodete tov. Janeza v njegovem sedanjem delu lahko pogrešili, ozi
roma postavili na njegovo mesto. 

Pred par dnevi smo imeli zborovanje7 vseh naših aktivistov iz 
rajonskih odborov Ribnica, Sodražica in Loškega potoka. Na zbo
rovanju smo razpravljali o razširitvi in okrepitvi O. F. v smislu 
zadnje okrožnice8 in direktiv, ki smo jih prejeli od vas. Na tem 
zborovanju smo tudi razpravljali, kako naj bi se najbolje organiziral 
teden pobiranja »Vse za našo vojsko«,9 ki bo od 13.—21. junija. Vsem 
aktivistom smo dali radi tega točna navodila in nasvete, da naj 
ustmeno in potom letakov, ki smo jih dali v ta namen, da bo vsak 
poedini Slovenec na karkršenkoli način pomagal in sam sodeloval 
in organiziral nabiralno akcijo. Govorili smo tudi in dali aktivistom 
naloge, da se med ljudmi zopet vcepi oblast O. F., ki je edino prava 
za slovenski narod. 

V Rajonu Ribnica je napravila sporazumno z nami dolomitska 
četa dne 4. junija ob priliki, ko je šla tukaj skozi in, ker so rabili 
hrano, rekvizicijo v vasi Breze, kjer je belogardistična postojanka. 
Rekvirirali so pri dveh najbolj zagrizenih belogardistih. Belogar
disti te postojanke so vedno govorili, da jim partizani sploh ne 
morejo do živega in so se čutili popolnoma varne. Rekvizicija je 
napravila po celi ribniški dolini zelo dober odmev pri ljudeh, kateri 
so bili zelo veseli. To pa prvič radi tega, ker so rekvirirali v sami 
postojanki, katere belogardisti so se imeli za nedostopne, poleg tega 
pa tudi v neposredni bližini same Ribnice. Ob tej priliki, ko so 
drugi dan prišli v neko vas, da bi izsledili, kam so šli partizani, se 
je neka stara ženica prav direktno norčevala iz njih in jim dejala 
v obraz, kako da so strahopetni, drugič pa, da jim bodo partizani 
pobrali še deske izpod njih. Drugič pa je uspeh te rekvizicije iz 
političnega stališča, ker se je morala pri ljudeh (posebno v tistih 
vaseh, ki so jih ti breški belogardisti najbolj terorizirali) dvignila 
še na višjo stopnjo, dočim je pri belogardistih te postojanke zelo 

5 Janez Kožar. Glej dok. št. 44, op. 6. 
6 Glej dok. št. 136. 
7 Zborovanje je bilo 14. junija 1943. 
8 Glej dok. št. 114. 
9 Glej dok. št. 105. 
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pala, in je par dni po tej rekviziciji odložil orožje tisti belogardist, 
pri katerem se je rekviriralo. Po rekviziciji drugi dan so prišli 
v vas Kot in Ravni dol belogardisti in Italijani ter so ljudi teh 
dveh vasi terorizirali. 

Nekdo je vprašal nekega belogardista iz Brez, ki je vedno 
pijan, za koga se pa pravzaprav borite vi? Belogardist pogleda 
tega debelo, pa mu odgovori, — porkamadona, — za Boga, jebenti 
boga, ta pa odgovori belogardistu, a tako, sedaj pa vidim, da je 
vera res v nevarnosti, pred vami, ne pa pred partizani, o katerih 
imate prav vi belogardisti toliko za povedati, da se borijo partizani 
proti veri. Ta slučaj smo tudi takoj dobro izrabili za propagando 
pri ljudeh proti begi. V Ribnici so Italijani zaprli in odpeljali v 
Ljubljano dve funkcionarki odbora A.F.Z. in tri mladince, zato ker 
so bili v Ribnici raztrošeni letaki. Belogardiste, kateri so odložili 
orožje iz posadke Brez in, ki so bili zaprti v Ribnici, so Italijani 
izpustili domov, brez da bi jim bilo treba prijeti za orožje. V Rib
nico se je vrnil bivši jugoslovanski podpolkovnik Dežman,10 o ka
terem smo vam že poročali, kateri je bil znan Mihailovićevec že 
prej, preden so ga [odpeljali] v internacijo. Dognalo se je, da je 
imel stalne pisemske stike z zagrizenim belogardistom in organi
zatorjem bege, z dekanom iz Ribnice, Demšarjem.11 Pristopilo se 
je tudi v tej zvezi takoj k delu o razkrinkanju plave garde v Rib
nici, o kateri se je slišalo, da se organizira. 

V Ribnici je postavljen odbor »Delavske enotnosti«. V vasi 
Sajevec pa je postavljen odbor A.F.Z. 

Z Dol[enjo] vasjo, Rakitnico in Blati smo dobili tudi vezo. 
Ljudje teh vasi so za nas, samo bojijo se Italijanov in bege. Od
borov v teh vaseh zaenkrat še ni nobenih, pač pa so v njih za
upniki in zaupnice, ki še kar dobro delajo. Našo literaturo, ki jo 
do predkratkim ni bilo mogoče oddati, sedaj čita že precej ljudi. 
V Dol[enji] vasi hočejo belogardisti ljudi nasilno oborožiti in se vsi 
proti tem zelo upirajo in nočejo sprejeti pod nobenim pogojem. 
Nekega mehanika iz Dol[enje] vasi so zaprli in odpeljali v Ljub
ljano zato, ker ni hotel vstopiti v bego in ker je rekel, da več 
koristi slov. narodu, ako zaflika eno kolo, kakor če bi prijel iz
dajalsko orožje. 

Uvaja se tudi v tem rajonu polagoma pobiranje narodnega 
davka. 

Od Rudeža12 iz Ribnice smo prejeli (z ozirom na naše pismo,13 

ki smo mu ga pisali radi denarja) odgovor, kjer pravi, da je dal že 

10 Josip Dežman, podpolkovnik bivše jugoslovanske vojske. Do ta
krat je bil poveljnik bele garde v Kočevju. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. 
št. 24, str. 64. 

11 Viktor Demšar. 
12 Ing. A. in M. Rudež, lesna industrija Ribnica. 
13 Glej dok. št. 111, op. 6. 
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dovolj za O.F., da ne da več in da mu je vseeno, ako ga ubijejo 
Italijani ali partizani. 

V rajonu Sodražica se je tudi stanje deloma izboljšalo, vendar 
je organizacija še zelo šibka in najslabša, radi česar polagamo pre
cej pažnje in se zelo prizadevamo, da bomo tudi v tem rajonu kar 
najbolj organizacijsko prodrli in povzdignili na višjo stopnjo, kajti 
na splošno so ljudje (razen Sv. Gregorja) večinoma za O.F. Delo 
je otežkočeno tu predvsem radi tega, ker se ljudje zelo bojijo in 
si med seboj ne zaupajo vsled stalnega teroriziranja od strani bege 
in Italijanov. 

Predvsem se polaga v tem rajonu pažnjo na sam trg Sodražico, 
ki je center tega rajona. Dobili smo poročilo, da je tamkajšnji odbor 
A.F.Ž. že precej napredoval in se razširil, isto tako tudi odbor 
Z.S.M. ter da so člani teh odborov precej aktivni. 

V vasi Žigmarice je postavljen odbor A.F.Ž. in odbor Z.S.M. Iz 
te vasi je odložil eden orožje, ki je bil v belogardistični postojanki 
na Sedlu. Pred tednom dni je prišel v Sodražico neki pater iz Ljub
ljane, kjer je bil par dni in je imel dnevno po tri pridige in pozival 
ljudi iz prižnice, da naj pristopijo v bego. Največ je tudi pridigal 
proti partizanom in O.F. Z ozirom na to smo dali R.O.O.F. Sodra
žica potrebna navodila. 

Dobili smo tudi vezo z vasmi iz Gore, kjer do sedaj od mes. 
marca t. 1. odkar so tam beli in Italijani, nismo imeli veze s tam
kajšnjimi ljudmi. Od Ivanca14 iz Sodražice smo tudi dobili odgovor, 
z ozirom na pismo,15 ki smo mu ga dali radi materialne ali denarne 
pomoči O.F. Pravi, da že podpira O.F. in da daje neki osebi v Rib
nici, zakar pa ni nam popolnoma nič znano. Radi tega smo dali 
R.O.O.F. Sodražica, da naj Ivane točno pove, komu daje, koliko 
da je že dal in da o tem O.F. ni popolnoma nič znano. Po našem 
je to najbrže samo izgovor, da bi lepše prišel skozi, da mu ne bi 
bilo treba nič dati, dasiravno bi lahko dal, saj je najbogatejši človek 
v tem rajonu. Lahko pa podpira, kar je precej verjetno, bego 
oziroma plavo gardo. V tem slučaju ga bomo takoj razkrinkali 
pred ljudmi. 

Rajon Loški potok: 
V tem rajonu se je do sedaj ljudi starejše in mladino organi

zacijsko in politično najbolj na široko zajelo in pritegnilo v O.F. 
in v delo. Predvsem v vaseh Podpreska, Lazeč, Travnik in deloma 
Srednja in Segova vas, kjer so ljudje skoraj vsi za O.F. Jasen do
kaz temu je to, da je prišlo v ponedeljek dne 14. t. m. popoldne 
iz vasi Travnik, Srednje in Segove vasi ven na sestanek 30 ljudi, 
največ mladine. Prišlo bi jih na ta sestanek najmanj še toliko in 
so bili že pripravljeni, pa so se bali, da jih ne bi mogoče opazili 
Italijani ali bega, ako bi jih šlo preveč. Na tem sestanku je bila 

14 Ivane, proizvajalec in trgovec suhe robe v Sodražici. 
15 Glej op. 13. 
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sprejeta pozdravna resolucija 1 6 I.O.O.F. slo[venskega] naroda in 
C.K.K.P.S., katero vam pošiljamo. Isti dan zvečer, smo pa n a p r a 
vili v vasi Podpreska miting, katerega so se prebivalci vasi Pod-
preske in Lazeč udeležili skoraj 100 %>, staro in mlado, k a r leze 
in gre. Z velikim navdušenjem in veseljem so prisostvovali na mi
tingu ter, ko smo odhajali iz mitinga, so nas prosili, da naj zopet 
pr idemo na sestanek z njimi, k a r bomo tudi storili, v kolikor n a m 
bo to dopuščal čas. Veselje je bilo videti pionirje, kater i so nas 
sprejeli s petjem part izanskih pesmi in veseljem. Bili so vsi oboro
ženi s puškami, mitral jezi in bacači, katere so si napravi l i sami. 
P a tudi brez streljanja ni bilo, imeli so n a m r e č napravl jene mino-
mete, tako, da so pokali s karbidom in je še k a r precej dobro za-
grmelo. Tako, da ko j ih človek gleda in opazuje, izgleda tako, kot 
d a bi videl prave partizane, saj j ih je bila k a r cela četa, s tov. ko
mandir jem in komisarjem na čelu. Tudi brez skrbi smo bili in se 
n a m ni bilo t reba bati, da bi nas napadl i Ital i jani ali bega, kajti 
v zasedi so zvesto prežali in na straži stali ter nas čuvali t i naši 
pionirji, vse do ene u r e po polnoči, dokler ni bilo konec mitinga, 
ti naši mali pionirji. 

Tudi tukaj je bila sprejeta pozdravna resolucija 1 7 I.O.O.F. slov. 
naroda in C.K.K.P.S., katero vam bomo poslali prihodnjič. 

Z vasjo Trava nad Čabrom smo dobili tudi vezo in postavili 
dva zaupnika, kater im smo dali nalogo, da bosta poiskala in do
bila v vasi vse ljudi, ki so za O.F., da bodo tudi v tej vasi postavljeni 
odbori O.F., A.F.Ž. ali mladinski krožki. 

V Loškem potoku so odložili tri je belogardisti orožje. Odložili 
so ga z izgovorom pred Itali jani in bega, ker ste n a m vzeli puške, 
j ih imejte sedaj sami, mi j ih ne m a r a m o več. Do tega je pa prišlo 
radi tega, ker so bili zelo nedisciplinirani in so dobili vsi tri je zapor. 
Za ta čas, ko so bili zaprti, pa so j im pobral i orožje. Na splošno je 
morala na Hribu pr i begi vedno slabša in se že opaža delo naših 
l judi med njimi, kater im dajemo stalno direktive. Ljudje iz Malega 
Loga se bodo vrnil i domov na svoje domove, s kater imi bomo sto
pili v stike takoj, v kolikor j ih še n imamo z njimi. K e r nekater i 
ljudje iz Travnika kljub še tako h u d e m u terorju, niso hoteli gnati 
živine čez noč na Hrib v skupni hlev, so j im belogardisti živino 
pobral i in zaplenili. Vzeli so: t r e m posestnikom in to, 2 konja, 1 
kravo in 3 t'elice. 

Tudi v tem rajonu se obnavlja pobiranje narodnega davka. 
1 6 Pozdravna resolucija izvršnemu odboru OF dne 14. junija 1943, 

napisana s črnilom, je v arhivu IZDG, istotam, pozdravna resolucija 
centralnemu komiteju KPS dne 14. junija 1943, napisana s črnilom, 
je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 2601. 

1 7 Kserokskopija pozdravne resolucije izvršnemu odboru OF dne 
14. junija 1943 je v arhivu IZDG, akc. št. 670/85, pozdravna resolucija 
centralnemu komiteju KPS dne 15. junija 1943, napisana s črnilom, 
je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 2602. 
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V rajonu Vel. Lašče, je postala bega precej aktivna in so začeli 
preiskovati po vaseh celo ponoči, kar nas zelo ovira pri našem delu, 
ker so ljudje prestrašeni in se bojijo. V patrolo so prišli že parkrat, 
v vasi Visoko, Zapotok, na Kurešček, Skrilje, in to belogardisti z 
Iga, Roba, Škocjana in Št. Jurija, bega in fašisti. Ker so vsi z ljudmi 
zelo surovi in jih terorizirajo, so ti obiski bege po teh vaseh nam 
v korist. V Lašče gre sedaj redno literatura. Bili so raztreseni po 
Laščah tudi letaki, radi česar je zopet bolj strogo. O delu in morali 
ljudi v Laščah še ni prišlo poročilo. 

Na Golem je postavljen krožek Z.S.M. Pripravlja se in bo v 
najkrajšem času postavljen odbor A.F.2. Isto tako tudi v vasi 
Skrilje. 

V Turjaku so izpustili iz zapora našega zaupnika, katerega 
pa so zelo mučili in se sedaj zelo boji delati. 

Pred enim tednom smo se sestali z dvema tov. hrvaškima par
tizanoma. Eden je bil obveščevalec za srez Čabar. Zanimal se je za 
bližnje postojanke ob hrvaški meji in prosil za podatke teh posto
jank, katere smo tudi dali, kolikor smo imeli podatkov od teh po
stojank. Vzpostavili smo z njimi tudi stalno vezo. 

Z ozirom na vaš dopis18 z dne 8. junija t. 1. radi sklepa I.O.O.F., 
z ozirom na priključitev Suhe krajine do Strug k našem okrožju, 
nam ni popolnoma jasno in radi tega vas prosimo, da nam sporočite, 
katere so vse te vasi Suhe krajine, ki so nam priključene in v koliko 
je tam že organizirano ter na katere ljudi naj se obrnemo, da bomo 
dobili vezo. 

Na položaju, dne 16. junija 1943. 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu. 
Priloga: 
ena resolucija.18 

en izvod Novic20 

en izvod Junaki 2 1 

en listek za tov. Andreja22 

Za: Zig: 
RIBNIŠKO-LASCANSKI 

OKROŽNI ODBOR OF 
Janez Fajdiga 

18 Glej dok. št. 136. 
19 Glej op. 16. 
20 Priloge ni. Verjetno gre za belogardistični list: Novice, 1943. Glej 

Bajec, Slovenski časniki, št. 516. 
21 Priloge ni. Verjetno gre za belogardistični list: Junaki, 1943. Glej 

Bajec, Slovenski časniki, št. 500 in arhiv IZDG, fond DMB, fasc. 124. 
22 Josip Rus. Listek, napisan s svinčnikom, je v arhivu IZDG, osebni 

fond dr. Marijana Breclja, šk. A. Na njem je navedeno ime aktivista 
legalca Franca Sidroka iz vasi Kinvart. To je Franc Kordiš iz vasi Trav
nik, aktivist OF v okrožju Ribnica — Velike Lašče. 

518 



S T . I T ? 

P O R O Č I L O I N Š T R U K T O R J A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F 

F R A N C A P O P I T A D N E 1 7 . J U N I J A 1 9 4 3 I Z V R Š N E M U O D B O R U 

OF O POLOŽAJU V R I B N I S K O - L A S K E M , CERKNIŠKEM IN 
VRHNIŠKEM OKROŽJU1 

Izvršnemu odboru OF pr. 27. VI. 43 št. 71 

na položaju. 

V ribniško-lašč[anskem] okrožju smo izvršili reorganizacijo. 
Tov. Fr ic 2 je že prevzel posle v vrhniškem okrožju. K a r se tiče 
stanja na te renu v r ibniškem delu okrožja ni bistvenih izprememb 
od zadnjega poročanja, 3 v laščanskem delo počasi napreduje. Ven
dar bi nujno potrebno bilo vsled slabega stanja v tem delu okrožja 
in vsled os lab i tve ' okrožnega odbora, da pošljete tov. Prajerja. 4 

Prerešeta l i smo ves kader, da bi nadomesti l i vrzel v okrožnem 
odboru, pa nismo dobili nobene pr imerne osebe. Zato je, še e n k r a t 
poudarjam, nujno potrebno, d a izpopolnite okrožni odbor z imeno
vanim tovarišem. 

V cerkniškem okrožju smo uredit i tako, da v okrožni odbor ne 
pridejo tov. Ljubo 5 in tov. Ivana, 6 kot je bilo v zadnjem pismu jav
ljeno, temveč tov. Pepe, 7 do sedaj sekretar ROOF za Bloško pla
noto, njegovo mesto pa prevzame tov. Slavko S m r e k a r 8 do sedaj 
član ROOF za Sv. Vid. 

Postavil i smo okrožni iniciativni odbor AFŽ, sekre tarka je 
tov. Ivana Hrastnik, do sedaj članica ROOF za Loško dolino. 

V vrhniškem okrožju bomo tudi izvršili temeljito reorganiza
cijo, tako v okrožnem kot v rajonskih odborih. 

Razpoloženje na terenu je odlično. N a p a k a je bila samo v tem, 
ker niso znali povezati ljudi in izkoristiti vse možnosti za delo, tako 
na te renu kot v begi. Sedaj upam, da bo šla s tvar hi t ro n a bolje. 
Da poživimo in okrepimo delo v t reh najvažnejših rajonih t. j . 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
435/1. Številka 71 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. 

2 Ignac Voljč. 
3 Glej dok. št. 58 in št. 91. 
4 Janez Kožar. Glej dok. št. 44, op. 6. 
5 Alojz Mlakar. 
6 Ivanka Zigmund — Ivanka Hrastnik. 
7 Pepe Tekavec. 
8 Slavko Srnel. 
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borovniški, vrhniški, horjulsko-dobrovski, bi predlagal, da pošljete 
takoj tov. Ti lna 9 (mislim politkomisarj[a] v 4. bat. UBTT) in tov. 
Ceneta Logarja, ki bi ju vključili v okrožni odbor. Tako okrep
ljeno vse področje vrhniškega okrožja in bo garancija za uspešno 
delo. To n a m je sedaj toliko bolj potrebno, ker so začeli predvsem 
v rajonu Rovte rogoviliti Mihailovičevi četniki, ki pripovedujejo, 
da so s part izani (ujeli so baje dva gorenjska kurirja, ki so j u po
gostih m na to izpustili), navajajo n e k a t e r a imena znanih part i
zanov in političnih delavcev, češ da so pr i njih. Imeli so po pr i
povedovanju ljudi mašo v gozdu, da so j ih videli ljudje, imajo dosti 
h r a n e m denarja, ki ga dajejo ljudem. Ce kdo pristopi k njim, 
m u obljubljajo plačo, po osvoboditvi pa dobro službo. 

Po vsem okrožju se čuti oživljena agitacija za Mihailoviča in 
Angleže, ki jo vršijo predvsem bivši žandarj i in oficirji. Vidi se, 
da bo to druga garn i tura bege na čelu z nekompromit i ran im! sre
dinci, ki bo uporabi la vse izkušnje, tako svoje kot naše, da bi se 
približala l judstvu. 

Značilno za presedlanje bege k četnikom so obiski raznih be
lih komandantov (rovtarski je bil 3 dni) pr i tej grupi in razne iz
jave belih, pri jazne Mihailoviču in Angležem. Grupa šteje po ne
kater ih govoricah 20—50 mož, oboroženih z težkim mitral jezom 
m brzostrelnimi puškami »angleškega?« izvora, po drugih 100 mož 
in se giblje — »ilegalno« s harmoniko in hrupom po gozdovih na 
sektorju: Podl ipa—Rovte—Butajnova. 

Nekater i ljudje so nasedli njihovi propagandi z mašami, de
nar jem in službami, velika večina, lahko rečemo vsi dosedanji pr i
staši OF pa pravi lno vidijo v tem drugo izdajo bege. Da jih raz
kri jemo in onemogočimo, smo začeli z živahno ustno in pismeno 
kampanjo prot i Mihailoviču kot izdajalcu, četnikom kot drugi izdaji 
bege, ki je vsled k r a h a prisil jena menjat i firmo in obliko svojega 
svinjskega izdajstva nad interesi slovenskega naroda, poudarjajoč, 
da je edino O F in SNOV resnična predstavnica in boriteljica za 
samoodločbo slov. naroda, na čije s trani stojijo Angleži, Amerikanci 
in Sovjetska Zveza. S pr idom širimo vest, da so se pr i part izanih 
na Pr imorskem spustili padalci, 1 0 ki j ih je poslal angleški štab iz 
Kaira in da so dobili pomoč v orožju. P r a v tako močan odmev ima 
vest o italj. pogajanjih z n a m i . " 

Vso kampanjo pa bo spremljalo intenzivno povezovanje ljudi 
v terenskih odborih, odborih A F 2 in ZSM. 

9 Zvone Slak, namestnik političnega komisarja I. bataljona U B 
T. T. Padel 15. septembra 1943. Podatek Francija Strleta 

1 0 Glej dok. št. 31, op. 18. 
11 Glej dok. št. 168, op. 17 in 172, op. 11. 
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Točnejše poročilo pošljem konec meseca, ko bom obšel vse 
okrožje. 

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

Popit Franc-Jokl 
Pol. 17. juni ja 1943. 

P s : 
Sekretarsko mesto OOOF Rib [niča]-Lašče je prevzel tov. Fajdiga. 1 2 

ST. 178 

PISMO ČLANICE POVERJENlSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 17. JUNIJA 1943 

CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 1 

Dragi tovariši ! 

1. Igorjev 2 tovariš 3 je sam radi nekonspiracije povzročil osla
rijo in sedaj smo to likvidirali. Ali — ali. Upam, da bo šlo. Bili bi 
p a potrebni vsi poštene lekcije, kater i bodo pa najbrže ušli. Jaz bi 
si j ih temeljito izposodila. 

2. Delo med onimi strokovnjaki 4 za Matijo 5 nekako napreduje 
in j ih pr ide k n a m na obisk ca 20. Obstoji pa tudi že matični odbor. 

3. Nekdo je bil tako pameten in je obdržal Petra . 6 Najboljše 
je, da ga sploh ne spustite več k nam, razen v izrednem slučaju. 
Vse potrebno za poš[to] bomo uredil i sami in vam javili. Tudi pa
pirja imamo vsaj nekaj, skušali bomo pa še dobiti. 

4. Pošte ni še nobene. To je že obupno. Grof7 je pa že izvedel 
(menda privatno) za sklep 8 in lament i ra in psuje vse skupaj Pov-
[erjeništvo] in IO, skratka, najbrž bo še hudič. Ko bi vsaj prišla ta 
nesrečna pošta. Kr ivda mora bit i nekje spodaj. Dajte za božjo voljo 
direktno kontrol irat i . 

1 2 Ivan Fajdiga. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS, a. e. 1776. 
2 Dr. Pavel Lunaček. 
3 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katerega zdravnika gre. 
4 Misli oficirje bivše jugoslovanske vojske. 
5 Ivan Maček. 
6 Mirko Pleško. 
7 Ivan Levar. 
8 Sklep izvršnega odbora OF dne 6. junija 1943 o razrešitvi funkcije 

pri posojilni komisiji izvršnega odbora OF je v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 434/1. 
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5. Priloženo pismo je za Antona, 9 naj odgovori. P r a v k a r sem 
dobila tudi poročilo iz Gonarsa, ki ga pa n e morem prečitat i pr i 
luči, ev. pr i dnevu. 

6. Za ono stvar, ki bi jo naj dobili pr i Vasu,1 0 spet nismo si
gurni . Mogoče pa je le uspel uničiti. Sedaj so bili ponovno tam, 
pripeljali tudi njega, izgleda, da ni najhujše. Provala se ne širi. 
Pač pa se je spet začelo v Mostah — šel je tudi sekretar. 1 1 

7. Krist jani poskušajo naredi t i problem iz provale Savo 1 2 itd. 
(Ferdo!). 1 3 Sedaj ko so oni tr i je 1 4 n a (sod[išču], skušajo organizirati 
nerazpoloženje prot i izjavi.1 5 Pisari jo na vse vetrove, zlasti gradijo 
n a Doreta 1 6 in Miho. 1 7 

8. Uspela je napisna akcija z minijem. Cela Ljubljfana] po
pisana in se nadal juje vse do 22.1 8 

S. f. — s. n. 

Tov. pozdrave 
p 19 

17./VI. 43. 

Dolomitci 2 0 so čudni tiči. Pravijo, da po vaši prepovedi ne smejo 
med ljudi in hočejo vse od nas. Zdi se mi, da tudi vidno kopnijo 
(jih je še samo 11). Kakšne so naše obveznosti do njih? (denar, 
hrana?). Pre je je to urejal štab. 2 1 Ce niso zabušanti, a m p a k imajo 
res tak nalog, v redu, sicer j ih je pa t reba malo podrezati . Javite! 

9 Dr. Joža Vilfan. 
1 0 Rudi Janhuba, član okrožne komisije VOS za Ljubljano. Aretiran 

je bil 28. maja 1943 in zaprt v sodnijskih zaporih v Ljubljani tudi še 
po kapitulaciji Italije pod drugim imenom. Junija 1944 mu je uspelo 
pobegniti iz Škofovih zavodov v St. Vidu pri Ljubljani (Življenjepisi 
v arhivu CK ZKS). V sodnijskih zaporih v Ljubljani je bil zaprt pod 
imenom Evald Skuk. Podatek Antona Camernika. Glej še osebno zbirko 
Janka Spreitzerja v arhivu IZDG. 

1 1 Verjetno Peter Bratkovič-Zvonko, član okrožnega odbora Delav
ske enotnosti za Ljubljano in sekretar rajonskega komiteja KPS Moste. 
Aretiran je bil 12. maja 1943 in obsojen na trideset let zapora. Zaprt je 
bil do 16. novembra 1943 (Življenjepisi v arhivu CK ZKS) 

1 2 Tone Toman. 
1 3 Ferdinand Robida. Glej dok. št. 27, op. 5. 
1 4 Misli Toneta Tomana, Jožico Toman-Simončič in Staneta Kovača 

Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
1 6 Fedor Košir. 
1 7 Stane Osterc. 
1 8 Misli do obletnice napada Nemčije na Sovjetsko zvezo 22 ju

nija 1941. ' J 

1 9 Lidija Sentjurc-Pika. 
2 0 Morda misli člane Vamostnoobveščevalne službe 
2 1 Misli štab Dolomitskega odreda. 
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S T . 179 

P O R O Č I L O I N Š T R U K T O R J A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P S 

F R A N C A P O P I T A D N E 1 7 . J U N I J A 1 9 4 3 C E N T R A L N E M U 

KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V R I B N I Š K O - L A S K E M , 
CERKNIŠKEM IN VRHNIŠKEM OKROŽJU1 

Centra lnemu komitetu K P S 
na položaju. 

Tov. Fr ic 2 je zapustil ribniško okrožje in prevzel posle sekre
tar ja OK K P S za vrhniško okrožje. S tem sta ostala Fajdiga 3 in 
Ciril 4 sama, dela p a je ogromno. Zato, če še niste, pošljite takoj 
Prajerja, 5 d a bo nadoknadi l vrzel. Organiziral i smo 0[bveščevalno] 
S[lužbo], za katero je odgovoren v tem okrožju tov. Srnjak. 6 

V cerkniškem okrožju je prevzel odgovornost za OS tov. Di-
mač, 7 do sedaj član OK K P S Cerknica. Na njegovo mesto smo po
stavili tov. Pepeta, 8 delavca, dosedanjega sekretar ja R K K P S za 
Bloško-vidovski rajon. Mesto sekretar ja tega RK pa bo prevzel 
najbrže tov. Štefan, 9 delavec, do sedaj odgovoren za okrožno tehniko. 

Izpolnili smo vse RK z ilegalci. Sedaj so vsi RK kompletni. 
Part i ja se povoljno širi in utrjuje, prav tako tudi OF. Postavljen 
je okrožni iniciativni odbor AFZ. Sekre tarka je parti jka. 

Okrožni komitet bo sklical v najkrajšem času zbor parti jskih 
aktivistov. 

ZKM in ZSM tudi dobro napreduje. Samo ozki so. Še vedno šte
jejo člane ZSM s števUkami. Baje po direkt ivah P K SKOJ-a ! 

OK je vzpostavil zvezo z južno pr imorskim okra jnim?! 1 0 komi
tetom. Pr imorci silno povprašujejo po l i teraturi , ki j im jo baje pr i
manjkuje. Poskrbite! 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1679. 

2 Ignac Voljč. 
3 Ivan Fajdiga. 
4 Matija Maležič, sekretar okrožnega komiteja KPS Ribnica — 

Velike Lašče. 
5 Janez Kožar. Glej dok. št. 44, op. 6. 
6 Matevž Fortuna. 
7 Anton Preveč. 
8 Pepe Tekavec-Sorok. 
9 Franc Strle. 

1 0 V drugi polovici aprila 1943 so bili po sklepu pokrajinskega komi
teja KPS za Primorsko formirani na Primorskem trije okrajni komiteji 
KPS in sicer za severno, srednjo in južno Primorsko, v katere so bili 
vključeni okrožni komiteji KPS oz. odbori OF. Tako je prišlo do ne
razumljivega stanja, ko so bili okraji večji od okrožij, kar je povzro
čilo v ostalih pokrajinah zmedo. Zato sta v besedilu za okrajem pri
pisana vprašaj in klicaj. Avgusta 1943 so bili okraji ukinjeni. Glej 
dok. št. 79, op. 11. 
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V vrhniškem okrožju so stvari po krivdi OK zanemarjene. 
Sedaj, ko je Fric prevzel mesto sekretarja, upam, da bo šlo na 
bolje. Treba bo temeljite reorganizacije. V okrožnem komitetu je 
sedaj ostal samo Fric, dosedanji član Zaje 1 1 je radi svoje s t raho-
petnosti dvakra t Zajec, zato ga bomo zamenjali. Dosedanji vršilec 
dolžnosti sekretar ja OK tov. Gust l 1 2 pa je postavljen za OS. Zato 
je nujno, da pošljete takoj tov. Ceneta Logarja in Ti lna 1 3 (Slak se 
piše, politkom. v 4. bat. U[darne] Bfrigade] T[one] T[omšič]), da bo 
okrožje popolno in d a bo šlo delo v redu napre j . Reorganizacije 
bodo potrebne tudi v RK, predvsem v dobrovskem, kjer j ih tudi 
stalno mori s t rah pred belimi. 

Pod to okrožje bo spadal samo rajon Dobrova, rajon Barje bo 
pa še nadal je ostal pod ribniškim OK. 

VOS je sedaj organizirana v vseh t reh okrožjih. Dali samo za — 
to n a razpolago najboljše ljudi, da bo stvar takoj v začetku po
stavljena na t r d n e noge. Z akt ivno VS se bo sedaj, ko ni partizanov, 
delo na terenu pojačalo. Vendar bi kl jub temu bilo dobro, če bi 
po Notranjski k r i ž a r i l i . . . 1 4 našo moč in vršil zasede b e l i m . . . 1 5 

Mihailovićeve četnike. 
Od ljubljanskega OK na zadnje moje pismo še nisem prejel no

benega odgovora. 
S Sašem . . . 1 6 so uredili . 
Prihodnjič se oglasim konec meseca, ko bom ob jadra l vse vrh

niško okrožje. 
S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Pol. 17./VI—43. 

[Popit] Franc 
Jokl 

1 1 Adolf Malavašič. 
1 2 Adolf Nagode iz Ceširk pri Rovtah, član VOS za Rovte. Podatek Franca Pasete. ""aren. 
1 3 Zvone Slak. 
14 Nečitljivo besedilo. 
1 5 Nečitljivo besedilo. 
1 6 Uredništvo ni uspelo identificirati osebe. Beseda za imenom ki 

je verjetno priimek, ni čitljiva. "uenom, IU 
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S T . 180 

P I S M O Č L A N A P O L I T B I R O J A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P J 
E D V A R D A K A R D E L J A D N E 1 8 . J U N I J A 1 9 4 3 C E N T R A L N E M U 

KOMITEJU KPS 1 

Centra lni komitet 
KOMUNISTIČNE P A R T I J E JUGOSLAVIJE 

Dne 18. junija 1943 
Št. 1. 

Centralnemu komitetu Komunistične partije Slovenije 

Dragi tovariši ! 

Jav l jam v a m se z nekoliko obširnejšim pismom, kajti cela 
vrs ta s tvar i je, ki j ih človek mimogrede opazi, ko pr ide n a nov 
teren. 2 V glavnem se moja opažanja tičejo političnih vprašanj in 
vojno-organizacijskega sektorja. 

Predvsem smatram, da bi bilo zelo koristno, če bi P e t e r 3 ob 
neki priliki prišel za kak teden sem. Dejansko bi lahko marsikaj 
videl, k a r bi m u sicer ne koristilo toliko v smislu direktnega pre
našanja stvari na slovenski teren, pač p a bi to razbistrilo pogled 
n a razna slovenska vprašanja. 

Mislim, da so Hrvat i v raznolikosti metod v svojem množičnem 
delu nepr imerno boljši od Slovenije. To nikakor ne velja samo 
za osvobojeni teritori j , ampak tudi za neosvobojeni. Dejstvo, da 
celotnemu množičnemu delu načel j uje skoraj samo part i ja n ikakor 
samo po sebi ne zožuje platforme. J e sicer dejstvo, da HSS močno 
rovari in postaja vse aktivnejša — in ne brez rezultatov! — k a r bo 
nedvomno na Hrvaškem za nas povzročilo še precej težke dni, ven
dar so v metodah dela dosegli precejšnjo stopnjo. V tej zvezi je 
t reba podčrtat i zlasti naslednje s tvar i : 

1. bolj kakor v Sloveniji je t u uspela Part i ja nastopit i kot 
neposreden organizator nacionalno-osvobodilne vojne in na tej 
platformi se pokazati pred množicami. Borbo proti sektaštvu de
jansko vodijo zelo ostro, v mars ičem celo preostro. Tako n. pr. ne 
puste peti na zborovanjih itd. Internacionale, raznih komunist ičnih 
in »rdečih« pesmi itd. t e r v teh s tvareh včasih tudi pretiravajo, 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 433. Dokument 
je objavljen v srbohrvaščini v Zborniku NOV, del II, knjiga 9, dok. št. 
282, str. 385—397. 

* Edvard Kardelj, je 10. junija 1943 prispel na sedež glavnega 
štaba NOV in PO Hrvaške, ki je bil takrat v Otočcu v Liki. 

3 Boris Kidrič. 
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dasi je sama težnja upravičena. Menim, da bi v tem pogledu bilo 
tudi v Sloveniji potrebno nastopiti nekoliko ostreje in odločneje. 

2. bolj kakor v Sloveniji je Partija znala dati in kontrolirati 
program raznim oblikam množičnega dela. Ko gledam hrvaške pri
redbe — partizanske in terenske — ter jih primerjam s tistimi, ki 
sem jih videl v naši vojski in na terenu, moram reči, da me je bilo 
skoraj sram, da smo v zadnjem letu tako malo storili v tem po
gledu. Nujno potrebno je, da za partizane pripravite potreben ma
terial, ki ga bodo uporabljali na raznih priredbah, da se ne bodo 
ponavljale večne storije z neokusnimi vici itd. Gre tu predvsem 
za razne tekste pesmi, iger, skečev, nastopov, predavanj itd. na 
drugi strani pa tudi za kader, ki bi to organiziral in vodil. Nujno 
potrebno bi bilo, da se tako v agitpropu kakor pri Glavnem štabu 
ustvari poseben kulturno-prosvetni odsek in da se posebno skrb 
vodi o pripravi referatov in tez za referate za vojsko in teren. 

3. neprimerno bolj kot v Sloveniji so uspeli dvigniti v narodu 
vodstvo osvobodilne borbe, CK [KPH] in ZAVNOH. Pri nas je to 
močno zaostalo zlasti v teku zime. Treba je čim bolj popularizirati 
to vodstvo, dvigniti njegovo avtoriteto. 

4. Mnogo ostreje kot pri nas so postavili vprašanje sodstva, kar 
ne velja zgolj za likvidacije sovražnikov, ampak tudi za konfiskacije 
itd. Vzpostavljena so brigadna in divizijska sodišča, ki sodijo vsem. 
Menim, da bi bilo nujno potrebno, da se taka sodišča4 takoj uvedejo 
tudi v Sloveniji. Razen teh drugih sodišč ni treba, kajti je vojni 
čas in v vojni sodi vojska. O tem se pogovorite tudi na Izvršnem 
odboru. Hrvati so strogo predpisali —• in to je edino pravilno — 
da se konfiskacijo izvrši lahko samo na osnovi razsodbe sodišča. 
Pri konfiskaciji mora biti krivcu razsodba v pismeni obliki pred
ložena, a konfiscira se lahko samo del imovine krivca samega, ne 
pa njegovih sorodnikov. S temi merami je samovolja dejansko po
polnoma ukinjena in se tu n. pr. dogaja mnogo manj napak v tem 
pogledu kot pa v Sloveniji. Še več, imam vtis, da se v tem celo 
pretirava in da čestokrat celo preveč pritiskajo na dobre ljudi, na
mesto da bi odvzeli sovražniku. Strogo dele med konfiskacijo in 
rekvizicijo. Prva je to, čemur pri nas pravijo rekvizicija. Hrvaška 
rekvizicija je pa naš prisilni odkup na potrdilo. Mislim da je hrva
ška terminologija pravilnejša in jo je treba izvesti tudi v Sloveniji. 
Izdajte pravilnike in odloke, ki naj te stvari precizirajo. Najprej pa 
je seveda izdati pravilnik o partizanskih sodiščih. 

4 Glavni štab NOV in PO Slovenije je 5. avgusta 1943 izdal odlok 
o ustanovitvi brigadnih in odrednih vojaških sodišč, ki so sodila tudi 
civilnemu prebivalstvu, dokler niso bila 14. septembra 1943 ustanovljena 
sodišča pri komandah vojnih področij. Več glej Zoran Polič, Vojaško 
sodstvo v narodnoosvobodilni borbi. Slovenski pravniki v narodno
osvobodilni borbi. Ljubljana 1985, str. 35—50. 
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5. Cisto pravilno so Hrvati svojo glavno pažnjo skoncentrirali 
na utrjevanje narodno osvobodilnih odborov. Je sicer v tem po
gledu še silno zaostalo, no njihova tendenca je vsekakor zelo pra
vilna. Praksa osvobojenega ozemlja kaže, da je naš vpliv odvisen 
od tega, koliko smo v stanu te odbore dejansko utrditi v ljudstvu, 
dejansko mobilizirati ljudstvo okoli njih. Mnenja sem, da bi bilo 
v tem pogledu tudi našim terenskim odborom OF posvetiti večjo 
pažnjo. Pri tem bi v zvezi s tukajšnjimi opažanji do neke mere 
korigiral svoje mnenje, ki sem ga povedal zadnjič, ko smo imeli 
konferenco z ribniško-laščanskim okrožjem.5 Na Hrvaškem se je 
pokazalo kot osnovna slabost dejstvo, da so bili NOO in Iniciativni 
odbor ZAVNOH-a predvsem oblast a premalo politično, občepar-
tijsko predstavništvo. In tako je kljub dejstvu, da je takšno telo 
obstajalo, vendarle ostala Partija kot edina politična sila in iniciator 
in je s to svojo osamljenostjo dajala tudi samim NOO — ki niso bili 
niti najmanj komunistični — izrazito karakter komunistične oblasti. 
Zato je tudi v Sloveniji po mojem mnenju vsekakor predvsem po
trebno poudarjati politični karakter OF, t. j . karakter občepartij-
skega političnega predstavništva in v širšem smislu tudi vodstva, 
neposrednega vodstva naše osvobodilne borbe. Spodaj je treba 
sicer utrjevati odbore OF tudi kot oblast, vendar pri tem ne po
zabljati na prvenstveno politično vlogo teh odborov. Kjerkoli pa 
nastopa možnost ustvarjanja NOO — t. j . na osvobojenem ozemlju 
— naj se ti odbori izvolijo in naj postanejo legalna prava oblast. 

6. Posebno vprašanje je »osvobojeno ozemlje«. Po mojem mne
nju v Sloveniji ni osvobojenega ozemlja samo zaradi tega, ker smo 
mi na tem delali premalo odločno. Premalo odločno v dveh pogle
dih: prvič ker smo na vojaškem področju napravili nekaj napak, 
o katerih bom kasneje govoril in drugič, ker smo glede utrjanja 
novih NOO ali vsaj odborov OF kot oblasti v zadnjem času preveč 
oklevali zaradi negativnih izkušenj lanskega leta. Dejansko je tudi 
v tukajšnjih predelih često tako, da imaš stalne sovražnikove vdore. 
Toda ljudstvo se je že itak vsega tega navadilo in beži. Prav tako je 
tudi pri nas. Nobenega smisla potemtakem nima, da mi ne ustvar
jamo organov osvobojenega ozemlja samo zaradi dejstva da sovraž
nik stalno upada. 

7. Mnogo bolj živo je tudi notranje-partijsko življenje in to 
ne samo na osvobojenem ozemlju, ampak tudi na okupiranem. Naj
večjo pažnjo je treba posvečati kurzom, izgradnji partijskega kadra. 
Tu je v običaju — in se je praktično pokazala kot dobra — navada, 
da se tedensko sklicujeta po 2 partijska sestanka: eden je »politični« 
t. j . rešava tekoča vprašanja, torej pravi sestanek partijske celice, 

5 Partijsko posvetovanje je bilo 6. junila 1943 na bazi 14 v Ko
čevskem Rogu. Obvestilo centralnega komiteja KPS dne 24. maja 1943 
okrožnemu komiteju KPS Ribnica — Velike Lašče o času, kraju in 
vsebini posvetovanja je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 2609. 
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drugi pa je »teoretski«, t. j . vzgojni, kjer predelujejo po nekem 
nacrtu literaturo in marksistično-leninistične materiale. Menim, da 
bi bilo t'o nujno potrebno uvesti tako v partijski organizaciji na te
renu kakor v vojski. 

Še neprimerno važnejše so vojaške izkušnje s tega terena. Sicer 
sem šele malo videl, bil sem samo v Glavnem štabu in v XIII. divi
ziji, vendar sem prišel do zaključkov, da je bila naša zadnja disku
sija in splošna smer, ki smo jo zavzeli, (bila) zelo pravilna — razen 
v enem vprašanju in še to je treba v Sloveniji drugače postavljati 
— a da smo v tej liniji bili prepočasni. Velika škoda se mi zdi, da 
nismo v vojaškem pogledu bili s Hrvati v tesnejšem kontaktu. Par 
stvari, ki so za nas izredno važne mislim tu posebej navesti. 

1. Kar se same taktike tiče je nujno potrebno, da se izvede 
tisto, kar smo mi imenovali »borba v prostoru«. Menim, da je nas 
v zadnjih časih predvsem slabila frontalna linija, ki so jo k nam 
prinesli tovariši z juga, zlasti Arso6 sam. Na vsak način bi bilo 
treba s to frontalno linijo, ki je pri nas še veliko bolj škodljiva 
kot kjer koli drugod, prenehati. Vzeti je treba prostor kot celino, 
skoncentrirati na osnovnih točkah osnovne sile, a z ostalim ne
prestano vznemirjati in biti sovražnika v notranjosti teritorija. 
Edino tako bomo preprečili sovražniku, da bi se vedno znova mogel 
utrjevati. To je tudi — osvobojeni teritorij. Ni nikakor nujno, da 
s tem brigade postanejo — odredi. Ne, brigade če morati lomiti 
osnovne sovražnikove sile, ki bodo prodirale na pomoč »blokira
nim« posadkam — italijanskim in belogardističnim. Te osnovne sile 
naj vrše pritisk predvsem na komunikacije, a obenem že v naprej 
pripravljajo »žep«, v katerem bodo razbijale sovražnika, ki bo na
padel s ciljem da osvobodi komunikacije partizanskega pritiska 
S tem bomo osvobajali teritorij. In še nekaj: treba je naučiti naše 
partizane, da bodo bolj gibčni in iznajdljivi pri napadu na sovraž
nika. Hrvati so v mnogih primerih preoblečeni v domobrane ali 
ustaše prodrli v samo notranjost utrjenih postojank. Naši se kratko-
malo ne morejo spomniti, da bi se oblekli v italijanske uniforme 
in eventualno izkoristili tudi italijanske kamione. Treba je specialno 
skrb posvetiti razvoju prav teh sposobnosti. 

2. Posebno poglavje so — odredi. Mi smo sicer pravilno na
pravili ko smo na škodo odredov okrepili brigade7 glede na splo
šen politični položaj. Vendar izkušnje iz tukajšnjega terena kažejo 
da odredi ogromno pomenijo zlasti sedaj, ko se izredno močno pozna 
italijanska demoralizacija. V celi vrsti primerov so odredi s par 
streli nagnali velike italijanske vojaške kontingente in dosegli znat-
ne rezultate. Res je sicer tudi tu, da — zlasti manjši — odredi 

6 Arsa Jovanović. 
' O tem glej pismo Edvarda Kardelja dne 1. aprila 1943 organi

zacijskem sekretarju centralnega komiteja KPS Borisu Kraigherju v 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 955. 
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orožja ne zaplenijo mnogo, toda odredi so izvir neprestane mobili
zacije s terena, zlasti starejših letnikov, ki nočejo s svojega terena, 
toda, ki se znotraj odredov precej prekvasijo in bodo kasneje spo
sobni tudi za to, da zapuste svoj teritorij. Mislim zato, da bi bila 
vaša naloga, čim bolj krepiti odrede in jih čim prej vzpostaviti tudi 
tam, kjer jih sedaj ni. To bi postalo važno zlasti tedaj, če bi nam 
uspelo dobiti večje količine orožja, zlast'i pušk in bi v tem primeru 
lahko kratkomalo oborožili vse, ki so sposobni nositi orožje, ne 
glede na starost itd. Tudi več žensk bi lahko mobilizirali v teh 
odredih, kakor hitro bi bilo to mogoče v zvezi s količino orožja. 
Po mojem se sedaj stvari razvijajo na tak način, da na puškah 
nemara ne bomo več dolgo trpeli pomanjkanje. To seveda ne sme 
pomeniti, da bi odredi postajali nekake narodne straže. Nasprotno, 
težiti je za tem, da postanejo prave vojaške enote, sposobne tudi 
za težje operacije, vendar bodo ostali šola, ki bo stalno dajala nove 
kadre za brigade. Pripominjam seveda, da je to mogoče samo tedaj, 
če bomo imeli obenem tudi močne brigade. Krepiti odrede na račun 
brigad bi bilo popolnoma napačno in menim, da smo prav napravili, 
da smo prejšnje odrede uvrstili v brigade. Gre sedaj predvsem 
za to, da prvič v odredih samih razvijamo težnjo po njihovem stal
nem povećavanju, da jih po tempu rasta tudi ocenjujemo, a drugič, 
da opozorimo naše brigade, kolikor bi sebe opremile z orožjem, 
da nekaj orožja odstopajo tudi odredom. Tudi bi bilo potrebno, 
da odredi imajo v svojih vrstah nek procent neoboroženih, ki bi 
služili kot stalna rezerva. 

3. Tu sem prišel do prepričanja, da naše zone nimajo nobe
nega smisla in celo, da ga niti tedaj niso imele, ko smo jih ustvar
jali. Predlagal sem Titu, da bi tudi v Sloveniji pristopili k formi
ranju divizij namesto dosedanjih zon.8 Zona je bila dejansko samo 
ponovitev grup odredov z novim imenom, samo kratek čas je od
govarjala novi formaciji naše vojske, ko so bile vzpostavljene še 
nedograjene brigade in prav za prav nismo vedeli, kam bi z odredi. 
Hrvati n. pr. prav sedaj razpuščajo nekatere svoje zone in formi
rajo grupe odredov. Te so sestavljene seveda zgolj iz odredov, med
tem ko brigade povezujejo v divizije in korpuse in so ti direktno 
povezani z GŠ. V konkretnih operacijah se seveda odredni štabi 
podrejajo operacijskim štabom divizije ali korpusa itd. Pri nas 
sicer nima smisla ustanavljati grupe odredov. Po mojem mnenju 
bi bilo v Sloveniji potrebno voditi kurz na to, da se iz 5., 6. in 4. bri-

8 Predlog je Edvard Kardelj dne 19. junija 1943 prek radio stanice 
glavnega štaba NOV in PO Hrvaške poslal Josipu Brozu-Titu. Besedilo 
brzojavke je v arhivu Vojnoistorijskega instituta v Beogradu, mikrofilm 
GŠH — Bakarić, št. 1/41. Glej Zbornik NOV, del II, knjige 9, dok. št. 
284, str. 401. 
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gade formira 2. divizija, a iz 1., 2. in 3. brigade 1. divizija.9 Če bi 
na Primorskein ostala 2 odreda, potem bi bilo seveda začasno treba 
zadržati tudi zono. Slično na Štajerskem. Sicer pa o teh stvareh 
sami razmislite. Sporočil vam bom, kaj bo odgovoril Tito, čigar 
odgovor te dni pričakujem.10 

4. Kar se kadrovskih stvari za vojsko tiče izgleda, da je Vrhovni 
štab napravil korak naprej v smeri graditve regularne vojske. Začel 
je uvajati čin11 v vojsko. Razpored se menda precej strinja z onim 
v jugoslovanski vojski. Cine bodo dobili komandanti in vojaški 
funkcionarji sploh, medtem ko bodo položaji politkomisarjev enako
vredni odgovarjajočim činom komandnega kadra. VŠ že zahteva 
celo konkretne predloge. Naše mnenje tukaj je, da bi se komandan
tom brigad dal čin kapitanov, nižjim komandantom pa pač odgo
varjajoče nižje čine. Komandanti divizij bi bili eventualno majorji. 
Za Hrasta1 2 bi bilo pač treba predlagati da ga imenujejo za gene
rala, a za Matijo13 bodo sami odločili pač po kriteriju, ki ga mi
slijo zavzeti. Uvedba činov bo vsekakor rešila zmedo, ki je nastala 
z označitvijo položajev. Cine bi seveda dobil ves kader, tudi v sa
niteti, intendanturi itd. Pošljite torej konkretne predloge. 

5. Predvsem sem se pa tukaj prepričal, da je naš GŠ organi
zacijsko silno zaostal in da je zato popolnoma razumljivo, da se 
ga v vojski ne občuti v toliki meri kakor se čuti hrvaškega. Hrvaški 
GS ima več oddelkov in ti več sektorjev. Vse to popolnoma samo
stojno dela, seveda pod kontrolo komandanta in politkomisarja, ki 
sta s tem osvobojena vsega drobnega dela tako v operacijskem ka
kor v organizacijskem delu. Da ne bi ponavljal bom na osnovi tu
kajšnjih izkušenj dal samo svoj predlog o reorganizaciji našega 
štaba v Sloveniji. GS naj bi imel 3 osnovne oddelke: 

I. oddelek: operativni 
II. oddelek: organizacijski 

III. oddelek: obveščevalno-kontrašpijonažni 

Ti oddelki naj bi imeli približno naslednje odseke: 
I. oddelek: 1. operativni odsek /priprava načrtov, operacije ne

posredno/ 

Glavni šteb NOV in PO Slovenije je 1. in 2. slovensko divizijo 
ustanovi 13. julija 1943. Več glej NOV na Slovenskem, str. 482-485 
97 A„J? 1f0^

r°Z"T i t <? i e , o d g o v o r i l Edvardu Kardelju z brzojavko dne 
ihd ^ , „ ? s?šlašal z ustanovitvijo divizij. Glej Josip Broz-Tito, 
Zbrana dela Petnajsta knjiga 16. april-30. junij 1943, Ljubljana 1984 
(dalje Josip Broz-Tito, Zbrana dela 15), str 114 juuijcuid iw* 
o s v o b n ^ n r v i i t 3 1 ' ^OV in PO Jugoslavije je uvedel čine v Narodna 
{?£?}£« v ^ Jugoslavije 1. maja 1943. Odredba je objavljena 
lm^ anrilftZSTW s

T
t a b a NOV in PO Jugoslavije, št. 23-27, december 

1942—april 1943. Glej Josip Broz Tito, Zbrana dela 15, str. 13 
Jaka Avsic — Branko Hrast. 18 Ivan Maček. 
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2. vojno-kadrovski odsek /karakteristike, razporedi
tev, strokovna vzgoja kadrov/ 

3. inženirski odsek /pionirji, minerji, organizacija mi
nerskih itd. grup v vojski, artiljerija, bacači itd./ 

4. odsek za zveze /kurirske poti, radio, telefon itd. — 
Mimogrede, tukajšnje izkušnje kažejo, da v Slo
veniji naši vojaki silno greše, ker se ne poslužu
jejo telefona/ 

II. oddelek: 1. intendantura /t. j . ekonomski odsek/ 
2. sanitetni odsek 
3. tehnični odsek /delavnice, skladišča, orožje itd./ 
4. odsek za vojne oblasti v ozadju /Narodna zaščita, 

partizanske straže itd./ 
5. statistični in propagandni odsek /v smislu kakor 

smo dogovarjali/ 

III. oddelek: 1. obveščevalni odsek 
2. kontrašpijonažni odsek /oboje v smislu direktiv, 

ki smo jih izdali in v skladu z VOS-om/ 

Razen tega bi moral seveda tudi politični komisarijat imeti 
svoj organizirani aparat, ki naj bi obsegal predvsem odsek za poli
tične kadre za politično vzgojo, agitacijo in propagando ter prosvet
no delo. Ta sektor se da seveda — da ne bi štab preveč napolnili z 
aparatom — v velikem delu prenesti na aparat CK. Zato pa je 
predvsem treba napraviti bitno reorganizacijo v našem agit-propu. 
O tem bom kasneje govoril. 

Na čelu oddelkov naj bi bili načelniki oddelkov, na čelu odsekov 
šefi odsekov. Število ljudi v posameznih odsekih je lahko različno 
pač po potrebi. Za začetek po 1, 2 ali 3. Ni nujno da je ves aparat 
na istem mestu. Nekateri odseki se lahko precej samostojno formi
rajo. Ne smemo se bati, da bo preveč ljudi v aparatu. Samo tako 
bomo ljudi vzgajali, samo tako bo naš GŠ v Sloveniji končno zares 
lahko izvršil svoje naloge. 

Načelniki oddelkov in šefi odsekov seveda ni nujno, da bi bili 
člani štaba. Nekateri so pa seveda lahko. Moj konkretni predlog 
je n. pr. da naj bi bil načelnik I. oddelka v Glavnem štabu Tomaž 
(Kveder),14 ki bi bil tudi član GŠ. S tem bi bil v marsičem osvo
bojen Šaranovič15 za konkretne operacijske stvari, a tudi narobe, 
lahko bi včasih Šaranovič ostal doma in bi Tomaž tudi na terenu 
vršil operacijske naloge. Temu primerno bi bilo seveda potrebno 

14 Dušan Kveder. 
15 Milovan Šaranovič. 
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razdeliti ostali aktiv v GŠ. Tudi mars ikakega zaveznika bi lahko 
zaposlili na tak način v a p a r a t u GŠ, zlasti v odsekih II. oddelka. 
III. oddelek naj bi bil neposredno podrejen, politkomisarju GŠ, pa 
seveda tudi VOS-u — prakt ično. 

Zdi se mi, da je t aka reorganizacija 1 6 zelo nujna. Ni se t reba 
držat i p r a v te razdelitve. Vi to prikroj i te eventualno po drugih 
vidikih. Dal sem ta predlog na temelju hrvaških izkušenj in zdi 
se mi, da je v osnovi pravilen. K a r čudim se, da Matija že sam ni 
prenesel na naš teren nobenih tovrstnih izkušenj tedaj, ko je 
bil tuka j . 1 7 

6. V zvezi z gornjimi stvarmi se bom dotaknil še vprašanja 
— politkomisarja v GŠ. Titu še nisem dal našega predloga 1 8 v ime
novanje, ker se mi naša rešitev nekako še vedno ni zdela najboljša. 
Med potjo, a zlasti tuka j se mi je zazdelo, da bo silno težko za 
J a n e z a 1 9 vživeti se v njegovo nalogo, ko, prvič, n ima vojaških iz
kušenj, a drugič, ni bil z nami ves čas razvoja naše vojske. Zdi 
se mi, da bi n e m a r a bilo boljše, če bi bil politkomisar Luka. 2 0 To 
še zlasti zaradi tega, ker bomo imeli precej posla z Angleži,2 1 ki 
bodo sedeli predvsem v G Š — manj v IO — in bi j im bilo t reba 
dat i kakega starejšega človeka, da bi se z njimi pečal. V takem 
sestavu GŠ, ki sem ga naznačil, bi L u k a še celo lahko delal, če bi 
m u istočasno tudi vi dali vso potrebno pomoč. Takoj sporočite svoje 
mnenje, pa bom potem šele dal Titu predlog. 

7. Cim prej uvedite v vojski br igadna sodišča, o kater ih sem 
že spredaj govoril. 

8. Uvedite v vojski preko politkomov in njihovih namestnikov 
kontrolo in iniciativo zlasti po naslednjih sektorjih dela: 

vojno s trokovna vzgoja kadrov — Za to vzgojo morajo biti 
odgovorni tudi politkomisarji, a n e samo komandant i 

politično delo — vzgoja part izanov n a konkretnih pr imer ih 
borbe in razvoja dogodkov, dviganje političnega nivoja 
kadrov 

IS O ureditvi glavnega štaba NOV in PO Slovenije, v kateri so 
upoštevali predlog Edvarda Kardelja, glej NOV na Slovenskem 1941-
1945, str. 448—450. 

" Ivan Maček je kot komandant glavnega štaba NOV in PO Slo
venije 22. marca 1943 odšel na Hrvaško in se 25. marca 1943 sestal s 
komandantom glavnega štaba NOV in PO Hrvatske Ivom Bukovino Na 
tem sestanku sta se dogovorila o prihodnjem sodelovanju slovenskih 
in hrvaških partizanskih enot in medsebojni pomoči v orožju strelivu 
in drugem materialu. Glej Maček, Spomini, str. 194-195 

1 8 Glej dok. št. 66. 
1 9 Boris Kraigher. 
2 0 Franc Leskošek. 
2 1 Misli na prihod angloameriške vojaške misije v Sloveniio h elav-

S ; n d 3 ^ N O V i ? ( £ 0 , S l 0 V e n i j e ' k i * J * v o d i l kanadsklmaTor W i S a m Jones od 27. junija 1943 do aprila 1944. Glej dok. št. 185, op. 15. v v l u l d m 
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politično-vzgojno delo v kadrih — t. j . specialno vzgojno delo 
v vodilnem kadru sploh, v partijskem kadru še posebej. 
Stalni kurzi marksizma-leninizma 

prosvetno delo — t. j . kulturno dviganje partizanov in množic, 
prireditve, zabava itd. 

9. Da bi vse te naloge mogli vršiti z uspehom je predvsem po
trebno, da temeljito razširite in izpopolnite naš agit-prop. Bili smo 
preozki v izpolnjevanju aparata okrog nas, zato pa tudi niti zdaleč 
nismo mogli dati terenu tistega, kar bi mogli in morali dati. Moj 
predlog bi bil naslednji: Bogdana22 sprejmite za kandidata v CK 
in mu dajte vodstvo agitpropa s tem, da se končno zave odgovor
nosti svojega dela. Organizirajte v agitpropu naslednje odseke: 
1. redakcijski — ki naj se bavi s politično redakcijo celotnega agit-
prop dela, a zlasti z redakcijo vseh centralnih tiskanih materialov 
ter kritiko in kontrolo lokalnih materialov 

2. odsek za vzgojo kadrov — šola, kurzi, literatura itd. 
3. Odsek za prosvetno delo — priprava programov, tekstov 

itd. za tako delo, organizacija nabavljanja teh materialov, 
iniciativa pri kulturnih delavcih itd. 

4. Organizacijsko-tehnični odsek — ki naj bi se bavil z organi
zacijo agitprop dela na samem terenu, t. j . , ki bi bil organizator 
posameznih panog tega dela na samem terenu n. pr.: 

foto-reportaža 
slikarstvo 
dopisništvo 
organizacija prireditev 
organizacija in kontrola raznih prosvetnih grup, pevskih 
zborov, gledaliških skupin itd. 

Menim, da se vse te stvari dajo v veliki meri organizirati in 
da bo za to tudi vsak dan več možnosti, zlasti še, če bomo v stanu 
razvijati vse bolj naše vojaške pozicije. V našem sedanjem Agit
propu manjka predvsem človeka, ki bi vse skupaj organizacijsko 
pognal. Mislim, — kolikor sem se tudi tu lahko prepričal, da bi bil 
za to najprimernejši Gregor.23 Predlagam, da ga imenujete za Bog
danovega pomočnika in obenem mu poverite organizacij sko-tehnični 
odsek. Prepričan sem, da bo mnogo napravil. V Ljubljano ga ne 
pošiljajte, kajti zdaj — ko vidim obseg dela na tukajšnjem osvo
bojenem področju — še mnogo bolj vidim, kako nam bodo zunaj 
Ljubljane potrebni kadri, če bomo hoteli svoje delo v množicah 
pravilno postaviti. 

Vse delo agit-propa bi moralo biti istočasno orientirano tudi 
na vojsko in še celo predvsem na vojsko. Tam bi bilo treba v bri-

22 Boris Ziherl. 
23 Janek Subic. 
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gadah poleg part, komitetov organizirati agit-prop grupe, ki bi imele 
nalogo delati v partizanih in na terenu. Preko njih bi se najbolj 
dala organizirati agitacija in propaganda v masah v takem smislu, 
kakršnega sem zgoraj naznačil. Dejansko je treba prenehati s tem, 
da naše brigade množicam dajejo kake neokusne vice namesto 
pravega političnega dela. 

10. Po liniji AFŽ vam bosta pripombe sporočila Gregor in 
Dana.24 Mislim, da so zlasti pripombe glede našega ženskega tiska 
zelo pravilne (mimogrede: isto kar smo še pozimi očitali ljubljanski 
»Mladini«, a se tudi sedaj še [ni] bistveno spremenila). Po tukajš
njih izkušnjah sodeč menim, da Mara2 5 ne bo stvari pravilno po
stavila sama in bi bilo neizogibno, da daste Lidijo26 za sekretarico. 
Dobro bi bilo, če bi Lidija prišla tedaj za par dni sem. (V tem po
gledu se je pokazalo, da Petrovo črnogledništvo ne drži. Sem se 
da brez težav priti v največ 5 dneh, prav tako nazaj, a 1 teden 
prebivanja tukaj je več kot dovolj). 

11. Tudi mladinsko delo je seveda močno v zaostanku. Upam 
da bo te dni prišel sem Djuro,27 pa se bomo z njim pogovorili. Ko 
se Djuro vrne, ga — po starem običaju — pozovite na vse važnejše 
seje CK Partije, kajti brez tega kontakta z vami on ne bo mogel 
dobro delati. Zlasti ne Djuro, ki je še malo plašan in zaprt v teh 
ozirih. 

Končno še konkretna organizacijska vprašanja. 
1. Govoril sem s tovariši glede pomoči v orožju in glede so

delovanja njihovih brigad v vojski. Ne glede na te razgovore sem 
sam videl, da smo v tem oziru imeli precej napačne predstave 
in na osnovi tega, kar sem sam videl, sem sam predlagal, da se 
ne vrše nobene skupne akcije v smislu premetavanja njihovih sil 
v Slovenijo. Pa tudi kar se orožja tiče, stoje prej slabo kot dobro. 
Imajo stotine neoboroženih v Dalmaciji in sam sem bil priča sporov 
z Dalmatinci, ki so brez pušk, a jih GŠ ne more dati. Prav tako 
stoje precej slabo tudi z municijo. So sicer veliko zaplenili, toda 
ko so zaplenili, so bili že skoraj brez vsake municije, ker so jo iz
gubili v defenzivnih borbah v času ofenzive in v zadnjem času 
so precej potrošili. In tako smo se dogovorili samo za 1 top, 30000 
Mauser-municije in 7000 Manlicher municije za avstrijske puške, 
ki bodo prav prišli menda zlasti v Primorju. Razen tega 80 fran
coskih pušk, ki bi jih uporabili eventualno za oborožitev odredov. 
To je več ali manj vse. Po mojem je najbolje če se kar dokončno 
in popolnoma orientirate na to, da boste morali pač vse dobiti 

24 Dana Mišigoj. 
2 5 Mara Rupena. 
28 Lidija Sentjurc. 
27 Stane Kavčič. 
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sami in da se na ničesar več ne zanašate. Tudi ne smejo naši ljudje 
nasedati trditvam o tisočih zakopanih puškah pri Hrvatih, kar 
hrvaški partizani sami širijo. Dejansko teh tisočev seveda nikjer ni. 

Kar se tiče — angleškega orožja in možnosti, ki tu nastajajo 
pa glej v posebnem pismu.28 Kako dobiti to orožje — bo povedal 
Gregor. 

2. Nujno potrebno je uvesti med nami najtesnejšo zvezo. Ta 
bo dvojna: 

a. radio-zveza na način kakor bo povedal Gregor. Pričnite loviti 
takoj, ko se Gregor vrne.2 9 Dokler ta direktna zveza ne bo vzpostav
ljena se poslužujte Žumberaka, ki ima vsakdanjo zvezo. Do njih 
uvedite direktno kurirsko zvezo, tako da boste dobivali in oddajali 
telegrame v čim krajšem času. Poročajte tem potom vse važnejše 
stvari. 

b. kurirska zveza — ki je lahko zelo redna in hitra. Če bi 
kurirji imeli v Bosiljevu, oziroma na Kupi biciklje, bi lahko prišli 
do mene v 3 dneh, ali pa še prej. Poskušajte organizirati na ta način. 
Kurirji naj bi nosili večjo pošto. Rad bi dobil prepise glavnih po
ročil, ki jih boste dobili iz posameznih pokrajin. — Za kurirje 
predlagam Adlešiča30 in Henrika3 1 ter Hrvata Juzbašiča,32 o ka
terem sem se s Hrvati že dogovoril, da ostane naš stalni kurir 
do vas. 

3. Potrebno je, da tudi vi napravite Hrvatom neke usluge — 
za top, municijo in puške! Te usluge obstoje predvsem v nasled
njem: 

a./ pošljite takoj na posodo za mesec ali dva Apiha,33 ki naj 
bi Hrvatom organiziral prosvetne grupe v vojski. Za tak posel je 
v Sloveniji precej ljudi, razen tega so tu tudi večje potrebe in 
menim, da je nujno potrebno, da ga jim takoj pošljete. Obljubljajo, 
da vam ga takoj vrnejo, kakor hitro ga boste zahtevali. 

b./ v Beli krajini je tehnik Aco,34 ako ni šel na Štajersko (t. j . 
radio-tehnik). GŠ Hrvaške je menda že prosil zanj, pa ga jim niso 
dali. Mislim, da bi njega lahko »posodili« Hrvatom za nekaj časa 
ali pa kakega drugega radio-tehnika. Vi lahko iz Ljubljane po
kličete tamošnje radio-tehnike, ki v Ljubljani itak ne morejo dosti 
narediti. 

2 8 Glej dok. št. 186. 
29 Janek Šubic se ni vrnil v Slovenijo, ker je na poti z Otočca v 

Slovenijo 24. junija 1943 utonil v Mrežnici, ko je reševal iz reke kurirja 
glavnega štaba NOV in PO Hrvatske Juzbašiča. 

30 Jože Adlešič. 
31 Vlado Miklavc. 
32 Juzbašič, kurir glavnega štaba NOV in PO Hrvatske. Glej op. 29. 
33 Milan Apih. Na Hrvaško je odšel konec julija 1943, odkoder se je 

vrnil septembra 1943. 
34 Franc Dremelj. 
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c/ nujno potrebna je tukaj cinkografija. Če je Miha35 že začel 
nabavljati material, naj poskuša nabaviti v dveh izvodih — t. j . 
tudi za Hrvate. Če so tam prilike za vzpostavitev cinkografije težke, 
bi jo eventualno tukaj zgradili za Hrvaško in Slovenijo. Strokov
njaki se bodo tukaj našli. Odgovorite takoj, kako Miha gleda na te 
stvari in kakšni so njegovi izgledi za nabavo materiala. 

d./ Če ste dobili res zdravnike36 iz Ljubljane, potem pošljite 1 
ali dva ob prvi možnosti sem. 

4. Aparat za Deda37 naj ostane pri vas. Pošiljal vam bom poslej 
tudi telegrame iz Hrvaške in jih redno oddajajte. Nikarte jih v 
nobenem primeru ne zapostavljajte, ampak jih sproti oddajajte. 
Važnejše stvari vam bomo javili preko radia, druge bo nosil kurir. 
Zlasti sedaj morate v tem poslu dati dovolj prostora za Hrvaško, 
ko se je tu vršil kongres ZAVNOH-a38 in bomo dali po aparatu 
celo vrsto izjav itd. To je nujno potrebno, ker je bila Hrvaška že 
itak v teh ozirih precej zapostavljena na škodo naši celotni borbi. 
O tem pišem v poročilu39 o političnem položaju, ki je priloženo. 

5. Čim prej pošljite sem tovariše iz IO OF 4 0 Lahko pošljete 2 
do 3, razmislite pa sami kako in kaj. 2al mi je, da ni šel kdor koli 
od njih že kar z menoj, prisostvoval bi ravno ustanovni skupščini 
Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobodjenja Hrvatske. 
Iz priloženega poročila vidite, kako te stvari približno stoje tu. Do
dajam, da so te stvari tu še zelo ozke in da imajo pravzaprav šele 
sedaj neko tendenco, da gredo v širino. Upam, da bo do neke mere 
v tem smislu pomagala tudi [Radio] Slobodna Jugoslavija, če bo 
prinašala materiale, ki jih pošiljamo. 

6. Zdi se mi nujno potrebno okrepiti delo samega CK v po
gledu vzgoje kadrov. To je tudi drugi razlog, čemu predlagam 
Luko za politkoma. Zdi se mi skoraj nujno potrebno, da vrnemo 
Borisa na delo v CK še s prav posebno nalogo, da posveti vso paž
njo kadrom. Tukaj vidim, kako težke posledice ima včasih dejstvo, 
da moraš stvari odločilne važnosti dati v roke ljudem, ki niso spo
sobni in ki v partijskem pogledu niso dovolj prekuhani. Razmislite 
dobro o teh stvareh. 

35 Ing. Lojze Roječ. 
3" Matični odbor zdravnikov OF je poslal sredi junija in julija 

1943 iz Ljubljane na Dolenjsko večjo skupino zdravstvenih delavcev 
Glej dok. št. 19, op. 3. 

37 Šifra za Kominterno. 
sa prvo z a sedanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Hrva

ške (ZAVNOH) je bilo 13. in 14. junija 1943, prvi dan na Otočcu v Liki 
• f,1,-^?, p a z a r a d i n e v a r n o s t i sovražnikovega vdora na nekem hribu pri Plitvičkih jezerih. 

39 Glej dok. št. 185. 
« Dne 26. junija 1943 je na Hrvaško v izvršni odbor ZAVNOH od

potoval clan izvršnega odbora OF Tone Fajfar, kjer je ostal do srede 
avgusta 1943. Glej Fajfar, Odločitev, str. 307-354. 
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Za danes naj bo dovolj. Po omladinski konferenci 4 1 bom šel v 
zahodno Bosno in Dalmacijo, 4 2 ker prav sedaj najbolj čutim, kako 
vsako opažanje novih razmer človeku da celo vrsto novih iniciativ. 
Javl ja j te se čim pogosteje, zlasti takoj javite, kako je uspela akcija 4 3 

n a Štajerskem. 
Pr isrčne tovariške pozdrave vsem 

Krištof44 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

ST. 181 

PISMO INŠTRUKTORJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIK
TORJA STOPARJA DNE 18. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KO

MITEJU KPS O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM1 

Dragi tovariši! 
18./VI. 1943. 

Včeraj sem dobil zvezo z štabom IV. zone in tov. Sergejem. 2 

Tov. Stane, 3 komandant, ki je prišel k v a m na zdravljenje, vam je 
povedal, kaj se je tukaj zgodilo4 zato vam o tem n e pišem, edino, 
kar mislim dodati je to : d a je nesrečni slučaj kriv smrti tov. Dušana 5 

in Lojzke.6 

4 1 Misli na I. konferenco zveze združene protifašistične mladine 
Hrvaške (USAOH), ki je bila 28. in 29. junija 1943 na Otočcu v Liki. 

4 2 Edvard Kardelj ni odšel v Bosno in Dalmacijo, ampak je 5. julija 
1945 odpotoval v Slovenijo. 

4 3 Glej dok. št. 154, op. 2. 
4 4 Edvard Kardelj. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. š. 1292. 

2 Sergej Kraigher. 
3 Franc Rozman. 
4 Dne 15. junija 1943 je nemška policija izvedla po napadu Savinj

skega bataljona na Letuš zasledovalno akcijo in na Dobrovljah v Sa
vinjski dolini naletela na člane pokrajinskega komiteja KPS za severno 
Slovenijo in štaba 4. operativne cone. Padla sta član in nadomestni 
sekretar pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo dr. Dušan 
Kraigher in sekretarska poverjeništva pokrajinskega komiteja ZKMJ za 
Štajersko Vera Slander, komandant 4. operativne cone Franc Rozman 
pa je bil ranjen. 

5 Dr. Dušan Kraigher. 
6 Vera Slander. 
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Pred mojim odhodom od brigad sem se dogovoril s tov. Jane
zom,7 da pošljem tov. Sergeja k vam, če nam bodo prilike dopu
ščale, ker pa je sedaj situacija taka, je popolnoma nemogoče, da bi 
ostal tukaj sam, ker ni nikogar, ki bi mi lahko dal zveze s terenom. 
Zato bo on ostal tukaj, da nam omogoči stik z vsemi okrožji in 
funkcionarji in da skličemo celotni PK.8 Sedaj so člani PK vsak 
na svoji poti ter je verjetno, da se šele sestanejo čez 20—25 dni. 
Sedaj je tudi vprašanje sekretarja PK. Po mojem mišljenju naj bi 
sestav izgledal po izgubi tov. Dušana in Lojzke tako: Sergej sekr., 
Štefan,9 Skala,10 Vipot'nik,11 Mica.12 Za tov. Sergeja bi po mojem 
prepričanju bilo nujno, da bi prišel do vas in mislim, da ga bom 
tudi poslal, čim dobim zveze z ostalimi člani P. K. in ako vi želite, 
zato vas prosim, da mi čim prej odgovorite. Sergeju se zelo pozna, 
da je bil toliko mesecev odrezan od nas. Tudi mislim, da njegovo 
opravičilo13 radi izostanka ni na mestu. Vtis imam, da je precej po
pustil na svoji aktivnosti. Do vašega odgovora bo on vršil posle 
sekretarja, če pa vi mislite, da to ne more več biti, pa nam takoj 
sporočite. Za ostale člane je pa tako že naš sklep, da pridejo v PK., 
edino Štefan, ki ga mi nismo imeli v mislih, ampak sva z tov. Jane
zom prišla do prepričanja, da ostane še nadalje v PK-ju. Najtežje 
bo z mladino, za sedaj tu še nimamo mladinca, ki bi ga sprejeli 
v PK. Jaz mislim to urediti tako, da bi prevzel delo SKOJ-a tov. 
Leon,14 ki bo prišel iz Dolomitov ter bomo imeli z njim tesne stike. 

Poročilo15 o stanju tukaj vam pošilja istim potom Sergej. 
Tukaj se tudi boje, da boste sedaj zadržali na oni strani1 6 Sta

neta, kar bi bilo zelo škoda za tukajšne partizansko gibanje, tako 
misli Sergej, štab IV. zone in odreda. 

S tovariškim pozdrav [om] 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Viktor17 

7 Boris Kraigher. 
8 Glej dok. št. 88, op. 12. 
9 Tone Žnidarič. 

10 Peter Stante. 
11 Albin Vipotnik. 
12 Mica Slander. Dne 15. julija 1943 pa je centralni komite KPS 

potrdil novi pokrajinski komite KPS za severno Slovenijo, in sicer v 
nekoliko drugačnem sestavu, Peter Stante sekretar, člani Pavle Zaucer, 
Albin Vipotnik, Sergej Kraigher ter Mica Slander. Izvirnik in izvirna 
kopija pisma sta v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 2340 in šk. 101, 
a. š. 1295. Glej še Deželak, Organizacija KPS 1941—1943, str. 156. 

18 Glej dok. št. 84. 
14 Jože Kladivar. 
15 Glej dok. št. 182. 
18 Franc Rozman-Stane je ostal na Dolenjskem in bil imenovan 

za komandanta glavnega štaba NOV in PO Slovenije. 
17 Viktor Stopar. Glej dok. št. 143, op. 16. 
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ŠT. 182 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO SLO
VENIJO DNE 18. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 

O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM IN KOROŠKEM1 

C K K P S - 18. VI. 1943. 

Dragi tovariši! 
Pošiljamo vam zaenkrat to poročilo, namesto osebnega kontakta, 

ki ga zahtevate. Tov. Dušan,2 ki je bil namenjen k vam, je padel 
skupaj s tov. Lojzko.3 Podrobnosti vam bo povedal tov. Stane 
Namesto Dušana sem se napotil k vam jaz, pa me je prestregel 
tov. Viktor5 in sem pot do nadaljnjega odložil. 

I ) Položaj na Štajerskem je še vedno pod vtisom dveh dejstev: 
čakanja in zavlačevanja z drugo fronto in še vedno pretežno de-
fenzivnostjo naših partizanskih edinic, ki se le počasi odpravlja. 
Zaupanje v moč Sov. Zv. je pri masah v splošnem močno naraslo, 
prevladuje prepričanje, da bo Nemčija tepena, vendar pa lahko 
še vedno pri masah povprečno opazimo ostanke dvoma in nesi
gurnosti. Nemcem je uspelo v svojo agitacijo zasejati dvom v trdnost 
in učinkovitost anglo.-sovjet.-amer. zveze in ta dvom tudi obdržati. 
Zavlačevanje z drugo fronto jih v tem dvomu še potrjuje, posebno 
še ker tudi pri naših kadrih v tem pogledu, kljub partijskim ma
terialom, ni zadostne jasnosti. Tako se perspektive konca vojne 
odlagajo na daljno bodočnost pri masah, s tem pa tudi njihovega 
trpljenja in izpostavljenosti vsem oblikam fašističnega nasilja. 
Take perspektive pa hromijo voljo do odpora in do zaščite pred 
Hitlerjevimi zahtevami v aktivni borbi, voljo, ki se pa vendar že 
kaže in katere izraz so poleg posameznih rekrutacij s terena, pred
vsem vse pogostejše dezertacije sloven, fantov iz nem. vojske in 
delovne službe6 v partizane. Osvobod, borba podjarmljenih narodov, 
uspehi NOV J in POJ, pa tudi partizanske akcije v Sloveniji in celo 
na Štajerski sami, pa razen res velikih akcij med mase zaenkrat prav 
malo ali sploh ne prodrejo, tako da so mase v glavnem v tem ne-
obveščene. V tem položaju opažamo tudi poizkuse bele garde za 
ustvarjanjem mreže svojih organizacij širom cele Štajerske. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 2097. 
2 Dr. Dušan Kraigher-Jug. Glej dok. št. 181, op. 4. 
3 Vera Slander. 
4 Franc Rozman. 
5 Viktor Stopar. 
• Gre za Reichsarbeitsdienst. Glej dok. št. 88, op. 9. 
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Na Koroškem se položaj od zadnjih poročil7 ni mnogo spre
menil. Iz poročil ni videti nobenih znakov dela bele garde, pač pa 
precejšnjo aktivnost gibanja za restavracijo Habsburžanov, kate
remu nasedajo v precejšnji meri tudi Slovenci. Pred kratkim se je 
vršila okrožna konferenca8 partijskih aktivistov in aktivistov OF, 
ki pomeni važen mejnik v življenju slovenske Koroške in o kateri 
vam bom poročal kasneje (materiali iz te konference so padli s tov. 
Dušanom v roke fašistom). Poslali so iz konference pozdrave tov. 
Titu, AVNOJ-u, IOOF, Glav. poveljstvu in CK KPS.9 

Zaupanje v partijo in osv. gibanje pa zopet narašča, tako da 
smo na poti, da končno premagamo vse škodljive posledice lanskih 
izdaj in proval. S tov. Dušanom smo bili mnenja, da je nujen pogoj, 
da se zagotovi in pospeši polet osv. gibanja v Se v. Sloveniji udarna 
ofenziva naše vojske, ki je Štajerska dosedaj še ni imela prilike 
doživeti, drugič pa, da okrepimo in razširimo mrežo organizacij 
OF in partije in da s tem v zvezi predvsem zagotovimo izdajanje 
in širjenje naše literature in našega agit. prop. dela. Zato sma
tramo, da je izvedba vašega načrta1 0 nujna, da se mora zagotoviti 
na Štajerskem operiranje naše vojske po vzgledu vaših brigad. 
Zato smo tudi, ko še nismo vedeli za vaš načrt, sprejeli načrt štaba 
zone o formiranju brigad, o katerem je poročal v svojem raportu 
glavnemu poveljstvu. 

II.) Kar se tiče formiranja PK., je po mojem mnenju nujno 
potrebno, da dobimo po tej težki izgubi, nadomestilo tako za tov. 
Dušana kot tov. Lojzko za delo med mladino. Drugače bo verjetno 
delo na poedinih sektorjih zaostajalo, prav gotovo pa bo trpela 
kontrola. Skušali si bomo organizirati svoj središčni punkt, iz ka
terega bomo delovali, večje in boljše organizirane partizanske 
edinice pa nam bodo omogočale stalno osebno kontrolo, ki bi jo 
vršili posamezni člani PK po potrebi. 

1. Savinjsko okrožje. Odgovoren tov. Strgar,11 v okrožnem 
odboru sta poleg njega tovarišica Atena12 (sestra Kmeta13) in to-
varišica Julka.14 Tov. Atena je odgovorna za ves zgornji rajon od 
St. Pavla in Vranskega s celo Zg. Savinjsko dolino. Tu ji pomagajo 
4 partijci ilegalci in 2 kandidata. Partijcev legalcev na terenu za
enkrat še nima. V Zg. Savinjski dolini in po Mozirskih planinah 
ima po njenem poročilu skoraj v vseh vaseh poedine zaupnike OF 
in večje število posameznih stikov, vendar odborov OF še ni for-

7 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 72, str. 182—190 in dok. št. 39 
in 116. 

8 Glej dok. št. 41. 
9 Stavek je pripisan s črnilom. 

10 Glej dok. št. 154, op. 2. 
11 Albin Vipotnik. 
12 Ela Letonja. 
13 Jože Letonja. Padel 6. septembra 1942 na Podplanini. 
14 Julka Cilenšek. 

540 



mirala nikjer. P r a v i pa, da obstojijo sedaj za to pogoji. Podobno 
je stanje tudi pod Dobrovljami, dočim je St. Pavel in okolica se 
vedno demoral iz irana po lanski izdaji. Tov. J u l k a odgovarja za 
spodnji t e ren s središčem v Zabukovici. P o m a g a t a ji pr i t em dva 
parti jca. I m a posamezne zveze v rudniku Zabukovici in Libojah, 
ki p a vendar niso pripravl jene formirati za e n k r a t odbore Delavske 
enotnosti. P r i njih se je pojavila tudi organizacija bele garde, ka
tere člani so postali tudi nekater i krščanski socialisti, ki so doslej 
sodelovali z nami. Za mladinsko delo v Savinjski dolini smo dolo
čili tov. Čuka Radota. V Savinjski dolini smo v zadnjem času 
organizirali tudi tehniko, ki bo delala do nadaljnjega tudi za revirje 
in izdajala tedensko radio-vestnik. Poleg tega razpolaga ta tehnika 
z hektografsko maso, na katero razmnožuje parti jske mater ia le 
(s t em je pričela). Skupaj se torej nahaja n a te renu devet parti jcev. 

2. Revirji: Odgovorni za revirje je tov. Ribica. 1 5 Ima 1. parti jca 
v hras tniškem rudniku, po enega v Hudi jami in Rečici, ter po 
enega kandidata v Hrastniku in Rečici ter dva parti jca med železni
čarji v Hrastniku. S Trbovljami in Zagorjem obstojijo zaenkrat 
samo še zveze s poedinci. V rudniške obrate, kolikor je meni znano 
iz poročil, še nismo prodrl i . T u deluje tov. Vilko (Urban). 1 6 Nikjer 
tukaj še n i formiranih nit i odborov delavske enotnosti n i t i odborov 
OF. V Trbovljah samih, kjer se še vedno poznajo posledice Knezove 
izdaje,1 7 n i zagotovljeno nit i izdajanje ni t i razširjanje našega pro
pagandnega mater ia la in letakov. Zato smatramo, da bo mogoče 
razgibati trboveljske rudar je edino z masovnimi mitingi pred obrati, 
ki so za to pr imerni, s pomočjo part izanskih edinic, voda ali čete 
na eni strani, na drugi s trani pa z močnejšimi vojaškimi in sabo-
t'ažnimi akcijami ter istočasnim širjenjem naše l i terature. Zavedamo 
se, da pomeni naša slabost v revir j ih resno nevarnost za naše gi
banje. Upamo, da bomo s tak im delom, h k a t e r e m u bomo takoj pr i-
stopili, mase razgibali in j ih spravili v boljše pogoje za hitrejše 
in popolnejše organizacijsko delovanje. V revirj ih smo odkril i tudi 
dobro razpredeno organizacijo bele garde, h kater i pr ipadajo vrs ta 
nacionalistov in s tar ih socialdemokratskih prvakov. O razširjenju 
naših v smer Zidani most in Radeče ste že obveščeni. 

3. Šaleška dolina. V okrožnem odboru sta tovariša Kris t l 1 8 

in Kos 1 9 — ilegalca. Odgovoren je tov. Kristl, rudar . P o m a g a j im 
na te renu še tov. Leo, 2 0 ileg. partijec, delavec iz Maribora. Imajo 
odbor Delavske enotnosti v Velenju, v k a t e r e m sta dva u r a d n i k a 
in 1 rudar . Sicer po posameznih obrat ih še nimajo utr jenih zvez. 

1 5 Lojze Ribič-Tone. 
1 6 Vili Vresk. 
1 7 Polde Knez-Franc. Glej dok. št. 84, op. 7. 
1 8 Anton (Tone) Ulrih. 
1 9 Fran Polh — Iztok Kos. 
2 0 Franc Zalaznik. 
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V zadnjem času so se po Mislinjski dolini razširili in prodrl i s 
svojimi zvezami v Sele prot i Koroški. Na mariborski s t rani Pohorja 
pomaga tov. Ivo, 2 1 kandidat part i je ilegalec iz Slovenj Gradca. O 
odborih OF meni iz poročil n i nič znanega. V okrožju deluje tudi 
tehnika, razpolaga s ciklostilom in šapirografom ter ima organi
zirano radio obveščanje. 

4. Kozje. Okrožni odbor je sestavljen iz tov. Mihe, 2 2 ki je od
govoren sekretar in tov. Fekeša. 2 3 Tov. Miha je bil član OK v Celju 
lansko leto. J e edini, ki je še ostal iz s tare celjske organizacije. 
Tov. Fekeš je bil sprejet v Part i jo v Zagrebu, odkoder je bil preko 
slovenskega odbora pr i poverjeništvu CK K P H poslan n a Kozjan
sko. Imajo organizirane OF zveze po vaseh ob Sotli, v kolikor niso 
izseljene, prot i Krškemu in Rajhenburgu prodirajo s pomočjo tov. 
Brkota, 2 4 domačina, ki je ušel iz izgnanstva (logora), je bil sprejet 
pre t k r a t k i m v Parti jo. Poleg tega obstojijo posamezne zveze z 
Pilštanjem, Reštanjem nad Senovim ter s Sv. Vidom nad Planino. 
Tu deluje tov. Tone, 2 5 kandidat parti je. P r e d t remi tedni smo po
slali tja tudi dva tovariša, ki ju je s seboj pripeljal tov. Tomaž, 2 6 

z nalogo, d a poiščeta iz part izanske edinice zveze, ki j ih imata na 
te renu (Prevorje, Sv. Lovrenc nad Celjem in Rajhenburg) ter da 
j ih predata okrožnemu komitetu. V okrožju obstoji dobro organi
zirana tehnika s rotacijskim ciklostilom, za katero sem zagotovil 
dobavo mater ia la preko Sotle iz Hrvatske. V svojem bivanju na 
Hrvatskem sem v razgovorih s članom okrožnega komiteja Krapin
ske partijske organizacije videl, da računa organizacija osvobodil
nega gibanja v Hrvatskem Zagorju na te ren onstran Sotle (Slo
venija), kot na bazo za rekrut i ranje svojih part izanov in formira
nje močnejših part izanskih sil. V ta n a m e n so bili že organizirani 
razgovori med zastopnikom okrožnega komiteta Krapine, članom 
štaba Kalniškega odreda, h k a t e r e m u spada Hrvatsko Zagorje, tov. 
Miho, tov. Bogom 2 7 kot politkomom Kozjanske čete in članom slo
venskega odbora pr i CK K P H . 2 8 Ustvarit i mislijo podobno stanje 
kakor je v žumberški zoni. Teren je nadvse ugoden, vojaško važen. 
V n a č r t u je bila tedaj izvedba skupne akcije (ruski ujetniki). 14. 
t. m. sta odšla na ta teren tov. Skala 2 9 in tov. Stefan, 3 0 da v tem 
pogledu uredi ta vse potrebno. Sporočite n a m vi svoje mnenje. 
Dela bele garde naši terenski delavci še niso zasledili. 

2 1 Ludvik Zupane. 
2 2 Svetozar Čoporda. 
2 3 Jože Preskar-Ilija. 
2 4 Ivan Agrež. 
25 verjetno Pavle Baloh. i 
2 6 Dušan Kveder. 
2 7 Božidar Gorjan. 
» Morda Miha Korošec, sekretar Mestnega odbora OF v Zagrebu 
8 9 Peter Stante. 
3 0 Tone Znidarič. 

542 



5. Celje. Tam sta dva partijca, ki imata kakih 40 zvez. Vendar 
situacija tam nam še ni popolnoma jasna, zato smo določili tov. 
Strgarja, da preišče zveze s Celjem, da vzpostavi tam red in da 
v prvi vrsti postavi vso organizacijo na solidno podlago, ki bo iz
ključevala možnost takih proval, kakor so bile v letu 1941/42. Zaradi 
lažjega kretanja mu je dan na razpolago tudi teren na levem bregu 
Savinje od Petrovč proti Vitanju in Vojniku in Celju. Na tem po
dročju delujeta dva kandidata partije. 

6. Z Mariborom in Ptujem zaenkrat še nimamo nobenih zvez. 
V Mariboru obstoji organizacija, s katero smo imeli stike preko 
tov. Barbke,31 ki pa je kot vse kaže padla. Za Ptuj pa smo hoteli 
poslati tov. Štefko,32 našo bivšo kurirko, ki bi poiskala zveze pred
vsem za mladino in preko nje mogoče vzpostavila znova organi
zacijo OF in Partijo. Nad vsem tem terenom pa bi imel s Kozjan
skim vred neposredno kontrolo tov. Štefan. 

III. Kar se tiče dela med mladino in AFZ, zaenkrat ni še ni
kjer organizirano kot posebno področje. S prihodom tov. Mice33 

bomo brez dvoma naredili v tem preokret, na mladinskem polju 
pa bi se brez dvoma pospešil, če bi nam poslali nadomestilo za 
tovarišico Lojzko. Tozadevne direktive smo izdali za oba sektorja, 
vendar imamo za sedaj uspeh edino na mladinskem sektorju v po
vezovanju do neke mere z mladino v delovnih taboriščih, pa tudi 
z dopustniki, ki prihajajo iz nemške vojske. Smatramo pa, da so 
to šele začetki, ki jih lahko s pravilnim delom spremenimo iz po
sameznih primerov v masovne. 

IV. Glede čuvanja kadrov smo izdali posebno okrožnico34 na
slovljeno na vse partijske organizacije na terenu in v partizanih. 
Kot osnovo smo vzeli naše izkušnje iz preteklega leta. Smatramo, 
da kljub temu, da je fašistična sila radi udarcev močno oslabljena, 
je treba vendar pobijati vse znake lahkomiselnosti in površnosti 
tako pri organiziranju na terenu kakor pri borbi naših partizanskih 
edinic (zasede, konspiracija taborišč, kretanje kurirjev in slično). 
Glede navodil za organiziranje odborov organizacije OF smo se 
držali naših izkušenj, o katerih sem vam pisal v zadnjem poročilu35 

iz novembra meseca 1942. 1. Ker ne vem, kako gledate vi na to, 
kakor tudi na naše poročilo od avgusta30 meseca ter na naš članek 
»o dezerterstvu in izdajstvu«, za katerega mi je tov. Dušan rekel, 
da ste ga sprejeli, sporočite sigurno svoje stališče, kakor tudi glede 
mojega zadnjega pisma37 o izostanku Štefana in mene. 

31 Pravilno Barčka-Mima Kovač. Aretirana je bila marca 1943 v Ma
riboru. 

32 Cvetka Praprotnik. 
33 Mica Slander. 
34 Okrožnica verjetno ni ohranjena. 
3 5 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
3 6 Glej Dokumenti, knj. 3, dok. št. 43, str. 83—87. 
37 Glej dok. št. 84. 
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V. Do sedaj smo izdali eno številko Slov. Poročevalca,38 izdaje 
za Severno Slovenijo, ki jo vam pošiljamo ter letak39 »Preprečimo 
razvoj bele garde v Severni Sloveniji« in letak40 »Nemškim žan-
darjem in policajem« v nemškem in slovenskem jeziku. Do sedaj je 
zagotovljeno tedensko izhajanje radio-vestnika, v načrtu pa imamo 
oz. smo imeli s tov. Jugom mesečno izdajanje lista, kot je Ljudska 
pravica. Po dolgem ugibanju smo se odločili za naslov »Samo
odločba«.41 Smrt tovariša Juga pa pomeni resen udarec tem načrtom, 
ki ga bomo le s težavo premagali. 

VI. O stanju v partizanih vam bo točno in podrobno poročal 
tov. Stane. Mi, s tov. Jugom, Štefan in jaz smo se tudi mnogo časa 
mudili v Sav[injskem] bataljonu. Rezultate vam bo povedal Stane. 

VII. Na Koroškem se je pojavilo na okrožni konferenci tudi 
vprašanje sodelovanja z habsburškim gibanjem. Sklenili so, da se 
določijo trije tovariši, ki bodo stopili v kontakt s predstavniki tega 
gibanja, češ da je to tudi protifašistično gibanje, ki ga je treba 
izkoristiti za boj proti fašizmu. Toda neki delegat je že na tej kon
ferenci opozoril na možnost stikov med fašisti in Habsburžani. Iz
javil se je proti sodelovanju, češ da je to sodelovanje prav tako ne
mogoče, kakor sodelovanje z belo gardo. Na podlagi zapisnika kon
ference, ki so ga dali v vpogled, je bilo jasno razvidno, kar je samo 
po sebi razumljivo, da je to gibanje z restavracijo naperjeno proti 
združeni Sloveniji, to je, priključitvi Koroške k Sloveniji in da 
ga sestavljajo v jedru predstavniki socialne reakcije. Zato sem jaz 
v odgovoru na zapisnik v soglasju s tovarišem Dušanom tudi izjavil 
se proti sodelovanju z gibanjem za restavracijo ravno iz omenjenih 
dveh razlogov. Opozoril pa sem, da je treba razlikovati med orga
nizatorji tega gibanja in pa onimi zapeljanimi in nepoučenimi ma
sami, ki mu nasedajo radi svoje politične nezrelosti in nevednosti, 
pač zaradi tega, ker naše delo še ni prišlo do njih. Čeprav zaenkrat 
ni direktno to gibanje naperjeno proti nam v svoji akciji, je vendar 
brez dvoma, da čimbolj se bo približeval čas hitler j evega zloma, 
toliko bolj se bo pokazala njegova reakcionarna protislovenska 
barva in protislovenska ost. Zato moramo gledati, da bomo mi s 
svojo akcijo na čelu borbe proti fašizmu imeli čvrsto iniciativo v 
svojih rokah v borbi za zedinjeno Slovenijo, za demokratično in so
cialno pravično urejeno ter v tej borbi onemogočili organizacijsko 
razširjanje tega gibanja in večanje njegovega političnega vpliva. 
(Gibanje samo pa bo brez dvoma predstavljalo pribežališče za fa
šistične krvnike, ki bi se hoteli v njem skriti pred odgovornostjo 

38 Glej dok. št. 88, op. 8. 
39 Ciklostiran letak: Preprečimo razvoj izdajalske bele garde v 

severni Sloveniji. Pokrajinski komite Komunistične partije Slovenije je 
v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 328/1. 

40 Uredništvu ni uspelo dobiti letaka. 
41 Glej dok. št. 88, op. 7. 
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za svoje zločine). S t e m tudi odpade oni razlog, ki je n a konferenci 
tudi prevladal, da moramo podpirat i protifašistične akcije tega gi
banja, o kater ih pa zaenkrat še n i sledu. Prihodnjič v a m bomo 
poslali mater ia l s te konference. Sporočite prosim svoje stališče o 
tem vprašanju. 

P K za Sev. Slovenijo: 
Andrej4 2 

K a r se tiče tov. Staneta m o r a m pripomnit i še sledeče: 
Tov. Stane si je pridobil med partizani, vsemi brez izjeme, s 

svojim delom in postavljanjem stvari, kakor tudi pravi ln im od
nosom do partizanov, neomejeno zaupanje in autori tete. Kot odličen 
vojak in part izanski komandant, kot poznavalec in tudi vzgojitelj 
naših vojaških kadrov, tako s tar ih štajerskih kot novih, je za ne
oviran razvoj našega gibanja na Štajerskem nujno potreben. Razvil 
se je tudi politično in n a m je tudi v tem pogledu v pomoč, k a r je 
tov. J u g u tudi bil. Zato mislimo, da je nemogoče, da bi se ga vzelo 
s terena. To je naše skupno stališče, ki smo ga zavzeli na sestanku 
v nedeljo 14. VI. tov. Jug, Stante, Štefan, Lojzka in jaz. P r a v tako 
smo odločno odbili vso kritiko, ki jo je baje tov. Tomaž iznesel 
pr i vas n a d tov. Stanetom, češ da je nesposoben in antipart i j ski 
element. V predlogih za ureditev vprašanja š taba zone, ki naj bi 
vam jih predložil tov. Jug, smo tudi m i predlagali, da tov. Stane 
obdrži svoje mesto in da mesto polit, komisarja prevzame tov. Skala. 
Upamo, da je ta uredi tev tega vprašanja vsaj za daljšo dobo defi
nit ivna 

Andrej 

Ako je mogoče, mi izdelajte nemško legitimacijo in legitimacijo 
Heimatbunda. 4 3 

Dobro bi bilo, če bi vaša tehnika razmnožila v večjem številu za 
nas brošuro »Naše meje« 4 4 in »Zakaj je propadla Jugoslavija«. 4 5 

P r a v tako bi bilo umestno če bi IOOF izdal letak ali poslanico na 
koroške Slovence. Sporočite! 

Poročilo je nekoliko neurejeno, k a r je pač posledica n e n a d n e 
smrt i tov. Juga, ki je imel vse delo v rokah. 

Pozdravite, prosim, ženo! 4 6 

A n d r e j 4 7 

4 2 Sergej Kraigher. 
4 8 Steirischer Heimatbund — Štajerska domovinska zveza. 
4 4 Glej dok. št. 20, op. 7. 
4 5 Brošura: Boris Ziherl, Zakaj je propadla Jugoslavija? Izd. Agit. 

prop, komisija pri CK KPS /1942/ je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 1341. 
4 6 Lidija Sentjurc. 
4 7 Besedilo od Kar s e . . . do podpisa je pripisano sičrnilom. 
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S T . 183 

P I S M O S E K R E T A R J A 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 B R A N K A B A B I C A D N E 18. J U N I J A 1943 ČLA
N U P O L I T B I R O J A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P J E D V A R D U 
K A R D E L J U O P O L O Ž A J U V T R S T U I N Z V E Z A H S K P I T A L I J E 1 

Dragi tovariš Krištof!2 

Te dni sem bil pri tov. Qvintu,3 kjer sem mu nesel pisma,4 ki 
mi jih je poslal Ante Novak za njega. Stvar se je precej zavlekla, 
ker sem jaz pisma precej pozno dobil (3. junija) in tudi zato, ker je 
prejšnja javka, preko katere sem lahko dobil Qvinta, padla in sem 
moral radi tega iskati drugo pot, ki pa je trajala celih 10 dni pred-
no sem njega dobil. 

Navsezadnje sem se vrnil brez potrebnih informacij, ki so bile 
navedene v pismu. 

Ne vem če ti je znano, da se je pošta za tov. Qvinta, ki si jo 
poslal po tov. Matevžu,5 ko je bil meseca marca pri tebi, izgubila. 
V tej pošti je bil odgovor — vsaj tako mislim, na prvo pismo s 
sporočili Qvinta Ded-u.6 

Ker pa ta odgovor, kakor vidiš, Qvinta ni zadovoljil, on je po
novno vztrajal na prejšnjem svojem stališču, in sicer, da ne pošlje 
več nobenega odgovora, dokler ne dobi neposredno od njega (Deda) 
potrdila, da je dobil njegovo pismo, kakor tudi neposredno od 
njega gotova konkretna navodila. — Jaz sem vztrajal kljub temu, 
da pošlje odgovor na postavljena vprašanja, radi važnosti in nuj
nosti teh informacij, ali je bilo vse zaman. 

Tov. Qvinto se je pritoževal, da je že minulo dve leti, odkar 
pošilja pisma Ded-u, da pa ni do sedaj dobil neposredno noben od
govor na vsa njegova pisma. Pritoževal se je tudi delno nad teboj, 
češ, da vaša navodila (direktive) niso bila vedno v skladu s po
ložajem v Italiji. O vsem ti je že gotovo govoril tov. Matevž. 

Zato je postavil sledeče zahteve: 
1. da ne pošlje nobene informacije in odgovore, dokler ne 

dobi neposredno na njegovo ime potrdilo, kaj je vse od njega tov. 
Ded dobil (namreč pisma: koliko in kdaj?) 2. Da ne sprejme nobene 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS 
a. e. 3089. 

2 Edvard Kardelj. 
3 Umberto Massola — Quinto. Glej Babic, Primorska ni klonila 

str. 90. 
4 Glej dok. št. 29. 
5 Anton Velušček. 
8 Šifra za Kominterno. 
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direktive, če ni poslana od Deda in neposredno njemu. 3. Da je 
pripravljen žrtvovati neposredne stike z vami glede skupnega dela, 
da pa predhodno zahteva navodila neposredno od tov. Deda. 4. 
Edino na bazi teh zahtev je pripravljen dati vsa zahtevana pojas
nila, s katerimi razpolaga v obilni meri. 

To me je tov. Qvinto prosil, da naj vam sporočim, kar sem 
dobesedno napisal. 

Upoznal sem Qvinta o posebni nalogi,7 ki jo ima tov. Novak na 
tukajšnjem terenu, kar se je s tem strinjal in izjavil, da bodo tudi 
oni določili enega tov. z isto nalogo. 

Jaz se nahajam v Trstu, kjer se že precej dolgo mudim z malimi 
izjemami, kar sem bil izven Trsta na terenu. S Primožem8 se pa 
nisem videl že nekaj več ko tri mesece, čeravno smo tu pa tam 
bili včasih v pismenih stikih. Vzrok temu so bile v začetku velike 
provale v Gorici, ki so prekinile vse vezi med menoj in Primožem. 
Kasneje sem po sporočilu tov. Primoža čakal v Trstu pošto za 
Qvinta, ki jo je prinesel tov. Matevž in, ki je bila poslana meni 
po posebnem kurirju. Ta pošta je pa nekje šla izgubljena in jaz je 
nisem dobil. To je tista pošta, o kateri sem spredaj govoril. Malo 
prej, pred mojim zadnjim potovanjem do tov. Qvinta, sem bil na 
poti do Primoža, kjer sem obtičal na neki karavli celih 10 dni, ča
kajoč veze — pozneje je pa prišel Novak z vašo pošto in sem se 
nazaj vrnil v Trst. Tako se nahajam zopet tukaj. Gotovo, da sem 
moje gibanje v Trstu izkoristil za intenzivno delo med Italijani v 
Trstu in bližnjih italijanskih centrih. Iz prejšnjih raznih komu
nističnih in simpatizerskih skupin brez kakršne politične aktiv
nosti, smo organizirali dokaj dobro part, organizacijo (okoli 300 
članov) v določeno part, linijo, Fronte Nazionale d' Azione0 in jo 
še precej aktivizirali. Seveda še ne moremo primerjati italijanske 
partije z našo, radi starih in zakoreninjenih slabosti (sektaštvo, 
oportunizem, neizgrajenost Ital.), na katerih trpi italijanska partija 
že dolga leta, vendar le se že kažejo prvi rezultati — vedno moč
nejša gibanja posebno delavskih množic, ki se izraža v sicer še 
majhnih ali vedno bolj pogostejših štrajkih in protestih delavstva, 
seveda še samo na ekonomski osnovi, pol. propagande, razširjenje 
letakov in naših časopisov, pisanje parol ital. — kakor tudi vedno 
večja pomoč partizanom. — Ustvarili smo samostalno italijansko teh
niko, ki izdaja svoje časopise in. sicer: »La lotta« (Borba)10 časopis 
na liniji Fr. N. d'A., torej za najširše mase, in ki izhaja tedensko, 

7 Glej dok. št. 30, op. 2. 
8 Dr. Aleš Bebler. 
9 Fronta nazionale d'Azzione. Glej dok. št. 57, op. 95. 

10 List: La lotta. Organo del Comitato Litorale di Trieste (Borba. 
Glasilo tržaškega obalnega komiteja). Glej Bajec, Slovenski časniki, 
str. 213. 
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»II lavoratore» (Delavec)" partijski direktivni organ komiteta Lito-
rale za Trst' in okolico in ki izhaja približno vsakih 14 dni, »La 
dona nuova« (Nova žena),12 list protifašistične organizacije žen in 
ki izhaja tedensko. V programu je še mladinski list. V Monfalkonu, 
kjer najboljše stojimo (140 članov) pa izdaja tamkajšnja lokalna 
organizacija svoj tvorniški časopis Iskra — »La scintilla«13 za no
tranje probleme delavstva v tvornici. 

Med Slovenci v Trstu je dokaj mizerno. Prvotno smo mislili 
vse slovenske partijce včlaniti v italijansko partijo, kar je bilo 
tudi vaše navodilo. Pozneje se pa v praksi ni pokazalo to dobro, 
tako da smo sedaj postavili slovenski M. K.14 za Trst. Slovenskih 
partijcev je v Trstu vsega skupaj okoli 15. Teren slov. partije so 
slovenske množice v Trstu in okolici. Sicer smo pa postavili načelo 
najtesnejšega sodelovanja z italijanskimi tovariši. Glede posebnih 
skupnih akcij in sploh politične borbe v Trstu. 

Toliko v kratkem o položaju tukaj. Kasneje v posebnem po
ročilu pa bomo bolj podrobno poročali. 

Razumem, da mene vse to delo ne more opravičiti na sesta
janje s tov. Primožem. Gledal bom, da v bodoče se to ne bo do
gajalo. Ker pa moram čimprej dobiti vaš odgovor glede Qvinte in 
ta odgovor dostaviti njemu, ker noben drugi nima z njim veze 
(prejšnja kurirka1 5 je aretirana, in računajoč da vaš odgovor bom 
dobil najkasneje v 15 dneh, bom še te dni ostal v Trstu, kjer bom 
čakal na vaš odgovor. Stvar je namreč v tem, če bi potoval sedaj 
do Primoža bi rabil najmanj 8—10 dni tja in drugič nazaj in bi se 
stvar zopet zavlekla. Ker je sedanja veza najbolj hitra preko Vid-
ka,16 sekr. O. K. za Istro smatram za potrebno, da vaš odgovor ča
kam v Trstu. Vašo pošto za mene naslovite preko Vidkota za Vla-
dota1 7 — Trst. 

Pričakujem torej Vaše pismo za Qvinta kakor tudi vaše mne
nje o delu v Trstu, ki sem vam ga v kratkem opisal v tem pismu. 

Trst, 18/VI. 43. 
S tovariškimi pozdravi S. f. — s. n. 

Vlado 

r n m ! ! n ? ^ f I 1 , L a V O r a t ™ r . e : L ' o r g a n o del Comitato federate del Partito 
m Z S e S e ^ I t a ^ i S ^ . ^ 6 1 ^ - ^ " ^ ^ ^ K o -

12 List: La donna nuova (Nova žena) 
13 List: La scintilla (Iskra). 
14 Mestni komite KPS za Trst 

KP I t a l I ? f < f g A 3 V e a r " ^ n t , - i k u r i r k a m e d c e ntralnim komitejem KPS in 
ft 15 o ^ i t t r 4 2 a n a J e b l l a 3- a p r i l a 1 9 4 3 - G l e J Dokumenti, knj. 5, dok 

16 Vidko Hlaj'. 
17 Branko Babic. 
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P. S. Te dni je prišel na sektor Primorske en italijanski tovariš18 

kot instruktor italijanske partije poslan od Qvinta. S tem tovarišem 
bom med tem časom, ko bom čakal na odgovor uredil vprašanje ital. 
org., kakor tudi preko njega stalno vezo s Qvintom ter z vami, 
tako, da meni ne bo treba več hoditi tja dol. 

S tov. pozdravi 
S. f. — s. n. 

18/VI. 43. 
Vlado 

ST. 184 

POROČILO OKROŽNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM ZA 
NOVOMEŠKO OKR02JE DNE 18. JUNIJA 1943 GLAVNEMU 

INICIATIVNEMU ODBORU ZSM1 

Okrožje Novo mesto. 

I. Podokrožje Smarjeta: 1 čl. tov. Vida2 — iniciat. odbor ne-
izpopolnjen. 

3 rajoni: Škocjan, Šmarjeta-Bela cerkev, Št. Peter. 
Raj. inic. odbor za Šmarjeto-Belo cerkev ima 3 čl. (2 ilegalna, 

sekret. ilegalen, a delaven). Odbor je še neaktiven, sprejeli so nalogo, 
da pri ostali mladini vsaj dvigajo moralo, jim razdele literaturo in 
vodijo obveščevalno službo. Terenskih inic. odb. še ni postavljenih. 
Mladina je zavedna, toda nedelavna in plašna. Delo je tu zelo otež-
kočeno, ker je postavljena be[lo]g[ardistična] posadka v Beli Cerkvi, 
ki obvlada ves rajon. 

R. Škocjan: r. i. o. 4 člani — vsi legalni, sestankov po ter. inic. 
odb. ne vodijo sami, delajo splošno v svojih krajih, imajo iste na
loge kot prvi. Postavljeni 4 teren. inic. odb., ki so sposobni, delavni 
in zavedni. Sedaj so izvedli napisne akcije v celem rajonu, uspeh 
zadovoljiv. Ostala neorganizirana mlad. nastrojena belogardistično, 
toda organfizacija] prodira le počasi med nje. Boljša morala je ta
krat, kadar so na tem terenu brigade, po odhodu prevladuje b. g., 
zato preplah in marsikje nezaupanje v partizane (v Škocjanu in 
bližnji okolici). R. Št. Peter nezajet. Čl. PIO in r. i. o. so napisali 
referate brigadam in študijske referate. 

18 Morda Guido Lampredi-Roberto. Glej Babic, istotam, str. 85—86. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, fond SKOJ, 

fasc. 18. 
2 Vida Stanič. 
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II. Podokrožje Trebelno: do pred k r a t k i m en mlad. aktivist, 
sedaj dva. Tov. Drago, 3 sekretar P I O in t'ov. Majda,4 ki je nova. 
Po narav i zelo nadarjena, že doma je pisala pesmi v »Našim že
nam« pod psevdonimom Vida Brest. Kaže dosti zanimanja za delo 
in ima izglede, da se bo v k r a t k e m razvila v sposobno aktivistko. 

5. rajonov: Trebelno, Št. Rupert, Mokronog, Karteljevo, Tržišče. 
Organizacija obstaja v r. Trebelno in Kartel jevo. 
R. IO samo v r. Kartel jevo — 2 člana (1 ileg., 1 leg.), ki sta že 

do sedaj bila najbolj delavna, prvi je že pre j odgovarjal v rajonu 
za l i teraturo. Za 1. maj so izvedli napisne akcije in zakuril i kresove. 

Organizirana mladina je zavedna, toda nedelavna, z malimi 
izjemami. Tudi ostalo prebivalstvo je nastrojeno beg., tudi na br i
gadni mit ing v r. Trebelno ni hotel iti nihče. Ker je v tem pod-
krožju zajete najmanj mladine, ni kr ivda samo na aktivistu, saj 
je bil dolgo bolan, tako da se je tu delalo samo 2 meseca. 

III. Podokrožje Mirna peč: P I O ni. Tu je bil mlad. aktivist 2 1/2 
meseca. 

Rajoni: Mirna peč, Dobrnič, Ajdovec, Žužemberk. 
Organizirano je samo nekaj v rajonu Dobrnič, in to v vaseh 

n a d Trebnjem. Mladina je tu zavedna in tudi delavna. N. pr. Repče 
k a m o r so prišli part izani v zasedo, so mladinke nabra le po vasi 
kruh, meso in vino ter oddale z veseljem njim. Oni tudi brez naših 
stikov dela in se sestaja. 

V ostalih rajonih n ima mladina organizacije. Teren prevlada 
beg., ljudje so preplašeni, v ra j . Ajdovec, Žužemberk in deloma 
Dobrnič, ta deloma belogardistični. 

IV. Podokrožje Trebnje: P I O je upostavljen iz 2 članov — tov 
Lojze T.,5 tov. Tončka. 6 

Rajoni: Sv. Križ, Vel. Loka, Mirna, Trebnje. 
Organizirane mladine največ v ra j . Sv. Križ in Mirna, tu se 

je najlažje delalo. RIO še ni, sedaj se formirajo. Od zbora aktivistov 7 

je bilo delo tu zelo težko, ofenziva in nepres tane hajke so prepre
čile naše delo. Upostavljen je en terenski inic. odbor, ki je sposoben 
in delaven v svojem kraju. Vpliva n a ostalo mladino. V mirnskem 
rajonu so nabra l i precej intendance, zlasti v Mirni se mladina 
dobro drži, čeprav so vsak dan beg. v vasi. 

S Trebnjem vspostavljamo ter. inic. odb. V rajonu Vel. Loka 
imamo do sedaj samo posamezne stike, toda tudi ostala mladina 
je zavedna, v dolini Temenice ob progi so skoraj 90 0/» naši. Imamo 
stik s sestrami v samostanu Mala Loka. Oddajamo j im stalno lite-

3 Karel Pohleven. 
4 Majda Peterlin. 
5 Lojze Trpin. 
6 Tončka Mevželj. 
7 Glej dok. št. 6, op. 4. 
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raturo, imajo velik vpliv v okolici, zato so dobre vasi. V njih se 
bo dalo vzpostaviti t. i. odbore. Organiz. so pion[irji] v raj. Sv. Križ. 
Sedaj zbirajo lipovo cvetje. 

V. Podokrožje Toplice: PIO iz 3 članov: tov. Mara,8 sekr. 
tov. Mile,9 kult. prosv., 

ob vešč., zdrav. 
tov. Albin,10 literat., del. 

čete 
Rajoni: Toplice, Straža, Birčna vas 
Zajet je skoraj ves topliški rajon (RIO — 4 člani, 2 ileg. 2 leg.). 

Vspostavljenih je 6 terenskih iniciat. odb., ki se sami sestajajo 
redno. Ostala organizirana mladina je dobra, zavedna in delavna. 
Sedaj zbirajo lipovo cvetje in ostalo sadje za bolnico. V teh krajih 
se redno držijo partizani, zato ter. inic. odb. propagirajo med ostalo 
mladino, da pomagajo partizanom pri nabiranju hrane, cigaret in 
glede obvešč. službe. V Poljanah je mladinski dom, kjer se sestajajo: 
ZSM in pionirji. Tu sta se še vršili 2 kulturni prireditvi, tretja je 
na programu za 24. junij. 

V rajonu Straža RIO še ni, pač pa 6 TIO — 3 odbori so v Vavti 
vasi. V tej vasi je postojanka, zajete je 80 %> mladine, ki je zavedna 
in delavna, ima stalni stik s PIO. B. g. ima zelo malo vpliva. Rajon 
Birčna vas še ni zajet. Tu se bo delalo samo s kontakti v drugem, 
kajti vsi kraji so tu ogroženi od Ital. 

VI. Novo mesto: Obstoja mestni mlad. odbor iz 4 članov, ki 
vodijo vsak na svojem terenu mladino. Mestni odbor se redno se
staja. Glavno delo ima v tem, da nabirajo hrano, obleko, cigarete, 
denar in vodijo obvešč. skupno s starejšimi. Posamezne skupine se 
neredno sestajajo, pač pa so zavedni in delavni. Dobro se držijo 
napram okupatorjem in njihovim organizacijam. Imajo posamez
niki stik z ital. karabinjerji, ki jim pomagajo pri napisnih akcijah. 
Literaturo čitaj o stalno, nekateri pišejo referate. Na mesec zberejo 
za 1000.— prostovoljnih prispevkov, kar so oddali organizaciji OF 
v mestu. Imamo pripravljen stik, da upostavimo terenske odbore 
in člana Okrožnega inic. odb. v mestu. V mestnem odboru je sekre
tar Petja1 1 prevzela drugo delo, namestnica je tov. Alenka,12 Dušan1 3 

(blagajnik), Janko 1 4 (intendant), Darka1 5 (literatura). Bolj izčrpnega 
poročila še nisem dobila. 

8 Mara Baš. 
9 Mile Pavlin. 

10 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
11 Andreja Ipavec. 
12 Dušan Povh. 
13 Morda Dušan Pirnar-Joško. 
14 Janko Šegula. 
15 Darka Jenko. 
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Poročilo OIO za novomeško okrožje: 
OIO — sekretar : Zdenka 1 6 

blagajna: Zora 1 7 

kult. prosv., zdrav.: Marjan. 1 8 

Delo v podkrožjih je radi ofenzive in stalnih beg. pohodov zelo 
otežkočeno. Aktivisti se držijo v bližini vojske, tako, da se v slu
čaju nevarnost i z nj imi umaknejo. Posebno težko je delati v pod-
okrožju Trebnje, Trebelno in Šmarjeta. V mirnopeško podokr. 
bomo poslali aktivista, čim vzpostavijo odbor OF. V podokrožje 
Gorjance sta sedaj odpotovali tov. Zora in t'ov. Vida iz Šmarješkega 
podokrož., dela la je pred ofenzivo na tem terenu, zato gre začasno 
tja, da upostavi deloma staro organizacijo. Najboljše je topliško 
podokrožje, kjer je najlažje dostopen. P I O so se povezali z odbori 
OF v podokrožjih in AFŽ, zaradi skupnega sodelovanja. 

Jaz sem bila na seji1 9 Okrožja OF, kjer smo pregledali poročila 
po posameznih podokrožjih, da zajamejo z organizacijo vse vasi. 
Pomenil i smo se tudi v kater ih kraj ih bomo organizirali dobavo 
provi janta za part izane in glede plave garde, ki se pojavlja v 
okrožju. 

P r i vzpostavitvi RIO in TIO smo naleteli na težkoče, kajti p re
plah je zajel veliko naše mladine, toda zavedni so vseeno, pač pa 
po večini niso delavni. Popis mladine v celem okrožju n a m ni bil 
mogoč, razen v topliškem podkrožju nekaj . Pozvali smo vse odbore, 
da napravi jo popis po vseh vaseh. Pregled 2 0 n a b r a n e intendance je 
priložen. 

Pr ipravl jamo za mladinsko tehniko v okrožju. Na razpolago 
imamo pisalni stroj in ciklostil, sedaj pr ipravl jamo bunker . 

V topliškem podokrožju v Pol janah so pričeli izdajati stenski 
časopis. 

Za OIO v novomeškem okrožju 

Zdenka. 
N a terenu, 18. VI. 1943. 

1 6 Slavka Zidan. 
1 7 Dana Kastrin. 
1 8 Jože Rajšter. 
1 8 Sestanek okrožnega odbora OF Novo mesto je bil 11. junija 1943. 

Glej Fajfar, Odločitev, str. 295. 
so pregled ni priložen. 
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ŠT. 185 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
EDVARDA KARDELJA DNE 19. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU OD

BORU OF1 

pr. 25/VI. 43. št. 65 
19. VI. 1943. — š t . 1. 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte 

Dragi tovariši! 
Javljam se vam danes samo na kratko, ker vam bosta mnoge 

stvari povedala tovariša Dana2 in Gregor,3 nekaj boste videli iz 
pisem,4 ki sem jih poslal na CK, razen tega pa upam, da se bomo 
z nekaterimi od vas kar v kratkem videli na tukajšnjih svobodnih 
tleh. 

Predvsem moram reči, da mi je zelo žal, da ni šel nihče od 10 
z menoj. Prišli smo ravno na ustanovni zbor5 Zemaljskog antifa
šističkog veća narodnog oslobodjenja Hrvatske, kjer bi bilo izredno 
koristno, da bi bil prisoten tudi predstavnik IO OF. Doslej sem se 
še vedno kesal, kadar sem okleval v vprašanju povečanja tovari-
šije na raznih potih in sem se tudi to pot. Po mojem je potovanje 
izredno koristna stvar in se za korist, ki jo človek ima, izplača dati 
tudi potrebne fizične napore, pa tudi nekaj lakote, če je to potrebno. 
Moram reči, da mi je teh par dni ogromno pomagalo tudi v jasnej
šem razumevanju mnogih slovenskih problemov. Človek se ob pri
merjavi uči neprestano, najsi že primerja pozitivne ali negativne 
strani. In obeh je seveda — kakor povsod — tudi tukaj zadosti. 

Ker sem jaz nastopal na zboru od strani CK KPJ, mislim da 
mi ne boste zamerili, če sem se dogovoril z Dano, da je ona zbo
rovanje pozdravila v imenu OF. Povedala je seveda v začetku, da 
ona samo po naročilu predaja pozdrave IOOF, glede na to, da od 
IO ni mogel priti na zbor noben njegov član. Govorila je dobro 
in so jo tudi z veseljem pozdravili. 

Politično stanje se tukaj bistveno ni spremenilo. Mase so po 
ogromni večini čvrsto okrog ZAVNOH-a v nekaterih predelih Hr
vatske, v drugih pa poskuša dobiti svojo čvrsto bazo HSS. No, v 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1, izvirna kopija 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 44, a. š. 1235. Številka 65 in datum 
prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 Dana Mišigoj. 
3 Janek Šubic. 
4 Glej dok. št. 180 in 186. 
5 Glej dok. št. 180, op. 38. 
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zadnjem času se tudi tu čuti močan razkroj . Tako je te dni prišel 
sem bivši urednik »Seljačke sloge«0 in eden voditeljev HSS pro
fesor Magovac Božidar, še malo pred njim p a bivši član Glavnega 
odbora HSS in narodni poslanec Lakuš. 7 Pr ihodnje dni p a bomo 
imeli razgovore z nekimi drugimi uglednimi HSS-ovskimi ljudmi, 
kater ih imena na tem mestu ne morem imenovati, toda se bomo 
pogovorili ustno. Tu bodo sedaj ustanovil i Glavni odbor HSS-a in 
pričeli izdajati list 8 HSS »Slobodni seljački dom«. Res je sicer, d a 
so t i gospodje še močno zaostali in da je povezanost z nj imi mnogo 
rahlejša, kakor pa je naša OF, vendar sem prepr ičan da bo tudi 
t u povezanost postopno postala tesnejša. Tudi je med n a m i in njimi 
še nekaj precej globokih načelnih raznoglasij v nekater ih vpraša
njih, zlasti v oceni Mačka 9 in njegove politike itd., vendar te stvari 
niso take, da bi že v napre j izključevale sodelovanje. Prof. Magovac 
in njegovi sicer še niso vstopili v ZAVNOH, toda žive pr i nas in 
bodo pr i nas izdajali svoj list, ustanovili svojo s t ranko itd. Kakor 
vidite, proces v nekem oziru precej drugačen kot pr i nas. Ni dvoma, 
da se v teh s tvareh skrivajo tudi iz vestne nevarnosti, zlasti sedaj 
v zvezi z angleško akcijo, toda prepr ičan sem, da ob pravi lni politiki 
tudi to delno sodelovanje m o r a pre i t i v tesnejše. Več vam bom o 
teh vprašanjih sporočil prihodnjič, ko se bom sam porazgovoril s 
temi HSSovci. Za sedaj sem spregovoril samo p a r besed, ker sem 
bil te dni ves čas zaposlen. 

Sicer je pa tukajšnja svoboda k a r impozantna. Smo v mestu, 
jemo dobro — dasi m o r a m istočasno priznati, da je drugače s h r a n o 
slabo in da ne jedo vsi tako dobro, k a r je končno v teh časih tudi 
razumljivo — in tudi v vsakem drugem pogledu — prava m e h -
kužnost! Človeku je k a r žal po hosti. Sicer se bomo te dni itak 
malo umakni l i ven iz mesta, ker nekoliko pričakujemo bombar-
derje. Moram dodati še to, da n a m igra vojna muzika 1. korpusa 
part izanske vojske Hrvatske in sicer k a r dobro igra. Sicer pa — 
vse te podrobnosti vam bosta napovedala tov. D a n a in Gregor. 

Pripovedoval sem vam te stvari še posebej zaradi tega, ker bi 
rad videl, da bi čim prej 2 ali 3 od IO prišli na obisk k hrvaškemu 
ZAVNOH-u. To povabilo so mi v ZAVOH-u zelo z veseljem sporočili 

6 List: Seljačka sloga je bilo tedensko glasilo Hrvatske seljačke 
stranke (HSS). 

7 Filip Lakuš. 
8 List: Slobodni dom. Glavno glasilo hrvatske seljačke politike 

1943—1945. Glej Bibliografijo NOR, št. 8940. 
9 Dr. Vlatko Maček, hrvaški pravnik in politik, vodja Hrvaške 

kmečke stranke (HSS), kot podpredsednik jugoslovanske vlade udeležen 
pri podpisu pristopa kraljevine Jugoslavije k Trojnemu paktu. Po oku
paci j^ Jugoslavije in proglasitvi Nezavisne države Hrvatske je izdal 
pristašem HSS poziv, naj se pokorijo novi vladi in z njo sodelujejo. 
Odbijal je sodelovanje HSS z narodnoosvobodilnim gibanjem in se 
zavzemal za »politiko čakanja«. 

554 



in ga s tem prenašam k vam. Upam seveda, da bo tudi Saša10 prišel 
sem Do tedaj bomo nekje zunaj mesta ravno pripravili prijetno 
hišico, tako da se bo počutil kakor v — Pleterju. Toda — brez sale 
— vaš prihod bi bil koristen predvsem zaradi tega, ker bi lahko v 
nekaterih stvareh olajšali sporazum s HSS-ovskimi prvaki, s čemer 
bi bilo na Hrvaškem ogromno dobljenega. Pričakujem vas torej 
kmalu. 

Tov. Peter« vas bo tudi obvestil v zadevi Angležev. Naj vam 
da čitati moje pismo,12 da ne bi tu dvakrat ponavljal. Tudi vas 
prosim, da daste Angležem čutiti, kako gledamo po vseh naših 
žrtvah na Angleže, ki nas osrečujejo s svojimi parašutisti,13 a ki 
se boje dati — par topov. Njihova bojazen, da bi nam zaupali to
pove, jasno kaže, kako oni gledajo na bodočnost! No ne glede na 
naše tako mnenje, ki naj ga tudi Anglež sam čuti pri nas, je treba 
stremeti za čim večjo utrditvijo vezi med nami in Angleži, zato je 
treba — v okviru naše oblasti in suverenitete seveda — njihovim 
ljudem iti v vsakem oziru na roko. In še nekaj: če Angleži nam ne 
zaupajo topov, potem mi nimamo nobenega razloga njim pripove
dovati podatke o naši vojni sili in pozicijah. Zato vas v tem po
gledu še posebej prosim, da ste na tem področju čim bolj skopi 
s podatki. Kar se same OF tiče, pa je seveda Angležem treba po
kazati, da je OF — slovenski narod. 

Drugih novosti ni. Včeraj sem po ameriškem radiju slišal, da 
je padla londonska jugoslovanska vlada14 in da kralj vrši konsul
tacije. Še en polom pod udarci naše osvobodilne borbe! Kaj bodo 
sedaj napravili, ne vem. Sodeč po govoru nekega novinarja včeraj, 
ki je indirektno meril na ta primer, bi dejal, da bodo nadaljevali 
svojo politiko. Novinar je namreč približno takole dejal: In kaj 
smo se naučili mi Jugoslovani v Londonu? V tem oziru vsekakor 
velja pregovor: Martin v Zagreb, Martin iz Zagreba. — Prav nič 
ne dvomim, da je s tem meril na londonsko jugosl. vlado. Toda že 
samo dejstvo, da se upa in prav tako dejstvo, da je ameriški radio 
istočasno javil, da bo Amerika podpirala partizane, kaže, da so po
zicije londonske vlade — ne glede na to, kako se bo kriza končala 
— močno oslabljene. Sicer nam je pa major Jones1 5 tole dejal »med 

10 Josip Vidmar. 
11 Boris Kidrič. 
12 Glej dok. št. 186. 
13 Padalci. 
14 Dne 18. junija 1943 je odstopila jugoslovanska begunska vlada 

v Londonu pod predsedstvom dr. Slobodana Jovanovića. Več glej dok. 
št. 141, op. 4. 

15 Wiliam Jones, kanadski major. V noči na 19. maj 1943 se je 
skupaj z britanskim kapetanom Antonyjem Hunterjem spustil s pa
dalom na Krbavsko polje v Liki h glavnemu štabu NOV in PO Hrvatske 
z nalogo, da združi pet diverzantskih skupin, ki jih je Vrhovno po
veljstvo zavezniških sil za Bližnji vzhod nameravalo poslati na Hrvaško. 
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štirimi očmi«: »Privatno vam rečem — a pri tem ne govorim na 
pamet — da nima londonska jugoslovanska vlada prav nobenega 
ugleda več niti v Londonu niti v Ameriki« — In bržčas bo res 
t a k o . — Če bi se slučajno zgodilo, da bi izvagonirali Dražo Mi-
hailoviča, tedaj povežite ta primer s prihodom Angležev k parti
zanom in s tem bomo tako belo gardo kakor sredino definitivno po
litično razbili. 

Ob koncu še tole. Te dni so Angleži dobili iz Kaira vprašanje, 
če je res, da je Kari Novak prenehal sodelovati16 z okupatorji in 
da je pričel borbo proti njim. Te podatke da so dobili iz Slovenije. 
Jaz odgovoril, da to ni res, ampak da se Novak nahaja v zaščiti 
bg. garnizonov Polhov Gradec—Koreno—Zaplana. Dobro bi bilo 
nekoliko natančneje poizvedeti. (Mimogrede: Ana17 naj mi redno 
pošilja poročila VOS-a). 

In še sledeča vest iz vodilnih HSS krogov, ki smo jo danes 
dobili. Po tej vesti je prišlo v londonski vladi do ostrih notranjih 
nesoglasij. Dosežen je bil sporazum med HSS, SDS1 8 in slovensko 
grupo v londonski vladi, po katerem naj bi se Jugoslavija reor
ganizirala na neki federativni osnovi. Med to skupino in srbskim 
delom je prišlo do ostrih nasprotij na tem vprašanju, ker srbski 
del stoji na stališču, da je Jugoslavija sedaj v vojni in da je vsa 
vprašanja potrebno odgoditi na povojni čas ter da do zaključka 
vojne veljajo vsi stari zakoni Jugoslavije. Istočasno je hrvaška in 
slovenska grupa odklonila Dražo Mihailoviča. Ta raznoglasja so 
baje tako globoka, da je slovenska grupa že sporočila svojim pri
stašem v Slovenijo, da prenehajo sodelovati z Dražo Mihailovicem. 
— V glavnem so te vesti točne in izgleda, da je padec vlade močno 
zvezan s temi raznoglasji. (Tega ni treba javljati po zraku,19 ker 
so zgoraj gotovo bolje obveščeni od nas). — Po vsemu izgleda, da 
je pred nami silno ugoden politični razvoj. 

Major Jones je postal nato vodja angloameriške vojaške misije za 
Slovenijo in je okrog 19. junija 1943 odpotoval v Slovenijo. V glavni 
stab NOV in PO Slovenije je prišel 27. junija 1943. V Sloveniji je 
ostal do aprila 1944. Po vojni je leta 1946 objavil knjigo Twelve months 
with Tito's partisana, ki je leta 1962 izšla v slovenskem prevodu Dvanajst 
mesecev s Titovimi partizani, Založba Borec, Ljubljana 1962 Kapetan 
Hunter je ostal pri glavnem štabu NOV in PO Hrvatske. 

18 Major Karel Novak, Mihailovičev zastopnik za Slovenijo, ni pre
kinil sodelovanja z italijanskim okupatorjem, kljub temu da je le-ta 
pomagal klerikalnemu vodstvu slovenskih belogardistov preprečiti vstop 
belogardistov v četniške vrste. Maja in junija 1943 si je namreč Karel 
Novak prizadeval v Polhograjskih Dolomitih na novo organizirati čet
niške odrede in vanje vključiti čimveč belogardistov, kar pa mu je 
vodstvo belogardistov s pomočjo italijanskih vojaških oblasti prepre
čilo. Glej NOV na Slovenskem, str. 518. 

17 Zdenka Kidrič. 
18 Samostojna demokratska stranka. 
19 Misli radijsko zvezo. 
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Upam, da bom tam v avgustu nekje prišel spet na obisk k vam. 
Medtem se mislim odpraviti še na kratko potovanje20 v Bosno in 
Dalmacijo. Če boste med tem tu, bomo lahko eno ali drugo pot 
skupaj napravili. 

Prihodnjič bom več napisal. 

Prisrčno in tovariško pozdravljam 
vse in v vseh barakah 

Krištof21 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

ST. 186 

P I S M O Č L A N A P O L I T B I R O J A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P J 
E D V A R D A K A R D E L J A D N E 19. J U N I J A 1943 Č L A N O M A C E N 
T R A L N E G A K O M I T E J A K P S F R A N C U L E S K O S K U I N B O R I S U 

KIDRIČU1 

Tov. Luki2 in Petru.8 

19—VI. 1943 

Dragi tovariši! 
Pišem vam posebno o stvari, ki je za nas izredno važna, pa 

tudi skriva v sebi izvestne nevarnosti. Zato se točno držite nasled
njih navodil. 

Po vsej Jugoslaviji so Angleži v zadnjih mesecih izpustili cel 
niz svojih ljudi. So to predvsem v angleške uniforme preoblečeni 
Jugoslovani iz Amerike in Kanade ter Afrike, pa tudi nekaj an
gleških oficirjev je med njimi. K Hrvatom se je spustil neki major 
Jones4 ter kapitan Harter.5 Najprej so objasnili, da so prišli sem z 
namenom, da dvigajo v zrak železnice. Kasneje pa so se predstavili 
kot »oficirji za zvezo«, poslani s strani angleškega Glavnega štaba 
za bližnji vzhod. Dejansko je popolnoma ugotovljeno, da so oficirji 

20 Glej dok. št. 180, op. 42. 
21 Edvard Kardelj. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 434. 
2 Franc Leskošek. 
3 Boris Kidrič. 
4 William Jones, kanadski major. Glej dok. št. 185, op. 15. 
5 Pravilno: Anthony Hunter, britanski kapetan. 
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jugoslovanskega oddelka intelidžens servisa 6 v Kairu. No ne glede 
na to, so j ih naši pač sprejeli kot oficialne predstavnike. Z njimi so 
istočasno v raznih g rupah prišli Hrvat je iz Amerike in Kanade, ki 
se vsi predstavljajo bodisi kot člani Komparti je, bodisi kot simpa-
tizerji. Dejansko so med njimi bivši španski prostovoljci, ki j ih naši 
tukaj poznajo. Tudi se iz načina njihovega nastopanja vidi, da so 
s Part i jo dejansko imeli opravka. Ti so se seveda popolnoma stavili 
na razpoloženje, vendar so povedali, da so se — po posredovanju 
nekih predstavnikov K P Kanade in K P Amerike — povezali z 
intel. serv., bili v njegovem kurzu itd.. To boste i tak zvedeli od njih 
samih ter od Gregorja. 7 Dobili so nalogo, da rušijo železniške proge, 
pr i čemer so j ih opozorili zlasti na neke točke, ki se tičejo tudi 
Slovenije, a o tem bo povedal Gregor ustno. Kapi tan H a r t e r je dobil 
tudi izrecno naročilo, da gre v Slovenijo. 

Takoj ko so prišli, so jeli obljubljati našim velike količine 
orožja. Naši so zahtevali seveda topove, a oni so j im ponudili — 
puške. In res so j im poslali — 9 pušk in 4 brzostrelke! ! ! Naši so 
j im nato odgovorili, da s puškami in brzostrelkami lahko oni obo-
rožujejo angleško vojsko, če žele. Toda topov 8 nočejo dati. Otično 
se vidi, da nas Angleži nočejo oboroževati, marveč samo izkoriščati. 
Temu pr imerno se naši tudi vedejo nasprot i nj im in po mojem 
mnenju je to tudi edino pravilno. S Kairom sploh nočejo stopiti v 
direkten stik, čeprav j ih je Glavni štab posebej pozdravil, a m p a k o 
vsem samo naročajo tukajšnjim oficirjem, ki potem njihovo mnenje 
javljajo v Kairo. 

Jaz sem precej obširno govoril z obema o položaju v Sloveniji. 
Dal sem m u tudi poročilo 9 o OF, ki ga pr i lagam in ki so ga poslali 
v Kairo. K e r so imeli za neko točko v Sloveniji posebno nalogo, sem 
j im to akcijo predložil, pod pogojem, če n a m dajo 4 topove (anti-
tankovske, italijanske, z odgovarjajočo količino municije). Brez tega, 
sem j im dejal, se m i n e moremo obvezati za kakršno koli sodelo
vanje z njimi, ker bi to terjalo precej žrtev, ki n a m na — za nas 
sedaj ! — tako nevažnih ciljih niso nujne. Oba sta m e spraševala, 
ali bi bili mi zadovoljni s puškami in puškomitraljezi, n a k a r sem 
j im odgovoril, da bi mi sicer tudi te stvari potrebovali in z veseljem 
sprejeli, toda to orožje m i vsak dan sami dobivamo in s t em orož
j e m n e moremo izvršiti akcij, ki j ih oni predlagajo. Podrobnosti 
vam bo sporočil Gregor. Oni so nato brzojavili o mojem predlogu 
v Kairo in j u t r i bo m e n d a prispel odgovor. Dogovorili smo se tudi 
o mestu spuščanja, ki vam ga bo ustno povedal Gregor. Za vsak 

6 Intelligence Service — britanska obveščevalna služba. 
7 Janek Subic. 
8 V noči na 3. julij 1943 so britanska letala vendarle spustila za 

slovensko narodnoosvobodilno vojsko štiri protitankovske topove. Več 
glej Strle, Tomšičeva brigada 1942—1943, str. 813. 

9 Poročilo ni priloženo in verjetno ni ohranjeno. 
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slučaj omenjam, da je to tisti kraj,1 0 kjer je pri našem nedavnem 
potovanju Gašper" (kršč.) lezel skozi okno v cerkev in gledal Kri
stusa, ki je odpiral oči. Drugega primernejšega mesta nisem mogel 
najti, čeprav vem, da bi izvestne institucije zaradi tega — če bi se 
ponavljalo, lahko prišle v nevarnost. Vi odredite eventualno drugo 
mesto. 

V tem trenutku še ne vem sigurno, če bo Anglež šel k vam 
in tudi ne, ali bo šel major ali kapitan. Vsekakor je popolnoma si
gurno, da bo v kratkem nekdo prišel k vam in prav tako ena grupa 
(brez Angležev) na pozicije našega očke.12 Tako so tej grupi že 
v Kairu naročili. Mi vas bomo o tem še posebej obvestili. No, naj 
bo tako ali drugače, nasproti Angležu se držite takole: 

Bodite z njimi v najboljših odnosih in jim pojdite v vsakem 
oziru na roko, pazite pa seveda na vsak korak. Dajte jim mehko 
posteljo, dosti hrane itd. Nastanite jih v Glavnem štabu, kajti prišli 
so k štabu. Tudi jih seznanite z Izvršnim odborom. Prej seveda 
objasnite vsem, o čem naj razgovarjajo z njimi. Dokler so oni 
samo »na pol predstavniki« jim seveda ne smete povedati niti o 
številu vojske, niti o drugih dejstvih naše borbe. Obveščajte jih 
samo redno o rezultatih borbe, dajte jim nekak splošen pregled 
dosedanje borbe, vojske in OF itd. No istočasno jim dajte jasno 
vedeti, da mi od njih nič posebnega ne pričakujemo, da smo nava
jeni zanašati se samo na svojo lastno moč in sposobnost' in da od 
njih zahtevamo, da [nas] vzamejo kot gospodarje svoje zemlje in 
da smejo zato na naši zemlji delati samo toliko in to, kar jim mi 
odobrimo. Povejte jim odkrito, da njim samim akcije ne bomo do
volili, predvsem zato, ker sami ne morejo nič opraviti spričo utrdb, 
ki vse povsod obstoje, drugič zato, ker nočemo, da bi pri teh po
skusih padli in bi potem nas dolžili da smo jih ubili, kakor so lani 
napravili četniki v zvezi s tako angleško skupino in tretjič, ker tudi 
nočemo, da bi s takimi že v naprej na neuspeh obsojenimi poskusi 
sovražnika provocirali in nam otežili borbo. Skratka — topovi. Ce 
bi pa take topove tudi zares dobili, potem bi seveda bilo nujno 
potrebno lojalno tako akcijo izvesti (Kar je po mojem prepričanju 
tudi zares mogoče ter koristno tudi za nas). Sicer pa se dogovorite 
tudi za puške in mitraljeze pa tudi za eksploziv, ki ga Angleži edi
nega radi dajo. Zlasti zahtevajte od njih eksploziv za mesta v obliki 
raznih predmetov in tistega, ki se ga da gnesti. To so stvari, ki bi 
se jih dalo v mestih odlično izvesti in bi zlasti Štefanovi13 gardi 
prav prišlo. (Mimogrede: Angleži so nametali tudi nekaj zelo pri-

10 Suhor pri Metliki. 
» Tone Fajfar. 
12 Misli na sedež centralnega komiteja KP Jugoslavije. 
13 Edo Brajnik, član centralnega vodstva Varnostnoobveščevalne 

službe. . . . 
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pravnih Schmeiserjev" brez lesenega kopita, ki so za mesta zelo 
pripravni. Tudi za t'e se dogovorite. Ce ne bo nič, vam bomo od tu 
poslali 2 komada.) 

Ce bodo hoteli Angleži iti na kake druge slovenske terene, po
tem jim to pustite, toda dajte jim svojega človeka in kontrolo. Di
rektno ne zahtevajte, da vam dajo čitat vsebino telegramov, vendar 
naj vidijo iz vašega obnašanja, da bi vi to radi videli. Od Jugo
slovanov seveda direktno zahtevajte, naj vam dajo v pregled, če 
bodo tudi taki prišli na vaš teren. Sugerirajte jim čim več takih 
vesti, ki bodo utrdile naše mednarodne postojanke. Naše mnenje 
glede teh Angležev je naslednje: poslani so predvsem s ciljem, da 
bi se povezali z lokalnimi našimi štabi in poskušali dobiti vodstvo 
v svoje roke. Zato nam sedaj pošiljajo nekake simpatizerje, da bi 
kasneje lahko poslali kdo ve kakšne elemente. Zato je potrebna 
največja opreznost, toda obenem ne smemo prav nič izpustiti iz 
rok, kar bi lahko privedlo do tesnejših odnosov z Angleži. Zato jim 
je pač treba dati vedeti, da je pri nas ves aparat — vojaški in ci
vilni centraliziran. Tudi v Vrhovnem štabu se nahaja njihova »mi
sija«.15 Obenem je treba njihovo prisotnost politično izkoristiti 
Popularizirajte dejstvo, da je GŠ bližnjega vzhoda poslal oficirja za 
zvezo k partizanskim štabom. Glede na t'o, da se je major Jones 
dal izvoliti v prezidium ustanovne konference ZAVNOH-a in da 
se je dal fotografirati na govorniški tribuni se lahko o tem tudi 
piše. Sirite tudi fotografijo. Pišite v »Poročevalcu«,16 ne v LP in to 
ne preveč na vidnem mestu. Pač v zvezi s poročilom o konferenci 
ZAVNOH-a. Ce pride Anglež k vam, ga vodite tudi po vaseh, da 
ga bodo videli — seveda ne v vaši bližini!!! Izkoristite to za razbi
janje bele garde in sredine! Samo nelojalne reklame ne delajte! 

Se o obeh Angležih kot osebah. Major je označen kot »socialist« 
Dejansko je zelo svobodoljuben človek in se odlično obnaša. Nje
govi telegrami so odlični in navdušeni za partizane. Divji je, ker 
Angleži ne pošljejo orožja in pravi, če ne bo uredil sodelovanja 
da bo pustil svoje Angleže in bo pristopil k partizanom. Z njim je 
mogoče zelo dobro sodelovanje. Kapitana manje poznamo, ker je 
šele pred kratkim prišel. Po dosedanjih podatkih je označen kot 
clan »leve« grupe v kairskem intel. serv. (tam se baje dele na 
leve in desne), vendar bi iz nekih njegovih tukajšnjih izjav bilo 
mogoče sklepati, da je precejšen nasprotnik Kompartije. Je tudi 

14 Nemško: brzostrelka. 

s DadalT M n n r ^ t n 0 V O J a Š k . 0 m i s i j 0 ' , .,ki S e * 2 8- m a ^ 1 9 4 3 »Pirtlla %£v ilna Durmitorju m sta jo vodila britanska kapetana Frederick William Deakin in William Stuart. neaencK 
19 Vest o prihodu angloameriške vojaške misije v Slovenijo in iz

javo vodje te misije, majorja Williama Jonesa, je objavil Slovenski no-
ročevalec, leto IV, št. 13, 5. julij 1943 (arhiv IZDG, tisk NQB). 
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manj b r i h t e n od majorja. No, kljub t e m u se da z njim govoriti in 
je veliko boljši od onih, ki so bili v Vrhovnem štabu. 

O njihovem držanju nas redno obveščajte. Poslal vam [bom] 
kasneje še druge podatke. Kolikor ju t r i ne bo odpotoval z našo 
patrul jo, ga pričakujte prihodnjič, ali pa vam bomo sporočili znake, 
ki j ih boste napravi l i za nove goste, ki bodo prišli d irektno k vam. 

Glede na to, da je zgoraj omenjeni kraj že javljen v Kairo, ne 
bi bilo slabo, če bi vi takoj postavili nekega stalnega nočnega 
opazovalca na to mesto že sedaj, dasi je malo verjetno, da bi spu
ščali brez sporazuma, če taka možnost obstoji. 

Kaj je s Pr imorci? 1 7 

S prisrčnimi tovariškimi pozdravi 
Krištof18 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 

1 7 Misli na skupino padalcev, ki je v noči na 19. marec 1943 prispela 
na Primorsko. Glej dok. št. 31, op. 18. 

1 8 Edvard Kardelj. 
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ST. IS? 

POROČILO REFERENTA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA ZSM 
F R A N C E T A L U B E J A D N E 19. J U N I J A 1943 I Z V R Š N E M U O D 
B O R U O F O K O N F E R E N C I G L A V N E G A I N I C I A T I V N E G A O D 
B O R A Z S M D N E 17. J U N I J A 1943 I N O D E L U Z V E Z E S L O V E N 

S K E M L A D I N E 

Referent IOOF pr. 20. VI. 43 št. 61 
za ZSM 2 Položaj, dne 19. junija 1943. 

P O R O Č I L O 
št. 2. 

Izvršnemu odboru OF o 
delu Zveze slovenske mladine. 

POROČILO O KONFERENCI GLAVNEGA INICIATIVNEGA 
ODBORA ZSM Z DNE 17. VI. 1943. 

Sestanek je bil na točki 143 in so se ga udeležili: referent in 
člani G1IO ZSM: Džuro, 4 J e r n e j , 5 Leon, 6 Dora, 7 Matija, 8 Stjenka, 9 

Niko, 1 0 Hilda, 1 1 Francka, 1 2 Jože. 1 3 Po pr ihodu na bazo smo bili ob
veščeni, da se nahaja okoli 300 Itali janov v vasi X. Zato je bilo 
takoj sklenjeno, da zapustijo udeleženci prostor ob 3 h zjutraj in 
skušajo dovršiti dnevni red na drugem prostoru, dokler se položaj 
n e razčisti. To se je izvršilo; do 6 ure zvečer je bil program izčrpan, 
ko se je ugotovilo kretanje večje kolone itali janske vojske [v] sme
ri, ki ni bila ugodna za povratek udeležencev. K e r je bilo važno, 
d a udeleženci zapuste področje čim prej , niso čakali na večerjo, 
kakor tudi niso imeli zajtrka. Udeležili so se vsi člani iz Ljubljanske 
pokraj ine razen okrožij : Kočevje in Novo mesto, ki so izostali radi 
ovir in premikov okupatorjev. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1, izvirna kopija 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. I—1, a. š. 3859. Številka 61 in datum 
prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 

2 France Lubej. 
3 Misli bazo 14. Glej dok. št. 7, op. 4. 
4 Stane Kavčič. 
5 Mitja Vošnjak. 
e Jože Kladivar. 
7 Dora Cepeljnik. 
8 Matija Knap. 
9 Pavle Boje. 

1 0 Niko Belopavlovič. 
1 1 Hilda Birkelbach. 
1 2 Vida Kastrin. 
1 3 Jože Tejkal. 
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Sestanek se je vršil točno po vnapre j določenem dnevnem redu 
in je tra jal od 5—18 u r e z enournim odmorom. 

D N E V N I R E D : 

1/ Otvoritev sestanka po ta jniku G1IO ZSM tov. Džuru. 
21 Pozdav zastopnika IOOF, referenta ZSM tov. Fr. Lubej-a 
3/ Poročilo tov. referenta o zunanjepolit ičnem in notranjepo

litičnem položaju, o pomenu važnosti in vlogi ZSM sedaj in v bo
doče, o nalogah G1IO ZSM. 

4/ Poročila članov G1IO o stanju ZSM v posameznih okrožjih: 
Ljubljana, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Bela krajina. 

5/ Razprava o teh poročilih. 
6/ Politično organizacijsko poročilo o konkretn ih nalogah ZSM, 

(tov. Džuro). 
7/ Poročilo tov. Džura o stanju ZSM v ostalih slovenskih po

kraj inah. 
8/ Kri t ična ocena tov. Džura o poročilih članov G1IO. Izostati je 

moral referat tov. Jerne ja s temo: »Bodočnost mladine«. 
K dnevnemu redu: 

K točki 3. Tov. referent je v imenu IOOF pozdravil konferenco 
in obširno pojasnil naloge vodstva ZSM, da bo pojmovanje istega 
res izčrpno vsestransko in višinsko, da bo predstavl jalo osrčje vseh 
teženj vseh plasti slovenske mladine sedaj in v bodoče. Sistem ini
ciativnih odborov je narekovan po okolnostnih in je začasen, na
domestil ga bo demokrat ičen način volitev vseh organov od spodaj 
navzgor — kakor hi t ro bodo to dopuščale prilike. Vodstvo ZSM, ki 
mora v okviru OF samostojno organizirati slovensko mladino v 
narodnoosvobodilnem boju, mora imeti o dogajanju v svetu in doma 
najboljše znanje. Zato mora skrbno in vestno zasledovati razvoj 
političnih dogodkov v svetu in doma, j ih povezovati in se s tem 
usposabljati za samostojno vodstvo mladine. 

K točki 4. Tov. Jernej poroča o stanju ZSM v Ljubljani: 

V Ljubljani obstoja okrožni odbor ZSM s t remi člani. 1 4 Okrožje 
ima štiri rajone, razen tega obstoja še vajeniški, srednješolski, vi
sokošolski in športniški odbor. Morala mladine je odlična, le v to
bačni tovarni hodijo skoro vse delavke z Itali jani. V letošnjem letu 
smo imeli več dobro uspelih množičnih tedenskih prireditev pod 
nazivi: teden Rdeče armade, mater inski teden, mladinski teden, t e 
den Toneta Tomšiča, prvi maj . Vsi tedni so se proslavljali s števil-

1 4 To so bili Mitja Vošnjak-Jernej, Anica Adamič-Urška in Vitko 
Musek, kasneje prof. Janez Safar. Glej Mitja Vošnjak, Od Mladinske 
OF do Zveze slovenske mladine. Junaška Ljubljana. Prva knjiga, str. 
321—329. 
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nimi političnimi konferencami, na kater ih se je od s t rani mladine 
podajala p r e d m e t n a snov, nagovori ali pesmi, v Ljubljani sami pa 
so bile izvedene širokopotezne napisovalne akcije in trošenje gesel, 
zastavic in znakov. Kako temeljito je delo mladine naj pove primer, 
ko je samo v Šiški en sam aktiv raztrosil 50.000 listkov. Ime Tita 
je čitati na skoro vseh zgradbah, velike zastave so bile na fran
čiškanski cerkvi, poslopju glavne pošte in n a Rožniku. V šolskih 
zavodih so se vršile ponekod prav lepe manifestacije, v navzoč
nosti profesorjev. Prednjačijo srednja tehnična šola in Osrednji 
zavod za žensko domačo obrt. Telovadbo po šolah so večinoma p r e 
vzeli Italijani, ker je bilo sabotažno in medsebojno delovanje prof. 
in dijakov ponekod dokazano. Učiteljstvo l judskih šol se zadrži za
dovoljivo. Za vojsko se vršijo zbirke neprenehoma, obveščevalna 
služba je pr imerna. »Mladina« se tiska od 700—800 izvodov, 300 
mladincev je v mladinski zaščiti. Največ smo zajeli srednješolske 
mladine, obrtne. V teku je akcija za pridobitev delavske mladine, 
najmanj smisla ima trgovska mladina. Srednješolska mladina, po
sebno ona višjih razredov, je skrajno oporturist ična in j ih briga 
samo to, kaj bo z izgubljenim letom. Isto je z visokošolsko mladino. 
Zato eni in drugi vstopajo v GILL 1 5 in G U F , 1 6 k a r je zvezano z 
obveznostjo in pogoj za polaganje izpitov. Prisil jeni smo bili podati 
o tem izjavo1 7 z zagotovitvijo o nepriznanju izpitov za ceno narod
nega izdajstva ali neudeležbe v narodnoosvobodilnem boju. P r i tem 
smo bili pr imorani storiti napako, d a pobuda ni mogla biti organi
zirana od mladine same, a m p a k jo je zaradi nujnosti podalo vod
stvo samo. Izjava je poudarila, da mladina, ki žrtvuje svoj čas za 
narodnoosvobodilno borbo z ono drugo mladino ne bo mogla biti 
zapostavljena. Razpoloženje obrtne mladine je odlično vendar pa za
radi izkoriščanja in malo prostega časa ne m o r e biti dovolj aktivna. 
Najslabše je s trgovsko mladino, ki ima v pr imeri z obrtno mnogo 
boljše socialne pogoje in več prostega časa, a je zašla v nezdravo 
izživljanje, ki se zrcali v črni borzi, hohštaplarij i, pre t i rani modi in 
promenadi . Delavska mladina je najboljša in se ravno sedaj po
sveča njej največ pažnje. Veliko večino v aktivnosti kaže ženska 
mladina, ki je dosledno bolje organizirana in tudi bolj borbena. 

Tudi letos je GILL pripravl jal veliko telovadno prireditev, ki 
pa ni mogla uspeti dobro. Ni sicer uspelo, da bi bila preprečena, 
vendar je bila tako sabotirana, da je generalka bila v posmeh, da 
so moral i izpustiti mnogo točk. Starši n e nabavljajo predpisanih 

m l a d ^ l T I u S j a n f 3 1 1 3 * * L i t t 0 r i 0 * L u b i a n a " I t a l i i a n s k a l i k t o r s k -
dina ' 6 G i 0 V e n t , i u n i v e r s i t a r i a fascista - Fašistična univerzitetna mla-

. . . 1 7 J z J a ,Y a Z v e z e slovenske mladine, Ljubljana dne 28 maia 1943 ie 
bila objavljena v Mladini, leto I, št. 8 v začetku junija 19« fljubljan! 
ska izdaja] (arhiv IZDG, tisk NOB). Ujuoijan 
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gillovskih oblek, a m p a k j ih nabavljajo fašistične organizacije. Toda 
tudi te obleke se pr i vajah, genera lkah in tudi v shrambah načr tno 
kvarijo in uničujejo. Na srednjih šolah je organizirane 600 mladine. 
Najboljši kvar t je Trnovo in Moste. Bela garda med mladino nima 
množičnih simpatizer j ev. 

Z organizacijo pionirjev se je pričelo, vendar gre težko od rok. 
Pionirj i iž vrst delavcev so mnogo bolj zavedni, kakor iz vrs t 
uradništva. Najboljši so pionirji v Mostah. Tako so n a praznik 
»matere« v šoli p red gillovci 10 m i n u t stali v počastitev, gillovce 
pretepajo, se organizirajo potom lutkovnega gledališča in pr i raz
nih športih. 

V zadnjem času je GILL organiziral agresivnost prot i OF 
usmerjenim pionirjem. Tako je n. pr. neki tr inajst leten gillovec 
hotel n a pokopališču s pištolo v roki aret i rat i pionirja, ker je pr i
nesel na grob neke žrtve cvetje. Gillovska mladina je italijanska, 
govori italijansko, ima itali jansko komando in jo v g lavnem upo
rabljajo, da s praporom nastopa v p a r a d a h in sprejemih. Sedaj 
obstajajo t r i čete po 80. Se slabše je s starejšo mladino, tkzv. 
»avantgardisti«. To so 16—18 let stari mladeniči po številu 100, 
ki imajo p a r a d n e obleke, so oboroženi in imajo na prsih črne srajce 
Mussolinijevo glavo. Nastopajo v skupnih p a r a d a h z Itali jani. De
set _ 20 j ih je odšlo že kot prostovoljci v Afriko. »Balila«1 8 nosi 
majhno puško. Ostali avantgardist i pa so šli v Rim v vojsko. So to 
povečini trgovski vajenci, ki so j ih kupil i s podkupovanjem. N a j 
več take mladine se rekrut i ra iz naj s iromašne j ših delavskih okra
jev: Iz J a m e za Bežigradom, iz Sibirije in Galjevice. Fant je vstopajo 
v GILL, dekleta se vlačijo z Itali jani. Privlačuje j ih uniforma, šarže, 
odlikovanja, gillovska godba z bobni, prapori , č rne srajce — lum-
penproletar iat . Ljudje v Ljubljani v splošnem skrajno sovražijo to 
mladino, vobča oznaka je »barabe«. Ljubljanska mladina, organi
zirana v OF, vidi svojo rešitev samo v Rdeči armadi, Angleže po
stavlja skoro v isto vrsto z Nemci ali Itali jani. 

Okrožje Vrhnika: poroča tov. Leon: 

Dokler je bil n a področju odred, 1 0 je bila organizacija zelo 
dobra posebno v Dobrovskem rajonu. Zajeli smo 99 % vse mladine. 
Bila je širina in so bili sestanki vsak teden. Rajon Horjul je slab, 
moški so izčrpani, ženske slabo organizirane. Na sestankih se niso 
zanimali za politična vprašanja, bolj j ih je zanimal konkreten posel, 

1 8 Balilla — italijanska fašistična organizacija šoloobveznih otrok 
(dečkov) do 14. leta starosti (t. i. podmladek). Ustanovljena je bila leta 
1926. 

1 9 Gre za Dolomitski odred, ki je bil po očiščevalni ofenzivi itali
janske vojske v Polhograjskih Dolomitih v marcu in aprilu 1943 in po 
odhodu vodstva narodnoosvobodilnega gibanja iz Dolomitov v Kočevski 
Rog, ukinjen. Glej NOV na Slovenskem, str. 455—457. 
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n. pr. sanitetni tečaji, ki jih je vodil tov. Cedrik.20 Po odhodu par
tizanov so beli uvedli nezaslišan teror in je organizacija mladine 
sedaj skrajno slaba. Fantje so odšli v belo gardo. Tako je n. pr. 
bivši mladinec Kožuh zbral fante s pretvezo, hajka bo, jih odpeljal 
proti meji, a so ostali v hosti. Obvestil je bega posadko v Polhovem 
Gradcu, ki jih je vse zajela in odpeljala. Sedaj smo dobili nekaj 
deklet iz Horjula, ki nosijo vsaj literaturo. V zadnjem času je začel 
gibati rajon Vrhnika, predvsem po Skoju. Mladine je šlo veliko v 
bega, kar je predvsem posledica nekaterih neuspelih partizanskih 
akcij. Najprej so se morali 14 dni hodit javljat, potem pa so jih 
mobilizirali. Sedaj delamo z redkimi skojevkami, ki zbirajo mesečne 
prispevke in nosijo literaturo. Literature je dosti, dobivamo 30 iz
vodov »Mladine« za Dobrovo. Najbolj si žele Radio vestnika. Sedaj 
je v hišah preplah in se nihče ne sme prikazati. Takoj ga denunci-
rajo. Tako imamo v Hruševem zastop[nika] samo v eni hiši, v Gaber-
jih v nobeni. Povsod bega in vse nadzoruje. Samo kurirska pot še 
odlično posluje. Mihčevega Janeza iz Babne gore so ujeli in je vse 
izdal. Tako sta padla tudi kurirja za Gorenjsko21 Maks in Pepi, 
ki sta se dolgo bojevala z bega in tri obstrelila v Butaj novi. V Ga
ber jih je padel Jarčev Slave in je izdal 7 zaščitnikov. Kljub temu 
je izpostavljena nova zveza. Najboljši je rajon Logatec. (Poroča-
Dora). Obstoji odbor ZSM, akcija z zastavicami je prvega maja 
odlično odjeknila v vsem rajonu. Nasprotniki so sicer rekli, da so 
to naredili Italijani, a odjek je bil pravilen. Zelo pridno zbirajo 
obleko in hrano, kar da prebivalstvo zastonj. Zelo radi bi videli 
partizane. Bega je izdala letak, v katerem pravi, da so internacij 
in vsega drugega krivi partizani. Naš proti letak je bil dobro spre
jet'. Na sestanke hodijo v gozd, a so večkrat ovirani od lovcev in 
Italijanov. V Logatcu je zajeta predvsem vsa sokolska mladina. 
Skrajno škodljivo je delovanje bege v Borovnici, ki je organizirala 
tudi šolsko mladino. V bojnih igrah se gredo »partizane« in »be
logardiste«. Partizane polove in jih zaprejo v svinjake. Organiza
cijo vzdržujemo večinoma s pastirji. Za vse okrožje rabimo 80 iz
vodov »Mladine«. Na Vrhniki je organizirano 25 mladine. Rajon 
Rovte je še neobdelan. V Planini so po akciji pri Sv. Duhu zaprli 
40 prebivalcev, ker je en It[alijan] ušel in vse izdal. Dobil je zato 
3 mesece dopusta. Nalagal se je, da sp ga bega že 3 ure prej zve
zali. Starše osmih belogardistov so zaprli, živino odvzeli in demo
lirali domove. 

20 Dr. Rudolf Obračunč. 
21 Kurirja za Gorenjsko sta bila Vencelj Marinšek-Maks in Jože 

Gabrovšek-Pepi. Vzdrževala sta zvezo z Gorenjsko preko nemške meje, 
ki je bila pregrajena z bodečo žico in minirana. Kurirji so morali po-' 
gosto odstranjevati mine in tako se je pri tem ponesrečil kurir Vencelj 
Glej Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 92. 

566 



Okrožje Cerknica poroča tov. Matija: 

Organizacija ZSM je šele v povojih. V Loški dolini začasno celo 
še nemogoča. Bojijo se represali j , za zbiranje predmetov j ih je se 
pridobiti, za organizirano delo iz lastne pobude pa ne. V vaseh, 
kjer imamo dostop, je zajetih 80 Vo mladine. Najboljša sta rajona 
Cerknica in Grahovo. T a m smo imeli miting s 30 udeleženci in so 
n a njem sprejeli pozdrav IO [OF] in CK[KP]S. Itali janski radio 
ves tn ik l a a uspešno deluje med it. posadko. Vse delo OF slom t a m 
zgolj n a mladini. Ti so dobili zvezo z bega, ki sedaj sama trosi letale 
v bega posadkah. Doslej pre jemamo 50 izvodov »Mladine«, želimo 
jih 100, a jo tudi sami lahko ponatiskujemo. 

Ustanovljen je okrožni iniciativni odbor ZSM, ki ga tvorijo tov. 
Julka, 2 2 M a r t a 2 3 in Just ina, 2 4 ravno tako smo že postavili 2 rajonska 
odbora. Pionirj i doslej še niso bili organizirani, bomo pa s tem 
začeli. Razpoloženje med mladino je zelo dobro in so predšolski 
otroci pozimi povsod kepali belogardiste. V okrožju je 7 aktivi
stov ZSM. 

OKROŽJE Ribniško — laško, poroča tov. Stjenka in tov. 
Francka: 

Organizacija mladine je še mlada. V vaseh Podpreska in Trav
nik je zajetih 100 0/o mladine, ki imajo svoj terenski odbor, v ostalih 
kraj ih manj , t a m so zaupniki. Najboljši so tisti kraji, kjer je bil 
teror največji. Najbolj belogardistična je vas Hrib. V laškem ra
jonu so skoraj vse vasi bega. Tudi t a m smo začeli navezovati stike 
z mladinci. Mladina je z mit inga v Loškem potoku poslala IO [OF] 
in CK[KP]S pozdrave. Iz štirih vasi laškega rajona je organiziranih 
200 otrok v GILL. Predvsem iz Malega Loga. So to najsiromaš-
nejši otroci, ki hodijo v skupno kuhinjo in se t a m demoralizirajo. 
Iz Sodražice hodijo dekleta in žene bivše OF z It. V Podpreski 
odlično deluje organizacija pionirjev. P r i neki pr ireditvi so izvršili 
parado in je bilo navzoče vse prebivalstvo 2 vasi. Imeli so s seboj 
4 težke strojnice [in] so streljali na ragle in [s] karbi tnimi škat
lami. Odrasl im so pripovedovali, d a se tudi oni tehnično izpopol
njujejo. Sami hodijo na akcije in režejo telefonske žice. Vsa mladina 
organizirano pomaga družinam OF pr i poljskih delih. Tako je samo 
mladina posadila 40 mernikov krompir ja. »Mladine« pre jemamo 70 
izvodov, želimo j ih 150. Vsa mladina živahno sodeluje v dopisni
štvu, vse piše, piše in tekmuje. Župnik Škul j 2 5 je hotel organizirati 

21a Glej dok. št. 102, op. 6. 
2 2 Julka Mihelčič. 
2 3 Mara Avsec. 
24 TiistinA tCoŠČ3.i€ 
26 Karel Skulj, župnik V Dolenji vasi pri Ribnici, organizator bele 

garde. Glej Saje, Belogardizem, str. 432. 
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mladino in jo je prisilil na dva sestanka. Pri tretjem sestanku ni 
bilo nobenega več. Odlično uspevajo listkovne in napisovalne ak
cije. V zadnjem času imamo odlične zveze s Čabrom, kjer si žele 
bolj slovenskih partizanov, kakor hrvaških. Od nas organizirana 
mladina je poslala okrožnemu odboru 1.000.— Lit. 

Okrožje Belokranjsko, poroča tov. Niko, Hilda, Jože: 
Ustanovili smo okrožni iniciativni odbor s člani: Hildo, Tonč

ko,26 Zofko27 in Jožico,28 ter dva rajonska odbora po 4 člane. V 
rajonu Semič, kjer je italijanska posadka, smo začeli z organizira
njem] sedaj in je na poslu ena ilegalka. V Metliki je mestni odbor 
s 5 člani. V Črnomlju je 10 članski odbor, v Adlešičih 3 članski in 
v Gradacu 4 članski odbor. V Gribljah so odlični pionirji. Vse delo 
je razdeljeno na posamezne sekretarje: za higijeno, za zbiranje, za 
delavske čete itd. Mladina je org. po vseh vaseh v delavske čete, 
te so združevane v delavske bat. s komandanti in komisarji. Tako 
je n. pr. vas Lokvice zabeležila 3500 delavnih ur od februarja do 
junija, rajon Drašiči 1482 ur. V glavnem obdelujejo prazna po
sestva partizanov in belogardistov. Če pridejo v vas partizani, jim 
v najkrajšem času operejo perilo in oddajo nabrane zaloge lipovega 
cvetja in zdravilnih zelišč. V rajonu Suhor so delavske čete v vseh 
vaseh. Delavne čete tvorijo po večini mladinci, le redko tudi pio
nirji. Prebivalstvo z veliko ljubeznijo gleda polet' mladine, starši 
ji dajejo vso podporo. Zato je tudi morala po vaseh odlična in ni 
opažati še strahu pred okupatorji ali bego. Posebno so junaška de
kleta. Nekoč so v vas, v kateri so bili partizani, nenadoma prišli 
Itfalijani]. Pred premočjo so se morali tako hitro umakniti, da so 
v vasi pustili mulo z mitraljezom. Tako so na enem koncu odhajali 
partizani, v vasi pa so že bili Itftalijani]. Dekleta so gnale mulo za 
partizani, ki ni hotela ubogati, ko je zaslišala riganje svojih ita
lijanskih tov. Brez strahu so se vrnile v vas. Mladina bo izdala list 
»Mlada Bela krajina«29 pod uredništvom tov. Hilde. 

Zbiralne akcije zelo dobro napredujejo. Mladina zbira tudi 
živež, ki ga na karte prejema prebivalstvo od okupatorja, kakor 
sladkor, olje, z izjavo, da prebivalstvo tega nujno ne potrebuje, 
da pa mora žrtvovati bolnim partizanom. Naša propaganda se s pri
dom uveljavlja v vrstah belogardistov. Tako smo pritegnile k ude
ležbi na naših kulturnih prireditvah tudi dekle nekega belogardista. 
Ko je ta prišel v vas, jo je zaslišal, če je bila tudi ona zraven. Odgo-

2 6 Tončka Jakofčič. 
27 Zofka Doltar. 
28 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
29 List: Mlada Bela Krajina. Glasilo ZSM za Belo Krajino, 1943 

je v arhivu IZDG, tisk NOB. Prva številka je izšla junija 1943. 
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vorila mu je: »Bila sem in bom še šla, če ti ni všeč pa pojdi!«. 
Neki belogardist je ustrelil našo najboljšo mladinko Fančko. 8 0 Cela 
vas je pletla vence za njen pogreb in dvignila pravi odpor prot i 
beli gardi. Silno prizadeti oče je sicer spočetka žaloval za svojo 
edinko, a je bil ponosen nanjo. Silno nejevoljo je zbudil za to neki 
partizan, ki je v Belčjem v r h u po nesreči ustreli l najboljšega mla
dinca. Kmet je so izjavljali: »Part izanom damo vse, samo vina ne«. 
K sodelovanju pritegujemo tudi bivše it. vlačuge. Tako smo tem 
dekletom določili delo n a njivi, kamor je prišlo delo gledati 400 
ljudi iz večih vasi. Dekleta ni bilo sram, pač pa so izjavljale, da 
j im OF z delom daje možnost, da operejo svoj greh in se z delom 
lahko vključi[jo] v narodno skupnost. Z mladino prire jamo skupne 
izlete s pet jem in igrami, kater ih se včasih udeleži tudi 100 mladine. 
P r i nab i ra lnem t e d n u 3 1 je mladina to sporočila prebivalstvu na tako 
temeljit način, da je na vsakem drevesu in vsakem plotu bil pr i
tr jen listek z oznanilom. Veliko vasi že ima svoje mladinske domove 
opremljene z gesli, slikami Tita, Stal ina itd. V njih se zbirajo, čitajo, 
pojejo in sklepajo. Včasih izpraznijo kako sobo odišlih belogardistov, 
vsaka vas hoče imeti svoj mladinski dom. Ob progi Met l ika—Gor
janci smo zajeli 90—930/o mladine. Odnosi med nami in prebival
stvom ne morejo biti boljši. Dostikrat smo v vaseh, ko pridejo v 
nje Itali jani. Ni n a m treba bežati, prebivalstvo nas samo skriva 
pred njimi. V drugih vaseh zopet ob pr ihodu It. ali bege bežijo 
ne samo moški iz vasi, temveč tudi dekleta in mladina. V neki Vasi, 
ki je dala 7 belogardistov so vse njihove sestre naše vnete mladinke. 
Med mladino je prodrlo stališče: ne izdaj a j mo ne eni ne drugi, vsaj 
mladina ne ! P r a v odlično se kažejo ti uspehi pr i ku l turn ih pr i re
ditvah. Tako mladina belogardistov v igrah zahteva vloge part iza
nov in v njej zabavljajo čez bega. Tako je mali Mirko, 9 letni sin 
očeta belogardista, ki ima še dva sina v bega, a tri je mlajši njegovi 
otroci so na naših prireditvah, eden je v igri izjavil: »Ti belogardist, 
izdajalec naroda, ki bi hotel uničiti nas, ki l jubimo slovenski narod 
in mrzimo okupatorja.« Posledica takih odnosov je, da razen v Met
liki in Črnomlju ni več sredine. Dokazanim izdajalcem žele vsi 
smrt. Od dveh bratov je eden v partizanih, eden v bega. B r a t par
tizan je prišel domov in našel v sestr inem žepu izdajalsko pismo, 
ki ga je hotela nesti v Metliko. Nastopil je tako odločno prot i sestri, 
da je celo m a t i izjavila, naj jo ustreli, če ne bo ubogala. Mladinski 
agit-prop dela zelo uspešno. Sestajamo se, si naložimo delo in ga 
takoj izvršimo. Tako je vse okrožje že v t reh dneh vedelo da so 

3 0 Fanika Gašperič iz Belčjega vrha. Umorjena je bila 30. maja 
1943. Glej članek Belokranjci ob grobu svoje tovarišice, Naša žena, 
leto II, št. 9, julij 1943 (arhiv IZDG, tisk NOB). 

3 1 Gre za nabiralni teden »Vse za našo vojsko«. Glej dok. št. 105. 
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angleška letala v LIKI izpustila orožje in letake, kar je bilo na
menjeno slovenskim partizanom. Higijena. Ker smo na meji Hrvat
ske, kjer razsaja bolezen, želi prebivalstvo največje snage. Hiša, 
ki se noče držati zdravstvenih navodil, je izpostavljena sramoti. 
Otroci sami nadzorujejo higijeno v vseh hišah. Tako so v neko 
hišo, ki ni hotela izvršiti predpisov o snagi, prišle mladinke, pobelile 
stene, osnažile in poribale pod in potem na hišo nabile listek: 
»To hišo so osnažile mladinke OF, ker njeni prebivalci ne želijo sebi 
in nam dobro«. Kulturno delo. V vsaki vasi je določen nekdo, ki 
skrbi za dopisovanje mladine. Tako smo dosegli, da skoro vsa mla
dina vneto piše. Na izletih in sestankih avtorji čitajo svoja dela, 
najboljša mladina sama oceni in pohvali: »Sposobno za mladinski 
list«. Enako je z igrami. Hoteli so igrati. Ni bilo napisanih iger. 
Sklenili so, da jih napišejo sami. Sedaj že mnoge vasi sestavljajo 
lastne igre, ki jemljejo snov iz narodnoosvobodilnega boja v domači 
vasi. Igre dajejo v cenzuro okrožnemu odboru ZSM. Tako smo sedaj 
dobili iz vrst mladine že 11 iger, ki krožijo po vsem okrožju. V neki 
vasi so dekleta v takem tekstu popisala zgodovino svoje belogardi-
stične vasi in tudi svoje vlačuganje z Italijani. Potem so prišli parti
zani in je bil eden ubit. Na tega partizana so spesnile junaško 
pesem, ki so jo v igri pele. V vaseh je zavladalo doslej še nepoznano 
življenje. Starčki pravijo: »Mladina, kaj vendar si naredila iz naše 
nekdaj mrtve vasi!« Pa je res veselo. Sredi grmenja topov mladina 
dela, a tudi poje in pleše. Tako so začeli z mladino tekmovati tudi 
starejši, pišejo igre, jih igrajo, tekmujejo z mladino in se tako na 
medsebojnih igrah vasi obiskujejo. Ob nedeljah smo že imeli pri
reditve, katerih se je udeležilo do 400 ljudi iz najbolj oddaljenih 
vasi, prišli so tudi izza žice iz Metlike 30, iz Semiča 9. V Beli 
krajini je nastalo pravo kulturno tekmovanje. Vse delo je izraženo 
najboljše v telem stavku iz teksta take igre: »Vidiš žena, ti jokaš, 
ker je tvoj sin pri begi, meni se ni treba jokati, ko mi je mož in 
sin v partizanih.« 

K točki 5. O oddanih poročilih se je razvila živahna debata, 
v kateri so vsi navzoči poudarjali pravilne in nepravilne pojave ter 
se vedno zedinili v najboljšem in najuspešnejšem načinu. 

K točki 6. Tov. Džuro je podal izčrpno poročilo o konkretnih 
političnih in organizacijskih nalogah ZSM ter s svojimi tehtnimi 
izvajanji navdušil navzoče še za vnet'ejše delo. 

K točki 7. V začetku se je tov. Džuro dotaknil vseh v poročilih 
razvidnih nepravilnosti, jih pojasnjeval in dal jasne smernice na 
prepričljiv način. 

Razdelitev dela: Za pospešitev dela v nekaterih zaostalih okrož
jih se je sklenilo, da odide tov. Leon iz vrhniškega okrožja na Šta
jersko, tov. Francka iz ribniško-laškega okrožja v vrhniško okrožje. 
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Po vrnitvi na bazo so dospeli člani G1IO tov. Ivan,32 Gustl33 in 
Zdenka34 iz novomeškega okrožja, se sestali z referentom tov. Džu-
rom in Jernejem, ki so jim dali navodila za nadaljnje delo, oni so 
pa oddali pismena poročila35 o stanju v okrožju. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Referent: 
France Lubej 

ŠT. 188 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLICA 
DNE 19. JUNIJA 1943 ČLANU POVERJENISTVA IZVRŠNEGA 

ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1 

X 
Položaj, dne 19. junija 1943. 

DRAGI SALVO!2 

Čudim se, da vkljub 5 pismom,3 ki sem ti jih poslal, doslej 
nisem prejel še nobenega odgovora. Lahko si misliš, kako težko 
pričakujem poročil, kako delate in kako ste sprejeli navodila, ki sem 
vam jih sporočil delno pismeno, delno ustno preko Soče.4 Ne vem, 
kje so zadržki, upam pa, da ni pri vas pomanjkanja volje do dela 
in pisanja. Vsekakor se potrudi, da čim preje ugodiš mojim željam 
in da mi predvsem sporočiš, kako ste sprejeli zadnja navodila.5 No
vih navodil ti danes ne morem poslati, ker dejansko nimam pre
gleda o stanju pri vas. 

Pošiljam ti dve pismi. Krajše pismo dostavi mojemu prijatelju,6 

ki mi je večkrat oskrbel razne dobrote, med drugimi tudi stanova-

32 Ivan Gorjup. 
33 Gabrijel Gašperšič. 
34 Slavka Zidan. 
35 Glej dok. št. 184. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, osebni fond Zorana Poliča. Ozna
ka X v levem zgornjem kotu je pripisana zaradi preverjanja pošte. 

2 Drago Pustišek. 
3 Glej dok. št. 72, 99, 123 in 139. 
4 Mira Tomšič-Vlasta. 
5 Glej dok. št. 123. 
6 Boris Kocjančič. Izvirna kopija pisma Zorana Poliča dne 19. 

junija 1943 je v arhivu IZDG, istotam. 
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nje. Drugo pismo, pa dostavi mojemu bivšemu šefu.7 To lahko 
storiš preko »prijatelja« ali pa preko Boruta. 8 Zanimalo bi me, kaj 
bo šef na pismo dejal. Tudi sam preberi obe pismi, ker je morda 
v njih tudi kaka novica za te. 

V posebni pošiljki t i dostavl jam poročilo o zadnjih vojaških 
uspehih. Stvar je zelo obširna, toda zelo temeljita. Pogovori se s 
Sočo glede eventualnega natiska v obliki brošure. Poročilo je se
veda namenjeno celotnemu poverjeništvu. 9 

Tu je silno povpraševanje po ruskem učbeniku. Prosim te po
brigajte se in zberite čim več knjig I S A C E N K O : NE BOJMO SE 
RUŠČINE. 

J a z osebno pa te prosim, da naročiš pr i znanem dobavitel ju 1 0 

en p a r gojzeric, in sicer dobrih, ker te ki j ih i m a m sedaj, bodo 
kmalu odpovedale. Pošlji j ih po poti, ki t i jo bo naznačila Soča. 
Pošiljki priloži po možnosti še nekaj perila, predvsem toplejše no
gavice in srajce. Piši mi tudi, če je kaj novic o mojih domačih, tako 
iz Srbije, 1 1 kakor tudi iz Lj[ubijane]. 

Tu skušamo uredit i za zvezo z Majo 1 2 in z Joštom 1 3 Toda, ker ni 
od vas nobene vesti, ne vem ali Maja sploh še potuje 1 4 in ali Jošt 
ima dovoljenje. 

Prejel boš v k r a t k e m tudi okrožnico 1 5 z vprašalno polo. Raz
množite jo za vsa društva in n a m na to dostavite skupne podatke. 
Okrožnico smo razdelili tudi podeželskim društvom. 

Sokolski letak, 1 6 ki sem t i ga napovedal, je bil že odposlan 
v Ljubljano. Sporoči kakšen bo odziv. 

V svojem pismu mi tudi javi, katera moja pisma si doslej že 
prejel. 

P r a v prisrčne pozdrave vsem! 

S m r t fašizmu — svobodo n a r o d u ! 1 7 

Dr. Joža Vidmar, pravobranilec Državnega pravobranilstva v 
Ljubljani. Izvirna kopija pisma Zorana Poliča dne 19. iuniia 1943 ie 
v arhivu IZDG, istotam. J 

8 Lojze Kramar. 
9 Uredništvo ni ugotovilo, za katero vojaško poročilo gre Brošura 

s poročilom o vojaških dogodkih verjetno ni izšla. 
" IvanJontes, trgovec s čevlji v Ljubljani. Podatek Zorana Poliča 

Starši in sestra Zorana Poliča so bili v izgnanstvu v Srbiji 
1 2 Jelica Vazzaz. 
1 3 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1 4 Jelica Vazzaz je bila učiteljica v Dolnjem Karteljevem pri No

vem mestu. Imela je posebno dovolilnico, ker je imela starše v Ljub
ljani in je pri njih tudi stanovala. Podatek Zorana Poliča 

1 5 Glej dok. št. 154. 
1 6 Glej dok. št. 123, op. 15. 
1 7 Pismo ni podpisano. Pisal ga je Zoran Polič. 
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S T . 189 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA K P S ZA PRIMORSKO 
D N E 19. J U N I 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 P R I M O R S K O B R A N K U B A B I C U V T R S T 1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 19. 6.1943. 

Dragi Vlado!2 

Prejeli smo Tvoji dve kratki pismi3 od 30. 5. in priloženi tržaški, 
hrvaški in italijanski material. V enem izmed pisem sicer pišeš, 
kakor že večkrat, da prideš v kratkem k nam, v drugem pa to spet 
preklicuješ, češ, da boš počakal na tov. Blaža.4 Ker po drugi strani 
vemo, da Ti je tov. Ante5 poslal najnovejše pismo6 tov. Krištofa7 

za tov. Kvinta8 (v prepisu) z naročilom, da ga takoj spraviš naprej, 
računamo, da boš morda spet potoval v M[ilano]. Torej se verjetno 
še nekaj časa ne bomo videli in Te bo to naše pismo dobilo v Trstu. 

Na podlagi Tvojih dveh kratkih pisem in tržaških tiskovin smo 
o vsej zadevi s Trstom temeljito diskutirali na seji PK in Ti spo
ročamo naše mnenje. 

1.) Nepravilno je s Tvoje strani, da četrt leta delaš sam, ne da 
bi mi (PK kot kolektiv in instruktor CK) imeli vpogled v Tvoje 
delo in bi Ti mogli pomagati z nasveti ali drugače. Nepravilno je, 
da v teku četrt leta nisi smatral za potrebno, da bi nam poslal vsaj 
javko za Trst, da bi Ti mogli pisati (čeprav si imel obilo prilik za 
to n. pr. potovanje tov. Blaža k nam koncem aprila). Tako si za
krivil, da leže tu že tri pisma9 tov. Krištofa za tov. Kvinta, da Trst 
ni dobival naše literature, da CK-ju ne moremo ničesar .poročati o 
Trstu in da je tržaška organizacija brez nasvetov PK in CK. Po 
literaturi sodeč pa bi ji bili taki nasveti krvavo potrebni. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11, prepis 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3090. 

2 Branko Babic. 
3 Glej dok. št. 107. 
4 Darko Marušič. 
5 Ante Novak. 
6 Glej dok. št. 29. 
7 Edvard Kardelj. 
8 Umberto Massola-Quinto. 
9 Verjetno gre za pisma Edvarda Kardelja okrog 28. januarja ter 

1. marca in 26. aprila 1943 Umbertu Massoli. Izvirne kopije pisem so v 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 612, 613, 614. 
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2.) iz dejstva, da je izšla La lotta1 0 in La donna nuova,11 je 
sklepati na znaten napredek tržaške organizacije. Napredek je v 
tem, da so tržaški komunisti zlezli iz svojih brlogov in nastopili 
pred množicami s tiskano besedo. Napredek je, da se je v Trstu 
ustvaril zarodek tehnike (ciklostilska točka). 

3.) vsebinsko sta pa La lotta in La donna nuova zelo slaba. Naš 
masovni list, ki v času svetovne vojne te vojne ne omenja, ne more 
množic prepričati, ker jim ne odgovarja na vprašanja, ki si jih sami 
stavijo. Ker svetovna vojna za list ne obstoja, ne obstojajo seveda 
tudi udeleženci v tej vojni. Zato ni niti besedice o Sovjetski zvezi, 
Rdeči armadi, Stalinu, niti besedice o jugoslovanski partizanski 
vojski (čeprav ta šari po tržaški okolici!!), niti besedice o italijan
skem proletariatu in njegovih stavkovnih bojih v Milanu in To
r i n u — Človek se vpraša, o čem pa list v današnjem času sploh 
govori, če ne o teh stvareh? Ali vsaj daje kaka navodila za boj? 
Niti tega ne! Nikjer poziva na sabotažo, na gospodarski boj v pod
jetjih (razen mimogrede v dopisu iz San Marca), na demonstracije, 
na ustanavljanje borbenih skupin, na pobijanje agentov režima, na 
odhod v partizane .. .12 S kakšnim namenom je tak list sploh na
pisan? Kdo to piše? Ali nimaš nobenega vpliva na redakcije? Zakaj 
ne pretiskujejo raje L7Unita,13 ki ji bi dodali dopise iz tržaških 
podjetij, pri naslovu pa bi napravili opazko: edizione di Trieste.?14 

4.) iz lista15 in iz okrožnice16 (oziroma poziva avtonomnim sku
pinam) je razvidno, da Comitate Littorale17 ni osvojil osnovne 
politične linije KPI. Ta linija je: boj proti Mussolinijevi kliki in 
njeni nemški politiki; v ta boj se vabijo vsi Italijani (tudi pošteni 
fašisti). V publikacijah tržaške organizacije pa rohnijo proti fa
šizmu in poziv se obrača na antifašiste (mimogrede rečeno: kam 
se te skupine pozivajo? Zakaj ne v Fronto nazionale?18 Sploh je 
o Fronti nazionale govora le mimogrede na enem mestu). Nikjer 
ni za Italijo v današnjem trenutku osnovne parole: separatni mir. 

10 Glej dok. št. 183, op. 10. 
11 Glej dok. št. 183, op. 12. 
12 Pokrajinski komite KPS za Primorsko je pismu celo priložil 

vzorec »besedilo za surov osnutek ali bolje primer, kako bi si mi pred
stavljali tržaški delavski list« s pripombo, da članki niso napisani z 
namenom, da bi jih prevedli v italijanščino. Primerek besedila je v 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3090. Glej še pismo pokrajinskega 
komiteja KPS za Primorsko dne 27. junija 1943 obalnemu komiteju 
KP Italije za Trst v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3091 in Babic, 
Primorska ni klonila, str. 83. "" 

13 Glej dok. št. 57, op. 42. 
14 Tržaška izdaja. 
15 Misli list: La lotta. 
18 Uredništvu ni uspelo dobiti okrožnice. 
17 Commitato Littorale di Trieste — Obalni komite (odbor) za Trst. 
18 Fronta Nazionale d'Azione — italijanska narodno akcijska stran

ka. Glej dok. št. 57, op. 96. 
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(Razumljivo je, da ta parola ne pride na misel ljudem, za katere 
vojna ne eksistira.) 

5.) očividno je treba s Comitate Littorale sesti za mizo in 
temeljito prediskutirati politično linijo KPI in jo konkretizirati 
za Trst, prediskutirati organizacijsko linijo in vprašanja agitacije 
in propagande. K tem vprašanjem imamo pripomniti: 

a.) politična linija. Sedanja vojna je reakcionarna in nemška, 
to je: vodi se proti naprednim silam v svetu (ki so dejanske zavez
nice italijanskega naroda) in za interese nemškega imperializma (ki 
so mu italijanski nacionalni interesi deseta briga); zato se poziva 
ves italijanski narod brez razlike političnega prepričanja (tudi 
pošteni fašisti) v boj proti Mussolinijevi kliki, ki je zapletla Ita
lijo v to protiitalijansko vojno. Mesto italijanskega naroda je v na
sprotnem taboru, kjer se pod vodstvom Sovjetske zveze bije boj 
za mir in svobodo vseh narodov. Zmaga tega tabora (Rdeče armade, 
partizanov, ariglo-ameriške vojske) so zmage italijanskega naroda 
nad Mussolinijevo kliko. Zmago tega tabora je treba pospeševati 
z bojem za poraz Mussolinija. Za ta boj se naj Italijani združijo v 
Fronte nazionale. Oblike boja so: dezertacije iz vojske, prehod na 
stran nasprotnika (partizanov itd.), sabotaža, uničevanje agentov 
režima, stavke in demonstracije. 

Za Trst je treba k temu vsemu dodati še: direktno podporo 
slovenskemu narodnemu gibanju sploh in posebej slovenskemu 
partizanstvu, ki slabi skupnega sovražnika, odhajanje v slovenske 
partizanske čete itd. V tej zvezi je treba poudariti, da pomeni 
rešitev slovenskega narodnega vprašanja velik korak naprej k re
šitvi tržaškega vprašanja. 

b.) organizacijska linija. Najboljši delavski elementi se spre
jemajo v Partijo (KPI), ki mora postati voditelj masovnih organi
zacij. Ostale borbene elemente (ki se v pozivu imenujejo simpa-
tizzanti in antifascist!) združevati v grupe Fronte nazionale (razen 
v podjetjih, kjer je delavstvo po narodnosti mešano in se zato 
ustanavljajo masovni Comitati d'unita operaia);19 organizirati iz 
borbenih elementov pod vodstvom partijcev borbene skupine za 
napade na kvesturo, likvidacijo posameznih osovraženih agentov 
režima in podjetnikov. Partija sama organizira s pomočjo vseh raz
položljivih ljudi večja sabotažna dejanja; vrši se rekrutacija v par
tizane. 

c.) agitacija in propaganda. Centralna parola za Italijo je 
danes separatni mir s Sovjetsko zvezo in njenimi zavezniki. To 
parolo je treba kričati na ves glas. Ravno za to parolo lahko Par
tija zbere okoli sebe osnovne množice italijanskega naroda. Gojiti 
je treba simpatije za prvoboriteljico za napredek človeštva — Sov-

19 Commitato d'Unitži operaia — odbor Delavske enotnosti. 
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jetsko zvezo, Rdečo armado in za tovariša Stalina. Gojiti je treba 
simpatije za jugoslovanske partizane in posebej za slovenske. Go
jiti je treba simpatije za udarno skupino v italijanskem narodu — 
za milanski in torinski industrijski proletariat in popularizirati 
vodstvo v boju proti Mussolinijevi kliki in za mir — KPI. 

Mislimo, da bi bila ponovna diskusija s Comitato Littorale o 
vseh teh vprašanjih nujno potrebna. Kajti v nobenem izmed njih ni 
popolne jasnosti. Predno zapustiš Trst, moraš to še vsekakor iz
vesti. 

Nato pa Te pričakujemo pri nas. Prepričani smo, da boš razu
mel to potrebo. Tudi za sam Trst bo Tvoj povratek k nam koristen. 
Vsi skupaj bomo spričo Tvojega poznavanja konkretnih prilik v 
Trstu lahko Tržačanom s splošnimi direktivami mnogo koristili. 

Razbijamo si glavo, koga bi poslali namesto Franca2 0 tržaški 
organizaciji v pomoč. Morda bo v tem pogledu kaj svetoval tov. 
Blaž, ki je obšel v zadnjih tednih mnogo naših organizacij. 

Ko se vrneš iz Trsta, prinesi vsekakor vsaj dve dobri javki, da 
ne bo naša zveza spet tako klavrna. — Včeraj se je vrnil s kraških 
karavl zavoj literature poslan pred kakim mesecem za Trst (po
natis L'Unita). V skrbeh smo, če bo vsaj to pismo prijadralo do 
tebe. Zato tudi pisma21 za Kvinta ne prilagamo. Predzadnje pismo22 

smo po nasvetu Blaža poslali po poti, po kateri je on prišel k nam 
(Brda-Monfalcone). Kakor pišeš, tega pisma nisi prejel. Pismo je 
torej nekje v Brdih obtičalo. 

V pismu, ki ga nisi prejel, smo Ti pisali cele kupe novic. Med 
njimi so bile tudi take, ki niso za kvesturo. Ker pa se pisma iz
gubljajo, smo v zadregi, kaj Ti lahko sporočimo . . . 

Naše čete smo združili v 2 brigadi z imeni Ivana Gradnika in 
Simona Gregorčiča. Brigadi imata že nekaj lepih uspehov za seboj. 
Razvidel jih boš iz priloženega rokopisa novega Poročevalca.23 Naj
večji uspeh je pač ta, da smo prekinili promet na progi skozi Pod-
brdo za daljšo dobo. Ravno včeraj smo izvedeli, da so morali Ita
lijani minirati še preostali del mostu čez Bačo, tako da sedaj ves 

2 0 Jaka Platiše. 
21 Glej op. 6. 
22 Verjetno gre za pismo poverjenika centralnega komiteja KPS 

dr. Aleša Beblerja in člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Antona Veluščka dne 9. maja 1943. Glej dok. št. 31. 

23 Gre za list Primorski poročevalec, leto I, št. 6, 15. junij 1943. 
V njem sta objavljena članka: Naša vojska prekinila progo Jesenice— 
Gorica in Borbe naših brigad (arhiv IZDG, tisk NOB). 
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most leži v vodi. Poteklo pa je že 10 dni od naše akcije.2 4 Da posta
vijo sedaj nov most bodo torej rabil i najmanj še 1 mesec dni. Lepo 
smo j im zagodli. Zato pa tudi t e m u pr imerno besnijo. Bližnja in 
daljna okolica mostu imata vseh deset dni k repke hajke. Doslej pa 
nimajo Itali jani nobenega uspeha. Mi smo daleč . . . 

Radijska zveza še vedno ne funkcionira. Pisemski stiki s CK 
pa so zelo živahni. Tudi nekaj osebnih obiskov iz one s t rani smo 
imeli, tako da smo dobro poučeni o položaju v Ljubljanski pokra
jini in d a je CK dobro poučen o r a z m e r a h pr i nas. 

N a oni s t rani so likvidirali odrede 2 5 in vse part izane združili 
v brigade. Te so imele nekaj i tali janskih hajk, ki pa so j ih dobro 
prestale. Večjih ofenzivnih operacij niso imeli. 

P r i nas je v zadnjih mesecih v nekater ih predel ih močno padla 
morala prebivalstva. Glavni vzrok je bil ta, da v vsem času naših 
t ransportov 2 6 neoboroženih novincev n a ono s t ran in v času orga
nizacije br igad celi predel i niso videli part izanov, Ital i jani p a so 
ravno t a k r a t najmočneje divjali, požigali, zapirali in ponekod celo 
streljali civile. Bela garda je že mislila, da je prišel njen čas in 
je nastopila z gnusnim letakom, 2 7 v k a t e r e m je kričala, da je narod 
v smrtni nevarnost i . Vendar je ta kri t ičen t r e n u t e k že za nami. 
Bela garda še ni dosegla znatnejših uspehov, ko so se že pričele 
uveljavljati naše br igade in spet dvignile v množicah zaupanje 
v nas. 

Najbolj zanimivih stvari pa Ti ne moremo pisati iz že zgoraj 
omenjenega razloga. Zlasti je težko pisati o organizacijskih vpra
šanjih. Omenili bi le to, da se v Gorici položaj počasi popravlja. V 
Benečiji imamo zadovoljive uspehe. V Trbižu se s tvar ne gane iz 
m r t v e točke. — Severni in srednji okrajni odbor sta začela poslo
vat i in j ima gre delo k a r dobro izpod rok. Severni odbor je ustvar i l 
t u d i že tehniko, ki že producira. Upamo, da je med tem Blaž orga
niziral tudi že južni okrajni odbor. 

O vsem ostalem bomo pač govorili ustmeno. 

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

S tovariškimi pozdravi 
Primož 1. r.M 

Matevž 1. r.29 

2 4 Glej op. 23 in dok. št. 144, op. 6. 
2 5 V t. i. Ljubljanski pokrajini sta bila ukinjena le Dolomitski in 

Notranjski odred, ostala sta še vedno Vzhodnodolenjski in Zapadno-
dolenjski odred. 

2 6 Glej dok. št. 45, op. 5. 
2 7 Glej dok. št. 20, op. 7. 
2 8 Dr. Aleš Bebler. 
2 9 Anton Velušček. 
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ŠT. 190 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENlSTVA 
ZKMJ ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 19. JUNIJA 

1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1 

Pokrajinskemu komitetu KPS! 

Sedaj sem še kar zadovoljivo rešil kaos v jeseniškem in kranj
skogorskem rajonu. Zbral sem tukaj večino terenskih iz tega pod
ročja in še nekaj, ki sem jih šele sedaj postavil. V dvodnevni kon
ferenci z vsemi skupaj in vsakim posebej smo za silo zakrpali t'a 
teren. Seveda, staro je slabo, novo pa še neizkušeno, toda, ker' 
razmere še daleč niso tako slabe kot bi človek mislil po teh ma
sovnih provalah,2 bo kmalu viden uspeh. Točna poročila o stanju 
in sedanjih ukrepih vam bom javil osebno. Raziskal sem tudi primer 
Gabrina3 in druge stvari in moram reči, da je bil Kari4 res čuden 
svetnik. 

Jutri krenem v rajon Žirovnica in Radovljica. Tam bom dobil 
Štefana5 in Mitja6 ter Gregorja,7 ki so še na delu, samo kako. Imam 
v vidu že nekaj ljudi, ki jih bom uporabil na tem področju. Vrnem 
se v času kot sem javil. 

Sedaj ima tudi Božo8 v blejskem rajonu možnost postavitve 
tehnike. Kar mu manjka, bo dobil iz Jesenic, ki teh možnosti ni
majo. Vendar bodo tudi poskrbeli za to. Zaenkrat bo pa lahko ta 
tehnika delala za celo okrožje. Manjka jim samo tehnik. Vendar, 
dokler ne dobite javljeno, da je vse v redu, pošiljajte še vedno za cel 
j[eseniški] OK dovolj materiala. Potrebo bodo javili v prvem po
ročilu. 

Ali ste izdali 2. štev. »Mladine«. 
Ali ste kaj razmislili o delitvi odreda. 
Ali ste rešili ostalo kar sem vam javil.9 

Torej Jfeseniški] 0[krožni] Kfomite] bo imel odslej 6 okrožij, ki 
jih bom točno razmejil in izpolnil s terenskimi. Kar se tiče OK-ja 
samega vam bom prinesel predloge, zaenkrat bom postavil v centru 
enega odgovornega radi prejema poročil in kamor bomo pošiljali 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
šk. 83, a. š. 3648. 

2 Glej dok. št. 165, op. 8. 
s Franc Beniger. 
4 Karel Preželj. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 70, op. 3. 
5 Stane Grča. 
8 Ivan Gašperin. 
7 Alojz Pohar. 
8 Anton Ambrožič. 
9 Glej dok. št. 165. 
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stvari za celo okrožje. Za sedaj sem določil odgovorne že za 4 rajone 
in sicer: Gaber1 0 — rajon Bohinj, Božo — rajon Bled-Gorje, Pavle1 1 

— rajon Kranjska Gora, Milan12 — rajon Jesenice (I. del), Jože1 3 

— rajon Jesenice II. del. Za ostale vam bom javil osebno. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Vinko14 

Položaj 19. jun. 1943. 

Dokler ne dobite od Gabra in Božota obvestilo, da je tehnika 
za JOK vspostavljena, pošiljajte pa za posamezne rajone toliko Por. 
in »Ml.« Bohinj P. 86 — Ml. 40, Bled-Gorje P. 150 — Ml. 60, Kr. G. 
P. 40 — Ml. 30, Jes (oba dela) [P.] 100. Ml. 60, Žirovnica P. 60 — Ml. 
40, Radovoljica [P.] 80. Ml. 30. Zvišanje potrebe vam bodo javili. 
Splošna poročila bodo vsi rajoni pošiljali na PK dokler se ne postavi 
OK. Pošljite na naslove sekretarjev posameznih rajonov takoj vse 
direktive15 za organiziranje KPS, OF itd. 

ST. 191 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRI
MORSKO DNE 19. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA PRIMORSKO1 

Okrajni komitet KPS 
za severno Primorsko 
Na položaju, 19. junija 1943. 

S 
Pokrajinskemu komitetu KPS za Primorsko. 

Vsled reorganizacije okrožij in postavljanja novih OK nismo 
do sedaj imeli točnejših poročil iz teh okrožij. Začeli pa smo dobivati 
poročila, iz katerih je razvidno, da je v našem okraju politično sta
nje zadovoljivo. 

10 Valentin (Tine) Sušnik-Ivo. 
11 Ivan Krivec-Kosta, član okrožnega komiteja KPS Jesenice že 

od leta 1941 dalje, član KP od leta 1936. Februarja 1944 je bil ranjen 
in obkoljen pri kopališču Jasna v Kranjski gori. V brezizhodnem po
ložaju si je sam vzel življenje. Podatek Antona Peternela. 

12 Franc Tominc. 
13 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
14 Vinko Hafner. 
15 Glej dok. št. 10. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. Oznaka S (se-
vernoprimorski okraj) je pripisana pri prejemu pošte. 
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Partija. Partija se v našem okraju ni tako razvila kot bi se 
morala, zato ker smo jo pred ljudmi skrivali (pokojni Tone Medved2 

je bil mnenja da je treba partijo strogo tajno razširjati). Pred ne
davnim smo to napako odstranili in se dela na tem, da prebivalstvo 
spozna vodilno vlogo partije, njeno prizadevanje za končno osvo
boditev in združitev našega naroda. Načelnega odpora proti partiji 
se ne opazi. So gotovi kraji, kjer se prebivalstvo izraža, da je pri
pravljeno žrtvovati vse za naše osvobojenje, toda isto je priprav
ljeno storiti tudi za vero, ako bi bila ogrožena s strani KP. Takim 
ljudem se seveda pojasni stališče partije do vere. Kjer partizani ne 
delajo napak, je delo lahko. Toda dogaja se, da se partizani na 
terenu izražajo, da bomo komunisti vse duhovnike in njihove sim-
patizerje po vojni pobesili, a cerkve da bomo spremenili v kine, 
garaže itd. Tako so se izrazili neki izgubljenci od V. U. B. v Drež-
nici in baš tam so ljudje najbolj pobožni. Potrebno je čimveč par
tijske literature. 

Točnega pregleda partije še nimamo. V našem okraju (brez 
Brd in Benečije) je nad sto partijcev, ki so razdeljeni po celicah 
in tud! nekaj RK že obstoja. Člani partije so v glavnem manjši 
kmetje in starejši ljudje. Do sedaj ni bilo rednih celičnih sestankov. 
Smo pa na delu, da vse te pomanjkljivosti odpravimo. Da se partija 
m mogla bolj utrditi je pač vzrok, tudi ta, ko nam fašisti vedno 
poberejo najboljše ljudi. Tako so sedaj na bovškem vzeli tri naj
boljše, eden je bil celo član OK. Partijski fond so do sedaj pobirali 
samo v baškem OK. Prizadevali se bomo, da se bo partijski fond 
pobiral v vsem našem okraju. 

4 . J ? K M l Z K M S e t u d i o r g a n iz i ra . postavljajo se odbori, niso pa 
ti odbori se povezani v RK ZKM. Izgledi za močno razširitev ZKM 
so dobri. 

_ OF. Razpoloženje prebivalstva je močno za OF. OF še vedno 
številčno narašča. Krpajo se stari in postavljajo se novi terenski 
in rajonski odbori OF. Narodni davek in posojilo svobode se uspešno 
pobira, kakor tudi hrana in ostale potrebščine za partizane. 
* ^ Z ' . Z a t o l m i n s k o okrožje je določena za delo med ženami 
oTl' S ^ a r a V l a 2 3 - 4 a Z a b 0 v š k 0 o k r o ž J e tov- Anica« karavla 
28. Na Tolminskem že obstoja več odborov SP2Z. Žene popolnoma 
razumejo pomen in namen SP2Z. Tudi organizacijsko bo delo med 
ženami uspešno. Potrebno je čimveč ženske literature. 

2 Franc Savli. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 92, op. 6, str. 
239. 

580 

» Marica Kavčič. 
4 Glej dok. št. 20, op. 14. 
6 Anica Srimšek. 
* Dok. št. 76, op. 13. 



ZSM. Tudi ZSM se razširja. Mladina je sploh zelo aktivna in 
trdna. Organizacijsko je bolj slabo povezana toda v tem oziru je 
delo v teku. 

Sredina. O sredini ne moremo zaenkrat še nič konkretnega 
povedati. Saj ne vemo še točno, če stojijo na sredi med OF in Bego 
iz političnega prepričanja. Mnogo je pač takih, ki iz strahu pred 
fašisti ne marajo podpirati OF. Je pa sredina močna med bogatejšim 
slojem in ta sredina je brez dvoma prava sredina. Te ljudi se seveda 
poskuša pridobiti. Isto velja za duhovnike, katerim bomo posvetili 
vso pažnjo. 

Bela garda. Bela garda kljub temu, da se močno prizadeva, 
da bi se utrdila, nima zaželjenega uspeha. Brošura7 »V znamenju 
OF« (zaplenili, smo dve) kot izgleda se ne razširja dosti uspešno. 
Izgleda pa, da ima duhovščina prste vmes. V Drežnici jo je imela 
prednica Marijine družbe, ki je rekla da jo je dobila pred vrati z 
listkom, da naj ne podpira partizanov. Ona je sicer res podpirala 
partizane. Seveda nam ta brošura vsekakor škoduje. Potrebno bi bilo 
to brošuro čimbolj pobijati. Druge belogardistične literature nismo 
izsledili. Nikake propagande za Anglijo se ne opazi. Nasprotno, 
ljudje kljub zadnjim angleškim uspehom v Afriki, so močno pro-
tiangleško razpoloženi. Vso krivdo zavlačevanja vojne pripisujejo 
namreč Angliji. Za razkrinkovati angleško peto kolono je pri nas 
dober teren. Nasprotno so pa simpatije prebivalstva močno na 
strani Rusije odnosno Sovjetske zveze. 

Obračuna od partije in OF vam nismo mogli preje poslati, ker 
ga sami nismo imeli. Prilagamo8 ga to pot' in sicer po okrožjih. 

Tehnika. Primorski poročevalec št. 5.9 smo razmnožili 350 iz
vodov. Poslali smo vam tri izvode, katere ste gotovo medtem pre
jeli. Konspiracije10 smo razmnožili 200 izvodov, prilagamo vam tri 
izvode. Napravili smo 10.000 letakov, prilagamo11 tri komade. Pri
morski poročevalec št. 6.12 smo razmnožili 350 izvodov, pošiljamo 
vam tri izvode. Po naročilu tov. Ahaca13 smo napravili še 1000 leta
kov14 »Italijani«, prilagamo tri letake. Naši tehniki primanjkuje 
korekt'urni lak, ako vam je mogoče nam ga pošljite. 

7 Glej dok. št. 85, op. 9. 
8 Blagajniški obračuni niso priloženi. 
9 Glej dok. št. 117, op. 8. 

10 Glej dok. št. 144, op. 26. 
11 Letaki niso priloženi in uredništvu ni uspelo ugotoviti za kateri 

letak gre. 
12 List: Primorski poročevalec, leto I št. 6, 15. junij 1943 je v 

arhivu IZDG, (tisk NOB). 
18 Dušan Pirjevec. 
14 Glej dok. št. 31, op. 26. 

581 



K e r se je tov. Rudi 1 5 vrni l iz trbiškega okrožja, ni šel tov. Te
sar 1 6 n a Trbiško kot smo se domenili, pač pa je ostal n a Bovškem. 
Tov. J a k a 1 7 se nahaja na Baškem. Mi smo m u že t r i k r a t pisali, da 
bi se pr i nas zglasili, toda odgovora ni nobenega. Ako imate vi kaj 
boljše zveze z njim, bi vas prosili, da ga obvestite, da naj se zglasi 
n a karavl i št. 27.1 8 

Vaše pismo 1 9 od 8. VI. 1943. smo prejeli dne 17. VI. V smislu 
novega položaja in navodil, ki j ih n a m pošiljate, bomo takoj pričeli 
z delom. Saj prebivalstvo si n e želi drugega, kot otresti se Italija
nov, združiti se z novo Jugoslavijo in Rusijo. 

Iz centralne tehnike sem prejel nekaj l i terature, naslovljene na 
tolminsko okrožje. Prosim sporočite tehnikom, d a je naslov za tol
minsko okrožje: Tov. Peter Kovač 2 0 karavla št. 3. 

Tovarišici Nataš i 2 1 bomo pr i njenem delu nudil i vso pomoč. 
Ako je poročilo pomanjkljivo prosimo, da nas o tem obvestite. 
Pr izadevamo si, da b i bila poročila čimbolj točna, vsaka vaša 

pr ipomba n a m bo dobrodošla. 

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

za: 
Okrajni komitet K P S 
za severno Pr imorsko: 
Peter Skalar2 2 

1 5 Martin Greif. Glej dok. št. 157. 
1 6 Franc Caserman. 
1 7 Albin Kovač. 
1 8 Kurirska postaja P-27 je bila na Kobariškem na severni strani 

Polovnika. Glej dok. št. 11, op. 3. 
1 8 Glej dok. št. 141. 
2 0 Drago Rebec. 
2 1 Alojzija Trošt. Glej dok. št. 226. 
2 2 Ferdo Kravanja. 
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S T . 192 

P I S M O C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P S D N E 20. J U N I 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 P R I M O R S K O 1 

Centralni Komitet 
Komunistične Partije 
Slovenije 
Dne 20. VI. 1943. 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Primorsko! 

1. Vašo pošto od 4. IV.,2 27. IV3 in 18. V.4 s prilogami vred v 
redu prejeli. Prav tako sta k nam v redu prispela tovariša Logar6 

in Bregar.8 Tovariš Logar nam je prinesel vašo poslednjo pošto. 
2. Naša ocena rezultatov dosedanjega dela na Primorskem je 

naslednja: 
a) Uspela mobilizacija predstavlja brez dvoma največji rezultat 

vsega dosedanjega osvobodilnega boja primorskih Slovencev; po
litična in organizacijska linija te mobilizacije je bila v osnovnem 
popolnoma pravilna; 

b) V političnem pogledu je slovensko Primorje trenutno brez 
dvoma pridobljeno za Osvobodilno fronto; razveseljivo je tudi dej
stvo, da poostrene represalije okupatorja niso mogle odvrniti ljud
skih množic politično od Osvobodilne fronte, čeprav so marsikje 
povzročile precejšen preplah in pasivizacijo; iz teh, brez dvoma 
obstoječih dejstev si vendarle ne smemo delati iluzij, da so pri
morske ljudske množice končnoveljavno pridobljene; še vedno so 
mogoči taki procesi, kakor so se lansko leto po italijanski ofenzivi 
izvršili v ljubljanski provinci; nevarnost kranjske forme oborože
nega belogardizma kot neposrednega oboroženega sodelovanja z 
okupatorjem, se je sicer spričo internacionalnega razvoja, uspele 
mobilizacije in specifičnih primorskih okoliščin zmanjšala, vendar 
še vedno obstoja; zelo pa se je povečala nevarnost »sredinskega« 
nastopa kot nove forme za udejstvovanje protiljudske reakcije, 
forme, ki postaja zlasti aktualna po objektivnem in subjektivnem 
razkrajanju belogardističnih vrst tudi v ljubljanski provinci; mož-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/1, izvirna kopija 
v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 3181. Dokument je objavljen 
v Zborniku NOV, VI, knj. 6, dok. št. 25, str. 61—64. 

2 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 53, str. 131—137. 
3 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 110, str. 285—289. 
« Glej dok. št. 57. 
5 Dr. Cene Logar. 
8 Dr. France Skerl. 
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nosti za uspeh »sredinskega« nastopa povečuje dejstvo, da se sre
dinska miselnost zlasti zaradi italijanskih represalij pojavlja mar
sikje med primorskimi ljudskimi množicami, dalje, da je naša agi
tacija in propaganda še zmeraj šibka in marsikod celo po vsem ne
zadostna, končno, da je organizacijsko zajetje ljudskih množic v 
osvobodilno fronto na Primorskem skrajno nezadostno; po naših 
informacijah delujejo na terenu rajonski in okrožni aktivisti, teren
skih — zlasti množičnih terenskih odborov — pa skoraj ni; mi smo 
primorsko prebivalstvo politično razgibali za Osvobodilno fronto, 
organizacijsko ga pa nismo zajeli; to stanje, ki predstavlja danes 
poglavitno nevarnost, je seveda povečalo še dejstvo, da so aktivni 
moški odšli s terena; 

c) Razen odsotnosti terenskih odborov Osvobodilne fronte je 
treba kot poglavitno pomanjkljivost ugotoviti nerazvitost ženskega 
in mladinskega dela ter ustrezajočih organizacij; kolikor moremo 
o liniji ženskega dela sklepati iz okrožnice,7 ki ste nam jo poslali 
na vpogled, je ta linija sektaška; v okrožnici namreč stoji med dru
gim, da se morajo »ženske boriti proti zatiranju s strani okupatorja, 
domačih parazitov in moških (!)«; AFŽ ima vendar nalogo, da 
vključi ženske množice v narodnoosvobodilno gibanje in da ženam 
objasni, da iz njihove udeležbe v narodnoosvobodilni borbi raste 
med drugim tudi jamstvo za njihovo budočo enakopravnost, ne pa, 
da uganja feminizem najgrše sorte in da postavlja zatiranje s strani 
moških v isto vrsto z zatiranjem s strani okupatorja in to še celo 
v času, ko moški krvavijo v osvobodilni borbi proti okupatorju 
in ko jim morajo ženske nuditi največjo pomoč; 

d) Partijska organizacija se je sicer okrepila in dosegla lepe 
uspehe v političnem zajemanju ljudskih množic in v partizanski 
mobilizaciji, ostala pa je organizacijsko in kadrovsko še vedno zelo 
šibka; hkrati je treba ugotoviti, da je popularnost Partije med ljud
skimi množicami še vedno nezadostna. 

3. Spričo mednarodnega in domačega razvoja je danes na Pri
morskem osnovno preprečiti »sredini« uspehe med ljudskimi mno
žicami. Sredino je treba razkrajati še naprej. Njene kolebljive ele
mente, zlasti pa sredinsko usmerjene ljudske plasti nenehno prite
gujte v Osvobodilno fronto, zagrizene in nepopravljive sredince z 
jasno opredeljenimi nameni pa razkrinkajte med množicami in jih 
politično onemogočite. V tej zvezi se morate spričo sedanjega med
narodnega in domačega položaja zavedati vse dialektike v naši 
taktiki. Po eni plati je danes potrebna prav taka in še celo večja 
širina kot v dobi prvega, klasičnega poleta Osvobodilne fronte v 
ljubljanski provinci, po drugi strani pa je sedanje razdobje — 
končno razdobje, ko moramo utrditi vodilno vlogo Partije, likvidi
rati dejanske elemente koalicije in skovati enotnost vseljudskega 

7 Glej dok. št. 56. 
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osvobodilnega gibanja. Dejstvo, da predstavlja Osvobodilna fronta 
na Primorskem vsekakor tako enotno vseljudsko osvobodilno giba
nje, je izredno velik plus in sad vaše pravilne politične linije. 
Razvijati in utrjevati ga je treba še naprej. Na osnovi tega dejstva 
vam bo mogoče izvesti tudi uspešno borbo za pritegnitev tistih 
sredincev, ki jih je mogoče pritegniti in, ki jih morate pritegniti. 
Pri tem se zavedajte, da je borba za sredino uspešna le tedaj, kadar 
imamo opravka s političnim poletom in organizacijskim zajetjem 
osnovnih ljudskih množic. Organizacijsko zajetje pa prav pri vas 
izredno šepa in je potemtakem potrebno to pomanjkljivost na vsak 
način popraviti. Enotnosti vseljudskega gibanja, kakršno naj pred
stavlja prav Osvobodilna fronta, pa nikakor ne smete mehanično, 
formalno in s tem sektaško pojmovati. Obstoj plenuma8 in raznih 
drugih plenumskih oblik še vedno ne pomeni elementov škodljive 
koalicije, ki ne ustreza ekspeditivnosti vojnega časa. Gre za to, da 
ne dopuščate formiranja posebnih struj znotraj Osvobodilne fronte, 
ki naj bi razbijale enotnost in onemogočale ekspeditivnost pri spre
jemanju in izvajanju sklepov, kakršne zahteva vojna doba. Prite
govati pa morate na vsak način tako iz katoliških kakor iz liberal
nih vrst' ugledne in vplivne ljudi, ki bodo vezani na Partijo, hkrati 
pa s svojim izvorom in svojo tradicijo doprinesli k pritegovanju 
oziroma ohranitvi množic v Osvobodilni fronti, ne glede na politično 
in nazorsko opredeljenost. Pri tem ne mislimo toliko na tiste po
litične korifeje, ki jih ni, oziroma ki jih glede na njihovo smer 
sploh ni mogoče pritegniti. Mislimo pa na tiste vplivne in obsto
ječe ljudi po posameznih krajih in okrajih, ki nam lahko mnogo 
doprinesejo. Dalje. Treba je po vseh močeh popularizirati Partijo. 
Ne uganjati pri tem sektaštva s preskakovanjem etape, temveč 
popularizirati Partijo predvsem na osnovi njene nacionalne vloge 
in seveda tudi njene demokratične vloge v sedanji narodnoosvobo
dilni borbi. V zunanje političnem pogledu mora Osvobodilna fronta 
nastopati kot skupni zaveznik skupnega angleško-sovjetsko-ame-
riškega tabora. Hkrati potencirajte popularizacijo Sovjetske zveze 
in razvijte široko slovansko agitacijo za borbeno slovansko enotnost 
pod vodstvom velikega ruskega naroda. Poudarjajte še jasneje in 
ostreje naše vseskozi pozitivno stališče do nove Jugoslavije, popu
larizirajte tovariša Tita ne le kot vojskovodjo NOV in POJ, temveč 
tudi kot političnega voditelja južnoslovanskih narodov. Staro Jugo
slavijo je treba med Primorci še naprej prikazovati v pravi luči 
in onemogočati, da reakcionar j i izkoriščajo njihovo nepoučenost. 
Delajte to na taki osnovi, ki je za Primorce najbolj sprejemljiva, 
recimo na razjasnjevanju vprašanja, zakaj jih je pustila na cedilu 
stara Jugoslavija in zakaj jih je bilo sposobno zajeti naše jugoslo
vansko osvobodilno gibanje. Ne bojte se prikazovati Osvobodilno 

8 Glej dok. št. 57, op. 84. 
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fronto tudi kot dedinjo vsega pozitivnega, kar j e bilo na Pr imor
skem in v s tar i Jugoslaviji. Sektaška je bojazen pred uporabo t ra
dicije Bidovca 9 in n jemu podobnih, ki so vendar izražali nacionalni 
odpor, in ki imajo zaradi tega med pr imorskimi Slovenci tudi svoj 
spomin, čeprav niso bili pravi lno usmerjeni. V tem pogledu ima 
Logarjev letak 1 0 docela prav, dasi je pomanjkljivost, k e r n e omenja 
komunistov. P r a v t a k o ima tudi prav, ko naglasa vnašanje belo-
gardizma s Kranjske dežele. Ne zamenjujte agitacijskih sredstev in 
pri jemov z analit ičnimi konstitucijami glede bližnje bodočnosti. 

4. V vojaškem pogledu vam bodo dal i navodila naši in Glav
nega štaba delegati. 1 1 Kot sedaj izgleda, bo potreben prehod bri
gad,1 2 ostala pa bosta n a vašem terenu dva gibljiva bataljona. 

5. Popolnoma nepravi len je sistem vašega vodstvenega dela, 
zlasti parti jskega. Iz vaših dokumentov n a m sploh ni razvidno, ali 
deluje ali ne deluje pokraj inski komitet Part i je. Pr imož 1 3 in zopet 
Primož, povsod podpisan Primož, vse sprejema Primož. Smatramo, 
da kolektiv pokraj inskega komiteta Part i je pr i vas dejansko ne 
obstoja in da je tudi vloga sekretar ja Vladota 1 4 potisnjena popol
noma v stran. Vtis imamo, da sekretar ja Vladota gonite po terenu, 
namesto, da bi kot sekretar vezal vse nit i v svojih rokah. Namesto 
njega je dejanski sekretar Primož, k a r je popolnoma nepravi lno. 
Menimo, da je t e m u predvsem kriv Primož. 1 5 

Smatramo, da se nepravi lni sistem vašega vodstvenega dela 
izraža tudi na samem terenu v dejstvu, da l judske množice niso 
zadostno organizacijsko zajete. Tak način dela v samem vodstvu °se 
more namreč konec konca izroditi zgolj v razvijanje političnega 
vpliva. Nikakor n a m r e č se koristi izpopolnjevanju in širjenju organi
zacije same podenje po terenu. Gre poleg pridnosti in požrtvoval-

9 Ferdo Bidovec. Italijansko posebno sodišče za zaščito države ga 
je na t. i. I. tržaškem procesu od 1. do 5. septembra 1930 obsodilo na 
smrt. Na procesu so sodili 18 Slovencem, voditeljem in aktivnim 
članom ilegalnih narodno-revolucionamih organizacij TIGR in Borba 
zaradi terorističnih akcij proti fašističnim ustanovam in delovanju 
za priključitev Julijske krajine k Jugoslaviji. Poleg Bidovca so bili 
na smrt obsojeni še Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Velušček. 

1 0 Gre za letak Slovenske meje, ki ga je sestavil dr. Cene Logar 
Glej dok. št. 20, op. 7. 

1 1 Centralni komite KPS in glavni štab NOV in PO Slovenije 
sta ze pripravljala skupino aktivistov OF, da odide pod vodstvom Du
šana Kvedra na Primorsko. To so bili dr. Joža Vilfan Jože Tejkal 
Dušan Bravničar, Edo Brajnik in Zora Rupena. Skupina je prišla na 
Primorsko 1. julija 1943. 

1 2 O zamisli odhoda partizanskih narodnoosvobodilnih enot iz Slo
venskega Primorja v osrednjo Slovenijo glej Ferenc, Primorska pred 
vseljudsko vstajo, str. 699 in si. 

1 S Dr. Aleš Bebler. 
1 4 Branko Babic. 
1 5 Stavek je v celoti pripisan s svinčnikom. Kopija pisma ie brez 

tega pripisa. J 
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nost'i, ki je vsekakor neobhoden pogoj, tudi in predvsem za si
stem dela. 

Delegat in opolnomočenec Centralnega komiteta naše Partije, 
tov. Tomaž Poljanec,16 bo z vami uredil vsa ta vprašanja, kakor 
tudi ustno iznesel direktive in navodila Centralnega komiteta naše 
Partije o drugih problemih, ki se jih v tem pismu ne dotikamo 
oziroma jih izrecno ne omenjamo. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Zig: Centralni komitet 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Za Centralni komitet 
sekretar: 
Leskošek Franc 

ŠT. 193 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO 
DR. FRANCETA SKERLA DNE 20. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU 

ODBORU OF1 

Št. 97 pr. 18. VII. 43. .. 
Na polžaju, 20. junija 1943. 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte 

Sredi decembra preteklega leta sem odšel po nalogu IOOF na 
Primorsko, da skupaj s tov. Primožem2 izoblikujeva Poverjeništvo 
OF na Primorskem. Ko sem konec decembra 1942. prišel do njega, 
me je sprejel prijateljsko, da sva se pogovorila o cilju in namenu 
mojega prihoda, nato pa me takoj prepustil samemu sebi, da pač 
delam, kakor bom vedel in znal. Dela si nisva razdelila v ničemer. 
Ze takoj v začetku sem dobil vtis, da bo to Poverjeništvo nekako 

16 Dušan Kveder. . 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, sK. 

435/1 Številka 97 in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega 
odbora OF. V pismu je avtor večkrat s tremi pikami prekinil besedilo 
in ne pomenijo izpuščanja besedila. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
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raz Vor ^ ^ d e l a l a V S a k Z a S e , k v e č j e m u s e b o v a o d č a s a sešla na 

V svojem lastnem delovanju sem k sreči našel ljudi, ki so imeli 
veliko volje do dela in požrtvovalnosti, da sem lahko s svoje strani 
podprl širjenje in utrjevanje OF. Delal sem sam zase po direktivah 
ki mi jih je dal 10. Ugodne okoliščine, da je takrat bila na Primor
skem ze precejšnja svoboda osebnega gibanja in na razpolago ve
liko moških za delo in obdelovanje, so me srečno podpirale S Pri
možem sva se v januarju sestala dvakrat. Vselej sem prosil za 
sestanek sam, da se pogovoriva o stvareh, o katerih sem želel di
rektnega prerešetanja. Spoznal sem, da njemu osebno ni ljubo se
stajanje. Na drugem sestanku je izjavil, naj občujeva samo pismeno 
toda na moja pisma ni odgovarjal. Prijemal se me je občutek kai 
pravzaprav hoče. Dobival sem vtis, da noče ustreči nobeni stvari 
ki bi prišla od mene. Za literaturo sva se domenila, da bom redno 
dobival nekaj izvodov tiste, ki bo izšla na Primorskem, in po en 
izvod tiste, ki bo prišla iz Ljubljanske pokrajine. Dobival nisem 
ničesar oziroma nekatere primorske stvari na ponovne prošnje 
ljubljanskih stvari nisem dobival nikol i . . . Ko sem sestavil posebno 
f i n h l T t Pomorski duhovščini, v kateri sem na kratko razčlenil 
ljubljansko belo gardo m zaključke, ki naj jih Primorci napravijo 
iz tega, sem en izvod poslal tehniki v tisk, enega pa njemu Primož 
mi je spo etka obljubil, da [se] bo poslanica L t L i i ^ S ^ 
se je začel^ izvijati in umikati. Tehnika je ni hotela natisniti češ, 
da rabi za to posebnega dovoljenja partije, Primož pa je začel trditi 
da mu pismo m prav šeč, da je ponekod slabo stilizirano.. Prosil 
sem ga, naj mi napiše svoje pripombe k poslanici, da sem priprav
ljen popravljati in zboljšati poslanico, kajti več glav več ve pa — 
pripomb nikoli ni bilo in poslanice iz tehnike tudi ne Pozneje 
sem podobno poslal tehniki svoj spis* o beli gardi: Obris razvo a 
bele garde, ki ga tudi ni bilo nikoli na dan. Ze januarja sem delal 
nacrte da obiscem Pivko in tam nekega profesorja-duhovnika,* da 
ga pridobim za vstop v partizane. Priprave za plenum« so odhod 
odlašale. Po plenumu sem se odločil takoj za odhod in skušal dobiti 
spremno patruljo. Te patrulje ni bilo mogoče dobiti, dasi sem tov 
Primoža prosil, naj sam vpliva, da bo na razpolago. Menda je prav 
zato m bilo mogoče dobiti. Ob neki priliki sva jo s tov. Matevžem' 
Primozevim intendantom, s katerim sem skupaj hotel na pot, že 
čakala kot je bilo domenjeno v neki hiši, pa je nenadoma ni bilo 
Matevž je potem odšel v Dolomite, ne da bi me sploh kdo obvestil,' 

3 Glej dok. št. 85, op. 16. 
* Glej dok. št. 85, op. 17. 
* Dr. Stanko Cajnkar. Glej dok. št. 85, op. 7. 
6 Glej dok. št. 57, op. 84. 
7 Anton Velušček. 
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patruljo sem čakal sam, pa nikoli dočakal . . . preje je prišla nesreča8 

na Banjščicah. Zakaj je ni? . . . sem se vedno spraševal. Ali je to 
slučajno? Nehote se mi je vedno urivala misel, da mi Primož na
menoma meče polena pod noge in hoče moje delo, ko že noče sode
lovati in s tem ustvariti direktivo IO o Poverjeništvu OF na Pri
morskem, zavreti ali pa sploh onemogočiti. S svoje strani me tako-
rekoč ni nikdar o ničemer informiral. Bil sem prepuščen popolnoma 
samemu sebi. Kot tak sem kljub vsemu skušal delati, kolikor sem 
mogel in kjer sem mogel. Svoje delo sem prekinil v trenutku, 
ko sem dobil od tov. Primoža priloženo pismo.9 Izročil mi ga je 
na javki, kamor je prišel, ko sem se vrnil z daljšega potovanja na 
Kras in Pivko. 

Celotno Primoževo pismo temelji na moji nekonspirativnosti in 
misli pri tem dejansko na tista imena iz moje korespondence, ki so 
se razkrila, ko so Italijani našli moj nahrbtnik z mojim arhivom, 
ko so nas napadli na Banjški planoti sredi marca letošnjega leta 
ob priliki Primoževe selitve. Kar se tiče mojega arhiva, naj povem 
takoj, da je vseboval vsega skupaj kakih 18 imen. Od tega jih je 
bilo imenovanih kakih 6 s priimki: 2 duhovnika, od katerih niso 
nikogar zaprli, prof. Bednafiha,10 ki so ga zaprli, 2 ženski, od kate
rih je ena že bila takrat zaprta, in še nekdo drugi, ki je bil takrat 
pri vojakih in zato ne vem, kaj se je morda z njim zgodilo. Iz mo
jega pisma njemu je možno sklepati, da me je zavračal, ko sem 
ga skušal pridobiti za nas. Ostali so bili imenovani samo z osebnimi 
imeni, od tega približno polovica s pravimi, polovica s psevdo-
nimnimi. Jasno je, da Italijani lahko takoj dobe one, ki so bili 
imenovani s priimki, one z osebnimi imeni pa le, če dobe primerni 
prijem. In tega so dobili, ko so aretirali našo kurirko.11 Ženska, ki 
jo je najel tov. Matevž, je bila zelo razgledana v naši organizaciji. 
Moram reči, da sta jo tov. Matevž in Vlado12 pošiljala na najrazlič
nejša pota, kar je potem seveda tudi bilo usodno. Posebno vprašanje 
pa se mi zdi, koliko je končno pri iskanju ugodnega prijema poma
gal Martin,13 ki je seveda vedel ne samo, da se Primož nahaja v 
bližini Gorice, temveč je moral vedeti tudi zame, čeprav seveda ne 
točno za kraj. 

8 Misli na napad italijanske vojske 13. marca 1943 na Banjški 
planoti, kjer so presenetili člane pokrajinskega komiteja KPS in odbora 
OF, ki so se selili iz bunkerja pri Petru Fornazariču na Vogrskem v 
novi bunker h Kokošarju v Tolminski Lom. Glej dok. št. 31, op. 5 in 85, 
op. 4. 

9 Pismo Primoža Tratnika — dr. Aleša Beblerja dne 28. maja 1943 
Nuškinu — dr. Francetu Skerlu je v arhivu IZDG, istotam. 

10 Prof. Rado Bednafih. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 66, str. 
222—226 in dok. št. 185, op. 5, str. 519. 

11 Sonja Saksida. 
12 Branko Babic. 
1 3 Ivan Kerševan-Črni Martin. Glej dok. št. 12, op. 14. 
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Takoj po nesreči sem obvestil o tem tov. Sava 1 4 in ga opozoril 
na nevarnost. P r i njem so se shajali po večini vsi, s kater imi sem 
tudi jaz dopisoval, ali so vsaj vedeli zanje. Domneval sem, da j ih 
bo po možnosti čim preje obvestil o meni in naj se pazijo. Pr iznam 
pa, da vendar nisem dovolj tehtno in obširno opozoril n a nevarnost 
vseh, ki se j ih je t ikala. Moja krivda tu obstoji, pa čeprav sem jo 
zagrešil nehote, po neprevidnosti in po nekonspirat ivnem pisanju 
imen. Te kr ivde ne mislim ne zmanjševati ne olepšavati, ker pač 
obstoji, toda krivično bi bilo ne pojasniti, kako je sploh moglo do 
nesreče prit i . To pojasnilo more razkrit i, kako dane okoliščine 
včasih nesrečo omogočijo. Dotaknem naj se tu tistih dni, ko se je 
tov. Primož moral preseliti iz svojega dotedanjega bivališča 1 5 dru
gam. 

Po ponesrečenem itali janskem lovu na Pr imoža v njegovem bi
vališču, mi je on takoj naslednji d a n po tov. Bojanu 1 6 sporočil: 
pr ipravi se za daljše potovanje, ne da bi me obvestil, kaj se je z 
njim p r a v k a r zgodilo in kaj namerava. Zase sem mislil, da je pr i
šel t renutek, da lahko končno odidem n a Pivko, za k a r sem čakal 
patrul je že mesec dni. Sele od ljudi, ki so govorili, kaj se je zgodilo 
na Vogrskem, sem zvedel točno za Primoževo nevarnost, od njega 
samega pa nič. Ne vedoč, kaj in kako n a m e r a v a ukrenit i , sem 
pospravil večino svojih stvari in odšel n a pot. To potovanje je bilo 
nevarno bolj ko katerokoli drugo. Ce je že bilo to potovanje nekaka 
selitev, b ! bilo t reba poskrbeti za večjo varnost. Za to pa se ni. 
Kljub temu, da smo imeli s seboj precej arhiva in nas je po v r h u 
bilo vseh skupaj še 8, smo bili skrajno slabo oboroženi. Bilo nas je 
8 z eno puško in menda enim samim revolverjem. Ce se v takih 
okoliščinah kaj zgodi, mislim, da nima nihče pravice zvračati krivdo 
za tako odkrit je samo n a enega, ko smo v resnici v takem t r e n u t k u 
veliko bolj kr iv i vsi, kakor se je po mojem mnenju pravi lno izrazil 
tov. Bračič. 1 7 Pr imož pa bi bil bolje napravi l , da bi se tudi tedaj 
ne bil brigal zame, kakor se ni preje. Jaz bi n e šel na pot in nesreče 
bi ne bilo. Po skritih, daljnjih vezeh nosi nemajhen delež za ne
srečo tudi nepravi lno razmerje med menoj in tov. Primožem. 

Ko mi je tov. Primož izročil priloženo pismo, je iz njegove 
vsebine zame jasno sledilo, d a mi ne preostane drugega kakor da 
se nemudoma podam n a IOOF, pa naj bo resnica za tem pismom 
taka ali taka. Iz mojega razlaganja je razvidno, koliko vsebuje pi
smo resnice, vse drugo je posredno ali neposredno podtikanje in 
zato krivica. Kolikor se tiče resnice in razkriva resnično mojo na
pako, jo priznavam, ker ne morem in n e m a r a m sebe olepševati 
temveč odkrito priznam, da sem kriv toliko in toliko, toda krivice 

1 4 Miro Spacapan. 
1 5 Glej op. 8. 
1 6 Bojan Stih. 
1 7 Mirko Bračič. 
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ne morem sprejeti nase ne take, ki bi bila osebno naperjena proti 
meni in ne take, ki bi po meni zadela OF na Primorskem. 

Iz navedenega razvoja je zame sledil en sam sklep, na katerega 
sem se vrnil po vsakem razmišljanju svojega bivanja na Primor
skem, da celotno zadevo izročim tudi s svoje strani IO v pretres 
in razčiščenje, zase še posebej pa prosim IO za takojšnjo razre
šitev od moje funkcije na Primorskem. V nobenem primeru je ne 
morem opravljati naprej, naj bi se že kakorkoli uredilo vprašanje 
moje krivde pri izgubljenem nahrbtniku ali vprašanje razmerja s 
tov. Primožem. V tem zadnjem primeru bi bila psihološka stran 
vprašanja še posebno važna. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Bregar1 8 

S T . 194 

PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 21. JUNIJA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši! 21./VI. [1943] 
1. Končno je prispela vaša pošta in sic[er] 20./6. do št. 0079. in 

21./ do ca 0090 in še neke zaostale (n. pr. 0059).2 Mislim, da je sedaj 
vse, do 16./VI. To je hudičevo bedasta koncentracija, ki jo mora 
vršiti nekdo v N[ovem] m[mestu]3 in naj se prekine s to prakso. Na 
sami poti od Nfovega] m[esta] do nas ni ovire. O onih ljudeh, za 
katere izprašuje Miha T4 še torej nimam podatkov, bom pa takoj 

18 Dr. France Skerl. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 

a. e. 1778. 
2 Pošta je bila zaradi preverjanja označena z dogovorjenimi za

porednimi številkami. Podatek Mire Svetina. 
3 Po zboru aktivistov na Pugledu 27. do 30. aprila 1943 je bila 

Fani Košir-Meta zadolžena za postavitev zveze z Novim mestom. Organi
zirana je bila skupina kurirjev, ki je imela postojanko v »Prapreški 
hosti« blizu Novega mesta. Postojanka je imela zvezo s Kočevskim 
Rogom prek kurirske postojanke TV-15 v Podturnu, z Novim mestom 
in Ljubljano. Koširjeva je preko te zveze organizirala predvsem nabavo 
materiala iz Novega mesta za intendanco glavnega štaba NOV in PO 
Slovenije in izvršnega odbora OF. Zvezo z Ljubljano je imela prek 
postajenačelnika Grbca v Straži. Izjava Fani Košir v arhivu IZDG, 
Gradivo Martina Šlibarja, Novomeško okrožje. 

4 Ing. Lojze Roječ. 
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raziskala. Nujno je vzpostaviti rezervni kanal . Se t o : m i n e od
klanjamo večjih pošiljk (materiale torej pošljite vse!) gre le za to, 
da malenkostna sporočila ne paki ra te v običajne kuverte . 

2 ; Grof5 je n a pismo« reagiral z vsemi barvami. Mu je pa žena 
pravočasno zamašila usta tako, da ni sploh nič izjavil. J u t r i gresta 
Soča 7 in Kopač 8 oficielno k njemu. 

3. Danes, na dan prevzema poslov po novem komisarju« ie bila 
spet ženska akcija.« p r i p r a v e i n o r g a n i z j e b i l a v J 

ogromna množina različnih letakov (delale organiz. same), us tna 
agitacija, sestanki itd. Uspeh bi tudi bil, če okup. ne bi preprečil i 
z maksimalno pripravljenostjo. Že ob 1/2 6* so zasedli vse dohode 
k banovini Kongresni trg, magistrat, škofijo, patrul j i ral i na konjih, 
motorjih, kater ih vse vrste uniform in civili. Kljub vsemu se ie 
zbralo se celo več žen kot zadnj ič," torej čez 2000. N a p a k a je bila 
v tem, da radi razbijanja, ena skupina ni vedela za drugo in tako 
borbena zavest moči ni prišla do izraza. Nikjer pa ni prišlo do 
bezanja, bilo je le nekako brezglavo prer ivanje brez izraza (jasnega) 

S k n f — 0 " i ? ! 1 1 s \ l e „ i n d i v i d u a l n i izpadi. Nazadnje so šle n a trg,' 
a škofija je bila zastražena tudi s strojnicami in brizgalno in končno 
so se žene razšle. Za nas je jasen nauk, da smo preveč računal i n a 
neizkušeno, premalo autorit[ativno] vodstvo legalnih aktivistk ki 
se niso znašle, dočim »agitatoric« ni bilo n a pozorišču V tem 
ogromna razlika od zadnjič - zato tudi neuspeh, čeprav ne polo
mija. Novi komisar se je dostojno izkazal, č e bomo dobro izkoristili 
bo uspeh vseeno naš. Takoj bo izšla posebna izdaja Naše ž e n e ^ 
sestanki itd. Zahteve v bistvu iste: izpust internirancev, prot i m o 
čenju za dostojno preskrbo dojenčkov, izpust m a t e r z otroci oz 
izpust m a t e r itd. Bega je skušala razbiti akcijo z v s e m e g o S L t t 
propag. celo tako, da akcijo organizira bega. v s e m e g ° c o prot i-

n e š t i / " 2 * V l
1

a d e l ! i " S e V e d a d v i g n i l a 0 g r o m n o P r a h u - Kombinacij 
nešteto v smislu ut rd i tve SZ in osv. gibanja, zelo mnogo komen
tarjev v smislu doseženega sporazuma med NOV in Miha. Mihe so 
videta zaskrbljeni in čakajo. Pr i lagam za vpogled našo »ofenzivo 

5 Ivan Levar. 
6 Glej dok. št. 178, op. 8. 
7 Mira Tomšič-Vlasta. 
8 Karel Zagar-Line. ki je'irsss sfs^&Mffi^pokrajino Emiiia G r a z i o i i * > 

Giuseppe Lombrassa Ljubljano, je zamenjal upokojeni general 
u S ? , ? 4 6 1 ! * 1 a k c i j i 2 L J u n i J a 1943 glej dok št 9 OD 12 

T M l f " a . Ž e i 3 s k 0 a k c i J 0 12- maja 1943. Glej op 10 

IZDG, uSnoT Z e n a ' l e t 0 ^ 2 4 - J U n i j a 1 9 4 3 - P o s e b n a M - j . J . v arhivu 
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z letaki«, 1 4 ki smo jo začeli še pred vašimi pr ipombami 1 5 in jo bomo 
seveda nadaljevali. 

5. Tehnično smo postali sposobni dohajati potrebe, gre še za 
pošteno razpečevanje in rezervo. Predvsem pa razpečavanje. Z u t r 
ditvijo org[anizacije] O F bo tudi t'o steklo. 

6. Organizacijsko je konsolidirana VOS — prevzetih že ca 50 
borbašev — OS urejena, gre le še za popolno uvedbo. V ostalih 
vprašanjih z naše s t rani že vsi sklepi 1 6 konkretizirani, gre le še za 
pr is tanek oz. potrditev pristojnih O F forumov. Bo pa ta teden v 
g lavnem urejeno in bo delo teklo v smislu krepitve ter[enskih] 
odborov in OF a p a r a t a — naš predlog za reorg. OOOF v p l e n u m u 
in sekretariat . Zadnji sestavljen po polit, predst., p lenum še iz 
blagajnika, voj. ref., intendanta, propagandista. Tako bo OO spo
soben življenja. Zaenkra t smo našli še za vse ljudi, čeprav je s ta lna 
kriza kadrov. 

7. Part izanski teden 1 7 uspel dobro, sicer boste pa sami sodili 
po rezultatih. 

8. Na nekatera vprašanja nujno odgovorite, da še uredim pred 
odhodom, 1 8 ki ga predvidevam nekako v 14 dneh. 

9. Mobiliz. Igorjevih 1 9 tovarišev 2 0 bomo nadaljevali, tisti vaš 
bližnji znanec (ki bil večkrat tam) ga je prilično polomil, 2 1 sicer pa 
so ti ljudje čudoviti oportunisti (dk se milo izrazim). 

10. Pr iva tn ih novic za razne interesente ni nobenih, Miha pa 
se je za svoje očetovstvo 2 2 verjetno že p a r k r a t napil . 

11. Danes smo sklenili, da pr ide ven tudi Micka (Angelca) 2 3 in 
jo boste s pridom uporabil i na AŽZ, v teh razmerah pa se k a r več 
ne znajde. Zunaj pa lahko dela čudeže. 

Sf. — sn. 

Pozdravl ja 
P i k a 2 4 

14 Verjetno gre za ciklostilirana letaka: Partizanski in mihajlovi-
ćevski rezultati /Ljubljana, 1943/ in Nova dokazila Mihajlovičevskega 
izdajstva /Ljubljana/. Letaka sta v arhivu IZDG, tisk NOB, fasc. XV-2. 

1 3 Glej dok. št. 163. 
1 6 Glej dok. št. 162 in 163. 
1 7 Misli na teden tekmovanja »Vse za našo vojsko« od 13. do 20. ju

nija 1943. Glej dok. št. 105. 
1 8 Misli na svoj odhod iz Ljubljane na sedež vodstva narodno

osvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu. 
1 9 Dr. Pavel Lunaček. 
2 0 Misli zdravnike. 
2 1 Glej dok. št. 168. 
2 2 Misli na rojstvo sina Miha ing. Lojzeta Rojca-Mihe T. 
2 3 Angelca Dovč-Ocepek. 
2 4 Lidija Sentjurc. 

38 Dokumenti 7 5 9 3 



12. Černivc25 bo po vašem sklepu (poročala Soča) ostal pri nas. 
Sporočite to 13,2e ki nekako postavlja njegov prihod kot življenjske 
važnosti. 

13. Kaj je s poslano hruško?27 V redu? Javite pripo[mb]e! 

ST. 195 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO 
DNE 21. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Gorenjsko 

pr. 14. VII. 43. št. 95. 
Položaj dne 21. VI. [1943] 

Izvršnemu odboru OF.2 

1.) Ker ne deluje kurirska zveza med nami in vami, smo poslali 
direktnega kurirja z nalogo, da se ne sme prej vrniti, da Vas najde 
in vam odda to pismo. ' 

2.) Kurir, ki Vam prinaša to pismo, je popolnoma zanesljiv. Od
dajte mu tudi vso pošto, ki jo imate za Gorenjsko. 

3.) Obenem pa Vas tudi prosimo, da nam pošljete tudi vsaj 
2 izvoda vsake brošure, ki ste jo izdali v tem času od marca meseca. 

4.) Da ni delovala zveza med nami in Vami, je vzrok v malo
marnosti dolomitskih kurirjev, včasih so prišli na zvezo pravo
časno, včasih jih ni bilo, pač pa so lumpali okrog po hišah, tako, 
da so jih potem Italijani polovili. 

5.) Med Dolomiti in Sv. Tremi kralji, točno nam ni znano, so 
se naselili Mihailovičevci. Delajo zasede kurirjem in jim potem 
vzamejo pisma, jih prepišejo in vrnejo, seveda so potem [kurirji] 
vrnili vse skupaj nazaj, to se je zgodilo že trikrat. Pred približno 
15 dnevi pa so bili prišli 4 Mihailovičevi oficirji na Zirovski vrh, 

v L-ubrani F r a n 3 0 C u e e k > v o d J a Pirotehnike pri centralni tehniki KPS 
26 Milan Skerlavaj. 
27 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za katero stvar gre 

v šk fifiZnmrni£ JQe.V a ri l i<V U I Z D G ' a r h i v N O B ' š k - 4 3 5 / I> i z v i r a a kopija 
Odbora OF P r e j e m a S t a TeS^traturm oznaki izvršnega 

k o m i t e t ^ K P ^ P v ^ H ^ ^ T - E n a ^ 0 P 0 r 0 č i l 0 s Popisom Centralnemu Komitetu KPS je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 1925. 
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radi zveze med nami in njimi, govorili so, da bi se radi sestali s 
kakšnim OF funkcionarjem. Potem so jim ljudje povedali za enega, 
ki jih je potem povezal z našim rajonskim sekretarjem. Potem so se 
začeli pogovarjati, oni so rekli, da naj partizani prvič odvržejo polit, 
komisarje, vojaško vodstvo pa da bodo oni prevzeli. Drugo, z mobili
zacijo naj počakajo, ker še ni čas za to, treba se je povezati z nami, 
ker mi da imamo dobro zvezo z vlado, ki se sedaj nahaja v Kairu. 
Potem pa bomo vam dobavljali orožje in denar, ki so ga pustili 
Nemci in Italijani v Afriki kar cele zaboje. Ko bo invazija, pa 
bomo izvedli mobilizacijo vseh Slovencev in obenem osvobodili vse 
Primorske in Koroške Slovence. Sedaj pa nima pomena, da bi se 
borili proti tako močnemu sovražniku in s tem izgubljali in uni
čevali svoje ljudi, ki nam bodo tako potrebni za osvoboditev izpod 
fašizma. Potem so govorili, da so prišli iz internacije iz Italije in 
da so redna Jugoslovanska vojska, pač pa se nazivamo slovenski 
četniki, ki bomo organizirali močno vojsko in se potem povezali 
z zavezniki, drugače pa da ne bomo napravili nič, če se to ne 
zgodi. Naš rajonski sekretar jim je potem tako odgovoril: Prvič, 
da niso pravilno naredili, ko so z orožjem vdrli na našo ozemlje, 
drugič, da se ne smejo kretati po Gorenjskem, da so pravi Mi-
hailovičevci, ki so pritekli od nekje iz Srbije, ker jim je bilo tam 
prevroče in da bi sedaj radi še tukaj zanetili bratomorno klanje. 
Tretjič, lahko pridete na Gorenjsko, samo ne kot redna Jugoslo
vanska vojska, pač pa se morate razformirati in priti 4 ali kvečjemu 
po 6 čez mejo, da bomo potem Vas porazdelili po naših partizanskih 
četah. Ker mi drugače ne moremo delati, kakor po navodilih tov. 
Tita, če se strinjate s tem, je dobro, če pa ne, pa vam jaz ne morem 
pomagati. Orožje nam pa tudi lahko pošljete, samo imeti bi ga prej 
morali, denarja pa imamo sami dovolj. Potem so mu pa rekli, da 
je neumen, ker se tako upira proti njim, da nima za seboj prav nič 
drugega kot malo beračev, z nami pa je celi svet. Nazadnje so zahte
vali, da jim da vezo s kakšnim višjim funkcionarjem OF, potem jim 
je rekel, da bi morali nekaj dni počakati, da bi on dobil zvezo 
z nekim vojaškim zastopnikom. Spravil jih je v eno hišo in je šel 
nas iskat, komaj pa je odšel ven iz hiše, so jo popihali nazaj čez 
mejo. Potem so mu odpisali pismo, da bodo o tem sami odločali, 
če se lahko kretajo po Gorenjskem, da so Gorenjski četniški odred, 
da nima nobeden pravice njim prepovedovati, kje smejo hoditi in 
kje ne smejo. Potem so še poslali pošto za poravnavo med nami in 
njimi, mi smo jim pa odgovorili da lahko pridejo 4 čez mejo in to 
brez orožja na pogajanje; pač pa da jim je že povedal oni, ki so se 
sestali z njim, kakšne so naše zahteve. Povedali smo jim tudi, da 
na vsakega, ki bo prišel na naše gorenjsko ozemlje, bomo takoj 
streljali. Do sedaj še nismo prejeli nobene vesti, kaj je prav za prav 
v njihovem zlobnem načrtu. Jasno nam je, da bi radi na kakršen-
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koli način prišli na Gorenjsko in se tukaj vgnezdili; K sreči so 
prišli v dobro obdelan rajon in so takoj uvideli, da nimajo nikogar, 
ki bi se mogli opreti na njega. Sedaj delajo zasede naš im transpor
t o m 3 in s tem n a m precej ovirajo pošiljanje novomobilizirancev v 
brigado. Njihov pozdrav je Svoboda ali smrt (imajo štampiljko z 
mrtvaško glavo v sredi in napisom). V Zirovskem v r h u so j im ljudje 
takoj dal i naslov, da so to slovenski SS-ovci, saj [s] smrtjo v svojem 
znaku p r a v tako izgledajo. Sporočite nam, kako hočemo nadal je po
stopati, s temi bandit i . Meni se zdi, da je najboljše, če n imamo z 
njimi prav nič opraviti; nimajo prav nič drugega, kot kako bi nas 
na kakšen način pridobili, da bi lepo prišli sem na Gorenjsko in se 
tukaj povezali z l judmi in potem začeli na svoje delati. Mi smo to 
takoj dobro preštudiral i in dali takoj nalog vsem četam, da morajo 
strel jati na vsakega mihailovičevca, kjerkoli se pojavi. K e r ljudje 
bodo to takoj razumeli in j ih zavrnili. 

6.) Pošto, ki smo jo prejeli od Vaše s t rani od CK K P S pismo 
6/24.4 in od 24./VI.5 dve pismi, eno je prišlo skozi Pr imorsko drugo 
pa skozi Štajersko, potovalo je točno 42 dni. Od IOOF smo prejeli 
2 okrožnici št. 66 z dne 10/V. in št. 25/437 z d n e 1. junija. Prepr ičani 
smo, da ste sigurno poslali nekaj več pošte kot smo jo prejeli. Kje 
je ostala ne vemo, sigurno je, da v prave roke ni prišla. 

7. Od vaše Urške 8 smo prejeli nekaj s tar ih napol gnilih Poro
čevalcev, to je ležalo nekje zakopano in se tako uničilo. Zadnje dni 
smo pa prejeli tudi 320 izvodov Vidmarjeve brošure, 9 90 izvodov 
Part izana, 1 0 nekaj hrvaške l i terature. Vidmarjeva brošura je bila 
razmnožena v 1000 izvodih, ljudje so tako planili po njej, da jo 
bomo še izdelali 2000 izvodov. 

8.) S kurir jem pošljite radio telegrafista, s seboj naj prinese 
šifre in radio oddajnik, če j ih imate na razpolago, drugače ni po
treba, imamo že tudi nekaj takega, smo tukaj skuhali; radio teh
nika tudi ni potreba, imamo jih tudi tukaj , sicer pa kakor sami 
veste. Tako ne moremo več živeti, da bi bili v tako slabih kurirskih 
zvezah povezani danes, ko se take stvari dogajajo po vsem svetu. 

3 Gre za transporte mobilizirancev iz Gorenjske, ki so jih pošiljali 
preko nemško-italijanske meje v partizanske enote na Dolenjsko Glei 
dok. št. 13, op. 5. 

4 Pravilno 6. 4. /1943/. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št 55 str 
140—142. ' 

5 Pravilno 24. IV. /1943/. Glej Dokumenti, knj. 6, dok št 101 str 
260—262. ' 

6 Verjetno okrožnica izvršnega odbora OF št. 22. Glej dok št 37 
7 Glej dok. št. 114. 
8 Gre za tehniko »Urška 14« v Kočevskem Rogu. Več glej Krall 

Partizanske osrednje tiskarne, str. 56. 
9 Glej dok. št. 83, op. 10. 

1 0 Glej dok. št. 83, op. 7. 
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9.) OF in njene organizacije: 
a.) NOO11 niso po številu toliko narasli, posebno ne na deželi, 

vzrok temu je mobilizacija, vse kar je bilo kaj bolj aktivnega je 
šlo v partizane. Pač pa je po mestnih rajonih napredovala OF, 
tako so po Skofji Loki in Kranju postavljeni NOO, kjer vse do 
letošnje spomladi ni bilo mogoče prodreti radi terorja in masovno 
zajeti ves narod in ga organizirati v NOO. Na Jesenicah je v marcu 
in aprilu mesecu radi provale padlo cirka 70 aktivistov, z njo vred 
vsi NOO razen 1 NOO, ki je pravočasno pobegnil in prišel v parti
zane. Ta provala se je raztegnila tudi na Koroško, do Celovca in 
Leobna. V Celovcu so odkrili vse naše aktiviste, tako tudi v Leobnu, 
pozaprli so okrog 100 ljudi. Iz Leobna sta pribežala dva Avstrijca 
na Gorenjsko, katera smo malo izučili in poslali nazaj v Avstrijo, 
da bosta organizirala partizansko vojsko. Silno sta se čudila, kako 
moremo mi Gorenjci imeti partizane, ko je vendar hitler j evski fa
šizem s tako silo napadal in uničeval vsako najmanjše partizansko 
gibanje. Eden je pripovedoval kako je avstrijska Partija navdušena 
nad slovenskim partizanskim gibanjem. Ponovno so pozaprli večje 
'število ljudi na Koroškem po akciji,12 ki jo je naredila četa Ko
roškega bataljona dne 18. V. 43. tako, da ni mogoče postaviti no
benih aktivnih NOO, ker se silno bojijo izdajstva, streljanja in se
litve, kar vse to počenjajo kot so delali na Gorenjskem lansko leto. 
Ljudje pravijo, da bi nas na rokah nosili, če pridemo in jih osvo
bodimo, domačinov ni dobiti, ker je vse šlo na fronto in tudi večina 
od teh je že mrtva. So sami stari ljudje, ki jih je silno težavno pri
dobiti za kakšno organizacijo, boljše so v tem oziru ženske, one se 
hočejo na vsak način maščevati, ker so večinoma vse izgubile svojce, 
ki so bili poslani na fronto. 

b.) Organizacija SPŽZ se razvija povoljno, po deželi in mestih 
rastejo odbori SPŽZ spontano. Najbolj aktivne so danes ženske, 
vse delajo za OF, zbirajo hrano za partizane, danes krijejo samo 
[z] zbrano hrano 60°/» svoje potrebe, čeprav je treba prehraniti čez 
1000 partizanov. Zbirajo tudi denarne prispevke, papir, sanitetni 
material itd. Vršijo obveščevalno službo; v neki vasi so se pripe
ljali Nemci z avtomobili, da bi haj kali partizane, mladina iri žene 
so hitele v hrib pripovedovati, da so Nemci prišli, da morate zginiti, 
preseliti se takoj. 

c.) Odbori SNP so postavljeni po vseh večjih vaseh in mestih; 
ljudje so začeli zbirati in pošiljati žrtvam Hitlerja hrano, obleko 
in denar, take skupine je bilo treba samo povezati z drugimi sku
pinami. 

11 Glej dok. št. 10, op. 2. 
12 Gre za akcijo od 17. do 18. maja 1943 v Bistrici ob Dravi. Glej 

Zbornik NOV, VI, knj. 6, dok. št. 14, str. 29—32. 
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d.) Mladina ZSM (ZKM) tudi ta organizacija se je lepo razvila, 
poleg SPŽZ je gotovo tudi ta, ki je danes po vsej Gorenjski že raz
predena več ali manj, najlažje je pridobiti za organizacijo mladino. 
V Medvodah so trije mladinci pred 14 dnevi uničili 1 tank in 5 
avtomobilov, ki so bili na postaji za ofenzivo proti partizanom v 
Bosni. Mladinci so se posebno izkazali za dobre legalne kurirje, de
lajo male listke s parolami, pišejo po zidovih, delajo sabotažne ak
cije. 

e.) Največje težave, so pa z NZ, postavljeni so desetarji, ki 
imajo nalogo, da zberejo okrog sebe čim večje število mož in fantov 
in jih potem pošiljajo v partizane. To se je izkazalo po mestih za 
dobro, ker patrulje ne morejo priti v mesto, da bi same vršile mo
bilizacijo. 

10. [a.)] Vojska: Radi precej močne mobilizacije je Gorenjski 
odred s svojimi štirimi bataljoni precej narasel. Tako smo bili 
prisiljeni, da smo ga radi nadaljne naše mobilizacije morali pre-
organizirati v 9 bataljonov.13 Sedaj niso še vsi bataljoni polni, ker 
ni dobiti toliko orožja pri mobilizaciji, da bi mogli zadržati za stalno 
število, ki je predvideno za 1 bataljon, pač pa imajo bataljoni z no-
vomobiliziranimi približno polno število neoboroženih, ki jih sedaj 
stalno odpošiljajo v brigado. Mi smo mnenja, da bi bilo potrebno 
sedaj postaviti 3 odrede, štabe tem odredom bi spravili skupaj 
tukaj. Komandanta in politkomisarja pa bi že morali poslati iz 
Vaše strani, Kostja14 in Biček15 bi pa odgovarjala za namestnika. 
Tako ne moremo več dalje, poročajte, kaj mislite o tej stvari in 
čimprej nekaj tudi ukrenite. 

b.) Začeli smo [s] splošnim pobiranjem mož in fantov vse do 
40 leta. Vse čete imajo nalogo, da pobirajo po vaseh in tovarnah vse 
moške do 40 leta. Ljudje so kar priznali našo mobilizacijo, samo 
delo na polju jih malo moti, izgleda da se bo nemška mobilizacija za 
vzhodno fronto spremenila v pravo partizansko mobilizacijo proti 
Hitlerju. Vsi pravijo, da na vzhodno fronto ne gre nobeden več. 
Ko je bila prva nemška mobilizacija v januarju, so nekateri še bili 
tako neumni, da so šli k Nemcem; so šli ali so bili na poti proti 
Rusiji za na fronto, pa so na poti dezertirali in so potovali po 2 
meseca, da so prišli nazaj na Gorenjsko. Javili so se takoj v parti
zane, nekateri so prepotovali čez 300 kilometrov; takih primerov 
imamo dosti. Radi tega smo začeli s splošno mobilizacijo po vsej 
Gorenjski, čete so že v več krajih obkolile vasi in pobrale vse moške 
kar jih je bilo sposobnih za partizane. Dezertacij, razen nekaj malih 
primerov, ni. En čas smo capljali za njimi, potem vzporedno, sedaj 
smo pa šli z mobilizacijo naprej tako, da Nemci ne bodo prav dosti 

13 Glej dok. št. 165, op. 11. 
14 Stane Bizjak. 
15 Franc Biček. 
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več dobili, čeprav takoj začnejo pobirati te letnike. Kakor vse kaže, 
če bo le mogoče poslati in oborožiti vse mobilizirance kar jih bomo 
mobilizirali, da bo precejšnja številka. Precejšnje težave nam po
vzroča pošiljanje neoboroženih v brigado. Ce bi se dalo, da bi se 
ena brigada malo približala in bi se lahko tudi na Gorenjsko pri
kradla, pobrala in odšla z mobiliziranci spet na svoje mesto. Raz
bitje DLO1 6 spomladi po Nemcih in Italijanih je napravilo precej 
škode tudi na Gorenjskem. Raznesla se je vest, da so vsi Gorenjci, 
ki so prišli pozimi v Dolomite že večinoma mrtvi, radi tega se silno 
upirajo, da bi šli v brigado, težje jih je spraviti čez mejo kot pa jih 
je mobilizirati. Radi tega pošljite vsaj eno dobro oboroženo četo 
nazaj na Gorenjsko in to od onih, ki so bili prvi poslani v brigado, 

c.) Vojaških akcij ne morejo delati čete, ker imajo s svojimi 
neoboroženimi precejšnje težave. Večjo akcijo je naredila četa Ko
roškega bataljona v Bistrici ob Dravi.17 

1.) Popolnoma je uničena velika tovarna akumulatorjev za le
tala. 

2.) Uničena je hidrocentrala, katera je zalagala z elektriko to
varno za akumulatorje. 

3.) Zažgali so veliko žago, ki je delala za vojno industrijo. Ma
terialna škoda je ogromna, ker so vsi stroji uničeni. 

4.) Udrli so v ruski logor ter osvobodili 41 Rusov v starosti 
14—40 let, vsi so delali v tovarni za akumulatorje že 11 mesecev. 
Ne morete si predstavljati, kakšno je bilo veselje, ko so zagledali 
na partizankah peterokrako zvezdo, kar objemali so partizane, logor 
so potem uničili. 

5.) Udrli so tudi v francoski logor, kjer je bilo 40 francoskih 
vojnih ujetnikov. Tudi ti delajo v tovarni za akumulatorje. Hoteli 
so jih osvoboditi. Pozvali so jih v nemškem jeziku, potem v fran
coskem jeziku, da naj se hitro oblečejo in naj gredo z njimi. Toda 
niti eden ni hotel, da bi šel z njimi; imeli so polne zaloge raznih 
živil, prava skladišča, kakor v delikatesni trgovini; potem so jim vse 
to pobrali in razdelili med sestradane Ruse. 

6.) Likvidirali so zloglasnega izdaj alca Hans [a] Rohra, lovskega 
čuvaja, ki je pred enim mesecem ustrelil enega partizana. 

7.) Požgali so celovško kočo, ki je bila policijska postojanka; 
tam so tudi 40 dek zaplenili. 

Kako so Korošci sprejeli partizane, ko so prišli v tovarno. Vsi 
so rekli da je že skrajni čas, da se je to zgodilo in da so že dalj 
časa pričakovali da boste enkrat prišli. Takoj se je eden ponudil 
da je šel pokazat onega denuncianta, ki so ga potem takoj ubili. 

Ko je gorela žaga so ljudje hodili ven iz hiš. Partizani so jih 
vračali nazaj, ljudje pa so rekli, da na vsak način hočejo videti par-

16 Dolomitski odred. Glej dok. št. 85, op. 43. 
17 Glej op. 12. 
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tizane. Celo petrolej so prinašali, da so potem lažje zakurili hišo 
celo korajžo so jim dajali, fantje le dobro naredite, da bo boljše 
gorelo. Ko so se vrnili v logor, sta prišla dva dijaka iz Beljaka, bila 
sta prejšnji teden na izletu na Golici. Partizani so ju legitimirali 
podučili in izpustili. To so tako propagirali potem v šoli, da so se 
nazadnje stepli. In sta potem prišla k partizanom, za njima pa je 
prišel potem tudi učitelj tehniške šole v Beljaku. Na Koroškem 
imamo sedaj 1 bataljon. Zadnje dni so ga prav pošteno hajkali, 
kakor je slišati, niso opravili prav nič. Tudi pri nas so Nemci opu
stili patruliranje po hribih. Sedaj ni več patrulj, ki bi se tako kre
tale po hribih kot so se lansko leto. Morala pri Nemcih je padla 
cisto na nič, sabotirajo na vse načine, ne gredo v patruljo, ampak se 
skrijejo, kjer se jim zdi, da bo bolj varno. Posebno so prišli zdemo-
rahzirani iz Litije," i z Poljafn] jih je zmanjkalo 10 policajev, rekli 
so, da so mrtvi, precej jih je ranjenih. 

11.) Tehničnega materiala imamo sedaj dosti, tehnike imamo 4 
imajo večinoma rotorke. Tudi papirja smo v zadnjem času dobili 
velike količine, to vse prihaja večinoma iz Avstrije. Tako je podob
no, da če se rabi za OF, je vse na razpolago tudi v sami Avstriji. 

12.) Kurirske zveze smo danes tako razpredli, da so glavne 
proge enodnevne, druge pa dvodnevne. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 
Matija19 

ŠT. 196 

P I S M O Č L A N A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A K P S B O R I S A K I D 
R I Č A DNE 22. JUNIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRAL

NEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU1 

22. VI. 1943. 

Dragi Krištof,2 

!.)_ V Sloveniji se zadnje tedne dogajajo neverjetna čuda Med 
največje čudo pa sodi dejstvo, da sem jaz danes vstal ob 5* zjutraj 
da ti napišem tole pismo. Po Tvojem odhodu smo namreč preoblo-

w Gre za boje nemških policijskih, orožniških in voiaških enot v 
začetku junija 1943 ob poizkusu prehoda partizanskih elot T Liubl^n 

» E Krmelj l n r a n j e n i h - G l e J dok. št. 139, op. 10. 
2 P J i r n ^ r .? p i j a j e v Zgodovinskem arhivu CK ZKS a e 475 2 Edvard Kardelj. Glej dok. št. 180, op. 2. 
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ženi z delom in razen tega so n a m žabarji 3 pripravi l i nekaj dni 
neprostovoljnega pretrganja dela. Sedaj nas pa baše. Poročilo bo 
potemtakem nekoliko krajše, zato boš pa s prihodnjo pošto dobil 
cel referat. 

2.) Tvoja dva te legrama 4 smo prejeli. P r a v tako Tvoje pisemce 5 

s poti. Drugega še nič. 
3.) Najbolj Te brez dvoma zanimajo poti naših brigad. 6 V tem 

pogledu pa vesti niso tako razveseljive kakor si brez dvoma priča
koval n a temelju prvega poročila RSJ. 7 Naša informacija, da sta 
ostali dve brigadi šli čez Savo, je bila n a m r e č netočna. Čepeli sta 
zakonspir irani in opazovali Nemce, kako so se za Savo zbrali ter 
postavili neprehodne zasede. Kr ivda je v tem, da so se preveč držali 
v napre j določenega načrta. Čez dan namreč Nemci še niso imeli 
zasedene Save, zvečer pa že. Če bi jo bili mahni l i čez dan, bi bila 
s tvar šla. Tako sta prišli brez boja na itali jansko ozemlje, tukaj 
pa so j ih sprejeli z ognjem in mečem. Tolkli sta se okoli Št. Jur i ja 
(grosupeljsko okrožje) in Muljave. Žabarji imajo preko 150 mrtvih, 
naši pa 5 mrtv ih in okrog 30 ranjenih. Naši so potrošili mnogo mu
nicije, dobili sta pa 1 lahki bacač s t remi minami, nekaj pušk in 
nekaj malega municije. — [Za] uspehe prveh dveh br igad pa si brez 
dvoma že slišal po radiu. — Žabarj i so spremenil i svojo "taktiko. 
Postal i so izredno podjetni, uporabljajo zgolj fašiste in ardite . 8 Za
ostritev žabarske takt ike je brez dvoma v skladu s celotnim kurzom, 
ki ga je v Italiji spričo svoje onemoglosti zaostrila Mussolini jeva 
klika. Sicer se pa opaža pr i i tal i janskem vojaštvu velika demoraliza
cija. Zadnjič si je n. pr. naš P e r o 9 z Nedel jkom 1 0 vred dovolil s t ran
ski skok in jo je lepo mahni l v Stražo ter zahteval, da morajo pusti t i 
njegovo brigado čez Krko. Žabarji so ugodili, hkra t i pa poklicali 
divizijske predstavnike iz Novega mesta, n a k a r se je Pero z njimi 
na dolgo in široko pogajal. 1 1 V Straži je ostal vso noč. Ko je civilno 

3 Misli italijansko vojsko, ki se je pri svojem zasledovanju par
tizanskih enot, sodelujočih pri poizkusu preboja na Štajersko (glej dok. 
št. 139, op. 10) nevarno približala bivališču narodnoosvobodilnega vod
stva v Kočevskem Rogu. Glej Kocbek, Listina, str. 95 in si. ter Fajfar, 
Odločitev, str. 298 in si. 

4 Brzojavki verjetno nista ohranjeni. 
5 Pisemce verjetno ni ohranjeno. 
6 Misli Cankarjevo, Sercerjevo, Tomšičevo in Gubčevo brigado. 

Glej dok. št. 139, op. 10. 
7 Radio Svobodna Jugoslavija je 16. junija 1943 poročal o uspelih 

bojih partizanskih enot ob nemško-italijanski meji na območjju Litije. 
Glej Radio vestnik 16. junija 1943 v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 443/III. 

8 Arditi so bili posebni oddelki italijanske vojske. V XI. armadnem 
korpusu so v vsaki diviziji formirali arditski bataljon, v katerega so 
vključili tudi belogardiste. 

9 Pero Popivoda, načelnik štaba Tomšičeve brigade. 
1 0 Dušan Majcen, namestnik političnega komisarja I. Dolenjske ope

rativne cone. 
1 1 Glej dok. št. 172, op. 11. 
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prebivalstvo videlo naše, j ih je v množicah pozdravljalo »Smrt 
fašizmu« kljub itali janski prisotnosti. Stvar je rodila same pozitivne 
posledice tako med civilnim prebivalstvom kakor med itali janskim 
vojaštvom. Prepovedal i pa smo v bodoče komandantom take sorte 
oficialna pogajanja brez predhodnega dovoljenja Glavnega štaba. 
Dovoljeni in priporočani pa so seveda stiki z itali janskim vojaštvom. 
— Brigade so t r e n u t n o od nove taktike, ki jo izvajajo fašisti in 
arditi, precej utrujeni . Ostro se postavlja tudi vprašanje municije. 
Kaj smo ukreni l i glede nadal jnj ih vojaških načrtov, Ti bo poročal 
ustno tov. J e r n e j . 1 2 , 

4. Part i j ska kakor tudi skojevska organizacija v Tomšiču in 
Gubcu je izredno d e r u t n a 1 3 in vse skozi zanemarjena, razen sko-
jevske v Gubcu, ki še k a r n e k a m dobro deluje. Točna poročila 
o vsem tem n a m je prinesel N a n d e 1 4 iz brigad. Pogovorili smo se 
vse potrebno z nj im in j u t r i znova krene v brigade. Dvig parti jske 
in skojevske organizacije v br igadah pa je t r e n u t n o tudi zaradi 
samih neposrednih vojaških nalog tako pereč, da m u moramo po
svetiti vse sile. J e že k a r n e k a m dvanajsta ura . Na mladinsko kon
ferenco 1 5 bi sicer lahko poslali Džurota, 1 6 toda v tem pr imeru bi 
moral iti v br igade Jerne j z nezadostno ljubljansko prakso. Razen 
tega mislimo, da t r e n u t n o Jerne j še bolj potrebuje hrvatsko iz
kušnjo kakor pa Džuro, ki ga bomo poslali n a izlet k Tebi kmalu 
potem, ko se bo Jerne j vrnil . Zato smo soglasno sklenili poslati to 
pot Jerneja, z njim p a Gust lna. 1 7 

5. Sicer se v splošnem odvija novi polet OF. V Ljubljanski pro
vinci se bela garda razkra ja kar napre j , čeprav gre vzporedno s 
t e m procesom tudi zaostritev njene aktivnosti, oziroma aktivnosti 
njenih najbolj zagrizenih voditeljev vzporedno z zaostrenim itali
janskim kurzom. Del vrhov bele garde je celo dal od sebe vest 
(Šmajd), 1 8 da se želi pogajati z O F — seveda s kom drugim, kakor 
s komunisti . Naravno, da se mi ne bomo pogajali z nikomer oficialno, 
da pa bomo storili vse za njihovo nadaljnje razkrajanje tudi preko 
pr imernih tak ih ponudb oziroma izkoriščanj tak ih ponudb. 

1 2 Mitja Vošnjak. Na Hrvaško je odšel na I. konferenco Zveze zdru
žene protifašistične mladine Hrvaške (USAOH), ki je bila 28. in 29 ju
nija 1943 v Otočcu v Liki. 

1 3 Latinsko: porušena, zmedena, na robu propada. 
1 4 Ivan Kavčič, namestnik političnega komisarja glavnega povelj

stva NOV in PO Slovenije. 
1 5 Misli I. konferenco USAOH. Glej op. 12. 
1 6 Stane Kavčič. 
1 7 Gabrijel Gašperšič. 
1 8 Dr. Albin gmajd, odvetnik v Radovljici in narodni poslanec. Po 

nemški okupaciji je prišel v Ljubljano in postal član vodstva Slovenske 
legije, tajne protirevolucionarne vojaške organizacije, ki jo je ustano
vila Slovenska ljudska stranka že maja 1941. Ves čas okupacije je ostal 
eden vodilnih članov kontrarevolucije. 
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6. Razpoloženje med Savo in mejo je odlično. P r a v tako sta 
br igadi dognali, da je zelo dobro razpoloženje v grosupeljskem in 
stiškem okrožju! Po drugod v Ljubljanski provinci se že dobro raz
vijajo elementi oblasti OF, samo v novomeškem okrožju se t a s tvar 
še ni premakni la z m r t v e točke. Poglavitni vzroki so tukaj poleg 
posledic delovanja K S pred Izjavo 1 9 zakonspiriranost zaupnikov, ki 
se boje v mase, in nepravi lno pojmovanje naših aktivistov. Danes 
imamo sestanek 2 0 s parti jskimi aktivisti in bomo to vprašanje ostro 
postavili. 

7. N a Gorenjskem je mobilizacija naras la n a devet bat'aljonov,-
ki so k a r dobro oboroženi, toda skrajno neaktivni. Nekaj neoboro-
ženih pa še pošiljajo čez.2 2 Po še nepotr jenih vesteh je t a m 900— 
1000 oborožencev. Na Gorenjsko kreneta P e r o in Bolko, 2 3 da iz
vrši ta nalogo, 2 4 o kater i smo že s Teboj govorili. 

8 S Pr imorske se je vrni l Cene. 2 5 Primož, 2 0 ga je hudičevo 
zajebaval, h k r a t i ga pa ločil od Hrasta . 2 7 Brigadi 2 8 sta imeli h u d e 
borbe in se ne moreta vzdržati. Priš l i bosta sem. 2 9 Glede na to n e 
bomo poslali Matijo, 3 0 kot smo prvotno sklenili, kajti njegova šestte-
denska do dvomesečna odsotnost ne bi bila v skladu z vojaškimi 
potrebami. Odločili smo se, da pošljemo Tomaža 3 1 kot kandidata CK 
z detaj lnimi inštrukcijami, da s tvar uredi in se nato vrne. Kaj 
hočeš — taka je naša mizerija z vodilnimi kadr i in m i m o r a m o za
četi uporabl jat i nove kandidate, če hočemo e n k r a t to mizerijo pre
broditi . Zavedamo se vseh Tomaževih slabosti in nevarnost i in se 
sedaj tudi o tem z njim detajlno razgovarjamo. Razen Tomaža po
šljemo n a Pr imorsko še nekatere druge kadre, ki bodo pa t a m 
ostali. So to Vilfan,3 2 Kat ja 3 3 kot sekretarka pr imorske AFZ in Velj-
ko (Bravničar), 3 4 k i ga pošiljamo za inštruktorja parti jskega PK-ja 

1 9 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op. 5. 
2 0 Sestanek z aktivisti novomeškega okrožja je bil 22. junija 1943. 

Udeležila sta se ga člana izvršnega odbora OF Edvard Kocbek in Josip 
Rus. Glej Kocbek, Listina, str. 104. 

2 1 Glej dok. št. 165, op. 11. 
2 2 Misli v Ljubljansko pokrajino. Glej dok. št. 13, op. 5. 
2 3 Dr. Jože Brilej. . 
2 4 Misli na ustanovitev 2. (Gorenjske) operativne cone za Gorenjsko 

in zahodni del Koroške. Za komandanta cone je bil imenovan Pero 
Popivoda, za političnega komisarja dr. Jože Brilej. Glej Zbornik NOV, 
del VI, knj. 6, dok. št. 29, str. 70. 

2 5 Dr. Cene Logar. 
2 6 Dr. Aleš Bebler. 
2 7 Jaka Avšič. 
2 8 Misli Gradnikov© in Gregorčičevo brigado. 
2 9 Glej dok. št. 192, op. 12. 
3 0 Ivan Maček. 
3 1 Dušan Kveder. Glej dok. št. 192, op. 11. 
3 2 Dr. Joža Vilfan. 
3 3 Zora Rupena. 
3 4 Dušan Bravničar. 
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za Primorsko. Vilfana smo pošteno zribali zaradi njegovega pre
teklega oportunizma in ga opozorili n a nove nevarnosti . Po naših 
vtisih je zadevo izredno dobro sprejel in gre rad na Primorsko. 
Bravničar ja pošiljamo zato, ker je doli s t rahotno pomanjkanje 
kadrov, medtem ko Slavko 3 5 svoj odsek k a r dobro vodi. Zaradi 
sicer zelo potrebnih reportaž pa ne bi imelo pravega smisla odte
govati Pr imorski človeka, ki ji ga lahko nudimo. — Primoža bo po 
vsej pril iki t reba odpoklicati, vendar smo naročili Tomažu, da prej 
še nekatere stvari razčisti, ki n a m še niso povsem jasne. Poglavitna 
s tvar pa je, da se vzpostavi zopet' P K Part i je kot celota, kajti P r i 
mož jih vse s sekretar jem 3 6 vred goni okoli, da lahko sam vlada. 
Ze vnapre j — tudi če Pr imož ostane — pa smo mu odvzeli funkcijo 
inštruktorja CK in bo v pr imeru, da ostane, član P K za Primorsko. 

9. S pri jatel j i 3 7 tečejo stvari zelo dobro in zadnje čase tudi 
ideološko krepko vplivamo nanje. Zlasti n a m k temu pomagajo 
večerni referati, 3 8 ki j ih držimo za celo taborišče in ki smo j ih imeli 
že 4 s precejšnjim uspehom. Tudi taboriščna celica je začela kar 
razveseljivo delovati in so se pokazale posledice. 

10. Zadeva s Crednikovo 3 9 dezertacijo pa je bila precej globoka. 
Izgleda da je že pr i Itali janih. Ni pa še sigurno. Na teren sta šla 
zadevo razčiščevat novomeški Bogdan 4 0 in Miha B.,41 ki se zelo dobro 
drži. Včeraj sta se vrnila. O detajlnih rezultat ih se še nismo uspeli 
pogovoriti. 

11. Naj Ti za danes zadošča, ker m o r a m sestaviti še te legrame 
in odgovor za Ljubljano, preden odidemo na sestanek z Novome-
ščani. Kakor vidiš, si nas temeljito položil, ker si odšel. Sedaj mo
ramo gurati, da je joj. V k r a t k e m Ti pa pošljeva z Lukom 4 2 obšir
nejše in detajlnejše poročilo — toliko v bežen pregled. Še to : na 
itali janski prit isk je Mikuža 4 3 škof suspendiral. S tvar je dvignila 
v Ljubljani in drugod silne proteste. Katoličani so že poslali ust-

3 5 Alojz Vrhovec. 
3 6 Branko Babič-Vlado. 
3 7 Misli krščanske socialiste in Sokole. 
3 8 Misli na posebne študijske večere na Bazi 20, kjer so obravnavali 

teoretična vprašanja marksizma — leninizma, poglavja iz slovenske in 
jugoslovanske zgodovine itd. Več o tem glej Fajfar, Odločitev, str. 297 in 
si. ter Kocbek, Listina, str. 81 in si. 

3 9 Franc Gašperšič. Glej dok. št. 142, op. 19 in 20. 
4 0 Bogdan Osolnik. 
4 1 Dr. Marijan Brecelj. 
4 2 Franc Leskošek. 
« Dr. Metod Mikuž. Ljubljanski škof dr. Gregorij Rozman mu je 

odvzel pravico opravljanja svetih obredov (a divinis suspensus est), ker 
je kot verski referent glavnega štaba NOV in PO Slovenije opravljal 
duhovniško službo v partizanski vojski. Suspenz z dne 10. junija 1943 
je bil objavljen v Ljubljanskem škofijskem listu, št. 5, str. 32. 
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rezaj oči te legram 4 4 za RSJ, Mikuž pa misli napravi t i preko R S J 
javen rekurz na Vatikan. T r e n u t n o seveda še n i smo napravi l i 
g lavne palbe n a škofa, temveč na Itali jane in belogardiste, ki so 
škofa prisilili. Bo pa seveda dobil v teku te kampanje, ki se jo da 
v sedanji situaciji sijajno izkoristiti, tudi gospod škof svoje. Bodi 
prisrčno pozdravljen. 4 5 

ŠT. 197 

PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA 
LJUBLJANO FRANCKA MAJCNA DNE 22. JUNIJA 1943 IN
ŠTRUKTORJU IZVRŠNEGA ODBORA OF JANEZU STANOV

NIKU 1 

Dragi Tine! 2 

Tvojega pisma 3 sem zelo vesel. Iz Ljubljane, ki jo Ti imenuješ 
borbeno, revolucionarno, jaz o tem iskreno dvomim!, m e je poneslo 
tja, kjer se odkrito borite proti vsem sovražnikom slovenskega na
roda. Vedno bolj čutim, d a Ljubljana ni mesto zame. Vztrajam in 
bom vztrajal, ker vem, da bi bilo strahopetstvo, če ne bi. Kaj k lavrn 
posel zame: borit i se s političnimi spekulanti vseh vrst, tolči opor-
tunizem vseh odtenkov, razkr inkovat i u m a z a n e intrige. Imaš prav, 
da je Ljubljana srce Slovenije, vendar je [v] srcu vedno dovolj 
umazane in zastrupljene krvi ! 

V zadnjem času so razvili zelo veliko aktivnost katoliški sre-
dinaši: (Šolar,4 tudi F r a n Finžgar 5 in Fabi jan 6 sta med njimi, za 
njimi pa stoji, kakor vse kaže Gosar.7) V socialnem oziru se na-

4 4 Protest slovenskih katoličanov proti suspenziji dr. Metoda Mi-
kuža je posredoval Radio Svobodna Jugoslavija 26. junija 1943. Glej 
Radio vestnik 25. in 26. junija 1943 v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
443/III. 

4 5 Pismo ni podpisano. Pisal ga je Boris Kidrič. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni fond 

dr. Marijana Breclja, šk. A. Pismo je brez datuma, vendar je datirano 
v pismu dr. Marijana Breclja iz začetka julija 1943 Frančku Majcnu v 
Ljubljano. Izvirna kopija pisma istotam. 

2 Janez Stanovnik. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Dr. Jakob Solar, duhovnik, jezikoslovec, literarni zgodovinar, pre

vajalec itd. V letih 1941—1944 je bil profesor na škofijski klasični gim
naziji v Ljubljani. Bil je eden glavnih pripadnikov t. i. katoliškega 
sredinskega kroga. 

5 Fran Šaleški Finžgar, duhovnik in pisatelj. 
6 Dr. Janez Fabijan, duhovnik, profesor teologije, duhovni vodja 

katoliškega akademskega društva »Zarja«. 
7 Dr. Andrej Gosar, profesor na pravni fakulteti. 
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vdušujejo za radikalne socialne reforme, v narodnem oziru se naj 
slovenski narod spravi med seboj in naj da čutiti okupatorju dosto
janstveni prezir seveda brez aktivne borbe, ker aktivna borba uni
čuje narodno premoženje. Praktično se pa katoliški sredinaši bavijo 
s klevetanjem Osvobdilne fronte, partizanov, (o beli gardi molčijo), 
trn v peti so jim komunisti, o njih širijo take gromozanske laži, 
da jih celo uradna belogardistična propaganda posnema. O Miha-
iloviću govorijo isto, kot londonski radio pred petimi meseci: Kra
ljevič Marko, gorski car . . . Ideal jim je OF brez komunistov in brez 
»komunističnih plačancev« (brez vodilnih KS in Sokolov). 

Organizacijsko so približno kopirali našo NZ. Povezani so v 
mihailovičevskih »bataljonih« skupaj z nacionalisti. Dejansko je 
to že druga OF brez komunistov, vendar politično in vojaško pre
šibka, da bi kaj pomenila. Zato si poskušajo pomagati s parolo iz 
Londona: Naj se najdejo med vami veliki možje, ki bodo spravili 
med seboj sprte brate; ki jo poskušajo konkretizirati s priteg
nitvijo manj borbenih elementov v OF v svoje vojaške formacije, 
ki jih imenujejo redno jugosl. vojsko. Stara politična igra v po
mlajeni izdaji, vendar je njena nevarnost v tem, ker bi utegnila 
zaslepiti tiste naše ljudi, ki imajo že v krvi predsodke proti kakrš
nikoli radikalni rešitvi socialnih problemov, drugič pa pritegniti 
vse ljudi, ki imajo interes na tem, da se stara skorumpirana, čaršij-
ska Jugoslavija povrne. Vedno jasneje se nam kaže, da je bilo dej
stvo, da smo našo osvobodilno borbo naslonili na delavski razred 
in na delovno ljudstvo, (delavski razred in vso delovno ljudstvo ne 
bo nikdar nasedlo podobnim političnim špekulacijam), edino pra
vilno. Še pojačati bo treba politično delo med delovnim ljudstvom, 
pri ljudeh, ki so nagnjeni k sredinskim vodam, bo treba poudarjati 
objektivne momente, ki govorijo v prilog OF. Vendar pa ni tolika 
nevarnost v sredini, ker se absolutno veže na naše londonske be
gunce. S kapitulacijo londonske emigrantske vlade bo izgubila vse 
politične adute. 

Kakor vse kaže, so zadnji čas začeli sredinci načrtno snubiti 
vse naše in sokolske aktiviste, ki bi bili po njihovem mnenju spre
jemljivi, za njihove ne preveč sramežljive ponudbe. Uspeha pri 
naši čuječnosti ne bo nobenega, vendar opozarjam tudi vas zunaj, 
da nameravajo katoliški sredinci jurišati na nekatere naše Zarjane.8 

Gotovo se čudiš, da se razni Šolarji in Fabijani mešajo v to 
umazano politično igro. Jaz se tudi. S F.9 sem govoril. Navaja po
polnoma iste argumente proti OF kot vsi ostali sredinaši, včasih se 
je povzpel do takih političnih idiotizmov, da mi je kar vroče po
stalo in sem se moral krotiti, da sem ohranil mirnost, ki je pri takih 
debatah nujno potrebna. Govoril je s tako zagrizenostjo, ki je pri 

8 »Zarja« je bilo katoliško akademsko društvo. 
9 Misli z dr. Janezom Fabijanijem. Podatek Francka Majcna. 
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»treznih« sredincih in še povrhu znanstvenikih težko razumljiva. 
Potrpežljivo sem mu dokazoval, v čem se moti; sprva me je po
skušal načelno pobiti, ko je videl, da to ne gre, si je pomagal s 
tem, da je trdil, da je teorija eno, praksa pa drugo in pričel pri
povedovati o partizanskih »zločinih« in dokazovati, da se parti
zanska vojska ni doslej razšla zato, ker komunisti tako terorizirajo 
vse ostale, da se sploh ganiti ne upajo. Ko sem mu povedal, da so 
te teorije o komunističnem terorju smešne in da poznam sam dosti 
bolje razmere o partizanski vojski kot on, je dejal, da smo vsi Zar-
jani veliki idealisti in naj le gledamo, da ne bomo žrtve svoje pre
velike idealnosti. Sicer pa, kaj bi več pisal o tem, le to bi rad po
udaril, da F. kakor vsi sredinci razširjajo o partizanskih »zločinih« 
take stvari, da se jih beli veselijo, za belogardistično izdajstvo pa 
imajo tisoč opravičil. Še nekaj sem pozabil: teorijo o etični nad-
vrednosti katoličanov in popolni etični pokvarjenosti komunistov, 
vzrok povsod nazor. Nov propagandni šlager sredincev, v bistvu 
star puhloglav apriorističen argument vseh idealističnih nazorov 
proti komunizmu. 

V bistvu je to politično in filozofsko zavijanje sredine samo en 
odtenek krize, v kateri se nahaja naša domača in svetovna reakcija. 
Za nas KS je pa posebno važno dejstvo, da je oficielna cerkev 
popolnoma odpovedala, da se bo velika večina duhovščine, v koli
kor se še ni, vezala popolnoma na reakcijo. Govor papeža,10 italijan
skim delavcem ni samo apologija kapitalističnega sistema, temveč 
celo fašizma (korporativizma). Katoliška cerkev je bila doslej prav
zaprav italijanska, s papeževim govorom pa je postala fašistična. 
To dejstvo je za nas KS sicer zelo žalostno, vendar ga moramo vzeti 
v vsej resničnosti na znanje. V trenutni borbi s sredino nam bo 
sicer celo škodovalo, vendar pa moramo iti na delo s perspektivo, 
da je treba rešiti s potapljajoče ladje fašistične cerkve (ki se ofi-
cielno imenuje katoliška), kar se rešiti da, v bodoče pa stremeti za 
tem, da bo vsaka religija res religija, ne pa propagandistični atribut 
propadajočega reda. 

V zvezi z razhodom Kominterne,11 vprašanjem Izjave12 ob tem, 
sem spoznal, da so nekateri naši aktivisti tako globoko zakore
ninjeni v starem načinu mišljenja, da jih iz tega ne bo iztrgala 
kakršnakoli politična vzgoja, temveč le močni zunanji dogodki izven 
njih. Do konca sprejeti Izjavo se pravi obračunati z meščanskim 
gledanjem na zgodovinsko, družabno dogajanje, na sile, ki ga po
vzročajo in oblikujejo, in si privzeti revolucionarno gledanje. Po 

10 Papež Pij XII. je na binkoštno nedeljo 13. junija 1943 v Rimu 
govoril 26 000 delavcem, zbranim iz vseh predelov Italije. Glej Radio 
vestnik 15. junij 1943, večerna izdaja v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
443/III. 

11 Glej dok. št. 80, op. 3. 
12 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 5, op. 6. 
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domače se to prav i ne smemo biti več Sokoli in Orli, temveč slov. 
narod. Na zunaj — recimo politično — je stvar enostavna, psiho
loško pa je precej drugačna: nekje na dnu srca je ostalo marsi
kateremu našemu aktivistu — pa tudi komunistu — nezaupanje, do 
tovarišev, ki niso njegovega nazora, tega se mogoče sam ne zaveda, 
mogoče tudi ne bo priznal, če boš ga kaj takega dolžil. Tudi v člo
veku samem je stalna borba med reakcijo in progresom. Kdor to 
borbo do konca preboli, in sicer pozitivno preboli, je šele pravi re
volucionar, t a k e m u tudi Izjava ne more in ne bo mogla delati no
benih preglavic. To je pa v Ljubljani — v meščanskem okolju — 
dosti težje kot zunaj. Nikar si pa ne smeš misliti, da i m a m z Izjavo 
kake večje težave, vendar pa se je treba, če hočem stvari pr i t i do 
bistva, n a vse tudi na take momente ozirati. 

Zelo pogrešamo poročil od Vas, vse, k a r dobimo uradno, je 
staro in suho, da po veliki večini ne ustreza svojemu namenu. P o 
trebujemo živih, doživetih reportaž, Ti nimaš pojma, kako take 
stvari razgibajo naše aktiviste in vso Ljubljano. Pogoste take re
portaže bi n a m omogočile, da preidemo v Lj[ubijani] v tako pro-
pagandistično ofenzivo, da se sploh nihče ne bo zmenil za belo-
gardistične in sredinske race, ki imajo edini n a m e n držati l judi v 
suženjski miselnosti, da je vseeno, kaj mi delamo, d a se bo naša 
[usoda] odločala za zelenimi mizami. Zato sem Ti zelo hvaležen za 
Tvoja pisma. 

Drugih posebnih novic pr i nas ni, zapirajo po stari navadi n a 
prej , vendar se opaža pri Lahih vsesplošno popuščanje in naveli
čanost. Novi komisar, 1 3 se še ni nikjer pokazal, prevladuje p a mne
nje, da je postavljen namesto Graziolija zato, da bi kot človek, ki 
si še ni umazal rok z našo krvjo, podkrepi l laške sporazumaške 
težnje z OF in part izani. 

Povej, prosim.vsem našim aktivistom, naj n e pišejo nobenih 
neumnost i v Lj [ubijano], posebno Marku. 1 4 To n a m zelo škoduje 
in daje sredincem orožje v roke. Sredinci trdijo, da so ravno sedaj 
velika nesoglasja v OF, vse k a r bi j im pr i t em pomagalo, je ob
j e k t i v n o ] izdajalsko početje. Jaz sam sicer nisem teh pisem bral, 
vendar so v njih razna čudna namigovanja, ki najbrž cikajo na de
bate okrog Izjave. Prosim, opozori j ih tovariško in prijateljsko na to. 

P r a v lepo Te pozdravlja, kakor tudi vsa »žlahta« 

Franček 1 5 

1 3 Giuseppe Lombrassa. Glej dok. št. 194, op. 9. 
14 Franček List. 
1 5 Franček Majcen. 
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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 Š T V A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 
K P S Z A L J U B L J A N O L I D I J E S E N T J U R C D N E 23. J U N I 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 1 

Dragi tovariši! 
1. Peter2 se je na naše največje začudenje vrnil. Nam je ne

razumljivo, zakaj ga niste zadržali. Prihodnjič to brezpogojno 
storite, ker je vse tako nesolidno, da je nevarnost, da še to, 
kar držimo, okuži. Pravi o nekakih dezerterjih, ki da so 
provalili pot itd. Takoj javite glede pošiljke. Za nas ni no
benega problema. Takoj storite čim več. Mi smo se za vse 
potrudili in je škoda, če se zavleče, zlasti še, ker je nevar
nost, ker je Silvester3 spet začel brez vsake potrebe čvekati. 

2. Če morete oskrbeti kjerkoli vzorec za nove legit., bi bilo 
zelo dobrodošlo; tu je v tem pogledu hudič. Prosim pa, da 
skušate res kaj storiti, ker je to za vse važno. (Brez zamere, 
imam vtis, da pisma, kjer je še kaj drugega kot poročilo, 
sploh ne berete. Vsaj do sedaj še ni bilo nobenega odgovora!) 

3. Potrdite prejem dokumentnih pošiljk. Mi smo razen par 
malenkosti, poslali vse! 

4. Sicer je Ljublj[ana] v znamenju sestave nove vlade.4 Ze 
preje je bilo živčno »sporazumaško« nastrojenje (med bega 
in Miha, bega in OF, Miha in OF, Miha in Italijani, OF in Ita
lijani itd.) sedaj pa te kombinacije segajo v nedogled. Po 
splošnem so bega zaskrbljeni, komentarji vse splošno »levi
čarski«, (Tito predsednik, Baebler5 v Alžiru, vlada v Moskvi) 
— včeraj je bilo opažati dviganje JNS 6 — arskih glav in 
muzanje (Banjanin!).7 Pri JNS-arjih borba ža Kramarjevo8 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS, a. e. 957. 
2 Mirko Pleško. 
3 Drago Cihak, član centralne tehnike KPS. Oktobra 1942 je bil 

iz dolomitske tehnike poslan v Ljubljano, da organizira »kanal« med 
Ljubljano in Polhograjskimi Dolomiti. Italijanska policija ga je po iz
daji aretirala 13. februarja 1943. Na procesu pred italijanskim vojnim 
vojaškim sodiščem v Ljubljani je bil 19. julija 1943 obsojen na dosmrtno 
ječo. Več glej Življenjepisi v Zgodovinskem arhivu CK ZKS in arhiv 
IZDG, fond TMG, register sodb št. 1152/43. 

1 Misli na jugoslovansko begunsko vlado v Londonu. Glej dok. št. 
194, op. 13. 

5 Dr. Aleš Bebler. 
• Jugoslovanska nacionalna stranka. 
7 Jovan Banjanin, srbski politik, funkcionar v Jugoslovanski na

cionalni stranki, od marca 1941 minister v jugoslovanski begunski vladi. 
8 Dr. Albert Kramar, vodja slovenske liberalne buržoazije, večkrat 

minister v jugoslovanskih vladah. Umrl je 27. maja 1943. 
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nasledstvo: vsi se čutijo poklicani, zlasti pa Bajič,9 Verčon10 

in Zaje.11 Zadnji je spet zelo aktiven. Bega se očitno lomi. 
Glavač12 je interniran v Stični in prihaja na krmilo zmer
nejša struja (brez personalnih sprememb, čeprav imajo baje 
nalog, da se nekateri povlečejo, »da ne bodo vse ,glave' vi
sele«.) Te stvari pišem v grobem v toliko, da vsaj v glavnem 
veste, v kolikor pri Danetu1 3 pošta še ni urejena. Zelo dobro 
je odjeknila Vidmar jeva brošura14 in Jelenov žleb,16 skoro 
toliko prahu pa je dvignil pobeg dohtarjev in strežnikov.16 

Komentarji k partizanom so vsesplošno pozitivni (tudi pri 
sredini in Miha), pošljite nam čim več take sorte sočne paše. 
Gre res v denar, zaleže vsaj toliko kot 10 pridig. Vi sploh 
ne veste več, kaj se pravi to za ljudi, katerim se ne sanja, 
kako izgleda partiz. kapa, kaj šele partizan ali celo brigada! 
Saj sami nismo mnogo boljši. 

5. Kaj je spet z vašimi teksti? Gotovo kaj tiskate, a sem ne 
pride nič. Podrezajte, da bo to urejeno in redno! 

6. Iz taborišč in kaznilnic prihaja vedno več oficielne pošte. 
Sedaj so se končno znašli in vodijo delo. Ponekod celo zelo 
dobro (Parma, Gonars), kljub vsem svinjarijam, ki jih poče
njajo uprave. Vsi pa pošiljajo »plamteče borbene pozdrave 
našim junaškim partizanom! Z največjo radostjo in obču
dovanjem spremljamo sleherni njihov korak in imamo eno 
edino željo, da bi se jim mogli čimpreje priključiti in zopet 
se boriti. Sf. — sn! »Tu pa so režimi po vseh zaporih spet 
100 0/o poostreni, izmenjani vsi Slovenci. Mihe Marinka še 
vedno nismo našli. 

7. V našem delu nobenih bistvenih stvari — še vedno delamo 
na realizaciji sklepov,17 ki ste jih storili ob Sočinem18 obisku. 

Sf — sn! 
Pozdravljam vse 

23/VI. 43. P ika" 
9 Dr. Stojan Bajič, profesor na pravni fakulteti v Ljubljani, član 

vodstva Mlade Jugoslovanske nacionalne stranke. 
10 Dr. Branko Verčon, član vodstva Mlade Jugoslovanske nacio

nalne stranke. 
11 Dr. Marjan Zajec, odvetnik, član Jugoslovanske nacionalne 

stranke. 
12 Franc Glavač, kaplan, ideolog Katoliške akcije. 
13 Vladimir Svetina. 
14 Misli, na brošuro Josipa Vidmarja, Beseda o Osvobodilni fronti 

Glej dok. št. 83, op. 10. 
15 Glej dok. št. 5, op. 5. 
18 Glej dok. št. 19, op. 3. 
17 Glej dok. št. 153 in 163. 
18 Mira Tomšič-Vlasta. 
19 Lidija Sentjurc. 
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S T . 199 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 23. JUNIJA 1943 CEN
TRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA GORENJSKEM1 

Položaj 23. VI. [1943] 
Centralnemu komitetu! 

Tovarišu Krištofu.2 

1.) Ker nismo prejemali od Vas nobene pošte, ravno tako tudi 
nismo prejeli še nobenega pisma, ne od štajerskega PK-ja tako tudi 
ne od primorskega PK-ja, smo sklenili, da pošljemo direktne kurirje 
z nalogo, da vsak najde naslov, kamor je poslan. Tudi do Vas smo 
poslali 2 kurirja. Vendar pa ne vemo ali Vas bosta našla, ali ne. 

2.) Nujno je potrebno, da pošljete z našim kurirjem telegrafista, 
s seboj naj prinese šifre in vse naj se dogovori, kako bo potem od
dajal, da mu ne bo delalo težav. 

3.) Imamo radio tehnike tudi tukaj, če Vam jih primanjkuje 
ni potreba, da ga pošljete, imamo tudi že več radioodajnikov, ki so 
jih tukaj sestavili. Uredite vse potrebno, da se bo postavila ta 
zveza med nami in Vami. 

4.) Partija; priredili smo dva kurza za vzgojo sekretarjev par
tijskih celic v vojski. Tečaja sta bila dvodnevna. Uvedli smo tudi 
pismeno partijsko šolo, za vzgojo partijcev v vojski, nameravamo 
pa začeti tudi s partijsko šolo na terenu. Take lekcije bomo pošiljali 
vsak mesec partijskim celicam v vojski in na terenu. To se je iz
kazalo za zelo dobro. Partija v vojski je dosegla lepo številko, cca 
500 partijcev ima danes; seveda to niso še tako trdni in zgrajeni 
kakor bi človek želel, sčasoma bo pa vse to prišlo, je dober material. 
Vse celice po četah imajo tedenske celične sestanke. Partija je tudi 
to dosegla, da so začele čete izdajati vsaka svoj žepni četni časopis, 
tudi bataljoni so začeli s svojo izdajo tega lista. Danes je tako, da 
vsak hoče postati komunist, delavci, mali kmetje, kulaki in celo 
pravi bogataši. Imamo primer, da je zgodaj spomladi prišel v par
tizane mož, ki je milijonar, pustil je vse premoženje, šel v hribe, 
danes je komunist. Tudi na terenu je Partija zajela vse večje kraje. 
Po večjih vaseh so skoraj povsod že partijci in celice, posebno 
kjer so dobro zagrabili pri ženah, da so jih masovno potegnili v 
Partijo, samo nekateri so jih gledali malo preveč od strani. Vendar 
pa je na terenu precejšnja težava za vzgojo partijskega kadra. Na 
terenu imamo sedaj partijcev in partijk okrog 150, vendar je rajši 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 1927. 

2 Edvard Kardelj. 
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več kot manj, točnega števila ni mogoče podati radi mobilizacije, 
ki stalno zadeva tudi partijce. Pač pa smo začeli potem najboljše, 
ki so bili legalci, pošiljati nazaj v ilegalnost, da tam delajo. 

5.) Priredili smo tudi kurz za polit, komisarje, ravno sedaj je 
tov. Lenard3 na kurzu. 

6.) Radi silnega poleta OF smo začeli s splošno mobilizacijo 
do 40. leta, pobiramo vse kjerkoli, čete gredo po vaseh in odpeljejo 
s seboj vse moške. Izgleda, da bomo precejšnjo številko dosegli. 
Danes se že skoraj vsi zavedajo, da če pride partizanska part'rulja 
v hišo, da je treba tudi takoj z njo oditi v hribe. Je prava narodna 
vstaja, vse hoče v partizane, tudi dekleta se pripravljajo, da bodo 
prišle k nam, precej jih je že zapustilo domove in prišlo v hribe. 

7.) Imamo skrbi, kako bo s transporti4 neoboroženih čez mejo, 
banda ki straži ob meji, nam zna napraviti škodo, ki bi znala imeti 
precejšne posledice. V slučaju, da bi napravili zasedo in transport 
razbili, ne bi bilo mogoče spraviti nobenega več čez mejo. Že tako 
so take težave, dosti lažje ga je mobilizirati kakor spraviti čez žico 
Potem glede orožja, ali bo mogoče oborožiti?, so prišle neke vesti 
da se v brigadah...« pritožujejo, ker mi vodimo notri samo ne-
oborožene.. .6 

8.) Pošljite vsaj 1 četo, od onih, ki so prišli v brigado spomladi 
nazaj na Gorenjsko. Raznesla se je vest, da so že po večini vsi mrtvi 
To pa škoduje naši mobilizaciji, še veliko bolj pa odpošiljanju ne
oboroženih čez žico, to je nujno. 

9.) V kamniškem OK se ni politično prav nič delalo. Tudi mo
bilizacija spi spanje pravičnega. Tov. Jakob' je bil v Kamniškem 
bataljonu, imel je tudi kurz za sekretarje celic, da bi se bataljon 
razdelil po četah, ker le tako se more potom čet, ki ima vsaka svoj 
določen sektor za mobilizacijo. Vendar pa tov. Skala" tega ni do
volil, samo patrulje bi lahko dal na razpolago, to pa praktično 
m izvedljivo, da bi patrulje hodile celih 10—20 km daleč Tov Sil 
vester," sekretar, je padel v zasedo in bil ubit, nobeden se ni nič 
zmenil, da bi postavil novega. Prišlo je pismo na PK Gorenjske 
od terenskih delavcev iz tega okrožja, ki nujno prosijo, da je treba 
urediti. Sedaj bomo ponovno začeli z delom v tem okrožju nekai 
kadrov smo že poslali za postavitev mladinske organizacije ' Potem 
pa bomo tudi čete prestavili in bodo začele pobirati vse kar ie 
sposobnega za vojsko. ' J 

8 Jože Sluga-Lenart. 
4 Glej dok. št. 13, op. 5. 
s Uničeno besedilo. Nečitljiva ena beseda 8 Uničeno besedilo. 7 Oskar Savli. 
8 Peter Stante. 
9 Viktor Stražišar. Glej dok. 130, op. 2. 
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10.) V maju so nekateri belogardisti malo dvignili glave, naši 
likvidatorji so bili takoj na delu. Sedaj ni slišati prav nič, če bodo še 
malo počakali, potem so pa opravili pri nas. Kaj pa hoče Mihailo-
vićeva banda,10 ki se skriva nekje na Vaši strani, tega ne vemo, 
skrivajo se tudi pred Italijani, so jih tudi že preganjali, skupaj 
z belimi. 

11.) Rusi, ki so jih rešili v Bistrici na Koroškem" 38, so že šli 
v brigado. Imamo zopet n a . . .12 jugoslovanski-koroški meji 30 ru
skih ujetnikov, vodi jih legalec. Ne vemo, ali bodo prišli v redu 
na Gorenjsko. Veza ni dobro delovala in so se najbrže malo izgubili 
vsi skupaj, vendar pa ni nič hudega. Kakor izgleda, bodo lahko do
bili Rusov precejšnje število. Smo zvedeli, da jih je dosti po Ko
roškem, samo čakajo, da bodo prišli partizani in bodo šli vsi do 
zadnjega z njimi. Imamo tudi 1 lager, kjer je čez 200 Francozov 
notri, ki so pa tudi vsi pripravljeni zbežati, samo, da bi prišli par
tizani. (Bomo videli če bo uspelo, stvar je v teku.) Tudi 2 Angleža 
oficirja imamo, jih boste dobili v kratkem v brigado. 

12.) Veze s Partijo Avstrije, še nimamo. Imamo človeka, ki je 
član OK iz Leobna, pa tudi ta nima prave veze. Pravi, da so jih 
dosti postreljali. Vendar so še tudi v Avstriji komunisti. Povedal 
je, da so tudi že poizkušali s partizanstvom, pa jim ni uspelo. Pravi, 
da pa je dovolj takih ljudi, ki bi se dali porabiti za to. Pripovedoval 
je, kako silno sovraštvo je do Hitlerja, da ga vse sovraži, revno 
in bogato, vse radi tega, ker je uničil vse moške. Domačih ni prav 
veliko, samo tujci se nahajajo po vseh obratih. Malo smo ga iz-
vežbali, potem pa poslali nazaj v Avstrijo, obljubil je, da bo po
skrbel zvezo s partijo in potem nam to sporočil, da bo začel organi
zirati partizane iz zelenega kadra, ki ga je tudi že v sami Nem
čiji dosti. 

13.) V Št. Vid so Nemci pripeljali 8 vagonov orožja, ne vemo, 
kaj mislijo z njim (morda bo to tudi pripravljeno za nas). 

14.) Nace13 v Medvodah, ki ga poznate, je bil sklical za 6. ju
nija konferenco vseh gorenjskih OF funkcionarjev, povabil je tudi 
tov. Lenarta. Vendar pa ta ni šel na ta razgovor, bil je pričujoč 
tov. Benko,14 ni bilo nič posebnega, ker ni bilo nobenega od naših 
zraven, niso nič mogli sklepati. To se vidi da gre stvar1 5 h kraju, 
zato se jim tako mudi. 

10 Glej dok. št. 185, op. 16. 
11 Glej dok. št. 195, op. 12. 
12 Uničeno besedilo. Nečitljiva ena beseda. 
13 Ivan Miklavc. 
14 Beno Anderwald. 
15 Jeseni 1942 je bil sestavljen pokrajinski odbor OF za Gorenjsko, 

v katerega so zaradi nepazljivosti prišli ljudje, ki so bili pozneje raz
krinkani kot izdajalci. Med njimi je bil tudi Ivan Miklavc, tovarnar iz 
Medvod, ki je bil povezan z načelnikom gestapovskega oddelka na Bledu 
ter mu med drugim služil tudi kot orodje za izvajanje njegovih načrtov 
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15.) Spomladi, ko smo bili skupaj, ko ste imeli pošto, da ima 
Nace nekje orožje skrito, to ni nič. Imel pa je zvezo z nekim Mar
kom, 1 6 majorjem. Ta se je pohvalil, da bi preskrbel za part izane 
na Gorenjskem 1000 brzostrelk in tudi municijo. To zadevo smo pre
dali našemu štabu, ne vemo, koliko bo uspeha; bomo pozneje po
ročali, zdaj je še vse v zraku. 

S m r t fašizmu — Svobodo n a r o d u ! 

Položaj 23. VI. [1943] 

Matija 1 7 

P. S. K u r i r je odšel od nas 23. VI., sporočite, kdaj se je oglasil 
p r i Vas. 

ST. 200 

NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 23. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU ODBORU OF ZA SREDNJO 

PRIMORSKO O ORGANIZIRANJU TEHNIK1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 23. 6. 1943. 

Okrajnemu odboru za srednje2 Primorsko. 

Zaradi čimbolj še preskrbe terena z našim t iskanim propagand
nim materialom, v zvezi z našo direkt ivo 3 za organizacijo tehnik, 
daj emo naslednj a podrobne j ša navodila: 

za uničevanje narodnoosvobodilnega gibanja na Gorenjskem. Miklavc 
]e samovoljno sklical sestanke in vabil nanje člane pokrajinskega ko
miteja KPS za Gorenjsko in druge terenske delavce. Člani pokraiin-
skega komiteja se njegovim vabilom niso odzivali, ker so kmalu začeli 
vlT^l Znf^J?1?*™?^ i ^ s e j e j e s e n i 1 9 4 3 t u d i dokazalo. Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 6, dok. št. 37, op. 8, str. 95—96. 

1 Marko Hojan, oficir bivše jugoslovanske vojske, gestapovski agent 
Bil je razkrinkan in obsojen na smrt. Glej op 16 "--PUV^KI agent. 

1 7 Maks Krmelj. 

5 3 2 / I V I Z V i r n i k ^ i Z V i r n a k 0 P i J a S t a V a r h i v U I Z D G • a r h i v N O B ' š k -
2 Beseda srednje je napisana s črnilom. Enaka navodila so bila 

poslana na okrajna odbora OF za severno in južno Primorsko 
3 Glej dok. st. 69. 
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Pri vsakem Okrajnem odboru KPS se mora takoj osnovati 
samostojna ciklostilska tehnika v takem obsegu, da bo sposobna za 
cel okraj samostojno izdajati vsa redna izdanja PK za Primorsko, 
to je Primorskega poročevalca, Slovenko, Mladino itd. 

Da bo tehnika res lahko pričela z delom je nujno, da se pri 
vsakem okrajnem odboru takoj imenuje odgovorni okrajni tehnik. 
Njegova naloga je: organizirati samo tehniko, skrbeti za njeno na
stanitev in prehrano, skrbeti za redni dotok potrebnega materiala 
za tehniko, posebno papirja, vršiti kontrolo nad delom tehnike in 
podrejenih odgovornih okrožnih tehnikov, kakor tudi nad ekspedi-
tom in razdeljevanjem izgotovljenega materiala. 

Najpotrebnejše osebje za tako tehniko (poleg odgovornega 
okrajnega tehnika): tehnik za delo na ciklostil, pomočnik ali pomoč
nica (odnašalec) tipkarica. 

Najpotrebnejša oprema za tako tehniko: ročni ciklostil z rezerv
nim valčkom in mrežico, pisalni stroj, ki naj ima po možnosti čim 
manjše črke, matrice, lak za popravke, barva (ciklostilska — Otin 
ali Kores, primerno razredčena s tekočo barvo Otinolom) sponkač 
s sponkami in dovoljna količina papirja (dober je ciklostilski, ti
skarski — navadni časopisni, mesarski — zavojni). 

Posebno važnost morajo odgovorni okrajni tehniki posvetiti 
vzgoji novega tehničnega kadra, kajti njihova dolžnost je, da čim 
preje ustvarijo možnosti, da se pri vsakem okrožnem odboru organi
zira samostojna ciklostilska tehnika za dotično okrožje. V ta namen 
naj poleg zgoraj že navedenega osebja vzame v tehniko 1 omla
dinca ali omladinko, ki bosti na ta način dobila vpogled v delo, se 
počasi izvežbala in usposobila za samostojno delo. 

Ravno tako mora odgovorni okrožni tehnik položiti važnost 
na organizacijo in oskrbo večjih kanalov za nabavo materiala za 
svojo tehniko, kakor tudi za druge, ako so za to dane možnosti. 
Vse krajevne organizacije KPS mu morajo iti pri tem delu na roko, 
da se ti kanali čim prej organizirajo in izkoristijo vse možnosti za 
nabavo materiala. Kanale izven njegovega neposrednega okoliša 
morajo prevzeti in oskrbovati odgovorni okrožni tehniki. Vsakih 
14 dni mora odgovorni okrajni tehnik poslati preko okrajnega od
bora izčrpno poročilo o delu odgovornemu pokrajinskem tehniku, ki 
naj vsebuje: 

a.) kaj je bilo v tem času izgotovljenega in v kolikšni nakladi; 
b.) koliko materiala je za to porabljenega; 
c.) kakšne so trenutne zaloge tehnike: koliko ima matric, barve, 

papirja in drugega materiala; 
č.) kako se izgotovljeni propagandni material širi po okraju, 

kakšne so zveze in koliko časa potuje; 
d.) kako napreduje vzgoja novega tehničnega kadra, kakšne 

so kvalitete starega kadra. 
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Vsakemu poročilu za pokrajinskega tehnika je treba priložiti po 
5 izvodov vsake naklade. 

Radi čimboljše organizacije tehničnega dela se morajo pri vseh 
okrožnih odborih postaviti odgovorni okrožni tehniki, pri vseh 
rajonskih odborih pa odgovorni rajonski kolporterji. Njihove naloge 
m dolžnosti boste razvideli iz priloženega dopisa* na okrožne odbore 
, ... KerJe. t e h m k a Partijski organ morajo vsi odgovorni tehniki 
biti partijci. 

O izvršitvi navodil oziroma o stanju vaše tehnike nas čimpreie 
v smislu gornjih navodil obvestite. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Okrožjem je poslana okrožnica 
direktno!6 

Za: Žig: 
Pokrajinski komitet 
KPS za Primorsko 
Primož Tratnik5 

ST. 201 

^ O Z N I C A O K B A J N E G A KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRI-
MORSKO DNE 24. JUNIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS 
ZA JUŽNO PRIMORSKO O OPRAVLJANJU PARTIJSKIH NALOG 

PO PARTIZANSKIH EDINICAH NA TERENU1 

Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko 
Položaj, dne 24. junija 1943. 

Okrožnim komitetom KPS za Južno Primorsko 

Dragi tovariši! 

S tem dopisom se obračamo na vas v stvari naših partijskih 
nalog, ki jih moramo vršiti po partizanskih edinicah, - bataHonu 
četah, stamcah za vezo in tehnikah. 

•• \2^0fnif^ Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dno 9"? i,, 
mja 1943 okrožnim odborom ie v arhivu r y n r i^l i • ~ , 3U~ 
skem arhivu CK ZKS, šk H 3 ^ 1 S t o t a m l n v zg°d°vin-

5 Dr. Aleš Bebler. 
• Stavek je pripisan s svinčnikom. Glej op 4 

v* j ^Vifm kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB šk "W/TV ,-„ „ 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 117. ' 532/IV in v 
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Do sedaj posamezni OK-ji niso posvečali dovolj pažnje par
tijskemu delu med našo vojsko in so to velevažno delo zapostav
ljali ali pa ga sploh niso vršili. To se je opazilo baš sedaj, v tre
nutku, ko bi morale biti naše vojaške edinice najbolj pripravljene 
za končen obračun s fašističnimi banditi: to smo opazili v posa
meznih četah Kraškega bataljona in pa tudi na večini stanic za 
vezo, ki kljub svojemu večmesečnemu obstoju niso imele urejene 
niti partijskih organizacij — celic. 

V zvezi s tem je nujno potrebno, da vsi OK-ji našega okraja 
pristopijo k takojšnjemu organiziranju Partije v imenovanih edini-
cah in da dovedejo Partijo na tisto višino, ki bo odgovarjala potre
bam našega dela. Na našem področju se bo stalno nahajal Kraški 
bataljon,2 odnosno njegove čete, nahajajo se pa tudi stanice za vezo 
in tehnika. Tem edinicam moramo posvečati vso našo skrb in v teh 
edinicah ustvariti partijski aktiv. Vzgojiti moramo močan partijski 
kader, ki bo v stanju popolnoma preobraziti dosedanje delo naših 
čet. Vidimo, da je Kraški bataljon od oktobra meseca lanskega leta 
pa vse do danes izvedel zelo malo uspešnih vojaških akcij in si pri
boril dragocenega orožja, vidimo, da je morala čet na zelo nizki 
stopnji, vidimo, da je komandni kader slabo zgrajen in da med 
tovariši ni več tistega prisrčnega partizanskega odnosa, ki je eden 
prvih pogojev za uspešno delovanje čete. Zato smo v prvi vrsti krivi 
mi, prav mi, partijski funkcionarji, ki nam je bila deveta briga 
za partijsko delo v četah in stanicah za vezo. Dobro se zavedajte 
tega, da je partijska celica v vojaški edinici hrbtenica, ako je ona 
aktivna, bo tudi četa aktivna, ako ona spi, bo tudi četa spala. Zato 
je naša prva naloga, da izvedemo široko reorganizacijo že obstoječih 
partijskih kadrov po naših vojaških edinicah. To pa bomo dosegli 
tako, da se bomo napotili v četo ali na stanico za vezo, dodobra 
preštudirali vsakega poedinega partijca ali kandidata, dobili jasno 
sliko o njem s pomočjo točnih podatkov od njega samega, kakor 
tudi ostalih tovarišev partijcev, preizkusili jih o njihovem teoretič
nem znanju, vzevši v poštev vsa dejstva partizanskega življenja 
in možnosti politične vzgoje. Ko si bomo o vsakem poedincu po
polnoma na jasnem, bomo sklicali celični sestanek, na katerem 
bomo razložili vse organizacijske in vzgojne naloge partijske celice 
v četi ali stanici za vezo. Z našo pomočjo se bo izbral sekretar celice, 
kakor tudi člani celice, ki bodo prevzeli skrb na ostalih področjih 
partijskega dela kakor so: politično vzgojno, omladinsko, področje 
obveščevalne službe itd., tako da bo vsak partijec imel eno ali naj
več dve področji, za kateri bo dajal na vsakem sestanku obračun 
dela. Poudarili boste, da mora part, celica imeti dvakrat na teden 
sestanke, eden od njih mora biti posvečen teoretični vzgoji članov 
celice. Ako je število kandidatov majhno, jih bomo vključili v celico, 

2 Glej dok. št. 11, op. 14. 
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ako je večje, bomo osnovali v četi kandidatsko skupino, postavili 
ji dobrega in izkušenega partijca, ki jo bo vodil in vzgajal. Isto
časno bomo posvetili vso skrb ZKM, tudi omladince bomo organi
zirali v smislu že prejetih direktiv3 v četne aktive, jim postavili 
sekretarja, ki bo s pomočjo člana Partije vodil delo aktiva. Tovariši 
mi vse premalo polagamo pozornost za delo med mladino. Ali ne 
veste, da je po besedah našega Vrhovnega komandanta tov Tita 
70 do 75 0/o naše narodno-osvobodilne vojske sestavljene ravno iz 
mladinskih vrst! Torej, poleg partijskega dela moramo brezpogojno 
ustvariti v vsaki naši edinici tudi močan komunistični mladinski 
aktiv, ki bo neusahljivi vir za naše partijske vrste. Znano vam je 
da je vsak komunistični mladinec obenem že kandidat Partije 

Nadalje, ko smo opravili to delo, bomo v četi imeli dan-dva 
ali pa tudi več — več vzgojnih političnih ur, kjer bomo obravnavali 
tako aktualno literaturo, ki jo bodo tovariši partizani lahko razumeli 
m jo potem še sami v prostem času čitali in se o njej razgovarjali 
Vlili bomo našim tovarišem čut do discipline, povečali njih moralo 
opomnili jih na vsakodnevne potrebe partizanskega življenja — či
ščenja uši, umivanja, pranja perila, zdravstvene službe v četi itd 
Sploh, morali bomo doseči, da se četa na vseh področjih popravi 
Na najglavnejše, borbenost, ne smemo pozabiti. Izbiti moramo to
varišem iz glave njihove neprestane »hajke«, bezanje pred sovraž
nikom itd. Na ta del našega predavanja moramo položiti vso skrb 
Teren pa je treba tako organizirati, da bo šel našim edinicam rad 
na roko, seveda je potrebno opozoriti tovariše partizane, posebno 
komandni kader, na pravila konspiracije. 

Na partceličnem sestanku bomo do dobra obrazložili vsem to
varišem našo okrožnico," ki smo jo poslali bataljonskemu partbiroju 
m sekretarjem posameznih celic. Zahtevajte od tovarišev sekretar
jev te okrožnice, ki jih že imajo. Vi pa boste morali poleg vsega 
tega skrbeti, da bodo čete kakor tudi četne partijske celice dobivale 
redno vso našo literaturo. Čete brez naše literature so kot izgub
ljene, kot da bi tavale po megli. Kakšen vpliv narede partizani 
ki imajo dnevno zvezo s civilnim prebivalstvom, ko jih ljudje vpra
šajo po novicah, radijskih vesteh, ko pa partizani še njih (ljudi) 
sprašujejo o isti vsebini? Sami si to lahko mislite. Končno dragi 
tovariši, ne smemo se zaljubiti samo na teren in pozabljati naše 
junaško narodno-osvobodilne vojske. Ne sme nam biti naša vojska 
deveta briga, samo da povohamo v četo pa da gremo. Ni res s četo 
bataljonom ali stanico za vezo moramo vzdrževati stalno zvezo 
potom kurirjev, dostavljati četam literaturo, od partijskih celic 
prejemati redno 15 dnevna poročila o delu celic, celici pa dostav-

3 Glej dok. št. 121, op. 37. 
niia 4

1 ?« r O ^- O k - r a J , ^ g a - , k 0 m i t f j a K P S z a ^ u ž n o Pomorsko dne 24. ju-
" i r h i v u ' l z ' D G S a r n 1 ' 1 ' 3 5 ^ 3 b a t a l J O n a i n V S e m p a r t C e l i c a m « * 
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Ijati vso partliteraturo in ji dajati direktive za delo v Partiji, prav 
tako pa popravljati in graditi nove člane. Ni pa s tem rečeno, da 
moramo stalno bivati skupno s četo in iskati zaščite pri njej. Ne, 
ustvariti si moramo lasten center, iz katerega bomo vodili politično 
in organizacijsko delo okrožja. Kako je bila dosedaj slaba Partija 
v četah se jasno vidi iz primera, da ne moremo iz čet vzeti niti enega 
kandidata, ki bi prišel v poštev za politično delo na terenu, temveč 
krpamo naše potrebe iz stanic za vezo, kar pa spet otežkoča delo 
stanic. 

Z druge strani pa ne smemo pozabiti pri našem opazovanju 
in karakteriziranju poedincev na njihove slabe in dobre lastnosti. 
Slabe strani moramo pri vsakem dodobra skritizirati, seveda na 
lep in pravilen način, dobre pa moramo ojačati in za njih najti 
primerne zaposlitve. Dati tovarišu tako delo na partijskem področju, 
ki ga bo znal najbolje vršiti. 

Ravno tako je ena od glavnih nalog, vprašanje sprejemanja 
v Partijo. Danes, v času narodnoosvobodilne borbe so vrata v Par
tijo na široko odprta in kar se sprejema v njo tiče, kakor tudi iz
ključitve. Vse tiste tovariše, ki niso za Partijo, ki ne čutijo z njo, 
ki niso razredno zavedni, ki se ne pokoravajo enotnemu vodstvu, 
našim direktivam, je potrebno predhodno skušati popraviti, ako 
pa se jih ne da, čimpreje izključiti iz Partije. Komandnemu kadru 
je treba pri tem posebne pozornosti. Sprejemati pa v Partijo vse 
tiste elemente, ki žele postati komunisti, ki čutijo razredno zavest, 
ki so borbeni, aktivni na vseh področjih. Sami imamo v tem pogledu 
izkušnje, na pr. danes so med nami višji partijski funkcionarji, ki 
so bili od drugih tovarišev, celo komandnega kadra, pred več me
seci predlagani za ustrelitev, ko so bili smatrani za najslabše ele
mente. Ko pa se je te tovariše našlo, izprobalo, vzgojilo na potreben 
nivo, so se naenkrat pokazali za najboljše in vztrajali pri svojem 
delu pod najslabšimi pogoji dela. Dragi tovariši, partijski funkcio
narji! Mi smo tisti, ki moramo imeti oči in ušesa vsepovsod, znati 
moramo kadre pravilno dvigati itd., kot nas uči tovariš Dimitrov 
v svoji knjižici »O kadrih«,5 ki jo bomo vsi še enkrat predelali, 
predno se bomo napotili v partizanske edinice. V tem pogledu pa 
vam bomo šli tudi mi na roko s tem, da vam že sedaj pošiljamo 
nekaj izbrane stare partliterature, ki jo krpamo iz vseh strani. 

Za delo četnih, bataljonske in ostalih celic, kakor celic stanic 
za vezo, ste torej odgovorni VI. Od sedaj naprej ne bo več v tem 
smislu izgovorov. Za pasivnost čet bomo v prvi vrsti poklicali na 
odgovornost vas, potem šele edinične partcelice! Organizirajte redno 
kurirsko zvezo s četami, dostavljajte jim vso literaturo, posečajte 
mesečno vsaj enkrat edinico, po možnosti tudi večkrat, imejte pa 

5 Brošura: Georgij Dimitrov, O kadrih. Iz referata na VII. kon
gresu Kominterne leta 1935 /izd Agit. prop. kom. CK KPS/ je v arhivu 
IZDG, tisk NOB, št. 150—151. 
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tedensko vezo in zahtevajte od sekretarjev celic redna 15-dnevna 
poročila o delu celic. V vaših poročilih nam morate brezpogojno 
izčrpno o vsem tem poročati, posebej za Partijo, posebej o stanju 

Stanice za vezo imajo največjo možnost, da si urede odlične 
partcelice. Za njih tudi odslej ne bo izgovora, odgovornost nosite 
seveda tudi Vi, da bo delo se razvijalo tako kot treba. Najboljše 
in pravilno je, da so vsi kurirji od komandirja člani Partije, kan
didati ali mladinci ZKM. Prav tako uredite s tehniko odnosno teh
nikami, tudi če sta samo dva na tehniki, morata imeti svoje celične 
sestanke in organizirati vse delo tako, kot da bi jih bilo deset. 

Dragi tovariši! Enkrat za vselej si moramo biti v svesti, da 
tam kjer je Partija, tam je tudi naše delo, naša odgovornost. Ne 
odgovarjamo sami sebi, temveč celemu slovenskemu narodu, vsemu 
svetovnemu proletariatu, delovnemu ljudstvu. Mi smo avantgarda, 
v katero so danes uprte oči deset in deset milijonov. Dokažimo z 
našim neumornim in vztrajnim delom, da to častno ime res za
služimo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
Za OKRAJNI KOMITET PKS za JP. 

Rudi Brkine6 

OK KPS Kras 
OK KPS Pivka 
OK KPS Materija 
OK KPS II. Bistrica 
OK KPS slov. Istra — Trst okolica 

s Rudi Mahnič. 
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ST. 202 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO 
DNE 25. JUNIJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O FINANČNEM 

POSLOVANJU1 

Pokrajinski odbor OF 
za Primorsko. 

Na položaju, 25. 6. 1943. 

Vsem Okrožnim odborom OF 

Iz vseh dosedaj prejetih poročil posebno pa obračunov smo raz-
videli, da se gospodari z denarjem »po domače«, meče vse dohodke 
iz raznih virov in v razne namene v isti koš in izdaja denar za naj
različnejše potrebne in nepotrebne stvari brez kontrole in pred
hodne odobritve nadrejenih organov. Takemu nerednemu poslova
nju je treba napraviti konec. 

Vsak OK mora takoj po prejemu te okrožnice odpreti blagaj
niško knjigo (vzorec štev. 1) za redne 6krožne dohodke in izdatke. 
Med redne dohodke spadajo: narodni davek, prostovoljni prispevki 
in inkaso literature. S temi rednimi dohodki okrožni odbori lahko 
krijejo, po predhodnem sklepu, izdatke za: izdrževanje aktivistov, 
podporo tehniki, podporo žrtvam okupatorskega terorja (kar zadeva 
podpore žrtvam okupatorskega nasilja, je treba paziti na to, da 
bodo dobivali podporo le najpotrebnejši pristaši OF in njihove 
družine. Vse druge podpore ukinite in si pomagajte tako, da organi
zirate imovitejše sonarodnjake, ki poleg rednih prispevkov, ki jih 
dajejo za OF, prevzamejo tudi skrb za kakega vašega dosedanjega 
podpiranca). Poleg teh rednih izdatkov se dovoljujejo tudi izredni 
izdatki. To so izdatki za nabavke vojski nujno potrebnih predmetov, 
kadar se za to nudi ugodna prilika in je cena primerna. Med take 
predmete spadajo: orožje, municija, eksploziv, vojaška oprema (čev
lji, obleka, perilo, nogavice, deke, šotorke itd.) sanitetni material 
(prvi zavoji, obveze, zdravila, alkohol itd.). 

(Posamezni terenski delavci so dosedaj delali takole: denar 
je prejemal iz raznih strani: narodni davek, posojilo, od vojaške 
enote itd. Ves ta denar je enostavno zmešal, nabavljal z njim 
karkoli mu je padlo na misel, ne da bi se o tem predhodno 
posvetoval z nadrejenim OK in na koncu ni vedel kdo mu je 
dolžan oziroma komu je on dolžan. 

1 Izvirnika sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 540/11 in Zgodovin
skem arhivu CK ZKS, šk. 120. 
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Dejansko pa je treba delati takole: narodni davek, pro
stovoljni prispevki, inkaso literature in posojilo svobode je treba 
oddati v celoti nadrejenemu OK preko terenskega in rajonskega 
odbora. Če se terencu ponudi prilika za nabavo kakršnegakoli 
materiala potrebnega za naše gibanje, je potrebno, da to sporoči 
nadrejenemu OK, ki za to nabavo izda dovoljenje in potreben 
denar. Ce pa terenec dobi denar od vojaške enote za nabavko 
živeža ali kakega drugega materiala, ni za to potrebna odobri
tev OK, niti ni potreba OK za to dajati obračun, pač pa mora 
obračun dati vojaški enoti, ki mu je dala denar.) 

Za posojilo svobode, ki ga morajo Okrožni odbori v nasprotju 
z dosedanjo prakso v celoti odvajati Okrajnemu odboru OF je 
treba odpreti posebno knjigo blagajniških zapiskov po priloženem 
vzorcu štev. 2. 

Skupaj z rednim poročilom morajo Okrožni odbori poslati iz
pisek iz blagajniške knjige in blagajniških zapiskov za dotični 
mesec. 

Na popolnoma enak način morajo urediti gospodarstvo z de
narjem vsi rajonski in terenski odbori. Dolžnost vseh funkcionarjev 
OK je, da potem, ko so se s poslovanjem dobro upoznali, ta način 
poslovanja z denarjem praktično prikažejo odgovornim rajonskim 
in terenskim blagajnikom. 

Okrožni odbori niso dolžni in ne smejo dajati denarja vojaškim 
komandam, bolnicam itd. Vsem štabom in komandam enot je štab 
POZ to tudi posebej sporočil. Le v najnujnejših slučajih (za nujnost 
odgovarja OK) sme OK enoti, ki trenutno nima zveze s štabom 
POZ, dati primerno vsoto iz svoje blagajne. O tem mora OK takoi 
obvestiti svoj Okrajni odbor, enota pa štab POZ. 

Ogromne možnosti za nabavo in zbiranje denarnih sredstev 
ostajajo neizkoriščene. Posebno danes, ko se je svetovno politična 
situacija v ogromni meri obrnila v našo korist, imamo neizmerne 
možnosti, da s pravilno agitacijo in propagando zbiramo denarna 
sredstva na temelju »posojila svobode«. Poleg izkoriščanja politične 
propagande pri nabiranju tega posojila je treba poudarjati tudi 

p n S ^ - l 8 ! e i b 0 P 0 S 0 J i l 0 v r n i l 0 P 0 osvobojenju v valuti (denarni 
enoti), ki bo takrat v veljavi s 4 odstotnimi obresti. 

Izkoristiti je treba pri tej agitaciji vse osebne stike, ki se nam 
nudijo m v prvi vrsti posvetiti pažnjo imovitejšim sonarodnTakom 
katerih prva dolžnost je, da denarno podpro naše gibanje d n ] a k 0 m , 

nH^ 2^" 6^ 6 1^ 0™ 1 1^ m e d P o s a m e z n i m i rajoni in terenskimi 
odbori, zanetite tekmovanje med posameznimi vasmi, zanetite tek
movanje med našimi masovnimi organizacijami, posebno Zvezo 
slovenske mladine in Slovensko protifašistično žensko zvezo. 
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Zavedajte se velike važnosti t'e akcije, kajti brez nujno po
trebnih denarnih sredstev ne bomo v stanju, da izvršimo vse ogrom
ne organizacijske in tehnične naloge, ki stoje pred nami. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za: Žig: Pokrajinski odbor OF za 
Primorsko 
Primož Tratnik* 

Vzorec št. 1. 

Prejemki: 

Blagajniška knjiga X. Y. 

Julij 1943 Izdatki: 

Dat. Od koga 

2. Narodni davek 
rajonskega odbora v 
N. N. 

5. od P. K. prostovoljni 
prispevek 

10. inkaso »Primorski 
poročevalec« 

30. narodni davek 
rajonskega odbora v 
T. T. 

Ostane v blagajni 

Lir 

2000.— 

100.— 

86.— 

200.— 
2.386.— 
2.100.— 

286.—, 

Dat. Št. Komu Lir 

1. 1. članu OK T. F. za 
mesec julij 200.— 

2. 2. tehniki za papir 800.— 
10. 3. družini ustreljenega 

P. K. 200.— 
30. 4. Okrajnemu odboru 

presežek 
blagajne 900.— 

2.100.— 

ki se prenese kot prvi 

prejem v mesecu avgustu. 

Med prejemke se vpisuje ves denar po redu kakor prihaja in 
takoj po prejemu. Za vsak izdatek se mora imeti potrdilo po vrst
nem redu izdatka. Vsako potrdilo nosi tekočo številko in se naj 
shrani pri denarju v posebni kuverti za slučaj kontrole (glej pri
loge). Pri konspirativnih izdatkih ali prejemkih naj se uporabljajo 
kratice imen ali pa ilegalna imena, pri nabavkah za tehniko ali vo
jaški material pa naj potrdilo z ilegalnim imenom podpiše prodaja
lec ali posrednik nakupa. Koncem vsakega meseca se blagajna 
zaključi, prepiše v celoti in s presežkom vred pošlje nadrejenemu 
Okrajnemu odboru. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
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Vzorec št. 2 

Blagajniški zapisnik za posojilo svobode OK X. Y. 

Prejeto: Julij 1943. Izdano: 

1. na bon štev. 5634 1.000.— 
6. na bon " 10.564 10.000.— 

10. na blagajniško potrdilo 
Lir 10.— štev. . 
153/654 990.— 

30. na blagajniško potrdilo 
Lir 1. —štev. 5/358 

12.089.— 

30. Okrajnemu odboru 12.089.-

12.089.-

Vsa posojila se morajo držati v posebni kuverti ločeno od osta
lega denarja in vpisovati v blagajniški zapisnik po redu, kakor pri
hajajo. Konec vsakega meseca se seštejejo in se s seznamom pošljejo 
nadrejenemu Okrajnemu odboru. 

1. 
Potrdilo: Potrdilo. 

Potrjujem prejem Lir 200.— Potrjujem prejem Lir 800. 
(dvesto) kot vzdrževalnino za (osemsto) za nabavo papirja, 
mesec julij. 

1. 7. 1943. Podpis T. F. 2. 7. 1943. 

Potrdilo. 
3. 

Potrdilo 

10. 7. 1943. Podpis. 30. 7. 1943. 

Podpis. 

4. 

Potrjujem prejem Lir. 200.— Potrjujemo prejem presežka 
(dvesto) kot vzdrževalnino za blagajne od OK X. Y. 
mesec julij. 

Podpis. 
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ST. 203 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRI
MORSKO (CENTER) DNE 25. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU 

KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

OK za Center 
Položaj, 25-6-43 

Pokraj inskemu komitetu K P S . (Sever) 2 

Pošiljamo poročilo na podlagi najnovejših podatkov, ki smo jih 
prejeli s s t rani OK. Poročilo bo izčrpno samo iz goriškega okrožja 
in s kanalskega, le bežno sliko imamo iz ajdovskega (še vedno pr i
hajajo sem poročila) okrožja, p r a v malo pa iz kraškega okrožja. Iz 
idrijskega okr. pa vam je poslal Emil 3 (pravi, da je govoril osebno 
s tov. Matevžem.) 4 

Tov. Maksu, 5 kakor sem že v zadnjem pismu 6 povedal, sem pisal 
3-krat, šel sem ga čakat v Kraško četo, pisal sem na Kfurirsko] 
P[ostojanko] XII . 7 7 Vse zaman. Do danes se še ni oglasil. V tem 
slučaju bi radi, da bi dal i tudi vi svojo besedo. Vse preveč zaspano 
se zdi in preveč boječe. Nimamo jasne slike o stanju n a t e m pod
ročju. Maks in S t a r n a t 8 sta bila na sestanku s tov. Blažem. 9 Zato 
več Blaž o tem. — 

Z Vipavskega piše tov. P e t e r (Zdravko), 1 0 da je položaj še vedno 
oster. Pr i lagam poročilo 1 1 v izvirniku, tako, da bodete imeli jasno 
sliko. Odpisal sem tov. P e t r u ter m u dal potrebna navodila. Poslal 
sem tudi pošto radi manifestacij za 22. junija. 1 2 O tem do danes no
benih poročil. Radi praktičnosti sem naročil (ker so m e zato prosili) 
naj bi Dorneberk pregledali in povezali Maks ali Starnat , ta dva se 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
532/IV. 

2 Šifra za pokrajinski komite KPS za Primorsko, za Antona Ve-
luščka-Matevža. 

3 Emil Filipčič. 
4 Anton Velušček. 
5 Avgust Dugulin. 
6 Glej dok. št. 156. 
7 Kurirska postaja P-12 je bila v bližini Špacapanov pri Renčah. 

Glej dok. št. 11, op. 3. 
8 Pravilno Strnad-Avgust Špacapan. 
9 Darko Marušič. 

1 0 Srečko Cebron. 
1 1 Pismo Srečka Cebrona-Petra dne 5. junija 1943 Juliju Beltramu-

Janku je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 559/V. 
1 2 Gre za obletnico napada Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. ju

nija 1941. 
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namreč večkrat tam ustavljata in bi to mimogrede opravila, medtem 
ko je za Petra bolj težko. — 

V goriškem okrožju smo precej »zalaufali«. Postavili smo skoraj, 
povsod AFZ odbore. Zbrali smo tudi žene, ki pridejo v poštev za-
okrožni odbor AFZ. Ta odbor bi tudi že postavili, če bi tu ne imeli 
s tov. Lazarjem13 različne pojme. Tov. Lazar trdi na podlagi vaše 
okrožnice,14 kjer je govora o ženah in dekletih, da se postavi en sam 
okrožni odbor za žene in dekleta, to je pa vsa mladina, s katero 
razpolagamo. Jaz pa nisem tega mnenja. Res govorite o ženah in 
dekletih, toda res je tudi, da mladina ima svojo organizacijo. Torej, 
kaj storiti? Pošljite tozadevna pojasnila in za v bodoče, imenujete 
samo žene, ali skupno z ženami tudi žensko mladino, ali samo sta
rejša dekleta, takozvane zarjavele device!) Tako, da ne bomo imeli 
zmešanih pojmov. — 

Žene se ponekod sijajno obnašajo in v kratkem bomo imeli pre
cej trdno žensko orgfanizacijo] v tem okrožju. 

Ženska mladina pa lahko služi za vzor vsem nam. Direktno po
vedano, moramo jo premzati (zavirati)! Pri nabavi papirja, pri tro
šenju ita[lijanske] litferature], pri sestankih i. t. d. se opaža neza
držno navdušenje. — Postavili smo OK ZKM za goriško okrožje. 
Imeli smo 2 sestanka s tem OK ZKM. Vse kaže, da se bodo kmalu 
osamosvojile. Sekretarka tega 5 članskega OK je Snežnica.11 — 
(psevdonim). Vseh deklet imamo 154. To število pa stalno raste. Še 
imamo gotove predele, kjer mladinskih odborov sploh nimamo. 
(Standraž, Šempeter, Miren). Povsod drugod se mladinska org. raz
vija odlično. Od teh deklet je nad 40 ZKM članic. — 

Postavili smo kandidatsko skupno 5 članov, 4 žene in 1 moš
kega. Nekaj drugih (novih) kandidatov in kandidatk imamo širom 
okrožja. V Partijo nismo sprejemali v zadnjem času. Sporočite ali 
se ob sprejemu v Partijo pošiljajo tudi imena (psevdonimi)? Ali vam 
moramo poslati imena, datum, kraj? V kritiki bo več govora o tem. 

Blagajna v našem (goriškem) okrožju že nekako gre. Poslali 
vam bomo račun (samo goriškega okrožja), ko j ko nam ga bo 
Lazar poslal. 

V vseh drugih okrožjih sploh blagajne ne omenjajo. Ne vem, 
kaj se to pravi! Stalno govorimo, pišemo in še ne vem kaj, toda 
nima odmeva. Zanimali se bomo specialno za to stvar in vam bomo 
poročali prihodnjič. 

Goriški mestni OK poroča, da tam je dobil nekaj ljudi, postavil 
ZKM (omenjeno število članic). Delo se nadaljuje. 

15 Ludvik Slokar-Lazar, Lovrenc. 
14 Glej dok. št. 56. 
16 Roža Nemec. 
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Prilagamo zadnje poročilo16 kalskega OK. Ravno danes se bo-
[mo] z njim sestali, zato v prihodnjič novejša poročila. — Toliko 
v poročilo. Res ni kompletno. Ampak ne moremo še poročati tako, 
kakor bi hoteli, ker poročila z raznih OK nam še ne direktno priha
jajo. Čim bo to urejeno, se bo tudi to izboljšalo. — 

Glede nabave papirja moram tole pripomniti. Mi smo v g[o-
riškem] O. K. najeli precej ljudi, ki ta material nabavljajo. Samo 
Vrtojba je v kratkem času nabavila nad 30 kg papirja, ki ga je 
oddala K. P. XII. Ne vem, ali je to pravilno. Mislim, da ta papir 
ne gre kam gor na Kras! Kras naj se sam briga, če rabi. Jasno je, 
da če nam bo papir ostajal jim ga lahko damo, drugače mi bomo 
skrbeli samo za Centralno in za našo tehniko. Kaj?? Nabavljajo tudi 
papir v Šempasu, Ozeljanu in Solkanu. 

Iz Mirna prihaja, da tam imajo možnost nabave iz Furlanije. 
Naročil sem, da takoj na delo. Naj si tam nekje napravijo en bun
ker ter noter s papirjem ter pripomnil, da ko ga bodo imeli — 60 q 
v rezervi naj se pa malo — oddahnejo!! — Tudi neki ciklostil je 
tam baje nabavljen. Videli bomo v kratkem kaj bolj konkretnega 
v praksi! — 

Ljubotu17 smo dali 16.000 L. Ne vem, kaj in kake uspehe ima. 
Naročili ste nabavo cigaretov. Imamo v g[oriški] okolici nabav

ljenih morda 10—15.000 cigaretov, pa tobaka raznega. Pa tja pa 
sem ta tobak — gnije. To je zločin! Sava18 ima tudi več tisoč cigare
tov. Tam so!! 

Rad bi imel priliko se obširno razgovoriti s PK KPS. Razne 
stvari imam kar ne moram navajati pod — poročilo. Jaz sem tu in 
lahko bi nekam prišel ali kdo izmed vas sem. To bi bilo res potrebno. 

Drugo, kar se meni nič ne dopade, je pa to, da PK nikdar ne 
odgovarja na naša pisma. To je absolutno napačno! Razna vpra
šanja pa razna pojasnila se vedno v vseh naših pismih navajajo, 
če pa ta ostajajo brez odmeva, bo dotični na terenu čakal na od
govor, zato pa bo tudi koncem koncev imel za izgovor češ: čakal 
sem vašega odgovora! Drugič tako samostojni tudi ne moremo biti, 
da bi še kontrole ne imel nad seboj. Popolnih ljudi nimaš! Ko pa 
vprašaš za neko gotovo stvar, gotovo vprašaš samo enkrat', drugič 
bo že dotični se znal ravnati. — Par praktičnih primerov: Naročil 
sem tov. Matevžu: pošlji mi Obveznice. Nič! Pisal sem v zadnjič: 
Obveznice, obveznice! Nič! Obveznice za to, ker ljudje na obvez
nice raje posojajo, je bolj uradno!! Pa še nekatere druge stvari sem 
naprosil. Nič! Sava je poslal ciklostil ter naprosil, naj mu se da 
potrebne nasvete, za nabavo drugih. To je: — Ali je dober, ali ne i. t. 
d. Nič! Nikdar nič. To je obupno! Ima pa tudi svoje posledice. Meni 

16 Pismo Mirka Zimica — Mira Brdarja dne 17. junija 1943 Juliju 
Beltramu-Janku je v arhivu IZDG, arhiv NOB. 

17 Ljubo Komelj. 
18 Miro Špacapan. 
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se zdi, da se nihče ne briga za mene, češ: saj j im je vseeno! Potem 
drugič ne boš pisal, ne boš prosil. To p a lahko sami na sebi pre-
iskušate. Posebno se to maščuje kjer nimaš samoiniciativnih kadrov-
cev. Jasno je, da bo ta kr i t ika naletela pr i vas na gotove ugovore, 
češ: imamo drugih skrbi dovolj, imamo mnogo nujnejšega dela i . t . d. 
Priznavam, toda vedno ni bilo tako. Zato bi prosil, da se ta kr i t ika 
p n z n a za tako, k a r hoče biti in da se za naprej poboljšate! To 
je zelo važno, to je zelo nujno! 

Jakec,1« Mihec,2« Nataša,2* Boris 2 2 i. dr. so se javili n a Vo-
gfrsko]. Prišl i so, tako je rekel kom[andant] Jakec na — dopust ' 
Zdaj se skup zbirajo in baje so že odšli. Več o tem ustmeno Sicer 
se bom v k r a t k e m spet oglasil. — Pošljite obveznice Lazarju ker 
j ih rabi. P a tudi nam. 

S. F. — S. N. 

J a n k o 2 3 

Se p a r besedi o manifestaciji za 21. junija. Celo goriško okrožje 
je bilo v zastavah; povsod smo razmetal i tudi »Pace e Liberta« 2 4 

Popisali zidove z raznimi parolami. Sijajno! 
-Posledica: Drugi dan so vojaki pobirali t iste zastave po raznih 

telefonskih drogih in žicah ter pr i tem pobirali »Pace e Liberta« ki 
se je vedno tam nekje nahajal . ' 

Dan pozneje pa na Vog[rskem] raztrelament, 2 * brez posledic (Si-
CZST, ^ - ^ Č a S a P r e i s k a v e ž e n a Potu. Vem, da preiskava ni nič 
odkrila). Vojaki pa, ko dobijo l i teraturo, cel dan pevajo, t e r prosijo 
da kaj čakajo partizani, da ne pridejo po nje. 
_ Nekdo je prišel n a dopust iz Jugoslavije, pa je prinesel pismo 
ženi tanenteta, p n k a t e r e m služi. Ta je pa pismo nekako mrzlo pre-

R ^ U 2 6 T S v L a h e P r e k l e l a - P r a v i : š e P r e m a l 0 > š e P o m a l o vas 
»Ribelli«2* koljejo, vse naj vas pobijejo, t u d i mojega moža, saj d ru
gače ne bo konec tega b o j a . . . ! Precej značilno! To pa ni pr imer 
zase, imaš še druge. Vsekakor »Pace e Liberta« sijajno odmeva P o 
šiljamo ga tudi v Trst, Gorico, Furlani jo in drugod. 

1 9 Karel Nardin, komandant 1. bataljona Gregorčičeve brieadP R a 
taljon je napadla in razbila italijanska vojska 31 m a j l m l W š r S " 
njem v vzhodnem delu Beneške Slovenije, potem ko se je no nreb^. i 
iz sovražnikovega obroča v Drnohli in izeubi ZVP7P t •> &f,?- ] 

odcepil od brigade. Padlo je 13 par t izano? 5 pa so jih ujeS V e H l e i 
^ r e S P ' 1 1 j : r i

1
m t « 1 « P««! vsdjudsko vstajo, str. 481^n si J C g l e J 

2» Mirko Nardin, brat Karla Nardina. 
^ MnrT, i 0 č V ? VoS™te&- Podatek Julija Beltrama. 
" Morda Ivan Cotič. Podatek Julija Beltrama. 2 8 Juhj Beltram — Juli Janko. 
2 4 Glej dok. št. 57, op. 44. 
2 5 Čistka. 
2 8 Italijansko: uporniki. 
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Lovrenc pravi, da ste poslali 450 »Pace e L.« in 105 pa P[rimor-
skega] Poročevalca. To razmerje je vsekakor preveliko. 

Dajte pregledati, pa eventuelno popraviti. — 
Pozdravljam 

S. F. — S . N . ! 
Juli Janko 

ŠT. 204 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 25. JU
NIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF1 

OOOF. Cerknica 

pr. 3/VII. 43 25/VI. 1943 

[št.] 75 

Izvršnemu odboru OF slovenskega naroda! 

Na položaju. 

V vezi svetovnih vojaških in političnih dogodkov, je tudi naše 
ljudstvo začelo bolj korajžno dvigati glave. Iz vseh krajev našega 
okrožja dobivamo najboljša poročila o morali, kakor tudi o razši
ritvi simpatizer j ev za OF. 

Iz Cerknice so poročali: Radi vojaških blokov in ovir so se for
mirali trije terenski odbori OF in potreba je pokazala, da bo po
trebno organizirati še četrtega, kar je stvar že v teku. Organizi
rana sta tudi P2Z in ZSM. Trošenje letakov opravlja večinoma mla
dina. V Dolenji vasi sta poleg terenskega odbora organizirana tudi 
PŽZ in ZSM. Na Dol[enjem] Jezeru sicer ni organiziranih od
borov, vendar je več aktivistov, ki delujejo v medsebojnem spora
zumu. Isti položaj je tudi v Martinjaku. — V Cerknici je za ital. 
literaturo vzpostavljena veza z vojaki in se njim izroča. Iz Rakeka 
poročajo, da je ljudstvo sicer naklonjeno OF manjka jim le ljudi — 
aktivistov, ki bi naše ljudi bodrili in jih organizacijsko povezali. 
Poudariti je, da je večina aktivistov na Rakeku odšlo v partizane, 
zelo mnogo jih je pa interniranih. Tudi literatura prihaja radi stro-

1 Izvirnik, napisan s tintnim svinčnikom, je v arhivu IZDG, arhiv 
NOB, šk. 435/1. Številka 75 in datum prejema sta registraturni oznaki 
izvršnega odbora OF. 
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gosti na »blokih« bolj malo in samo slučajnostno, vendar nam iz 
D[olenje] v[asi] poročajo o vzpostavitvi za redno dostavljene naše 
literature na Rakek. Ostala poročila2 iz ostalih rajonov, razen iz ra
jona za Loško dolino, prilagamo. Čim prejmemo poročilo iz ROOF 
za Loško dolino, ga vam naknadno pošljemo. — Dodajamo le še to, 
da se je organiziral terenski odbor OF v Otonici za vasice: Pod-
slivnica, Mahneti in Otonica v rajonu Begunje — Sv. Vid, kar v nji
hovem poročilu ne omenjajo. 

Kolonelo3 na Blokah je imel govor belogardistom na Blokah, da 
jih bodo v kratkem spustili domov (namreč, da jih bodo razpustili) 
Komandant bege na Blokah Orehek je »zaupal« enemu starejšemu 
oborožencu: »da bomo morali kmalu vse popustiti in se raziti vsak 
sebi.« Ko ga je vprašal: »Kaj bo pa z nami?« je odgovoril, »da 
se moramo udati v usodo«. 

»Kmečki glas« je povsod naletel na najboljši odmev in na
prošajo več izvodov tega lista. Tudi »Mladina« se z veseljem prebira. 

Vprašanje zamenjave bonov, se opaža, da je naše okrožje že 
precej izčrpano in da ljudje nimajo denarja. Del denarja od bonov 
cerkuhra za nabavke partizanom in ustvaritvi zalog, posebno soli 
cigaret itd. 

O uspehu, »nabiralnega tedna«4 še nimamo sporočil, o uspehu 
vam poročamo prihodnjič. 

Važno in nujno bi bilo potrebno rešiti vprašanje aktivistov v 
ROOF Grahovo. Z odhodom tov. Jovot'a5 v kočevsko okrožje je sedaj 
ostal samo še tov. Nace,6 ki pa še on ni domačin. Sedaj je prišel 
neki tovariš doma iz Grahovega (Andrej Zabukovec), katerega je 
napotU na polit, delo tov. Ljubo.7 Nujno bi pa rabili tovariša parti
zana Igorja (Ivana Hitija), ki je v Šercerjevi brigadi. Prosimo, da 
nam v tem posredujete. 

Z ozirom [na] Kidričevo okrožnico,8 o ugledu terenskih odborov 
je pa naslednji: Kjer so bili »terenski« ugledni in spoštovani, tam 

ia*i Q P 0 ^ i l a r | J o n s k i h odborov OF Rakek-Cerknica dne 9. junija 
n ? t ' , Q I , V l d ^ ? e g U n ! f d n e 1 2- J u n i J a 1 9 4 3 . B 1°ška planota dne 1 6 ™ 

1 , T . , . 1 ? G , r a h o v o d n e 25. junija 1943 so v arhivu IZDG, istotam 
3 Italijansko: polkovnik. ' o w w *" 1 -

1943.Grejbdok!nš1t.Sen ^ Z a n a Š 0 V O J S k 0 « j e b i l o d 1 3- d° 2 0- W 
5 Franc Pire — Jovo Tršar. Iz zdravstvenih razlogov je zanrosil 

okrožni odbor OF za cerkniško okrožje za premestitev v kočevsko otarožfe 
OF r

7
S

a
m n^ b 0 r -v O F K\dOpiS0m d n e 1 5- J ^ 3 1 9 4 3 o k r o S a odboroma OF za cerkniško in kočevsko okrožje potrdil njegovo začasno premestitev 

i J Č n ^ ^ " J , d b - 0 r a O F G r a h o v o n a Primerno delo v kočevsko T o ž j e 
Izvirni kopiji dopisov sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1 O K r o z J e -6 Jože Znidaršič. 

7 Alojz Mlakar. 
8 Glej dok. št. 162. 
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se tudi uveljavljajo kot oblast. Na splošnem pa ljudje ne znajo raz
ločevati političnih predstavnikov od vojaških. Ze neštetokrat se je 
zgodilo, da se ljudje obračajo na partizane v civilno političnih vpra
šanjih. V zadnjih časih pa je tudi v tem precej zboljšanja in so 
začeli razločevati eno od drugega. 

Tov. pozdrave. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Bobnar9 

Krištof10 

Sorok Pepe1 1 

ST. 205 

OKROŽNICA OKROŽNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM ZA 
NOVOMEŠKO OKROŽJE DNE 25. JUNIJA 1943 AKTIVISTOM 
INICIATIVNIH ODBOROV ZSM V NOVOMEŠKEM OKROŽJU 

ZVEZA SLOVENSKE MLADINE 
Nov[omeški] okrožni iniciat. odbor 
St. 1/43. 

n 

Na terenu, 25. junija 1943. 
Predmet: Okrožnica aktivistom. 

VSEM AKTIVISTOM INICIATIVNIH ODBOROV ZSM V 
NOVOMEŠKEM OKROŽJU. 

Radi širšega delovanja organizacije ZSM v novomeškem okrož
ju, je nujno, da mladinski aktivisti podvzamejo vse ukrepe, da se 
organizacija razširi in utrdi. Vzrok minimalnega razvoja naše orga
nizacije leži v tem, da se pri aktivistih pojavljajo razne napake. Pri 
množičnem razširjanju ZSM, je predpogoj, da sami čutite potrebo 
po intenzivnejšem, sistematičnem in požrtvovalne j šem delovanju. Da 
to dosežemo, je potrebno: 

1. Iz ozkega pojmovanja organizacije odstraniti leseno šablon-
sko delo in preit'i k elastičnemu in konkretnim primerom ustreza-
jočemu delu. 

8 Ludvik Lovko. 
10 JožeKoščak. 
11 Pepe Tekavec. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, fond SKOJ, fasc. 1. 
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2. Takoj preit i k s istematičnemu delu in ne po nepotrebnem 
izgubljati časa, kakor do sedaj. Na vseh sejah in sestankih ZSM 
zadati sistematične konkretne naloge, ki naj se izvrše. 

3. Dolžnost vsakega mladinskega aktivista je, da se čim hitreje 
izobrazi in seznani z načinom organizacije ZSM. 

4. Iz nepravi lnega tolmačenja polit, in voj. dogajanj doma in 
[v] svetu, ki se izraža zgolj v informativnih vesteh, prei t i do popol
nega razumevanja in utr jevanja enotnosti te orjaške in veličastne 
borbe zaveznikov in svobodoljubnih narodov. 

5. Da bo organizacija ZSM res vsemladinska, je bilo napačno, 
ker ste se po večini omejevali le na gorske vasi, temveč morate 
prodret i kljub vsem težavam v dolinske centre (kjer so postojanke), 
navezati z mladino stalne organizacijske stike in j ih aktivizirat'i. 

6. V kolikor do sedaj še niste bili povezani z vsemi odbori OF 
in A F 2 , je nujno, da takoj stopite v stik z njimi radi boljšega so
delovanja ZSM in utr jevanja naše enotnosti. 

7. Pošiljati bolj izčrpna in redna poročila o stanju ZSM. 
Za izvajanje zgoraj navedenih točk, ki so bile že mnogokrat po

udarjene, bo odgovarjal vsak posamezni aktivist svojemu nadreje
n e m u forumu. 

Upamo, da se boste na pobudo okrožnice zavedali kot mladinski 
aktivisti in [se] z vso požrtvovalnostjo iz preozkega organizacijskega 
pojmovanja prešli na najširšo bazo mladinske organizacije ZSM. 

^ Na pobudo tajništva Glavnega iniciativnega odbora ZSM, se bo 
vršila 7. in 8. julija konferenca vseh mladinskih aktivistov novo
meškega okrožja.2 

Skušajte po možnosti do t a k r a t uresničiti gornja navodila. Ob
vezni so vsi okrožni, podokrožni, rajonski in po možnosti kak član 
terenskega iniciativnega odbora. Vsak naj prinese s seboj izčrpno 
pismeno poročilo o stanju organizacije na svojem terenu. Pravo
časno odpotujte. Izgovora za izostanek ni. 

Pri lagamo okrožnico 3 GIO o tekmovanju v zbiranju lipovega 
cvetja. 

S m r t fašizmu! Svobodo n a r o d u ! 
Za GIOZSM: 
Ivan Jelen4 

Za novomeški GIOZSM: 
Zdenka5 

2 Prva okrožna mladinska konferenca za novomeško okrožje je bila 
v dneh 7. in 8. julija 1943 na Rampohi v Kočevskem Rogu. Udeležili 
so se je predstavniki izvršnega odbora OF, centralnega komiteja KPS 
glavnega iniciativnega odbora SPŽZ ter ZSM in pokrajinskega komiteja 
ZKMJ za Slovenijo. Glej Ema Muser, Oris delovanja SKOJ in napred
nega mladinskega gibanja na Dolenjskem v zadnjih letih pred drugo 
svetovno vojno in med narodnoosvobodilnim bojem (1935—1945). Na-
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ST. 206 

PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KID-
RlCA DNE 26. JUNIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRAL

NEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU1 

Dragi Krištof!2 

26. juni ja 1943. 

1. Danes smo prejeli pošto,3 ki jo je prinesel Henrik. 4 Prišel je 
sam. Kot že verjetno veš, se je zgodila težka nesreča: v Mrežnici 
sta utonila Gregor 5 in Juzbašič.« Henr ik Ti bo povedal, kako n e u m n o 
in brez potrebe se je vse to zgodilo. Henrika pošUjamo takoj nazaj, 
da preko njega sporočiš, k a r je sicer ustno nosil Gregor. K a r Henrik 
n e bi mogel prenesti, ker si eventualno ne bi zapomnil, napiši na 
cigaretni papir, d a ga lahko požre. 

2. Angleži 7 in D a n a 8 so že prišli. Trenutno se nahajajo še pr i 
brigadi, 9 j u t r i bodo pr i nas. 

3. S Henr ikom potuje Tone Fajfar. Poslali bi tudi Rusa, 1 0 pa 
n i hotel tako n a hi t ro roko iti. Ce se strinjaš, b i jaz prišel po našem 
predlogu, čim se Henr ik vrne. Medtem bi tukaj opravili najnujše 
stvari. Z mano bi šel Saša,1 1 Andrej in eventualno Kocbek. 1 2 S seboj 
bi vzeli tudi Mitjo, 1 3 da se malo razgleda glede organizacije tistih 
stvari, za katere si se že Ti z nj im dogovoril, da j ih tukaj organizira. 
Razen tega bo šel z menoj tudi Džuro. 1 4 — Sporoči preko Henr ika 

predno mladinsko gibanje na Slovenskem. Delavska enotnost, Ljubljana 
1985, str. 11—50. 

3 Glej dok. št. 164. 
4 Ivan Gorjup. 
5 Slavka 2idan. 
1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. e. 476. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Glej dok. št. 180, 185 in 186 ter pismo Edvarda Kardelja dne 

19. junija 1943 Francu Leskošku-Luki v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a. e. 434. 

4 Vlado Miklavc. 
5 Janek Subic. 
8 Juzbašič je bil kurir glavnega štaba NOV in PO Hrvaške. 
7 Misli na prihod angloameriške vojaške misije v Slovenijo, ki jo 

je vodil kanadski major William Jones. Glej dok. št. 180, op. 21 in 
185. op. 15. 

8 Dana Mišigoj. 
9 Gre za Sercerjevo brigado. Glej Milan Guček, Sercerjeva brigada. 

Knjižnica NOV in POS 6/1, Ljubljana 1973, str. 252—253. 
1 0 Josip Rus-Andre j . 
1 1 Josip Vidmar. 
12 Edvard Kocbek-Pavle. 
1 3 Miloš Brelih, radiotehnik. 
1 4 Stane Kavčič. 
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ali pa preko Zumberaka po zraku,15 če se strinjaš. Dobro bi bilo, da 
bi bil Ti takrat tam, kjer si sedaj.16 Jaz vsaj ne bi mogel toliko časa 
izostati, da bi Te lovil kje v Bosni ali Dalmaciji.17 Glede prijateljev18 

bi se potem doli zmenili, kateri ostanejo in kateri se vrnejo z menoj. 
4. S Tvojimi predlogi se strinjamo. Glede konkretnih ureditev 

oziroma modifikacij pa bomo sklepali na prihodnji seji, danes nismo 
uspeli, kajti prišli smo popoldne iz podzemlja.19 

5. Glede komisarja je naše mnenje, naj ostane po starem. Luka2 0 

naj ostane sekretar, Janez2 1 pa komisar. Momenti, ki jih Ti na
vajaš, vsekakor drže. So pa še drugi momenti, ki so po našem 
preudarku še važnejši: na ta način bodo namreč najboljše urejeni 
kolektivnost dela, dober odnos v štabu in dober odnos med štabom 
in CK-jem. Vse te stvari so sedaj po našem mnenju dobro zastav
ljene in bodo rodile pozitivne rezultate. Ce bi dali Luko v štab, bi 
poleg drugih momentov nastala še t'a neugodnost, da bi bili v štabu 
sami delavci, na političnem delu oziroma v sekretariatu pa sami 
intelektualci. Razen tega se je Janez na svojem pohodu22 dobro 
vživel v konkretne vojaške probleme in ga vsi, ki so bili z njim, 
hvalijo. Menimo, da so vprašanja dobrega razvoja našega kolektiv
nega vodstva važnejša od momentov, naštetih v Tvojem pismu, in 
smo se zato tako odločili. Luko je seveda prijela njegova vojaška 
žilica, in je bil v prvem momentu zelo navdušen nad Tvojim pred
logom, vendar smo se vsi po kratkem razgovoru znašli na popolnoma 
istem stališču. Naravno, da bi se stvari tudi na osnovi Tvojega 
predloga konec konca uredile, vendar mislimo, da bo tako boljše in 
za Partijo koristneje steklo. 

6. Bogdana23 smo na osnovi Tvojega predloga kooptirali kot 
kandidata CK. 

7. Upamo, da si medtem že prejel naše pismo,24 ki smo ga poslali 
z Jernejem.25 

8. Tvoje iniciative so nam zelo dobrodošle in želimo še več 
takih pisem. Razen tega menimo, da bomo sukcesivno obiskali spod-

15 Misli radijsko vezo. 
" Misli na sedežu centralnega komiteja KP Hrvaške. 

. Edvard Kardelj je namreč nameraval po konferenci USAO Hrvat
ske k! je bila 28. in 29. junija 1943 na Otočcu v Liki, odpotovati v Bosno 
m Dalmacijo, vendar je 5. julija 1943 odpotoval nazaj v Slovenijo 

1 8 Misli na člane izvršnega odbora OF. 
G l e j d o ^ / S e j o p ^ ! ^ ^ 5 3 ' k a m 0 r S 0 S e u m a k n i l i Pred-italijansko vojsko. 

2 0 Franc Leskošek. 
21 Boris Kraigher. 

j e r s k a G ^ d C k i S ^ r ^ 1 1 n a r ° d n o o s v « n * brigad na Sta-
25 Boris Ziherl. 
2 4 Glej dok. št. 196. 
2 3 Mitja Vošnjak. 
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nje kraje, tako da se vsi tudi osebno seznanimo s spodnjimi izkuš
njami. Bodi prisrčno pozdravljen! 

P. S.: Štajerska Andrej2 6 in Stefan27 sta se javila in imata zvezo 
z drugimi.28 Silvo29 in Mica30 sta srečno prešla mejo in Savo. 

Peter31 Luka 

Pišemo ti radi tega tako malo, ker mora Henrik takoj nazaj 
radi Gregorjevih ustmenih poročil in ker bistveno ni nič tako važno 
novega.32 

ST. 207 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 26. JUNIJA 1943 

CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Dragi tovariši! 
Danes dospela pošta od 00091-00096.2 Odgovorov na moja vpra

šanja ni. Storite to takoj. 
Prilagam sporočilo OS(Z), ki je pomotoma prišlo nazaj in sem 

zalepko raztrgala (nisem pazila), tako, da sploh ne vem, ali je bila 
naslovljena na vas ali ne. Zdi se mi da UBTT. 

Ali nimate nobenih novih podatkov o akcijah4 brigad po Ja
vorju in Osredku? Priča se svega i svašta — pošljite čim preje po
ročilo! 

Kdaj bo ženska konf.?5 Določite vsaj približno, da ne bo zamud. 

26 Sergej Kraigher. 
27 Tone Žnidarič. 
28 Misli z ostalimi člani pokrajinskega komiteja KPS za severno 

Slovenijo Dušanom Kraiherjem, Petrom Stantetom, Vero Slander in 
Dušanom Kvedrom. Glej dok. št. 88, op. 12. 

2 9 Viktor Stopar. 
30 Mica Slander. 
81 Boris Kidrič. 
32 Stavek je pripisan s črnilom. Napisal ga je Franc Leskošek. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
a e 958 

2 Glej dok. št. 194, op. 2. 
3 Gre za sporočilo obveščevalne službe. Uredništvu ni uspelo raz

rešiti oznake Z. 
4 Glej dok. št. 139, op. 10. 
5 Prvi kongres SPZZ je bil šele 17. oktobra 1943 v Dobrniču na 

Dolenjskem. 
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^ Kaj bo z vašo obljubo, da pošljete tovariša?« Treba se je odlo
čiti. Ali pride ali ne, ker bomo sicer morali sami misliti na pametno 
rešitev. 

Sf. — sn. 
Pozdrav Pika7 

26./VI. 
Pošiljam pošto za Janeza8 

Organizacija SNP se je zadnji mesec zelo popravila Dobila 
je novo res široko mas. bazo in vzgaja in predaja nove člane v OF 
Najbol] se to vidi po fin. rezultatu. Med tem, ko smo v začetku 
dobili 2—3000 lit in je vse potrebe SNP krila OF, so se prejšnja dva 
meseca dvignili na ca 50 000, ta mesec pa z dobrim organiziranjem 
komisij na 146 333. Torej so vsaj rajonske podpore sposobni kriti 
sami. Pritiskamo pa, da spravijo skup 250 000 tako, da bo res samo
stojno kritje. Prepričana sem, da bo tudi to šlo, samo vsesti se je 
treba na to. In kar je še važnejše, dobili smo že povsem kvalitetno 
zameno aktivistov in jih že nekaj razbremenili za OF delo. 

Pika 

Št. 208 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF 
ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 26. JUNIJA 1943 ČLANOM 

CENTRALNEGA KOMITEJA KPS1 

9 f i TTT 

Dragi tovariši! 

Z malo zamudo po pošti smo prejeli vse, za kar smo se dogo
vorili. Sklepe2 smo začeli izvajati že takoj po mojem prihodu," na 
podlagi mojega ustnega poročila. O posebnih rezultatih Vam sedaj 
se ne morem poročati, upam pa, da se bodo kmalu pokazali 

Razpoloženje je ugodno, vztrajno narašča nam v prid Pričaku-
jemo npr, večjih dogodkov na Siciliji, vznemiril nas je nov nočni 

! Mifli komandanta borbenih grup. Glej 74, op. 25 in dok. 208 
Lidija Sentjurc. 

8 Boris Kraigher. 
a. e. 1111™"*' n a p i s a n s e r n i l o m . Je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 

2 Giej dok. št. 163. 
\ Mifli PO vrnitvi iz sedeža vodstva narodnoosvobodilnega sibania 

LSuSSf™1 ^ k j e r je pQroeaia 0 POl0ŽajU v ffuugi, £ E 
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alarm, ki je pojačal govorice o part izanih v angleških uniformah, 
orožju, denarju, padalcih. Teh govoric je k a r precej. Vidno se v 
zvezi s temi govoricami utr juje prepričanje o enotnem delovanju 
bloka. Te govorice ne vplivajo škodljivo na našo lastno aktivizacijo. 
Krasno so se razširile govorice o pogajanjih 4 z It. na Dolenjskem, 
zlasti o onih v Straži. Naši akciji5 za i n t e m i r a n c e je zelo prav prišla 
»zahteva part izanov za izpustitev vseh internirancev«. Vsa Ljub
ljana n a debelo govori o zdravnikih in strežnikih, ki da so šli ven. 6 

Celo t rdovra tno t rd i l judska govorica, da so j im pr i odhodu po
magal i Itali jani. Kako bi sicer bilo drugače možno pr i t i ven. Sli 
so v Gorjance. Brigade, 7 ki so se n a svojem potovanju približale 
Ljubljani in so šle pr i Šmarju preko proge in imele boje pr i Gro-
suplju, so tudi zelo vznemirile Ljubljano. P r a v takrat', ko so Mihe 
vrgli ven vest, da OF oz. part izani zelo popuščajo v svojih akcijah, 
da jih. skoro več ni in da še zadnji ostanki želijo sporazuma z njimi 
in so zato popustili v ekstremnih akcijah, sproti odstavili najbolj 
kompromit i rane l judi (Kidriča, Baeblerja) itd. T a k r a t so se br igade 
odrezale v naši bližini. Veliko je bilo slišati o pripel janih mrtv ih 
Ital i janih in bega v Ljubljano. Ljudje so zlasti mnogo pripovedovali 
o sijaju opreme. Tudi o 500 m r t v i h Nemcih pr i Litiji smo slišali!8 

Razpust K o m i n t e r n e 9 so ljudje kakor navadno začeli pozabljati. 
Vendar p a bega in Miha pa tudi sredina tega nikakor ne more 
pozabiti. V neštet ih svojih listih in lističih se na široko razpisujejo 
z najrazličnejšimi komentarj i . Bomo poslali še kaj več vzorcev 
teh pisunov. Sploh ni mogoče vsega prečitati, toliko teh najraz
ličnejših listov je naokrog — pač znaki razgibane dobe! Miha us tna 
propaganda je zlasti zelo pojačana, izdajajo zelo podrobna navodila 
za to ustno propagando, pa tudi zelo prebrisana. Kje in kakšni so 
centri te propagande, še nismo p r a v odkrili. Okrožje z rajoni je 
še vedno precej nesposobno za t a k a odkrit ja; p o posebni liniji pa 
tudi n i točnejših informacij. J a s n o je, da se bomo tu moral i precej 
potrudit i . Veliko je zanimanja ob lond. jug. vladi. 1 0 Ljudska go
vorica trdi, da bo nova vlada šla v Moskvo, druga verzija pa, da 
bo osnovana na domačem teritori ju. Trdovratno ponavljajo trditev, 
da bo sedaj Tito predsednik. Vsi t i pojavi jasno kažejo, kako sto
jimo, istočasno pa seveda tudi, kakšne pa so še naše naloge v bo
doče. Ob dveletnici začetka vojne s SZ in ob pr ihodu novega Vis. 

" G l e j dok. št. 168, op. 17, 172, op. 11 in 213, op. 6. 
5 Misli na ženske akcije za izpustitev internirancev in jetnikov. 

Glej dok. št. 9, op. 12. 
6 Glej dok. št. 198, op. 16. 
7 Glej dok. št. 139, op. 10. 
8 Glej dok. št. 195, op. 18. . 
9 Glej dok. št. 80, op. 3. 

1 0 Glej dok. št. 194, op. 13. 
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komisarja smo ponovili akcijo za izpustitev internirancev. 1 1 Ude
leženk je bilo precej več kakor zadnjič, samo ob vztra jnem raz-
ganjanju s s t rani Itfalijanov] se n i posrečilo vse mase koncentr i rat i 
n a enem samem mestu, bile so pred banovino, na Vrtači, ob ur i 
na Tržaški in še po vseh okoliških ulicah. Ker ni t a m bilo mo
goče prodret i in se združiti, so šle pred škofa, čez celo mesto. Sicer 
raztresene, vendar dovolj vidno. Opažati pa je bilo premajhno 
borbenost, premalo živahnosti. Itali jani niso preveč s silo razganjali, 
vendar razganjali. P r a v zato bi moralo biti več borbenosti. Pred 
škofijo so se zlasti posmehoval ! vsi kanoniki in ostala duhovščina, 
škof se je zabarikadiral z Italijani, za kamijoni in brizgalnami. 
Od ranega j u t r a so bile postavljene straže po vsem mestu. Mnogo 
je bilo govora o intemirancih, vendar so ljudje še vedno premalo 
prepričani, da interni rancem res ne pret i nevarnost in da je z ma
sovnimi akcijami možno uspeti. Odpor prot i škofu in duhovnikom 
je bil silno velik, značilno p a je, da so p r i t em ljudje pozabljali 
sovražiti belo gardo in Itali jane same. Ital i jani so smatra l i za po
trebno, da izdajo l e t a k 1 « kjer pripovedujejo, da interni rancem ni 
nič hudega. Za dveletnico smo poskušali stopnjevati napisne akcije 
z minijem po plankah, zidovih in t lakovanih cestah, z daljšimi pa
rolami. To na j bi bilo stopnjevanje prejšnjih akcij, z listki in kra j 
šimi parolami. Na večer 22. t. m. pa se je znova n a več krajih s 
Sišfenskega] hr iba in Tiv[olskega] gozda oglasil govorilni zbor. 
[Klici] so se slišali precej dobro. O novem komisarju še ne vemo 
nič posebnega. Ob akciji se še ni hotel pokazati. 

Sklep o NZi* smo v glavnem izvedli. Mislim n a m r e č povezova
nje s fronto. To je bilo najhitre je izvedeno, ker smo povezovali že 
pre j . Gre še za čim večjo aktivizacijo narodnih zaščitnikov, kajti ti 
do sedaj sploh niso bili akt ivni in bomo skušali šele sedaj najti 
zanje p r i m e m o zaposlitev. K a r je bilo funkcionarjev, pa so šli vsi 
a h v fronto, nekaj k OBV[eščevalni], B G - a m " zelo malo za enkrat, 
nekaj k g r u p a m za vzgojo, politične konference, 1 4 k S N P DE itd' 
Navadni bodo okrepili terenske odbore; to bomo izvajali sedaj ko 
je glavni a p a r a t začel že po združitvi funkcijonirati. Izvršili smo 
nekatere reorganizacije po rajonih in zlasti v Mfostah] postavili 
v s e n a novo osnovo; kolikor smo le mogli, smo se potrudil i za pol-
[iticne] komfisarje]. K BG smo dali Egonovega 1* pomočnika To-

<=oHJ1,PT?- Zf ^"»onstracijo ljubljanskih žensk 21. junija 1943 nred 
sedežem Visokega komisariata ob prihodu novega komisaria za Liubl^an 
sko P a r a j m o Gmseppa Lombrasse. Glej še d o k š t . 194 fn op. 5 ' * ^ 

* V , i 3 ? 8 1 ^ l e t a k a uredništvu ni uspelo dobiti. 1 1 Glej dok. st. 152. 
! ! 2 ? r ^ n f g , r u p e - G l e J d o k - št. 74, op. 25. 
1 4 Glej dok. št. 61, op. 8 
1 5 Edo Brajnik. 
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mica,18 dosedanjega komand. V. T. bat.17 On je obenem okrož. voj-
[aški] refferentl. Prosimo, da čim prej pošljete obljubljenega kom-
[andanta], ker Tomič in Urh 1 8 bosta premalo. Egon mislim, da je 
že, z največjim veseljem, odšel. Dobro ga uporabite. Za raj. refe
rente (voj.) smo morali po večini določiti bivše zaščit, funkc, ker 
raj. odbori niso imeli za to niti najmanj primernih ljudi. Bili so to 
po večini tisti aktivisti, ki niso niti odgovarjali v zadostni meri 
zahtevam v dosedanjem obsegu; sedaj pa smo nujno morali tudi 
raj. odbore reorganizirati zaradi ohrepitve in smo si pri tem zelo 
lahko pomagali tudi z zašč. ljudmi. Tako so voj. ref. člani raj. 
odborov. Tudi pri intendanci so se izvršile zamenjave. Kjer je bil 
zašč.. . . niso nadomestili... iz dosedanjega raj. odbora.19 

DE smo začeli, skoro bi rekla, popolnoma znova, profitirali smo 
za nekaj novih ljudi, ki so bili prej v zašč., odbori DE v tov[arnah] 
bodo v kratkem formirani boljše kot so bili do sedaj, potem bomo 
gradili naprej, rajon in okrožje. Na žalost smo zgubili dobrega akti
vista za okrožje tov. . . .,20 ki je nameraval nadomeščati Jošta.21 

On se je tu lepo razvijal. Tudi aretacije ob žen. akcijah so nam 
vzele nekaj dobrih tbvarišic pri DE in AFZ. Tov. . . .22 je bila silno 
prizadeta, aretirali so naenkrat okrog 20 ljudi, samo nekaj so jih 
izpustili. Prejeli smo tudi pismo2 2 a grafičar jem, delamo z njimi. 
Pošiljamo vam naknadno na ogled lj[ubljansko] izdajo prvomajske 
DE,23 o kateri sem vam že poročala. 

Prosim ocenite! 
AFZ se ob akciji razvija. Več aktivistk na rajonih bo mogoče 

dvigniti na kvarte .. .2 4 

SNP se je poslednji mesec tudi v fin. pogledu25 zelo razvila. 
Drobna zbirka na terenu je p o . . .26 za 10 tisoč, dočim je prej več 
mesecev stala na 50.000. Fin[ančna] komisija SNP, ki je zbirala 
večje zneske, pa je nabrala v približno zadnjih 14 dnevih, ko je 
začela poslovati v novi sestavi okrog 90.000. Seveda so tudi zahteve 
SNP v tem času porastle, tako da še vedno hočejo kreditov od OF. 
Davek se še vedno ni [po]več[al], pos[ojilna] komisija enako kot prej. 

Okr. odbor smo tudi malo preurediti. Da bi ga ojačili, smo 
naredili sekretarijat treh, enako kot poverjeništvo. Širši odbor pa 

16 Anton Cernivec. 
17 Verjetno V. bataljon na terenu. Podatek Mire Svetina. 
18 Majda Peruzzi-Urška. 
19 Besedilo je močno poškodovano in zato nečitljivo. 
20 Nečitljivo ime. 
21 Leopold Krese. 
22 Nečitljivo ime. 
2 0 3 Pismo za grafičarje v Ljubljani je napisal Tone Fajfar. Glej 

Fajfar, Odločitev, str. 291. 
28 Glej dok. št. 5, op. 6. 
2* Nečitljivo besedilo. 
2 5 Glej še dok. št. 207. 
28 Nečitljivo besedilo. 
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tvorijo intendant, blagajnik, voj. referent in ref. za agit. in p r o 
pagando. Sestajanje bomo urejali po potrebah. K temu širšemu 
odboru nujno spadajo tudi sekretarj i AFŽ, ZSM in SNP. 

Za vzgojo se je aktiv med tem, ko sem bila pr i vas, i tak silom 
pril ik razbil. Zato smo ustanovil i novega in sicer t reh ljudi, Tončko 2 7 

kot preostanek prejšnjega aktiva, še enega našega, ki je bil do sedaj 
pr i delu z zdravniki in tako n i bil maksimalno zaposlen in enega 
kršč. soc. Potem smo napravi l i še en aktiv za politične konference, 
ki bo ljudi p o rajonih za to pripravl jal . Sem bomo dali nekaj ljudi 
iz C-rajona,2 8 ki so bili prej po večini zaposleni pr i zaščiti in ki 
bi j ih v kvart ih ali na drugih sektorjih težko zaposlili. So tu bolj 
frontaši, kakor parti jski ljudje /tudi sokoli/. K obema aktivoma pa 
bomo dali za dobrega »botra«, ki bo obenem skrbel za aktivnost in 
pravi lno linijo, Žigo,2 9 dosedanjega sekr. ok., ki sedaj skoro ne more 
več ostati na tem poslu, ker se vedno težje giblje in bi ga sicer skoro 
moral i poslati ven. On bo radi ekspeditivnosti vezan direktno na 
okrožje, odgovoren bo pa direktno Poverjeništvu. Upam, da bomo 
s pomočjo teh ljudi lahko tudi urejevali zbiranje vsega pr imernega 
propagandnega mater ia la in da se n a m bo s pomočjo ljudi, ki bodo 
v rajonih za to odgovorni posrečilo izboljšati tudi razdel je valni 
aparat . Po potrebi bomo še izpopolnili ta aktiv, sedaj v začetku smo 
si zamislili tako, kako bo pa teklo, bomo pa kmalu videli. Kolikor 
smo do sedaj imeli po rajonih tkzv. tečajev oz. posebnih sestankov 
v t a namen, se je pokazalo, da so bila to po večini predavanja, po
dajanje snovi, k a r seveda n e zadostuje. To je jasno, da ni bilo mo
goče drugače, če smo napačno zagrabili. Mislim, da bo zdaj mnogo 
boljše, že zaradi snovi same in tudi zato, ker bo to vodil tovariš, 
ki si je v zadnjem letu svojega dela pridobil zelo veliko izkušenj 
in pozna ves teren in vse njegove potrebe in sposobnosti. Žigo bo 
nadomesti la H a n a 3 0 (Matevževa 3 1 ž.), ki je sedaj že dva meseca član 
OK in se. je dobro vživela. 

Tehnične zadeve so se zadnji čas popravile. Po mo[jem] po
v r a t k u smo izdali poleg rednega S P in radio vestnika (tedensko 
n a 1 listu) še končno vendar le Jelenov žleb 3 2 in Vidmar j evo besedo, 3 3 

letak o Mihailoviču (listina) 3 4 Lj. Pravica št. 7,35 Našo ženo in še 

2 7 Verjetno Leopoldina Kos. Podatek Mire Svetina. Ostala dva člana 
uredništvu ni uspelo ugotoviti. 

2 8 Misli rajon Center. 
2 9 France Kimovec. 
3 0 Ada Dequal-Krivic. 
5 1 Vladimir Krivic-Justin. 
3 2 Glej dok. št. 5, op. 5. 
3 3 Glej dok. št. 83, op. 10. 
3 4 Glej dok. št. 194, op. 14. 
3 5 List: Ljudska pravica, Leto VII, 5. junija 1943, št. 7. (ljubljanska 

izdaja, naslov izrisal Vlasto Kopač) je v arhivu IZDG, tisk NOB. 
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posebno izdajo 3 6 »Naše žene« r a d i ženske akcije n a enem listu, po
tem smo izdali šest malih t iskanih letačkov oz. l istkov 3 7 s k ra tk imi 
vestmi in potrebnimi komentar j i : n. pr. razsodba v Tunisu, spora
zum Giraud in de Gaulle, pogoste dezertacije belogardistov, še ne
kaj s tvar i o uspehih slov. part izanov in NOV. Bomo nadaljevali . 
Poudar jam, da razdeljevalni a p a r a t še vedno slabo funkcionira in 
da zato ne morem še nič posebnega poročati o rezultatih. Vidmar-
jeva beseda je zlasti meščanom všeč. 

Poverjetništvo v redu posluje. Razumemo se dobro in vsi precej 
delamo. Sok. zadeve počasi in ugodno napredujejo. Priš l i bomo 
končno do tega, kakor bi moralo biti. So še težave, vendar po večini 
le radi tega ker posamezniki še kakšne stvari ne razumejo p r a v 
dobro. Tega pa smo seveda krivi tudi mi, ker še nismo našli pr i 
mernega načina, da bi dovolj razjasnili. Vse, tudi daljši razgovori, 
ki j ih še vedno moramo imeti, pa sem prepričana, da n a m bodo 
mnogo koristili tudi zato, ker se bomo dodobra spoznali in zbližali. 
Najbolj zanimivo je pa dejstvo, da p r a v tovariši sokoli, ki imajo 
najtesnejši stik s terenom, najbolj razumejo potrebe te najtesnejše 
spojitve in to tudi pozdravljajo, k a r samo pomeni pravilnost naših 
predlogov. Res je pa, da smo se sedaj šele načelno nekako spora
zumeli in da bomo pr i konkretnem delu naleteli še na mnogo, zlasti 
organizacijskih težav, kater im bomo moral i zlasti m i odpomoči. 

Grofove 3 8 zadeve se sedaj, ko smo pred tednom šele dobili 
potrebna pisma, urejujejo. Mož se je po pre jemu pr ivatnih pisem 3 9 

hotel razbuditi , žena ga je zadržala. Poudari l je, da je to pismo zanj 
težko, hudo. K u r i r k i 4 0 tov. Kopača 4 1 je t ik pred tem izročil še 100 t . 4 2 

in ji rekel, da se moramo vedno dva dni prej najaviti. D v a dni po 
pr iva tnem pismu sva se oglasila midva s tov. Kopačem. Vrag vedi, 
kako je možakar slutil, d a se nekaj pripravl ja in je že teden prej 
pr i ku l turnik ih nekaj govoril, da ga mislimo odrezati, da m u pre
povedujemo, da bi skrbel za debel inka 4 3 in da so to Kopačeve in
trige. Začel je hajko tudi prot i meni. P r i obisku je vzel pismo n a 
znanje in pripomnil, naj se oglasiva čez dva dni, češ, s tvari ne 

3 6 Glej dok. št. 194, op. 12. 
3 7 Tiskani trosilni listki: Po angleško ameriški zmagi — likvidacija 

izdajalcev v Tunisu!, Sporazum de Gaulle-Giraud na bazi obračuna z 
izdajalci! in Bela garda prestopa k partizanom! so v arhivu IZDG, 
tisk NOB, fasc. III-3 in XV-1. Listkov o uspehih partizanov in NOV 
uredništvu ni uspelo dobiti. 

3 8 Ivan Levar. Glej dok. št. 74, op. 34. 
3 9 Glej dok. št. 178, op. 8. ^ 
4 0 Kurirka je bila ena od sester Smrekar z ilegalnim imenom Meta. 

V stanovanju Smrekarjevih na Resljevi c. 27 je bila pomembna javka. 
Podatek Mire Svetine. Glej še Junaška Ljubljana, Druga knjiga, str. 303 
in 308. 

4 1 Karel 2agar-Line. 
4 2 Gre za 100 tisoč Lit. 
4 3 Lovro Kuhar — Prežihov Voranc. 

41 Dokumenti 7 041 



morem imeti doma, ker sem stalno opazovan. Končali bomo ita[k] 
v 5 minutah, želim si sam najbolj, bolj kot kdor koli drugi, da bi 
bilo to končano. Drugega ni bilo mogoče izsiliti iz njega. Po posvetu 
z Jožo44 in Justinom se ob dogovorjeni uri nisva oglasila, ker smo 
pač bili mišljenja, da bi utegnilo biti to za kogarkoli od naju oz. 
za obadva kasneje še usodno in bi pomenilo za obadva lahko naj
težjo ilegalnost. Morda to tudi ni bilo prav, mogoče je celo bilo 
strahopetno, toda mislili smo predvsem na slučaj z /Mihelko/,45 

o katerem sem pripovedovala, ki je hodila za njim in komaj ušla. 
Težko pa je bilo pogruntati, zakaj hoče imeti sestanek ob določeni 
un, ko vendar vemo, da je imel vedno vse stvari doma. Pač pa 
smo po tov. Meti poslali pismo, kjer smo ga prosili, da nam preko 
nje pošlje vse, kar misli da bi bilo potrebno in da se bomo za ev 
pojasnila oglasili še kdaj kasneje. Do mladega M.48 smo se že itak 
dokopali prek Francka.4 7 Odkrili smo tudi, da je bil mladi prav za 
prav glavni vir grofa in da drugih virov dejansko ni bilo posebnih, 
je pa v grofa zelo zaverovan, ga ima pod vplivom in nam M. ne 
verjame mnogo. Zato bi bilo morda dobro, da bi tudi njemu poslali 
ob priliki pismo in bi potem preko Francka vse urejevali. Naknadno 
sem izvedela še, da nas je pričakoval z mladim in da je bil preko 
mere dobre volje. Iz nadaljnjih opazovanj4« še vedno sledijo naj
različnejša srečanja z raznimi agenti in tudi nekim gest. tipom.49 

VOS urejujemo. Dane5 0 ima ogromno dela in obupuje nad bre
menom. Misli pa, da mora vse sam in to otežkoča njegov razvoj. 
Zato je tudi nervozen. Upam, da mu bomo počasi dopovedal!, da 
bodo morali ljudje s posameznih sektorjev popolnoma samostojno 
delati. Dali smo zraven najboljše, kar smo imeli. Je pa res, da se 
je izguba toliko ljudi naenkrat res poznala, zlasti so nas prizadele 
aret. (Jerca)" S temi notri ni hudo, pač pa na splošno vse strašno 
mučijo. Vendar so tudi vedno bolj pogosti primeri lepega zadržanja 
ljudje so prišli k sebi in se ne puste več varati. Tudi vzgajamo 
boljše v tem pogledu kot prej. Tov. Danetu naj tudi Ana5* ali Stan
ko« kaj napišeta, vendar tako, da bo kazal več odločnosti, kadar 
se bo treba za kaj odločiti in da bo z zaupanjem gledal tudi na našo 
pomoč. Imam vtis, da se Dane neprestano boji, da bo naredU kaj 

44 Lidija Sentjurc-Pika. 
45 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
4 0 Branko Miklavc. 
47 Franček Majcen. 
« Misli sledilsko službo varnostnoobveščevalne službe 

M i r e s S S h o z u m e k . načelnik oddelka gestapa na Bledu. Podatek 
50 Vladimir Svetina-Ivo. 
" Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
32 Zdenka Kidrič. 
53 Dr. Vito Kraigher-Marjan. 
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takega, za kar bi se Ana kregala. To je sicer lepo, vendar za stvari, 
ki so popolnoma pravi lne in nujne, pa vendar ni t reba delati tako. 

P ika misli n a svoj odhod. Seveda tudi midva z Just inom, kako 
bo potem. Kdaj bo odšla, bo sama najbolje vedela. Res je, d a b i bilo 
t reba še marsikaj uredi t i pred odhodom, vprašanje tudi, kako je 
sedaj s kanalom, ko ljudje toliko klepetajo. Pravi jo celo, da je šlo 
ven 300 Ij judi. 'Vsa konspiracija ni nič pomagala. Vendar prihajajo 
nove vesti o tem, da je P. v nevarnosti . Zato se bojim zanjo. Mislimo 
vam poslati tudi Micko (A. D.).5 4 Tu se ne more več razvijati, ker 
ni organizator, dobiva občutek nesposobnosti, se slabo počuti. Za v 
vasi, za mit inge ali širše sestanke, kjer organizacija ni komplicirana, 
za kmečke žene sploh, bi se zelo obnesla. Mislim, da bi bila Mar i 5 6 

lahko v ogromno pomoč. Seveda boste vi sami odločili kam. Nam 
ni toliko potrebna. V smislu dogovora, bi jo lahko dali že sedaj, 
dočim druge t r e n u t n o bolj rabimo. 

Se ta teden bomo IO poslali posebno poročilo Poverjeništva; 5 6 

vemo da j ih stvari zanimajo, čeprav t u d i Salvo 5 7 in Franček pišeta. 
Vse naše tovariše prav iskreno pozdravl jam! 

S m r t fazišmu — svoboda n a r o d u ! 
Soča 5 8 

5 4 Angelca Dovč-Ocepek. 
5 5 Mara Rupena. 
5 6 Poročilo poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano dne 

9. julija 1943 izvršnemu odboru OF je v arhivu IZDG, arhiv NOB, 
šk. 435/1. 

5 7 Drago Pustišek. 
5 8 Mira Tomšič-Vlasta. 
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ŠT. 209 

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JU2NO PRIMORSKO 
DNE 26. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

PRIMORSKO1 

Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko 
Položaj, dne 26. juni ja 1943. 

Tovarišu Primožu2 — PK KPS za Primorsko, položaj. 

Dragi tovariš Pr imož! 

Potr jujemo pre jem dopisa 3 od 9 t. m. in smo v smislu danih 
direktiv poslali takoj vsem okrožnim komitetom okrožnice. 4 Kopije 
n e pri lagamo, pač pa pr i lagamo kopiji naših okrožnic 5 OK-jem v 
zvezi parti jskega dela po četah in stanicah za vezo, kakor tudi čet
nim partcelicam. Pr i lagamo tudi kopijo dopisa na tov. Janeza 6 CK 
K P S . Obenem javljamo, da je veza z Jugoslavijo začasno prekinjena 
preko 187 in P 1, najbrže radi poostrene obmejne kontrole. Upamo, 
da bo veza d r u g i teden zopet vzpostavljena. Pošto za Jugoslavijo 
poslali preko P 4. 

Glede tehnike smo podrobneje pisali vašemu Agitpropu, tov. 
Andreju. 8 L i te ra ture bomo razmnožili čim več, razume se, ono, ki 
ste n a m jo poslali v razmnožitev in ki n a m jo priporočate. 

Vso skrb bomo posvetili tudi n a b a v k a m za naš CK, stvar bomo 
uredil i te dni, ko se sestane tov. Rudi 9 s sekretar jem OK K P S za 
cerkniško okrožje. 1 0 Medicine i tak zbiramo in nabavljamo, tako da 
oskrbujemo bolnico U. B. Toneta Tomšiča. 1 1 Te dni smo j im poslali 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Glej dok. št. 145. 
4 Okrožnica okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko dne 

25. junija 1943 okrožnim komitejem KPS za južno Primorsko je v Zgo
dovinskem arhivu CK ZKS, šk. 118. 

5 Glej dok. št. 201. 
6 Boris Kraigher. Kopija dopisa ni priložena. 
7 Gre za kurirsko postajo TV-18 pri Gornjih Poljanah, ki je 

vzdrževala zvezo med Notranjsko in Primorsko ter Hrvaško. Glej Kliče 
GSS, str. 111—112 in Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 160—168 za 
primorske kurirske postaje glej dok. št. 11, op. 3. 

8 Ivan Bratko. 
9 Rudi Mahnič. 

1 0 Alojz Mlakar. 
1 1 Gre za bolniško postojanko I. Udarne brigade Toneta Tomšiča, 

imenovano tudi »UTE«, ki je bila ustanovljena aprila 1943 v Leskovi 
dohm pod Snežnikom. Glej Metod Mikuž, Oris partizanske sanitete na 
Slovenskem. Zavod Borec v Ljubljani 1967, str. 70—71. 
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zopet precej zdravil, kirurgičnega orodja in priprav ter vate in 
povojev, nad 100 komadov. Za tehniko Cerknica pa smo tudi na
bavili več stvari in jih odposlali prejšnji teden. 

Tov. Ante1 2 se ni sestal z našimi člani, je šel nazaj preko [P-] 4. 
S seboj je vzel onih Lit. 7.000.— Da bi nekako uredili stvari radi 
pošiljanja denarja, predlagamo, da ves denar, ki nam ostane od 
raznih nabavk, pošljemo direktno CK-ju. Vam pa bi pošiljali samo 
obračune. 

Radi cca 80 novincev, ki smo jih februarja poslali tja na Hrva
ško,13 smo pisali 5. operat. zoni NOV Hrvatske, da jih takoj pošlje 
nazaj oborožene s komandnim kadrom. Obenem smo poslali dopis 
naše Primorske zone. 

Bataljonskemu politkomu tov. Marku1 4 smo pisali v smislu danih 
direktiv. Komandant bataljona15 je bolan. Vsekakor pa ga je po
trebno izmenjati in postaviti kakega borca kot je na pr. tov. 
Stjenka,16 komandir 1. čete. On se dobro razume s tov. Markom, ki 
je tudi Kraševec, upamo, da bi ta kombinacija bila dobra. 

Radi novega okrožja Ajdovščina17 smo podatke vzeli na znanje 
in se bomo po njih upravljali, ko bomo sestavili nov OK. Tov. Strna-
da,18 ki se nahaja na Krasu smo zaprosili, da uredi vse potrebno s 
tov. Maksom,19 nato pa napoti na teren ajdovskega okrožja in po
zove vse odgovorne funkcionarje na sestanek in od njih izvleče 
vse potrebno. Tov. Medveda,20 bo pustil na terenu s potrebnimi 
navodili za delo, ta čas pa bomo mi pripravili za delo novega tova
riša, ki bo prevzel najbrže posle sekretarja OK-ja. Je dober komu
nist, še precej zgrajen in se bo obnesel. Poznamo ga že del j časa 
in smo ga sami vzgajali. Tov. Zdravka,21 Vipavca22 in Grenkija23 

pa bomo odpoklical! k nam, da jih bolj podrobno preštudiramo, 
potem pa jih bomo razvrstili na razne kraje. 

Tov. Medveda bomo vsekakor vzeli v obzir za člana OK-ja, v 
kolikor se pokaže za to količkaj sposoben. Tov. Maksu, sekretarju 
okrožja Kras smo tudi pisali in mu javili, naj se stavi v vezo s 

12 Ante Novak. Glej dok. št. 30, op. 2. 
13 Glej dok. št. 145, op. 27. in 155, op. 25. 
14 Anton Milic, politični komisar 3. ali Kraškega bataljona. 
15 Kari Maslo-Drago. Komandant Kraškega bataljona je ostal do 

1. avgusta 1943. 
16 Anton Sibelja. 
17 Glej dok. št. 145. 
18 Avgust Spacapan. 
19 Avgust Dugulin. 
20 Anton Semenič. 
21 Srečko Cebron. 
2 2 Stefan Nabergoj — Janez Vipave. 
2 3 Franc Lavrenčič. 
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centralnim okrajem — tov. Jankom. 2 4 Poslali smo m u še vse zadnje 
direktive. 2 5 Tov. Dani la 2 6 smo pustili njemu. 

Okrožje Pivka je začelo z delom. Sekretar 2 7 OK-ja se že nahaja 
n a terenu teden dni in se bo sestal s tov. P e r u n o m 2 8 in tov. inštruk
torjem PK-ja Blažem, 2 9 nato pa še z naš im članom. Poslali smo mu 
vse direktive in precej materiala. Da m u olajšamo delo, pa smo 
začasno vzeli iz njegovega okrožja Št. P e t e r in več vasi n a liniji 
Št. Peter—Posto jna, ki smo jih dodelili okrožju II. Bistrica. Iz slov. 
Istre n imamo poročil, t'ov. Vidko 8 0 se ni sestal nit i s tov. Blažem, 
kajti tov. Blaž je šel po drugi poti. Zato smo o vsem informirali 
tov. Vidka, ki m o r a čakati n a poročila tov. Vladota 3 1 za CK. 

Stanje materi jskega okrožja je sledeče: 
Sekretar ja 3 2 in tret jega č lana 3 3 OK-ja so ital. oblasti zaprle. 

Bila sta oba jugosl. državl jana in so j ih interniral i , brez nevarnost i 
za našo organizacijo. Ital . direktiva je, kot smo zvedeli, da je t reba 
interni ra t i vse tiste, ki so prišli iz Jugoslavije. Oba člana sta bila 
presenečena, za to novico še nista vedela in tako padla v roke. Vsled 
tega smo ta OK preformirali . Novi sekretar OK-ja je tov. Branko, 3 4 

drugi član je tov. Pavel, 3 5 ki je bil že preje v OK-ju. Po poročilu, 3 6 

ki smo ga prejeli od interniranega sekretar ja tov. Vojota, je bilo 
v okrožju zelo dobro stanje, formirani so bili OK-ji ZKM, ZSM in 
SPŽZ, sedaj, pa kakor izgleda, bo potrebno zopet precej truda, 
da se vse to postavi na noge, kajti tovariša, ki sta sedaj in tern i rana 
sta bila po svojem delu visoko na nivoju. Dobro pa je, da je tam 
že kolikor toliko zgrajen kader komunistov, ki se bodo morali 
osamosvojiti. 

V okrožju je stanje sledeče: 
Partija: deluje 10 celic, od tega je 5 RK-jev, s skupno 39 par

tijci in kandidat i . Vsi pr idno študirajo par t l i tera turo, ki jo imajo 
zaenkrat dovolj. Vsi so v odborih OF in množičnih organizacijah 
ali NZ. F o r m i r a n je bil v zadnjem času 5. RK s člani, ki so že všteti 
v gornje podatke. Na področju ZKM delujejo 3 aktivi, de lu med 
komunistično, sploh med mladino, se bo v tem okrožju posvetilo 
več pažnje. 

2 4 Julij Beltram, sekretar okrajnega komiteja KPS za srednje Pri-
morsko-Center. 

2 5 Glej dok. št. 201. 
2 6 Davorin Cek. 
2 7 France Hvalič-Bolte. 
2 8 Viktor Hajna. 
2 9 Darko Marušič. 
3 0 Vidko Hlaj. 
3 1 Branko Babic. 
8 2 Albin Godina — Vojo Slavic. 
•15 Franc Grm. 
3 4 Anton Dolgan. 
8 5 Tone Jurišič. 
3 6 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
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OF: v okrožju je 41 terenskih odborov OF in 4 zaupniki. Ob
stoji 5 RO, ki uživajo polno zaupanje ljudstva. Terenski in rajonski 
odbori se zavedajo vedno bolj svojih odgovornosti pred narodom 
in opravljajo delo vedno boljše. Okrožni odbor OF sestoji iz 3 čla
nov, tov. Branka, Pavla in tov. Božota,37 ki je duhovnik. On sam 
je dal izjavo, da se komunizma sicer ne boji, celo kot pravi, smatra 
ga za razvojno nujnost in koristnega, vendar se boji, da bo vsled 
dveh različnih si svetovnih nazorov, — materialistično in versko 
— cerkev ob svoje pravice. Ni proti razlastitvi cerkvenih vele-
posestev, narobe, smatra t'o za potrebo, vendar v smislu dopisa 
tov. Rudija, ne more zastopati vse duhovščine okrožja, ker je ista 
nezaupljiva. 

SPZZ: deluje 23 odborov, nekateri teh krajevnih so že povezani 
v rajonske odbore, formirana sta 2 RO, dočim bodo ostali v krat
kem. Dokler se ne razčisti položaj v zvezi z aretiranima članoma 
OK-ja, ne moremo dati poročila ali je OO SPŽZ že formiran in 
ali deluje ali ne. Vsled slabega stanja čete, ki operira na tem sek
torju, se je po vedla kampanja za zbiranje obleke, perila, zdravil itd. 
Sicer pa so ti odbori SPŽZ zelo aktivni, njene članice delujejo na 
vseh področjih našega dela, mnoge od njih so komunistke. 

ZSM: 2 odbora, ki sta bila formirana še od preje. 
Bele garde v tem okrožju ni, zadnje dni se je pojavila belo-

gardistična literatura, ki pa ni pri ljudeh napravila nobenega učinka. 
Vojaške postojanke: Misleče 200 vojakov, patruljirajo stalno 

po bližnjih vaseh. Na Tatrah se je postojanka ojačala na 150 vo
jakov. Patruljirajo po vaseh, delajo manjše preiskave. 

3. četa, ki operira na tem sektorju, ni napravila nobene akcije. 
Dobila je nalog za usmrtitev dveh izdajalcev. Za 21. t. m. pa je 
pripravljala vojaško akcijo. 

Razpoloženje ljudstva je dobro, ljudje niso nič v strahu, še 
vedno navdušeni, letaki,88 ki so jih metala angleška letala, so na
pravili na narod velik vtis. 

Duhovščina na Pivki, ki smo ji poslali zadnjič pisma39 z litera
turo, je nekoliko potihnila, kakor smo obveščeni, se razkraja, na
stali so med njimi nesporazumi. 

87 Viktor Berce. 
38 Letak: Poslanica Velike Britanije Slovencem! Slovenci in Slo

venke! Slovita borba proti fašistovskemu jarmu se bliža slovenski do
movini . . . Vaši zavezniški prijatelji Britanci je v arhivu IZDG, tisk 
NOB, f. XXXIII/2. O letaku poroča tudi Blaž (Darko Marušič) dne 
22. junija 1943 Kovaču (pokrajinski komite KPS za Primorsko — dr. 
Aleš Bebler): »Predsinoči, to je v noči z nedelje na ponedeljek (20. na 
21. junij), so angleška letala preletela v nizkem letu vaš logor ter v 
dolini Vremščice metala letake, kjer pozivajo Slovence k slogi in vza
jemnosti ...«. Izvirnik pisma, napisanega s črnilom, je v arhivu IZDG, 
arhiv NOB, šk. 532/III. 

30 Glej dok. št. 169, op. 6. 
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Pošiljamo vam tudi posebej nekaj l i terature, hrvaške. Prosimo 
vas, da n a m po možnosti pošljete kako karto, ki bo obsegala ves 
teren našega okraja. V apri lu smo vam poslali nekaj tak ih kart, 
ne vemo, če ste j ih prejeli. Tudi obveznice so n a m vse pošle, prosimo 
za nove. 

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

S tovariškimi pozdravi 
Za Okrajni komitet K P S za J . P. : 

Rudo Brkine 
priloge 

ŠT. 210 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE 
26. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SE

VERNO SLOVENIJO1 

OK K P S za 
Koroško 

Na položaju, 26. VI. 43. 

PK-ju za Severno Slovenijo. 

Podrobnejše poročilo bomo poslali potom legalne zveze. Poročamo 
samo najvažnejše stvari. 

Na avstri jskem delu Koroške smo razširili naše delo še na 
nove, neobdelane predele. Tov. Janez 2 je ostal n a terenu okrog 2 e -
Iflezne] Kaple in v Podjunski dolini. On je pr ipravi l nekaj odborov 
OF in DE, ki pa še ne deluje samostojno. Tov. Gašper 3 in J o h a n 4 

pa sta odšla na teren dalje proti Borovljam in Dravi. Zaenkra t sta 
samo navezovala stike z l judmi, da pr ipravi ta teren za organizacijo 
OF. Po njunih poročilih je razpoloženje in morala l judstva pre
cej dobra. 

Na jugfoslovanskem] delu Koroške je bil te ren dokaj dobro 
organiziran. Vsled dezertacije partizanov, ki so j ih odbori poslali 
(dva Nemca) in ker so Nemci ujeli enega Gorenjca, eden pa se je 
verjetno tudi sam javil, je provala na celem področju. Kakšen obseg 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS 
sk. 101, a. š. 2689. 

2 Vlado Letonja. 
3 Karel Prušnik 
* Ivan Zupane. 
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bo ta provala zavzela, zaenkrat ne moremo predvidevati . Zaradi 
slabe konspiracije odbornikov, bo verjetno precej obširna. 

Pr i tok v par t izane je precejšen in bo vsak dan večji, čim bolj 
širša bo provala. Zveze smo imeli s Francozi in Hrvati , ki smo jih 
namerava l i mobilizirati. 5 

Tehnika 6 delno funkcionira. Razmnožujemo letake in propa
gandni material . Imamo dve šapirografski masi, ciklostil pa n a m 
je namerava l nabavi t i ODE,7 ki je že padel. Radio je pokvar jen (pre
gorela je žarnica), zato ne moremo dajat i radijskih poročil. Te dni 
bomo dobili nov aparat . 

Pr i lagamo dva letaka, 8 ki smo jih izdelali, in sicer ob drugi 
obletnici n a p a d a Nemčije n a SZ in pa Koroškim Slovencem. Razen 
tega pri lagamo letak, 9 ki so ga poslali terenski delavci tov. Janez, 
Gašper in Johan. 

Poslano l i teraturo smo prejeli in poslali napre j . 
Sprejeli smo 75 Lj. Pravic, 12 pesmaric, 64 proglasov. 
Pr i lagamo dva dopisa 1 0 za Ljud. Pravico ali »Slov. Poročevalca«. 

Delu čast in oblast 

OK K P S za Koroško 

Matjaž 1 1 

Polde 1 2 

Bor 1 3 

5 Gre za francoske vojne ujetnike v nemških vojnih ujetniških ta
boriščih v velikovškem okrožju. 

6 Gre za tehniko okrožnega komiteja KPS za Koroško v Senčenem 
Javorju pri Crni na Koroškem, jugovzhodno od Hribskega vrha v Me
žiški dolini, ki je delovala od junija do 3. septembra 1943, ko jo je 
odkrila in uničila nemška vojska. Glej Žolnir, Partizanski tisk, str. 
48—55. 

7 Verjetno odbor Delavske enotnosti. 
8 Letaka nista priložena. O tiskanju prvega letaka glej Žolnir, 

istotam, str. 49, podatke o drugem glej dok. št. 116, op. 23. 
9 Letak ni priložen. 

1 0 Dopisa nista priložena. 
1 1 Ing. Pavle Žaucer. 
1 2 Lavoslav Eberl. 
1 3 Boris Cižmek. 
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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 B R D A D N E 26. J U 
N I 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 P R I M O R S K O 1 

Okrožni komitet 
za Brda. 
Na položaju 26/6/1943. 

Pokrajinskemu komitetu. 

Poročilo briškega OK od 10 junija, do 26 junija 1943. 
1.) Po organiziranju ženskih odborov SPŽZ, so naše tovarišice 

z veseljem pristale na to in se poprijele dela z večjim veseljem, še 
bolj ponosne so s tem, da imajo prvič v zgodovini same svoj list.2 

Napravili in poslali smo grozilna pisma tem vlačugam, ki se še 
vlačijo z Italijani, kjer so se že pokazali prvi uspehi. Boljšim akti
vistom OF smo jim dali kandidaturo, postavili smo par partijskih 
celic v vsaki po enega starega partijca, dali jim direktive in način 
partijskega dela in jih razdelili v odbore, kjer imajo glavno vlogo. 

2.) Tovariša: Gravnar3 (Zapad) in Reja4 (Sever), ki sta bila 
lansko leto pomotoma izključena iz KP od tov. Strica Mar kota,5 je 
njih požrtvovalnost dela in zvestoba do Partije zahtevala, da smo 
jih zopet sprejeli kot člana KP. Izključena sta bila radi tega, češ, 
da sta oportunista, kar pa to ni dokazovalo, pač pa take stare par
tijce je treba zaposliti po starostni sposobnosti. Kritizirala sta to 
sektaštvo, ker tovarišu Kavkazu6 mu je bila poverjena taka funk
cija, ki se je v zaporu tako slabo izkazal in še druge globlje po-
greznil. 

3.) Naročena manifestacija dne 21.7 je bila dobro izvedena. V 
Gorici so bile vržene slovensko-it'alijanske parole in zastavice z 
antifašistično zvezdo. Drugi dan je imela policija in kvestura mnogo 
dela za to pobiranje. Isto je bilo izvršeno v Furlaniji, ki je zelo 
dvignilo moralo ljudem. Briške že organizirane vasi niso bile ma
nifestirane, ker to bi več škodovalo nego koristilo. Aretacij radi 
manifestacij ni bilo. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 
2 Gre za list Slovenka. Glej dok. št. 56, op. 2. 
3 Ivan Gravnar. 
4 Anton Reya. 
5 Andrej Kumar. 
6 Bnedikt Simčič-Dike. Matic. 
7 Gre za manifestacije ob drugi obletnici napada Nemčije na Sov

jetsko zvezo 22. junija 1941. 
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4.) Bela garda. Pred kratkim se je dvakrat pojavila neka ženska 
srednje postave in srednje starosti spodaj povita s slovensko^ za
stavo, z aktovko, v kateri je imela pištolo. Zasledovala je našega 
terenca, ki se je tam nahajal. S pištolo je grozila otrokom, da bi 
kaj izvlekla iz njih. V bližini vasi je imela nekaj civil kvesture, 
odšli so brez uspeha. 

V Števerjan in Cerovo zahaja neki slovenski učitelj iz Gorice 
(Kozmina), ki črta OF in skuša mnenje civilnega prebivalstva, kar 
se pa mu nobeden nič [ne] zaupa. Naši aktivisti ga zasledujejo in 
če bo potrebno tudi likvidirali. Drugače civilno prebivalstvo je zve
sto OF. 

5.) Vojaštvo se je naselilo skoraj po vseh vaseh, nekaj jih dela 
pri dveh baronih in na kmetijah, kjer je državna last. Vrinili smo 
jim literaturo in letake, kar jih je precej navdušilo. Orožniki, fašisti 
in vojaki stalno patruljirajo in držijo zasede, to zelo ovira delo na 
terenu. Da smo dobili par zvez v Vidmu in v Gorici, ki nam bodo 
služili kot obveščevalci, vam je tov. Kraje8 poročal, to so italijanski 
oficirji. 

6.) Veze s Trstom nimamo še postavljene, pač pa je na vidiku. 
Vseeno bi koristilo, da bi nam tov. Blaž9 o tem kaj sporočil, kakor 
smo zadnjič omenili. 

7.) Denarja imamo v zalogi 48.000 Lir, nakupili smo 15 parov 
čevljev, spodnje perilo in nekaj masti. To bomo poslali v brigado. 
Do sedaj smo vam poslali 30.000 Lir, kar je denarja od narodnega 
davka gre ves za podpore. Upamo, da bomo nabrali še nekaj vojnega 
posojila. 

Razmnožili smo prevedeno iz »Proletera« Kaj pomeni današnja 
propaganda o povojni ureditvi Evrope«.10 Prosili bi vas, da bi nam 
poslali še tri poglavja VKP (b) u in sicer V, VII in XII, kar je zelo 
potrebno za naše nove kadre in za nas same. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 

za briški okrožni komitet 
Sekretar 

Filip18 

8 Jože Kraje. 
9 Darko Marušič. 

10 Glej dok. št. 69, op. 10. 
11 Glej dok. št. 55, op. 2. 
12 Jožef Peršolja. 
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OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 27. JUNIJA 
1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS O RAZVIJANJU ODBOROV 

OF V ORGANE OBLASTI1 

Centralni komitet 
Komunistične Partije 
Slovenije. 

Položaj, dne 27. VI. 1943. 

O K R O Ž N I M O D B O R O M KPS 

1. Prejeli ste že direktivo,2 da je treba razvijati elemente oblasti 
OF in samo oblast OF. Ta direktiva ostaja tudi nadalje v veljavi 
in ste jo dolžni izvajati po vseh svojih močeh, zlasti glede na teren
ske odbore. 

2. Glede na izkušnjo na Hrvatskem,3 kjer so Narodni osvobo
dilni odbori vse doslej popolnoma pravilno predstavljali oblast, niso 
pa predstavljali političnega in občepartijskega predstavništva, kar 
je seveda povzročalo, da je oblast hrvatskih NOO kljub nasprot
nemu stanju stvari čestokrat izgledala zgolj kot komunistična ob
last, vas opozarjamo, da naše direktive o razvijanju oblasti OF ne 
smete razumeti enostransko. Razen oblasti OF morate poudarjati 
in celo predvsem poudarjati politični karakter OF, to je karakter 
političnega predstavništva, v katerem sodelujejo zastopniki vseh pa-
triotičnih skupin in v širšem smislu tudi vodstva, neposrednega 
vodstva naše osvobodilne borbe. 

3. Naše stremljenje, da razvijamo OF na samem ljudskem te
renu kakor tudi v njenih vodstvih v enotno vseljudsko osvobodilno 
gibanje, kakršnega nujno terja vojna situacija, zahtevajoča ekspe-
ditivnost ukrepanja, izvajanja sklepov in enotnost akcije, ostaja 
seveda še nadalje v veljavi. 

Za Centralni komitet: Peter 41. r. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS, a. e. 181 
2 Glej dok. št. 162. 
3 Glej dok. št 180. 
4 Boris Kidrič. 
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P I S M O G L A V N E G A Š T A B A N O V I N P O S L O V E N I J E D N E 27. 
J U N I J A 1943 Č L A N U P O L I T B I R O J A C E N T R A L N E G A K O M I T E J A 

K P J E D V A R D U K A R D E L J U 1 

Glavni štab 
NOV in PO Slovenije 
Na položaju, dne 27. VI. 1943. 

Dragi Krištof!2 

Prejeli smo Tvoje pismo.3 Na pismo Ti odgovarja tov. Peter.4 

V glavnem se s Tvojimi predlogi vsi strinjamo. Za informacijo o 
vojaškem položaju pri nas Ti moremo dati samo par podatkov o 
aktivnosti Italijanov v zadnjem časii in o novih postojankah, ki so 
jih postavili v zadnjih dneh. 

Že z dnevom, ko so naše brigade udarile preko meje,5 so Ita
lijani začeli močno pritiskati na naše položaje okrog Sv. Križa. Ko 
sta se brigadi vrnili preko meje (Tomšičeva in Gubčeva), sta se mo
rali prebijati na ozkem prostoru med mejo in progo skozi zelo močne 
italijanske položaje. Pravzaprav jim je proboj uspel brez večjih 
žrtev, v veliki meri zaradi demoralizacije italijanskega vojaštva. 
Naši so se namreč s posadko ob progi direktno dogovorili,6 da jih 
je brez odpora spustila preko proge. Italijani so od tedaj vseh zad
njih 14 dni s posebnimi jurišnimi bataljoni, ki jih sestavljajo fa
šisti, arditi7 in belogardisti, stalno zasledovali obe brigadi. Istočasno 
so začeli postavljati nove postojanke na terenu od koder so začasno 
pregnali brigade. Tako so postavili postojanke: v Kronovem, Beli 
cerkvi, Škocjanu in Šmarjeških Toplicah. Dalje časa so se držali 
na Čatežu, ki so ga pa po zadnjih podatkih zapustili. Na tej strani 
proge so postavili močno posadko v Dobrniču, po še ne kontrolira
nih podatkih pa se utrjujejo tudi na Ajdovcu, kjer baje postavljajo 
protiavionsko artilerijo. V prvih dneh so bile naše brigade zaradi 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, a. š. 1168. Pismo 
je objavljeno v Zborniku NOV, VI, knj. 6, dok. št. 33, str. 77—79. 

2 Edvard Kardelj. 
3 Glej dok. št. 180. 
4 Boris Kidrič. Glej dok. št. 206. 
5 Gre za pohod Cankarjeve, Gubčeve, Tomšičeve in Sercerjeve bri

gade. Glej dok. št. 139, op. 10. 
6 Gre za prost prehod Tomšičeve brigade prek železniške proge po 

sporazumu med štabom brigade in italijansko posadko v postojanki 
Krtina pri Trebnjem 6. junija 1943. Več glej Strle, Tomšičeva brigada 
1942—1943, str. 773—775. 

7 Posebni udarni oddelki italijanske vojske. Glej dok. št. 196, 
op. 8. 
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te nenavadne aktivnosti Italijanov nekoliko presenečene (Italijani 
so ponekod napadali tudi ponoči), sedaj pa so se že znašle in pravkar 
smo zvedeli, da so na terenu Roga na kočevski strani, dosegle uspeh 
(zaplenjeno je bilo čez 30 pušk, 2 puškomitraljeza, težka »Breda«, 
veliko municije, radiooddajnik, ujetih več Italijanov in zaplenjeno 
mnogo opreme), kar kaže, da so našle zdravilo proti novi taktiki. 
Nova ofenzivnost Italijanov ima vse znake globoke demoralizacije 
v njeni vojski. Nastopajo povsod izredno previdno, samo tipajo naše 
položaje, ki jih potem izredno močno obsipavajo z bacači, artilerijo 
in aviacijo. Vsak napad temeljito pripravljajo, obkoljujejo naše edi-
nice in pravzaprav izgleda, da je njihov glavni cilj, brigade stalno 
preganjati in jih utrujati. V tem so pa izredno dosledni. Čim zvedo, 
kje se nahajajo brigade, začenjajo takoj s pripravami za obkolje-
vanje. Tudi ostali dve brigadi, ki nista prišli preko Save, sta ob 
svojem povratku takoj naleteli na močno italijansko silo. Na terenu 
okrog Šentjurija pri Grosupljem so ju Italijani obkoljevali 4 dni in 
sta se brigadi končno umaknili po eni najhujših bitk, kar smo jih 
doživeli v boju med Italijani in partizani. Italijani so imeli velike 
izgube. Padlo jih je najmanj 150, med njimi [neki] kolonelo. Bri
gade so celo obkolile italijanski štab, ki se je rešil s pomočjo tankov, 
vendar so se morale umakniti pod vplivom celodnevnega bombar
diranja, artilerije in aviacije in prodiranja tankov. Tudi na severnem 
notranjskem terenu so Italijani postavili nekaj novih posadk. Na
pravili so celo postojanko na Mokrecu, v Krvavi peči, kot poroča 
Ante Novak, ki se je pravkar vrnil. 

Po podatkih Ante Novaka so Italijani še večje sile vrgli proti 
našim brigadam na Primorskem. Tam gre, izgleda, za organiziranje 
taborišča italijanskih vojnih rezerv. Skoncentriranih je na tem 
ozemlju več divizij v moči okrog 250.000 mož. Pri takih silah seveda 
ni čudno, če jim je lahko uspelo na zgoraj opisan način uspešnejše 
kot pri nas hajkati naše brigade tako, da smo po podatkih Novaka 
v resnih skrbeh. S posebnimi naročili smo zaradi tega poslali tja 
tov. Tomaža.8 

Pravkar je prišel iz Štajerske ranjeni komandant Stane.9 Ra
njen je v roko in bo izgleda kmalu dober. Poroča, da so tudi tam 
Nemci, zlasti okrog Celovca, skoncentrirali večje sile. Izgleda, da 
gre tudi v tem primeru za formiranje rezerv za drugo fronto, sicer 
so možnosti za razvijanje naših operacij take kot smo jih na zadnji 
seji predvidevali. Samo pohiteti bomo morali, da nas Nemci ne pre
bite z utrjevanjem tudi na tej strani Karavank, v pripravah na 
drugo fronto. Najhujše v tem trenutku je to, da je Nemcem uspelo 
presenetiti, zaradi izdajstva nekega starega partizana, naš PK. 

8 Dušan Kveder. Glej dok. št. 192, op. 11. 
9 Franc Rozman. Ranjen je bil 15. junija 1943 na Tolstem vrhu na 

Dobrovljah. Glej dok. št. 181, op. 4. 
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Padla sta tov. Lojzka10 in tov. Jug.1 1 Tov. Stane je bil ranjen. K 
sreči sta se malo pred tem javila Andrej'12 in Štefan.13 Vendar 
njima se pozna 9 mesecev življenja v bunkerju in popolne odreza-
nosti od sveta. Niti nista vedela, da je Druga grupa prišla na Šta
jersko. To je seveda pustilo svoj pečat tudi v njunem današnjem 
gledanju na štajerske probleme, ki kaže še vedno velik strah pred 
nemško močjo. Silvo14 in Mica16 sta prišla do njih in upamo, da bo 
stvar vendarle šla. Dobili so tudi zvezo s kozjanskimi partizani, s 
kozjansko terensko organizacijo in stike s hrvatskimi partizani in 
organizacijami ob Sotli. Tov. Skala16 je odšel na ta teren, da omo
goči nekako tako sodelovanje s Hrvati na tem terenu, kot je pri nas 
med Belo krajino in Žumberakom. 

V teku zadnjih 10 dni so se stalno v večjih ali manjših kolonah 
sprehajali Italijani in belogardisti tudi po Rogu. Bili so več dni v 
Podstenicah, na žagi Rog, Trnovcu, v Rajhenauu, Resi, Ribniku, 
Štalah, Smrečniku, Starih žagah, Poljanah, Komami vasi. Izgleda, 
da je bilo vse to v zvezi s širšim obkoljevanjem brigad.17 

Vse to sporočamo zaenkrat samo v informacijo. 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 

2ig: Glavni štab 
NOV in PO Slovenije 

V. d. politkomisar j a: Komandant: 
Kraigher Boris Ivan Maček 

10 Vera Slander. 
11 Dr. Dušan Kraigher. 
12 Sergej Kraigher. 
13 Tone Znidarič. 
14 Viktor Stopar. 
15 Mica Slander. 
16 Peter Stante. 
17 Glej dok. št. 196, op. 3. 
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ŠT. 214 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 27. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA JUŽNO 

PRIMORSKO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 27. 6. 1943. 

Okrajnemu odboru za južno Primorsko. 

Dragi tovariši! 

Prejeli smo vaše poročilo2 o ustanovitvi Okrajnega odbora za 
jug ter podobno poročilo3 tov. Blaža.4 Težko smo ga bili pričakovali. 
Prepričani smo, da bo odslej delo v vseh okrožjih južnega okraja 
zaživelo nov polet. 

Z isto pošto smo prejeli 8.730.— Lir ter vam pošiljamo zanje 
potrdilo, kakor vam tudi potrjujemo, da smo v začetku marca pre
jeli od vas 13.000 (trinajsttisoč) za okrožje Materija ter od istega 
okrožja v mesecu maju Lir 3.800.— 

S prejšnjo pošto smo prejeli tudi poročilo5 OK Materija-Bistrica 
za čas od 21. 5.—31.5.1943. 

V zvezi s splošnim položajem in rastočo anglofilsko nevarnostjo 
vas ponovno opozarjamo, da je treba nadaljevati s kampanjo v duhu 
našega zadnjega pisma.6 Poleg tega se kaže potreba po treh organi
zacijskih ukrepih, ki bodo okrepili naše pozicije v nasprotju z na-
zadnjaško-anglofilskimi. Ti ukrepi so: 

Posvečati je treba večjo pažnjo nalogi, da pritegnemo v OF in 
v Partijo čim večje število pravih proletarcev. Zato je treba a) po
svečati večjo pažnjo industrijskim centrom; b) poiskati in pritego
vati proletariat manjših podjetij, obrtniških delavnic itd. c) posve
titi več pažnje raztresenim posameznim proletarcem — hlapcem, 
služkinjam itd. 

2.) Posvetiti je treba več pažnje ideološke izgradnje partijskega 
članstva in kandidatov; člani naj berejo najprej skupno take pre
proste spise kakor so: Komunisti in vera,7 Komunisti in kmetje8 

(v 3. številki Ljudske pravice), Komunisti in osvoboditev Primor-
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV 
2 Glej dok. št. 155. -J^/iv. 
5 Glej dok. št. 120. 
4 Darko Marušič. 
5 Glej dok. št. 117. 
• Glej dok. št. 145. 
7 Glej dok. št. 145, op. 8. 
8 Glej dok. št. 145, op. 9. 
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ske 9 Nato pa naj poskušajo študirati Stalinov sestavek o Stranki 
(iz Osnove leninizma).10 Da bi se dobil čas za tak skupen študij, se 
morajo celice in kandidatske skupine sestajati vsaj enkrat na teden. 

3.) kjer v partijskih celicah prevladujejo tovariši, ki so ideolo
ško še daleč od dialektičnega materializma, naj se začasno vrata v 
Partijo popolnoma zaprejo. 

V zvezi z organizacijskimi potrebami smo morali spremeniti 
področja naših okrajnih odborov. Okrajnemu odboru za južno Pri
morsko se zaradi tega ponovno priključuje okrožje Komen (Kras). 
Tega okrožja vam ne bo težko voditi, ker je [v] vaš okrajni odbor 
kooptiran tov. Strnad,11 ki to okrožje dobro pozna. V ostalem ostane 
za vas vse pri starem in spada torej okrožje Ajdovščina k vam, ka
kor vam je bilo že sporočeno.12 

Sporočiti vam imamo še tele tekoče zadeve: 
1.) poslali ste nam v vpogled zbirko člankov pod skupnim na

slovom »Nauk o partiji«.13 Ne moremo vam dovoliti, da bi spis raz
množevali in razširjali, čeprav je večji del dobro sestavljen. Nedo
pustno pa je v njem a) da se citirajo naši klasiki zlasti tov. Stalin 
brez navedbe avtorja in spisa, iz katerega je citat vzet; b) da so ne
kateri odstavki, ki jih v hrvaškem originalu, ki vam je služil za 
osnovo, ni, slabo sestavljeni. Za primer takih slabih odstavkov na
vajamo dnevni red [sestanka] celice, kakršnega predlagate vsem 
celicam kot obveznega. Tak dnevni red nikakor ne more biti obve
zen za celice, ker je šablonski in birokratski. Dnevni red sestanka 
celice se mora ravnati po trenutnih krajevnih potrebah in trenutno 
najvažnejših nalogah partijske organizacije v dotičnem kraju. Dnev
ni red gibčne celice bo vsakikrat drugačen. 

Svetujemo vam, da se ne spuščate več v take poskuse. Celo 
VKP/b in po njenem sklepu ljudski komisarijati za prosveto v 
ZSSR, je odpravila v Sovjetski zvezi vse učbenike marksizma — 
leninizma in posebno strogo prepovedala vse učbenike dialektičnega 
materializma ter vso to dvomljivo literaturo nadomestila z deli kla
sikov ali zbirkami odlomkov iz klasikov (Marks, Engels, Lenin, 
Stalin). Sledimo njihovemu vzgledu. Razmnožujmo in studirajmo 

9 Glej dok. št. 54, op. 23. 
10 Gre za VIII. poglavje — Stranka — iz zbornika J. Stalina, 

Vprašanja leninizma. Glej dok. št. 138, op. 7. 
11 Avgust Spacapan. Glej pismo okrožnega komiteja KPS Kras dne 

16. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko v arhivu 
IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 

12 Glej dok. št. 145. 
13 Gre za osnutek brošure: Pouk o Partiji, ki ga je okrajni komite 

KPS za južno Primorsko dne 12. junija 1943 poslal dr. Alešu Beblerju-
Primožu na pokrajinski komite KPS za Primorsko, »s prošnjo, da ga 
pregleda, popravi napake in vrne, da bi ga mogli dati tehniku v delo«. 
Osnutek verjetno ni ohranjen. Pismo je v arhivu IZDG, istotam. Bro
šura s tem naslovom je bila tiskana pozneje v tehniki 31. divizije (brez 
navedbe izdajatelja in letnice) in je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 816. 
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edinole klasike v dobrih prevodih. V vašem konkretnem primeru 
imate na razpolago več Stalinovih sestavkov iz »Vprašanj leni-
nizma«,14 ki smo jih vam poslali že pozimi in zgodnji pomladi. Raz
množujte jih in razširite. Razmnožujte prva poglavja VKP/b/,15 ka
tere avtor je Komisija pod predsedstvom tov. Stalina. 

Naj vas ne moti, da se tovariši Hrvati spuščajo v sestavljanje 
takih učbenikov, kakršen je Nauk o Partiji. Oni nosijo odgovornost 
za svoja dejanja, mi pa za svoja. 

V kratkem bo prišel od CK celoten tekst »Vprašanj leninizma«. 
Kakor vidite se tudi oni ravnajo po gornjih načelih. Odprite paket, 
vzemite svoj delež in če vam ne zadošča, še razmnožite. 

2.) prosite nas, da naj vam bi CK pošiljal po 1 izvod rokopisov 
»Poročevalca« itd. v razmnoževanje, češ da bi tako prišel hitreje 
med množice. S tem se ne strinjamo, ker pri nas prilagajamo te 
masovno-agitacijske publikacije za primorske razmere. — Da bi 
množice bile naglo obveščene o važnih mednarodnih dogodkih, iz
dajajte redno svoj radio vestnik. 

3.) kakor sledi iz raznih poročil na jugu, je pričakovati nove 
rekrutacije iz Trsta, Krasa in Tržiča, odkoder je končno prišla prva 
večja skupina Furlanov.16 Udarna brigada Simona Gregorčiča je 
dobila potrebna navodila, da pomaga terenskim organizacijam pri 
tej novi rekrutaciji in sprejema rekrute pod svojo zaščito. Dogo
vorite se konkretneje s komisarjem brigade tov. Iztokom,17 ki je na 
vašem področju. 

4.) tovariš Perun,1 8 ki ste ga določili za sekretarja OK Pivka, 
bo dobil drugo delo in ga zato kličemo k nam. Morate ga z nekom 
nadomestiti. Ravno zaradi tega smo dosegli od štaba POZ, da je 
preklical imenovanje tov. Bolteja18 za namestnika komisarja kraš
kega bataljona brigade Simona Gregorčiča. Tako vam od dveh to
varišev, ki ste jih določili za Pivko, vam torej 1 ostaja. 

5.) Za vaš okraj je treba postaviti dva obveščevalca kot člana 
Okrajne komisije VOS. Nam je za enega teh dveh predlagan tov 
Branko,20 član OK Materija. Končno odločitev pa prepuščamo vam 
ki svoje kadre bolje poznate. Zahtevamo pa, da jih določite takoj 
m da takoj zagrabita za delo. Delo naj si razdelita tako, da bo eden 
odgovoren za zbiranje podatkov iz področja tržaškega zaliva (Trst— 
Trzic), drugi pa na vzhodni del vašega okraja (Bistrica—Postojna) 

Na vasem področju se nahaja dosedanji član Pokrajinske ko-
misije VOS tov. Strela,21 ki pa je imenovan za pomočnika komisarja 

14 Glej op. 10. 
15 Glej dok. št. 55, op. 2. 
16 Glej dok. št. 31, op. 25. 
17 Ivan Turšič. 
18 Viktor Hajna. 
18 France Hvalic. 
20 Anton Dolgan. 
21 Drago Flis. 
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POZ. Zato naj izroči svoje zveze in da vsa potrebna navodila obve
ščevalcema, ki jih boste vi določili ter naj se vključi v vojaško delo 
v brigadi Simona Gregorčiča. 

Posebej vas opazarjamo, da so nam nujno potrebni podatki o 
kapaciteti podmorniške baze v Pulju. Da dobimo v čimkrajšem času 
ta zelo važen podatek, skrbite poleg vaših obveščevalcev tudi vi 
sami. Podatke, ki jih dobite, pošljite v prepisu tudi našemu CK. 
Isto velja za vsa poročila vaše Okrajne komisije VOS. 

6.) v enem zadnjih poročil omenjate, da se je znova pojavila 
večja količina belogardistične literature na Pivki. Storite kar je 
v vaši moči, da dobite nekaj izvodov in nam jih pošljite v vpogled. 
(Tov. Vidko22 nam je poslal izvod zelo zanimivega angleškega le
taka.23 Hvala.) 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

P. S. Okrožnice24 o finančnem poslovanju smo poslali vsem va
šim okrožjem. Glede pravila, da se dajejo podpore samo najpotreb
nejšim pristašem OF, dovoljujte izjeme, kadar so te politično 
potrebne (večja družina poštenega in uglednega sredinca itd.). 

ŠT. 215 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 27. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SRED

NJE PRIMORSKO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 27. 6. 1943. 

Okrajnemu odboru za srednjo Primorsko. 

Dragi tovariši! 
Glede na splošen položaj in na rastočo anglofilsko nevarnost 

vas ponovno opozarjamo, da je treba nadaljevati s kampanjo v duhu 
našega zadnjega pisma.2 Poleg tega se kaže potreba po treh orga-

22 Vidko Hlaj. 
23 Glej dok. št. 209, op. 38. 
24 Glej dok. št. 202. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
2 Gre za pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 

junija 1943 okrajnemu komiteju KPS za srednje Primorsko — Janku 
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nizacijskih ukrepih, ki bodo okrepili naše pozicije v nasprotju z na-
zadnjaško-anglofilskimi. Ti ukrepi so: 

1.) povečati je treba naše napore, da pritegnemo v OF in v 
Partijo čim večje število pravih proletarcev. Zato je treba a) po
večati našo pažnjo industrijskim centrom — pri vas zlasti Gorica in 
Idrija in Anhovo; b) poiskati in se zanimati za proletariat manjših 
podjetij, obrtniških delavnic itd. Pri vas je tega zlasti v goriški 
okolici zelo mnogo; c) posvetiti več pažnje širom dežele raztresenim 
posamičnim proletarcem — hlapcem, služkinjam itd. 

2.) posvetiti je treba več pažnje ideološki izgradnji partijskega 
članstva in kandidatov; člani naj čitajo najprej skupno take pre
proste spise kakor so Komunisti in vera,3 Komunisti in kmetje,4 (v 
tretji številki Ljudske pravice), Komunisti in osvoboditev Primor
ske.5 Nato pa naj poskušajo študirati Stalinov sestavek6 o Stranki. 
Da bi se dobil čas za tak skupen študij se morajo celice in kandi
datske skupine neprimerno češče sestajati (vsaj enkrat na teden). 

3.)̂  kjer v partijskih celicah prevladujejo tovariši, ki so ideo
loško še daleč od dialektičnega materializma, naj se začasno vrata 
v Partijo popolnoma zaprejo. 

V zvezi z organizacijskimi potrebami spreminjamo področje va
šega okrajnega odbora. Od vašega okraja se odcepijo okrožja Kras 
in Ajdovščina, ki se bosta priključila južnemu okraju. Vaš okraj 
pa se razširi preko Soče na Brda in južno Beneško Slovenijo. Da 
bi to delo zmogli se vaš okrajni odbor okrepi s tem, da vanj vstopi 
naš dosedanji instruktor v Brdih tov. Kraje.7 Tov. Borigoj8 je s tem 
osvobojen dela v okrajnem odboru in naj se posveti izključno mla
dinski organizaciji v vašem okraju kot sekretar okrajnega odbora 
ZKMinZSM. 

Zdi se nam potreben temeljit ustmen razgovor z vsemi člani 
vašega okrajnega odbora. Zato z isto pošto9 kličemo iz Brd tov. 
Krajca vi pa sporočite tov. Juletu,10 naj pride na ta skupen se
stanek. Čim boste vsi skupaj nam sporočite. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

(Juh] Beltram) v arhivu IZDG, istotam. Pisma ne objavljamo ker se 
popolnoma ujema s splošnim delom besedila navodil pokrajinskega 
komiteja KPS za Primorsko dne 8. junija 1943 okrajnemu komiti u K ! ! 
za severno Primorsko (glej dok. št. 141). Dodan je le stavek: O tekoč* 
organizacijskih vprašanjih vas bo obvestil tov. Matevž (Anton Velušček) 

urlej dok. st. 145, op. 8. 
* Glej dok. št. 145, op. 9. 
5 Glej dok. št. 54, op. 23. 
0 Glej dok. št. 214, op. 10. 
7 Jože Kraje. 
8 Adrijan Kumar. 
9 Glej dok. št. 217. 

10 Julij Beltram. 
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S T . 216 

P I S M O 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 N E 27. J U N I J A 1943 O K R A J N E M U K O M I T E J U K P S Z A S E V E R 

N O P R I M O R S K O 1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 27. 6. 1943. 

Okrajnemu odboru za severno Primorsko. 

Prejeli smo vaše poročilo2 z dne 19. t. m. ter vsoto Lir 5.000.— 
iz vašega blagajniškega presežka. Hkrati nam je tov. Ahac,3 ki je 
bil pri vas, obširno ustmeno poročal o položaju na vašem področju 
in o vašem delu. 

Z današnjo pošto vam pošiljamo navodila4 za poslovanje z de
narjem ter smo navodila o istem vprašanju in o istem smislu po
slali tudi direktno vsem vašim okrožnim odborom. V zvezi s temi 
navodili vas opozarjamo na točko, ki govori o tem, naj se podpore 
delijo le najpotrebnejšim pristašem OF. To smo napisali, da tovariši 
ne bi razmetavali z denarjem. Jasno pa je, da bo včasih treba do
pustiti izjeme, ki jih bo zahteval politični položaj na terenu. Izjeme 
so dopustne v primerih kričeče bede rodbine kake žrtve fašističnega 
terorja, ki pa ni bila aktiven pristaš OF. Včasih bo morda kazalo 
podpreti rodbino kakega poštenega sredinca itd. 

Glede na splošen položaj in na rastočo anglofilsko nevarnost 
vas ponovno opozarjamo, da je treba nadaljevati s kampanjo v duhu 
našega zadnjega pisma.5 Poleg tega se kaže potreba po treh orga
nizacijskih ukrepih, ki bodo okrepili naše pozicije v nasprotju z 
nazadnjaško-anglofilskimi. Ti ukrepi so: 

1.) povečati je treba naše napore, da pritegnemo v OF in konč
no v Partijo čim večje število pravih proletarcev. Zato je treba e) 
povečati našo pažnjo industrijskim centrom — pri vas Rabelj, Trbiž, 
Bela peč; b) poiskati in se zanimati za proletariat manjših podjetij, 
obrtniških delavnic, mlekarn itd. — pri vas je tega razmeroma mno-

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
s Glej dok. št. 191. 
3 Dušan Pirjevec. 
* Glej dok. št. 202. 
5 Glej dok. št. 141. 
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go; c) posvetiti več pažnje širom dežele raztresenim posamičnim 
proletarcem — hlapcem, služkinjam itd. 

2.) posvetiti je treba več pažnje ideološki izgradnji partijskega 
članstva in kadidatov; člani naj čitaj o najprej take preproste spise 
kakor so: Komunisti in vera,6 Komunisti in kmetje7 (v tretji številki 
Ljudske pravice) nato pa naj poskušajo študirati Stalinov sestavek8 

o Stranki (iz osnov leninizma). Da bi bil čas za ta skupen študij se 
morajo celice in kandidatske skupine neprimerno bolj češče sesta
jati (vsaj 1 krat' na teden). 

3.) kjer v partijskih celicah prevladujejo tovariši, ki so ideo
loško še daleč od marksizma-leninizma (zlasti dialektičnega mate-
rializma), naj se začasno vrata v partijo popolnoma zaprejo. 

V zvezi z organizacijsko tehničnimi potrebami spreminjamo 
področje vašega okrajnega odbora. Okrožji Brda in Beneška Slo
venija (južni del) se priključujejo okrajnemu odboru za srednjo 
Primorsko. Vam pa se nalaga v dolžnost, da na področju severne 
Beneške Slovenije, -na desnem bregu Nadiže (Št. Peter, Mrsin, 
Trčmun itd.) ter Rezije in tik ob levem bregu ter na področju Rezije 
organizirate novo okrožje, ki naj se imenuje Matajursko. Osnove 
organizacije bodo položile tri karavle,9 ki jih je postavil tov. Ahac 
in ki jih trenutno politično vodi tov. Lado Krčan.10 

V enem vaših zadnjih pisem ste nas vprašali, kdo naj organi
zira vasi od Koblarja do Marijinega Celja. Za to in vsa podobna 
sporna vprašanja naj velja: v obrobnih vaseh, ki meje na sosednja 
okrožja naj ustanovi organizacijo tisto okrožje, ki mu to prej uspe. 
Ne vemo, ali so omenjene vasi na desnem bregu Soče organizirali 
tovariši iz briškega OK. V vsakem primeru pa je dolžnost tolmin
skega OK, da prodira tja s svojo organizacijo, dokler se ne sreča z 
organizacijami tovarišev Bricev. Isto bo veljalo za matajursko 
okrožje, ki bo moralo prodirati po Benečiji proti jugu in jugo
vzhodu, dokler se ne sreča z organizacijami beneškega okrožja, ki 
ima svoje središče na skrajnem jugu Benečije. 

Z zanimanjem smo čitali poročilo11 o usodi patrulje tov. Ru
dija.12 Sporočite mu, da smatramo, da se je pokazal discipliniranega 
in delavnega tovariša, ki je na tej svoji poti storil kar je mogel. 

6 Glej dok. št. 145, op. 8. 
7 Glej dok. št. 145, op. 9. 
8 Glej dok. št. 214, op. 10. 
9 V začetku junija 1943 so bile za politično delo na najzahodnejšem 

delu slovenskega narodnega ozemlja organizirane tri tako imenovane 
politično-organizacijske karavle. Ena je bila na Meji, druga je odšla 
v Rezijo in tretja na Matajur. Več glej Ferenc, Primorska pred vse-
Ijudsko vstajo, str. 580—596. 

10 Franc Perovšek. 
11 Glej dok. št. 157. 
12 Martin Greif. 
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Zaradi pomanjkanja kadrov v vojski, pa bo tov. Rudi spet vključen 
v naše brigade in mu bo štab POZ določil novo funkcijo. Zato naj 
počaka na karavli 2313 nadaljnjih navodil štaba. 

Glede naše kadrovske politike na splošno še tole: Vaš okrajni 
odbor je iz vojske vzel lepo število tovarišev za terensko delo. Šel 
je v tem odločno predaleč. Primeri, da je cel novi okrožni odbor 
ali njegova večina vzeta iz vojske, je prav gotovo pot najmanjšega 
odpora. Vojska je danes za nas glavna stvar in če vojska ne bo 
politično trdna, bo vse zgubljeno. Zato je dopustno, da se iz vojske 
vzamejo le res najbolj nujno potrebni ljudje za vodstvo OK-ev, 
nikakor pa ne cel sestav OK. Ta naj se izpopolni z legalnimi ljudmi 
iz terena zlasti z ženami in dobrimi dekleti. V kratkem vas bo spet 
obiskal tov. Ahac in se ob tej priliki z njim konkretno dogovorite, 
katere tovariše lahko vojski vrnete. 

Sporočite okrajnemu obveščevalcu tov. Maksu,14 da je nujno 
potreben ustmen razgovor z njim in da naj čimpreje pride na ka-
ravlo P VIII.15 Postavi naj si stalnega namestnika za severni Okraj 
za primer, da se on tja ne bi več vrnil. Svetujte mu tovariša za 
njegovo delo. Ne jemljite za to delo spet tovariša iz vojske, temveč 
ga poiščite med svojimi terenskimi delavci ali delavkami. Po našem 
mnenju bi morda prišel v poštev za to delo tov. Stojan16 iz baškega 
okrožja. Tovarišu, ki ga boste določili, naj tov. Maks izroči vse svoje 
zveze in naj mu da vsa potrebna navodila, da bo samostojno na
daljeval z delom. 

Pozabili smo vam omeniti v začetku, da smo pravkar prejeli 
novo pošiljko primerov iz vaše tehnike (Primorski poročevalec št. 5,17 

Slovenka št. I,18 O konspiraciji19). Čestitamo na izredno ličnem 
izdelku — Naša tehnika bi nujno rabila mrežico za ciklostil. Ali nam 
bi jo lahko mogli odstopiti ali preskrbeti? 

Sporočite karakteristiko terenskega delavca krščanskega so
cialista tov. Save.20 Nameravamo mu poveriti bolj odgovorno delo 
v OF. Kakšno je vaše mnenje o njem. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu; 
Za: 

13 Glej dok. št. 20, op. 14. 
14 Miro Pere. 
15 Glej dok. št. 11, op. 8. 
16 Mirko Jeklin. 
17 Glej dok. št. 117, op. 8. 
18 Glej dok. št. 56, op. 2. 
19 Glej dok. št. 144, op. 26. 
20 Janko Manfreda. Rojen kot kmečki sin leta 1913 na Humu pri 

Podmelcu. Leta 1935 je pred fašističnim nasiljem pobegnil prek italijan
ske meje v Jugoslavijo. V narodnoosvobodilno gibanje se je vključil že 
leta 1941. Nazadnje je stanoval v Slivnici na Pohorju. Bil je izdan in se 
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S T . 217 

P I S M O 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 N E 2 7 . J U N I J A 1 9 4 3 I N Š T R U K T O 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 P R I M O R S K O J O Ž E T U K R A J C U O R E O R G A N I 

Z A C I J I O K R O Ž J A B R D A 1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 27. 6. 1943. 

Tov. Krajcu,2 inštruktorju PK KPS 

Dragi tovariš ! 

V zvezi z reorganizacijo okrajev Ti moramo sporočiti, da so 
odslej okrožja Brda in Beneška Slovenija prikl jučena okra jnemu 
odboru za srednjo Pr imorsko. Sporoči j im naj se odslej obračajo 
nan j . (Naslov Okrajni odbor K P S za srednjo Pr imorsko tov. J u l e 3 

karavla P 94.) 

Tudi sestav okrajnih odborov je spremenjen. V okrajni odbor 
za srednjo Pr imorsko si kooptiran t u d i Ti. Zato bi bilo dobro, da 
se s svojimi bodočimi sodelavci čimpreje sestaneš. Naročamo Ti 
torej, da se napotiš nazaj čez Sočo in se oglasiš na karavl i P 105 ter 
t a m zahtevaš zvezo s tov. Jankom. Prepr ičani smo, da si se imel 

je moral umakniti v ilegalo. Nemška okupacijska oblast je za njim raz
pisala tiralico in ker ni dobil takoj zveze s Pohorsko četo, se je odločil, 
da se vrne na Primorsko. Na Primorsko je prišel prve dni decembra 
1942 in se na Mrzlem vrhu vključil v 2. četo II. bataljona Soškega odreda, 
kasneje (verjetno februarja 1943) je bil dodeljen 2. Bovški četi II. ba
taljona Severnoprimorskega odreda in postal tudi njen politični komisar. 
Marca 1943 je bil dodeljen na politično obveščevalno delo v tolminsko 
okrožje, vendar se je že naslednji mesec zaradi pomanjkanja kadrov 
vrnil v četo za političnega komisarja. S četo se je udeležil 26. aprila 1943 
borbe na Golobarju. Proti koncu aprila 1943 je ponovno odšel na poli
tično obveščevalno delo v tolminsko okrožje. Po kapitulaciji Italije je 
postal član VOS, najprej za Tolminsko, nato za Baško-Cerkljansko 
okrožje. Marca 1944 je odšel na obveščevalni tečaj v Gradac v Beli kra
jini in postal po zaključenem tečaju maja 1944 načelnik VOS za Kanal
sko. Avgusta 1944 je bil premeščen v Komisijo VOS za Slovenijo v Belo 
krajino, kjer je ostal do osvoboditve. Zbral in dopolnil iz zapisa osebnih 
spominov na NOB Janka Manfrede, Stane Jan. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/11. 
2 Jože Kraje. 
3 Julij Beltram — Juli Janko. 
4 Glej dok. št. 32, op. 10. 
5 Kurirska postaja P-10 je bila pri Kalu nad Kanalom. Glej dok. 

št. 11, op. 3. 
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čas podrobno seznaniti s položajem v Brdih in z delom naših tova
rišev na tem področju, ter da si tudi obiskal tov. Otona.8 

Pričakujemo Te v najkrajšem času. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Primož' 

ŠT. 218 

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. JUNIJA 
1943 OKROŽNIM KOMITEJEM, BRIGADNIM BIROJEM KPS TER 

NAMESTNIKOM POLITKOMISARJEV ODREDOV1 

Centralni komitet 
Komunistične Partije 
Slovenije. 

Položaj dne 28. VI. 1943. 

Okrožnim komitetom, brigadnim birojem KPS ter namestnikom 
politkomisarjev odredov! 

Centralni komitet KPS organizira politični partijski kurs, ki bi 
bil permanenten to se pravi: ko se konča prvi kurs — sledi takoj 
drugi. Vsak tak kurs bi trajal približno 14 dni. 

Na prvi kurs naj naslovi pošljejo tovariše, ki bi bili" po kon
čanem kursu sposobni v svojih edinicah in partijskih organizacijah 
vršiti samostojne kurse na podlagi izkušenj in znanja, ki bi ga na 
kursu dobili. Na prvi kurs naj se pošljejo najboljši tovariši, na 
nadaljnje kurze pa po vrstnem redu. 

Brigade in odredi pošljejo po dva partijca na vsaki kurs. Okrož
ni komiteti pa radi pomanjkanja kadrov po enega partijca na 
vsaki kurs. 

Kurzisti naj se javijo iz brigade in odredov v 2. četi III. bata
ljona V[zhodno] D[olenjskega] 0[drega]. 

Kurzisti okrožnih komitetov se naj javijo na bazi 14.2 

8 Alojz Mavric. 
7 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnika sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 10/1 in Zgodovin

skem arhivu CK ZKS, a. e. 182. Objavljamo primerek, poslan okrožnemu 
komiteju KPS Cerknica. 

2 Glej dok. št. 7, op. 4. 
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Vsi kurzisti naj po možnosti prinesejo vsak za p a r dni hrane s 
seboj in to katerekol i vrste, ter popolno spremo. 

Kurz se pr ične 15. julija. 

Za Centra lni komitet K P S 
sekretar : 

_ Leskošek Franc 
2ig: 

KOMUNISTIČNA P A R T I J A SLOVENIJE 
CENTRALNI 

KOMITET 
Sklep OK-ja je, da gre na 
kurz tov. Skalar. 3 

11. VIL 434 

Skalar 
Pepe 5 

S T . 219 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. IN 
29. JUNIJA 19431 

Seja IOOF 28. VI. 1943.* Navzoči vsi,« razen Gašperja* in Krištofa.* 

I. Ponudba,6 sporočena po Lojzetu U.7 in Crtu.« Tov. P e t e r 9 poroča 
o dopisu tov. Vlaste 1 0 iz Lj[ubijane]. Soglasno se ugotovi pr in-
c l P i e l n o stališče: nobenega direktnega pogajanja z našimi pred-

* Alojz Mlakar, sekretar okrožnega komiteja KPS Cerknica 
Sklep je pripisan s tintnim svinčnikom na hrbtni strani 

5 Pepe Tekavec. 
' Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/1. 
2 Glej še Kocbek, Listina, str. 116 in 118 
3 Glej dok. št. 6, op. 3. 

^ H 0 f ! , T r e ^ a j f a r - D n e 2 6 - j u n i : i a 1 9 4 3 J e odpotoval na Hrvaško k 
vodstvu hrvaškega narodnoosvobodilnega gibanja kjer ie bil teriai t,,Hi 
Edvard Kardelj. Glej Fajfar, Odločitev, ftr. 307 in si J * 

5 Edvard Kardelj. 
^•,^ G r e «, i a P 9 n u d b 0 dela vodstva bele garde v Ljubljani ki ea ie 

S E L n ^ P ^ S m a j d ' d a b i S e s P o r a z u m e l * vodstvom osvobodilnega 
K S » T J Z a P r a v ° n a J b i b i l a amnestija njegovih članov in do
ločeno število mest v vodstvu Osvobodilne fronte. Več glej Sale Be 
logardizem, str. 570 in si. ter Kocbek, Listina, str. 115-116 7 Lojze Ude. 

.•i 'i J ° ž
1

e . . 1
D o l e n c . stanoval na Resljevi c. v Ljubljani Vzdrževal i P stik s katoliško sredino. Podatek Francka Majcna vzdrževal je 

9 Boris Kidrič. 
1 0 Mira Tomšič. Pismo verjetno ni ohranjeno. Glej op. 11. 
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stavništvi. Sklene se pa, da se pr ipravi sestanek s Crtom in 
Lojzetom in to čimprej . Vlast'i takoj navodila in naročila glede 
sestanka. Pet rova predhodna navodila 1 1 se odobre. 

II. Suspenzija tov. dr. Mikuža.12 Po obravnavi pr imera se na pred
log tov. Pav la 1 3 zavzame naslednje stališče in sklene: 

1. -Tov. Mikuža suspenzija veže in naj se je drži. 
2. Tov. Mikuž naj se posluži redne pritožbene poti. 

3. IOOF vloži p r i l j[ubljanskem] škofu protest 1 4 in zahtevo na 
preklic odloka 

4. Okrožnim odborom OF naj se pošlje okrožnica 1 5 z na
vodili za protestno kampanjo. 
5. Tov. Saša, 1 6 Andrej , 1 7 Peter, Pavel in Mikuž naj napišejo 

članke, v kater ih naj zavzamejo stališče do suspenzije. 
Ti članki bodo priobčeni v pos[ebni] brošuri . 1 8 

Izvedbo sklepov prevzame tov. Miha. 1 0 

III. Prihod Angležev in Krištofovo pismeno poročilo.20 O tem poroča 
tov. Peter . V naše Gl. poveljstvo sta prispela major J o h n s 2 1 

1 1 Boris Kidrič je 22. junija 1943 napisal Miri Tomšič sledeče 
pismo: »Draga Vlasta! Tvoje pismo od 12. V. s priloženimi Jožinimi 
[Lidija Šentjurc] pismi, radijskimi poročili in industrijskim materialom 
prejeli. Odgovarjam samo na zadevo glede bege. Ostali naši odgovori 
slede v kratkem. Principialno je seveda nemogoče, da bi se mi omade
ževali s pogajanji z bega voditelji. Treba pa je [sevjeda izkoriščati 
njihovo stisko, vzdrževati posredne stike z njimi [v s]vrho nadaljnjega 
razkroja njihovih vrst. V primeru popolne kapitulacije [je] seveda tudi 
mogoča amnestija takih ljudi. To zadnjo reč jim je treba dati tudi na 
znanje. S Crtom in TJ. bi se pa o teh rečeh ne bilo slabo pogovoriti. 
Javi takoj, če zares lahko prideta ven. Najbrž pa Ti bom medtem 
že tudi jaz pisal, kam naj prideta. U. si naj takoj dobi vse, kar je 
potebno za pot. Pozdrav.« Izvirna kopija je v Zgodovinskem arhivu 
CK ZKS, šk. 18. 

1 2 Dr. Metod Mikuž. Glej dok. št. 196, op. 43. 
1 3 Edvard Kocbek. 
14 Glej dok. št. 220. 
1 5 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 2. julija 1943 okrožnim, ra

jonskim in terenskim odborom OF ter političnim delavcem OF je v 
arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 432/11. 

1 6 Josip Vidmar. 
1 7 Josip Rus. 
1 8 Brošura: Slovenskim duhovnikom. Izd. Prop. ods. pri Izvrš. odb. 

OF (tehnika Urška) 1943 je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 958. V bro
šuri so objavljeni sledeči članki: Metod Mikuž, Moja pot v partizane; 
Josip Vidmar, Slovenskim duhovnikom!; Josip Rus, Zatirajmo sovraštvo; 
Boris Kidrič, Komunisti in slovenska duhovščina; Edvard Kocbek, Slo
venski kristjan svojemu duhovniku in Marijan Brecelj, Odločite se!. 

1 9 Dr. Marijan Brecelj — Miha B. 
2 0 Glej dok. št. 186. 
2 1 William Jones, kanadski major. Glej dok. št. 185, op. 15. 
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m njegov pomočnik^ oz. tolmač, poslana od angleškega glav
nega steba za bližnji vzhod. Sprejmemo jih kot' predstavnike 
zavezniške vojske s poudarkom naše pop. samostojnosti, ne 
T n r S . d ° p u S C a ^ k a k e S a samostojnega poseganja v naše stvari. 
1UUJ; jih povabi na razgovor.23 

IV. Instruktor tov. Bogdan- gre v stisko okrožje v svrho pospešitve 

nifko1 11?"3 6 ' 70\T™25 ^ d 0 J o k l ^ 2 e -ate pa skupaj v Rib-
msko-lascansko okrožje z nalogo organizirati temu okrožju pri
padajoča del Suhe krajine in Grosupeljsko okrožje. 

V. PorocW tov. Mihe o potovanju na Dolenjsko glede ureditve 
Crednikove^ zadeve in utrditve politične linije OF med akti
visti v trebanjskem podokrožju (KS). 
Nadaljevanje seje 29. VI. 1943. Odsoten še tov. Luka.*« 

V I ' S T H ? 3 ^ 8 A g i t p / 0 P a - P 0 P r e d l 0 g U t 0 V - P e t r a se sklene, 
da se delo propagandnega odseka IOOF razširi. V to svrho se 
Agitprop, ki naj odslej kot centralni organ za propagandno-
agitacijsko delo OF, vojske in KPS razdeli na naslednje odseke, 
ki naj jih vodijo tile tovariši: «"=>eKe, 
1 ' ?tt Z\led,akcii0 V S e h P u b l i k a c i J OF in za recenzijo vse 

lokalne OF literature. Pododsek: Slov. poročevalski urad, 
ki naj zaenkrat ne ima značaja oficielne tiskovne agencije 
ampak naj zbira vsa poročila, ki zadevajo naše giblnje ii^ 
z njimi zalaga redakcije listov, reagira nanje z letaki daje 
propagandne nasvete lokalnim faktorjem itd. — Vodi tov 
Cene Logar. 

valeč Tn^ t S S S t S a S e ^ ^ n S t ^ r ^ S ^ ^ 
Hrva? iz SusT, d 0 ^ P 0 ^ , ^ Julija 1944. l^arelnTk^ank P a v S 
Hrvat iz Sušaka, zadnj! dve leti pred vojno živel v Kanadi teleerafist 
"abu NOV i n P O 0 ^ ^ ^o-*™™** vojaške misije p ' i g S m 

G ^ r ^ U a ^ ^ ^ ^ ^ H- februarja 1945. 
mescev s Titovimi p a r t i z a T L i f b ^ n T l s ^ s i r . l T S r ^ D V a n a J S t 

i 2 2 Razgovor je bil 30. junija 1943. Glej Kocbek, Listina, str. 120-
24 Bogdan Osolnik. 
23 Janez Stanovnik. 
26 Franc Popit. 
" Glej dok. št. 142, op. 20. 

- Se SS- 0 "^ Glej d0k- Št-142- °»-19-
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2. Odsek za vzgojo kadrov prevzame skrb za zbiranje studij
skega in vzgojnega materiala za naše aktiviste in ga raz-
porejuje. Vodi tov. Ziherl Boris. 

3. Kulturni odsek skrbi za kulturno-prosvetno delo v vojski 
in na terenu. Zbira gradivo, rekrutira sotrudnike, razporeja 
delo itd. Vodi tov. Primož Krčan.30 

4. Tehnični odsek: splošni organizacijski posli, dopisovanje, 
foto, reklama itd. Vodi tov. Mitja.31 

VII. Poročilo tov. Dane3 2 o potovanju na Hrvaško in o sodelovanju 
na zborovanju hrvatske AFZ. Glede na hrvaške izkušnje pri 
ženskem delu predlaga, da se uvedejo višji in nižji tečaji za 
aktivistke, da se poveča in zboljša ženski tisk, da se priklene 
ženske k političnemu delu z zainteresiran jem za taktične stvari, 
da se poveže delo pionirjev z ženskim delom. 
Na prihodnjem sestanku iniciativnega odbora AŽZ naj tov. 
Dana vse te stvari iznese in naj izdelajo podrobne načrte za 
realizacijo teh predlogov, ki jih IOOF odobrava. 

Miha B. 

ST. 220 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. JUNIJA 1943 LJUB
LJANSKEMU ŠKOFU DR. GREGORIJU ROZMANU1 

Izvršni odbor Položaj 28. junija 1943. 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
St. 169/43 — K — 

Gospodu 
dr. Gregorju R o z m a n u , 

ljubljanskemu škofu. 

Slovenski narod, ki se že dve leti junaško upira fašističnemu 
okupatorju in bije skupaj z zavezniki ter vsemi svobodoljubnimi 
narodi Evrope najveličastnejši osvobodilni boj v svoji zgodovini, 

30 Edo Tumher. 
31 Miloš Brelih. 
32 Dana Mišigoj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 434/1. 
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je doživel te dni ponoven napad, to pot od Vas, kot predstavnika 
oficielne katoliške Cerkve na Slovenskem. Odlok,2 s ka ter im ste 
prepovedali dr. Metodu Mikužu, duhovniku ljubljanske škofije in 
Vašemu bivšemu arhivarju, sedanjemu verskemu referentu pr i Glav
nem poveljstvu NOV in P O Slovenije in edinemu duhovniku v 
vrstah osvobodilnih borcev n a naši zemlji, izvrševati verske obrede, 
ni le dejanje naperjeno prot i osebi dr . M. Mikuža, a m p a k je dejanje! 
ki je v živo zadelo osvobodilne napore svobodoljubnega slovenskega 
naroda. 

Mirno lahko ugotovimo, da smo storili vse, da ne bi prišlo do 
prepada med slovenskim l judstvom n a eni s t rani in med njegovo 
duhovščino ter oficielno Cerkvijo n a drugi strani. 

Prepr ičani smo, da je ta Vaš odlok rezultat klevet in zločinske 
propagande t e r prit iska tuj ih in domačih nasprotnikov slovenskega 
naroda. P o podatkih, ki j ih imamo od Glavnega poveljstva NOV 
in P O Slovenije in od naših političnih odborov, kakor tudi po ved
nosti članov našega Izvršnega odbora, ki neposredno spremljajo 
dogodke, izjavljamo, da je dr . M. Mikuž vršil svojo duhovniško 
službo tako v naših vojaških edinicah, kakor tudi med slovenskim 
l judstvom dostojno, resno in v popolnem redu ter z vso požrtvoval
nostjo. Vsako drugačno označevanje njegovega duhovniškega in 
domoljubnega dela v času njegovega bivanja v part izanih je lažno 
m zlonamerno. Predvsem pa so popolnoma zlagani vsi sestavki,3 

kater i so bili priobčeni o njem in o njegovem delu v časopisih »Slo
venec«, »Slovenski dom« in »Domoljub«, ki so last Katoliškega 
tiskovnega društva. 

Prot i t e m u odloku, ki pomeni zato krivičen napad n a vse svo
bodoljubne Slovence odločno protest i ramo. OsvobodUna fronta, 
kot edina narodna oblast na Slovenskem, Vas po svojem Izvršnem 

2 Glej dok. št. 196, op. 43. 
iQ«%? r e «« Z a f a n, k e : p r i m e r Metoda Mikuža, Slovenec, četrtek 25. marca 
1943, st. 68, str. 3; Ponovna obsodba Osvobodilne fronte, SloveAec so-
XTJZ- ^f113 1 9 4 3 , . Š

i
t - 8

1
1 ' S t r - 3 ; Bogoskrunstva Pijanih partizanov v 

Smarjeti Slovenec, četrtek 29. aprila 1943, št. 90, str. 3; Grozodejstvi 
komunističnih tolp, Slovenec, četrtek 6. maja 1943, št 102 str 3 
Zaključna beseda o Mikužu, Slovenec, sobota 15. maja 1943' št 110 
T lih str 2e?n t Z T J a M - . M i k

K
u ž a ' S ! ? v e n e c > četrtek 17. juAija l ^ st. idb, str 2 m Se nekaj pripomb o zadevi Metoda Mikuža Slovenski 

s e t o i h ^ n t m a j a 1 9 4 3 ' ^ 1 0 9 ' S t r - 2- L i s t domoljub n T o b S posebnih člankov o primeru dr. Metoda Mikuža. V času, ko je liubliamki 
S k O ! I

d r ^ M r e ? 0 r i j R o Ž m a r l i z d a l k a z e n s k i o d l ° k ^ div nfs suspensus esU 
£ i ™ ^ " f n ' e b i l t e d n i k D o m ° 1 i u b začasno ustavljen za tob ? dveh 
tednov (od 10 junija dalje) na podlagi odloka visokega k o n d s a r j a l a 
K W ? , P 0 k r a j i n 0 . E m i l i a Graziolija, ker je v številki 21 (26 maj 
k f h i S a , S t r a ? 1 Š i r i Č l a n e k ' * k i v s e b u J e neumestna razglabl a ^ a 
% m s št Sf t~ C I J l , e k « p o t l t o s t i n a J a v n o r n n e n j e < < (D°™lj-ub, 9. ju-

v ? d S za 2 2 9. ) m?ri94 a 3. Č I a n e k 0 S p o k o r n e m i n ^ - e m dnevu, napo-
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odboru poziva, da na objektiven način ugotovite dejansko, stanje 
in da odlok o suzpenziji dr. M. Mikuža prekličete ter mu tako omo
gočite nadaljevati izvrševanje duhovniške službe. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: 
Politični tajnik: 

Organizacijski tajnik: 
Miha B.4 

Predsednik: 

ST. 221 

PISMO SEKRETAEJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 28. JUNIJA 1943 POKRA
JINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V 

TRSTU1 

28. VI. 1943 
Dragi tovariš Primož!2 

Ze dolgo Vam nisem obširneje pisal. Vzrok je namreč temu, 
ker sem vedno pričakoval, da vam bom ustmeno poročal o vsem, 
kar se to še pa do danes ni zgodilo. Zato bom pa sedaj malo bolj 
obširen. 

Najprej, da vam objasnim mojo dolgo odsotnost. 
V začetku marca, ko sem odšel od Vas, sem šel s prepričanjem, 

da se najkasneje v enem mesecu vrnem nazaj. Med tem časom se 
je zgodila tista velika provala3 v Gorici in okolici, katere žrtev bi 
postal kmalu tudi ti in, ki je prekinila vse dotedanje veze in stike 
z vami. Prav gotovo Vam je Blaž4 poročal, da sem bil takrat v Go
rici z namenom, da pridem do vas, pa sem se komaj zmazal iz tiste 
težke situacije, ne da bi dobil stike z vami. Pozneje, ko me je Mira5 

pričakovala nekje v okolici Gorice z materialom za tov. Quinta,8 

4 Dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 

534/1, prepis v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 103. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Glej dok. št. 31, op. 4 in 5. 
4 Darko Marušič. 
5 Darinka Kogoj. 
0 Umberto Massola-Quinto. 
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sem poslal kurirko do tja, ki pa Miro ni dobila, ker je par dni prej 
odpotovala. 

Ker sem torej imel pred seboj potovanje do Quinta sem sma
tral boljše, da tukaj počakam material za Quinta in ko to odpravim, 
da pridem do vas. V ta namen sem poslal tudi Blaža gor, da vam 
to objasni in da mi čimprej pošlje ta material. 

Po dolgem pričakovanju tega materiala, ki nikdar ni prišel, 
sem se odločil, da grem sam do vas. To je bilo v prvi polovici maja' 
Prišel sem do karavle štev. 47 (do prve karavle pred Vogerskim za 
zvezo s Krasom), od kjer sem vam tudi pisal.8 Na tej karavli sem 
čakal na zvezo osem dni. Ker pa te zveze ni bilo od nikoder, sem se 
vrnil v Trst z namenom, da ostanem tukaj, dokler se ne vzpostavi 
zveza. Situacija je bila namreč v Trstu takrat težka, ker ravno tiste 
dni je padel tov. Franc« in delo v Trstu je naenkrat zastalo. Zato 
sem smatral, da tiste dni, ko bi imel čakati na karavli, počakam v 
Trstu in uredim tukaj kolikor toliko organizacijo in vso ostalo delo, 
ki je po smrti Franceta precej zastalo. To pa namreč radi tega, ker 
je France s svojim nepravilnim načinom dela imel vse stike v svo
jih rokah, kar je tudi eden od glavnih vzrokov njegovega padca. Po 
padcu Franceta sem hotel ponovno poiskati te .stike, formirati sa
mostojno organizacijo, ki bi lahko delno tudi v naši odsotnosti vršila 
svoje naloge in novoformiranemu vodstvu poslati vse veze. (Vse 
to se nanaša na slovensko organizacijo v Trstu.) 

V sredi tega dela sem pa dobil od tov. Krištofa10 ponovno po
sto11 za Quinta z nalogo, da mu to pošto dostavim. Ker pa je prejš
nja javka, preko katere sem dobil Quinta padla, sem moral poiskati 
drugo pot, da sem ga končno našel.12 V tem iskanju sem pa zamudil 
me manj kot' 12 dni. Odgovor Quinta sem poslal takoj Krištofu 
preko direktne veze,13 ki jo sedaj imam z Glav. poveljstvom Ker 
pa na odgovor Quinta moram dobiti odgovor Krištofa, ki ga moram 
takoj dostaviti Qintu, ta odgovor čakam v Trstu, ker od tukaj imam 
direktno m najbolj hitro vezo s tov. Krištofom (v 12 dneh). Med
tem časom moram pa vzpostaviti direktno vezo Quinto — Krištof 
ne da bi jaz moral vršiti službo »kurirja«. Odgovor Krištofa mora 
priti v par dneh. Ko bom vse to odpravil, se pa napotim do vas če 
ne bom dobil kakšno novo direktivo od Krištofa. 

Po vseh teh peripetijah se torej nahajam še vedno v Trstu 
To sem vam opisal ne toliko v opravičilo moje odsotnosti, kolikor 
v bolj podrobno objasnitev mojega zadržanja tukaj v Trstu. 

7 Glej dok. št. 48, op. 2. 
8 Glej dok. št. 48. 
9 Jaka Platiše. 

10 Edvard Kardelj. 
11 Glej dok. št. 29. 
12 O potovanju v Milano k Umbertu Massoli-Quintu glej Babic Pri morska ni klonila, str. 84. ««ui"iu giej oaoic, ±TI-
1S Misli na zvezo preko Slovenske Istre. Glej Babic, istotam. 
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Sedaj pa o situaciji v Trstu in okolici. 
Moje bivanje v Trstu sem uporabil predvsem za intenzivno 

delo z Italijani. Tukaj smo napravili prve resne korake h konsoli
daciji italijanske kompartije. O delu med Italijani sem vam že pred 
časom precej obširno pisal14 in gotovo vam je tudi Blaž o tem go
voril. Sicer pa nič ne škodi, če vam ponovno o tem pišem. 

Znano Vam je, kakšen je bil sistem organizacije in dela prej 
v Trstu italijanske kompartije. 

Lahko se reče, da o kakšni organizaciji sploh ni bilo govora, 
še manj pa o delu. Formirane so bile razne skupine simpatizerjev 
takozvani »Compagni«,15 katerih vso delo je bilo v tem, da so po
birali nekakšno »kvoto« (denarni prispevek), politično delo se je 
vršilo po raznih gostilnah in drugih lokalih v navadnem »politi
ziranju«, o kakšni politični aktivnosti pa sploh ni bilo govora. V 
teh takozvanih »grupih« je vladal strašen oportunizem in sektaštvo, 
ki je oviralo pravo vsako aktivnost. Na čelu teh skupin so bili stari 
sektaši in oportunisti, katerih merilo o delu je bila njihova osebna 
sigurnost. Ti takozvani »capi grupi«,16 kateri so se edino šteli za 
partijce, so bili navadni »firerji«, ki niso pustili nobenega do veljave, 
da ne bi zgubili svoje veljave in položaje. Jasno, da je v takšnih pri
likah bil nemogoč vsakršen napredek, na drugi strani zelo lahko 
je pa bilo policiji vriniti agente-provokatorje v njihove skupine, ki 
so vsakotoliko povzročali razne provale. To se je dogajalo radi tega, 
ker so oni sprejemali v te skupine ljudi samo radi tega, ker so s 
svojim govorjenjem dokazovali svojo komunistično prepričanje, ne 
da bi jih prej preiskusili na kakršnemkoli terenu. Seveda vsak pro
vokator je bil sposoben se širokoustiti o komunizmu, dokler mu je 
konveniralo. Tako je organizacija izgubila vsako zaupanje množic, 
predvsem delavstva, ki se je naravnost balo organizacije. 

V takšnih okoliščinah, jasno, je bilo treba začeti čisto skraja — 
morala se je šele formirati partorganizacija. Edino korist smo imeli 
od prejšnje organizacije, da smo v teh skupinah našli precej zdravih 
elementov, s katerimi smo udarili prve temelje prave partorganiza-
cije. Pri formiranju partorganizacije smo naleteli na strašen odpor 
teh starih elementov, ki so videli v tem konec svojo mirne »vlada
vine«, posebno so se pa upirali novi politični — partijski liniji 
Fr. Naz d'Az.,17 liniji masovnega dela. Da tukaj ne bom dolgočasen, 
ker lahko v par besedah povem: največje težkoče in borbo smo 
imeli pri formiranju partorganizacije in pri uveljavljanju partijske 
linije. Morali smo iz organizacije vreči precejšnje število teh starih 
oportunistov, ki so bili formalno člani partije že 10—15 let. Malo 

14 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str. 175—178. 
15 Italijansko: tovariši. 
1 8 Italijansko: vodje skupin. 
17 Fronta nazionale d'Azione. Glej dok. št. 57, op. 95. 
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se je teh s tar ih elementov vživelo v nove načine organizacije in 
dela. V g lavnem smo se moral i nasloniti n a nove, mlade elemente. 
Lahko rečem, da m i je t'ov. Davilla, 1 8 z mal imi izjemami, bil vedno 
ob s trani in podpiral moje stališče. Tov. Davilla se je v zadnjem 
času precej dobro razvil in je do sedaj eden od najbolj sposobnejših 
in pozitivnih elementov itali janske parti je na Primorskem. 

Danes lahko torej govorimo o itali janski parti j i na Pr imorskem. 
Na čelu parti je je »Komitato Litorale di Trieste« K. P. I.,1 9 kamor 
spada tudi Monfalcone, Milje, Koper in Izola. Vseh članov parti je je 
sedaj okoli 300, od teh 140 samo v Monfalconu, kjer imamo najboljšo 
pozicijo tudi k a r se tiče vpliva med delavstvom, ki je absolutno 
naše. — Povsod se formirajo komiteti Fr . Naz. D'Az., kakor v to
v a r n a h tako tudi izven, po vzorcu O. F. Ravno t a k o smo organizirali 
žensko organizacijo »La donna antifašista«, 2 0 kakor tudi mladinsko 
masovno organizacijo »La gioventu antifašista« 2 1 vse po sistemu 
naših masovnih organizacij. Ustvaril i smo samostojno itali jansko 
tehniko in sicer dve: v Trstu in Monfalconu. — Začeli smo izdajati 
več listov, in sicer »La Lotta«, 2 2 list Fr. Naz. d'Az. za mase kot naš 
»Slovenski poročevalec«, samo s to razliko, da je to glasilo partije, 
a m p a k n a liniji Fr . Naz. d'Az, »II lavoratore« 2 3 direktivni organ za 
notranje organizacijske probleme partije, »La donna nuova« 2 4 gla
silo ženske organizacije, v projektu je že mladinski list, ki ima iziti 
te dni. V Monfalconu se pa izdaja list »La scintilla« (Iskra) 2 5 samo 
za delavstvo Monfalcona, ki razpravl ja notranje probleme borbe 
delavstva v tvornici. Vsi časopisi izhajajo tedensko, samo »II lavo
ratore« vsakih 14 dni : — seveda, če ni kakšnih posebnih zaprek. 

Takšno je sedaj v glavnem stanje itali janske komparti je na Pri
morskem. Da pa dobite p r a v o sliko stanja, je potrebno, da vam po
kažem predvsem slabe s t rani vsega tega razvoja, če ne, si boste 
ustvari l i preveč dobro mnenje o vsem tem delu. 

K a r je t reba poudarit i , je n a m r e č to, da govoreč o italijanski 
part i j i na Pr imorskem, moramo vedeti, da je ta part i ja formirana 
pred k r a t k i m n a pravi liniji in [je] še daleč ne moremo primerjat i 
z našo slov. parti jo. Njeni kadr i so še mladi neizkušeni, neizgrajeni, 
še mnogo pod vplivom starega načina dela, predvsem sektaštva. Naj
večje m u k e imamo pr i uveljavljanju parti jske linije Fr . Naz d'Az., 
k e r zelo težko sprejemajo sodelovanje z nekomunist ičnimi elementi ! 
Zelo močno se to pozna še vedno v časopisih, ki sem j ih spredaj na-

1 8 Vincenzo Marcon. 
" Cpmitato Litorale PCI di Trieste - obalni komite Komunistične 

partije Italije za Trst. 
2 0 La donna antifascista — Protifašistična žena. 
2 1 La gioventu antifascista — Protifašistična mladina 
2 2 Glej dok. št. 183, op. 10. 
2 3 Glej dok. št. 183, op. 11. 
2 4 Glej dok. št. 183, op. 12. 
2 5 Glej dok. št. 183, op. 13. 
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vedel. V vsakem članku se občuti tisto sektaško stališče, ki je zna
čilno za tukajšnje prilike. — Časopisi sami na sebi so po obsegu 
majhni, po vsebini pa še zelo slabi. Nima se še en kader ljudi, ki 
bi znali pisati in držati se prave linije. Na vsakem koraku se mora 
jih popravljati v partijski liniji. Čeravno se je že precej uspelo 
razviti aktivnost organizacije v primeri s prejšnjim stanjem, še 
daleč pa ni partija organizacijsko zajela množice, čeprav so simpa
tije teh množic za partijo velike, predvsem pa med delavstvom, ki je 
tukaj že po tradiciji, lahko se reče komunistično orientirano. Aktiv
nost v množicah se še zaenkrat izraža samo v vršenju politične pro
pagande, bodisi ustmeno, preko letakov, napisov po zidovih itd. Pra
vih akcij še ni, edino v Monfalconu smo začeli z majhnimi ekonom
skimi akcijami, štrajki, protesti itd., ki pa se še niso razvila v ma
sovne akcije vsega delavstva, edino sabotaža je še precej močno 
razvita. Tu pa instinktivno že sam posamezni delavec vrši sabo
tažo. So pa tudi organizirani akti sabotaže, kjer se naenkrat povzro
ča po več milijonov škode in zastoj v delu. Pokvarjajo se stroji in 
razne naprave. Z oboroženimi akcijami se še ni začelo, kar se bo 
pa prav kmalu, ker povsod se organizirajo udarne grupe; zaenkrat 
takozv. likvidatorjev, ki bodo vršili razne atentate in likvidacije 
agentov — špijonov, raznih važnih fašističnih osebnosti itd. Za v 
partizane je pa Italijane zelo težko mobilizirati. Tu pa tam gredo 
posamezni, kakšnega večjega priliva pa ni. Glavni vzrok temu pa 
je prav gotovo neaktivnost partorganizacije, ki je na tem polju zelo 
slaba, čeravno se vrši precejšnja propaganda za razumevanje parti
zanske borbe. Edino to se je uspelo, da v glavnem danes množice, 
predvsem pa delavstvo, gleda na partizansko borbo z velikimi sim
patijami, čeravno se več kot toliko ni napravilo. 

Lahko torej rečemo, da je še veliko nedostatke v, mnogo sla
bosti v vsemu, ampak eno je pozitivno: postavili smo partorgani-
zacijo, ki danes se bori, napreduje, zaenkrat še z velikimi težavami, 
predvsem radi starih napak sektaštva in oportunizma, ki pa obeta, 
da bo na kraju vendarle kos dogodkom v bodočem razvoju borbe.— 

V zadnjem času je prišel na sektor Primorske inštruktor2 6 C. K. 
italijanske partije, ki ostane tukaj za stalno. On bo prav gotovo 
mnogo pripomogel k izboljšanju stanja italijanske partije. 

Dosti bo sedaj o Italijanih, da čujete malo o Slovencih. Tu je 
pa stanje zelo težko in mizerno. Po smrti tov. Franceta sem jaz orga
niziral M[estni] K[omite] partije, ki je imel nalogo, da razvije delo 
med Slov[enci] v Trstu in okolici. Formiral sem slov. M. K., ker se 
je v praksi pokazalo to nujno, da O. F. med Slovenci deluje brez 
partije, pa delo ni šlo nikamor. Bilo je do pred kratkim 12 članov 
partije. Ko se je ravno delo začelo razvijati, so pa oblasti napravile 
eno močno racijo med Slovenci in pobrali noter skoraj vse kar je 

26 Mario Lizzero-Lima. 
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bilo količkaj sumljivo še iz s tar ih časov slov. organizacij v Trstu. 
Tako so n a m torej pobral i skoraj vse l judi — aktiviste — med Slo
venci. Danes o kakšni slov. organizaciji v Trstu, kakor part i j i tako 
tudi O. F., ni mogoče več govoriti. Ostali so samo posamezni in sicer 
samo dva parti jca. Te racije niso bile posledica nobenih proval, 
a m p a k posledica velikega terorja itali janskih oblasti nad slov. ele
mentom v Trstu. Tako v Trstu in okolici lahko se sedaj naslanjamo 
samo na itali jansko partorganizacijo. — Takšno je torej stanje med 
Slovenci v Trstu. 

Na kraju naj Vam omenim še en slučaj, ki se je tukaj zgodil. 
P r e d približno 15 dnevi so se priklat i l i sem štir je 2 7 Italijani, ki so 
bili v part izanih in med njimi: Antonio Dettor i in F r a n k o iz Mon-
falcona. Priš l i so z izgovorom, da iščejo ljudi za v part izane po 
nalogu štaba 0[perat ivne] Z[one] za Pr imorsko. Mi smo takoj videli, 
da so navadni dezerter j i 2 8 in smo j im dali nalog, d a se javijo nazaj 
v part izane. Med t e m časom se je pa zgodil incident s policijo2 9 in 
v borbi je padel Dettori, F r a n k o t a so ujeli; druga dva sta pa ušla. 
Do sedaj ni bilo drugih posledic. Ušel je eden Tržačan z imenom 
Kariš in eden Itali jan iz Firence. Ce se v slučaju javijo nazaj v 
partizane, t reba j ih je za njihovo dezerterstvo streljati. 

Tako bom za sedaj končal, ker m e že roka boli od pisanja. Ko 
odpravim še s tvar s Quintom pa pr idem do vas. 

S tovariškimi pozdravi ! S. F. — S. N. 

Trst, 28/VI. 43. 

Vlado 3 0 

To so bih člani t. i. Distaccamento Garibaldi: Antonio Dettori 
iz Lazia, Franco Gastone — Giovanni Fiori iz okolice Padove, Mario 
Kariz in Dano Pezza, oba iz Trsta. Več glej Ferenc, Slovensko NOG in 
Furlam, str. 12—15. 

Z dodatek ni točen. Babic še ni bil natančno obveščen o tej skupini 
Dne 21. junija 1943 je italijanska policija izsledila in napadla 

skupino v hiši na Via Federico Sesmit-Doda v Trstu. Ujela je Daria 
Pezza, Gioyannia Jioro in hudo ranjenega Antonia Dettoria, medtem 
ko je Manu Karizu in Ondini Peteani uspelo pobegniti. Glej Ferenc 
ISbOTcllTi, 

3 0 Branko Babic. 
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ŠT. 222 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRI
MORSKO DNE 28. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA PRIMORSKO1 

OK za Center 
Položaj, 28. 6. 43. 

M 
Poročila. 

Poročilo iz Idrijskega okrožja. 
Radi pretrganih zvez povodom aretacije tov. Cirila,2 sekr. 

Okrožja, je bil v to okrožje poslan tov. Emil,3 z nalogo, da ponovno 
vzpostavi veze ter formira O. K. 

Ugotovil je sledeče: 
Radi aretacije tov. Cirila, ni (razen njega samega, ki je bil 

jako delaven ter popolnoma predan stvari) org. utrpela nobenih 
izgub. Po aretaciji Cirila je vse posle vodila tov. Milica4 mesec dni 
v nadi, da bode tov. Ciril izpuščen. Ko pa za to ni bilo več izgleda, 
je v sporazumu z mestnim komitetom postavila kot namestnika tov. 
Groga,5 sekr. odb. OF za mesto Idrijo. 

Prejšnji OK je bil sestavljen takole: Sekr. tov. Ciril.; tov. Mi
lica in tov. Božič6 (sedaj ilegalen), člani. 

Organizacija OF v mestu Idriji. 
V mestu imamo 8 odb. OF; 10 odb. AFŽ, 1 mestni odb. OF. 

Partijska organizacija: 
I mestni komitet. 
II celic s približno 40 člani in članicami. 
1 odb. Delavske enotnosti v rudniku. 

Poleg tega ima okrožje dva rajonska odbora ter zaupnike v 
vseh vaseh okrožja, razen v vasi Godovič, kamor pa je težko pro
dreti, ker je ljudstvo reakcionarno. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
559/V. Črka M/ladina/ v desnem zgornjem kotu je bila pripisana pri 
prejemu pošte. 

2 Franc Bezeljak. Aretiran je bil 26. aprila 1943. Glej pismo Minke 
Treven-Milice dne 9. maja 1943 v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532. 

3 Emil Filipčič. Glej njegovo poročilo [junija 1943] pokrajinskemu 
Komiteju KPS za Primorsko v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V. 

4 Minka Treven. 
5 Franc Medved. 
6 Anton Zgavc. 
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Točnih podatkov po vaseh tov. Emil ni mogel dobiti, ker tov. 
Ciril ni mogel radi nenadne internacije dati nobenih pojasnil osta
lim tov. iz OK. 

Nov OK. je tov. Emil sestavil takole: 
Sekre tar : tov. Groga (rudar, 50 let star, dosedaj sekr. mestnega 

odbora OF.) 

Člani: 

Tov. Milica odgovorna za S P ZZ. 
" Božič, par t izan 
" Zora, 7 omladinka 

Part i j ska org. ima v rudniku 5 celic in odb. DE. Delavstvo je 
zavedno ali precej boječe. V rudniku dela 600 delavcev povečini 
sami Slovenci. Vršijo manjše sabotažne akcije (uničujejo rudo, de
lajo počasneje) večjih akcij ni bilo. 

Ljudstvo je večji del na naši strani, razen, kot prej omenjeno 
v Godoviču in njegovi okolici. — V mestu samem bela garda nima 
dosti pristašev; je pa precej močna »sredina«, to so trgovci in bo
gatejši meščani. Belogardisti so začeli širiti znano knjigo »V zna
menju OF«,8 ki precej vpliva na množice; sicer je teh knjižic ome
jeno število. Naročeno je vsem aktivistom OF, naj takoj nalovijo 
čim več teh nesramnih brošur ter j ih uničijo. 

P a r k r a t so se pojavile v okolici »Bele čete« bele garde v propa
gandne svrhe. Niso imele uspehov. 

V Črnem vrhu, Vojskem in Gor. Trebuši so kot stalne posadke 
protipadalski oddelki, ki stalno patrul i ra jo po okolici, tako da zelo 
otežkočajo kretanje naših patrul j . 

Tako poroča tov. Emil. — 
Poročilo iz Kanalskega OK. 
OK Kanalskega okrožja tvorijo 3 člani (dva partizana, eden 

legalec). Poleg OKja ima kanalsko okr. tudi okrožni odbor SPZZ, 
sestavljen iz t reh ilegalk in ene legalke. 

V splošnem je v tem okrožju org. zelo slaba, pomanjkljiva, po
sebno v Banjškem in Grgarskem rajonu, kjer sploh nimamo naših 
organizacij, razen p a r zaupnikov. V Čepovanskem rajonu je prejšnji 
rajonski odbor razbit vsled aretaci j ; ostala sta 2 člana. Nov odbor 
še ni formiran. Po poročilih tov. Borigoja 9 obstoja p a r ženskih od
borov in trije odbori OF. 

Obstojala je petčlanska kandidatska skupina in ena dvočlanska 
celica. V zadnjem času n imamo točnejših poročil. V tem rajonu je 
okupator vršil nasilja in aretacije, k a r je dalo povod neaktivnosti 
in preplašenosti prebivalstva. 

7 Fanči Hladnik. 
8 Glej dok. št. 85, op. 9. 
9 Adrijan Kumar. 
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Kanalski rajon: Obstajajo tu 3 odb. OF in trije odb. SPZZ. 
Poleg tega ima OK zaupnike v ostalih vašeh skoro povsod. V to
varni Anhovo obstoji tudi petčlanska partijska celica. V kanalskem 
rajonu je tudi ena kandidatska skupina petih članov. — Tu večjih 
represalij in aretacij ni bilo, pač pa je v tem rajonu precej aktivna 
bela garda, katere vodje so: ročinjski župnik in neki trgovec iz 
Deskelj. 

Kalski rajon: Ta rajon je v tem okrožju najboljši. V tem 
rajonu je 11 odb. SPŽZ, zraven obstoja rajonski odb. SPZZ. Imamo 
tu še 6 OF odb. V ostalih vaseh so pa zaupniki. 

Partijsko stanje: 1 rajonski komitet in 5 partijskih celic z 17 
člani ter 6 kandidatk. 

Razen kalskega župnika Zerjala10 in gozdnega čuvaja v Kalu, 
so ljudje naši. 

Vojaško stanje se v zadnjem času ni spremenilo, razen v Lokov-
cu, kjer so postavili stalno postojanko močno do 70 mož. 

P. S. Kanalski OK je zaprosil, naj se mu pošlje nekaj orožja 
(pištol za člane tega OK, ki so neoboroženi in kot taki ne morejo 
»varno« krožiti okrog). Upamo, da bo PK ugodil tej prošnji čim prej, 
ker je prepotrebno. 

Glede goriškega okrožja sem že zadnjič obširno poročal,11 zato 
bomo tu samo mimogrede omenili v glavnem. V vseh vaseh imamo 
predstavnike OF. Res je, da nimamo povsod polnoštevilnih odb. toda 
stalno se izpopolnjujejo (ker stalno tje pa sem tega ali onega are
tirajo). Šibka je org. v okolišu mesta in v mestu samem. Tov. Lov
renc1 2 je bil v mestu. Postavil ZKM in dobil nekaj drugih ljudi. 
Točnejša poročila pričakujemo naknadno. Moralno stanje pa se 
smatra za dobro. 

O mladini poroča tov. Borigoj v svojem posebnem poročilu.13 

O vseh drugih stvareh se bomo s tov. Matevžem14 ustmeno po
govorili. Pričakujemo ga skupno (Emil, Borigoj, Janko1 5). 

Iz Kraškega okrožja nimamo nobenih poročil. Iz vipavskega pa 
sem že zadnjič omenil, da prilagam dobljeno poročilo, kar sem pa 
pozabil priložiti, danes vam ga pa prilagamo.16 

Glede blagajne pa pripominjamo, da smo v Goriškem okrožju, 
radi velikih izdatkov ves denar tam izdali. 

V Kanalskem isto; iz Idrijskega pa je tov. Emil poslal (ali dal) 
Matevžu 30.838 L. 

10 Stanko Žerjal, župnik v Kalu nad Kanalom. Glej Mlakar, Domo
branstvo na Primorskem, str. 25, 53—57, 139. 

" Glej dok. št. 203. 
12 Ludvik Slokar. 
13 Glej dok. št. 223. 
14 Anton Velušček. 
15 Julij Beltram. 
18 Glej dok. št. 203, op. 11. 
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Opomba: 

Kljub stalnim opominom, naj n a m okrožja pošiljajo redna in 
izčrpna poročila o vsem delu na svojem sektorju, n a m do danes 
še ne pošiljajo. Jasno je, da na ta način tudi mi ne moremo pošiljati, 
kakor bi radi, svojih poročil. 

Najslabše je v tem pogledu Kraško okrožje, ki se še do danes ni 
odzvalo. ; 

Radi nabave raznih stvari za štab (tobak, podplati idr.) mislimo, 
da ni potrebno, da to prihaja [k] nam, a m p a k naj gre direktno na 
štab, ker s tem pr ihranimo mnogo dragocenega časa. 

Glede papir ja isto. 
O vsem tem pa izčrpno s tov. Matevžem na prihodnjem se

stanku. 
Razposlali smo na vsa okrožja nova aktualnejša navodila. 1 7 Vi

deli bomo, če bo tudi to pot brez nobenega uspeha. 
OK je razpravl jal tudi o vprašanju zastopnice AFZ pr i našem 

OK. Kako s m a t r a t e to vprašanje? Nam se zdi, da bi zadostovala ena 
ilegalka, ki bi odgovarjala za delo med ženami celega okraja. To 
bi bilo tudi bolj prakt ično in za naše čase prikladnejše. 

Pr ičakujemo pojasnil. 
Pozdravl jamo 

S. F. — S. N. 

Janko, Emil, Borifgoj] 

Navodila verjetno niso ohranjena. Gre za pojasnila in navodila 
v smislu prejetih okrožnic pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
in zahtevo za pošiljanje rednih poročil, ki jih je sekretar okrajnega ko
miteja KPS za srednje Primorsko Julij Beltram dne 28. junija 1943 poslal 
vsem okrožnim komitejem KPS. Glej seznam prejete in poslane pošte 
v belezmci Julija Beltrama-Janka v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 615/1. 
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ST. 223 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRI
MORSKO DNE 28. JUNIJA 1943 SEKRETARJU POVERJENlSTVA 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA PRIMORSKO DARKU 

MARUŠlCU O DELU MLADINE1 

O. K. za center. 
M 

Na položaju. 28. VI. 43. 

Poročila za mladino. 

Poročilo iz Kraškega okrožja: S Kraškega okrožja n i m a m o n a 
tančnih poročil, ker se tov. J a n k o 2 ni sestal z O. K. Sicer več veš 
ti sam, ker si se sam z njimi sestal. Komisar 3 St jenkove 4 čete, s ka
ter im je J a n k o govoril pravi, da je v južnem delu tega okrožja že 
nekaj mladine organizirane. Slabše je v tem pogledu v severnem 
delu. Točnejše podatke dobiš takoj, ko postavimo zvezo in dobimo 
poročilo. 

Poročilo mestnega O. K. Tov. Lovrenc 5 n i še poslal poročila. 
V kolikor je tov. J a n k o informiran, je v mestu postavljen iz ne

kaj članic Z. K. M. aktiv. Sicer delo napreduje, toda zelo počasi. 
Več o tem po Lovrenčevem poročilu. 

Goriško okrožje: V Goriškem okrožju imamo po vseh vaseh 
razen Št. Pet ra in Standreža Z. K. M. in Z. S. M. odbore. Vseh članic 
je 154 in od teh 40 članic ZKM (to je sama ženska mladina ker dru
ge ni). To število pa stalno narašča. Postavljen je O. K. Z. K. M. iz 
petih članov, pr i ka terem je en mladinec. Okrožni akt iv se redno 
sestaja vsakih 14 dni ter bo iz vsakega sestanka pošiljal poročila. 
Prisostvuje sestankom tov. Lovrence, član O. K., dokler se akt iv n e 
osamosvoji. Postavljajo se rajonski aktivi. Mladina je zelo akt ivna 
in vestna. Vrši propagandno delo, manifestacije, nabavl ja papi r in 
raznovrstne potrebščine. Pošilja dopise, katere ti bom stalno po
šiljal. 

Kanalsko okrožje: V tem okrožju postojijo štirje odbori in sicer 
dva Z. K. M. akt iva in dva Z. S. M. odbora. Ti odbori so aktivni. P o -

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 
559/V. Črka M/ladina/ v desnem zgornjem kotu je pripisana pri pre
jemu pošte. 

2 Julij Beltram. 
3 Anton Zabukovec, politični komisar 1. ali Kraške čete 3. ali 

Kraškega bataljona. 
4 Anton Sibelja. 
5 Ludvik Slokar. 
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šiljajo dopise, zbirajo denar in hrano. Treba jih bo samo povezati 
in graditi. 

Tovariš Emil6 pravi, da je tov. Mirko,7 član O. K., sestavil 
nekaj odborov Z. K. M. in Z. S. M. O tem pa še nimam točnih po
datkov, zato prihodnjič, čim dobim poročilo o tej stvari. Pripravlja 
se tudi okrožni aktiv za Kanalsko okrožje. 

Idrijsko okrožje: Do sedaj ni imelo Idrijsko okrožje mladinske 
organizacije. Tov. Emil je bil na sestanku z O. K. in je tam skupaj 
z njimi postavil okrožni aktiv Z. K. M. ter naročil, da komitet' takoj 
pristopi k organiziranju mladine. V Idriji, mestu samem, je mladina 
zelo aktivna. Podrobnejša poročila pošljem, čim prejmem poročilo 
iz tega okrožja. 

Ajdovsko okrožje: Po dogovoru med tov. Matevžem8 in tov. 
Zdravkotom9 zdaj Peter pošilja Ajdovsko okrožje poročila našemu 
O. K. dokler ne dobi zveze z severnim O. K. 

Radi represalij in nasiljstva, ki ga izvaja okupator nad ljudmi 
tega okrožja, požiganje vasi, streljanje ljudi, izganjanje (stoji v po
ročilu10 tov. Petra), je delo v tem okrožju zelo otežkočeno. Postavil 
je nekaj rajonskih odborov O. F., o mladini pa sploh ne govori. Za 
Dornberk se ve, da je tam okrog 15 deklet, ki se udejstvujejo kot 
članice Z. S. M. 

Tov. Blaž,11 prosim, da mi odgovoriš na moja vprašanja, ki sem 
jih stavil že v prvem pismu.12 Pošlji mi kakšen mladinski list. Jaz 
nimam nobene literature, ki obravnava vprašanja mladine, raze[n] 
Delo št. 4.13 Glede okrožnih aktivov je ena ovira, in sicer radi tega, 
ker legalci ne morejo iz kraja v kraj. Radi tega mislim, da bi moral 
imeti vsak aktiv enega ilegalca, ker sicer ne more okrožni aktiv 
izvršiti svoje naloge. 

Rad bi vedel Tvoje mnenje glede dopisov, ki ti jih pošiljam. 
Mladina sprašuje, kdaj bo mladinski list izšel. 

Tov. Blaž prosim pošlji mi februarsko okrožnico14 pokrajinskega 
Z. K. M. aktiva.15 

6 Emil Filipčič. 
7 Arkadij Pirih. 
8 Anton Velušček. 
9 Srečko Cebron-Zdravko, Peter. 

10 Glej dok. št. 203, op. 11. 
11 Darko Marušič. 
12 Glej dok. št. 59. 
13 List: Delo, št. 4, Julij 1942. Glej ponatis: Delo, str. 155—187 
14 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 150, str. 124—125. 
15 Poročilo ni podpisano. Pisal ga je Adrijan Kumar-Borigoj. 
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ST. 224 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ 
KRANJ STANETA KONSTANTINA DNE 28. JUNIJA 1943 O 

ORGANIZIRANJU MLADINE V OKROŽJU KRANJ1 

28. VI. 43. 

Poročilo OK ZKM Kr. 
sekretar Borut2 

RAJON I.3 Za ta rajon sem določil tov. Stevota.4 Dobil sem ga 
v četi 15. VI. ne vem ali je že pričel z delom. Do sedaj nisem od 
njega še dobil nobenega poročila. Obseg in razdelitev tega rajona je 
razviden iz skice. Mesto je prej pripadalo rajonu II.5 

Mesto sem razdelil na 4 okraje. V teh 4. okrajih sem organiziral 
okr. ml. odbore. Sekretarji teh okr. ml. odborov so tvorili mestni 
ml. odbor. Osebno.sem sprejel v „ZKM sekr. mest. odbora in člane. 
Nisem pa dobil poročila od sekr. mest. odbora koliko je on sprejel 
mladincev v ZKM, ker so ga zaprli in, ko je bil izpuščen, je takoj 
z vsemi tovariši (člani odbora) odšel v partizane. Tako sem moral 
na novo organizirati vse te odbore. Miro,6 sekr. ni določil svojega 
namestnika, mnogi mladinci v okr. odborih so odšli v nemško voj
sko, nekateri so se zbali in tako so se pretrgale vse veze. 

Delo mladincev iz teh odborov je bilo sledeče: organizirali so 
male ročne tiskamice za tiskanje letakov. Tako so ležali vsak dan 
v kakem okraju mesta letaki z različnimi gesli. Nadalje so razmno
žili naše partizanske pesmi. Najagilnejši je bil tov. Marjan,7 ki je 
mnogo pripomogel, da se je iz skladišča, kjer je bil on uslužben, 
spravilo tisto orožje na voz in odpeljalo na primemo mesto. 

Kar se tiče dela organizacij SNP, NZ so te delale v soglasju z 
istimi organizacijami v NO odborih in imajo pri preskrbi raznega 
materiala mladinci pri tem pravtako zasluge. 

V odborih, ki sedaj obstojajo v mestu, so pa same mladinke. 
O uspehu dela nimam sedaj nobenega poročila, ker sem se podal 
preko Save. Za te mladince/ke/ sem napisal navodilo, »kako orga
niziramo odbore v mestih in predmestih«. Prvo navodilo je imelo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
šk. 97, a. š. 3819. 

2 Stane Konstantin. 
8 Rajon Kranj z okolico. 
4 Mirko Zagrajšek-Milan, Stevo. 
5 Rajon Stražišče — Bitnje — Besnica. 
6 Lojze Berčič. 
7 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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precej napak, tako sem ga popravil in napisal drugega. Oba pri la
gam 8 poleg mojega poročila. 

RAJON II. Za ta rajon sem bil jaz določen od tov. J a k o b a 9 kot' 
rajonski sekretar ZKM. Svoje delo sem pričel konec meseca feb
ruarja. Določen sem bil torej za ra j . sekr. in nisem do začetka 
apri la vedel, da m i je poverjeno delo ZSM v celem okrožju. Zato 
sem se v tem rajonu toliko časa zadržal. K e r sem bil popolnoma tuj 
v tem rajonu mi delo ni šlo hitro izpod rok. Pomagal mi je samo 
tov. Miha. 1 0 Tov. Vinko, 1 1 ki se je nahajal v tem ra j . mi tudi ni 
mnogo pomagal. Pr iskrbel mi je samo eno vezo. T a k r a t m e je on 
določil za okr. sekr. ZSM. On mi je rekel, da bosta za to okrožje 
dva mladinca, eden za to stran, drugi za drugo s t ran Save. Ce bi 
mi on t a k r a t rekel, da m o r a m preko Save in da bo nekdo drugi 
organiziral to stran, bi se jaz že s tov. Črnivcem 1 2 podal preko 
Save. 

Rajon II. sem razdelil takole: 
1. Občina Besnica 
2. občina Stražišče 
3. mesto 
Da moramo pošiljati poročila na P. K., tega nisem vedel, ker 

obstoja P P ZKM. Prišel sem večkrat v stik s tov. Veljkotom, 1 3 in 
sva se osebno zgovorila o delu. Ko je bil pa Vinko pr i meni, sem 
m u pa točno povedal, kako stoji z organizacijo ZSM. 

V občini 1 sem poveril delo obč. sekr. K P S Milanu, 1 4 za orga
niziranje ZSM. Od njega nisem dobil nobenega poročila. Zaradi 
razmer on ni mogel nič mladine organizirati. Vzrok je bil napad na 
Spičastem hribu. 

Predmfestje] Stražišče sem razdelil na 4 dele (okraje). V teh 
okrajih so osnovani ml. odbori. Sekretar j i teh okr. odborov tvorijo 
predm. ml. odbore. V teh odborih so same mladinke. V ZKM sem 
sprejel vse mladinke, ki so v predm. ml. odborih. Poročilo, koliko 
je ZKM v okrajnih odborih nisem prejel od sekr. predm. ml. od
bora. Delo mladincev v organizacijah SNP, NZ je v zvezi z istimi 
organizacijami v NO odboru. Tu so se razmnožile pesmi in orga
nizirala vojaška obveščevalna služba. Vezo je vzdrževala s četo neka 
mladinka. Sedaj, ko sva s tov. Mihom izvršila mobilizacijo, sem v 
tem rajonu dobil dovolj-tov. za ZSM. Tu je sedaj o s n o v a n ' r a j o n 
ski] komitet ZKM. Sekretar ZKM je tov. Tine, 1 5 za občino Besnico 

8 Navodila niso priložena in verjetno niso ohranjena 
9 Oskar Savli. 

1 0 Pavle Kavčič. 
1 1 Vinko Hafner. 
1 2 Anton Nartnik. 
1 3 Franc Kavčič. 
1 4 Glej op. 4. 

D ^ ? ^rfVkS- ? . e n e d i k - P a d e l 3- novembra 1944 v Kovorju pri Tržiču Podatek Ivke Križnar-Jakulin. ^ - " L U . 
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odgovarja t'ov. Vika,1 6 ki vzdržuje obenem veze z rajon[om] III. , 1 7 

za tovarne odgovarja tov. Ljerko, 1 8 za občino Stražišče pa legalka 
tov. Marja 1 9 Tov. Bojeviti,2 0 ki je kur i r med okrožji pa mora orga
nizirati ZSM v t reh vaseh občine Stražišče. Kako sedaj poteka 
organizacija v tem rajonu nisem dobil od ra j . sekr. še nobenega 
poročila. 

Kako stoji z organizacijo ZSM v mestu sem poročal prej v ra
jonu I. 

Zaradi razmer nisem mogel v tovarnah organizirati ml. odbore, 
imel sem več vez, niso se pa hoteli mladinci med seboj povezati. 

RAJON III. Tu je določen tov. Branko. 2 1 Ne vem, ali je že pričel 
z delom. J o h a n 2 2 je že prej sam organiziral nekoliko mladine, tega 
pa meni n i nič sporočal. 

RAJON IV.23 Tu je določen tov. Švejk.2 4 Ta je bil prej v rajonu 
VI.2 5 Prosil je pa, da bi rajši prevzel ml. organizacijo, ker prav i da 
n ima kot tujec preveč zaupanja pr i l judeh. 

RAJON V.26 Tu je določen tov. Matevž. 2 7 

RAJON VI. Tu je določen tov. Saško. 2 8 V tem rajonu se na
hajam tudi jaz. Tu j e organiziranih že več ml. odborov ZSM. Točno 
poročilo o stanju organizacije ZSM bom podal, ko m i bo poslal po
ročilo tov. Saško. Z njim sem bil 6 dni skupaj. Podučil sem ga 
točno, kakor tudi vse druge rajonske sekr. ZKM o organiziranju 
mladine v rajonu. Sedaj pa potujem po rajonu z ra j . sekr. K P S 2 0 za
radi mobilizacije. V tem rajonu smo že izvedli v nekater ih vaseh 
mobilizacijo. Zaradi pomanjkanja edinic pa mobilizacija poteka zelo 
počasi. 

RAJON VII.30 Za ta rajon nisem mogel določiti pr imernega tov. 
za mladinsko delo, ker iz tega kraja ni nobenega mladinca v par t i
zanih. Za ZSM odgovarja, dokler n e bo določen ra j . sekr. ZKM, tov. 
Tarzan. 3 1 On ima tudi nalogo, da mora mobilizirati pr imernega mla
dinca (ker prej ni mobiliziral nobenega), ki bo odgovarjal za ZSM. 

1 6 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1 7 Rajon Kropa. 
1 8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1 9 Kvetoslava (Cvetka) Zika. 
2 0 Jože Dolinar. 
2 1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
2 2 Ivan Bertoncelj. 
2 3 Rajon Šenčur. 
2 4 Lojze Podobnik. 
2 5 Rajon Podbrezje. 
2 6 Rajon Naklo. 
2 7 Ciril Brejc-Niko. Podatek Ivke Križnar-Jakulin. 
2 8 Viktor Uzar. Padel 13. julija 1943 na Vetrnem pri Golniku. 
2 9 Lojze Zupan-Lojze, sekretar rajona Podbrezje. 
3 0 Rajon Tržič. 
3 1 Vladimir Peraič. 
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RAJON VIII. S 8 Tu je določen tov. Boris. 3 3 

V tem rajonu sem jaz, predno sem določil tov. Borisa orga
niziral dva ml. odbora. Enega mladinca sem sprejel v ZKM. 

V rajonu IX. 3 4 pa do sedaj še ni nič organiziranega, ne ZSM 
in ne NO odbori. Iz tega kraja tudi n i nobenega v part izanih. 
Kakšne so razmere v tem rajonu, je gotovo poročal že tov. 
Čmivc . 

Tu sem podal kra tko poročilo o organizaciji ZSM oz. ZKM. 
Ko bom prepotoval celo okrožje in določil raj . sekr. ZKM upam, 
da bom lahko pošiljal poročila vsak teden in da bodo izčrpnejša 
kot je to moje poročilo. Sedaj pa m o r a m podat nekoliko kri t ike 
o vsem k a r sem doživel in videl pr i mojem potovanju skozi 
rajone. 

Na konferenci 3 5 v Jelovici sem videl, da se ne polaga velike 
važnosti na organizacijo ZSM. Koliko sem jaz poročal o mla
dini v mojem rajonu tudi ni bilo v zapisniku vsega napisanega. 
Na razna vprašanja glede ZSM in NO odbori se sploh niso re
šila. Zato prosim PK, da izda na raj . sekr. K P S okrožnico, v 
kater i naj bi bile sledeče točke: 

Točna opredelitev po starosti med člani ZSM in NO odbori. 
Veze naj bi bile na terenu iste za ZSM kakor NO odbore. 
Rajonski sekretar K P S mora pomagati in organizirati skupno 

z raj . sekr. ZKM. 
Raj. sekr. K P S mora gledati, da pride v NO odbor tudi mla

dinec/a/, ki bo odgovarjal/a/ v dotičnem kra ju za ZSM, to pa za
radi tega, da bodo organizacije S N P in NZ delale v soglasju z istimi 
organizacijami v NO odboru. 

Tu pri lagam nastavke navodil : 3 6 Kaj je organizacija ZSM, SNP, 
NZ in prosim, če bi j ih nekoliko popravili, da j ih bom potem dal 
razmnožiti. Vse te stvari so objašnjene v okrožnici, 3 7 ki je bila iz
dana »Kako organiziramo ZSM v okrožjih«. Vendar je ta okrožnica 
za začetnike precej težko razumljiva. 

Iz Jelovice sem prišel v rajon VII. Od tov. Črnivca sem dobil 
nalogo, da m o r a m tu kontrol i rat i parti jce iz Tržiča, ker se je izrazil 
Tarzan na konferenci, da nič n e delajo. Tu sem videl, da terenski 
delavci nimajo mnogo pojma o odborih, manj pa še o organizacijah 
SNP, NZ, SPZZ. Glede povezanosti odborov tudi nimajo nobenega 
pojma. Imajo ogromno število vez, pa ne znajo razdelit i delo na 
vsakega posameznika. Tarzana sem jaz podučil, kako je t reba 
organizirati v rajonu, da je t reba prvo razdelit i rajon na občine, 

3 2 Rajon Brezje. 
3 3 Ivan Renko. 
3 4 Rajon Jezersko. 
3 5 Glej dok. št. 119. 
3 6 Navodila niso priložena. 
3 7 Glej dok. št. 134, op. 17. 

686 



nato pa v vsaki vasi ali mestu organizirati vaški ali mestni odbor. 
Da tovariš vaški sekr. [pride v] občinski odbor, in sekr. obč. odbora 
pa pride v rajonski odbor ali komitet KPS. Partijci, ki so prišli na 
vezo so se izjavili, da so plačevali članarino v redu, da pa niso 
dobivali za delo nobenih nalog. Kar se tiče glede mladine, sem imel 
tu več zvez z mladinkami, katerim sem dal navodila za organizira
nje ZSM. Da bi pa poročal o kakšnih mladinskih odborih, tega ne 
morem, ker sem se premalo časa zadržal v tem rajonu, da bi po
vezal te mladinke v ml. odbore. To bo storil tov. Tarzan, dokler 
ne bo določil raj. sekr. ZKM. V tem rajonu sem se zadržal 10 dni 
in sem prepotoval vse občine. Uredil sem tudi veze za četo in do
sedanjimi rajoni. Glede vez imajo raj. sekr. zelo čudne pojme in 
nočejo o njih nič slišati. Kar se tiče mobilizacije v tem rajonu se 
je takrat izvedla v eni občini. 

Zakaj se ni izvršila prva mobilizacija, so po mojem mnenju 
krivi sledeči vzroki: 

Na terenu je bilo premalo delavcev. Ni bilo človeka, da bi for-
siral mobilizacijo in da bi raj. sekretarjem razložil pomen in važnost 
mobilizacije. Veze med rajoni, t. j . na terenu in četo niso funkcio
nirale. Nadalje je bila že sama organizacija NO odborov vzrok, da 
se ni izvedla mobilizacija, ker niso bili odbori med seboj pravilno 
povezani. Glavni vzrok pa je bil ta, da je cela četa Kokrškega 
bataljona štela le 15 ljudi in še ti so se zadrževali nekje pri Kam
niku. Tako je raj. sekretar Lojze iskal z njimi vezo preko Moravč, 
da bi lahko spravil nekaj fantov v partizane. Kakor sem videl, da 
on pri mobilizaciji ni kriv, da je predvsem kriva edinica, ki se je 
med tem časom zadrževala izven svojega rajona. Dočim pa je tov. 
Tarzan priznal, da je zakrivil pri mobilizaciji, ker smo mu to do
kazali na partijskem sestanku. Prišel je tisti čas v četo ravno nek 
tovariš, ki se je skrival na svoje 6 tednov in je nam povedal, da 
mu Tarzan ni dal veze, čeprav se je tisti čas nahajala edinica v 
bližini. 

Kolikor mogoče forsiram v vsakem rajonu mobilizacijo. S tov. 
Črnivcem sva bila 6 dni v bataljonu. Tu sva dala vsa potrebna na
vodila za mobilizacijo. Upam, da se bo izvedla sedaj mobilizacija, 
če bi se pa ne, bo pa krivda na četi ne pa na terenskih delavcih. 

Tu v bataljonu sem uredil ZKM, organiziran je torej bataljon
ski biro ZKM. Sekretar je tov. Srečko,38 ki je dobil vsa točna na
vodila za organiziranje četnih aktivov in točna navodila za poraz
delitev dela po sektorjih. V 7. Kranjskem bataljonu, ki pripada tudi 
našemu okrožju pa ne vem, ali je že osnovan bataljonski biro ZKM, 
ker je ravno takrat nastal, ko sem šel na Jelovico. V prvi in drugi 
četi 7. bataljona pa sta organizirana četna aktiva ZKM. 

Andrej Cvetko. 
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V rajonu VI. (Lojze) pa v glavnem forsira mobilizacijo, kjer 
je organiziranje nekoliko zaostalo zaradi selitve. Četi smo dali že 
vse podatke za mobilizacijo. V eni občini se je mobilizacija že iz
vedla. 

Iz rajona VI. sem bil namenjen v rajon V. pa zopet ni nobene 
prave veze. Tov. Borove39 je rekel, da se pri njem ni mogoče za
držati dalj časa, pa tu tudi ne morem vzeti mladinca, ki bi organi
ziral mladino. Dal sem mu nalogo, da mora vzeti k sebi mladinca, 
in urediti vezo z rajonom IV. (Mejač).40 

Tako je v okrožju osnovan okrožni komitet ZKM. Člani so 
torej tov. Tine, tov. Boris, tov. St'evo, tov. Šaško in tov. Švejk. Tov. 
Tine mora kontrolirati tov. Brankota, sekretarja ZKM v rajonu 
III. Boris bo pa kontroliral raj. sekr. ZKM v rajonu VII. Šaško pa 
raj. sekr. Matevža. Tov. Stevota sem določil za namestnika. 

Odslej naprej bom pošiljal poročila na PK in OK kakor mi je 
naročeno. Dvakrat na teden jih ne morem pošiljati, ker je veza 
med rajoni samo tedenska. 

Na risbi41 je razvidna razdelitev okrožja na rajone in rajoni 
na občine. 

Borut 

ST. 225 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 29. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

GORENJSKO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 29. 6.1943. 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Gorenjsko. 

Dragi tovariši! 

Prejeli smo od vas vaš cirkular2 okrožnim odborom. Zanimal 
nas je, ker smo iz njega spoznali, na kakšni stopnji so vaše organi
zacije in s kakšnimi težavami se imate boriti. Mislimo, da bi bilo 

38 Ivo Slavec. 
40 Jože Stružnik. 
41 Skica ni priložena. 

1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 84, a. š. 1064 
2 Glej dok. št. 10. 



dobro, da odslej ostanemo sploh v stalni pisemski zvezi. Tako za 
nas kakor za vas bo koristno, če bomo imeli vsaj približno pred
stavo o položaju o sosednji pokrajini. P r a v tako bi bilo koristno, 
če bi si pošiljali v vpogled vsaj po 1 izvod vseh naših tiskovin. Zato 
vam že danes pošiljamo nekaj izvodov naših zadnjih publikacij 
in vas prosimo, da n a m z obratno pošto pošljete po 1 izvod novejših 
Gorenjskih poročevalcev«. 3 

P r o t i koncu žime je na Pr imorskem n a r o d n o osvobodilno gi
banje tako zaradi objektivnih pri l ik kakor zaradi našega dela in 
dela vojske dozorelo tako daleč, da je postala možna masovna mo
bilizacija. Mobilizirali smo skoro po vsej Pr imorsk i /izvzemši skrajni 
južni in skrajni severni konec/ tiste letnike, ki niso bili vpoklicani 
v itali jansko vojaško službo, to se pravi fante v starosti 17 in 18 let 
in može nad 35 let stare. Večina teh na novo mobil iziranih smo 
poslali n a področje bivše Jugoslavije, 4 kjer so bili vključeni v bri
gade in po uspehih teh brigad pr i Je lenovem žlebu 5 in drugod vsi 
oboroženi. Manjši del smo razporedili po naših odredih in so se t a m 
postopoma tudi večji del oborožili. Mobilizacija in t ransport i pa 
so tako zaposlili naše čete, da nekaj mesecev niso vršile skoro 
nikakih akcij. Mobilizacija in pa dejstvo, da so naše puške molčale, 
je dalo okupator jem novih vzrokov in novih možnosti, d a so po
skušali z n a m i obračunati . Okupatorsko divjanje se je naglo stop
njevalo tako prot i našim četam, kakor prot i civilnemu prebivalstvu, 
ki so m u požigali domove, ljudi odganjali v zapore in internacijo 
ter n a nekater ih kraj ih tudi streljali. Bela garda je že mislila, da 
je prišel njen čas. Podvojila je svojo agitacijsko dejavnost in v 
precejšnji količini razširila nesramen letak, 6 ka terega glavna misel 
je bila, da je »dvanajsta ura« in da »mrtvega naroda« ne bo mogla 
obuditi nobena mirovna konferenca. Preživljali smo globoko krizo. 
Medtem pa se je vršila po odredbi 7 Glavnega štaba reorganizacija 
naše vojske. Vse čete so bile združene v br igadi Ivana G r a d n i k a 
in Simona Gregorčiča ter sta se končno podali na svoje prve po
hode. Njihove uspehe razvidite iz priloženega »Primorskega poro
čevalca«.8 Ti uspehi so obudili množici zaupanje v našo narodno 
vojsko in s t em v OF in K P S . Itali jansko besnenje je bilo s t em 
paral iz irano in kaže tendenco popuščanja. Iluzij pa si seveda ne 

3 Gre za gorenjsko izdajo Slovenskega poročevalca. 
4 Glej dok. št. 45, op. 5. 
5 Dne 26. marca 1943 sta Gubčeva in Cankarjeva brigada slučajno 

naleteli na bataljon iz italijanske divizije »Macerata«, ki je bil v zasedi 
blizu Jelenovega žleba pri Ribnici na Dolenjskem in ga napadli. V boju 
je po italijanskih podatkih padlo 49 vojakov, 94 je bilo ranjenih in 
60 pogrešanih (tudi večina teh je padla). To je bil eden največjih 
porazov italijanske vojske na Slovenskem pod italijansko okupacijo. 

6 Glej dok. št. 20, op. 6. 
7 Glej dok. št. 31, op. 15.. 
8 Glej dok. št. 189, op. 23. 
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delamo. Jasno je, da bodo Italijani svoje sile še bolj napeli, natrpali 
v Primorsko še več vojaštva in podvzeli še večje operacije proti 
nam. Vendar nas ta perspektiva ne straši, ker po drugi strani po
znamo in opazujemo vsak dan rastočo demoralizacijo italijanskega 
vojaštva. Prav v zadnjih tednih smo doživeli prvi večji punt nji
hovega vojaštva, ko se je 400 mož njihove posadke v Tolminu uprlo 
pohodu proti partizanom in doseglo, da na ta pohod res ni šlo. V 
eni izmed zadnjih težjih bitk se je zgodilo, da je italijanski vojak 
med bojem prišel k našim, ponudil da jim pokaže pot iz obkolitve 
in jih po tej poti dejansko pripeljal na varno. Niso redki primeri 
spopadov med vojaštvom in fašisti ali kvestiiro (policija). Ta de
moralizacija posega celo v oficirske kroge, ki nam ponujajo in de
loma tudi že dajejo informacije in drugo pomoč. 

Res, da nam nadaljnji razplet mednarodnih dogodkov lahko 
prinese še druge globlje spremembe položaja (kakor seveda tudi 
vam). V zadnjih tednih je prispelo v Italijo 150—180 tisoč mož nem
ške vojske, v tem številu dve oklopni diviziji, težko in flak artile-
rijo (protiavijonsko). Važno pri tem je to, da so se vse te čete usta-
vile v severni Italiji in da Nemci tiste svoje čete, ki so bile že prej 
v južni Italiji tudi premikajo na sever in selijo na sever celo svojo 
obalno artilerijo. To govori za to, da ne nameravajo resno braniti 
otočne in južne Italije ter se Angležem zoperstaviti šele v severni 
Italiji. Tam pa ni posebno ugodnih strateških obrambnih črt in bodo 
v primeru večjega angleškega pritiska brez dvoma prisiljeni umak
niti se na Alpe. Stara jugoslovanska-italijanska meja bo torej v ne
kaj mesecih najbrže — fronta med dvema regularnima armadama. 
Kam se bomo v tem primeru dejali mi z našimi razmeroma slabot
nimi gverilskimi četami? Bolj ko o tej stvari razmišljamo, bolj se 
nam zdi jasno, da je v tem primeru naše mesto Nemcem za hrbtom, 
to se pravi pri vas ali na Štajerskem. 

Kako napreduje vaša mobilizacija? Ker imate verjetno prav 
take težave z oboroževanjem novincev kakršne smo imeli pred nekaj 
meseci mi, se po vsej priliki za vas še vedno postavlja vprašanje, 
kam z njimi. V neki meri bi vam morda mogli mi pomagati. Prvič,' 
bi lahko naše brigade sprejele kakih 50—100 mož brez orožja v svoj' 
sestav. Drugič pa bi vam lahko pomagali jih pošiljati preko našega 
ozemlja v dolenjske brigade. Ce prihajajo ti naši predlogi za vas 
v postev, lahko takoj pričnete s pošiljanjem neoboroženih novincev 
v skupinah po 10 mož (največ 15) z oboroženim spremstvom po naših 
karavelskih poteh. V tem smislu piše tudi štab POZ (Stab Primorske 
zone) štabu Gorenjskega odreda. 

Stab POZ bi nujno rabU zanesljive informacije o vojaškem 
položaju na vaši strani, o možnostih akcij v obmejni zoni (z vaše 
strani) ter, kar je najvažnejše o možnosti prekiniti promet na progi 
Jesemc^-Ljubljana s porušenjem kakega večjega železniškega mo-
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stu. Za to zadnjo stvar bi bilo potrebno podatkov o samem objektu, 
o tem kako je zastražen in kje so bližnje posadke. Da bi imel štab 
zone možnosti izbrati zanj primeren objekt bi vas prosili, da po
šljete podatke za več primernih mostov. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 

Za: Zig: 
Pokrajinski komitet 
KPS za Primorsko 

Primož9 

P. S. Odgovor pošljite na naslov: 
tov. Sever,10 Primorska, karavla P VIII.11 

(na kuverto ne pišite ničesar drugega!) 

ST. 226 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 29. JUNIJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA POVERJENI-

STVA ZKMJ ZA PRIMORSKO BOJANU STIHU1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 29. 6. 1943. 

članu PK ZKM za Primorsko tov. Bojanu.2 

Dragi Bojan! 

Od tov. Ahaca3 in tov. Maksa4 smo končno izvedeli bolj po
drobno, kako je s tvojim zdravjem. Zlasti zadnje vesti, ki jih je 
prinesel tov. Maks, so razveseljive in nam dajejo upanje, da se bo 
mogla tudi tvoja politična aktivnost stopnjevati. 

9 Dr. Aleš Bebler. 
10 Šifra za pokrajinski komite KPS, za Antona Veluščka. 
11 Glej dok. št. 11, op. 8. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 534/IV. 
2 Bojan Stih. 
3 Dušan Pirjevec. 
4 Miro Pere. 
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Tov. Pr imož 5 je sprejel štiri« tvoja pisma. Oprosti, da nanje 
nismo odgovarjali. Deloma je bilo t e m u vzrok velika zaposlenost, 
glavni vzrok pa je bil, da se nismo bili na jasnem, kako je s tvojim 
zdravjem in kakšne naloge ti zaradi tega lahko damo. Sedaj se je 
na srečo pokazalo, da lahko spet delaš. 

Vaš Pokraj inski komitet se še vedno ni imel pri l ike sestati 
in pričeti s centra lnim delom. Tov. Nataša 7 je bila po razbit ju 
n a Golobarju 8 p r i brigadi Ivana G r a d n i k a in je t a m ob pomoči 
tov. Mire 9 (part izanke iz š taba zone) precej uspešno delala. Sprejela 
je v ZKM 77 fantov in deklet ter so iz njih sestavljeni aktivi pričeli 
delati prve samostojne korake. Za njihovo politično vzgojo9 & je prav 
posrečeno izbrala prvo čtivo: »Priroda in ljudje«.1 0 Ko n a m je o 
tem poročala, 1 1 smo jo napoti l i 1 2 k tebi, da bi s tvojo pomočjo pre
gledala mladinsko organizacijo na severu, nato pa naj bi prišla k 
n a m in z našo pomočjo storila isto za srednjo Primorsko. Nataša 
p a nas ni poslušala. Preveč se čuti samo part izanko in nima interesa 
za terenske organizacije. Tako je po svoji glavi odšla s politkomi-
sar jem 1 3 br igade Simona Gregorčiča prot i jugu, kjer se na novo 
zbirajo čete te brigade. Ce se je pr i Miri kaj naučila, bo seveda tudi 
t a m lahko mnogo koristila. Tov. Blaž 1 4 je odšel v začetku maja 
kot naš ins t ruktor na jug formirat Okrajni komitet K P S za južno 
Pr imorsko in h k r a t i pregledat in poživit mladinske organizacije 
v južnih okrožjih. Iz poročil 1 5 sledi, da je opravil precej dela, k n a m 
pa se še ni vrnil. 

5 Dr. Aleš Bebler. 
8 Prvo pismo Bojana Stiha dne 20. maja 1943 iz partizanske bol

nišnice pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko — dr. Alešu Beblerju 
JAeiJ •• 1JU^Z^\ls\otaln- V n J e m Poroča o svoji ranitvi in ranitvi 
Alojzije Trost-Natase ter o začetkih organiziranja ZKMJ v severnopri-
morskem okraju. Ostala tri pisma verjetno niso ohranjena 

7 Alojzija Trošt. 
8 Glej dok. št. 20, op. 9. 
9 Slavka Kronegger-Bračič. 
«a poleg političnih tečajev so bili po četah organizirani za primor

ske borce, ki so obiskovali le italijanske šole, tudi tečaji za pisanje in 
čitanje slovenščine. Podatek Mire Mihevc. Glej še Zbornik NOV, VI kni 
6, dok. št. 22, str. 57. 

" G r e za delo Mihaila Jakovljeviča-Iljina Priroda in ljudje. Povest 
o borbi človeka s prirodnimi silami. 

cvo " £ i S m ! ^ ^ j ? T r o š t - N a t a š e d n e 3. in 13. junija 1943 pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko sta v arhivu IZDG, istotam 
U M O V 1 ? 1 1 ? 0 P o k r a J i n s k e g a komiteja KPS za Primorsko dne 9. junija 
A l t i " l a S 1 C 1 . t

P ° V ! r ! e n i š t v a Pokrajinskega komiteja ZKMJ za Primorsko 
Alojziji Trost-Natasi je v arhivu IZDG, istotam. 

1 5 Ivan Turšič-Iztok. 
1 4 Darko Marušič. 
1 5 Glej dok. št. 121, 155,169 in 209. 
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Te dni bo naš agitprop tov. Andrej1 6 kar sam napisal prvo šte
vilko »Primorske mladine«17 kakor sploh mi sami v glavnem oprav
ljamo delo PK ZKM. Zavedamo pa se seveda, da je delo zaradi tega 
opravljeno na pol ali niti toliko ne. 

Te dni smo prejeli navodila18 CK SKOJ za delo v partizanskih 
brigadah. Pošiljamo ti en izvod. 

Rokopis »Primorske mladine« pošiljamo vsem tehnikam torej 
tudi severni. Poskrbi, da jo bodo razmnožili v primerni nakladi. 

Glede tebe samega svetujemo, da pomagaš pri mladinskem 
delu v severnem okraju. Treba bi bilo končno postaviti Okrajni 
odbor ZKM (ki naj vrši hkrati funkcijo Okrajnega odbora ZSM). 
Glejte pa na to, da ne boste zaradi tega spet izropali vojske za njene 
preostale dobre kadre. (Pogovorite se s tov. Ahacom, ki se bo v 
kratkem oglasil pri vas.) Treba je računati zlasti s še legalnimi 
mladimi tovariši, a še v večji meri tovarišicami. Kadar bo to delo 
v glavnem steklo, boš lahko mislil (če se bo tvoje zdravje tako dobro 
popravljalo, kakor zadnji čas kaže) na marš in te takrat pričakujemo 
pri nas. 

Iz zgornjih opazk o slabem poslovanju PK ZKM kot forumu 
pa ne smeš sklepati, da mladinskega dela na terenu ni oziroma da 
slabo napreduje. Nasprotno. Od vse povsod nam okrožja javljajo o 
velikih uspehih pri organiziranju zlasti ženske mladine. Res, da 
se ta deloma priključuje AFŽ, toda to nam ne sme delati težave. 
Treba je le spremeniti splošno direktivo o delu aktivov ZKM v ZSM 
s tem, da rečemo: aktivi ZKM naj bodo najbolj zavestna in najbolj 
aktivna jedra v ZSM in v AFŽ. Z drugo besedo: naj se mlada de
kleta vključijo v katerokoli masovno organizacijo — ZSM ali AFZ 
— kamor jih po krajevnih prilikah lažje vključimo. Iz ene in druge 
masovne organizacije pa jih moramo pritegovati v ZKM (kjer ne 
more biti razlike po spolih). 

Oglasi se! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Za:1 9 

16 Ivan Bratko. 
17 List: Mladina. Glasilo Zveze slovenske mladine. Izdaja za Pri

morsko je v arhivu IZDG, tisk NOB. Prva številka je izšla v začetku 
julija 1943. 

1 8 Glej dok. št. 121, op. 37. 
19 Pismo ni podpisano. Pisal ga je dr. Aleš Bebler-Primož. 
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ST. 227 

PISMO POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO DNE 
29. JUNIJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF ZA AJDOVŠČINO* 

Pokrajinski komitet OF 
za Primorsko. 

Na položaju, 29. 6. 1943. 

Okrožnemu odboru OF za Ajdovščino. 

Dragi tovariši! 

Po dolgem času smo v zadnjih dneh prejeli dva glasova od vas. 
Na naslov tov. Primoža2 je prišlo pismo3 tov. Grenkega,4 tovariši 
v Okrajnem odboru za srednjo Primorsko pa so sprejeli poročilo5 

tov. Zdravka.6 Tega poročila pa še nismo dobili v pregled. 
Tov. Grenki sprašuje, komu naj poroča. Zaradi reorganizacije 

vse naše organizacijske mreže (postavitev vmesne stopnje med 
okrožji in Pokrajinskim odborom) ter najnovejših sprememb v se
stavu okrajev je odslej vaš neposrednji nadrejen organ Okrajni 
odbor za južno Primorsko. Temu morate odslej redno poročati (na
slov: tov. Rudi Brkine,7 karavla P II. 8 Seveda se lahko po potrebi 
obrnete tudi naravnost na nas (naslov: tov. Sever9 karavla P VIII.)10 

(Ne pišite ničesar drugega na kuverti.) 
Iz poročila tov. Grenkega imamo vtis, da vladajo pri vas na

pačne predstave o političnem delu. Iz tega pisma sledi, da je vsako 
politično delo nemogoče, ker se ne morejo vršiti široki sestanki ali 
mitingi. Zaradi tega ste prišli do zaključka, da se okrožni odbor 
lahko izključno posveti zbiranju in prenašanju hrane v rezervna 
skladišča. To je vseskozi pogrešno. Ce so mitingi nemogoči, je treba 
uporabiti druge oblike političnega dela: 
1.) sestanki okrožnega odbora 
2.) sestanki rajonskih odborov s prisotnostjo člana okrožnega odbora 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 542/11. Oznaka J 
(juznoprimorski okraj) je pripisana pri prejemu pošte 

2 Dr. Aleš Bebler. 
T, w, 3 •Pis^1? F ^ 0 3 Lavrenčiča-Grenkija dne 31. maja 1943 dr. Alešu 
Beblerju-Pnmozu je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/V 

4 Franc Lavrenčič-Filozof. 
5 Glej dok. št. 203, op. 11. 
* Srečko Cebron. 
7 Rudi Mahnič. 
8 Glej dok. št 11, op. 4. 

, xx, ' fi*1? z.a Po k raJinski komite KPS za Primorsko, za Antona Ve-luscka-Matevza. 
10 Glej dok. št. 11, op. 8. 
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3.) sestanki s terenskimi odbori, s prisotnostjo člana okrožnega 
odbora 

4.) razgovori s posameznimi funkcionarji rajonskih ali terenskih 
odborov 

5.) razgovori s posameznimi terenskimi delavci ali drugimi prebi
valci, 

6.) pisma rajonskim odborom 
7.) razširjanje tiska 
8.) ožji sestanki (z manjšimi števili prisotnih) 
9.) sestanki z odbori ZSM, AFŽ ali posameznimi odborniki in pisma 

tem odborom. 
10.) obiski pri četah z razgovori s četnimi aktivisti OF, 
11.) mitingi v četah. 

V vseh teh sejah, razgovorih, pismih, sestankih je treba za
govarjati in razlagati politiko Osvobodilne fronte, zavračati in 
razkrinkavati klevete bele garde, pobijati sredinsko razpoloženje 
(nevtralnost in neudeleževanje v narodno osvobodilnih naporih slo
venskega naroda), popularizirati zaveznike slovenskega naroda (Sov
jetsko zvezo in njeno Rdečo armado, angleški in ameriški narod 
in njune demokratične protifašistične napore, partizansko vojsko 
Jugoslavije in njenega komandanta tov. Tita itd.) poučevati o proti
fašističnih naporih italijanskega delovnega ljudstva (stavkah11 mi
lanskega in turinskega proletariata ter furlanskih partizanih12). S 
pomočjo organizacijske mreže (rajonski in terenski odbori ter odbori 
AFZ in ZMS) je treba poleg tega razširjati naš tisk, nabirati na
rodni davek in posojilo svobode, nabirati za vojsko potreben ma
terial itd. 

Pisali smo vam tako obširno o teh preprostih stvareh, da se ne 
bi še kdaj pojavili kaki dvomi ali nesporazumi o nalogah Okrožnih 
odborov OF. 

Pričakujemo, da bomo v doglednem času od Okrajnega odbora 
za južno Primorsko izvedeli, da ste pričeli ponovno s pravim poli
tičnim delom. 

Pri vas se bo verjetno oglasil tov. Vipave.13 Opozarjamo vas, 
da je po sklepu Pokrajinskega odbora dodeljen vojski, kjer je za
radi svoje vojaške kvalifikacije potreben. Poleg tega vas obveščamo, 
da je v vojski zagrešil oportunistično politično napako, ker je z dru
gimi člani štaba vipavskega bataljona14 sklenil in izvedel nesmiseln 
in skrajno škodljiv paničen umik tega bataljona iz Benečije proti 
Vipavi. Kakor ste že najbrž slišali, je drugi bataljon brigade Simona 

11 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 69, str. 177 in dok. št. HO, str. 
287—288. 

12 Glej dok. št. 31, op. 25. 
18 Stefan Nabergoj. 
14 Gre za 1. bataljon Gregorčičeve brigade. Glej dok. št. 203, op. 19. 
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Gregorčiča vzdržal v Benečiji ter opravil t a m veliko politično delo, 
medtem ko se je vipavski batal jon (spet zaradi napak vodstva) med 
pohodom nazaj razbil in so razbitine tega batal jona demoralizirale 
ves teren, po ka terem so se valile proti domu. 

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

Za: 

ST. 228 

POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRI
MORSKO DNE 29. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA PRIMORSKO1 

Okrajni komitet K P S . 
za severno Pr imorsko 

Na položaju 29. 6. 1943. 

Pokra j inskemu Komitetu K P S za Primorsko. 

Na seji Okrajnega Komiteta K P S smo pretresal i vsa vprašanja in 
Vam dajemo naslednje poročilo o poteku našega dela na našem 
področju. 

Potr jujemo pre jem študijskega materiala, prejeli smo dopis 2 

o postavitvi tehnike po okrožjih, 25. 6. smo prejeli Vaš dopis 3 z dne 
15. 6. Prejeli smo Vaš dopis 4 z dne 19. 6. kakor tudi material, članek 
tovariša Tita in članek tovariša Djilasa iz glasila CK KPJ,* in zad
nja radijska poročila. Prejeli smo Pr imorski poročevalec in smo ga 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV. 
2 Glej dok. št. 200. 

•• , 3 „ ^ o p , i j a d 0 P i s a Pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 15 iu-
m j u a J ^ okrajnemu odboru OF za severno Primorsko je v arhivu IZDG 
/ M a r t i n i ' fi 5*2Jl\Y d 0 p i S U S 0 l e k r a t k a o b v e s t i l a o »nesreči Rudijeve 
/Martin Greif/ patrulje za Trbiž«, o župniku Mirku Mazori v Serpenici 
o prihodu patrulje z radio aparatom, o »provali« v Knezi in priključitvi 
okrožij Brda m Beneška Slovenija srednjeprimorskemu okraju 
K-PQ ,o ^ e m n i , d 0 p i S k š t u d i J s k e m u gradivu pokrajinskega komiteja 
KPS za Primorsko dne 19. junija 1943 okrajnemu komiteju KPS za se
verno Primorsko je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk 532/IV 
. . 9 r ? . . z a <: l a n k a J o s i P a Broza-Tita Borba protiv okupatora - prvi 
n ^ i l f ^ V 1 z a d a t a k i n Milovana Djilasa Sto znači sadašnja propaganda 
" P

a
O S l e n a t n

t
0 n i u r e * e n J . « E v r ° P e , ki sta bila objavljena v' Proleteru, 

organu Centralnega komiteja KPJ, leto XVII, December 1942, št. 16. 

696 



razmnožili 300 izvodov, razmnožili smo brošuro »Pri sestrah na ju
gu«,6 200 izvodov in Vam prilagamo vsakega po 3 izvode. 

Patrulja z radio aparatom je prišla na naš punkt dne 24. 6. 43. 
•V stik z njo smo prišli 27. 6. Namestili jo bomo na varno mesto. 
Prosimo, da nam v bodoče javite, kaj ste poslali Okrožjem, tako, 
da nam ne bo treba teh stvari razmnoževati. 

Naknadno Vam pošiljamo obračune7 Baškega in Cerkljanskega 
okrožja, ter odvisni denar 20.000 (dvajset tisoč Lit.). 

Poročilo iz okrožij našega področja: 
Bovško okrožje. Partija; Članov šteje partija 47, kandidatov 

je 8. Ljudje v tem okrožju so po socialnem sestavu proletarci in 
poluproletarci, po večini so simpatizerji Partije in Sovjetske Zveze. 
V tem okrožju bo Part, dosegla še velike uspehe. Ti novi ljudje, 
ki smo jih sprejeli v Part., dobro razumejo stvar in želijo čim več 
partijske literature, posebno povprašujejo, kdaj bo izšlo »Delo« 
št'. 6.8 Formirajo se rajonski komiteti. 

OF. Organizacija OF zadovoljivo napreduje, čeravno nam Lahi 
delajo velike ovire s svojimi raztrelamenti,9 zasedami i.t.d. Sredina 
se v Bovškem okrožju ne uveljavlja, razen v Bovcu, ki pa radi ne
aktivnosti zaenkrat nimamo kaj poročati. 

Bega; Bega se je pojavila v eni vasi, in sicer v Serpenici. Glede 
duhovništva je stvar precej zadovoljiva. 

Tolminsko okrožje: Partija; V Tolminskem OK-ju je 45 članov 
in 9 kandidatov. Partijci so po večini manjši kmetje ali pa sinovi 
in hčerke od manjših kmetov. V Partiji ni nobenega intelektualca, 
niti trgovca. Glavna zapreka za razširitev Part, je vera, strah pred 
organizacijo radi odgovornosti, kmetje so v tem okrožju razmeroma 
dobro situirani, ni proletariata. Načelnega odpora proti Part. ni. 
Partijci redno plačujejo članarino, vendar bo treba še mnogo truda, 
da bodo Partijci res Partijci. 

OF. Razpoloženje prebivalstva je v večini za OF. V tem okrožju 
je org. OF zelo trdna. Uspešno se pobira narodni davek in posojilo. 

Bega. Bega ne more in ne more uspeti. Prebivalstvo obsoja 
bego radi povezanosti z okupatorji. Kaplan1 0 v Tolminu razširja 
belogardistično knjižico11 /Komunisti/. V roke nam ni prišla še 

6 Glej dok. št. 5, op. 8. 
7 Obračuni okrožnega komiteja KPS in okrožnega odbora OF za 

Baško dne 8. junija 1943 in okrožnega komiteja KPS ter okrožnega 
odbora OF za Cerkljansko dne 10. junija 1943 so v arhivu IZDG, arhiv 
NOB, šk. 532/IV. 

8 List: Delo, št. 6 ni izšlo. Delo, št. 5, 7. november 1942 je bilo zad
nja številka tega glasila in je od začetka leta 1943 izhajala ponovno 
Ljudska pravica. Glej dok. št. 23, op. 11. 

0 Čistka. 
10 Alojz Duhovnik. Glej Mlakar, Domobranstvo na Primorskem, 

str. 28 in 55. 
11 Verjetno gre za brošuro: V znamenju OF. Glej dok. št. 85, op. 9. 
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nobena, ker duhovnik vsakemu, ki jo da, zahteva nazaj. Da jo se
veda samo zaupnim ljudem. Ostale duhovnike prištevamo k sredini. 

Sredina. Sredina je najbolj močna v Tolminu in Kobaridu. Ven
dar se sredina stalno približuje OF. O nadaljnjem razvoju sredine 
bomo še govorili. 

Baško okrožje. Partija šteje v Baškem okrožju 20 članov ter 
8 kandidatov. Socialni sestav; kočarji, delavci ter srednji kmetje. 
Točen socialni sestav nam sekretarji okrožij še niso poslali. Sim
patije ljudstva so v večini na strani Partije in Sovjetske Zveze. 
Toda, ako hočemo dati celotni organizaciji trdno hrbtenico mora 
Partija še porasti. 

OF. Organizacija OF se je razširila v večino vasi, razen tam, 
kjer so centri vojaštva. Sedaj se vrši kampanja za denarna sred
stva, ker je bilo v zadnjem času mnogo stroškov. Intendatura v 
okrožju dobro oskrbuje našo vojsko s hrano in drugimi potreb
ščinami. 

Bega in anglofilstvo v Baškem okrožju ne najde temeljev za 
svoje umazano delo. Župnik12 v Podmelcu, ki je bil nekaki šef bele 
garde v Baškem okrožju, je nekam od strahu pobegnil, menda v 
Kalabrijo! 

Sredina je v Baškem Okrožju zelo malenkostna. Glede na zad
nje direktive,13 naši aktivisti jurišajo na te zadnje neopredeljence 
in to z uspehom. 

Cerkljansko okrožje. Cerk. OK. šteje 24 članov in 13 kandida
tov. Partijski socialni sestav povsem odgovarja. V večini so de
lavci, obrtniki ter kočarji, izvzemši dveh, ki sta po socialnem 
sestavu premožnejša, a kljub temu povsem predana Partiji in osvo
bodilni borbi, kar sta tudi z delom do sedaj dokazala. 

OF. org. se dobro utira pot, čeravno ji na gosto posejane laške 
posadke ovirajo razmah organizacije. Radi aretacij pač moramo 
vedno na novo flikati izpraznjena mesta v odborih. Organizacija 
na Cerkljanskem je še mlada, zato ji bomo morali posvetiti mnogo 
pažnje, ter pomagati z literaturo. 

Bega, sredina ter anglofilstvo, tudi v tem okrožju ne najde 
korena za svoje izdajalsko početje. Ce bodo naši aktivisti delali 
v smislu direktiv se tem narodnim sovražnikom tudi v bodoče ne 
bo posrečilo razmahniti. 

SPZZ. Glede organizacije žen smo na podlagi okrožnice14 Po
krajinskega odbora SPŽZ stalno v delu ter imamo pričakovati v tem 
pogledu še velikih uspehov. Stremimo na tem, da bomo postavili 
okrožne in rajonske odbore. Ker do sedaj so formirani samo terenski 
odbori. So pa naše tovarišice zelo aktivne. Žensko literaturo »Slo-

12 Peter Sorli. Glej Mlakar, istotam, str. 23, 27 in 55 
w Glej dok. št. 69 in 141. 
14 Glej dok. št. 56. 
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venka«15 in »Med sestrami na jugu« so naše žene z navdušenjem 
sprejele. Pričakujemo, da bodo naše žene tudi politično razumele 
pomena org. SPZZ. 

Mladina. Organizacija mladine je po celem teritoriju še vedno 
v početni fazi. Postavljeni so pri vseh okrožjih tovariši, ki imajo 
nalogo izvesti org. mladine. Do sedaj še nismo prejeli poročil. 

V Trbiško okrožje bo odpotoval tov. Tesar,16 da bo postavil 
osnovno organizacijo. V samem Rablju je že bila org., toda radi 
provale,17 kjer je bilo aretiranih 13 ljudi, org. sedaj ni. Sedaj smo 
ponovno dobili vezo. 

Na zahtevo tov. Ahaca18 Vam pošiljamo izjavo19 tov. Kovača20 

in Orla21 o slučaju smrti tov. Medveda,22 v kolikor je tu prizadeta 
tov. Marija-Ana, Marija23 je napisala pismo eno za zdravnika in 
eno za nekega drugega. Pismi pa je neki tov. zamenjal, tako, da 
je napačno pismo dal zdravniku. Vsled tega je ponovno pisala 
zdravniku, opisala rano od tov. Medveda ter ga naprosila, da bi on 
prišel do njega. V pismu Ana ni omenila, da [se] gre za tov. Med
veda. Zdravnik ni prišel, pač pa je poslal orodje in injekcije proti 
zastrupitvi. Tov. Ana je hotela sama izvršiti operacijo, kar so ji 
tov. odločno zabranili. Vsled tega se je ujezila, odpotovala in od
nesla [s] seboj orodje. Drugi dan je prišel tov. Strela,24 pa ni mogel 
pomagati, ker ni imel orodja. Medved sam je zahteval, da se nje
govo ime ne sme nikjer imenovati, niti pri zdravniku. Kljub temu 
bi morali prisotni, ne oziraje se na Medvedovo zahtevo, napraviti 
vse, da bi se tov. Medvedu nudila pravočasna pomoč. Po sedmih 
dnevih je prišel do tov. Medveda tov. Skalar,25 zvedel tam za tra
gičen slučaj, poklical takoj zdravnika, zdravnik je takoj prišel, toda 
na žalost prepozno. Zdravniku se je sporočilo, da gre za tov. Med
veda. 

O vedenju partizanov. Naši ljudje v Baškem okrožju so zelo 
zadovoljni, ker je bil likvidiran intendant' bataljona JPO Gašper,28 

ki je napravil v sv. Lucijskem rajonu naši stvari zelo mnogo škode, 
in razmetal v kratkem času nad 50.000 Lit, ki jih bomo morali 
vrniti. 

15 Glej dok. št. 56, op. 2. 
16 Franc Caserman. 
17 Glej dok. št. 157. 
18 Dušan Pirjevec. 
18 Izjava ni priložena. 
20 Drago Rebec. 
21 Franc Brešan. 
n Franc Savli. Umrl 18. marca 1943 za posledicami ranitve 12. marca 

1943 v italijanski hajki pri Cerčah. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 92, 
str. 239. 

28 Anamarija Pervanja. 
" Drago Flis. 
25 Ferdo Kravanja — Peter Skalar. 
" Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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Prosimo, da nam pojasnite, kam naj se obrnemo radi karavP 
Kje je komanda teh? Tov. Ahac nam je dejal, da spadajo pod našo 
kompetenco. 

Razmnožili smo, oziroma tov. Maks27 nam je prevedel iz hrva
ščine brošuro »Učenje o Partiji«.2" En prevod Vam pošiljamo na pre
gled in Vas vprašamo, če to lahko rabimo kot partijski material? 

Potrjujemo prejem; dve knjigi »Priroda in ljudje«29 ter dva 
slovarja in ostalo. 

Tako, s težko muko smo spravili skupaj to poročilo. Upamo, 
da se bomo počasi naučili, da bomo to delo izboljšali. 

P. s. Vaša pripomba, zakaj smo zadnjo brošuro3 0 tako v majhni 
nakladi razmnožili, Vam sporočamo, da je to vsled tega, ker ne 
moremo nabaviti zadostno količno papirja. Se sedaj je bilo težko 
ko smo še iz drugih okrožij dobili papir. Kako bo za naprej si 
lahko predstavljate, če je prišla okrožnica, da mora vsako okrožje 
počasi misliti na samostojno tehniko!!! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za Okraj. Kom. KPS za 
Severno Primorsko. 

Franc Tesar 
Peter Skalar 
Jaka Gorjan Baski31 

27 Miro Pere. 
2 8 Glej dok. št. 214, op. 13. 
29 Glej dok. št. 226, op. 10. 
" AM^Korač " b r O Š U r o : 0 konspiraciji. Glej dok. št. 144, op. 26. 
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ST. 229 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO DNE 29. 
JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 
Na položaju dne 29. juni ja 1943. 

Izvršnemu odboru O F slovenskega naroda 

15. junija so Itali jani napravi l i hajko 2 na sektorju Skr i l j—Muha 
v a s — F e r d r e n g — L a p inje. Vojaštvo je bilo iz posadk: Morava, Ko
čevska Reka, Kočevje, Štalcerji, Banjaloka, Vimolj, P r e d g r a d in 
Star i t rg — okrog 2000.3 

Itali jane je vodil učitelj H r o v a t 3 a iz Mozelja, kater i je bil pred 
par dnevi od Itali janov ujet, t e r je potem izdal logor okrožnega 
odbora na Lapinju. Hrovat je oblečen v itali jansko uniformo, vodil 
Ital i jane naravnost 4 v logor okrožja. K e r je logorska s t raža zapa
zila Itali jane v Ferdrengu, se je logor začel umikat i v smeri proti 
Pokštajnu, da bi se prebil skozi obroč. 

Ker pa je Hrovat znal vse poti umikanja tega logor j a, je po
stavil zasedo n a križišču v gozdu n a d Ferdrengom. Ko se je logor 
s 14 l judi približal zasedi, so Itali jani začeli strel jati s strojnicami 
na ljudi, ter je takoj padel smrtno zadet' tov. P i r n a t Franc, vodnik 
zaščitnega voda, kater i je takoj podlegel rani. Njegov tovariš v 
patrul j i predhodnici tov. Majerle Marko je bil pa lažje ranjen in 
je pobegnil. Logor se je potem razbežal na vse s trani in drugih 
žrtev ni bilo. 

Ital i jani so preiskali ves gozd od Škril ja do Lapinja. Ne vemo 
pa še, če so dobili magacine h r a n e . K e r Hrovat ni vedel za maga-
cine je verjetno, da h r a n e niso dobili. H r o v a t je izdal vse odbore, 
ter so Itali jani imeli točne podatke za vsakega aktivista, kakor tudi 
za zaščito. Vsled tega izdajstva so Itali jani internira l i družino Lindič 
iz Ferdrenga, ker je ta familija pra la perilo zaščiti. Itali jani so po
bral i v navzočnosti Hrovata vse perilo zaščite. 

Mrtvega tov. P i r n a t a so Ital i jani popolnoma oropali in pustil i 
ga ležati v gozdu. Nismo ga mogli še pokopati, k e r Itali jani še stalno 
hodijo po gozdovih v okolici Lapinja. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/1. 
2 Glej še poročilo okrožnega odbora OF za Kočevsko, referenta za 

propagando Milana Megušarja-Boruta dne 21. junija 1943 v arhivu IZDG, 
istotam. 

3 Številka je pripisana s črnilom. 
3 a Ivo Hrovat. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 18, op. 2. 
4 V izvirniku: pravo. Glej dok. št. 51, op. 2. 
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Danes smo dobili vesti, da bela garda s pomočjo Italijanov 
misli mobUizirati moške v dolini Kolpe — rajon Stari trg. Po dolini 
Kolpe sedaj vedno patrulirajo manjše italijanske patrulje 15—20 mož. 

Morala naroda je dobra in naši ljudje se dobro držijo. Terorja 
m bilo od strani Italijanov. V vsaki vasi pa so spraševali za okrožni 
odbor in posebno za sekretarja odbora. Posebno se je za njega in-
teresiral Smuk5 poveljnik bele garde iz Predgrađa, kateri je bil 
v družbi Hrovata in je tudi vodil Italijane iz Vimolja v Lapinje. 

Okrožni odbor je sedaj razdeljen t. j . sekretariat odbora. Ne 
vemo še, kam se je umaknil tov. Dekval6 s svojim logorjem. Tov. 
Pantar 7 je z nekoliko zaščitniki v rajonu Stari trg. Sekretar odbora 
z eno patruljo zaščite se nahaja v rajonu Kočevska Reka in bo sedaj 
odšel na teren Ferdreng, Lapinje. Terenski odbor Mozelj in polovico 
rajonskega odbora Mozelj so ostali na terenu okrog Ferdrenga. 

Terenski odbor nas je obvestil danes, da je stopU v zvezo 
s Hrvatsko divizijo, katera se nahaja okrog Lukovdola in da je 
Komanda izjavila, da bo mobilizirala moške tudi na naši strani v 
dolini Kolpe, da ne bi te ljudi dobila bela garda. Sedaj bo okrožje 
stopilo v zvezo s hrvatsko komando in bo sporazumno ukrenilo 
vse potrebno, da se beli gardi ne posreči mobilizirati naše ljudi. 

Iz Kočevja imamo poročilo, da je prišlo 105 belogardistov v 
Kočevje in da bodo tudi ti šli v hajko na teren. 

Vsled te akcije belogardistov bi bilo potrebno, da se neka naša 
brigada približa našemu terenu, ker bi se z tem popolnoma one
mogočila akcija bele garde v samem začetku. Okrožje bo skušalo 
z pomočjo Hrvatske divizije ukreniti vse potrebno, da bi sodelo
vanje naše narodne vojske bilo bolje sprejeto pri narodu Ker je 
popolnoma verjetno da bodo beli z italijansko pomočjo poskušali 
izvršiti prisilno mobilizacijo moških po celem okrožju, a to se da 
zaključiti iz tega, ker so občinske uprave dobile nalog, da pripravijo 
sezname vseh moških v starosti od 15 do 50 let. 

Prosimo, da se potrebni podatki iz tega dopisa pošljejo glav
nemu poveljstvu zaradi morebitnih vojaških akcij. Zvezo z okrož-
Je£ , 7 p i s m e ? 0 ' k a k o r d 0 s e d a i . a ustmeno zvezo dobijo vojaški 
oddelki na javki v Turkovi dragi. 

V kratkem Vam [bomo] poročali obširneje o stanju in politični 
situaciji v okrožju, čim bomo vspostavili zvezo z vsemi rajonskimi 
odbon. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu. 

Za okrožni odbor OF 
sekretar 

Alojz Zalar 

« Ivan Smuk. Glej Saje, Belogardizem, str. 475 
• Ciril Dekval. 7 Jakob Pantar. 
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ST. 230 

P I S M O Č L A N A P O V E R J E N I S T V A I Z V R Š N E G A O D B O R A O F Z A 
L J U B L J A N O D R A G A P U S T L S K A D N E 30. J U N I J A 1943 Č L A N U 

I Z V R Š N E G A O D B O R A O F Z O R A N U P O L I C U 1 

30. VI. 1943. 
Dragi M a r k o ! 2 

Včeraj sem sprejel Tvoje peto pismo, 3 s pri loženima pismima 
za pri jatel ja 4 in šefa.5 To je sedaj moje četrto pismo. Zelo nepr i
jetno m i je, ker ne dobiš mojih pisem. Občutek imam, da pišem v 
prazno. Ne vem, kje je vzrok! Prvo pismo 6 je bilo do 19. jun., ko 
si dat i ra l zadnje pismo, že skoro mesec dni n a potu. Drugo pismo 7 

sem odposlal 15. juni ja (bilo je samo sporočilo za Maj in 8 prihod), 
t ret je pa mislim, da 23. junija. 9 Zdaj sem se odločil, da Ti bom po
šiljal pisma večkrat in krajša. Vsako stvar Ti bom takoj sproti 
poročal n e glede n a to, ali se bo že razvila do konca ali ne. Mogoče 
boš potemtakem vsaj nekaj pisem sprejel, iz kater ih boš vseeno 
lahko pregledal položaj. Voljo do dela in pisanja pa vsekakor imam. 
Upam, d a radi izostanka mojih pisem n e boš prenehal s pisanjem, 
ker mi vsako Tvoje sporočilo n u d i oporo v mojem nadal jnjem delu. 
U p a m pa, da ste se danes dobili z Majo in tako dobili vpogled v vse 
naše delo in težave. 

Iz zaporov je prišel sedaj tudi Jošt'.10 Mogoče bom lahko zopet 
potom njega vzpostavili boljšo zvezo. 

Vojaških poročil, o ka ter ih m i pišeš, da j ih pošiljaš, še nisem 
sprejel. P a č pa sem sprejel letak, 1 1 k i ste ga poslali tehniki . Nekaj 
letakov bomo razdali društvom, da j ih razdele med še ne vključeno 
članstvo. Društvom bodo preskrbel i le take rajoni. 

Gojzerje in perilo Ti bom odposlal čimpreje. Poslal Ti bom 
moje gojzerje, ki so pa zelo težke in Ti bom zato poslal še ene 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, osebni fond Zo
rana Poliča. Številka 4 je pripisana zaradi preverjanja pošte. 

2 Zoran Polič. 
3 Glej dok. št. 188. 
4 Boris Kocjančič. Glej dok. št. 188, op. 6. 
5 Dr. Joža Vidmar. Glej dok. št. 188, op. 7. 
• Glej dok. št. 100. 
7 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
8 Jelica Vazzaz. Misli na njen prihod iz Ljubljane na sestanek z 

vodstvom slovenskega sokolstva v izvršnem odboru OF v bližino Novega 
mesta. Glej še dok. št. 188, op. 14. 

6 Glej dok. št. 174. 
1 0 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
11 Glej dok. št. 123 op. 15. 
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lažje od Tvojega dobavitelja, 1 2 ki pa izgleda, da niso ravno na j-
trpežnejše, ko so Ti tekom meseca in pol že skoro odpovedale. 

O Tvojih domačih n imam zaenkrat še nobenih vesti. Čim bo 
kaj Ti bom že sporočil. 

Novih problemov, od kar je Maja odšla iz Lj[ubijane], odnosno 
od mojega zadnjega pisma, n i posebnih. Delo n a m je zelo oteženo, 
ker ne dobivamo odgovorov na naša vprašanja odnosno predloge! 
Edino vprašanje bi bilo kakšno stališče zavzemate Vi do Sočinega 1 3 

predloga, da se izraz »sok. linija v OF.« ukine in nadomest i s »so-
kolstvo v OF.« Predlog utemeljuje s tem, d a so bile z »Izjavo«1 4 

linije ukinjene in je fronta postala enotna. »Linija« pomeni neko 
posebno organiziranost medtem ko je »Sokolstvo«' splošnejši pojem. 

Okrožje smo nekoliko reorganizirali . Trije člani okrožja tvorijo 
sekretar iat (tu velja pariteta). Poleg sekretar ia ta pa stoje referenti 
in sicer: za blagajno, intendanco, vojsko, vzgojo in propagando. Za 
vzgojo in propagando je 1 referent. Referenti se bodo po potrebi 
udeleževali seje sekretariata. Največjo pažnjo bo t reba posvetiti 
referentu za vzgojo in propagando. 

Poročal bi Ti še nekaj stvari toda, ker upam, da se boste z Majo 
dobili, j ih za e n k r a t ne pišem. J e varnejše! Maja je pa o stvari po
polnoma poučena. 

Oglasi se še večkrat. 

P r a v prisrčne pozdrave vsem. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu 

Zdravo! 
Salvo 1 5 

1 2 Ivan Jontes, trgovec. Glej dok. št. 188, op. 10 
1 3 Mira Tomšič. ' 
1 4 Misli t. i. Dolomitsko izjavo. Glej dok. št. 6, op 5 
1 5 Drago Pustišek. 
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S T . 231 

P I S M O S E K R E T A R J A P O V E R J E N L S T V A P O K R A J I N S K E G A K O 
M I T E J A Z K M J Z A G O R E N J S K O V I N K A H A F N E R J A D N E 30. 
J U N I 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 

SKO1 

Pokrajinski komitet KPS za Gorenjsko. 

Sedaj sva s tov. Stanetom2 prispela v stan odrednega3 štaba. S 
prvo naslednjo vezo bova skupno s tov. Kostom4 nadaljevala pot do 
vas. Upam, da boste tam v tem času vsi skupaj, da bomo vendar 
enkrat kompletni, uredili več aktualnih stvari. 2elel bi samo, da 
nam tamkaj pripravite vsaj mesto, kjer se bo dalo prebiti nekaj dni, 
da ne bomo spali na dežju pod smreko in natepali margarino. 

Kar se tiče jeseniškega okrožja, imam sedaj o tamkajšnjem 
stanju in posameznih ljudeh dokaj jasno sliko in prinašam ob
sežna poročila in predloge. Sestal sem se z vsemi terenskimi v celem 
okrožju, kar jih je bilo že od prej in postavil še precej novih. Po
delili smo točne rajone in v vsakem je določen tudi sekretar. Kar 
se tiče Gabrina,5 sem stvar točno raziskal, odločitev o tem oziru pa 
prepuščam vam samim. Odgovornega za jeseniško okrožje sem za
časno določil tov. Mitjo,6 ki je od vseh še najboljši, dokler ne bo 
postavljjen nov sekretar OK-aja. Torej nanj pošiljajte za sedaj vso 
eventuelno pošto za to okrožje. 

Tam je stvar vsaj za silo urejena, vendar ne bo šlo brez ne
katerih sprememb in trajne kontrole PK-aja. Sicer se pa že kažejo 
prvi uspehi, tako o organiziranju terena, kot' tudi mobilizacije. Res 
je tamkaj delo precej otežkočeno in tistim terencem ne zavidam 
preveč njihovega življenja, vendar so dani vsi uspešni pogoji za 
razvoj organizacije. 

Torej, vse ostalo se bomo pomenili osebno. Na svidenje! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Položaj, dne 30. 6. 43. 
Vinko7 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 660/IV. 
2 Stane Kersnik. 
3 Misli štab Gorenjskega odreda. 
4 Stane Bizjak. 
5 Franc Beniger. 
6 Ivan Gašperin. 
7 Vinko Hafner. 
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ST. 232 

PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO 
DNE 30. JUNIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS ZA JUŽNO 

PRIMORSKO1 

Okrajni komitet KPS za Južno Primorsko 
Položaj, dne 30. junija 1943. 

Vsem Okrožnim komitetom KPS za Južno Primorsko, položaj. 

Dragi tovariši! 

Priloženo vam pošiljamo prepise nekaterih zadnjih okrožnic 
PK KPS za Primorsko odnosno članke in to ali v unikatu, dupli
katu ali triplikatu, v zvezi s potrebami posameznih okrožij. Ti pre
pisi so sledeči: 

Okrožnica2 IOOF od 21/1.1.1. o ustanovtvi SPŽZ; 
3 PO SP2Z za Primorsko od 17/V t. 1., ki se nanaša prav 

tako kot prva za organizacijo SPŽZ na Primorskem; 

Okrožnica4 PK ZKMJ za Slovenijo od 15/11, o organiziranju ZKM; 
5 PP ZKM za Primorsko od 23/1111.1. " ZKM 

na Primorskem; 
Članek6 »Kaj je sredina?«; 

" 7 »Borba proti okupatorjem prva in najvažnejša naloga« 
od tov. Tita; 

Članek8 »Kaj pomeni sedanja propaganda o povojni ureditvi 
Evrope« od tovariša Milovana Djilasa. 

Te okrožnice odnosno članke ste sigurno prejeli že direktno od 
PK-ja, vendar ni izključeno, da kak OK teh direktiv ni prejel. Da 
ne bo pri našem delu organizacijskih zaprek, vam te članke ponovno 
pošiljamo in vas pozivamo da se čimpreje seznanite temeljito z 
vsebino direktiv, ki jih boste izvajali. Članke posebno dobro pre-

1 Izvirni kopiji sta v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 532/IV in v 
Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 117. 

2 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 84, str. 270—272. 
3 Glej dok. št. 56. 
4 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 150, str. 424—425. 
5 Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 42, str. 99—102. 
6 Glej dok. št. 57, op. 82. 
7 Glej dok. št. 228, op. 5. 
8 Glej op. 7. 
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študirajte, da boste povsod in v vsakem primeru znali strogo ločiti 
»sredince« od belogardistov. Članek tov. Tita in tov. Djilasa pre
študirajte skupno, ker sta si podobna. 

Posebno skrb posvetite delu med ženami in v smislu okrožnic 
IOOF in PO SPŽZ za Primorsko čimpreje formirajte rajonske in 
okrožne odbore SPZZ. Okrožni odbori SPŽZ naj pošiljajo svoja 
poročila direktno Pokrajinskemu odboru SP2Z s tem, da pošljejo 
ko Okrajnega komiteta za tov. Rudija Brkinca9 ali pa naj pošiljajo 
poročila direstno Pokrajinskemu odboru SPŽZ s tem, da pošljejo 
vsakikrat Okrajnemu komitetu kopijo poročila. 

Kar se ZKM in ZSM tiče je treba takoj pristopiti k izvajanju 
direktiv in čimpreje formirati Rajonske in Okrožne komitete ZKM 
in Rajonske in Okrožne odbore ZSM. Iz direktiv je dovolj jasno 
razvidno, kako je treba pri delu postopati. Tudi glede pošiljanja po
ročil teh odborov naj se postopa slično kot pri SPZZ. Razumljivo pa 
je, da mora biti OK seznanjen z vsebino vseh poročil Okrožnih od
borov SPZZ, ZSM in Okrožnega komiteta ZKM. 

Iz poročil vidimo, kar se financ tiče, da vodite iste še vedno 
neekonomično, izdatki so za posamezna okrožja preveliki, dočim 
dobro veste, da mora PK kriti potrebe za dve naši primorski bri
gadi10 poleg stroškov za nad 1.000 novincev, ki so s Primorske šli 
v onstranske slovenske brigade.11 Zato vam naročamo, da izdatke 
čim bolj skrčite, zmanjšate, na drugi strani pa da z vso močjo for
sirate vpisovanje narodnega posojila in pa zbiranje davka. Pri tem 
ne pozabite v obračunih podrobno navesti koliko ste nabrali iz okro
žij za partijski fond, partčlanarino in literaturo. Te zneske nam 
morate skupno z zneski narodnega posojila brezpogojno v celoti 
nakazovati. 

Okrožnico12 PK-ja od 20. maja t. 1. še enkrat proučite in poglo
bite vaše delo v smislu danih navodil. Nikakor ne smete precenje
vati vašega dela med ital. vojaštvom! O vsemu poročajte. 

Tehnike, ki se nahajajo na vaših področjih, spadajo pod vašo 
odgovornost. Za njih pravilno delo odgovarjate vi. Strogo pazite 
kakšna literatura se razmnožuje, pazite da ne bo sektaška. Pozornost 
obrnite na hrvaško literaturo, ki je dostikrat zelo sektaška, kar se 
partijskega dela tiče, ker k nam prihajajo izvodi, ki so bili razmno
ženi še pred več leti, ki so pa danes zastareli. O delu tehnik morate 
brezpogojno v vsakem poročilu točno poročati in priložiti po 7 kom. 
od vsakega razmnoženega izvoda. 

Ponavljamo, da je potrebno delu med našo duhovščino posve
titi več skrbi. Stavite se v osebno zvezo z duhovniki vaših okrožij, 
pošiljajte jim redno našo literaturo, skušajte od njih dobiti izjave 

9 Rudi Mahnič. 
10 Gre za Gradnikov© in Gregorčičevo brigado. 
11 Glej dok. št. 45, op. 5. 
12 Glej dok. št. 69. 
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in slično. Na razbijanje in razkrinkovanje bele garde ne pozabite, 
prav tako mihailovićevcev. V to svrho prilagamo za.nekatera okrož
ja razne prepise naših pisem13 na take elemente, da si boste znali 
pomagati. Ako je stvar bolj komplicirana, pišite nam, da vam mi 
sestavimo potrebne koncepte — pisma! Razkrinkavajte voditelje 
bele garde z letaki, pred vsem ljudstvom. Pri tem pozor na sek-
taštvo! 

Partijsko delo je za nas komuniste najvažnejše. Iz poročil pa 
medtem vidimo, da v zadnjem času ni opažati nikakega napredka. 
V tej zvezi Vam naročamo, da stremite za tem, da se v vsakem 
okrožju čim preje postavijo vsaj dva do tri članski OK. Razumljivo 
je, da je težje najti za OK sposobnega člana, toda to ne sme biti 
ovira, kooptirajte v OK člane, čeprav niso sposobni za tako funkcijo, 
kajti na tak način naglega dviganja kadrov se funkcionarski nara
ščaj najhitreje vzgaja, kar pa je v današnjem času ostrih represalij 
nujno potrebna. Pri formiranju OK-jev ne pozabite na žene oziroma 
dekleta! 

Sprejemanje novih članov v Partijo se nam zdi še vedno na 
splošno zelo sektaško. V tem pogledu je potrebno sektaštvo ostro 
pobijati ter pogumno sprejemati v Partijo poštene ter razredno za
vedne aktiviste OF in partizane po stanicah za vezo in četah, ki 
operirajo na našem sektorju. Za organizacijo OF je naravnost nujno 
potrebno, da dobijo svoja partijska jedra, z drugimi besedami po
vedano, da se aktivisti OF med seboj povežejo kot Partijci. Le tako 
bo zavarovana enotnost OF in bodo v naprej preprečeni poizkusi da 
se vodstvo OF Partiji odvzame. Ze v smislu danih navodil14 je po
trebno, da se potrudite, da bo partijsko delo po stanicah za vezo 
in četah brezhibno in da na ta način zaktivizirate naše edinice. 

Glede organizacije OF se je treba potruditi, da se terenski od
bori ne bodo smatrali za nekakšne pomožne partizanske organizacije 
temveč, da se vedno poudarja in takim odborom vcepi zavest, da so 
ti odbori nova narodna oblast. Ne smete brkati in mešati vse orga
nizacije in jih ločiti na moške, ženske in mladinske temveč strogo 
ločite, da so terenski odbori OF narodna oblast, odbori SPZZ in 
ZSM pa množični organizaciji OF. Ločite tudi celice od aktivov, 
rajonske in okrožne komitete ZKM od komitetov Partije! 

Vse stvari, tujke iz literature in sploh vse, kar ne razumete, 
vprašajte, da vam podrobno razložimo, da bo na ta način vaše delo 
lažje in boljše. Pri tem pa glejte, da se čimpreje osamosvojite. Vzga
jajte si namestnike, kader, ki bo lahko v danem momentu prevzel 
nove odgovornejše naloge. 

Poročajte nam v vaših težkočah pri delu, da vam tovariško po
magamo. Vaša poročila naj bodo res pravo ogledalo vaših okrožij, 

13 Prepisi pisem niso priloženi. 
14 Glej dok. št. 201. 
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nikakor pa mrtve številke. Poročajte nam redno vsakih 15 dni, 1. in 
15. v mesecu, prav tako nam dostavljajte dvakrat v mesecu ves 
odvisen denar. 

Pozor na obveščevalno službo, skice itd., v smislu naših ustme-
nih razgovorov. Obveščevalni službi stavite vprašanje: Kam so od
šli antiparakadutisti?15 

Pri skupnem delu vam želimo čimveč uspehov in vas tovariško 
pozdravljamo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

za OKRAJNI KOMITET KPS za JP: 
Budi Brkine 

priloge 
literatura posebej. 

ŠT. 233 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA fePS ILIRSKA BISTRICA 
DNE 30. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA JUŽNO 

PRIMORSKO1 

Okrožni komitet KPS za Ilirsko Bistriško okrožje 
Položaj, dne 30. junija 1943. 

POROČILO 15. do 30/6-43. 
Okrajnemu komitetu KPS za Južno Primorsko, tov. Rudiju,2 

položaj. 

Dragi tovariši! 

Razpoloženje ljudstva: 
Letaki,3 ki so jih metala v tem času (18. t. m. ponoči) angleška 

letala, so napravili na prebivalstvo zelo dober vtis. Morala je na 
višini, število pristašev OF je vsak dan večje. 

Stanje Partije: 
Od zadnjega poročila4 se stanje ni dosti izpremenilo. V Št. Pe-

terskem rajonu je bil sprejet eden kandidat. Razdelili smo »Ljudsko 
Pravico« št. 7,5 ki je dobro vplivala ne samo na kandidate in par-

15 Protipadalski oddelki. 
1 Izvirnik je v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, šk. 113. 
2 Rudi Mahnič. 
3 Glej dok št. 209, op. 38. 
4 Glej dok. št. 169. 
5 Glej dok. št. 23, op. 9. 
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tijce, temveč tudi na simpatizer je. Študij literature je reden, ideo
loški nivo se veča. ZKM: brez sprememb. Skušali bomo čimpreje 
organizirati vso mladino v smislu danih nam direktiv in jo masovno 
povezati v ZSM in pa ZKM. 
Stanje OF: 

Tudi brez večjih sprememb. Formirani so bili 3 novi terenski 
odbori OF v rajonu Gornja Pivka. Formira se popolnoma nov rajon 
Št'. Peter, ki bo imel caa 12 vasi. Nekatere od njih so že organizirane, 
toda točno stanje bomo podali v prvem naslednjem poročilu. 

SPŽZ: formiran je okrožni odbor SPŽZ, ki sestoji iz 3 članic. 
Prav tako sta formirana 2 rajonska odbora SPŽZ, dočim se število 
krajevnih od zadnjega poročila ni spremenilo. Vsi ti odbori de
lujejo zelo aktivno, zbirajo hrano, denar, obutev, obleko, zdravila, 
cigarete za našo vojsko. Zelo povoljno se tovarišice izražajo o našem 
ženskem listu za Primorsko »Slovenki«.6 ZSM: brez sprememb. 
Bela garda: 

Začeli smo razbijanje bele garde na liniji Št. Peter—Il[irska] 
Bistrica. Poslali smo vsem takim pisma, v katerih smo podrobno 
objasnili namene in načrte bele garde, dopisom pa smo priložili 
mnoge literature, ki se nanaša na belo gardo in njene zločine. De
lovanje belogradistov je ponehalo, vendar bomo še v naprej čuječi 
in strogo pazili na posameznike. 

Akcije naših čet: 
Na tem sektorju se ne nahaja nobena partizanska edinica, ra

zen stanice za vezo št. I.7 Delovanje te stanice je zadovoljujoče. 
Formirana je celica, ki sestoji iz: sekretar tov. Janez,8 člani tov. 
komandir Tone,9 ki je bil sprejet za partijca 29. t. m., tov. Stipe10 

in tovariša kandidata Roman11 in Jernej.1 2 Celica ima vsak dan po
litično uro, kjer predavajo naši funkcionarji. Ima redne organiza
cijske sestanke. 

Gibanje in ukrepi sovražnika: 
18. t. m. je bil zračni alarm v Il[irski] Bistrici in Št. Petru. Nad 

ozemljem so preletavala angleška letala. Iz Šembij se je vojaštvo 
premestilo v Knežak. Grade še vedno protitankovske ovire na Mi-
lanjem. V Vrbovo je prišla artilerija, ki je imela že 29. t. m. vaje. 
Drugega ni bilo opaziti. 

6 Glej dok. št. 56, op. 2. 
7 Gre za kurirsko postajo P-l. Glej dok. št. 11, op. 3. 

Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
8 Anton Hace. 

10 Herman Malalan. Glej dok. št. 169, op. 24. 
11 Roman Vidmar. 
12 Jernej Lekšan. 
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Tehnika: 
Nekaj materiala smo že nabavili, ciklostil bo tudi v najkraj

šem času nabavljen, tako, da bomo kmalu začeli z delom. Vse po
trebno bo uredU Okrajni komitet KPS za J[užno] P[rimorsko]. 

Narodna Zaščita: 
Za Rajon Gornja Pivka je imenovan poseben tovariš, ki bo 

organiziral NZ. Je vojaški strokovnjak. V drugih rajonih brez spre-
bemb. Kurirska služba je še dobro organizirana, posebno kar se 
tiče Št. Peterskega rajona. Rekrutov v partizane ni bilo. 

Blagajna: 
Prejemki: 
Narodno posojilo od 1. do 30./6. Lit. 28.000.— 
narodni davek od 15. do 30./6. " 1.530. 
stari saldo 1./6. 1943 od davka 
Lit. 970.— in 1.000.— posojila " 1-970.-

Izdatki: 
Pomoč družinam internirancev 
karavli št. 1 

Saldo prejemkov in izdatkov 
nakazilo Okrajnemu komitetu 30./6. 
Saldo za prenos 1./7.1943 

Partijski obračun: 
Partčlanarina za junij 
partijski fond prispevki 

Lit. 

Lit. 

Lit. 

Lit. 

Lit. 

Lit. 

31.500.— 

1.200.— 
300.— 

1.500.— 

30.000.— 
29.000.— 

1.000.— 

150.— 
160.— 

Lit. 310.— 

ki jih nakazujemo Okrajnemu komitetu skupno z Lit. 29.000.— in 
odrezki obveznic nar. posojila. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za OK KPS II. Bistrica: 
Jadran Hribar13 

priloge: denar in odrezki bonov. 

13 Josip Zidar. 
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ŠT. 234 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA SPZZ ZA BELO KRAJINO 
DNE 30. JUNIJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF ZA BELO 

KRAJINO1 

r> A i ^ -•, , Na terenu, 30. VI. 43. 
Predmet: Poročilo okrožnega odbora 
SPZZ za Belo krajino. 

Okrožnemu odboru OF 
za Belo krajino. 

Trr J
P o š i l J a m Poročilo, ki sem ga dobila na seji OK SPŽZ dne 27 

VI. 43. — 29. VI. 43. na terenu. 
Rajon Crnomelj-okolica, ima postavljene tri terenske odbore 

ki obsegajo 2 - 3 članice, v treh vaseh pa ima le vaške zaupnice' 
Ostale vasi se niso pritegnene k delu, ker je teren radi večkratnih 
vdorov sovražnika jako težak in tudi žene nimajo smisla za orga
nizacijo Tu je bilo nabrane hrane za ranjence v sledeči količini-
t t ^i ? makaronov, 6 kg riža, 4 kg fižola, 2 kg pšeničnega 

zdroba, 10 kg koruzne moke, 2 kg slanine, 1/4 kg masti, 8 kg češenj 
in 22 komadov jajc. Drugega pa je bilo nabranega 760 lir, kot pri
spevek za zastavo, ki jo namerava kupiti SPŽZ za Ufdarno] BFrigadol 
I[vana] Cfankarja]. s J 

1. i
R.a j.°n Dragatuš, je še popolnoma neobdelan, radi pomanjkanja 

političnih aktivistk. . J 

Rajon Vinica ima postavljenih pet terenskih odborov iz 2—3 
članic ah ti odbori so še čisto mrtvi, ker ni aktivistke, ki bi jih 
vzpodbujala k delu. Tudi delo tu je zelo težavno radi vdorov so
vražnika. 

Rajon Gradac. Tu je postavljenih sedem vaških odborov iz 
i—4 članic, zajetih pa je s tem, da je vsa vas zaktivizirana, še 11 
vasi, toda v teh vaseh je treba postaviti še terenske odbore Po 
nekaterih vaseh žene prirejajo sestanke. Razumevanje in veselje 
pokažejo povsod, le vspodbude k delu je še treba. Tu je teren zelo 
težaven radi gostih okupatorjevih postojank in radi gostih vpadov 
sovražnika v vasi. Postavljen je tudi rajonski odbor iz petih članic 
ki pa ga bo treba še politično zgraditi, da bo za delo sposoben De
narja kot prispevek za nakup zastave je bilo nabranega 330 lir. 

Rajon Suhor, ima postavljenih 6 vaških odborov, ki delno de-
lajo. Pridobljena je tudi ena tovarišic za RO, ki se pa še ne udej-

šk. l - ^ ^ f s s s 1 3 1 ' 1 8 3 1 1 S e r n i l 0 m ' j e v Zgodovinskem arhivu CK ZKS, 
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stvuje, ker ni še politično zgrajena, sicer pa bo lahko pri delu 
mnogo pripomogla, ker je ilegalka. 

Rajon Semič, ima postavljena šele dva vaška odbora. Ta rajon 
je še čisto neobdelan. Postavljen je tudi dvočlanski RO, a je tudi 
še potreben politične graditve. Ko bo zgrajen, bo lahko pri delu 
mnogo pripomogel, ker sta obe članici ilegalki. Tu je bilo nabranih 
200 kg češenj za ranjence. 

Rajon Drašiči. V tem rajonu delata dve aktivistki in je po
stavljenih enajst vaških odborov. Ti vaški odbori delno delajo z 
nabiranjem hrane za ranjence. Nabranega je do sedaj nekaj ma
teriala v sledeči količini: 72 kg koruzne moke, 38 kg fižola, 11 kg 
bele moke, 10 kg ječmenove kaše, 2 1 žganja in 11 komadov jajc. 
Denarja pa je bilo nabranega kot prostovoljni prispevki za nakup 
zastave 452 lir. 

Z izkušnjami pri delu se je pokazalo, da se veliko laže organi
zira vas s tem, da se zaktivizira celo vas in to nam je omogočeno 
potom aktivov, ki so uvedeni. 

Na seji smo tudi uvidele, da je potrebno, da se list Našim 
ženam2 izdaja v večjem številu in ga naročamo za bodoče za celo 
okrožje 193 izvodov. Poleg tega naročamo ponovno brošuro3 Položaj 
žene v SSSR in sicer za celo okrožje 62 izvodov. Naročamo pa tudi 
še brošuro4 Lenin: Žensko vprašanje, za okrožje 26 izvodov. Prosimo 
Iniciativni odbor, da posreduje pri upravi teh listov in da se nam 
pošljejo v gori navedenem številu. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Francka5 

sekretarka. 

Na terenu, 30. VI. 43. 
Okrožnemu odboru OF 

za Belo krajino. 

Pošiljam poročilo okrožnega odbora SPŽZ, ter prosim, da se 
me obvesti, če sem morda premalo poročala, da poročam še na
knadno. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Francka 
sekretarka. 

2 Glej dok. št. 16, op. 4. 
3 Ciklostilirana brošura: Položaj žene v SSSR /tehnika »Urška«, 1943/ 

je v arhivu IZDG, tisk NOB, št. 826. 
4 Glej dok. št. 85, op. 29. 
5 Francka Dolenc. 
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ŠT. 235 

PISMO ČLANICE POVERJENlSTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF 
ZA LJUBLJANO JELICE VAZZAZ DNE /30./ JUNIJA 1943 ČLA

NOM VODSTVA SLOVENSKEGA SOKOLSTVA V OF1 

Zdravo ! 
junij 43. 

Zelo, zelo mi je žal, da se nismo mogli dobiti. 2 Marsikaj se bi 
imeli pogovoriti, k a r se napisati n e da. Povedali so mi pr i nas, da 
Vam je težko pri t i na dogovorjeno mesto. Salvo 3 je sicer pisal v 
g lavnem naše težave, vse ostalo bi morala povedati sama. Sicer bi 
pa i tak ne imeli miru, ker so beli hajkali na naše domačine, hudiči 
kot zajce so j ih lovili, pa sta j im k sreči oba ušla, tudi pasje živ
ljenje tako begati od hiše, je že bolje v hosti. Sama bi j im skoro 
s pošto padla v naročje. Bila sem včeraj n a žen. protifaš. sestanku, 4 

precej daleč v hosti, tako, da oni skoro niso vedeli, da so beli pr i 
nas v vasi. Sicer pa dovolj o tem, to je novo za nas, vsi ste temu 
vajeni. 

Pr i lagam statistiko, 5 ki je pa zelo nepopolna. Kot sami vidite, 
sem dirjala ves prejšnji teden za tem, pa nismo mogli spraviti sku
paj . Za prvo silo bo nekaj, ostalo pa pozneje. Največji križ imamo 
z Mostami in bi bilo o tem marsikaj pojasniti. Ob prvem sest. s 
part i j , smo se zedinili, da za prvo naprav imo statist, o povezanih 
v fronto, nevezanih itd. Nevezanih v fronto in vezanih samo n a 
društvo j ih je malo in sedaj zelo delamo n a to, da tudi to izvršimo. 
Salvo se je sestal s terenci, pa je bil skoro osamljen, celo naši so 
bili prot i Salv. predlogu in n a Grogovi 6 s trani, pozneje je Urška 7 

— mlad. rekla, da je smatrala, da kot Skojevka mora držat i z Gro
gom. Na sest. Salvo — Zane 8 — Rado 9 — Borut 1 0 — Maja 1 1 smo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom na lističih iz beležke, je v arhivu 
IZDG, osebni fond Zorana Poliča. Pismo je brez datuma. Ob predaji 
gradiva arhivu IZDG je Zoran Polič s svinčnikom napisal datum junij 
1943. Iz vsebine pisma pa je razvidno, da je bilo napisano 30. junija 1943. 

2 Glej dok. št. 320, op. 8. 
3 Drago Pustišek. Glej dok. št. 100, 174 in 230. 
4 Misli na prvo konferenco SPŽZ za novomeško okrožje, ki je bila 

29. junija 1943 v gozdu pod Hmeljnikom pri Dolenjem Karteljevem. 
Glej pozdravno pismo SPŽZ za novomeško okrožje dne 29. junija 1943 
izvršnemu odboru OF v arhivu IZDG, arhiv NOB, šk. 435/11 in Ženske 
v NOB I, str. 748. 

5 Statistika ni priložena. 
6 Leopold Krese. 
7 Ančka Adamič. 
8 Viktor Repič. 
9 Rudolf Rudolf. 

1 0 Lojze Kramar. 
1 1 Jelica Vazzaz. 
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izdelali naš predlog in zagovarjali naše stališče, ker se je že na te
r e n u med našimi Sok. pojavilo mnenje, da hočejo sok. popolnoma 
odpravit i in so odločno proti temu. Grogov predlog: da se ne bi 
Sok. sploh ne več sestajali v nobeni obliki, event, kdaj glede sredine 
(Vlasta 1 2 je pa v razg. s Salv. malo popustila, da bi bili sestanki 
še v načr tu — vendar izgleda, da je ona poslala Groga v ogenj in je 
on izrekel že zadnji stadij — to je popolno likvidacijo). Več o tem 
napisati ne morem. 

Naš predlog: društv. odb. (vodstvo) se sestaja z rajon, zastop 
[niki], ki hodijo tja izmenoma, naš[i] rajon[ski] tudi v društv. od
boru. Sedanji okrožni sok. odb. stopi v . . . 1 3 v center-rajon (Borut 
— Rado) istočasno kot predstav. Lj[ubljanskih] Sok. in k nj im bi 
hodili fronti rajonski iz centra — obenem bi pa oni še vedno vršili 
iste funkc. kot sok. okr[ožje] in imeli stik z ostalimi društvi in po 
potrebi gredo tudi na društv. sok. sestanke. Tako bi zadostili Vla-
st inemu predlogu, da ne bi bilo nobenega odbora, ki n e bi bil v 
st iku s fronto — s terenom in ne bi prišle direktive od dveh s t rani 
(Kar tudi do sedaj ne bilo, to se pravi drugačne kot frontne). Zane 
bi se še vedno sestajal s sok. okrož. — Tako bi zadostili part i j , pred
logom in ne bi bilo očitka, da imamo samo lepe besede ne pa tudi 
dejanj (Vlasta o Andreju 1 4 ). 

Sok. pomoč. — Napravil i bomo t a k o : društv. blag. stopijo v 
rajon SNP, od komisije pa eden v fin. komis. — okr. SNP, eden pa 
v fin. komis. fronte. Obračun se da okr. odb. SNP. Do sedaj smo že 
2 X dali S N P previšek (okoli 30 tis[oč]), sedaj smo pa obdržali 
19 tis., ker ne vemo kako bo. Oni hočejo za vsak p r i m e r posebej 
vedeti komu se daje, koliko in ali se sploh daje, z eno besedo ves 
pregled in ves denar naj bi se oddal in potem šele, če se j im zdi 
potrebno vrnejo kolikor rabimo. — To nalet i p r i naših n a precejšen 
odpor, ker bi se tudi s tare podpore morale zmanjšati (Tabor) ali 
celo povsem črtati, za naprej ne bi imeli možnosti podpirat i naše 
ljudi, j ih opremljati če gredo ven in slično. 

Će se bi to popolnoma izvedlo bi prispevki gotovo nujno padli, 
ker mnogi dajejo specij. za znance, ali daje fronti in sok. itd. Ta 
rešitev bo naletela n a silne težave in mi tudi ne bi imeli kr i t ja za 
svoje in terne potrebe. Vlasta je prinesla to s tvar tako, kot da je 
že povsem točno med vami domenjeno. Premisl i te vse in sporočite, 
pripravl jeni smo to uredi t i kolikor se da, da kdo ne bi dobil pod
pore od 2 strani, da se tisti, ki daje sedaj fronti in n a m pritisne, če 
se da, da odrine več in tedaj samo fronti. 

Glede vstopa v partijo, n i m a m o načelno nič proti, da bi kaj 
posebno za to agitir. se n a m ne zdi umestno, ker so i tak tudi sedaj 
že naši ljudje v part . Da se razumemo, ne bi hoteli to masovno 

1 2 Mira Tomšič-Soča. 
is Nečitljiva ena beseda. 
1 4 Josip Rus. 
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vršiti, ali posebno priporočat, ker je i tak Vlasta nekako rekla, da bi 
oni že tiste odbrali, ka tere bi sprejeli v parti jo, če mi n imamo nič 
proti . 

Još t 1 5 je bil zaprt in pred dnevi izpuščen in je Rado že v stikih 
z njim. Salvo si zamišlja njegovo delo tako, da bo organiz. obve
ščevalno tako, da si bo dobil zaupnike po društvih, ki m u bodo 
pomagali (to bo zelo konspir. in društva oficij. niti ne bi o tem ve
dela) — t i bi bili torej njegovi pomagači. 

Želimo si k m a l u članek 1 6 Sok. in Komun, (kakšen vpliv bo 
imela part i j , v sok. bodočnosti). Ce imate čas napišite članek, ki bi 
jasno pojasneval stališče Sokol, v bodočnosti, ker se že pojavljajo 
vprašanja o tem, če bo Sok. podržavljen, bo isto kot prej v Jug[osla-
viji] itd. (iznesli emigr. 1 7). 

Snuje se sok. legija 1 8 (Mihe), skušajo pridobit i naše ljudi in 
smo zvedeli, da je vodja Mihe za Sv. Peter Svetl ič 1 9 (Sok. I.) in 
imajo v vzh. delu 1 bataljon, 6 vodov. Vršijo živahno propagando 
(ste dobili letak, 2 0 ki ga je poslal Salvo, — ki so ga dobili naši ljudje 
po pisarnah in slično). P a r o l e : za Ruse ali prot i boljševizmu. 

Kaj je s Stenjko 2 1 (so mu res odrezali nogo). Kaj je z Bolafio2 2 

in Ribičičem 2 3 (Tomšič, brig.). Nahrbtn ik je Markotov, 2 4 k a r ne spo
zna za svoje je Slavkovo 2 5 (čevlji). Marko naj javi, kako bi m u do
stavili paket. 

Uredite pošto preko Mete 2 6 ali Dakota 2 7 na Novo m., saj veste 
k a m — Kamen. — Sporočite za prihodnji mesec okoli prvega, če 
se lahko dobimo na istem mestu. 

Biskvit in cigarete so za Andreja. Vsi so zdravi in je v redu. 
Hitim, ker se mi m u d i na vlak. K a r sem lahko, sem na hitro 

napisala, sem izvršila, če morete kmalu odgovorite. 
Slavko, oddaj to pismo Markotu, Andre ju ali Drejčetu. 2 8 

Pozdrave Maja 

Pošta je od bra ta in želi, da se m u kaj javiš, njemu in očetu. 
1 5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
1 6 Glej dok. št. 72, op. 17. 
1 7 Glej dok. št. 100, op. 13. 
1 8 Glej dok. št. 99, op. 5. 
1 9 Dušan Svetlič, član Sokola I — Tabor v Liubliani 
2 0 Glej dok. št. 174, op. 17. 
2 1 Pravilno Bojan Polak-Stjenka. 
22 Renato Bolaffio, rojen leta 1926, pomočnik puškomitraljezca v 

.J. bataljonu I. Udarne brigade Toneta Tomšiča. Padel 6. oktobra 1943 
v Luzarjih. 

23 Uredništvo ni identificiralo osebe. V seznamu borcev Tomšičeve 
brigade (glej Strle, Tomšičeva brigada II) ni evidentiran 

2 4 Zoran Polič. 
2 5 Alojz Vrhovec. 
2 6 Fani Košir. Glej dok. št. 194, op. 3. 
2 7 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena 
2 8 France Lube j . 
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K R A T I C E 

AVNOJ — (tudi PVNOJ, PSNOJ) Antifašističko vijeće narodnog 
oslobodjenja Jugoslavije (tudi Protifašistično v. n. o. 
J., Protifašistični svet n. o. J.) 

AFŽ — glej SPŽZ 
BG — (tudi bega, b. g., bg) bela garda, belogardisti, belogar-

dističen 
CK — Centralni komite 
DE — Delavska enotnost 

DLO — (tudi DO, DIO) Dolomitski odred 
GILL, — Gioventu Italiana del Littorio di Lubiana ( - Italijan

ska liktorska mladina v Ljubljani) 
GIO — (tudi G1IO) Glavni iniciativni odbor 

GO — Gorenjski odred 
GŠ — Glavni štab 

GUF — Gioventu universitaria fascista (= Fašistična univer
zitetna mladina) 

HSS — Hrvatska seljanka stranka 
IO — Izvršni odbor 

JNS — Jugoslovanska nacionalna stranka 
JPO — Južnoprimorski odred 
JRZ — Jugoslovanska radikalna zajednica 
KA — Katoliška akcija 
KI — (tudi Komintema) Komunistična internacionala 

KPA — Komunistična partija Avstrije 
KPH — Komunistična partije Hrvatske 
KPI — Komunistična partija Italije 
KPJ — Komunistična partija Jugoslavije 
KPS — Komunistična partija Slovenije 

KS — (tudi ks) krščanski socialisti 
LP — (tudi lp, L. P.) Ljudska pravica 

MIHA — (tudi miha, Mi-ha) Mihailovićevci, pristaši Draže Mi-
hailoviča 

MK — Mestni komite 
MO — Mestni odbor _ 

NSDAP — Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei ( - Na-
cionalsocialistična nemška delavska stranka) 

NOB — Narodnoosvobodilna borba 
NOO — Narodnoosvobodilni odbor 

NOV in PO — Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi 
ODE — Odbor Delavske enotnosti 

OF — Osvobodilna fronta 
OIO — Okrožni iniciativni odbor 
OK — Okrožni (okrajni) komite 
OO — Okrožni (okrajni) odbor 
OS — Obveščevalna služba 

PIO — Podokrožni iniciativni odbor 
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PK — Pokrajinski komite 
PO — Pokrajinski odbor 

POZ — Primorska operativna cona 
P P — Pokrajinsko poverjeništvo 

RIO — Rajonski iniciativni odbor 
RK — Rajonski komite 
RO — Rajonski odbor 

RSJ — Radio svobodna Jugoslavija 
SKOJ — glej ZKMJ 

SNOUB — Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada 
SNOV in PO — Slovenska narodnoosvobodilna vojska in partizanski 

odredi 
SNP — (tudi SLP) Slovenska narodna (ljudska) pomoč 

SP — (tudi SPor, S. P.) — Slovenski poročevalec 
SPO — Severnoprimorski odred 

SP2Z - (tudi AFŽ, AF2Z, AZZ, PŽZ, 2PZ) Slovenska proti
fašistična ženska zveza (Antifašistična fronta žena, 
A.Z. zveza) 

SS — Schutzstaffel (= zaščitna engta NSDAP) 
TIO — Terenski iniciativni odbor 
TO — Terenski odbor 

T ^ V T ' ^ ' ' — U d a r n a brigada Ivana Cankarja, Ljube Sercerja, Matije 
Li. b., M. Ci., Gubca, Simona Gregorčiča, Toneta Tomšiča 

S. G., T. T. 
USAO — Udruženje saveza antifašističke omladine 

VDO — Vzhodnodolenjski odred 
VKP/b — Vsezvezna komunistična partija/boljševikov 

VOS — Varnostno obveščevalna služba 
VS — Varnostna služba 
VS — Vrhovni štab 

ZAVNOH — Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobodjenja 
Hrvatske 

ZDO — Zapadnodolenjski odred 
ZKMJ — (SKOJ) Zveza komunistične mladine Jugoslavije (Sa

vez komunističke omladine Jugoslavije) 
ZSM — Zveza slovenske mladine 
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R E G I S T E R 

A d a m i č A n č k a - U r š k a 298, 510, 563, 
714 

Adergas 366 
Adlešič Jože 535 
Adlešiči 568 
Afrika 8, 11, 73, 82, 124, 128, 165, 

183, 201, 202, 215, 277, 288, 352, 
557, 565, 581, 595 

Agrež I v a n - B r k o 542 
Ahačič Danie l 284 
Ajbelj 323 
Ajdovec 653 
Aleksandr i ja 94 
Alpe 690 
Aleš F r a n č i š k a - D u n j a 197, 295 
A l e x a n d e r H a r o l d 165 
Alujević dr. B r a n k o 493 
Alžir 609 
Ambrožič Anton-Božo 409, 410, 

485, 486, 578, 579 
Ambrožič Mi lan-Ambrož 373, 461, 

496 
A m b r u s 76, 186—188 
A m e r i k a glej Z d r u ž e n e države 

A m e r i k e 
A n d e r w a l d Beno-Benko 48, 97, 98, 

358, 359, 361—364, 367, 477, 511, 
512, 613 

Andolšek Mar i ja-Micka 103 
Angli ja glej Vel ika Br i tan i ja 
A n h o v o 178, 660, 679 
Aqui l la (taborišče) 321, 322 
Apih M i l a n - J u r e 25, 36, 265, 266, 

277, 535 
Arezzo 321 
Arig ler Adolf-Bodin (Boštjan) 48, 

49, 87, 88, 97, 98, 358, 362, 478, 
511—513 

Arko Jože 329 
AVNOJ (PSNOJ) 15, 65, 80, 117, 

118, 120, 121, 147, 187, 199, 250 
Avsec A n t o n 100, 474, 475 
Avsec M a r a - M a r t a 488—490, 567 
Avstri ja 47, 116, 268, 600, 613 

Avšič J a k a - B r a n k o H r a s t 80, 158, 
160, 167, 170, 174, 192, 193, 292, 
434, 530, 603 

B 

Babič Branko-Vlado 32, 33, 77, 90, 
91, 138, 140, 151, 162, 163, 172, 270, 
311, 317, 318, 371—374, 376, 407, 
435, 546, 548, 549, 573, 574, 586, 
589, 604, 646, 671, 672, 676 

Babič Jože-Vojteh 267 
B a b n a gora 566 
B a b n a polica 394, 428, 474 
B a b n i k A n d r e j 166, 167 
B a b n i v r t 366 
Bač pr i Mater i j i 496 
Baca (r.) 576 
Badoglio P i e t r o 164 
Bajc K a r l 151 
Bajec Jože 355, 518, 547 
Bajić dr. Sto jan 610 
Bajlec dr. F r a n c 499 
Bajt A n t o n 172 
Bajt Jože-Tr ig lav 109 
B a k a r i ć dr . Vladimir 529 
B a k r e 187 
B a l k a n 73, 74, 202, 292 
Baloh Pav le-Tine 542 
Banja loka 323, 324, 390, 473, 701 
B a n j a n i n J o v a n 609 
Banjščice 589 
Banjska p l a n o t a 234, 250, 251, 589 
Bar je 265, 277 
Bar le Avgust-Ambrož (Radovan) 

49, 88 
Baš M a r a 551 
Bašelj 366 
Bašel jsko sedlo 359 
Baška dol ina 428, 434, 439, 443 
B a š k o 582 
Batal joni N O V in P O : 

— Briški 141 
— Gregorčičev iBl 
— K a m n i š k i 402, 403, 612 
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— K r a š k i 42, 43, 131, 140, 150, 
152, 153, 252, 355, 357, 372, 376, 
435, 439, 463, 617, 618, 645, 658, 
681 

— Koroški 76, 112, 122, 346, 596, 
599 

— Kozjanski 267 
— »Ljubice Cerovac« 497 
— Mateot t i 241 
— Pohorsk i 248 
— Pol janski 88 
— P r v i be lokranj sk i p ionirski 

51, 385 
— Savinjski 403, 537, 544 
— Slivniški 100, 19i; 391 
— Straž i šar jev 312 
— Šercer jev 471 
— Šta jerski 247 
— Zasavski 403 

Bavec Jožefa-Pepca 475 
Bazovica 494 
Bebler dr. Aleš-Primož T r a t n i k 30, 

41, 44, 69, 90, 91, 93, 95, 97, 105, 
108, 131, 132, 136, 149, 150, 159, 
161, 165, 167, 169, 175, 205, 234, 
235, 249, 250, 253, 254, 270, 294, 
311, 369, 371, 407, 425, 429, 436, 
440, 443, 445, 461, 467, 494, 500, 
501, 547, 548, 576, 577, 586—591, 
603, 604, 609, 616, 623, 637, 644, 
647, 657, 665, 671, 691—694 

Bebler Vi lma-Spelca 28, 285, 287, 
315, 383, 417, 431, 432, 450, 505 

B e d e n k dr. Vinko 365 
B e d n a r i k prof. R a d o 589 
Begunje 190, 265, 279 
Begunje n a G o r e n j s k e m 47, 359, 

486 
Bela (Spodnja, Zgornja) 366 
Bela cerkev 653 
Bela kra j ina 28, 54, 147, 236, 237, 

290, 296, 300, 303, 432, 473, 505, 
535, 568, 569, 655, 664 

Bela peč 114, 467, 468, 661 
Belčji v rh 569 
Belinić M a r k o 147 
Bel jak 351, 600 
Belopavlovič Niko 383, 431, 432, 562 
Belška g r a p a 207 
B e l t r a m Jul i j -Ju l i J a n k o 69, 92, 

161, 178, 369, 371, 407, 466, 625, 
627—629, 646, 660, 664, 679—681 

Benedik Z d r a v k o - T i n e 684, 688 
Beneš dr. E d v a r d 300 
Beneška Slovenija (Benečija) 12, 

71, 74, 96, 135, 141, 143, 148, 160. 
165, 174, 293, 377, 379, 428, 434^ 

440, 442—445, 577, 580, 628, 660, 
662, 695, 696 

B e n e t k e 25 
Beniger F r a n c - G a b r i n 578, 705 
Beograd 15, 74, 98, 163, 188, 529 
Berce F r a n c e 266, 267 
Berce Rudolf 344 
Berce Viktor-Božo 110, 374, 463, 647 
Berčič Lojze-Miro 413, 451, 683 
Bereča vas 51 
B e r g a m o 161 
Berlot Božidar 180 
Bertoncel j I v a n - J a n u š 478 
Bertoncel j I v a n - J o h a n (Drnovc) 48, 

97, 98, 358, 359, 361—365, 367, 412, 
478, 511, 512, 685 

Besnica 363, 366, 412, 684 
Bevk F r a n c e 161 
Bevška p l a n i n a 312 
Bezel jak Franc-Cir i l 677, 678 
Bežigrad (Ljubljana) 34, 565 
Biček F r a n c 487, 598 
Bidovec F e r d o 161, 586 
Bidovec I v a n 161 
Bihać 187 
Bilje 466 
Bi rke lbach Hi lda 287, 416, 432, 562, 

568 
Bis tra pr i D o m ž a l a h 47 
Bis t ra (na Koroškem) 114 
Bistr ica (na Koroškem) 312, 597, 

599, 613 
Bistr ica pr i K r a n j u 367 
Bistr ica pr i Tržiču 367 
Bitnje 363, 364, 366 
Bizerta 165, 183 
Bizjak Stane-Kosta Dobravec 409, 

411, 451, 487, 488, 598, 705 
Blate 515 
Blato 471 
Bled 124, 486, 613, 642 
Bližnji vzhod 555 
Bloke 155, 190, 279, 331, 630 
Bloška p l a n o t a 56, 59, 279, 394, 489 
Bloška polica 489 
Bogojina 499 
Bohinj 486 
Bohinjska dol ina 409 
Bojanja vas 52 
Boje Pav le-St jenka 102, 103, 261 

386, 417, 562, 567 
Bolaffio R e n a t o 716 
Boldraž 52 
Bole Dušan 77 
Bolgari ja 298 
Bolnišnice p a r t i z a n s k e : 
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— Bolnica U. B. T o n e t a Tomšiča 
(»Ute«) "495, 644 

— »Krvavice« 266 
— »Pugled« 285, 431 
— SCVPB 295 

Bologna 41 
B o m b a č Slavko-Boris 467 
Bor jana 353 
Borovl je 648 
Borovnica 289, 566 
B o r š t n a r Jože 493 
Bosil jevo 535 
Bosi j iva loka 323 
Bosna 8, 169, 214, 463, 537, 557, 598, 

634 
Bovec 96, 225, 428, 697 
Bovšica 467 
Bovško 64, 580, 582 
Božakovo 52 
B o ž n a r A n t o n - T o n i 235 
Božović R a d o m i r - R a c o 77 
Bračič M i r k o 64, 93, 158, 174, 291— 

293, 429, 434, 435, 590 
B r a d a č P a v l a 391 
B r a d a š k j a R a s t k o 43, 158, 165, 166, 

172, 175, 249, 257, 291 
B r a d e š k o Jože-Bošt jan 77 
Bra jn ik Edo-Štefan (Egon) 36, 184, 

236, 244, 559, 586, 638 
Brajović S. P e t a r 77 
B r a t k o I v a n - A n d r e j 91, 175, 406, 

644, 693 
Bra tkov ič P e t e r - Z v o n k o 522 
B r a v n i č a r D u š a n - M a t e (Veljko) 23, 

255, 454, 586, 603, 604 
Brce (Berdce) 494 
B r d a 97, 143, 148, 160, 165, 169, 240, 

255, 377, 379, 428, 440—442, 445, 
576, 580, 660, 665 

B r d o (pri K r a n j u ) 366 
Brecel j dr. A n t o n 184, 493 
Brecel j dr. M a r i j a n - M i h a B.(oršt-

nik) 27, 29, 30, 61, 72, 107, 161, 
196, 197, 199, 201, 208, 221, 249, 
254, 255—257, 291, 294, 295, 314, 
319, 343, 395, 414—416, 430, 431, 
448, 470, 472, 493, 499, 503, 518, 
604, 605, 667—669, 671 

Breg (Novo mesto) 125 
Breg ob Bistr ici (Tržič) 367 
B r e g a n t S t a n e - R a d o v a n 486 
B r e g a r Edo-Don 49, 86, 88, 477, 512 
B r e g a r F r a n c - S t a n e 403 
Breginj 136 
Bre jc Cir i l-Niko (Matevž) 685, 688 
Bre jc J o ž e - F r a n č e k J i r i ša 28, 224, 

431 

Bre l ih ing. Miloš-Mitja, (Miha R.) 
167, 380, 633, 669 

Brest 265 
B r e š a n F r a n c - O r e l 699 
Brezje 289 
Brezje p r i Trž iču 367 
Breznica 428 
Brezova r e b e r (o. Črnomel j) 54 
Brezova reber pr i D v o r u 197 
Brezovica (o. Radovl j ica) 366 
Brezovica pr i Borovnici 279 
Breze 176, 177, 328, 514, 515 
Bric dr . I v a n 68, 369, 466 
Br igade N O V J : 

— C a n k a r j e v a 76, 83, 151, 421, 
471, 483, 493, 530, 601, 653, 689, 
712 

— G r a d n i k o v a 64, 93, 135, 158— 
160, 174, 197, 225, 292, 353, 377, 
434, 443, 469, 529, 576, 603, 689", 
692, 707 

— Gregorčičeva 42, 44, 93, 151, 
152, 160, 162, 174, 225, 277, 292, 
353, 376, 434, 439, 443, 445, 463, 
529, 576, 580, 603, 628, 658, 659. 
689, 692, 695, 696, 707 

— G u b č e v a 51, 76, 83, 123, 385* 
421, 431, 504, 530, 601, 602, 653, 
689 

— P r e š e r n o v a 487 
— Sercer jeva 54, 55, 76, 147, 180, 

236, 265, 290, 390, 392, 421, 471, 
483, 529, 601, 630, 633, 653 

— Tomšičeva 56, 76, 101, 113, 127, 
128, 177, 273, 276, 278, 295, 419, 
421, 446, 504, 520, 524, 530, 558, 
601, 602, 635, 644, 653, 716 

— 5. H r v a š k a 68 
— 6. oz. 14. H r v a š k a 497 
— 13. H r v a š k a pro le ter ska 83, 

124 
Bri le j dr. Jože-Bolko 168—170, 193, 

292, 603 
B r i n o v grič 44 
Britof (Kranj) 366 
Br je 466 
B r k i n i 31, 131, 356, 372, 462, 497 
Brleč J a n e z - N a c e P o k l e k n i 402 
Brod n a K u p i 187 
B r o d a r I v a n 365 
B r o d n i k Cilka 260, 276 
Brovč A n d r e j - J a n k o 188, 189 
Broz Jos ip-Tito 8, 11, 14, 23, 28, 58, 

59, 65, 118, 121—123, 129, 177, 183, 
198, 199, 205, 235, 333, 378, 386, 
529, 530, 532, 540, 556, 564, 585, 
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595, 609, 618, 637, 668, 695, 696, 
706, 707 

Brusnice 126 
Buje 494 
Bukovec J a n e z 323 
Bukovec J o ž e 470 
Bukovec ( sekre tar N O O n a H r i b u 

pr i Črnomlju) 389 
B u k o v i n a Ivo 532 
Bukovica 178 
Bukovška p l a n o t a 159 
Bušinja vas 51 
Buta jnova 520, 566 

Cah I v a n - I s k r a 372 
C a j n k a r dr. S t a n k o 250, 588 
C a p u d e r Dani lo 179 
C a s e r m a n F r a n c - T e s a r 64, 92, 96, 

136, 142, 143, 148, 241, 353, 354, 
379, 469, 582, 699 

Castel franco 245 
Cek Davor in-Dani lo (Nino M r k o -

nja) 110, 371, 372, 461, 646 
Celje 247, 267, 298, 543 
Celovec 268, 312, 351, 597, 654 
C e n t r a l n a komisi ja VOS 36, 184 

195, 196, 559, 664 
C e n t r a l n a t e h n i k a K P S glej Teh

n i k e 
C e n t r a l n i k o m i t e K P H r v a š k e 437, 

496, 526, 542, 634 
C e n t r a l n i k o m i t e K P Ital i je 140 
• 675 

C e n t r a l n i k o m i t e K P Jugoslavi je 
89, 205, 238, 378, 553, 559, 696 

C e n t r a l n i k o m i t e K P Slovenje 7, 11, 
23, 25, 33, 44, 45, 47, 64, 81, 90— 
93, 96, 99, 100, 104, 110, 112, 118, 
120, 130, 135, 142, 147, 154, 155", 

. 158, 160, 168, 172, 179, 181, 182, 
192, 206, 207, 222, 234—239, 243, 
246, 255, 257, 259, 260, 263, 266, 
267, 269, 281—283, 285, 287, 291, 
321, 343, 346, 347, 357, 369, 371, 
372, 388, 395, 406, 407, 418, 423, 
432, 433, 437, 438, 452, 474, 487, 
492, 498, 505, 517, 521, 523, 525, 
527, 528, 531, 533, 534, 536—540, 
545, 548, 553, 557, 567, 573, 577, 
583, 587, 591, 594, 596, 600, 603, 
604, 609, 611, 632—636, 644—646, 
652, 657, 659, 665, 666 

C e n t r a l n i k o m i t e S K O J 152, 230 
281, 376, 382, 383, 385—387, 431 
693 ' 

C e r a r F r a n j o - M a t i c 47 
C e r a r Z i n k a - Z d e n k a 504 
Cerk l jansko 698 
C e r k n i c a 57—59, 100, 101, 190, 265, 

279, 288, 394, 407, 629 
Cern i ška dol ina 489 
C e r k n o 364, 403, 429 
Cerovo 651 
C e r r u t i Guido 493 
Ciglar Jože-Jože 123 
Cilenšek J u l k a 540, 541 
Cotič Ivan-Bori s 628 
C u d e r (Zuoder) Albin-Vojko 226 
C u r k Tone-Gor jan 143 
Cvetko Andre j-Srečko 687 

C a b a r 323, 517, 518, 568 
C a m e r n i k Antoni 522 
Cebron S r e č k o - Z d r a v k o (Štefan, 

P e t e r ) 44, 45, 68, 152, 369, 371, 
439, 466, 625, 626, 645, 682, 694 

Č e d a d 162, 424, 441, 443, 445 
Cadovl je 366 
Čatež 421, 653 
Cekovnik (nad Idrijo) 97 
Celje 494 
Čepe M a r i c a 23, 35 
Cepel jnik Dora 288, 417, 562 
Ceplje 325 
Cepno 494 
C e p o v a n 153, 270, 376 
Cepul je 366 
Cerče 699 
Cerne j dr. D a r k o 184 
Cernivec 367 
Cernivec A n t o n - T o m i č 639 
Cero I v a n 288, 399, 417 
Ceširk 524 
Cešnjevek 366 
Češnjica (pri Kropi) 366 
Čete N O V i n P O : 

— B r k i n s k a 42, 43, 152, 462, 647 
— F r e n k o v a 265, 266 
— J u r č e t o v a 470 
— K o b a r i š k a 140 
— Koz janska 542 
— K r a š k a 42, 152, 370, 377, 462, 

465, 625, 681 
— Pa jotova 88, 312 
— Pivška 42, 43, 152, 372, 375, 466 
— P o h o r s k a 248, 664 
— Raš i ška 222 
— Ruška 247 
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— Slovensko-goriška 247 
— Voj tehova 88 

Ćićari ja 356 
C i h a k Drago-Si lvester 609 
Cirčiče (Kranj) 366 
Cižmek Boris-Bor 76, 111,: 112, 

115, 116, 118, 122, 312, 346, 349, 
350, 649 

Cok dr. I v a n M a r i j a 162, 174, 426 
Ćopi F r a n c - B o r o t i n 225, 226 
Coporda Svetozar-Miha 542 
Cretež (Cetež) 261 
C r n a n a K o r o š k e m 111, 312, 346— 

348, 350, 649 
C r n a vas 265 
Crni v r h (nad Idrijo) 44, 151, 166, 

678 
Č r n o m e l j 53, 54, 208, 296, 389, 568, 

569 
C u b r i ć Milivoj Mile 77 
Cuček ing. F r a n j o - C e r n i v c 243, 398, 

594 
C u k Atilij 497 
C u k R a d o 541 
Curi le 52 
Cužnja vas 123 

D 

Dalmaci ja 534, 537, 557, 634 
D e a k i n F r e d e r i c k Wil l iam 560 
Debevc Boris-Tit 220, 244 
Debevec T o n e - Z v o n e 288, 417, 474 
Ded glej K o m i n t e r n a 
D e d n o 242 
Dedić Boško 77 
D e d n i k (zaselek T r a v n i k a ) 103 
D e G a u l l e C h a r l e s 641 
Dekval Ciri l 146, 326, 388, 390, 392, 

472, 702 
Dequal-Kr iv ic A d a - H a n a 83, 217, 

640 
Demšar, Viktor 328, 329, 515 
Denvi r J o h n 265, 266, 277 
D e r m a s t i a dr. M a r i j a n - U r b a n Ve-

l ikonja 41, 42, 130, 134, 139, 151, 
152, 165, 166, 170, 171, 175, 179, 
292, 321, 423, 425, 435 

D e r m a s t i a M i h a e l a - M a r a P a h o r 
157, 165, 170, 435 

Deskle 143, 679 
Det tor i Antonio-Antonio 163, 241, 

443, 676 
D e v e t a k - B i g n a m i I l k a - K a t r a 163 
Deželak-Bar ič Vida 186, 247, 269, 

538 
D e ž m a n Jos ip 515 

Di F u r i o F e r n a n d o 504 
D i m i t r o v Georgi j 619 
Divača 494 
Divizije N O V in P O J : 

— 1. s lovenska 530 
— 2. s lovenska 530 
— 13. P r i m o r s k o - g o r a n s k a 147, 

462, 497 
— 13. H r v a t s k a 528, 702 

Divizije o k u p a t o r s k e : 
— Isonzo 493, 504 
— M a c e r a t a 689 
— Tor ino 43 

Dji las Milovan 205, 378, 696, 706, 
707 

Djordjević B r a n k o - J u r e 363, 367 
Dob 255 
D o b l a r 91 
D o b r a č 469 
D o b r a v a (Radovljica) 366 
Dobravica (pri Igu) 332 
Dobrav ica (Radovljica) 366 
Dobrepol je 323 
Dobri la P a v e l 93, 94, 162 
D o b r n i č 99, 635, 653 
Dobrova 566 
Dobro polje (Radovljica) 367 
Dobrovl je 537, 541, 654 
Dobrun je 273 
Dolenc F r a n c k a 713 
Dolenc Jože-Crt 666, 667 
Dolenja vas 265, 279, 629, 630 
Dolenja vas p r i Ribnici 326, 330, 

515, 567 
Dolenja vas (na G o r e n j s k e m ) 367 
Dolenje J e z e r o 58, 279, 629 
Dolenji Lazi 328 
Dolenjska 24, 33, 35, 36, 83, 100, 134, 

179, 191, 257, 267, 268, 287, 347, 
349, 419, 421, 431, 470, 471, 483, 
487, 536, 538, 596, 632, 635, 637, 
668, 689 

Dolgan A n t o n - B r a n k o S m r e k a r 
109, 371, 373, 461, 646, 647, 658 

Dol inar Jože-Bojevit i 685 
Dolinšek Lavos lav 302, 507 
Dolinšek T o n e 470 
Dol jak Veno-Desan .450, 451 
Dolomit i glej Polhogra j sk i Dolo

m i t i 
Dol tar Zofka 568 
Domžale 47, 298 
D o r n b e r k 369, 466, 625, 682 
Dovč-Ocepek Angelca-Micka 593, 

643 
D r a g a 326 
D r a g a t u š 208 
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Dragoml ja vas 51 
D r a k s l e r Jože-Polh 504 
D r a k s l e r M a r i j a - M a r a 28 
Drašiči 52, 53 
D r a v a (r.) 268, 347, 648 
Dravl je 396 
D r a v o g r a d 347, 350 
Dremel j F r a n c - A c o 535 
D r e n i k 471 
Drežnica 580, 581 
D r n o h l a 628 
Drobnič Vence 258 
D r u l o v k a (Kranj) 366 
Dugonjić Rato 285, 383, 385 
D u g u l i n Avgust-Maks P o t o k a r 30, 

33, 42, 139, 271, 371, 372, 375, 461, 
463, 465, 466, 497, 625, 645 

D u h o v n i k Alojz 697 
Dukič ing. (stavbeno podjetje) 390 
D u n a j 170 
Dupl je 366 
D u r j a v a T o n č k a 245 
D u r m i t o r 560 
Dutovl je 311, 376 

E 

F e r e n c dr . T o n e 42, 43, 63, 64, 92— 
94, 97, 104, 130, 137, 141, 152, 171, 
174, 241, 249, 250, 297, 377, 468, 
469, 586, 628, 662, 674 

F e r l u g a Viktor 497 
Fil ipčič Andre j-Bor i s 109 
Fil ipčič Emil 625, 677—680, 682 
F i n ž g a r F r a n Šaleški 605 
F i r S lavka 432 
F i r e n c e 676 
Fla jmiš F e r d o 312 
Fla jn ik P e t e r 325 
Flajs Andre j -Sočan 260 
Flis Drago-Stre la 171, 438, 658, 699 
F o j a n a 405 
F o r n a z a r i č Olga 91 
F o r n a z a r i č P e t e r (vulgo B a r a b o -

nov) 91, 249, 589 
F o r t u n a Matevž-Srn jak 523 
F r a n c i j a 117 
Fujs M e t k a 499 
F u r l a n i j a 94, 97, 141, 143, 160, 162, 

165, 203, 240, 434, 443, 627, 628, 
650 

F u ž i n a r (mlin) 494 
Fužine (Radovljica) 367 
Funfspitz 467 

Eber l Lavos lav-Polde J a m s k i 111, 
112, 116—118, 122, 312, 313, 346, 
348, 350, 649 

Egipt 93, 426 
Eibelkopf 467 
Engels F r i d e r i k 657 
Er javec Alojzij 493 
Er javec I v a n - C e n e 180, 449, 470, 

472 
Erzel j 45 
Eseltal Kopf 467 
E v r o p a 7, 8, 73, 74, 164, 173, 201, 

204, 205, 378, 426, 651, 669, 696, 
706 

F a b i j a n dr. J a n e z 605—607 
Fajdiga I v a n - J a n e z 130, 264, 334, 

513, 518, 521, 523 
Faj far T o n e - G a š p e r 27, 29, 34, 192, 

195, 196, 255, 257, 290, 318, 414, 
430, 502, 504, 505, 536, 552, 559, 
601, 604, 633, 639, 666 

F a r a 145, 146, 323, 324 
F e m e Boris 279 
F e r d r e n g (zdaj Podlesje) 29, 701, 

702 

G 

G a b r j e (Ajdovščina) 31 
G a b r j e (Ljubljana-Vič) 207, 566 
Gabrov ica 137 
G a b r o v š e k Jože-Pepi 566 
G a b r š k a gora 511 
Gal jevica (Ljubljana) 565 
G a m b a r a G a s t o n e 35, 490 
G a m e l j n e 222 
G a m e n j a k Jože-Bole 348 
Gangl Enge lber t 296 
G a s t o n e F r a n c o - G i o v a n n i Fiori 676 
Gašper ič F a n i k a 569 
G a š p e r i n Ivan-Mit ja 578, 705 
Gašperš ič F r a n c - C r e d n i k 431, 604, 

668 
Gašperš ič Gabr i j e l -Gust l 28, 29, 

287, 416, 417, 571, 602 
G i b r a l t a r 173 
G i r a u d H e n r i 641 
Glavač F r a n c 251, 610 
Glavni in ic ia t ivni o d b o r S P Ž Z 

(AF2) 28, 29, 505, 632 
Glavni in ic iat ivni odbor ZSM 28, 

29, 286—288, 315—317, 384, 399, 
400—402, 416—418, 432, 483—485, 
505, 549, 562, 563, 632 
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G l a v n i odbor Delavske enotnost i 
481 

Glavni š tab NOV in P O H r v a š k e 
497, 525, 528—530, 532, 535, 555, 
556, 633 

G l a v n i š tab N O V in P O Slovenije 
23, 25, 35, 41, 43, 61, 62, 78, 79, 93, 
118, 119, 129, 130, 147, 151, 169, 
174, 184, 191, 193; 194, 197, 210, 
240, 255, 259, 266, 291, 292, 319, 
322, 325, 357, 372, 391, 414, 415, 
421, 423, 431, 511, 526, 530—532, 
534, 538, 540, 556, 558, 559, 586, 
591, 602, 604, 634, 644, 653, 655, 
667, 668, 670, 672, 689, 702 

G l a v n o povel jstvo glej Glavni š tab 
N O V in P O Sloveni je 

G l i n e k 471 
Globoko 367 
Goče 45 
G o d i n a Albin-Vojo Slavic 110, 373, 

461, 646 
Godovič 677, 678 
Golica 600 
Golnik 367, 428, 486, 685 
Golo 260, 265, 276, 277, 518 
G o l o b a r 64, 90, 93, 158, 225, 664, 

692 
Golovec (Ljubljana) 33 
G o n a r s 345, 522, 610 
G o r a (Ribnica) 330, 516 
G o r e n j a T r e b u š a 678 
Goren ja vas (Ribnica) 261, 263, 327, 

329 
Goren je (I l irska Bistrica) 494 
G o r e n j e (Kranj) 366 
G o r e n j e J e z e r o 489 
Gorenj i K r a s 31 
G o r e n j s k a 11—13, 25, 38, 46—49, 75, 

. 77, 86, 97, 98, 105, 165, 166, 168, 
171, 247, 252, 268, 285, 288, 297, 
312, 330, 347, 359, 382, 399, 417, 
423, 453, 483, 511, 566, 594—599, 
603, 611—614 

Gorica 67, 68, 91, 94, 141, 160, 163, 
167, 175, 240, 242," 254, 370, 378. 
406, 425, 428, 435, 439, 441, 443, 
504, 547, 576, 577, 589, 628, 650, 
651, 660, 671 

Gorica vas 128, 177 
Gor i šek Mart in-Vencel j 24, 244 
G o r i š k a B r d a 226 
Gor i ška vas (Novo mesto) 197 
Gor i ško 171 
G o r j a n Božidar-Bogo 248, 542 
G o r j a n c Jože 272 
Gor janci 125, 126, 430, 569, 637 

G o r j a n s k o 377 
Gorje pr i B ledu 486 
G o r j u p I v a n - I v a n J e l e n 28, 29, 286, 

287, 383, 386, 416, 417, 431, 432, 
571, 632, 633 

G o r n j e Ležeče 494 
G o r n j e P o l j a n e 644 
G o r n j e Posočje 251 
G o r n j e Vipavsko 255 
Gorn j i Mi lanovac 77 
G o s a r dr. A n d r e j 222, 223, 605 
Gotenica 323, 473 
Gozd 496 
Gozd pr i Trž iču 367 
G r a b r o v e c 51 
G r a d (Ljubljana) 33, 344 

" G r a d a c 568, 664 
G r a d e c (Avstrija) 298 
Gradi šče (nad Prvačino) 178, 466 
G r a h o v o 57, 190, 265, 279, 630 
G r a h o v o ob Bači 32 
G r a m o z n a j a m a (Ljubljana) 36, 83, 

112, 284 
G r a v n a r I v a n 239—241, 378, 440, 

441, 650 
G r a v n a r M i r k o 379 
G r a z i a n i Rodolfo 164 
Graziol i Emil io 490, 592, 608, 670 
G r b e c (posta jenačelnik v Straži) 

591 
G r č a Stane-Šte fan 578 
G r č a r T o n e - J o h a n 247, 248, 267, 270 
G r č a r e v e c 206, 289 
G r č a r i c e 323, 326 
Grči ja 164 
G r e b e n e Lojze 177 
Gregor ič H e r m a n - G o r a z d 465 
Greif M a r t i n - R u d i 63, 148, 149, 226, 

428, 467, 468, 582, 662, 696 
Gr ib l j e 568 
G r i l a n c C v e t k o 31, 45 
G r m F r a n c - V l a d o K r a š a n 373, 461, 

646 
Grosupl je 286, 449, 637, 654 
G r u d n i c a 153, 270, 376 
G r u p e o d r e d o v N O V i n P O J : 

— D r u g a (Stanetova) 247, 248, 
268, 269, 655 

G r ž i n a Mati ja-Si lvo R o b i d a 109, 
496 

G u č e k A n t o n 451 
G u č e k Mi lan 54, 69, 133, 321, 373, 

424, 462, 633 
G u n d e Alojz-Rok 124 
G u š t a n j (zdaj R a v n e n a Koroškem) 

111, 312, 346, 350 

725 



H 

H a b e J e r n e j - S a m o 152 
H a b s b u r ž a n i 116, 540, 544 
H a c e A n t o n 710 
H a f n e r Vinko 285, 288, 368, 409— 

411, 417, 485, 488, 578, 579, 684, 
705 

H a j n a V i k t o r - P e r u n 41, 42, 150, 
151, 271, 372, 373, 376, 462, 498, 
464, 658 

H a r i j e 494 
H a r t n e r ing. D r a g o - H a r i y , H a r i 

166, 167 
H a u p t m a n Albin 57 
Heinr ichef F r a n c 493 
Hess Rudolf 204 
Hinje 186, 187, 325 
Hit i I v a n - I g o r 630 
H i t l e r Adolf 7—9, 63, 91, 92, 116, 

204, 235, 268, 360, 426, 483, 539, 
597, 598, 613 

H l a d n i k F a n č i - Z o r a 678 
Hla j Vidko-Viko 42, 70, 111, 138, 

252, 317, 321, 322, 372, 373, 437, 
495, 548, 646, 659 

Hlevnik 174 
H m e l j n i k 714 
H o č e v a r A n t o h - M a r t i n 197, 295 
H o č e v a r dr. A n t o n 391 
H o j a n M a r k o 614 
H o l m e c 313 ; 

Holynski N a d a 98 : 

Horjul 566 
Hotedrš ica 206 
H o t e m a ž e 366 
H r a s t Silvo-Džidži 166,' 167 
H r a s t j e (Kranj) 366 • • 
H r a s t n i k 298, 541 
H r e n A n t o n 279 
H r e n o v a (družina) 123 
Hrib-Loški potok 129, 258, 331, 517 
H r i b (Metlika) 51 . 
H r i b (Ribnica) 567 
H r i b a r A n t o n 470 
H r i b a r I v a n - G o r j a n c 486 
H r i b s k i v r h 649 
H r o v a t Ivo 701, 702 
H r u š e v o J566 
H r u š i c a 138, 159 
H r v a š k a 8, 68, 84, 124, 147,: 164, 202, 

247, 248, 325, 374, 375, 385, 389, 
437, 440, 453, 462, 496, 497, 505, 
525, 527, 532, 535, 536, 542, 553, 

; 555,. 570, 602, 644, 645, 652, 666, 
669 ?-' 

H r v a t s k o Zagor je 542 
H u d a j a m a 541 
H u d i g r a b e n 367 
H u d o (Kovor, Tržič) 367 
H u j e (Kranj) 366 
H u m pr i F o d m e l c u 663 
H u m a x J e l k o 109 
H u n t e r A n t h o n y 555—558 
Hval ic F r a n c e - B o l t e 372, 462, 466, 
. 646, 658 
H v a s t j a ' Maf i ja-Jerca 197, 295 
Hvast ja P a v l a - M a r t a 124 

Idr i ja 44, 97, 164, 250, 251, 294, 369, 
424, 660, 682 

Idri jca (r.) 132, 406 
Idr i j ska Bela 161 
Ig 260, 276, 277, 332, 333, 518 
Iga vas 489 
I h a n 297 
l ic I v a n 259, 327 
Ilič V l a d i m i r - L e n i n 17, 18, 142, 255, 
. 281, 286, ,335, 336, 385, 397, 417, 

' 657; 713 
Il ih Milovan-Kost ja Iljič 118, 122, 

346, 348, 349, 351 
I l i r ska Bistr ica 108, 109, 172, 250, 

658, 710 
Il j in Mihai l Jakovl jev ič 692 
I lovka (Kranj) 366 
Ipavec A n d r e j a - P e t j a 551 
I sačenko 572 
I skra (Limac) 494 
Iška (r.) 260, 266, 276 
Iška vas 265, 276, 333 
Iški V i n t g a r 265 
I ta l i ja 9, 24, 73, 74, 79, 82, 83, 94, 

104, 105, 161—164, 173, 174, 202— 
' 205, 220, 222, 226, 245, 284, 292, 

293, 426, 427, 458, 459, 468, 469, 
,546, 575, 595, 607, 664, 690 

I v a n e (Sodražica) 516 
Ivančič F r a n c - L u k a 70, 137, 372 
Izola 674 
Izvršni o d b o r O F 12, 15„ ,25, 27— 

30, 46, 50, 56, 60, 62, 65, 66, 72, 
78—80, 100, 106, 107, 111, 118, 119, 
121, 123, 125, 127, 129, 144, 154, 
173, 174, 176, 179, 186; 189, i91, 
192, 194—201, 20'8—210, 212, 214, 
221, 223, 225, 238, 243, 250, 253, 
254, 262, 268, 269, 271, 276, 277, 
282, 285—288, 290, 291, 294—296, 
301; 306, 307, 310, 313, 314, 317— 
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319, 
338, 
388-
416, 
445, 
459, 
482, 
506, 
536, 
567, 
605, 
670, 

322, 
339, 

-395, 
418, 
446, 
470-
485, 
513, 
540, 
571, 
629, 
700, 

325, 
343, 
397, 
420, 
448, 

-472, 
490, 
517, 
545, 
587-
630, 
703, 

326, 
346, 

399, 
430, 
449, 
474, 
499-
519, 
553, 

-591, 
632, 
706, 

332, 
379, 

402, 
431, 
453, 
475, 

- 5 0 1 , 
521, 
559, 
594, 

634, 

334, 
381, 

336, 
384, 

405, 413— 
436, 
455, 
479, 
503, 
526, 
562, 
596, 

437, 
457, 
480, 
504, 
532, 
563, 
603, 

643, 666— 
707, 714 

Jač ič glej Kjačič 
J a d r a n s k o m o r j e 173 
Jakofčič T o n č k a 568 
J a k o p i č F r a n c 178 
J a m n i k 366 
J a n I v a n 359, 365, 366, 451 
J a n S t a n e 664 
J a n č a r R u d i - T u r k 25, 147 
J a n e ž e v o brdo 494 
J a n e ž i č A n d r e j - L a p a j n e A n d r e j 

58, 59, 447 
J a n e ž i č M i l a n 403 
J a n h u b a Hi lda 344 
J a n h u b a Rudi-Vašo 344, 522 
J a n ž e k o v i č Ivo-312 
J a r c J a n k o 62 
J a r č e v Slave 566, 
J a r š e 298 
J a v o r B o g d a n - P e r o 358 
J a v o r j e 635 
J a v o r n i k (Kranj) 366 
J a v o r n i k n a d Colom 138 
J e k l i n M i r k o - S t o j a n 149, 663 
Je len ič K a t i c a 432 
J e l e n o v žleb 23, 51, 610, 640, 689 
Je lovec (Ribnica) 177 
Je lovica 686, 687 
Je lovice 494 
J e n k o D a r k a 551 
JenEo-Kaste l ic Olga-Mar je tka 348, 

349 
J e r a s prof. Jos ip 26, 184 
J e r e b (us lužbenec J u g o b r u n e ) 364 
J e r e b Dušan-Ste fan 126 
Jesenice 47, 48, 434, 439, 443, 486, 

512, 576, 578, 597, 690 
Jesenovec 41 
J e s i h ing. S t a n e 302, 507 
J e v c Ivan-Cufi 265, 266, 277 
J e v t i č P r e d r a g - D r a g a n 77 
J e z e r o 494 
Jezeršek-Pol ič Hi lda 301, 510 

J o n e s Wil l iam 532, 555—557, 560, 
633, 667, 668 

J o n t e s I v a n 572, 704 
Jovanov ić Arsa 77, 528 
Jovanov ić dr. V. S lobodan 427, 555, 

592 
Jovanov ić Svetol ik 77 
Jovanov ić Z d r a v k o 77 
Jugoslavi ja 8, 9, 11—15, 40, 43, 73, 

77, 80, 87, 105, 121, 122, 156, 157, 
164, 174, 175, 202, 205, 214, 228, 
235, 237, 238, 277, 296, 297, 300, 
302, 310, 343—345, 356, 373, 401, 
427, 458, 536, 545, 554, 556, 557, 
582, 585, 586, 601, 605, 606 628, 
644, 646, 663, 689, 695, 716 

Jul i j ska k r a j i n a 203, 586 
Jul i j ske Alpe 165, 433 
J u r i š č e 494, 496 
J u r i š i c T o n e - P a v e l J e r e b i c a 371, 

373, 461, 646, 647 
Jur jev ica 177 
J u r k o v i č (mizar) 145, 324 
Juzbaš ić (kur i r C K K P H ) 535, 633 

K 

K a č a r J o ž e - K a n t o r 124 
K a i r o 93, 167, 205, 234, 300, 520, 556, 

5.58, 559, 561, 595 
K a k a v e 333 
K a l 664, 679 
K a l a b r i j a 698 
K a l a n Janez-Kosec 88, 413 
K a l e P i n o 497 
K a l c e 289 
K a m b i č A n t o n - D u š a n 126 
K a m b i č dr . M i h a 249 
K a m b r e š k o 143 
K a m e n 716 
K a m e n j e 493 
K a m n a gorica 366 
K a m n i k 88, 298, 404, 687 
K a m n i k (Vrhnika) 289 
K a n a d a 557, 558, 668 
K a n a l 93, 143, 160, 464, 664, 679 
K a n a l s k a dol ina 467—469 
K a p š (posestnik) 389 
K a r a č u n Z d r a v k o 329 
K a r a v a n k e 476, 654 
K a r d e l j Edvard-Kriš tof (Bevc, 

Birk, Ivan) 7, 25, 27, 28, 36, 45, 
84, 89, 90, 94, 104, 105, 116, 147, 
148, 166, 168, 175, 192, 194, 195, 
204, 234, 236, 237, 247, 273, 290, 
303, 336, 398, 414, 430, 434, 438, 
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453, 496, 498, 503, 525, 528—530, 
532, 537, 546, 553, 557, 561, 573, 
600, 611, 633, 653, 666, 667, 672 

K a r d e l j P e p c a 25, 35, 84, 345, 398 
K a r i ž M a r i o - M a k s 379, 676 
Kar lov ica 259, 276, 333 
K a r n i j a 467 
K a r n s k e Alpe 433 
Kar te l jevo 572, 714 
Kaste l ic Fran jo-Djon 346 
Kaste l ic glej J e n k o Olga-Mar je tka 
K a s t r i n D a n a - Z o r a 432, 552 
K a s t r i n V i d a - F r a n c k a 102, 261, 264, 

' 288, 417, 562, 570 
K a t i n a r a (pri Trs tu) 428 
K a t y n 73, 214 
Kavč ič Franc-Vel jko 86, 285, 412, 

413, 450, 452, 684 
Kavčič I v a n - N a n d e 193, 194, 602 
Kavčič J o ž e - J e r n a č 48, 49, 87, 98, 

364, 412, 413 
Kavčič M a r i c a - N a d j a 226, 580 
Kavčič Niko-Gorazd 48, 97, 98, 358, 

368, 413, 476, 478, 511 
Kavčič P a v l e - M i h a 48, 97, 98, 358, 

361, 363—365, 367, 412, 511, 684 
Kavčič S t a n e - D j u r o Dolžan 28, 

102, 261, 264, 280, 282, 285, 287, 
315, 317, 383, 386, 388, 396, 402, 
417, 418, 431, 433, 485, 505, 506, 
534, 562, 563, 570, 571, 602, 633 

K a v k a z 201 
K e m p e r l e Leopold 378, 428 
K e r e n s k i A l e k s a n d e r Fedorovič 

164 
K e r s n i k S t a n e - S t a n e J e l o v č a n 478, 

486, 705 
K e r š e v a n I v a n - Č r n i M a r t i n 45, 133, 

254, 589 
Kerš ič F r i c - G a l 247 
Kerž ič Cir i l-Metod Cestnik 267 
K i d r i č Bor i s-Peter K a l a n 15, 26— 

29, 65, 66, 72, 74, 79—81, 166 170, 
183, 193, 194, 196,' 197, 237—239, 
243, 245, 247* 255, 259, 291, 343, 
376, 397, 430, 470—472, 474, 480, 
482, 492, 498, 503, 505, 525, 534, 
555, 557, 600; 605, 630, 633, 635, 
637, 652, 653, 666—668 

K i d r i č Z d e n k a - A n a , M a r j e t a 25, 
28, 36, 81, 184, 185, 195, 236, 244, 
246, 343—345, 556, 642, 643 

K i l i b a r d a Mile 77 
K i m o v e c F r a n c e - 2 i g a 419, 640 
K i r n M a r i j a - O r a n a 496 • 
Kjačič Božo 161 • 
K l a d a 332 

K l a d i v a r Jože-Leon 281, 288, 417, 
548, 562, 570 

K l a n e c (Kranj) 366 
Klar ič Jože 388, 392, 473 
Klavs Stanis lav 259 
K l e m e n S t a n a - A n a 217, 222 
Ključ 207 
K l u k e j F r a n c - M i k l a v ž 44 
K m e t J a n e z - M i r k o 48, 410, 412 
K m e t i c K o c j a n - E d v a r d Eržen 289 
K n a p Mati ja 99, 288, 417, 488, 490, 

562, 567 
Knez P o l d e - F r a n c 541 
Kneza 434, 439, 443, 696 
K n e ž a k 496, 710 
Knež ja l ipa 324, 325 
K o b a l Sveto 99 
K o b a r i d 226, 353, 698 
K o b a r i š k o 136, 352, 353, 582 
K o b l a r 406, 662 
Kobjeglava 311 
Kocbek E d v a r d - P a v l e , Blaž 27, 28, 

129, 187, 192, 195, 196, 221, 222, 
310, 414, 430, 490, 491, 503, 601, 
603, 604, 633, 666, 667, 668 

Kocjančič Boris 571, 703 
Kocjančič Oti l i ja-Tončka 137 
Kočevje 29, 76, 128, 145, 146, 177, 

187, 250, 288, 323—326, 328, 389, 
390, 391, 473, 515, 701, 702 

Kočevska R e k a 177, 259, 323, 390, 
701 

Kočevski Rog 25, 29, 36, 62, 81, 124, 
181, 184, 185, .210, 212, 237, 257, 
285, 396, 418, 431, 505, 527, 565, 
591, 593, 596, 601, 632, 636, 654, 
655 

Kočevsko 169 
Kodel jevo (Ljubljana) 82 
Kogoj D a r i n k a - M i r a 157, 170, 671, 

672 
Kojsko 242 
Kokal j Mart in-Aleš 424 
K o k o š a r (domačija) 91, 249, 589 
K o k r a 48, 98, 363 
K o k r i c a 366 
Kolar jeva (iz L i n h a r t o v e c.) 419 
Kolenc Riko 197, 295 
Kolovec 402 
K o l o v r a t 174 
Kolpa (r.) 389, 535, 702 
K o m a r Ivo 210 
K o m a r n a vas 655 
Komel j L jubo 371, 465, 627 
K o m e n 377 
K o m i n t e r n a 13, 89, 147, 166, 235, 

237, 238, 245, 272, 283, 299, 300, 
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320, 325, 343, 376, 380, 396, 408, 
419, 486, 536, 546, 547, 607, 619, 
637 

K o m u n i s t i č n a p a r t i j a A m e r i k e 558 
K o m u n i s t i č n a par t i j a Avstri je 116, 

613 
K o m u n i s t i č n a p a r t i j a I ta l i je 89, 90, 

94, 116, 162, 163, 203, 241, 270, 
322, 377, 443, 546, 548, 574—576 

K o m u n i s t i č n a par t i j a K a n a d e 558 
Kompol je 188 
K o n s t a n t i n S tane-Borut 358, 362, 

364, 367, 368, 683, 688 
K o p a č Vlasto 23, 85, 284, 640 
K o p a č n i k 332 
K o p e r 69, 163, 674 
K o p r i v n i k 325, 430 
K o r č e L u d v i k 493 
Kordiš F r a n c 518 
K o r e n o 556 
K o r i n j 76, 187, 188 
Korošec M i h a 542 
K o r o š k a 11, 13, 47, 63, 75, 112, 114— 

116, 119—122, 149, 268, 288, 297, 
298, 312, 346—350, 360, 382, 399, 
400, 417, 469, 477, 484, 486, 487, 
511, 512, 539, 540, 542, 544, 597, 
600, 603, 613, 648, 649 

Kos Leopoldina-Iva, (Tončka) 244, 
640 

Kos Maks-Kriš tof 98 
Kos dr. M i l k o 493 
Koseze (Il irska Bistrica) 109 
Kosovel Ange l-Peter 425 
Kosovel I v a n (Ivo)-Borotin, (Ser-

žente) 44, 438, .466 
Kostan jev ica 126 
Kostel 146 
K o š a n a 250 
Koščak Jože-Krištof Novšak 155, 

192, 394, 408, 447, 631 
Koščak J u s t i n a 489, 567 
Koš i r F a n i - M e t a 591, 716 
Koš i r Fedor-Vinko, (Dore) 222, 522 
K o t pr i Ribnici SIS 
K o v a č A l b i n - J a k a Baski 63, 148, 

149, 225—227, 428, 582, 700 
K o v a č M i m a - B a r č k a 247, 248, 543 
Kovač-Szabo Ida 217 
K o v a č S t a n e - P o l d e 81, 217, 222, 493, 

522 
K o v a č Stefan 248 
Kovačičeva p l a n i n a na K o l o v r a t u 

174 
K o v o r 367, 684 
Kozar išče 57 
Koz jansko 269, 542, 543 

K o z m i n a (učitelj) 651 
K o ž a r J a n e z - P r a j e r j e v J a n e z 129, 

200, 259, 414, 415, 514, 519, 523 
K o ž u h (mladinec) 566 
K r a i g h e r Bor i s^Janez 24, 25, 35, 85, 

104, 130, 165, 166, 193, 194, 236, 
270, 284, 395, 423, 528, 532, 536, 
538, 634, 636, 644, 655 

K r a i g h e r dr, D u š a n - J u g 111, 246, 
267, 269, 270, 312, 347, 348, 537— 
540, 543—545, 635, 655 

K r a i g h e r M a r j e t k a 249 
K r a i g h e r M e t k a 85 
K r a i g h e r Serge j-Andre j 84, 246, 

249, 267—270, 350, 537, 538, 545, 
635, 655 

K r a i g h e r dr. Vito-Marjan, (Stanko) 
36, 184, 185, 244, 642 

Kra jač ič Ivan-Stevo (Brko) 147, 
236 

K r a j e (podjetnik) 100 
K r a j e Jože 96, 135, 148, 165, 166, 

168, 226, 239, 242, 377, 379, 405, 
407, 428, 440, 444, 651, 660, 664 

K r a j e v n i o d b o r ZSM B a b n o polje 
489 

K r a l j G i o r d a n o 497 
K r a l j J a n k o - Z v o n k o 98 
K r a l j dr. J a n k o 378, 428 
K r a l j Marce lo 497 
K r a l j M i r k o 497 
K r a l j P a v e l 497 
K r a l j Ti lka 350 
Kral jev i k a m e n 29 
K r a l l Jože 29, 41, 48, 69, 91, 96, 

243, 265, 444, 596 
K r a m a r dr- Alber t 609 
K r a m a r F r a n c - S i m e n 259 
K r a m a r Lojze-Borut 572, 714, 715 
K r a m b e r g e r F r a n c 247 
K r a n j 48, 49, 98, 297, 359, 366, 410, 

488, 597 
K r a n j c prof. C e n e 222 
K r a n j c F r a n c k a 408 
K r a n j s k a gora 579 
K r a s 31, 43, 139, 140, 151, 172, 250, 

251, 270, 311, 369, 372, 373, 375, 
376, 462, 465, 589, 627, 645, 658, 
672 

K r a š e v e c Vel imir-Igor 470 
Krašn j i v r h 52, 53 
Krašovec Stane-Alb in 26, 343 
K r a v n j a F e r d o - P e t e r S k a l a r 63, 

226, 351, 353, 469, 582, 699, 700 
K r a v a n j a F r a n c 468 
K r b a v s k o polje 555 
K r e k dr . M i h a 73 
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K r e s e F r a n c - Č o b a n 504 
K r e s e Leopold-Jošt (Groga) 510, 

639, 714, 715 
K r i m 36, 266, 267, 397 
Kr ivec I v a n - K o s t a (Pavle) 579 
Kr iv ic V l a d i m i r - J u s t i n (Matevž) 

81, 181, 217, 283, 398, 640, 641, 
643 

K r i z m a n Bogdan 427 
K r i ž a n F r a n c 186 
K r i ž n a r - J a k u l i n I v k a 98, 358, 364, 

684, 685 
K r i ž n i k Veljko 410 
K r k a (r.) 125, 127, 470, 601 
K r k o v o (nad Faro) 145, 324 
K r m a č i n a 53 
K r m e l j 123 
K r m e l j Maks-Mat i ja Pol janec 39, 

40, 45, 46, 86, 132, 358, 405, 410— 
412, 423, 450, 452, 453, 476, 600, 
611, 614 

K r m i n (Cormin) 241 
K r n 225 
K r o m b e r k 171, 370 
Kronegger-Brač ič S lavka-Mira 153, 

692 
K r o n o v o 653 
K r o p a 365, 366, 410 
K r š k o 542 
K r t i n a (pri Trebn jem) 653 
K r v a v a peč 654 
Krž i šn ik (posestnik) 390 
K u b a n s k i 201 
K u h a r dr. Alojzij 101, 300 
K u h a r Lovro-Prež ihov V o r a n c 
(Kune) 64, 81, 85, 168, 245, 493, 641 
K u m a r Adri jan-Borigoj 178, 179, 

464, 465, 660, 678—680, 682 
K u m a r Aridrej-Stric M a r k o 240, 

441, 469, 650 
K u m p A l e k s a n d e r 359 
K u n č i č - J a k o p i č J a n a 409, 411 
K u r e š č e k 258, 260, 518 
K u r i r s k e postaje n a G o r e n j s k e m : 

— G-5.511, 512 
K u r i r s k e posta je v osrednj i Slove

ni j i : 
— TV-1 a (Sočan) 260 
— TV-10 260 
— TV-11 29, 260 
— TV-13 29 
— TV-14 29 
— TV-15 25, 29, 591 
— TV-17 266, 393 
— TV-18 644 

K u r i r s k e postaje n a P r i m o r s k e m : 
— P-l 41, 42, 131, 356, 464, 496, 

497, 644, 710, 711 
— P-2 41, 43, 69, 140, 151, 270, 

356, 357, 439, 694 
— P-3 42, 132, 153, 356, 357, 439, 

582 
— P-4 138, 140, 151, 270, 644, 645, 

672 
— P-5 44, 140, 152, 438 
— P-6 97, 438 
— P-7 438 
— P-8 41, 149, 157, 663, 691, 694 
— P-9 97, 178, 179, 407, 664 
— P-10 664 
— P-ll 371, 465 
— P-12 625, 627 
— P-13 311 
— P-21 97, 149, 225 
— P-23 64, 663 
— P-25 226 
— P-26 225 
— P-27 582 
— P-28 225 
— P-29 468, 580 
— P-30 468 

Kurja: vas (Kranj) 366 
K u s t e r J a n k o - K o r o š e c 347 
K v a r t i č S lavko (Miroslav) 47 
Kvas (trgovec) 389 
K veder D u š a n - T o m a ž Pol janec 111, 

268, 269, 291, 312, 346, 347, 531, 
542, 545, 586, 587, 603, 604, 635, 
654 

Lacko Jože 247 
L a h Anton-Matevž ,393 
L a k u š Fi l ip 554 
L a m p r e d i G u i d o - R o b e r t o 549 
Lancovo 366 
Lapin je 701, 702 
Lašče 333 
Lava l P i e r r e 191 
Lavrenč ič Franc-Filozof (Grenki) 

44, 439, 645, 694 
Lavr ica 266 
Laz 177 
Laze (Vrhnika) 206, 289 
Lazeč 129, 332, 516, 517 
Lazio 676 
L e b a n Mihael-Cir i l 172, 353 
Lei ler H u b e r t 428 
Lekšan J e r n e j 497, 710 
Leoben 312, 597, 613 
Leskošek H e d v i k a 84 
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Leskošek F r a n c - L u k a (Peter S t r u 
gar) 27, 35, 36, 84, 133, 169, 194, 
195, 275, 318, 398, 416, 419, 430, 
453, 504,.505, 532, 536, 557, 587, 
604, 633—635, 666, 668 

Leskošek Mar i ja 84, 398 
Leskova dol ina 644 
Leskovar Metod 403 
Leše 367 
Letonja Ela-Atena 540 
Letonja J b ž e - K m e t 540 
Letonja Vlado-Janez 112, 116, 118, 

346—349, 648, 649 
L e t u š 537 
L e v a r Ivan-Grof 221, 245, 272, 319, 

521, 592, 641, 642 
Levec Franc-Bogo 100, 154 
Levst ik ing. Jože-Vid 125, 126 
Liboje 541 
Lika 1'47, 385, 463, 525, 536, 537, 570, 

602, 634 
L i p a 494 
Lipnica 366 
Lipovšek Danica 244, 245 
Lindič ( d r u ž i n a ) : 701 
Lipsenj 265 
List F r a n č e k - M a r k o Simonič 28, 

30, 608 
Liti ja 298, 600, 601, 637 
Livek 174 
Lizzero M a r i o - L i m a (Andrea) 140, 

675 -
Ljubl jana 7, 11, 14, 20, 22—29, 3 3 — 

36, 41, 42, 46—48, 54, 58, 61, 62, 
64, 65, 70, 72, 73, 78, 79, j81—86, 
93, 105, 110, 112, 114, 129, 176, 
181, 182, 184, 186, 195, 196, 210— 
212, 214—216, 219—223, 234, 240, 
243—245, 247, 249—251, 257, 259, 
265, 266, 276, 277, 280, 283—286, 

. 288, 293, 296, 299, 302, 318, 327, 
331, 336, 338, 343—345, 353, 355, 
359, 378, 383, 389, 394—397, 403, 
406, 418, 419, 421, 422, 428, 432, 
453, 455, 456, 462. 470, 480—483, 
490, 492, 493, 499, 504—506, 508, 
510, 512, 513, 515, 516, 522, .526, 
530, 533, 535, 536, 556, 563, 564, 
572, 591—594, 602, 604, 605, 608— 
610, 633, 636, 637, 639, 641, 644, 
666, 668, 690, 703, 704, 716 

Ljubl janica (r.) 33 
L jubl janska pokra j ina (osrednja 

Slovenija) 35, 44, 46, 60, 74, 76— 
78, 82, 84, 130, 168^170, 215, 247, 
251—253, 255, 269, 285, 286, 297, 
309, 330, 344, 375, 382, 383, '386, 

389, 417, 418, 450,' 485, 487, 493, 
501, 562, 577, 583, 586, 588, 592, 
600, 602, 603, 638, 670 

Ljubl janski v r h 266 
L jubno 367 
Ločnik 240, 406 
Log pod M a n g r t o m 468 
L o g a r dr. C e n e - C e n e R o v t a r 64, 

135, 167, 168, 292, 520,: 524, 583, 
586, 603, 668 

Logar Jože-Pajo (Božo Ločan) 88, 
412 

Logatec 566 
Loka 367 
Loke. pr i K r o m b e r k u 171 
Lokovec 679 
Lokvica 51, 236, 568 
L o m pod Storžičem 367 
L o m b a r d i j a 162 
L o m b r a s s a G i u s e p p e 592, 608, 638 
L o n d o n 8, 13, 73, 74, 87, 101, 121, 

161, 202, 205, 214, 300, 427, 482, 
555, 556, 592, 606, 609 

Lorkov (iz Vogrškega) 466 
Loška dol ina 59, 100, 191, 394, 446, 

489, 567 
Loški potok 103, 129, 176, 177, 258, 

326, 517, 567 
Lovko Ludvik-Viko B o b n a r 58, 99, 

264, 394, 447, 631 
Loza (pri Senožečih) 132 
Lož 58, 100, 264, 265, 475 
L u b e j F r a n c e - D r e j č e 27, 196, 288, 

299, 317, 399, 402, 416, 418, 431, 
460, 485, 562, 563, 571, 716 

Li idranški v r h 347 
Lukič Z v o n i m i r 493 
L u k m a n Ciri l-Anjo 24, 85, 243 
L u k m a n Rozal i ja-Barbka 24, 25, 85, 

245, 396 
Lukovdol 702 
L u n a č e k dr. Pave l-Igor 492, 521, 

593 ' 
L u n d e r Viktor 126 
L u s k a r I v a n - D u š a n 248 
L u š i n - M a č e k Alenka-Cveta 147, 

184, 185 
Lužar j i 716 
Luže 366 
L u ž n i k S tan i s lav-Danko 226 

M 

M a č e 366 
Maček Ci lka-Dana (Mart ina) 82, 

217, 219 
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M a č e k I v a n - M a t i j a 147, 184, 187, 
498, 521, 530, 532, 603, 655 

M a č e k dr. Vlatko 554 
M a č u s F r a n j o 302 
Magovac prof. Božidar 554 
M a h n e t i 630 
M a h n i č R u d i - R u d o B r k i n e 42, 69, 

92, 111, 131, 133, 252, 317, 357, 
371—373, 437, 461—464, '495, 498, 
620, 644, 647, 648, 694, 707, 708 

M a h o v n i k 473 
Majcen Dušan-Nedel jko 28, 192, 

504, 601 
Majcen F r a n c 493 
Majcen F r a n č e k 221, 222, 224, 249, 

420, 493, 605, 606, 608, 642, 643. 
666 

Majcen L a d o 266 
Majcen S t a n e - K r p a n 33, 43, 133, 

139, 150, 151 
Majcen T o n č k a 124 
Majcen Z o r k a 266 
Majer le M a r k o 701 
M a j h e n Vlado-Rafael 344 
M a l a l a n H e r m a n - S t i p e 497, 710 
Mala Loka 550 
Malavaš ič Adolf-Zajc 206, 290, 524 
Maležič Mati ja-Cir i l Goren je 130, 

259, 260, 262, 263, 276, 328, 332, 
523 

Mali Log 517, 567 
Mali P o d l j u b e n 197 
M a n f r e d a Ignac-Simon 226 
M a n f r e d a J a n k o - S a v o 663, 664 
M a n g r t 467, 469 
M a r c o n Vincenzo-Davi la 163, 674 
Margot t i dr. Car lo 254 
M a r i b o r 62, 248, 268, 298, 302, 499, 

541, 543 
Mari j ino Celje 406, 662 
M a r i n č e k D a n i c a - U r š k a 243 
M a r i n k o M i h a 245, 345, 398, 610 
M a r i n š e k Vencel j-Maks 566 
Mar janović A l e k s a n d a r - L e k o 77 
M a r k o v e c 489 
M a r o k o 173 
M a r o l t F r a n c - D a n e 102 
M a r o l t a Luigi 504 
M a r t i n e (pristaš bege) 186 
M a r t i n j a k 265, 629 
Maruš ič Darko-Blaž Robida 41, 43, 

92, 94, 138, 139, 150,' 153, 178, 252, 
270, 271, 285, 288, 311, 357, 371, 
372, 377, 387, 406, 407, 417, 437, 
438, 461, 463, 465, 496, 497, 573, 
576, 577, 625, 646, 647, 651, 656, 
671—673, 681, 682, 692 

Maruš ič dr . Drago 161, 165 
Maruš ič F r a n 586 
M a r x K a r l 397, 657 
Maslo K a r l o - D r a g o 152, 463, 645 
Massola U m b e r t o - Q u i n t o 89, 91, 94, 

95, 104, 162, 166, 175, 435, 546— 
549, 573, 576, 671, 672, 676 

M a s t n a k P a v l a - L u š a 504 
M a š u n 41, 496 
M a t a j u r 143, 662 
M a t e j k a E v g e n - P e m c 488 
Mater i ja 92, 139, 140, 252 
Matet ič V l a d i m i r 147 
Matičič Alojz 190 
M a u t h a u s e n 359 
M a v r l e n 389 
M a v r i Andrej-Izi 141 
Mavr ic Alojz-Oton 71, 96, 141, 142, 

406, 407, 442—444, 665 
Mavrovič I v a n - I v a n o v 197, 295 
Mazora M i r k o 696 
M e d a n a 405, 406 
Meja 662 
Medved F r a n c - G r o g a 677, 678 
Medvode 47, 88, 598, 613 
Meglic Olga 247 
M e g u š a r : M i l a n - B o r u t 390, 473, 701 
M e n i h glej L u k m a n Rozali ja-

B a r b k a 
Mestni k o m i t e K P S : 

— Gorica 466, 626 
— Idr i ja 677, 678 
-^ Trs t 548, 675 

Mestni o d b o r O F : 
— I d r i j a 677, 678 
— Met l ika 51 
— Novo m e s t o 551 
— Z a g r e b 542 

Merče 494 
M e r k u ž a Elo 41, 150 
Met l ika 50—52, 208, 236, 296, 568, 

570 
Mevželj T o n č k a 550 
Mezek Mi lka-Anjuta (Klara) 99 
Meža (r.) 268 
Mežica 111, 122, 297, 312, 313, 346, 

348, 350 
Mežiška dol ina 312, 649 
Mihai lovič Dragol jub-Draža 8, 74, 

80, 116, 121, 196; 205, 214, 283, 296, 
300, 310, 330, 340, 460, 520, 556, 
606, 613, 640 

Mihal ič dr. Boris 302 
Mihcev J a n e z 566 
Mihelčič J u l k a - J u l i j a n a 488, 489, 

490, 567 
Mihelčič Terezi ja-Rezka 474 
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Mihevc Edo-Dore 193 
Mihevc glej Kronegger-Brač ič 

S lavka-Mira 
Miklavc B r a n k o 642 
Miklavc I v a n - 2 a n e (Nace) 47, 613, 

614 
Miklavc J u s t - O č k a 43, 133, 150, 151, 

271, 373, 462 
Miklavc V l a d o - H e n r i k 535, 633, 635 
Mikl ič (Zaga) 332 
Mikluš A l b e r t - J a n e z 239, 241, 405 
Mikuž dr. Metod 47, 78, 123, 124, 
- 338, 604, 605, 644, 667, 670, 671 
Milan je 496, 710 
Milano 70, 90, 162, 202, 270, 311, 391, 

573, 574, 672 
Milčinski dr. J a n e z - P e t e r 492 
Milič A n t o n - M a r k o 152, 252, 645 
Mil je 366 
Milje (Trst) 674 
Miloš Z v o n i m i r '586 
M i r e n 369, 626, 627 
M i r n a 550 
M i r n a peč 295 
Misleče 356, 647 
Mislinja (r.) 268 
Misl injska dol ina 348, 542 
Mišače 365, 366 
Mišigoj D a n a 28, 534, 553, 554, 633, 

669 
Mitrovič M i t r a 378 
Mlačevo 448 
M l a k a pr i K r a n j u 98, 366 
M l a k a r Alojz-Ljubo S k a l a r 101, 

155, 446, 447, 475, 476, 489, 519, 
630, 644, 666 

M l a k a r Boris 293, 353, 679, 697, 698 
M l a k a r F r a n c - R o b e r t 99 
M l a k e 329 
Močnik Cveto-Flor jan 64, 158 
Mogu I v a n - M a r k o 112, 349, 350 
M o h a r Olga-Kat ja 149, 225 
M o h a r T i lka 474 
Mohorčič Ivan-Slavko 44 
Mohorčič Ivan-Tiger 42, 153, 271, 

356, 439 
Mokore l Z m a g o 472 
M o k r e c 654 
Mokronog 83, 123, 197 
Monfalcone glej Tržič 
M o r a v a 187, 323, 324, 472, 701 
M o r a v č e 403, 687 
Moravsko 403 
Moskva 13, 14, 34, 73, 87, 89, 234, 

237, 310, 397, 419, 482, 504, 609, 
637 

Moste (Ljubljana) 222, 302, 507, 522, 
565, 638, 714 

Moškr ič Jože-Ciri l 273 
Mošnje 366, 367 
Mozelj 324, 390, 701 
Mozirske p l a n i n e 540 
Mrežnica (r.) 535, 633 
Mrs in 662 
M r š n i k M a r i j a - D u n a j 373, 461, 496 
Mrvič I r e n a 220 
Mrzel Mi lan-Mile 347, 349 
Mrzla R u p a 97 
Mrzla voda (Kal te Wasser) 467 
Mrzli v r h n a d T o l m i n o m 41, 64, 

379, 664 
M u h a vas 701 
Mul java 601 
M u n e 494 
M u r s k a Sobota 499 
M u r t i z a n o v i č ( terenka) 391 
M u s a r E m a 632 
M u s e k Vitko 563 
M u s e r E r n a 25, 36 
Mussolini Beni to 9, 82, 94, 161, 163, 

202, 215, 235, 493, 565, 574—576, 
601 

Muzzul ini L e o n a r d o 241 
Muženič F r a n c k a 137 
M u n c h e n 297 

N 

Nabergoj Š t e f a n - J a n e z Vipave 4 2 — 
44, 149, 225, 429, 439, 645, 695 

Nadiža (r.) 353, 662 
Nagode Adolf-Gustl 524 
Naklo 366 
N a r d i n K a r e l - J a k e c 628 
N a r d i n Mirko-Mihec 628 
Narodnoosvobodi ln i odbori (NOO): 

— Blaževci 389 
— n a H r i b u 489 
— za p o k u p s k o okrožje 236 

N a r t n i k A n t o n - C e r n i v c 48, 97, 98, 
358, 359, 361—368, 476, 511, 512, 
684, 686, 687 

N a t l a č e n dr . M a r k o 378, 459, 499 
Nedog Alenka 112 
Nemči ja 34, 94, 162, 164, 204, 421, 

426, 441, 458, 468, 483, 522, 539, 
613, 625, 649, 650 

N e m e c Ivan-Vojko 269, 498, 499. 
N e m e c Roza-Snežnica 626 
Nemil je 366 
N e m š k a loka 325 
N e m š k a vas n a Blokah 56, 190, 278 
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N e m š k a (zdaj Slovenska) vas (o. 
Postojna) 494 

Njivica 366 
N o t r a n j s k a 42, 100, 201, 263, 276, 

391, 421, 428, 431, 471, 483, 644 
N o v a k A n t e 89, 90, 357, 372, 423, 

424, 433, 434, 438, 546, 547, 573, 
645, 654 

N o v a k Cveto 413 
N o v a k F r i c 409, 471 
N o v a k I v a n 329 
N o v a k Ivan-Očka 55, 147, 305 
N o v a k K a r e l 74, 235, 343, 556 
N o v a k Mari ja 391 
N o v a vas 190, 265, 278, 279, 475 
Novi Lazi 323 
Novo m e s t o 126, 432, 470, 493, 504, 

505, 551, 572, 591, 601, 703, 716 
Ni i rnberg 204 

Oba ln i k o m i t e za Trs t (Commitato 
L i t t o r a l e di Trieste) 139, 547, 
574-^576, 674 

Občice 25 
Obi r 347 
Obirsko 118 
Oblak dr. Vi to-Kolar (Klofač) 243, 

244 
O b r a č u n e dr. Rudolf-dr. Cedr ik 61", 

62, 319, 566 
O d r e d i NOV in P O : 

— Belokranjski 493 
— Dolenjski 431 
— Dolomitski 36, 207, 267, 273, 

312, 522, 565, 577, 599 
— Gorenjsk i 105, 166, 358—360, 

362, 363, 409—413, 423, 450, 
477, 478, 485, 487, 598, 687, 690, 
.705 

— J u ž n o p r i m o r s k i 42, 44, 68, 
150—152, 158, 699 

— Kalnišk i 542 
— Kamniško-savin j sk i .105 
— K o k r š k i 359, 365, 366, 451 
— K r i m s k i 273 
— Notranjsk i 100, 133, 277, 471, 

577 
— P r i m o r s k o - g o r a n s k i 83 
— P r i m o r s k i (Hrvaški) 123 
— S e v e r n o p r i m o r s k i 64, 135, 141, 

158, 292, 467, 664 
— Soški 170, 664 
— Škofjeloški 403 
— Vzhodnodolenjski 126, 236, 

504, 577, 665 
— Zapadnodolen j sk i 83, 470, 577 

Ohonica pr i Borovnici 289 
O k r a j i : 

— j u ž n o p r i m o r s k i 30, 41, 108, 
136, 150, 270, 320, 371, 461, 523, 
694 

— s e v e r n o p r i m o r s k i 71, 141, 377, 
579, 692, 693 

— s redn jepr imorsk i 178, 696 
O k r a j n a komisi ja VOS za južno 

P r i m o r s k o 658, 659 
O k r a j n i komite j i K P S za: 

— j u ž n o P r i m o r s k o 92, 150, 151, 
153, 311, 371, 373, 437, 461, 464, 
494, 497, 498, 523, 616, 618, 620, 
644, 648, 656, 657, 660, 692, 706 
—708, 711 

— s e v e r n o P r i m o r s k o 63, 92, 96, 
135, 143, 148, 168, 225, 227, 239, 
351, 426, 437, 440, 442, 467, 469, 
523, 579, 582, 660—663, 682, 696, 
700 

— srednjo (Center) P r i m o r s k o 
44, 92, 178, 369, 464, 523, 625, 
646, 659, 660, 662 664, 677, 680, 
681 

O k r a j n i k o m i t e Z K M J za srednjo 
P r i m o r s k o 660 

Okra jn i odbori O F za: 
— j u ž n o P r i m o r s k o 494, 614, 657, 

694, 695 
— severno P r i m o r s k o 614, 696 
— srednjo P r i m o r s k o 614, 694 

O k r a j n i odbor ZSM za srednjo P r i 
m o r s k o 660 

Okrož ja : 
— Ajdovščina 438, 625, 645, 657, 

660, 682 
— Baško 63, 226, 255, 352, 429, 

663, 697—699 
— Baško-Cerkl jansko 664 
— Belokran j sko 100, 154, 191, 

196, 416, 417, 506, 563 
— Beneška Slovenija 440, 662, 

664, 696 
— Bistr ica 372, 373, 461, 494—496, 

646 
— Bovško 63, 352, 580, 697 
— Brežiško 248 
— Briško (Brda) 63, 135, 226, 

239, 440, 662, 664, 696 
— Celje 542, 543 
— Cerk l jansko 63, 227, 697, 698 
— C e r k n i š k o 57, 177, 191, 263, 

267, 391, 414, 519, 523, 563, 567 
— Gori ško 173, 178, 369, 466, 625, 

626, 628, 679, 681 
— G o r n j e d r a v s k a dol ina 291 
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— Grosupel j sko 448, 470, 601, 603, 
668-

— Idr i j sko 179, 625, 677, 679, 682 
— Jeseni ško 49, 705 
— K a n a l s k o 625, 679, 681, 682 
— K a m n i š k o 47, 291, 402, 403 
— Kočevsko 29, 144, 146, 188, 196, 

430, 562, 630 
— K o m e n 657 
— Kozje (Kozjansko) 247, 542 
— K r a n j s k o 48, 49, 683 
— K r a p i n s k o 248 
— K r a š k o 271, 373, 375, 625, 645, 

657, 660, 679—681 
— Ljubl jana 195, 274, 563, 640 
— L j u t o m e r s k o 269, 498, 499 
— M a r i b o r s k o 247, 248, 291 
— M a t a j u r 662 
— M a t e r i j a 372, 373, 461, 462, 494, 

519, 646, 656 
— Mater i ja-Bis t r ica 69, 373, 374, 

424, 462 
. — M i r n a peč 431 

— M o r a v č e 291 
— Novomeško 28, 100, 123, 125, 

126, 144, 191, 194, 196, 197, 295, 
416, 417, 430, 499, 549, 562, 571, 
591, 603, 631, 632, 714 

— Pivško 42, 43, 153, 372, 494, 
646 

— P t u j 291 
— Revir j i 541 
— Ribnica 563 
— Ribnica-Vel ike Lašče 102, 176, 

263, 265, 327, 414, 430, 523, 527, 
567, 570, 668 

— Savinjska dol ina 291, 540 ' ' 
— Slovenj G r a d e c 291 
— Slovenska I s t r a 69 
— Stisko 186, 415, 430, 603, 668 
— Šaleška dol ina 291, 541 
— Škofjeloško 99, 413,. 450, 512 
— T o l m i n s k o 63, 226, 352, 580, 

582, 664, 697 .. , 
— T r e b e l n o 431 
— T r e b n j e 431 
— T r b i š k o 63, 467, 582, 699 
— Trbovl je 291 
— Vipavsko 479 
— V r h n i k a 206, 267, 279, 414, 415, 

519, 520, 523, 524, 563, 565, 570 
Okrogl ica 371 
Okroglo 366 
O k r o ž n a komisi ja V O S : 

— Ljubl jana 185, 244, 396, 522 
— Mežica 348 : 

Okrožni i n c i a t i v n i . o d b o r A F 2 
Cerknica 519, 523 

Okrožni in ic iat ivni odbori Z S M : 
— C e r k n i c a 489, 567 
— za novomeško okrožje 549, 

551, 552, 631, 632 
Okrožni komite j i K P H za : 

— H r v a š k o p r i m o r j e 385 
— K r a p i n o 542 
— P o k u p j e 236 

Okrožni komite j i K P S : 
— Ajdovščina 149, 225, 439 
— Bača 148, 149, 225, 226, 580, 

697 
— Bela k r a j i n a 147 
— Beneči ja 96, 148 
— Bovec 148, 226 
— B r d a 96, 135, 143, 148, 240— 

242, 377, 379, 405, 406, 428, 
441—443, 650, 651, 662 

— Celje 247 
— C e r k n i c a 99—101, 154, 155, 264, 

407, 408, 474—476, 523, 644, 
665, 666 

— C e r k n o 148, 149, 225—227, 697, 
698 

— Gor ica 67, 68, 369, 370, 466, 
627 

— I l i r ska Bis t r ica 461, 494, 496, 
498, 620, 708, 711 

— Jesenice 98, 409, 486, 512, 578, 
579 

— K a l 627 
— K a m n i k 402—405, 612 
— K a n a l 178, 678, 679 
— Kočevje 186 
— za Koroško 111, 112, 114, 115, 

119—122, 312, 346, 351, 357, 
648, 649 

— K r a n j 86, 88, 97, 358, 360, 361, 
364, 368, 413, 511, 512, 688 

— K r a s 30, 33, 139, 461, 465, 497, 
620, 657 

— Ljubl jana 83, 266, 272, 419, 
524, 637, 639 

— Ljubl jana-okol ica 419 
— Mater i ja 133, 373, 461, 494, 620, 

658 
— . Mater i ja-I l i r ska Bistr ica 108, 

110, 111, 131, 133,. 139, 354, 372, 
461—463, 656 

— P i v k a 372, 620, 658 
— P t u j 247 
— za Revir je 247 
— Ribnica 524 
— Ribnica-Vel ike Lašče 102, 257, 

262, 263, 266, 505, 523, 527 
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— Slovenska I s t r a 69, 70, 136, 
138, 139, 320—322, 372, 461, 
548, 620 

— St ična 186 
— Skofja L o k a 511 
— T o l m i n (Tolminsko) 96, 135, 

148, 226, 241, 251, 441, 662, 697 
— Trbiž 149, 225 
— V r h n i k a 206, 207, 408, 523 

Okrožni komite j i Z K M J : 
— Bela k r a j i n a 432 
— Cerknica 99, 101, 264, 265, 488, 

490 
— Gorica 466, 626, 681 
— Idr i ja 682 
— K r a n j 683, 688 
— Ljubl jana 112, 114, 228, 234, 

280, 286, 383 
— Novo m e s t o 432 
— Ribnica-Vel ike Lašče 102, 263 
— Skofja L o k a 411, 412, 450, 451 

Okrožni odbor DE Ljubl jana 84, 
217, 522 

Okrožni odbori O F : 
— Ajdovščina 439, 694 
— B a š k o 188, 697 
— Bela k r a j i n a 50, 55, 147, 208, 

290, 303, 305, 712, 713 
— Bovško 225 
— B r d a 444 
— Brkini-Slov. I s t ra 250 
— Cerknica 56, 59, 100, 101, 189, 

191, 192, 198, 199, 277, 393, 394, 
445—447, 475, 476, 629, 630 

— C e r k n o 697 
— Gorica 173 
— Grosupl je 179, 448, 470 
— I l i r ska Bistr ica 496 
— Jesenice 486 
— K a m n i k 403 
— Kočevje (Kočevsko) 144, 146, 

197, 322, 326, 388, 390, 392, 472, 
630, 701 

— Ljubl jana 217, 274, 275, 453, 
454, 456, 593 

— Mater i ja 463, 647 
— Mater i ja-Bis t r ica 110, 463 
— Novo mesto 23, 29, 294, 552 
— Ribnica-Vel ike Lašče 127, 128, 

130, 200, 277, 326, 330, 334, 415, 
505, 513, 514, 518, 521 

— Slovenska I s t ra 137, 373 
— Stična 186 
— St ična-Struge 186 
— Tolminsko 225 
— V r h n i k a 288, 290 

Okrožni odbor S N P Ljubl jana 509 

Okrožni odbor i S P Ž Z (AFZ): 
— Bela k r a j i n a 712, 713 
— Gorica 626 
— I l i r ska Bistr ica 495, 710 
— Ljubl jana 82, 217 
— M a t e r i j a 647 
— Novo m e s t o 505 

Okrožni odbori Z S M : 
— C e r k n i c a 101, 408 
— Ljubl jana 217, 280, 563 
— Ribnica-Vel ike Lašče 261 

Opat j e selo 32 
O p e r a t i v n e c o n e : 

— Č e t r t a (Štajerska) 75, 112, 268, 
269, 348, 537, 538, 545 

— D r u g a (Gorenjska) 603 
— D r u g a H r v a š k a 147, 236, 290 
— N o t r a n j s k a 129 
— P e t a H r v a š k a 440, 462, 645 
— P r i m o r s k a 64, 69, 93, 95, 96, 

104, 140, 159, 160, 165, 173, 192, 
193, 204, 226, 241, 249, 252, 255, 
291, 429, 434, 440, 463, 467, 498, 
622, 645, 658, 659, 663, 676, 690 
—692 

— P r v a (Dolenjska) 193, 322, 475, 
504, 601 

O r e h e k 366 
O r e h e k ( k o m a n d a n t bege) 630 
Osek 68, 369, 466 
Osi lnica 323 
Osojnik F r a n c 247 
Osolnik 333 
Osolnik Bogdan-Bogdan J u g 28, 

123, 125, 127, 186, 194, 197, 208, 
256, 294, 430, 431, 493, 604, 668 

Osredek 207, 635 
Osterc S t a n k o - M i h a 222, 283, 522 
Ostrožno b r d o 494 
Otoče 366 
Otočec (Lika) 385, 525, 535—537, 

602, 634 
Otonica 630 
Ovsiše 366 
Ozeljan 178, 465, 627 

P a d o v a 242, 676 
P a d o v a n Luci jan 497 
P a j n i č Fi l ip 129, 177 
Pa jn ič K a r o l i n a 129 
Palčič Mi lan 467 
Pa lč je 494 
Pa lov iče 367 
P a n t a r J a k o b 146, 388, 392, 702 
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P a r m a 24, 610 
P a r r i B r u n e t o - S p a r t a c o 97, 135, 163, 

379 
P a s e t a F r a n c 524 
P a s j a k 494 
Pas ja r a v a n 403 
P a s t e r k F r a n c - L e n a r t 122 
P a t e r n o s t Vera 475 
Pavle t ic F r a n k 668 
Pavl ič Slavo 389 
P a v l i n Mile 551 
P a v l i n P e t e r - R a d o v a n 371 
Pavš ič J u r i j - J u r e 193 
P e č i n e 97 
Peč jak (pristaš bege) 186 
P e d r o v o 311 
P e n c a Jože-Dečko 28, 30, 125, 126 
Perač ica 367 
P e r a i č V l a d i m i r - T a r z a n 358, 362, 

363, 367, 685—687 
P e r e Miro-Maks 240, 241, 442, 663, 

691, 700 
P e r m e M a r t i n 302, 507 
P e r m e - N e m e c Vida 507 
P e r o v š e k F r a n c - L a d o K r č a n 662 
P e r o v š e k J a n e z - P e l k o 470 
Peršol ja Jožef-Fi l ip 135, 143, 144, 

226, 241, 379, 406, 428, 441, 442, 
651 

Peruzz i M a j d a - U r š k a (Urh) 244, 
639 

P e r v a n j a A n a m a r i j a - A n a 699 
P e t a i n H e n r i P h i l i p p e 191 
P e t e a n i O n d i n a 676 
Pete l in S t a n k o 64, 174, 434 
P e t e r l i n Majda-Vida Brest 550 
P e t e r n e l A n t o n 99, 478, 579 
P e t r i č Miha-Stevo 470 
P e t r i n a 473 
P e t r o g r a d (zdaj Leningrad) 164 
P e t r o v c e 543 
Pevec Ignaci j 493 
Pezza D a r i o 676 
P i e m n o t 162 
Pi j X I I 256, 607 
P i java gorica 180, 276, 472 
Pikel j I v a n 177, 331 
Pi l š tan j 542 
P i r e F r a n c - J o v o T r š a r 99, 394, 630 
P i r e L e n č k a 504 
P i r i h Arkadi j -Mirko 682 
Pir jevec Avgust 161 
Pir jevec D u š a n - A h a c 33, 69, 96, 

104, 136, 158—160, 162, 167—169, 
174, 292, 434, 581, 661—663, 691, 
693, 699, 700 

Pir jevec T o n e - M a r k o Bel in 64, 90, 
158, 171, 292, 425 

P i r k m a j e r ing. Milko 493 
P i r n a r D u š a n - J o š k o 551 
P i r n a t F r a n c 701 
P i r n a t N a d a 185 
P i v k a 108, 110, 133, 151, 152, 166, 

169, 250, 252, 254, 373, 438, 462, 
463, 494—497, 588—590, 647, 659 

P l a n i n a pr i Logatcu 393 
P l a n i n a pr i V r h n i k i 289, 566 
P l a n i n a (na Šta jerskem) 269 
P l a v e 160 
P l a t i š e J a k a - F r a n c 138, 163, 270, 

311, 317, 318, 576, 672, 675 
P les ten jak Andre j-Ti len 478 
P l e š e 332 
Pleško M i r k o - P e t e r 25, 81, 84, 243, 

398, 492, 521, 609 
P l e š k o Srečko-Fiks 398 
P l e š n a r Albin-Medved 132, 151, 152 
P l e t e r j e 555 
P l i b e r k 347, 349, 350 
Pl i tv ička jezera 536 
Plos F r a n c - L a d o 100, 154 
P o d b e ž e 494 
P o d b r o d 434, 439, 443, 576 
Podbl ica 366 
Podbrez je 367 
P o d c e r k e v pr i Ložu 475, 489 
P o d g o r a 178 
P o d g o r a pr i Ložu 325, 489 
Podgor je 494 
Podgozd 332 
P o d g r a d 110 
P o d j u n a 298 
P o d j u n s k a dol ina 112, 347, 648 
P o d k r a j 138 
P o d l i p a 520 
P o d m e l e c 663, 698 
P o d n a r t 366 
P o d o b n i k Lojze-Svejk 358, 367, 450, 

685, 688 
P o d o k r o ž j a : 

— Gorjanci 30, 125, 126, 552 
— M i r n a peč 197, 295, 430, 431, 

499, 550, 552 
— St i sko 186 
— S u h a k r a j i n a 29, 186, 188, 430 
— Šentv id-St ična 125 
— S m a r j e t a 29, 124, 125, 549, 552 
— Ribnica 523 
— Topl ice (topliško) 197, 295, 

'551 552 
— T r e b e l n o 499, 550, 552 
— Trebe lno-Mokronog 123, 197, 

295 
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— T r e b n j e 125, 197, 295, 499, 550, 
552, 668 

Podolnica 289 
P o d p e č 277 
P o d p l a n i n a 540 
P o d p r e s k a 103, 129, 176, 261, 263, 

332, 516, 517, 567 
P o d r e k a r (izdajalec) 364 
Podrža j F r a n c e - F r e n k 470 
Podrža j Jože-Šimen 265, 277 
Podsl ivnica 630 
Podstenice (pri Kočevju) 655 
P o d t a b o r (Kranj) 367 
P o d t u r n 29, 591 
Pogorelec (pod Kočevsk im Rogom) 

29 
Pogorelec A n t o n 323, 324 
P o h a r Alojz-Gregor 578 
P o h l e v e n K a r e l - D r a g o 550 
Pohor je 298, 498, 542, 663 
P o k l j u k a 312 
P o k r a j i n s k a komis i ja VOS za P r i 

m o r s k o 438, 658 
Pokra j insk i odbor O F za : 

— Gorenjsko in Koroško 11, 613 
— P r i m o r s k o 91, 156, 161, 249, 

499, 587, 589, 621, 623, 694—696 
Pokra j insk i odbor S P 2 Z za P r i 

m o r s k o 156, 157, 170, 188, 436, 
698, 706, 707 

Pokra j insk i odbor U S A O J za H r 
vatsko 385 

Pokra j insk i inic iat ivni odbor 
S P Z Z za : 
— Goren j sko 99 
— Koroško 399—401 

Pokra j insk i komite j i K P S za: 
— Gorenjsko 37, 39, 40, 45, 46, 

48, 49, 166, 358, 359, 361, 363, 
364, 368, 402, 404, 405, 409; 411 
—413, 423, 450—452, 476, 478, 
485, 487, 511, 512, 578, 579, 594, 
611, 612, 614, 684, 686, 688, 705 

— P r i m o r s k o 11, 30, 41, 43, 63, 
64, 67, 69, 71, 89—93, 96, 104, 
108, 110, 132, 133, 135, 136, 138, 
141, 148—150, 152, 153, 157, 
158, 160, 166, 167, 169, 172, 175, 
192, 201, 205, 225, 226, 234, 236, 
239, 240, 242, 249, 270, 291, 294, 
311, 317, 320, 321, 351—354, 
357, 369, 371—373, 376, 377, 
405, 424, 426, 429, 433, 434, 436, 
437, 440—444, 461—464, 466, 
469, 494, 498, 523, 546, 573, 574, 
576, 579, 583, 586, 589, 603, 604, 
614—616, 625, 627, 644, 646, 

647, 650, 656, 657, 659—661, 
664, 671, 677, 479, 680, 688, 691, 
692, 694, 696, 706, 707 

— s e v e r n o Slovenijo 111, 246, 
267—269, 312, 346, 347, 537— 
540, 544, 545, 635, 648, 654 

— Šta jersko 248, 312, 313, 611 
Pokra j insk i p l e n u m O F za P r i m o r 

sko 171 
Pokra j insk i k o m i t e S K O J za 

H r v a t s k o 432 
Pokra j insk i k o m i t e Z K M J (SKOJ) 

za Slovenijo 102, 152, 261, 264, 
280—282, 285, 286, 382, 383, 385— 
388, 429, 431, 432, 488, 505, 506, 
523, 632, 706 

P o k š t a j n 701 
P o l a k Bojan-Stenjko 617 
Polh F r a n - I z t o k Kos 541 
Polhogra j sk i Dolomit i 45, 47, 104, 

132, 166, 168, 172, 187, 207, 224, 
235, 250, 253, 254, 257, 266, 285, 
287, 395, 403, 424, 425, 450, 452, 
538, 556, 565, 588, 594, 599, 609 

P o l h o v G r a d e c 187, 235, 556, 566 
Pol ica (Grosuplje) 179, 180, 572 
Pol ica 366 
Polič R a d k o - T o n e Gor janc 29, 188, 

388—392, 493 
Polič Z o r a n - M a r k o Skalar , (Urh) 

27, 181, 182, 195, 209, 210—212, 216, 
246, 271, 296, 301, 302, 319, 334, 
338, 379, 380, 381, 420, 422, 430, 
454, 457, 459, 460, 472, 480, 492, 
504, 506, 526, 571, 572, 703, 714, 
716 

Pol i tb i ro c e n t r a l n e g a komite ja K P 
Jugoslavi je 89, 147, 234, 237, 383, 
525, 546, 553, 557, 600 

Pol jane n a d Škofjo L o k o 99, 600 
Pol jane (Podturn) 29, 551, 552, 655 
Pol jane (pri P r e d g r a đ u ) 494 
P o l j a n s k a dol ina 47, 99, 403, 511 
Pol je pr i Ljubl jani 35 
Poljšica (pri P o d n a r t u ) 366 
Pol jubin j 172 
Polovnik 582 
P o n i k v e 97 
P o n i k v e (Ljubljana-Vič) 332 
Ponoviče 297 
P o p e k Alojz-Vandek 471 
Popi t F r a n c - J o k l (Petrov) 28, 99, 

176, 177, 201, 259, 261, 263, 265, 
267, 276, 279, 414, 415, 513, 519, 
521, 523, 524, 668 

P o p i v o d a P e r o 77, 504, 601, 603 
P o p o v o 367 
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Posavec (Radovljica) 367 
Pos to jna 41, 43, 133, 151, 463, 494, 

646, 658 
P o t e n z a (taborišče v Italiji) 321 
Potoče (Kranj) 366 
P o t o č n i k (Pezdir) Anton-Voj teh 88 
Pover jeniš tvo CK K P S za Ljub

l jano 11, 16, 19, 23, 33, 81, 85, 181, 
184, 238, 243—245, 271, 282, 283, 
343, 395, 418, 492, 521, 591, 609, 
635 

Pover jeniš tvo IO O F za : 
— Dolenjsko 493 
— Gorenjsko 400 
— Ljubl jano 20, 22, 28, 60, 62, 

79, 184, 195, 209, 214, 217, 221, 
283, 296, 299, 301, 318, 319, 334, 
339, 379, 380, 395, 420, 454— 
457, 459, 480, 482, 506, 571, 572, 
605, 636, 639—641, 643, 703, 714 

— N o t r a n j s k o 100 
— P r i m o r s k o 254, 587, 589 

Pover jeniš tvo P K Z K M J (SKOJ) 
z a : 
— Dolenjsko 383, 431, 432 
— Gorenjsko in Koroško 285, 

368, 383, 409, 413, 485, 578, 684, 
705 

— P r i m o r s k o 43, 178, 285, 383, 
387, 681, 682, 691—693, 706 

— Šta jersko 285, 383, 537 
P o v h D u š a n - A l e n k a 551 
P o v i r 494 
P o v k a 366 
Povi je 366 
P o v š n a 476 
P o z a r š e k Vera-Vidka 266, 277 
Poženel P a v e l »Medved« 331 
P r a p e t n o 189 
P r a p r o t n a polica 366 
P r a p r o č e 367 
P r a p r o t n i k Cvetka-Stefka 246, 248, 

543 
P r e a t o n i Angel-Elko 418 
P r e b a č e v o 366 
P r e b i l Zdravko-Abi 236 
P r e d d v o r 366 
P r e d g r a d 324, 473, 701, 702 
Predos l je 366 
Pregel j F r a n c - B o r o (Borotin) 369, 

466 
P r e k m u r j e 268, 499 
Pre les je 389 
Pre lože 494 
P r e m 494 
P r e m r l J a n k o - V o j k o 161 

P r e m r o v (podjetnik) 100 
P r e s e r j e pod K r i m o m 289 
P r e s e t n i k F r a n c 58 
P r e s k a r Jože-Fekeš (Ilija) 542 
P r e v a l j e 111, 346 
P r e v e č A n t o n - D i m a č 155, 264, 408, 

475, 476, 488, 523 
P r e v o r j e 542 
P r e z r e n j e 366 
Prežel j K a r e l 578 
Pri jate l j Drago 197, 295 
Pr i ja te l j S t a n e 431 
P r i m e A n t o n - D u š a n 461, 496, 497 
P r i m e I v a n - J o k i č 265, 266, 277 
P r i m o r j e glej Slovensko p r i m o r j e 
P r i m o r s k a 13, 25, 26, 33, 41—44, 46, 

63, 64, 74, 75, 77, 90—94, 104, 130, 
132—134, 136, 137, 139, 140, 152, 
153, 156, 157, 160, 165, 168, 169, 
171, 173, 174, 193, 201—205, 234, 
250, 251, 253—256, 273, 285, 288, 
291, 293, 294, 352, 353, 372, 377, 
380, 382, 383, 387, 417, 423, 428, 
434—436, 438, 441, 452, 463, 468, 
483, 500, 520, 530, 546, 549, 561, 
574, 583—588, 591, 596, 603, 616, 
628, 644, 654, 656, 660, 662, i664, 
672, 674, 675, 679, 689—693, 697, 
706, 707, 710 

P r i m o r s k i narodnoosvobodi ln i svet 
172 

P r i m s k o v o 366 
P r i s t a v a (Polhov Gradec) 235 
P r i s t a v a (Tržič) 367 
P r o s e n c Živoj in-Palček 197, 295 
P r u š n i k K a r e l - G a š p e r 112, 116, 118, 

346—348, 648, 649 
P r v a č i n a 68, 178 
Pševo 366 
P t u j 247, 268, 543 
P u c i h a r Jože-Stevo 470 
P u d o b 265, 279 
Pugel j N a c e 186 
Pug led 27, 29, 40, 78, 125, 200, 208, 

332, 416, 501, 591 
P u h a n K a r o l - P e r u n 328, 329 
P u h a r H e l e n a 192 
Pul j 659 
P u r g e r K l e m e n t 137 
Pus t i šek Drago-Salvo (Milan) 209, 

211, 271, 296, 301, 302, 379, 420, 
459, 483, 492, 506, 510, 571, 643, 
703, 704, 714—716 

Pust i šek Vlasta 301, 422, 510 
P u t r h o f (zdaj Je lendol , o. Tržič) 

367 

47* 739 



R 

Rabel j 96, 226, 353, 428, 436, 467— 
469, 661, 699 

Radeče 541 
Radovica 52 
Radoši 52, 53 
Radoviči 52 
Radovl j ica 359, 410, 602 
Rajakovič J a n k o - J o v o 505 
R a j h e n a u 655 
R a j h e n b u r g (zdaj Brestanica) 542 
Rajoni 

— Ajdovec 550 
— Banja loka 145, 146, 323, 390— 

392, 473, 474 
— Banjski 678 
— Barje 265, 276, 277 
— Birčna vas 551 
— Bistr iški 495 
— Bled 578 
— Bled-Gorje 486, 579 
— Bloke 154, 189, 276, 407, 408 
— Bohinj 579 
— Borovnica 206, 289, 520 
— Brezje 686 
— B r k i n i 108 
— Cerknica 567 
— Čepovan 678 
— Crnomel j-okol ica 712 
— Dobrnič 550 
— Dobrova 206, 207, 277, 289 
— D r a g a t u š 712 
— Drašiči (vzhodnometl iški) 51, 

568, 713 
— Gorica 370 
— G o r n j a P i v k a 710, 711 
— G r a d a c 702 
— G r a h o v s k i 99, 100, 154, 190, 

393, 394, 567 
— G r a h o v s k o - r a k o v š k i 279, 408 
— G r g a r 678 
— Horjul 289, 565 
— Hor ju l-Dobrova 520 
— Jelovica 365, 412 
— Jesenice 488, 578, 579 
— Jezersko 686 
— K a l 178, 679 
— K a n a l 679 
— Karte l jevo 550 
— K r a n j 40 
— Kranj-okol ica 683 
— K r a n j s k a gora 488, 578, 579 
— K r a s 108 
— Križišče 108 
— Kočevje 325, 473 

— Kočevska R e k a 322, 390, 472, 
702 

— K o p r i v n i k 325, 390 
— K r o p a 40, 685 
— Laški (laščanski) 261, 262, 332, 

414, 415, 567 
— L j u b l j a n a - C e n t e r 343, 640 
— Ljubl jana-Bežigrad 507 
— Logatec 206, 289, 566 
— Loška dol ina 191, 393, 408, 446, 

630 
— Loški 279, 447, 474 
— Loški potok 102, 103, 127, 128, 

261, 262, 326, 331, 333, 334, 514, 
516 

— M a t e r i j a 374 
— M e d v o d e 40 
— M i r e n 370 
— M i r n a 550 
— M i r n a peč 550 
— Mokronog 550 
— Mozelj 324, 390, 472, 702 
— N a k l o 40, 685, 688 
— Ozel jan 370 
— Podbrez je 685, 688 
— P o l j a n e 413 
— Pol janska dol ina 40 
— Radovl j ica 578, 579 
— R a k e k 190 
— Ribnica 102, 103, 127, 128, 176, 

257, 258, 260—263, 326—329, 
333, 514 

— Rovte 520, 566 
— Selca 40 
— Semič 53, 568, 713 
— S m l e d n i k 40, 413 
— Smrsk i 495 
— Sodražica 103, 127, 128, 176, 

262, 326, 330, 514, 516 
— S t a r i log 29, 325, 390, 473 
— Star i t rg ob Kolpi 145, 324, 

390, 473, 701, 702 
— St raža 551 
— Stražišče-Besnica-Bitnje 40, 

412, 683, 684 
— S u h o r 50, 568, 712 
— Sušiški (Dolnja Pivka) 110, 

355, 374, 495 
— Sv. Kr iž 550, 551 
— Sv. Luci ja 699 
— Sv. Vid 57, 276, 279 
— Sv. Vid-Begunje 190, 406, 630 
— Š e n č u r 40, 365, 685, 688 
— Skoc jan 549 
— Skofja Loka 40, 48, 88, 412 
— Smar je ta-Bela Cerkev 549 
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— Št. P e t e r (podokrožje S m a r -
jeta) 549 

— St. P e t e r (Sentpetrski) 709— 
711 

— St. R u p e r t 550 
— Toplice 551 
— T r e b e l n o 550 
— T r e b n j e 550 
— Tržič 362, 685, 686, 688 
— Tržišče 550 
— Vel ika Loka 550 
— Velike Lašče 103, 129, 259, 276, 

505, 514, 518 
— Vinica 712 
— Vogrsko 370 
— V r h n i k a 206, 289, 520, 566 
— Zaborš t 366 
— Žirovnica 578, 579 

Rajonski in ic iat ivni odbor Z S M : 
— Karte l jevo 550 
— Smar je ta-Bela Cerkev 549 

Rajonski k o m i t e K P S : 
— Bar je 266, 524 
— Bloke-Sv. Vid 407, 523 
— Bloška p l a n o t a 264, 265, 489 
— Bohinj 409 
— Bohinj-Bled 486 
— C e r k n i š k a dol ina 489 
— Cičari ja 108, 110, 372, 461 
— Dobrova 266, 524, 565 
— Domžale 403 
— G r a h o v o 99, 264, 265 
— G r a h o v s k o - r a k o v s k i 407 
— Križišče 108 
— Lož 264 
— Loška dol ina 265, 489 
— Mater i ja 108, 373 
— Moste (Ljubljana) 522 
— Ribnica 263 
— Velike Lašče 263 

Rajonski k o m i t e Z K M J ( S K O J ) : 
— Bloke 408 
— G r a h o v o 265 
— G r a h o v o - R a k e k 408 
— Loška dol ina 265, 408 
— Ribnica 263 
— Stražišče-Besnica-Bitnje 684 

Rajonski odbor O F : 
— Banja loka 145, 390 
— Bar je 277 
— Begunje-Sv. Vid 56, 393, 630 
— Bloke 407 
— Bloška p l a n o t a 56, 59, 277, 279, 

393, 394, 519, 630 
— Cerknica 57 
— C e r k n i c a - R a k e k 393, 630 
— Drašiči 51 

— G r a h o v o 57, 393, 395, 630 
— Kočevje 391 
— Kočevska R e k a 145, 259, 390 
— K o p r i v n i k 390 
— Loška dol ina 57, 519, 630 
— Loški potok 176, 259, 263, 331 
— Mozelj 390 
— R a k e k 408 
— Ribnica 127, 263 
— Semič 53 
— Sodražica 263, 330, 331, 516 
— Star i log 388 
— Star i t rg ob Kolpi 145, 390 
— S u h o r 50 
— Sv. Vid 267, 519 
— T r a v n i k 259 
— Velike Lašče 260 

Rajonski odbor S P Z Z ( A F Z ) : 
— Drašiči 52 
— Ribnica 128 
— Semič 53 
— S u h o r 50 

Rajonski odbor Z S M : 
— Drašiči 50 
— M e d v o d e 413 
— Ribnica 261 
— Semič 53 
— S u h o r 50 
— Skofja Loka 413 

Rajš ter J o ž e - M a r j a n 432, 552 
R a k e k 190, 393, 394, 408, 475, 629, 

630 
R a k i t n a 279 
Raki tn ica 515 
Rakovica 366 
R a k u š e Jože 126 
R a m p o h a 417, 632 
Rašica 332 
R a v n a c e (pri Metliki) 51, 303 
Ravni dol 515 
R a v n i h a r Evgeni j - G r e g o r 85 
R a v n i k 265, 279 
R a z d r i h Edo 100 
R a z d r i h Fe l iks-Stane 258 
Rebec D r a g o - P e t e r K o v a č 225, 226, 

582, 699 
Rečica 541 
Regent I v a n 73, 419 
Rejec dr. M a k s - T o n e M l a d e n 149, 

161, 172, 226, 255, 429 
R e k a 94, 109, 129, 373, 438, 496, 497 
R e k a (r.) 494 
R e m e c prof. Bogomil 493 
R e m e c M i r k o - N a n o s 109 
R e n č e 369, 466, 625 
Renicci 84 
R e n k o Ivan-Bori s 686, 688 
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R e p č e 472, 550 
Repič Vik tor-2an(e) , (Zvonko) 209, 

210, 221, 246, 273, 275, 299, 302, 
380, 422, 492, 507, 509, 714, 715 

Rese (zaselek Podlipe) 655 
Reš tan j 542 
Ret je 331 
Retn je 367 
Rezi ja 12, 74, 293, 444, 467, 662 
Reya A n t o n 650 
R i b a r dr. I v a n 15, 28, 65, 183, 198, 

199 
R i b a r Ivo-Lola 281, 286, 383, 385, 

489 
Ribič Lojze-Tone (Ribica) 541 
Ribnica (Pr imorska) 494 
Ribnica 29, 127, 146, 176, 177, 200, 

258—263, 327—330, 333, 514—516, 
689 

R i b n i k 655 
R i h a r F r a n c - R a d o v a n 36, 493 
R i m 94, 104, 163, 165, 173, 250, 378, 

565. 607 
R o b 259, 261, 263, 267, 276, 333, 518 
R o b i d a F e r d i n a n d - F e r d o 81, 522 
Ročinj 143, 178 
Rogaška S la t ina 298 
Rogatec 332 
R o h r H a n s 599 
Roječ ing. Lojze-Miha T. 130, 133, 

266, 395, 536, 591, 593 
Roječ M i h a 593 
Roj ina K a r e i 493 
R o m a n i c P e t e r 388, 390, 392 
R o m i h M a r a 85 
R o m i h M a r k o 85 
R o n k e pr i T r s t u 94 
Rosalnice 52 
Rossi E r m a n n o 504 
Rovte (Gorenjska) 366 
Rovte (Logatec) 520, 524 
R o z m a n F r a n c - S t a n e 247, 248, 268, 

498, 537—539, 544, 545, 654, 655 
R o z m a n ing. 329 
R o z u m e k H e l m u t h 642 
Rožna dol ina (Ljubljana) 215, 244 
R o ž m a n dr. Gregori j 297, 344, 513, 

604, 669, 670 
Rožnik (Ljubljana) 85, 564 
R u č e t n a vas (pri Črnoml ju) 54 
R u d e ž ing. A., M. 515 
R u d n i k (Ljubljana) 277 
Rudolf dr. I v a n 94, 161, 162 
Rudolf Rudolf-Radd 714—716 
R u p a 494 
R u p a (Kranj) 366 
R u p e n a M a r a 23, 28, 534, 643 

R u p e n a Z o r a - K a t j a 123, 586, 603 
R u p n i k L e o n 244, 493 
Rus (družina) 471 
Rus Jos ip-Andre j 27, 195, 196, 430, 

460, 472, 505, 508, 518, 603, 633, 
667, 715, 716 

Rusija glej Zveza sovjetskih socia
l is t ičnih r e p u b l i k 

R u t e 143 
Ružič-Kra igher M i r a 85, 398 

Sabonje 494 
Saje F r a n č e k 35, 54, 177, 179, 180, 

186, 190, 223, 251, 279, 293, 296, 
328, 331, 343, 344, 567, 666, 702 

Sajevče 151 
Sajevec 177, 328, 329, 515 
Saks ida Sonja 240, 255, 441, 589 
Sardini ja 322 
Sarsko 332 
Sava 298 
Sava (r.) 48, 98, 297, 298, 361, 363, 

367, 511, 512, 601, 603, 635, 654, 
683, 684 

Savinja (r.) 543 
Savinjska do l ina 248, 537, 540, 541 
Sedlo 176, 177, 330, 331, 516 
Segulin F r a n ć - B o r o 153, 371, 372, 

461 
Sela 542 
Sela pr i J u g o r j u 51 
Sela (pri Lavrici) 266 
Selca 47 
Selce (o. Posto jna) 494 
Selo pr i Koste lu 323 
Selšek J o ž e 259 
Semenič A n t o n - M e d v e d 439, 645 
Semič 53, 54, 236, 296, 570 
Semič S t a n e - D a k i 129, 177 
Senčeno J a v o r j e 649 
Senično 367 
Senovo 542 
Senožeče 132, 151 
Sernec ing. Dušan 26, 172, 184 
Serpenica 696, 697 
Sežana 494 
Sibiri ja (Ljubl jana) 565 
Sicilija 636 
Sikorski Vladis lav 73, 74, 202 
Simčič Benedikt-Mat ic (Kavkaz, 

Dike) 172, 240, 255, 441, 650 
Simich A l e x a n d e r 668 
S i tar I v a n 329 
Skočir Mirko-Miško 135 
S k u k E v a l d glej J a n h u b a Rudi 
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Slak Zvone-Ti len 520, 524 
S l a m n a vas 53 
Slane R a d o v a n 126 
S lap (Tržič) 367 
S l a p a r Tomaž-Tugo 346 
S la tna 367 
Slavec Ivo-Borovc 358, 367, 688 
S lavnik 41 
Slivje 110 
Sl ivnica 663 
S l o k a r dr. I v a n 493 
S lokar L u d v i k - L o v r e n c (Lazar) 67, 

369, 370, 465, 466, 626, 629, 679, 
681 

Sloveni ja 7, 8, 10—14, 22, 23, 44, 
46—48, 60-62, 72, 74—77, 80, 83, 
84, 86, 105, 115, 119—121, 139, 
147, 156, 157, 173, 187, 191, 203, 
235, 236, 266, 268, 269, 277, 281, 
285, 313, 315, 343, 355, 382—384, 
400, 421, 454, 459, 471, 479-, 489, 
500, 525—532, 534—537, 540, 542, 
544, 549, 556, 558, 560, 565, 600, 
605, 633, 634, 644, 668, 670, 689 

Slovenj G r a d e c 268, 542 
Slovenska I s t ra 69, 70, 92, 133, 137, 

139, 140, 252, 255, 320, 372, 373, 
376, 435, 672 

Slovenske gorice 268, 269 
Slovenski narodnoosvobodi ln i od

b o r (SNOO) 194, 250 
Slovensko p r i m o r j e 12, 69, 91, 92, 

96, 137, 164, 171, 249, 427, 444, 534, 
583, 586 

Sluga J o ž e - L e n a r t 46, 47, 410, 477, 
478, 612, 613 

Smolensk 73, 214 
S m r e č n i k 665 
S m r e k a r (kurirka) 641, 642 
S m u k I v a n 702 
Snežnik 57, 100, 159, 173, 644 
Soča 225 
Soča (r.) 96, 174, 292, 660, 662, 664 
Sodražica 177, 258—260, 263, 326, 

330, 333, 516, 567 
S o l k a n 161, 370, 627 
S o m r a k J a n e z 197, 295 
Soška dol ina 143, 160, 164, 169 
Sotla (r.) 168, 542, 655 
Sovjetska zveza glej Zveza sovjet

skih social ist ičnih republ ik 
Soze 494 
Spessa (Itali ja) 241 
Spi t ta l (Avstrija) 350 
Spodnja K o k r a 367 
Spodnje Dupl je 367 
Spodnje Jezersko 367 

Spodnje Vetrno 367 
Spodnji Log 324 
Spodnj i Otok 367 
Spodnji Razbor 348 
Spre i tzer J a n k o 522 
Srbi ja 572, 595 
Srednja vas 367 
S r e d n j a vas (Loški potok) 516 
Srednja vas (pri Pol janah) 99 
Srednja vas (pri Šenčur ju) 366 
Srednje 143, 628 
Sredozeml je 8 
S r i m š e k Anica 580 
Srnel Slavko-Slavko S m r e k a r 519 
Stanič Vida 549, 552 
S t a n o n i k A n t o n 276 
S t a n o v n i k J a n e z - T i n e K o r e n 28, 

123, 125, 194, 197, 208, 224, 294, 
430, 431, 605, 668 

S t a n t e P e t e r - S k a l a 268, 269, 538, 
542, 612, 635, 655 

S t a r e A n d r e j 146 
S t a r e Radovan-Spica 210 
S t a r e žage 655 
Star ič L u d v i k - V l a d i m i r S t r n a d 

470 
S t a r a cerkev 325 
Star i log 29, 390, 504 
Star i t rg ob Kolpi 324, 389, 390, 

701 
S t a r i t rg pr i Ložu 57, 58, 191 
S t a r o d 494 
S t a r o Brez je 391, 430 
Stefanović dr. M l a d e n 14 
Steklo 431 
Stepančič Bor i s-Stane 109 
St ična 286, 610 
Sto jadinović dr. Mi lan 499 
Stopar Viktor-Silvo 285, 286, 287,-

416—418, 432, 537—539, 635, 655 
Stopiče 126 
S t r a h i n j 366 
S t r a j h a r I v a n 58 
S t r a n i c Vesna 105, 435, 505, 506 
St raža (pri N o v e m mestu) 504, 591, 

601, 637 
St raž i šar Viktor-Si lvester 402, 403, 

612 
Stražišče 359, 363, 364, 366, 684, 685 
Str le F r a n c - S t e f a n 523 
Str le F r a n c i 100, 504, 520, 558, 653, 

716 
St r le I v a n 100 
S t r m c a 279 
S t r m e c 467, 468 
Struge 186, 188, 415, 430, 518 
S t r u ž e v o (Kranj) 366 
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S t r u ž n i k Jože-Mejač 358, 365, 367 
688 

S t u a r t Wi l l iam 560 
S t u d e n a gora 494 
S u h a pr i Predos l jah 366 
Suhadol 126 
S u h a k r a j i n a 76, 186, 187, 256, 415, 

430, 518, 668 
S u h i dol (Pol janska dolina) 99 
S u h o r 50—52, 55, 303, 559 
Suhor je 494 
Sunajsko Stevo 462 
Sušak (Hrvaška) 668 
S u š a k 129, 355 
Sušje 177, 328, 329 
Sušnik Va lent in (Tine)-Ivo, G a b e r 

409, 410, 488, 579 
Sv. Ana (zdaj Podljubel j) 367 
Sv. D u h (zdaj Krajič) 566 
Sv. G r e g o r 128, 177, 276, 330, 331, 

333, 516 
Sv. J u r i j (zdaj Podtabor) 333 
Sv. K r i ž pr i Liti j i 653 
Sv. K r i ž pr i Ž u ž e m b e r k u 471 
Sv. Lovrenc n a d Cel jem 542 
Sv. Luci ja 367 
Sv. Neža 367 
Sv. P a v e l (Prebold) 540, 541 
Sv. Tr i je kral j i (zdaj V r h n a d Rov-

tami) 594 
Sv. Vid 269 
Sv. Vid (zdaj Zilce) 58, 190, 394 
Svetek F r a n c - H i n a v š č i n a 184 
Svet ina glej Tomšič M i r a 
Svet ina Vladimir-Ivo (Dane, Ivan) 

185, 243—246, 345, 396, 610, 642 
Svetl ič D u š a n 510, 716 
Svržaki 52 

S 

Šafar prof. J a n e z 563 
Sali F r a n c - R a d k o 197, 295 
S a p j a n e 494 
S a r a n o v i ć Mi lovan 77, 193, 194, 531 
Savli F r a n c - M e d v e d 580, 699 
Savl i O s k a r - J a k o b 38—40, 403, 405, 

411, 412, 450, 451, 612, 684 
Sček dr. Virgilij 376 
S e b e r M a k s 41 
Šega glej B r o d n i k Cilka 
Segova vas 516 
Šegula J a n k o 551 
Š e n č u r 366 
Sent jurc Lid i ja-Pika (Joža) 23, 26, 

33, 36, 81, 85, 237, 238, 243, 246, 
248, 271, 272, 274, 283, 284, 301, 

345, 395, 398, 418, 419, 492, 493, 
521, 522, 534, 545, 591, 593, 609, 
610, 635, 636, 642, 643, 667 

Sembi je 496, 710 
S e m p a s 68, 178, 627 
Š e m p e t e r pr i Novi Gorici 626, 681 
Sempola j 377 
S e m r u F r a n c 151 
Šentv i ška p l a n o t a 97 
Sesek A n t o n - A n t e 123 
Sibelja Anton-St jenka 370, 377, 465, 

497, 645, 681 
Sifrer Savo-Kos 285, 411 
Šiška (Ljubljana) 34, 302, 507, 564, 

638 
S k a b a r M a r i c a - J e r a 32 
Skedenj 138 
Skerbec Mat i ja 297 
Sker l dr. F r a n c e - J u r i j Nušk in 

(Bregar) 43, 91, 92, 139, 152, 167, 
172, 173, 249, 250, 257, 293, 436, 
441, 499, 503, 583, 587, 589, 591 

Sker l Gabr i je l 82 
Sker lava j Mi lan 13 (Trinajstič) 

24—26, 85, 210, 395, 396, 398, 594 
Skerl j dr. F r a n c 250 
Skocjan 124, 277, 333, 518, 549, 653 
Skofja L o k a 48, 88, 597 
Škofljica 276, 332, 471 
Škotska 204 
Š k r a b a Mat i ja-Brus 265, 277 
Š k r a b a R a d o - G o r a z d 390 
S k r a b e c J a n e z 329 
Skril j (o. Kočevje) 701 
Skril je 260, 276, 277, 332, 518 
Skulj H e l a - M i r a 82, 217, 298 
Skulj K a r e l 567 
Škulj Polonca 266 
S l a n d e r - M a r i n k o Mica 28, 236, 538, 

543, 635, 655 
S l a n d e r Vera-Lojzka 269, 285, 288, 

417, 537—540, 543, 545, 635. 655 
Sl ibar M a r t i n - M a r t i n iz Doline 126, 

197, 295 591 
Smajd dr. Albin 602, 666 
S m a r a t a 457, 489 
Šmar je (Grosuplje) 179, 180, 448, 

449, 470—472, 637 
Šmar je (Vipavska dolina) 172 
Š m a r j e t a 670 
SmarješKe Toplice 653 
S m a r j e t n a gora 366 
S n u d e r l dr. M a k s 26, 184 
Solar dr. J a k o b 605, 606 
Sonc Alojzij 328, 329 
Sorli P e t e r 698 
Sorović Dani lo 77, 158, 174, 292, 434 
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S p a c a p a n Avgust-Strnad 32, 33, 42, 
139, 271, 371, 372, 375, 461, 462, 
465, 466, 625, 645, 657 

S p a c a p a n Mile 172 
S p a c a p a n Miro-Savo (Miha) 172, 

370, 371, 464, 465, 590, 627 
S p a c a p a n i (zaselek pr i Mrljaki) 625 
Speter Slovenov (S. P i e t r o al N a -

tisone) 662 
Spičast i h r i b 684 
St. J e r n e j (zdaj Šent jernej) 125, 126 
St. Jur i j ( zdaj Sentjuri j) pr i G r o 

supl jem 179, 448, 471, 518, 601, 654 
St. P e t e r (zdaj Pivka) 494, 646, 710 
St. R u p e r t (zdaj Sent ruper t ) 83, 123 
St. Vid (zdaj Šentvid) n a d P l a n i n o 

542 
St. Vid (zdaj Šentvid) pr i L jub

l jani 499, 522, 613 
Šta jerska 12, 13, 25, 47, 48, 75, 77, 

105, 247, 248, 250, 252, 268, 269, 
288, 291, 297, 302, 331, 348, 349, 
382, 417, 421, 483, 530, 535, 537, 
539, 540, 545, 570, 596, 600, 601, 
654, 655, 690 

Stalcerj i 323, 701 
Sta le 655 
S t a n d r a ž 626, 681 
Štanjel 152 
Stefanja gora 366 
Stever jan (S. Flor iano) 242, 651 
Stih Bojan 64, 149, 152, 153, 158, 

225, 226, 285, 376, 377, 383, 387, 
590, 691, 692 

St jak 152, 435, 443 
Storovo 279 
Str igl J a n e z - Z u t i 112 
Stucin J a k a - C v e t k o 227 
Stukel j T o n e 54 
S t u r m A n d r e j 507 
S t u r m dr. F r a n c 184 
S t u r m N i k o - T a r z a n 151, 494, 497 
Subic J a n e k - G r e g o r 533—535, 553, 

554, 558, 633, 635 
Švica 272 
Svigelj Viktor 179 

T a c a r Angela 222 
Tanaskov ić Rajko 77 
T a n g e r 173 
T a t r e 647 
T a v č a r D r a g a - A n a 548 
Tbilisi 14 

T e h n i k e : 
— Belokran j ska 50, 408 
— C e n t r a l n a K P S 23—25, 81, 82, 

85, 463, 582, 594, 609, 627 
— Dolomitska 609 
— K r i m s k a 265 
— »Meta« 365 
— Novomeška 124 
— O k r a j n a za južno P r i m o r s k o 

(»Naš dom«) 69, 204, 357, 373, 
424, 438, 644 

— O k r a j n a za s e v e r n o P r i m o r 
sko 633, 693 

— O k r a j n a za srednjo P r i m o r 
sko 627 

— O k r o ž n a Cerknica 394, 523, 
645 

— Okrožna Jesenice 48, 579 
— Okrožna K r a n j 48, 476, 478, 

511, 512 
— O k r o ž n a za K o r o š k o 347, 649 
— O k r o ž n a Ljubl jana 284 
•— O k r o ž n a Misl injsko-Saleška 

348 
— Okrožna P i v k a 43 
— O k r o ž n a St ična 29 
— O k r o ž n a Skofja L o k a 48, 49, 

86, 411, 477 
— Okrožna T o l m i n 64, 96, 135 
— Okrožna Vipava 45 
— P o k r a j i n s k a za Goren j sko 48, 

49, 97 
— P o k r a j i n s k a za P r i m o r s k o 91 

132, 133, 424, 469 
— »Urška« 243, 596, 667, 713 
— 31. divizija N O V in P O S 657 

T e k a v e c P e p e - S o r o k 519, 523, 631, 
666 

Te jka l Jože-Jože P l a n i n e 28, 29, 
287, 383, 417, 431, 432, 562, 586 

T e m e n i c a (r.) 550 
Tenet i še 366 
T e r e n s k i odbor i O F : 

— B r d o 289 
— Dolenji Logatec 289 
— Gorenj i Logatec 289 
— H r i b 176 
— Lokvica 50 
— M a h o v n i k 391 
— Mozelj 702 
— P o d u t i k 289 
— Rabel j 468 
— R a v n i k pr i Hotedrš ic i 289 
— Segova vas 176 
— T r a v n i k 176 
— Trbiž 468 
— Vrhovci 289 
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T e r e n s k i odbori S P Z Z ( A F 2 ) : 
— Goren ja vas 176 
— H r i b 176 
— Laze 289 
— Otonica 630 
— P l a n i n a 289 
— P o d p r e s k a - L a z e c 176 
— Ribnica 176 
— T r a v n i k 176 
— Vinice 128, 176 
— V r h n i k a 289 

Tisovec 188 
T i s k a r n i : 

— »Podmornica« 207 
— »Toneta Tomšiča« 82 

Tivoli (Ljubljana) 23, 215, 638 
T o l m i n 32, 41, 64, 132, 164, 175, 226, 

353, 428, 690, 697, 698 
Tolminsk i L o m 91, 249, 589 
T o l m i n s k o 91, 225, 251, 254, 580, 

664 
Tolst i v r h 126, 654 
Tom-Las ič Vida-Jelka, Hela 14, 24, 

25, 224 
T o m a n - S i m o n č i č Jožica-Aleksan-

d r a 81, 493, 522 
T o m a n Tone-Savo 81, 217, 273, 275, 

493, 522 
T o m i n c F r a n c - M i l a n 579 
T o m i n e c dr. Leon — p a t e r R o m a n 

284 
T o m i n j e 494 
Tomšič Ivica 284 
Tomšič Mira-Vlasta, Soča (Matej) 

26, 81, 181—185, 209, 210, 212, 
214, 221, 243—246, 272, 283, 299, 
301, 318, 343, 344, 380, 381, 396, 
398, 418, 420—422, 480, 492, 506, 
508—510, 571, 572, 591, 592, 594, 
610, 636, 639, 640—643, 666, 667, 
704, 715, 716 

Tomšič Tone 83, 112—114, 284, 331, 
563 

Tomšič Vida 35, 84, 345, 398 
T o r i n o 70, 162, 202, 574 
T r a t a 366 
T r a v a 103, 332, 517 
T r a v e n Rezka 222 
T r a v n a gora 29 
T r a v n i k (Loški potok) 176, 258— 

261, 263, 331, 516, 517, 518, 567 
T r č e k Franc-Ovsov 207 
T r d a n Lojze 177 
Trbiž 96, 148, 226, 428, 436, 467— 

469, 577, 661, 696 
Trb i ško 582 
Trbovl je 322, 541 

T r č m u n 662 
Trebče 497 
T r e b e l n o 123, 197 
T r e b n j e 83, 197, 295, 431, 470, 550, 

653 
T r e m i t i 161 
T r e n t a 468 
T r e v e n Minka-Mil ica 677, 678 
Trg lav O t o n - G r o m 348, 349 
Tri funović dr. Miloš 592 
Tr ig lav 486 
T r n j e 495 
T r n o v e c 655 
Trnovo (Ljubljana) 504, 565 
T r n o v o n a d Gorico 97, 466 
T r n o v s k a p l a n o t a 159 
Trobec M i l a n - T a r a s 42, 43, 494, 

497 
Trobevšek L a d o - J o d i 42, 43, 133, 

150—152, 271, 273, 462 
Trobiš Stefan-Aleš 197, 290, 388— 

392, 473 
Trošt Alojz i ja-Nataša 44, 149, 152, 

153, 158, 225, 285, 288, 376, 377, 
383, 387, 417, 429, 582, 692 

T r p i n Lojze 432, 550 
Trs t 32, 33, 41, 85, 91, 94, 95, 111, 

133, 138—140, 143, 161—163, 167, 
173, 175, 240, 270, 271, 276, 311, 
317, 318, 320, 321, 353, 373, 375, 
376, 406, 424, 428, 435, 438, 442, 
466, 496, 497, 504, 546—548, 573— 
576, 628, 651, 658, 671—676 

T r t n i k Meri-Vida 35 
Trz in 298 
Tržič 362, 367, 684, 686 
Tržič (Monfalcone) 94, 139, 317, 

442, 548, 576, 658, 674—676 
T u h i n j s k a dol ina 404 
Tunis 136, 165, 183, 201, 215, 272, 

352, 641 
Tupal iče 366 
Turči ja 201 
T u r j a k 259, 267, 276, 277, 332, 333, 

518 
T u r k o v a d r a g a 702 
T u m h e r E d o - P r i m o ž K r č a n 28, 669 
Turš ič I v a n - I z t o k 151, 692 

U 

Ude Lojze 666, 667 
U d i n e glej Videm 
Udin boršt 366 
Udovič Jože 397 
Udovič Jože-Joco 222 
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Udovič Jože (Pepi)-Udo (Nino) 271 
Ulr ih A n t o n - K r i s t l 541 
U m b e r t o I I Sa vojski 163 
U m n i k A n t o n 365 
U n e c 206 
U r a n i č I v a n - D r a g o 346 
U r b a n e I v a n (p. d. Kumerde jev) 

359 
Ustje 265, 266 
U ž a r Viktor-Saško 685, 688 
Užiče 466 

V a t i k a n 202, 605 
Vavpet ič dr . Lado 26, 184 
Vavta vas 197, 551 
Vazzas Je l ica-Maja 209, 301, 422, 

492, 509, 510, 572, 703, 704, 714, 
716 

Veber (trgovec) 324 
Velenje 541 
Velesovo (Cerklje) 366 
Vel ika Br i tan i ja (Anglija) 9, 21, 91, 

93, 145, 193, 204, 325, 401, 426, 581, 
647 

Velika gora 260 
Vel ike Bloke 190 
Vel ike Lašće 129, 200, 259—261, 263, 

267, 276, 277, 333, 518 
Vel ike Pol jane 326 
Velika Slevica 333 
Vel ike Vodenice 126 
Veliki h r i b 207 
Veliki Lipovec 126 
Vel ika L o k a 550 
Veliko b r d o 494 
Veliko Ubel jsko 43, 254 
Velikovec 349 
V e l k a v r h F r a n c e - U r b a n 224, 257 
Velušček Alojz 586 
Velušček Anton-Matevž 67, 68, 91, 

95, 167, 172, 175, 205, 240, 320, 
354, 369, 371, 378, 436, 441, 464, 
465, 498, 546, 547, 576, 577, 588, 
589, 625, 627 660, 679, 680, 682, 
691, 694 

Venišn ik Bogo 222 
V e n t u r i n i Alekse j-Sandor 124, 197, 

294 
V e n t u r i n i Angel-Mit ja 430 
Verbič J o ž e - P r i m o ž 44 
Verčon dr. B r a n k o 610 
V e t r n o (Golnik) 685 
Vič (Ljubljana) 504 
Videm 188 

Videm (Udine) 94, 140, 164, 353, 
424, 441, 445, 651 

V i d m a r Josip-Sašo 27, 79, 148, 195, 
243, 504, 555, 596, 610, 633, 640, 
641, 667 

V i d m a r dr. Joža 572, 703 
V i d m a r dr. M i l a n 493 
V i d m a r R o m a n 497, 710 
Vidošiči 53 
Vidovič Mar i ja-Mica 124 
Vilfan dr. J o ž a - A n t o n 26, 161, 294, 

522, 586, 603, 604 
Vimolj 325, 701, 702 
Vinica 296 
Vinice 128 
Vipava 43, 44, 152, 271, 695 
Vipava (r.) 439 
Vipavska dol ina 31, 172 
Vipavsko 465, 625 
Vipotnik Albin-Strgar 538, 540 
Visarionovič Jos ip Džugašvi l i-Sta-

lin 11, 16, 17, 34, 72, 129, 142, 154, 
215, 272, 283, 335, 336, 397, 419, 
574, 576, 657, 658, 660, 662 

Visoče 367 
Visoko (Kranj) 366 
Visoko (pri Ljubl jani) 332, 518 
Viševek 99, 489 
Višnja gora 333 
Višnje 186 
Vitanje 543 
Vitez Ludvik-Slavko 143, 239, 241, 

379, 405, 442 
Vit tor io E m a n u e l I I I 82, 163 
Vodice 494 
Voglje 366 
Vogrsko 68, 91, 178, 249, 466, 589, 

590, 628, 672, 
Vojnik 543 
Vojsko 678 
Voklo 366 
Voice 134, 494 
Volčja draga 178 
Voljč I g n a c - F r i c 130, 262, 263, 276, 

332, 414, 415, 513, 519, 523, 524 
Vošnjak M i t j a - J e r n e j 28, 280, 286, 

288, 383, 385, 396, 417, 432, 505, 
506, 562, 563, 571, 602, 634 

Vovk Avgus t-Jurče 470 
V r a n s k o 540 
Vrbovo 710 
Vremščica 647 
Vresk Loze 350 
Vresk Vi l i -Urban 541 
V r h n i k a 265, 266, 288, 289, 566 
Vrhovni p l e n u m O F 26, 28, 60, 72, 

161, 184, 269, 498 
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Vrhovni š tab b r i t a n s k i h i m p e r i a l 
n i h oboroženih sil 93, 160, 192, 
557, 560 

Vrhovni š tab N O V i n P O J u g o 
slavi je 9, 15, 77, 80, 148, 174, 187, 
194, 199, 383, 530, 560, 561 

Vrhovec Alojz-Slavko 169, 193, 210, 
211, 302, 380, 509, 604, 716 

V r h u n e c Oton-Blaž O s t r o v r h a r 487 
Vrščaj S t a n e 166, 167 
Vrščaj Vinko 166, 167 
Vrščaj Z i m a - N a t a š a 82, 83, 217 
Vršn ik Lojze 471 
Vrto jba 68, 369, 627 
Vrtovin 44, 438, 466 

W 

Washington 74, 300 

Zabukovec Andre j 630 
Zabukovec A n t o n 681 
Zabukovica 268, 541 
Zabukovje 366 
Z a d r a g a 367 
Zagorje 247, 298, 541 
Zagorje (pri Postojni) 496 
Zagra j šek Mirko-Milan, Stevo 98, 

358, 683, 688 
Z a g r e b 24, 83, 85, 147, 177, 187, 336, 

427, 542 
Zajec dr. M a r j a n 610 
Zajec Ludvik 329 
Zajelšje 494 
Z a k l a n e c 289 
Zakonjšek R a d o 25, 41, 98, 130, 131, 

260, 266, 511, 566, 644 
Z a l a r Alojz 144, 146, 326, 388, 389, 

392, 472—474 
Zalaznik F r a n c - L e o 541 
Zalog 367 
Zaloše (Radovljica) 366 
Založnik I v a n - I v a n 413, 451, 452 
Zaml jen Jože 125 
Z a m o s t 323 
Zamostec 176 
Z a p l a n a 556 
Zapotok 258, 261, 263, 332, 518 
Zasavje 402, 421, 483 
Z a v r h 260, 279 
Z d r u ž e n e države A m e r i k e (Ame

rika) 9, 21, 91, 204, 382, 401, 426, 
473, 555—558 

Zeml jak J a k o b 470 
Zeml jak Jože-Nikola j 82, 222 
Z e m l j a k Majda-Vera 82, 217, 222 
Zgornja K o k r a 367 
Zgornje Dupl je 367 
Zgornje J e z e r s k o 367 
Zgornj i Otok 367 
Zgornje V e t r n o 367 
Zidani most 541 
Zidar Jos ip ( J o ž e ) - J a d r a n H r i b a r 

373, 461, 496, 497, 711 
Z i g m u n d I v a n k a - I v a n k a H r a s t n i k 

446, 447, 475, 519 
Ziher l Boris-Bogdan 23, 85, 147, 

196, 199, 237, 3:97, 419, 438,. 533, 
545, 634, 669 

Ziher l Mi loš-Prešern 48, 49, 86, 88, 
410—412, 477, 478, 511, 512 

Zika Kvetos lava (Cvetka)-Mar j a 
364, 685 

Ziljska dol ina 469 
Zimic M i r k o - M i r o B r d a r 627 
Zorn (part izan) 32 
Z u p a n Bogomila-Daša (Ana) 244, 

245, 396 
Z u p a n Lojze 358, 366, 367, 487, 488, 

685, 687, 688 
Z u p a n e I v a n - J o h a n 116, 118, 346— 

348, 648, 649 
Z u p a n e Ludvik-Ivo 542 
Z u p a n č i č Angelca 488, 489 
Z u p a n č i č F r a n c - M a r j a n 402—405 
Z u p a n č i č Tone-Silvo 470 
Zveza sovjetskih social ist ičnih r e 

publ ik 9, 11, 13, 21, 31, 34, 47, 55, 
66, 73, 74, 91, 121, 142, 183, 204, 
214, 228, 258, 288, 316, 320, 335, 
382, 397, 401, 426—428, 441, 444, 
468, 482, 520, 522, 539, 574, 575, 
581, 582, 585, 592, 598, 625, 637, 
649, 650, 657, 695, 697, 698, 713 

Zvirče (Tržič) 367 
Zvodar (Couder) Z v o n k o 242 

2 
Zabije 366 
Ž a g a r K a r e l - L i n e (Kopač) 245, 272, 

319, 493, 592, 641 
Zakel j Mi lan-Zirovnik 413 
Ž a l n a 448 
Zaucer ing. Pav le-Mat jaž 112, 114— 

118, 122, 269, 312, 346, 351, 398, 
538, 649 

Žeje 494 
Žeje (Kranj) 367 
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Zelebej 52 Žirovski vrh 594, 596 
Železna Kapla 298, 347, 648 Žitara vas 347 
Železniki 52, 53 Zivic Sergej 31, 497 
Zelimlje 259, 276, 277, 332 Zižmond Cvetko-Boris 143, 239, 241, 
Zerjav 111, 312, 348 378, 405, 442 
Zerjal Stanko 679 Zižmond Franc-Ivan 67 
Zerovnica 99, 265, 407 Zižmond Milica-Nataša 628 
Zgavc Anton-Božič 677, 678 Zlebič 176 
Zidan Slavka-Zdenka 288, 417, 432, Znidarič Tone-Stefan 246, 248, 267 

552, 571, 632, 633 —269, 350, 538, 542—545, 635, 655 
Ziganja vas (Tržič) 367 Znidaršič Jože-Nace 99, 630 
Zigmarice (zdaj Zimarice) 330, 331, Z"olnir Bogdan 268, 347, 349, 649 

516 Zumberak 28, 147, 290, 535, 634, 
Žiri 353 655 
Zirovnik Jože-Mičo 409 Žužemberk 470 
Zirovnik Stane-Mišo 403 Zvirče 186, 187, 325 
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pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
južnih okrožjih Primorske 41 

Št. 12 Pismo člana okrajnega komiteja KPS za srednjo Primorsko 
Srečka Čebrona dne 4. maja 1943 poverjeniku centralnega 
komiteja KPS za Primorsko dr. Alešu Beblerju 44 

Št. 13 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Maksa Krmelja dne 5. maja 1943 centralnemu komiteju KPS 45 

Št. 14 Poročilo člana pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Jožeta Sluge dne 5. maja 1943 izvršnemu odboru OF o polo
žaju na Gorenjskem • 46 

Št. 15 Pismo pokrajinskega tehnika za Gorenjsko Adolfa Ariglerja 
dne '5. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko 
o delu tehnik na Gorenjskem 48 

Št. 16 Poročilo okrožnega odbora OF za Belo krajino dne 5. maja 
1943 izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju 50 

Št. 17 Poročilo okrožnega odbora OF za Cerknico dne 5. maja 1943 
izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju . . . . . . . . . 56 

Št. 18 Pismo izvršnega odbora OF dne 6. maja 1943 poverjeništvu 
izvršnega odbora OF za Ljubljano 60 
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St. 19 Pismo sanitetnega referenta glavnega poveljstva NOV in PO 
Slovenije dr. Rudolfa Obračunča dne 6. maja 1943 zdravni
škemu odboru OF v Ljubljani 61 

St. 20 Poročilo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
6. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o 
položaju v okraju 63 

St. 21 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 7. maja 1943 okrožnim 
odborom OF in političnim delavcem o odnosu do »sredincev« 65 

Št. 22 Pismo okrožnega komiteja KPS Gorica dne 7. maja 1943 po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju 67 

St. 23 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Slovensko Istro dne 
7. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o 
položaju v okrožju 69 

St. 24 Pismo zaupnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v Beneški Sloveniji Alojza Mavrica dne 7. maja 1943 pokra
jinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v Beneški 
Sloveniji . 71 

St. 25 Poročilo izvršnega odbora OF dne 8. maja 1943 vrhovnemu 
plenumu OF v Ljubljani o razvoju narodnoosvobodilnega 
boja v Sloveniji 72 

St. 26 Navodila izvršnega odbora OF dne 8. maja 1943 poverjeni-
štvu izvršnega odbora OF za Ljubljano o pritegnitvi oficirjev 
bivše jugoslovanske vojske v narodnoosvobodilno gibanje 79 

St. 27 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 8. maja 1943 centralnemu ko
miteju KPS o položaju v Ljubljani 81 

St. 28 Pismo vodje tehnike okrožnega komiteja KPS Skofja Loka 
Miloša Ziherla dne 8. maja 1943 sekretarju pokrajinskega 
komiteja KPS za Gorenjsko Maksu Krmelju o delu tehnike 86 

St. 29 Pismo člana politbiroja centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 9. maja 1943 začasnemu sekretarju centralnega 
komiteja KP Italije Umbertu Massoli 89 

St. 30 Pismo centralnega komiteja KPS dne 9. maja 1943 pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko 90 

St. 31 Pismo poverjenika centralnega komiteja KPS dr. Aleša 
Beblerja in člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Antona Veluščka dne 9. maa 1943 sekretarju pokrajinskega 
komiteja KPS za Primorsko Branku Babiču v Trst 91 

St. 32 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 9. maja 
1943 okrajnemu komiteju KPS za severno Primorsko z na
vodili za delo • 96 

St. 33 Pismo pokrajinskega tehnika za Gorenjsko Adolfa Ariglerja 
dne 9. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko 
o vzpostavitvi zvez na Gorenjskem . 97 

St. 34 Pismo okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 9. maja 1943 
centralnemu komiteju KPS o položaju v okrožju 99 

St. 35 Pismo sekretarja okrožnega komiteja ZKMJ Ribnica-Velike 
Lašče Pavla Bojca dne 9. maja 1943 sekretarju pokrajinskega 
komiteja ZKMJ za Slovenijo Stanetu Kavčiču o organizira
nju mladine v okrožju Ribnica-Velike Lašče . • 102 

St. 36 Pismo centralnega komiteja KPS dne 10. maja 1943 pokra
jinskemu komiteju KPS za Primorsko 104 

St. 37 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 10. maja 1943 poverjeni-
štvom in okrožnim odborom OF za poživitev finančne akcije 106 
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St. 38 Poročilo okrožnega komiteja KPS Materija-Bistrica dne 
10. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okrožju 108 

St. 39 Pismo okrožnega komiteja KPS za Koroško dne 11. maja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za severno Slovenijo . . . 111 

St. 40 Okrožnica okrožnega komiteja ZKMJ za Ljubljano dne 
11. maja 1943 ob obletnici smrti organizacijskega sekretarja 
centralnega komiteja KPS Toneta Tomšiča 112 

St. 41 Zapisnik konference okrožnega komiteja KPS za Koroško in 
političnih delavcev na Koroškem dne 12. maja 1943 . . . . 114 

St.-42 Poročilo inštruktorja izvršnega odbora OF Bogdana Osol-
nika dne 12. maja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju 
v novomeškem okrožju 123 

St. 43 Poročilo inštruktorja izvršnega odbora OF Bogdana Osol-
nika dne 13. maja 1943 izvršnemu odboru o položaju v pod-
okrožju Gorjanci (Novomeško okrožje) . . . . . . . . . . . 125 

St. 44 Poročilo okrožnega odbora OF za Ribnico-Velike Lašče dne 
13. maja 1943 izvršnemu odboru OF o organizacijskem in 
političnem položaju v okrožju 127 

St. 45 Pismo pomočnika načelnika sektorja zvez glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije dr. Marijana Dermastie dne 15. maja 
1943 organizacijskemu sekretarju centralnega komiteja KPS 
Borisu Kraigherju o zvezah in tehnikah na Primorskem . . . 130 

Št. 46 Poročilo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
15. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okraju , 135 

St. 47 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Slovensko Istro dne 
15. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okrožju 136 

St. 48 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 16. maja 1943 pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko 138 

St. 49 Pismo zaupnika pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v Beneški Sloveniji Alojza Mavrica dne 16. maja 1943 po
krajinskemu komiteju KPS o položaju v Beneški Sloveniji 141 

St. 50 Pismo sekretarja okrožnega komiteja KPS za Brda Jožefa 
Peršolje dne 16. maja 1943 sekretarju okrajnega komiteja 
KPS za severno Primorsko Francu Casermanu 143 

St. '51 Poročilo okrožnega odbora OF za Kočevsko okrožje dne 
16. maja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju 144 

St. 52 Pismo člana politbiroja centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 17. maja 1943 centralnemu komiteju KPS 
s poti v Belo krajino in na Hrvaško 147 

St. 53 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
17. maja 1943 okrajnemu komiteju KPS za severno Primorsko 148 

St. 54 Pismo člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Darka Marušiča dne 17. maja 1943 s pripisom dne 19. maja 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju 
v južnoprimorskem okraju _ 150 

St. 55 Poročilo okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 17. maja 1943 
centralnemu komiteju KPS o političnem položaju v okrožju 154 

St. 56 Okrožnica pokrajinskega odbora SPŽZ za Primorsko dne 
17. maja 1943 okrožnim odborom SPZz in aktivistom okro
žij na Primorskem o organiziranju žena 156 

St. 57 Poročilo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
18. maja 1943 z nadaljevanjem dne 21. in 25. maja 1943 
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centralnemu komiteju KPS o vojaškem in organizacijsko-
'političnem položaju na Primorskem • ...• 158 

Št. 58 Poročilo inštruktorja izvršnega odbora OF Franca Popita 
dne 18. maja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v rib
niškem delu okrožja Ribnica-Velike Lašče 176 

St. 59 Poročilo člana okrajnega komiteja KPS za srednje Primor
sko Adrijana Kumarja dne 18. maja 1943 sekretarju pover-
jeništva pokrajinskega komiteja ZKM J za Primorsko Darku 
Marušiču o delu mladine v srednjeprimorskem okraju . . . 178 

Št. 60 Poročilo okrožnega odbora OF Grosuplje dne 18. maja 1943 
izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju . . . . . . . . 179 

Št. 61 Pismo centralnega komiteja KPS dne 19. maja 1943 pover-
jeništvu centralnega komiteja KPS za Ljubljano 181 

St. 62 Pismo članice poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Mire Tomšič dne 19. maja 1943 komandantu glavnega 
štaba NOV in PO Slovenije Ivanu Mačku 184 

Št. 63 Poročilo člana okrožnega komiteja KPS Kočevje Radka Po
liča dne 19. maja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v 
Suhi krajini 186 

Št. 64 Pismo sekretarja okrožnega odbora OF za Baško Andreja 
Brovča dne 19. maja 1943 pokrajinskemu odboru SPZZ za 
Primorsko o organiziranju žensk v okrožju . . . . . . . . 188 

Št. 65 Poročilo okrožnega odbora OF Cerknica dne 19. maja 1943 
izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju . . . . . . . . . 189 

Št. 66 Zapis sklepov seje izvršnega odbora OF dne 20. maja 1943 
z nadaljevanjem dne 23., 24. in 25. maja 1943 . . . . . . . . 192 

Št. 67 Dopis izvršnega odbora OF dne 20. maja 1943 okrožnemu 
odboru OF Cerknica 198 

Št. 68 Dopis izvršnega odbora OF dne 20. maja 1943 okrožnemu 
odboru OF za Ribnico-Velike Lašče . 200 

Št. 69 Okrožnica pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
20. maja 1943 okrajnim in okrožnim komitejem KPS na 
Primorskem o političnih in organizacijskih nalogah . . . . 201 

Št. 70 Poročilo okrožnega komiteja KPS Vrhnika dne 20. maja 1943 
centralnemu komiteju KPS o položaju v okrožju . . . . ' . . 206 

Št. 71 Dopis izvršnega odbora OF dne 21. maja 1943 okrožnemu 
odboru OF za Belo kraj ino. 208 

Št. 72 Pismo člana izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne 21. maja 
1943 članu poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano 
Dragu Pustišku 209 

Št. 73 Pismo vodstva slovenskega sokolstva v OF (dne 21.) maja 
1943 sokolskim aktivistom v OF v Ljubljani z navodili 
za delo 211 

Št. 74 Pismo članice poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Mire Tomšič dne 21. maja 1943 izvršnemu odboru OF 
o položaju v Ljubljani ; . - . . . . 214 

Št. 75 Pismo člana poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano 
Francka Majcna dne 21. maja 1943 članu izvršnega odbora 
OF dr. Marijanu Breclju . . 221 

Št. 76 Poročilo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
21. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okraju. . 225 

Št. 77 Pismo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
21. maja 1943 sekretarju okrožnega komiteja KPS Cerkno 
Jaki . Štucinu . 227 
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St. 78 Okrožnica okrožnega komiteja ZKMJ (SKOJ) za Ljubljano 
dne 21. maja 1943 aktivom ZKMJ o »ZKMJ in njenih na-

_ togah« 228 
St. 79 Pismo člana politbiroja centralnega komiteja KPJ Edvarda 

Kardelja dne 22. maja 1943 centralnemu komiteju KPS 234 
Št. 80 Pismo člana centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 

22. maja 1943 članu politbiroja centralnega komiteja KPJ 
Edvardu Kardelju 237 

St. 81 Pismo člana centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 
22. maja 1943 članici poverjeništva centralnega komiteja 
KPS za Ljubljano Lidiji Sentjurc o razpustu Kominterne 238 

St. 82 Pismo inštruktorja pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko Jožeta Krajca dne 22. maja 1943 pokrajinskemu komi
teju KPS za Primorsko o položaju v okrožju Brda 239 

Št. 83 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 23. maja 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 243 

St. 84 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za severno 
Slovenijo Sergeja Kraigherja dne 23. maja 1943 centralnemu 
komiteju KPS 246 

St. 85 Pismo člana pokrajinskega odbora OF za Primorsko dr. Fran
ceta Skerla dne 23. maja 1943 vodstvu skupine krščanskih 
socialistov v OF 249 

St. 86 Poročilo okrožnega komiteja KPS Ribnica-Velike Lašče dne 
23. maja 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju v 
okrožju 257 

St. 87 Poročilo poverjenika centralnega komiteja KPS Franca Po
pita dne 24. maja 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju 
v okrožjih Ribnica-Velike Lašče in Cerknica 263 

Št. 88 Pismo nadomestnega sekretarja pokrajinskega komiteja KPS 
za severno Slovenijo dr. Dušana Kraigherja dne 24 maja 
1943 centralnemu komiteju KPS 267 

Št. 89 Pismo člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Darka Marušiča dne 24. maja 1943 pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o položaju v južnoprimorskem okraju 270 

St. 90 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 25. maja 1943 izvršnemu od
boru OF o finančnem stanju 271 

St. 91 Poročilo inštruktorja izvršnega odbora OF Franca Popita 
dne 25. maja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju na No
tranjskem (v rajonih Velike Lašče, Barje, Bloška planota. 
Sv. Vid) 276 

St. 92 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo 
Staneta Kavčiča dne 25. maja 1943 sekretarju okrožnega ko
miteja ZKMJ za Ljubljano in okrožnega odbora ZSM za Lju
bljano Mitji Vošnjaku z navodili o mladinskem tisku in 
drugih organizacijskih nalogah med mladino v Ljubljani 280 

St. 93 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 26. maja 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani . 283 

St. 94 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo 
Staneta Kavčiča dne 26. maja 1943 članici pokrajinskega 
komiteja ZKMJ za Slovenijo Vilmi Bebler 285 

St. 95 Poročilo okrožnega odbora OF Vrhnika dne 26. maja 1943 
izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju 288 

Št. 96 Zapis sklepov seje izvršnega odbora OF dne 27. maja 1943 290 
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St. 97 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Pimorsko dne 27. maja 
1943 centralnemu komiteju KPS o položaju na Primorskem 291 

St. 98 Dopis izvršnega odbora OF dne 28. maja 1943 okrožnemu 
odboru OF za Novo mesto o imenovanju članov okrožnega 
odbora OF za Novo mesto 294 

St. 99 Pismo člana izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne 28. maja 
1943 članu poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano 
Dragu Pustišku 296 

St. 100 Pismo člana poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Draga Pustiška dne 28. maja 1943 članu izvršnega 
odbora OF Zoranu Poliču 301 

St. 101 Okrožnica okrožnega odbora OF za Belo krajino dne 28. ma
ja 1943 rajonskim odborom OF in političnim aktivistom 
Bele krajine o 14-dnevnem delovnem načrtu 303 

St. 102 Okrožnica propagandnega odseka izvršnega odbora OF dne 
29. maja 1943 okrožnim odborom OF in političnim delav
cem o propagandnem delu 306 

St. 103 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 29. maja 1943 članu pokrajinskega komi
teja KPS za Primorsko Darku Marušiču 311 

St. 104 Pismo člana okrožnega komiteja KPS za Koroško Lavoslava 
Eberla dne 29. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za 
severno Slovenijo • • 312 

St. 105 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 30. maja 1943 okrožnim 
odborom OF za organiziranje materialne pomoči partizanski 
vojski 313 

St. 106 Obvestilo glavnega iniciativnega odbora ZSM dne 30. maja 
1943 o imenovanju članov glavnega iniciativnega odbora 
ZSM 315 

St. 107 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 30. maja 1943 pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o položaju v Trstu 317 

St. 108 Zapis sklepov sej izvršnega odbora OF dne 31. maja in 
1. junija 1943 • 318 

St. 109 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Slovensko Istro dne 
31. maja 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okrožju • • 320 

St. 110 Poročilo okrožnega odbora OF Kočevje dne 31. maja 1943 
izvršnemu odboru OF o političnem in vojaškem položaju 
v okrožju • • • 322 

St. I l l Poročilo okrožnega odbora OF Ribnica-Velike Lašče dne 
31. maja 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju 326 

St. 112 Pismo aktivistom referenta za vzgojo aktivistov pri izvršnem 
odboru OF Zorana Poliča konec maja 1943 z navodili za delo 
na terenu 334 

St. 113 Odlok izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943 o vključitvi 
Narodne zaščite v Ljubljani v Varnostno in obveščevalno 
službo • 338 

St. 114 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 1. junija 1943 okrožnim 
odborom OP in političnim delavcem za okrepitev in raz
širitev organizacije 339 

St. 115 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 1. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 343 

St. 116 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Koroško dne 1. junija 
1943 pokrajinskemu komiteju KPS za severno Slovenijo . . . 346 
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Št. 117 Poročilo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
1. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okraju 351 

St. 118 Poročilo okrožnega komiteja KPS Materija-Bistrica dne 
1. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS o položaju v 
okrožju za čas od 21. do 31. maja 1943 354 

Št. 119 Zapisnik prve konference okrožnega komiteja KPS Kranj 
dne 2. junija 1943 358 

Št. 120 Pismo sekretarja okrajnega komiteja KPS za srednjo Pri
morsko (Center) Julija Beltrama dne 2. junija 1943 pover
jeniku centralnega komiteja KPS za Primorsko dr. Alešu 
Beblerju o položaju v goriškem okrožju 369 

Št. 121 Pismo člana pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Darka Marušiča dne 4. junija 1943 poverjeniku centralnega 
komiteja KPS za Primorsko dr. Alešu Beblerju o položaju 
v južnoprimorskem okraju 371 

Št. 122 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Brda dne 4. junija 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju 377 

Št. 123 Pismo člana izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne 5. ju
nija 1943 članu poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Dragu Pustišku 379 

Št. 124 Poročilo pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo dne 
5. junija 1943 centralnemu komiteju SKOJ o delu slovenske 
mladine . 382 

Št. 125 Pismo pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo dne 5. ju
nija 1943 poverjeništvu pokrajinskega komiteja ZKMJ za 
Primorsko 387 

Št. 126 Zapisnik redne seje plenuma okrožnega odbora OF za Ko
čevsko okrožje dne 5. junija 1943 388 

Št. 127 Poročilo okrožnega odbora OF Cerknica dne 5. junija 1943 
izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju . . - . . . . ' . . . 393 

Št. 128 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidija Šentjurc dne 6. junija 1943 centralnemu 
komiteja KPS o položaju v Ljubljani 395 

Št. 129 Okrožnica glavnega iniciativnega odbora ZSM dne 6. junija 
1943 z navodili za delo in obvestilo o imenovanju glavnega 
iniciativnega odbora ZSM in članov v pokrajinske inicia
tivne odbore ZSM 399 

Št. 130 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko dne 6. ju
nija 1943 okrožnemu komiteju KPS Kamnik . 402 

Št. 131 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Brda dne 6. junija 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju 405 

Št. 132 Poročilo okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 6. junija 
1943 centralnemu komiteju KPS o položaju in kadrih v 
okrožju 407 

Št. 133 Pismo sekretarja pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za 
Gorenjsko Vinka Hafnerja dne 7. junija 1943 pokrajinskemu 
komiteju KPS za Gorenjsko 409 

Št. 134 Pismo okrožnega komiteja ZKMJ Škofja Loka dne 7. junija 
1943 sekretarju pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Maksu Krmelju 411 

Št. 135 Zapis sklepov seje izvršnega odbora OF dne 8. junija 1943 414 
Št. 136 Obvestilo izvršnega odbora OF dne 8. junija 1943 okrožnemu 

odboru OF za Ribnico-Velike Lašče o vključitvi dela Suhe 
krajine v njegovo okrožje 415 
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St. 137 Poročilo referenta izvršnega odbora OF za ZSM Franceta 
Lubeja dne 8. junija 1943 izvršnemu odboru OF o delu Zveze 
slovenske mladine 416 

St. 138 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 8. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 418 

St. 139 Pismo člana izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne 8. ju
nija 1943 članu poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Dragu Pustišku 420 

St. 140 Pismo pomočnika načelnika sektorja zvez glavnega štaba 
NOV in PO Slovenije dr. Marijana Dermastie dne 8. junija 
1943 organizacijskemu sekretarju centralnega komiteja KPS 
Borisu Kraigherju o vzpostavitvi zvez in tehnik na Primor
skem • 423 

St. 141 Navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
8. junija 1943 okrajnemu komiteju KPS za severno Primorsko 426 

St. 142 Zapis sklepov seje izvršnega odbora OF dne 9. junija 1943 430 
St. 143 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo 

Staneta Kavčiča dne 9. junija 1943 članici pokrajinskega ko
miteja ZKMJ za Slovenijo Vilmi Bebler 431 

St. 144 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 9. ju
nija 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju na Primor
skem 433 

St. 145 Navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
9. junija 1943 okrajnemu komiteju KPS za južno Primorsko 437 

St. 146 Navodila pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 9. ju
nija 1943. inštruktorju pokrajinskega komiteja KPS za Pri
morsko Jožetu Krajcu za delo v okrožjih Brda in Slovenska 
Benečija 440 

St. 147 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 9. ju
nija 1943 zaupniku pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko v Beneški Sloveniji Alojzu Mavriču 444 

St. 148 Poročilo okrožnega odbora OF Cerknica dne 9. junija 1943 
izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju 445 

St. 149 Poročilo okrožnega odbora OF Grosuplje dne 9. junija 1943 
organizacijskemu tajniku izvršnega odbora OF dr. Marijanu 
Breclju o finančnem položaju v okrožju 448 

St. 150 Pismo okrožnega komiteja ZKMJ Skofja Loka dne 9. junija 
1943 sekretarju pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Maksu Krmelju • 450 

St. 151 Pismo centralnega komiteja KPS dne 10. junija 1943 pokra
jinskemu komiteju KPS za Gorenjsko 452 

St. 152 Sklep izvršnega odbora OF dne 10. junija 1943 o reorganiza
ciji Narodne zaščite v Ljubljani 453 

St. 153 Pismo z navodili izvršnega odbora OF dne 10. junija 1943 
poverjeništvu izvršnega odbora OF za Ljubljano, poveljstvu 
Narodne zaščite in Varnostni in obveščevalni službi v Ljub
ljani o ukinitvi oz. reorganizaciji Narodne zaščite v Ljubljani 455 

St. 154 Okrožnica vodstva slovenskega sokolstva v OF dne 10. ju
nija 1943 svojim članom o nalogah in zbiranju statističnih 
podatkov o članstvu 457 

St. 155 Poročilo okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko dne 
10. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okraju . . • 461 

St. 156 Pismo okrajnega komiteja KPS za srednjo Primorsko (Cen
ter) dne 10. junifa 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za 
Primorsko o.položaju v okraju 464 
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St. 157 Pismo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
10. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 
o položaju v okrožju Trbiž 467 

Št. 158 Poročilo okrožnega odbora OF Grosuplje dne 10. junija 1943 
političnemu sekretarju izvršnega odbora OF Borisu Kidriču 
o položaju v okrožju 470 

St. 159 Poročilo o zborovanju aktivistov okrožnega odbora OF za 
Kočevsko dne 10. junija 1943 472 

St. 160 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Cerknico dne 11. ju
nija 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju v okrožju 474 

Št. 161 Pismo vodje okrožne tehnike KPS Kranj Nika Kavčiča dne 
13. junija 1943 sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko Maksu Krmelju 476 

Št. 162 Okrožnica izvršnega odbora OF dne 14. junija 1943 okrož
nim odborom OF in aktivistom OF o razvijanju odborov 
OF v organe narodne oblasti 479 

Št. 163 Navodila izvršnega odbora OF dne 14. junija 1943 pover-
jeništvu izvršnega odbora OF za Ljubljano o politično orga
nizacijskih nalogah 480 

Št. 164 Okrožnica glavnega iniciativnega odbora ZSM dne 14. ju
nija 1943 članom iniciativnih odborov ZSM, aktivistom 
ZSM, slovenski mladini o razpisu tekmovanja v nabiranju 
zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev 483 

Št. 165 Pismo sekretarja pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za 
Gorenjsko Vinka Hafnerja dne 14. junija 1943 pokrajinskemu 
komiteju KPS za Gorenjsko 485 

Št. 166 Poročilo okrožnega komiteja ZKMJ Cerknica dne 14. junija 
1943 pokrajinskemu komiteju ZKMJ za Slovenijo 488 

Št. 167 Propagandno obvestilo referenta za propagando pri izvrš
nem odboru OF Edvarda Kocbeka dne 15. junija 1943 okrož
nim odsekom za propagando . 490 

Št. 168 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 15. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 492 

St. 169 Pismo okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko dne 
15. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primor
sko o organizaciji okrožja Ilirska Bistrica 494 

St. 170 Pismo člana vrhovnega plenuma OF Ivana Nemca sredi 
junija 1943 članom centralnega komiteja KPS . . . . . . . 498 

Št. 171 Pismo člana izvršnega odbora OF dr. Marijana Breclja sredi 
junija 1943 članu pokrajinskega odbora OF za Primorsko 
dr. Francetu Skerlu 499 

Št. 172 Zapis sklepov seje izvršnega odbora OF dne 16. junija 1943 503 
St. 173 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja ZKMJ za Slovenijo 

Staneta Kavčiča dne 16. junija 1943 članici pokrajinskega 
komiteja ZKMJ za Slovenijo Vilmi Bebler 505 

Št. 174 Pismo člana poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano 
Draga Pustiška dne 16. junija 1943 z nadaljevanjem dne 
21. junija 1943 članu izvršnega odbora OF Zoranu Poliču 506 

Št. 175 Pismo pokrajinskega tehnika za Gorenjsko Adolfa Ariglerja 
dne 16. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Go
renjsko • 511 

St. 176 Poročilo okrožnega odbora OF Ribnica-Velike Lašče dne 
16. junija 1943 izvršnemu odboru OF v položaju v okrožju 513 

Št. 177 Poročilo inštruktorja izvršnega odbora OF Franca Popita 
dne 17. junija 1943 izvršnemu odboru OF o položaju v rib-
niško-laškem, cerkniškem in vrhniškem okrožju 519 

759 



St. 178 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Šentjurc dne 17. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS 521 

St. 179 Poročilo inštruktorja centralnega komiteja KPS Franca 
Popita dne 17. junija 1943 centralnemu komiteju KPS o po
ložaju v cerkniškem in vrhniškem okrožju . 523 

St. 180 Pismo člana politbiroja centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 18. junija 1943 centralnemu komiteju KPS 525 

St. 181 Pismo inštruktorja centralnega komiteja KPS Viktorja Sto-
parja dne 18. junija 1943 centralnemu komiteju KPS o po
ložaju na Štajerskem 537 

Št. 182 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za severno Slovenijo 
dne 18. junija 1943 centralnemu komiteju KPS o položaju 
na Štajerskem in Koroškem 539 

Št. 183 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 18. junija 1943 članu politbiroja central
nega komiteja KPJ Edvardu Kardelju o položaju v Trstu 
in zvezah s KP Italije 546 

Št. 184 Poročilo okrožnega iniciativnega odbora ZSM za novomeško 
okrožje dne 18. junija 1943 glavnemu iniciativnemu odboru 
ZSM 549 

Št. 185 Pismo člana politbiroja centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 19. junija 1943 izvršnemu odboru OF 553 

Št. 186 Pismo člana politbiroja centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 19. junija 1943 članoma centralnega komiteja 
KPS Francu Leskošku in Borisu Kidriču 557 

Št. 187 Poročilo referenta izvršnega odbora OF za ZSM Franceta 
Lubeja dne 19. junija 1943 izvršnemu odboru OF o konfe
renci Glavnega iniciativnega odbora ZSM dne 17. junija 1943 
in o delu Zveze slovenske mladine 562 

St. 188 Pismo člana izvršnega odbora OF Zorana Poliča dne 19. ju
nija 1943 članu poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Dragu Pustišku 571 

St. 189 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 19. ju
nija 1943 sekretarju pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko Branku Babiču v Trst 573 

St. 190 Pismo sekretarja pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za Go
renjsko Vinka Hafnerja dne 19. junija 1943 pokrajinskemu 
komiteju. KPS za Gorenjsko 578 

Št. 191 Poročilo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
19. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 579 

Št. 192 Pismo centralnega komiteja KPS dne 20. junija 1943 pokra
jinskemu komiteju KPS za Primorsko 583 

Št. 193 Pismo člana pokrajinskega odbora OF za Primorsko dr. Fran
ceta Škerla dne 20. junija 1943 izvršnemu odboru OF . . . . 587 

Št. 194 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Šentjurc dne 21. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 591 

Št. 195 Poročilo pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko dne 
21. junija 1943 izvršnemu odboru OF 594 

Št. 196 Pismo člana centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 
22. junija 1943 članu politbiroja centralnega komiteja KPJ 
Edvardu Kardelju 600 

St. 197 Pismo člana poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljubljano 
Francka Majcna dne 22. junija 1943 inštruktorju izvršnega 
odbora OF Janezu Stanovniku 605 
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Št. 198 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 23. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS 609 

Št. 199 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko 
Maksa Krmelja dne 23. junija 1943 centralnemu pomiteju 
KPS 611 

Št. 200 Navodilo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
23. junija 1943 okrajnemu odboru OF za srednjo Primorsko 
o organiziranju tehnik • 614 

Št. 201 Okrožnica okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko dne 
24. junija 1943 okrožnintv komitejem KPS za južno Primorsko 
o opravljanju partijskih nalog po partizanskih edinicah na 
terenu 616 

Št. 202 Okrožnica pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 
25. junija 1943 okrožnim odborom OF o finančnem poslovanju 621 

Št. 203 Poročilo okrajnega komiteja KPS za srednjo Primorsko 
(Center) dne 25. junija 1943 pokrajinskemu pomiteju KPS 
za Primorsko 625 

Št. 204 Poročilo okrožnega odbora OF Cerknica dne 25. junija 1943 
izvršnemu odboru OF . 629 

Št. 205 Okrožnica okrožnega iniciativnega odbora ZSM za novo
meško okrožje dne 25. junija 1943 aktivistom iniciativnih 
odborov ZSM v novomeškem okrožju 631 

Št. 206 Pismo člana centralnega komiteja KPS Borisa Kidriča dne 
26. junija 1943 članu politbiroja centralnega komiteja KPJ 
Edvardu Kardelju • 633 

Št. 207 Pismo članice poverjeništva centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 26. junija 1943 centralnemu 
komiteju KPS 635 

Št. 208 Pismo članice poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Mire Tomšič dne 26. junija 1943 članom centralnega 
komiteja KPS 636 

Št. 209 Pismo okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko dne 
26. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 644 

Št. 210 Poročilo okrožnega komiteja KPS za Koroško dne 26. ju
nija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za severno Slovenijo 648 

Št. 211 Poročilo okrožnega komiteja KPS Brda dne 26. junija 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 650 

Št. 212 Okrožnica centralnega komiteja KPS dne 27. junija 1943 
okrožnim komitejem KPS o razvijanju odborov OF v organe 
oblasti 652 

Št. 213 Pismo glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 27. junija 
1943 članu politbirajo centralnega komiteja KPJ Edvardu 
Kardelju 653 

Št. 214 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 27. ju
nija 1943 okrajnemu komiteju KPS za južno Primorsko . . . 656 

Št. 215 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 27. ju
nija 1943 okrajnemu komiteju KPS za srednjo Primorsko 659 

Št. 216 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 27. ju
nija 1943 okrajnemu komiteju KPS za severno Primorsko 661 

Št. 217 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 27. ju
nija 1943 inštruktorju pokrajinskega komiteja KPS Jožetu 
Krajcu o reorganizaciji okrožja Brda . . . . • 664 

Št. 218 Okrožnica centralnega komiteja KPS dne 28. junija 1943 
okrožnim komitejem, brigadnim birojem KPS ter namest
nikom politkomisarjev odredov 665 
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St. 219 Zapis sklepov seje izvršnega odbora OF dne 28. in 29. ju
nija 1943 666 

St. 220 Pismo izvršnega odbora OF dne 28. junija 1943 ljubljan
skemu škofu dr. Gregoriju Rozmanu 669 

St. 221 Pismo sekretarja pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko Branka Babica dne 28. junija 1943 pokrajinskemu komi
teju KPS za Primorsko o položaju v Trstu 671 

St. 222 Poročilo okrajnega komiteja KPS za srednjo Primorsko dne 
28. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 677 

St. 223 Poročilo okrajnega komiteja KPS za srednjo Primorsko dne 
28. junija 1943 sekretarju poverjeništva pokrajinskega komi
teja ZKMJ za Primorsko Darku Marušiču o delu mladine 681 

St. 224 Poročilo sekretarja okrožnega komiteja ZKMJ Kranj Staneta 
Konstantina dne 28. junija 1943 o organiziranju mladine v 
okrožju Kranj 683 

St. 225 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 29. ju
nija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko . . . . 688 

St. 226 Pismo pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 29. ju
nija 1943 članu pokrajinskega poverjeništva ZKMJ za Pri
morsko Bojanu Stihu 691 

St. 227 Pismo pokrajinskega odbora OF za Primorsko dne 29. ju
nija 1943 okrožnemu odboru OF za Ajdovščino 694 

St. 228 Poročilo okrajnega komiteja KPS za severno Primorsko dne 
29. junija 1943 pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko 696 

St. 229 Poročilo okrožnega odbora OF za Kočevsko dne 29. junija 
1943 izvršnemu odboru OF o položaju v okrožju . . . . . . 701 

Št. 230 Pismo člana poverjeništva izvršnega odbora OF Draga Pusti-
ška dne 30. junija 1943 članu izvršnega odbora OF Zoranu 
Poliču . 7 0 3 

St. 231 Pismo sekretarja poverjeništva pokrajinskega komiteja 
ZKMJ za Gorenjsko Vinka Hafnerja dne 30. junija 1943 
pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko 705 

St. 232 Pismo okrajnega komiteja KPS za južno Primorsko dne 
30. junija 1943 okrožnim komitejem KPS za južno Primorsko 706 

St. 233 Poročilo okrožnega komiteja KPS Ilirska Bistrica dne 30. ju
nija 1943 okrajnemu komiteju KPS za južno Primorsko 709 

St. 234 Poročilo okrožnega odbora SPZZ za Belo krajino dne 30. ju
nija 1943 okrožnemu odboru OF za Belo krajino 712 

St. 235 Pismo članice poverjeništva izvršnega odbora OF za Ljub
ljano Jelice Vazzas dne (30.) junija 1943 članom vodstva 
slovenskega sokolstva v OF 714 
Kratice 717 
Register 719 
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	ŠT. 19 PISMO SANITETNEGA REFERENTA GLAVNEGA POVELJSTVA NOV IN PO SLOVENIJE DR. RUDOLFA OBRAČUNČA DNE 6. MAJA 1943 ZDRAVNIŠKEMU ODBORU OF V LJUBLJANI
	ŠT. 20 POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO DNE 6. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 21 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 7. MAJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF IN POLITIČNIM DELAVCEM O ODNOSU "SREDINCEV"
	ŠT. 22 PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 7. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 23 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA SLOVENSKO ISTRO DNE 7. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 24 PISMO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZA MAVRICA DNE 7. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V BENEŠKI SLOVENIJI
	ŠT. 25 POROČILO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. MAJA 1943 VRHOVNEMU PLENUMU OF V LJUBLJANI O RAZVOJU NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA V SLOVENIJI
	ŠT. 26 NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. MAJA 1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO O PRITEGNITVI OFICIRJEV BIVŠE JUGOSLOVANSKE VOJSKE V NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE
	ŠT. 27 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 8. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POL0ŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 28 PISMO VODJE TEHNIKE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ŠKOFJA LOKA MILOŠA ZIHERLA DNE 8. MAJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU O DELU TEHNIKE
	ŠT. 29 PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 9. MAJA 1943 ZAČASNEMU SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KP ITALIJE UMBERTU MASSOLI
	ŠT. 30 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 9. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. SI PISMO POVERJENIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DR. ALEŠA BEBLERJA IN ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO ANTONA VELUŠČKA DNE 9. MAJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKU BABIČU V TRST 
	ŠT. 32 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 9. MAJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO Z NAVODILI ZA DELO
	ŠT. 33 PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA ZA GORENJSKO ADOLFA ARIGLERJA DNE 9. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O VZPOSTAVITVI ZVEZ NA GORENJSKEM
	ŠT. 34 PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 9. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 35 PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ RIBNICA — VELIKE LAŠČE PAVLA BOJCA DNE 9. MAJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO STANETU KAVČlČU O ORGANIZIRANJU MLADINE V OKROŽJU RIBNICA — VELIKE LAŠČE
	ŠT. 36 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 10. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 37 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA 10. MAJA 1943 POVERJENIŠTVOM IN OKROŽNIM ODBOROM OF ZA POŽIVITEV FINANČNE AKCIJE 
	ŠT. 38 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA — BISTRICA DNE 10. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 39 PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE 11. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO
	ŠT. 40OKROŽNICA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ZA LJUBLJANODNE 11. MAJA 1943 OB OBLETNICI SMRTI ORGANIZACIJSKEGASEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS TONETATOMŠIČA
	ŠT. 41 ZAPISNIK KONFERENCE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO IN POLITIČNIH DELAVCEV NA KOROŠKEM DNE 12. MAJA 1943
	ŠT. 42 POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BOGDANA OSOLNIKA DNE 12. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM OKROŽJU
	ŠT. 43 POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BOGDANA OSOLNIKA DNE 13. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V PODOKROŽJU GORJANCI (NOVOMEŠKO OKR0ŽJE)
	ŠT. 44 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA RIBNICO—VELIKE LAŠČE DNE 13. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O ORGANIZACIJSKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU 
	ŠT. 45 PISMO POMOČNIKA NAČELNIKA SEKTORJA ZVEZ GLAVNEGA ŠTABA NOV IN PO SLOVENIJE DR. MARIJANA DERMASTIE DNE 15. MAJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISU KRAIGHERJU O ZVEZAH IN TEHNIKAH NA PRIMORSKEM
	ŠT. 46 POROČILO OKRAJENGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO DNE 15. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU
	ŠT. 47 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA SLOVENSKO ISTRO DNE 15. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 48  PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 16. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 49 PISMO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZA MAVRICA DNE 16. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V BENEŠKI SLOVENIJI
	ŠT. 50 PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA J0ŽEFA PERŠOLJE DNE 16. MAJA 1943 SEKRETARJU OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO FRANCU CASERANU 
	ŠT. 51 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO OKROŽJE DNE 16. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU 
	ŠT. 52 PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 17. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS S POTI V BELO KRAJINO IN NA HRVAŠKO
	ŠT. 53 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 17. MAJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO
	ŠT. 54 PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DARKA MARUŠlCA DNE 17. MAJA 1943 S PRIPISOM DNE 19. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V JUŽNOPRIMORSKEM OKRAJU
	ŠT. 55POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE17. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLITIČNEMPOLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 56 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA SPŽZ ZA PRIMORSKO DNE 17. MAJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM SPZZ IN AKTIVISTKAM OKROŽIJ NA PRIMORSKEM O ORGANIZIRANJU ŽENA 
	ŠT. 57 POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 18. MAJA 1943 Z NADALJEVANJEM DNE 21. IN 25. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O VOJAŠKEM IN ORGANIZACIJSKOPOLITICNEM POLOŽAJU NA PRIMORSKEM
	ŠT. 58 POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF FRANCA POPITA DNE 18. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V RIBNIŠKEM DELU OKROŽJA RIBNICA — VELIKE LAŠČE
	ŠT. 59 POROČILO ČLANA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRIMORSKO ADRIJANA KUMARJA DNE 18. MAJA 1943 SEKRETARJU POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA PRIMORSKO DARKU MARUŠIČU O DELU MLADINE V SREDNJEPRIMORSKEM OKRAJU
	ŠT. 60POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF GROSUPLJE DNE 18.MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU VOKROŽJU
	ŠT. 61 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 19. MAJA 1943 POVERJENlŠTVU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO
	ŠT. 62 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 19. MAJA 1943 KOMANDANTU GLAVNEGA ŠTABA NOV IN PO SLOVENIJE IVANU MAČKU
	ŠT. 63 POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KOČEVJE RADKA POLIČA DNE 19. MAJA 1943 IZVRŠENEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V SUHI KRAJINI
	ŠT. 64 PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA BAŠKO ANDREJA BROVCA DNE 19. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU ODBORU SPZZ ZA PRIMORSKO O ORGANIZIRANJU ŽENSK V OKROŽJU
	ŠT. 65 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 19. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 66 ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 20. MAJA 1943 Z NADALJEVANJI 23., 24. IN 25. MAJA 1943
	ŠT. 67 DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 20. MAJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF CERKNICA
	ŠT. 68 DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 20. MAJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF ZA RIBNICO- VELIKE LAŠČE
	ŠT. 69 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 20. MAJA 1943 OKRAJNIM IN OKROŽNIM KOMITEJEM KPS NA PRIMORSKEM O POLITIČNIH IN ORGANIZACIJSKIH NALOGAH
	ŠT. 70POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS VRHNIKA DNE20. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJUV OKROŽJU
	ŠT. 71 DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 21. MAJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF ZA BELO KRAJINO
	ŠT. 72 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA DNE 21. MAJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTlŠKU 
	ŠT. 73 PISMO VODSTVA SLOVENSKEGA SOKOLSTVA V OF [21.] MAJA 1943 SOKOLSKIM AKTIVISTOM V OF V LJUBLJANI Z NAVODILI ZA DELO
	ŠT. 74 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 21. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 75 PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO FRANČKA MAJCNA DNE 21. MAJA 1943 ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANU BRECLJU 
	ŠT. 76 POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO DNE 21. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU
	ŠT. 77PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKODNE 21. MAJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJAKPS CERKNO JAKI ŠTUCINU O POSTAVITVI CERKLJANSKEGAOKROŽJA
	ŠT. 78 OKROŽNICA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ (SKOJ) ZA LJUBLJANO DNE 21. MAJA 1943 AKTIVOM ZKMJ O »ZKMJ IN NJENIH NALOGAH«
	ŠT. 79PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJEDVARDA KARDELJA DNE 22. MAJA 1943 CENTRALNEMUKOMITEJU KPS
	ŠT. 80 PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KIDRIČA DNE 22. MAJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU
	Št. 81 PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KIDRIČA DNE 22. MAJA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI ŠENTJURC O RAZPUSTU KOMINTERNE
	ŠT. 82 PISMO INŠTRUKTORJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO JOŽETA KRAJCA DNE 22. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU BRDA
	ŠT. 83 . PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 23. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 84 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO SERGEJA KRAIGHERJA DNE 23 MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS
	ŠT. 85 PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO DR. FRANCETA ŠKERLA DNE 23. MAJA 1943 VODSTVU SKUPINE KRŠČANSKIH SOCIALISTOV V OF
	ŠT. 86 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA OKROŽJE RIBNICA — VELIKE LAŠČE DNE 23. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 87 POROČILO POVERJENIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA NOTRANJSKO FRANCA POPITA DNE 24. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJIH RIBNICA — VELIKE LAŠČE IN CERKNICA
	ŠT. 88 PISMO NADOMESTNEGA SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO DR. DUŠANA KRAIGHERJA DNE 24. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS
	ŠT. 89 PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DARKA MARUŠIČA DNE 24. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V JUŽNOPRIMORSKEM OKRAJU
	ŠT. 90 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 25. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O FINANČNEM STANJU
	ŠT. 91 POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF FRANCA POPITA DNE 25. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU NA NOTRANJSKEM (V RAJONIH VELIKE LAŠČE, BARJE, BLOŠKA PLANOTA, SV. VID)
	ŠT. 92 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO STANETA KAVČIČA DNE 25. MAJA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ZA LJUBLJANO IN OKROŽNEGA ODBORA ZSM ZA LJUBLJANO MITJI VOŠNJAKU Z NAVODILI O MLADINSKEM TISKU IN DRUGIH ORGANIZACIJSKIH NALOGAH MED MLADINO V LJUBLJANI
	ŠT. 93 PISMO ČLANICE POVERJENlŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KSP ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 26. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 94 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO STANETA KAVČIČA DNE 26. MAJA 1943 ČLANICI POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO VILMI BEBLER
	ŠT. 95 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA DNE 26. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 96 ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 27. MAJA 19431
	ŠT. 97 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 27. MAJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA PRIMORSKEM
	ŠT. 98DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. MAJA 1943 OKROŽNEMUODBORU OF ZA NOVO MESTO O IMENOVANJU ČLANOVOKROŽNEGA ODBORA OF ZA NOVO MESTO
	ŠT. 99 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA DNE 28. MAJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU  
	ŠT. 100 PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGA PUSTlŠKA DNE 28. MAJA 1943 ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLIČU 
	ŠT. 101 OKROŽNICA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA BELO KRAJINO DNE 28. MAJA 1943 RAJONSKIM ODBOROM OF I N POLITIČNIM AKTIVISTOM BELE KRAJINE O ŠTIRINAJSTDNEVNEM DELOVNEM NAČRTU
	ŠT. 102 OKROŽNICA PROPAGANDNEGA ODSEKA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 29. MAJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF IN POLITIČNIM DELAVCEM O PROPAGANDNEM DELU
	ŠT. 103 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 29. MAJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DARKU MARUŠIČU 
	ŠT. 104 PISMO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO LAVOSLAVA EBERLA DNE 29. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO
	ŠT. 105 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 30. MAJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF ZA ORGANIZIRANJE MATERIALNE POMOČI PARTIZANSKI VOJSKI
	ŠT. 106 OBVESTILO GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM DNE 30 MAJA 1943 O IMENOVANJU ČLANOV GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM
	ŠT. 107 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 30. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V TRSTU
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	ŠT. 109 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA SLOVENSKO ISTRO DNE 31. MAJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 110 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 31. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLITIČNEM IN VOJAŠKEM POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 111 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA — VELIKE LAŠČE DNE 31. MAJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
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	ŠT. 113 ODLOK IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. JUNIJA 1943 O VKLJUČITVI NARODNE ZAŠČlTE V LJUBLJANI V VARNOSTNO IN OBVEŠČEVALNO SLUŽBO
	ŠT. 114 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. JUNIJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF IN POLITIČNIM DELAVCEM ZA OKREPITEV IN RAZŠIRITEV ORGANIZACIJE
	ŠT. 115 PISMO ČLANICE POVERJENlŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 1. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 116 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE 1. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO
	ŠT. 117 POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO DNE 1. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU
	ŠT. 118 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA — BISTRICA DNE 1. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU ZA ČAS OD 21. DO 31. MAJA 1943
	ŠT. 119 ZAPISNIK PRVE KONFERENCE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ DNE 2. JUNIJA 1943
	ŠT. 120 PISMO SEKRETARJA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJO PRIMORSKO (CENTER) JULIJA BELTRAMA DNE 2. JUNIJA 1943 POVERJENIKU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠU BEBLERJU O POLOŽAJU V GORIŠKEM OKROŽJU
	ŠT. 121 PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DARKA MARUŠIČA DNE 4. JUNIJA 1943 POVERJENIKU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DR. ALEŠU BEBLERJU O POLOŽAJU V JUŽNOPRIMORSKEM OKRAJU
	ŠT. 122 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 4. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 123 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA DNE 5. JUNIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU 
	ŠT. 124 POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO DNE 5. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU SKOJ O DELU SLOVENSKE MLADINE
	ŠT. 125 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO DNE 5. JUNIJA 1943 POVERJENIŠTVU POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA PRIMORSKO
	ŠT. 126 ZAPISNIK REDNE SEJE PLENUMA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO OKROŽJE DNE 5. JUNIJA 1943
	ŠT. 127 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 5. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU  ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 128 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 6. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 129 OKROŽNICA GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM DNE 6. JUNIJA 1943 Z NAVODILI ZA DELO IN OBVESTILO O IMENOVANJU GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM IN ČLANOV V POKRAJINSKE INICIATIVNE ODBORE ZSM 
	ŠT. 130 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GOREJSKO DNE 6. JUNIJA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS KAMNIK
	ŠT. 131 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 6. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 132 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 6. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU IN KADRIH V OKROŽJU
	ŠT. 133PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVAZKMJ ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 7. JUNIJA 1943POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO
	ŠT. 134 PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ŠKOFJA LOKA DNE 7. JUNIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU
	ŠT. 135 ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. JUNIJA 1943
	ŠT. 136 OBVESTILO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. JUNIJA 1943 OKROŽNEMU ODBORU OF ZA RIBNICO — VELIKE LAŠČE O VKLJUČITVI DELA SUHE KRAJINE V NJEGOVO OKROŽJE
	ŠT. 137 POROČILO REFERENTA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA ZSM FRANCETA LUBEJA DNE 8. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 0 DELU ZVEZE SLOVENSKE MLADINE
	ŠT. 138 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 8. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 139 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA DNE 8. JUNIJA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU
	ŠT. 140 PISMO POMOČNIKA NAČELNIKA SEKTORJA ZVEZ GLAVNEGA ŠTABA NOVIN PO SLOVENIJE DR. MARIJANA DERMASTIE DNE 8. JUNIJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISU KRAIGHERJU O VZPOSTAVLJANJU ZVEZ IN TEHNIK NA PRIMORSKEM 
	ŠT. 141NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKODNE 8. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNOPRIMORSKO
	ŠT. 142 ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 9. JUNIJA 1943
	ŠT. 143 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO STANETA KAVČIČA DNE 9. JUNIJA 1943 ČLANICI POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO VILMI BEBLER 
	ŠT. 144 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 9. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA PRIMORSKEM
	ŠT. 145 NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 9. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO
	ŠT. 146 NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 9. JUNIJA 1943 INŠTRUKTORJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO JOŽETU KRAJCU ZA DELO V OKROŽJIH BRDA IN SLOVENSKA BENEČIJA
	ŠT. 147 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 9. JUNIJA 1943 ZAUPNIKU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZU MAVRIČU
	ŠT. 148 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 9. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 149 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF GROSUPLJE DNE 9. JUNIJA 1943 ORGANIZACIJSKEMU TAJNIKU IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANU BRECLJU O FINANČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 150 PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ŠKOFJA LOKA DNE 9. JUNIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU
	ŠT. 151 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 10. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO
	ŠT. 152 SKLEP IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. JUNIJA 1943 O REORGANIZACIJI NARODNE ZAŠČITE V LJUBLJANI
	ŠT. 153PISMO Z NAVODILI IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. JUNIJA1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO,POVELJSTVU NARODNE ZAŠČITE IN VARNOSTNI INOBVEŠČEVALNI SLUŽBI V LJUBLJANI O UKINITVI OZ. REORGANIZACIJINARODNE ZAŠČITE V LJUBLJANI
	ŠT. 154OKROŽNICA VODSTVA SLOVENSKEGA SOKOLSTVA V OF DNE10. JUNIJA 1943 SVOJIM ČLANOM O NALOGAH IN ZBIRANJUSTATISTIČNIH PODATKOV O ČLANSTVU
	ŠT. 155 POROČILO PKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 10. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU
	ŠT. 156PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRIMORSKO(CENTER) DNE 10. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJUKPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKRAJU
	ŠT. 157 PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO DNE 10. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU TRBIŽ
	ŠT. 158 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF GROSUPLJE DNE 10. JUNIJA 1943 POLITIČNEMU SEKRETARJU IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISU KIDDRIČU O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 159 POROČILO O ZBOROVANJU AKTIVISTOV OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO DNE 10. JUNIJA 1943
	ŠT. 160POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA CERKNICO DNE11. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJUV OKROŽJU
	ŠT. 161 PISMO VODJE OKROŽNE TEHNIKE KPS KRANJ NIKA KAVČIČA DNE 13. JUNIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU KRMELJU 
	ŠT. 162 OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 14. JUNIJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM IN AKTIVISTOM OF O RAZVIJANJU ODBOROV OF V ORGANE NARODNE OBLASTI
	ŠT. 163 NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 14. JUNIJA 1943 POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO O POLITIČNO ORGANIZACIJSKIH NALOGAH
	ŠT. 164 OKROŽNICA GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM DNE 14. JUNIJA 1943 ČLANOM INICIATIVNIH ODBOROV ZSM, AKTIVISTOM ZSM, SLOVENSKI MLADINI O RAZPISU TEKMOVANJA V NABIRANJU ZDRAVILNIH ZELIŠČ IN GOZDNIH SADEŽEV
	ŠT. 165 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA ZKMJ ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 14. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO
	ŠT. 166 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ CERKNICA DNE 14 JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU ZKMJ ZA SLOVENIJO
	ŠT. 167 PROPAGANDNO OBVESTILO REFERENTA ZA PROPAGANDO PRI IZVRŠNEM ODBORU OF EDVARDA KOCBEKA DNE 15. JUNIJA 1943 OKROŽNIM ODSEKOM ZA PROPAGANDO
	ŠT. 168 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 15. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 169 PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 15. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O ORGANIZACIJI OKROŽJA ILIRSKA BISTRICA
	ŠT. 170 PISMO ČLANA VRHOVNEGA PLENUMA OF IVANA NEMCA SREDI JUNIJA 1943 Z LJUTOMERSKEGA OKROŽJA ČLANOM CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
	ŠT. 171 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF DR. MARIJANA BRECLJA SREDI JUNIJA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO DR. FRANCU ŠKERLU
	ŠT. 172 ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 16. JUNIJA 1943
	ŠT. 173 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO STANETA KAVČIČA DNE 16. JUNIJA 1943 ČLANICI POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA SLOVENIJO VILMI BEBLER
	ŠT. 174 PISMO ČLANA POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGA PUSTIŠKA DNE 16. JUNIJA 1943 Z NADALJEVANJEM DNE 22. JUNIJA 1943 ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANU POLIČU
	ŠT. 175 PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA ZA GORENJSKO ADOLFA ARIGLERJA DNE 16. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO
	ŠT. 176 POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA — VELIKE LAŠČE DNE 16. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V OKROŽJU
	ŠT. 177 POROČILO INŠTRUKRORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF FRANCA POPITA DNE 17. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V RIBNIŠKO- LAŠKEM, CERKNIŠKEM IN VRHNIŠKEM OKROŽJU 
	ŠT. 178 PISMO ČLANICE POVERJENlŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 17. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS
	ŠT. 179 POROČILO INŠTRUKTORJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA POPITA DNE 17. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V RIBNIŠKO- LAŠKEM, CERKNIŠKEM IN VRHNIŠKEM OKROŽJU 
	ŠT. 180 PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 18,. JUNIJ 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS
	ŠT. 181 PISMO INŠTRUKTORJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIKTORJA STOPARJA DNE 18. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM
	ŠT. 182 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO DNE 18. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM IN KOROŠKEM
	ŠT. 183 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 18. JUNIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU O POLOŽAJU V TRSTU IN ZVEZAH S KP ITALIJE
	ŠT. 184 POROČILO OKROŽNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM ZA NOVOMEŠKO OKR0ŽJE DNE 18. JUNIJA 1943 GLAVNEMU INICIATIVNEMU ODBORU ZSM
	ŠT. 185 PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 19. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF
	ŠT. 186 PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 19. JUNIJA 1943 ČLANOMA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOŠKU IN BORISU KIDRIČU
	ŠT. 187 POROČILO REFERENTA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA ZSM FRANCETA LUBEJA DNE 19. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O KONFERENCI GLAVNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM DNE 17. JUNIJA 1943 IN O DELU ZVEZE SLOVENSKE MLADINE
	ŠT. 188 PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLICA DNE 19. JUNIJA 1943 ČLANU POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU
	ŠT. 189 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 19. JUNIJA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKU BABIČU V TRST
	ŠT. 190 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENlŠTVA ZKMJ ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 19. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO
	ŠT. 191 POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO DNE 19. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 192 PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 193 PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO DR. FRANCETA ŠKERLA DNE 20. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF
	ŠT. 194 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 21. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI
	ŠT. 195 POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO DNE 21. JUNIJA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF
	ŠT. 196PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KIDRIČADNE 22. JUNIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGAKOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU
	ŠT. 197 PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO FRANČKA MAJCNA DNE 22. JUNIJA 1943 INŠTRUKTORJU IZVRŠNEGA ODBORA OF JANEZU STANOVNIKU 
	ŠT. 198 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 23. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS
	ŠT. 199 PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 23. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA GORENJSKEM
	ŠT. 200 NAVODILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 23. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU ODBORU OF ZA SREDNJO PRIMORSKO O ORGANIZIRANJU TEHNIK
	ŠT. 201OKROŽNICA OKRAJNEGA  KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 24. JUNIJA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO O OPRAVLJANJU PARTIJSKIH NALOG PO PARTIZANSKIH EDINICAH NA TERENU
	ŠT. 202 OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMORSKO DNE 25. JUNIJA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF O FINANČNEM POSLOVANJU
	ŠT. 203 POROČILO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA SREDNJE PRIMORSKO (CENTER) DNE 25. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 204POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 25. JUNIJA1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF
	ŠT. 205 OKROŽNICA OKROŽNEGA INICIATIVNEGA ODBORA ZSM ZA NOVOMEŠKO OKROŽJE DNE 25. JUNIJA 1943 AKTIVISTOM INICIATIVNIH ODBOROV ZSM V NOVOMEŠKEM OKROŽJU
	ŠT. 206 PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KIDRlČA DNE 26. JUNIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU
	ŠT. 207 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 26. JUNIJA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS
	Št. 208 PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 26. JUNIJA 1943 ČLANOM CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
	ŠT. 209 PISMO OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO DNE 26. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 210POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO DNE26. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNOSLOVENIJO
	ŠT. 211 POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS BRDA DNE 26. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO
	ŠT. 212OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 27. JUNIJA1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS O RAZVIJANJU ODBOROVOF V ORGANE OBLASTI
	ŠT. 213 PISMO GLAVNEGA ŠTABA NOV IN PO SLOVENIJE DNE 27. JUNIJA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU
	ŠT. 214PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKODNE 27. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA JUŽNOPRIMORSKO
	ŠT. 215PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKODNE 27. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SREDNJEPRIMORSKO
	ŠT. 216 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 27. JUNIJA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO
	ŠT. 217 PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 27. JUNIJA 1943 INŠTRUKTORJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO JOŽETU KRAJCU O REORGANIZACIJI OKROŽJA BRDA 
	ŠT. 218OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. JUNIJA1943 OKROŽNIM KOMITEJEM, BRIGADNIM BIROJEM KPS TERNAMESTNIKOM POLITKOMISARJEV ODREDOV
	ŠT. 219 ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. IN 29. JUNIJA 1943
	ŠT. 220 PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. JUNIJA 1943 LJUBLJANSKEMU ŠKOFU DR. GREGORIJU ROŽMANU
	ŠT. 221 PISMO SEKRETAEJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKA BABIČA DNE 28. JUNIJA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V TRSTU
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